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1. WPROWADZENIE 

1.1  Rozwój dróg krajowych klasy GP i G oraz procesy 

zachodzące w ich otoczeniu 

 

W obecnym programie przekształceń sieci drogowej na plan pierwszy wysuwa się 

dalszą rozbudowę sieci autostrad i dróg ekspresowych. Taki kierunek rozwojowy dróg jest 

niewątpliwie zrozumiały, gdyż drogi te będą decydować o sprawności transportu drogowego 

w kraju, biorąc pod uwagę ich sprawność (wysoką przepustowość, wysokie prędkości 

podróży) i bezpieczeństwo ruchu. Równocześnie powstaje ważne pytanie, co dalej z pozostałą 

siecią dróg, to jest przede wszystkim z drogami klas GP i G. Wiele z tych dróg powstawało 

metodą kolejnych modernizacji z dróg niskich klas i to w pewnej mierze wyjaśnia 

występowanie zabudowy w ich otoczeniu. Drogi te do niedawna były podstawowymi drogami 

odpowiadającymi za sprawność rozwoju transportu drogowego, zapewniającymi dość duże 

przepustowości i wysokie prędkości ruchu. Znaczna część dróg GP służy do ruchu 

dalekobieżnego, ale na mniejsze odległości niż poprzednio. Zależnie od rozwoju sieci 

drogowej w danym regionie kraju, drogi te pełnią nieco inne, ale również bardzo ważne 

funkcje ruchowe, rozprowadzając ruch drogowy z dróg klas A i S na drogi wojewódzkie 

i powiatowe, a przez nie do wielu ośrodków regionalnych i miast. Służą one także jako 

dojazdy z dróg klas A i S do ośrodków przemysłowych i handlowych, turystycznych 

i administracyjnych. Dla usprawnienia ruchu na niektórych odcinkach tych dróg buduje się 

obwodnice lub zwiększa się płynność ruchu przez zastosowanie przekrojów 2+1, czy 

dodatkowych pasów na wzniesieniach. Obecnie najważniejsze funkcje ruchowe przejmują 

autostrady i drogi ekspresowe gwarantujące wyższe prędkości komunikacyjne, lepsze 

warunki ruchu i wyższy poziom bezpieczeństwa od dróg niższych klas. Nowe drogi klas GP 

lub G powstają obecnie przeważnie jako obwodnice miast lub jako łączniki przy przedłużaniu 

dróg krajowych do dróg klas A i S.  

Analiza procesów rozwojowych zachodzących na drogach krajowych klas GP i G oraz 

w ich otoczeniu wskazuje na wzrost znaczenia tych dróg i zauważalny wzrost ruchu na nich 

po początkowym jego obniżeniu, wskutek przejęcia części ruchu przez budowane autostrady 
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i drogi ekspresowe, zwłaszcza w terenach podmiejskich oraz odcinkach przechodzących przez 

tereny zabudowy. W rezultacie zrozumiałe jest przekształcanie ich przekrojów poprzecznych 

i budowa obwodnic niektórych miejscowości w ciągach tych dróg. Obserwuje się również 

procesy obudowy tych dróg różnego typu zabudową, w tym także zabudową wrażliwą na 

hałas, tj. głównie zabudową mieszkalną wzdłuż niektórych odcinków tych dróg. Dotyczy to 

zwłaszcza odcinków wylotowych z dużych i średnich miast. Te procesy skutkują z jednej 

strony wzrostem zakresu negatywnych oddziaływań hałasu w stosunku do istniejącego, 

a także rozwijającego się otoczenia tych dróg, z drugiej zaś strony wzrostem kosztów ochrony 

akustycznej zabudowy i terenów wrażliwych na hałas w otoczeniu dróg. Ma to miejsce 

zwłaszcza na charakterystycznych odcinkach tych dróg, tj. na drogach: 

- wylotowych z dużych i średnich miast, które są obudowywane różnego typu zabudową, 

w tym także zabudową mieszkaniową;  

- mających dobre połączenia z drogami klas A i S, dzięki czemu takie drogi ułatwiają 

transport z miejsc produkcji, handlu itp. w otoczeniu tych dróg, co jest istotne dla rozwoju 

przemysłu i handlu; 

- na odcinkach przejść drogowych przez niektóre miejscowości. 

Na wielu odcinkach tych dróg potrzebna jest poprawa klimatu akustycznego w ich 

bezpośrednim otoczeniu, na innych zaś niezbędne jest utrzymanie korzystnego dla 

mieszkańców klimatu akustycznego, względnie jego poprawa przy zastosowaniu racjonalnych 

działań i środków ochrony przed hałasem. Dlatego też klimat akustyczny powinien być 

jednym z podstawowych kryteriów przy zabiegach utrzymaniowych i rozbudowach bądź 

przebudowach analizowanych dróg krajowych, a także przy kształtowaniu i użytkowaniu ich 

otoczenia.  

Należy podkreślić generalny brak dobrych uregulowań prawnych, które mogłyby 

porządkować zachodzące procesy chaotycznej urbanizacji [124, 125, 99, 100]. Dotyczy to 

także sytuacji, gdy miesza się zabudowę mieszkaniową wrażliwą na hałas z zabudową 

przemysłową, gospodarczo-magazynową i komercyjną, które są zabudowaniami 

niewrażliwymi na hałas (przykład rys. 1.).  
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Rys. 1 Obudowa podmiejskiego odcinka drogi GP (źródło: www.google.com/maps) 

 

Opisane procesy wobec braku uregulowań i działań w zakresie gospodarki 

przestrzennej są realizowane często bez miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (MPZP). Ma to miejsce także wtedy, gdy rozwój miast wzdłuż dróg wychodzi 

poza granice istniejących planów urbanistycznych, co jest dość powszechną praktyką. Przy 

istniejących drogach powstają układy zabudowy, których otoczenie cechuje zazwyczaj 

niekorzystny klimat akustyczny. W przypadku braku uregulowań dotyczących planów 

zagospodarowania przestrzennego, które jest szczególnie dotkliwe w sytuacji, gdy występuje 

rozdrobnienie własności terenów, można w efekcie obserwować niekorzystne wzajemne 

lokalizowanie zabudowy wrażliwej na hałas. Wiele miast nie posiada planów 

zagospodarowania przestrzennego, a jeśli istnieją, to wskutek dynamiki procesów 

inwestycyjnych są nieprzystosowane do intensywnego rozwoju gminy, miasta itp. 

Powstawanie różnych form nowej zabudowy mieszkaniowej, nierzadko wraz z zabudową 

komercyjną i usługową, a także zabudową przemysłową, ma zwykle miejsce wzdłuż dróg 

krajowych poza zakresem planów zagospodarowania przestrzennego miast dużych i na 

długości małych miast oraz wsi.  

Inną przyczyną niekorzystnej wzajemnej lokalizacji dróg i zabudowy jest także brak 

dobrze ukształtowanych lokalnych sieci dróg obsługujących zabudowę oraz brak 

jednoznacznych ograniczeń dotyczących dostępności do dróg klas GP i G. 

Do problemów związanych z lokalizacją zabudowy przy drogach można zaliczyć 

także te dotyczące kształtowania przez lata odległości budynków od drogi, przy braku 

przepisów uwzględniających bezpieczną lokalizację zabudowy w aspekcie ochrony 

akustycznej na terenach zamiejskich i podmiejskich. Inne aspekty kształtowania klimatu 
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akustycznego obejmują: dobór wysokości budynków, niekorzystne kształtowanie układów 

zabudowy, lokalizowanie budynków mieszkalnych na działce i inne.  

Należy zwrócić uwagę, że świadomość niekorzystnych oddziaływań ruchu na 

mieszkańców rośnie wraz ze wzrostem ruchu na drogach. Obecnie w polskim prawie brak jest 

odpowiednich uregulowań prawnych dotyczących bezpiecznych lokalizacji zabudowy pod 

względem uciążliwości związanej ze zwiększającym się poziomem hałasu, co jest często 

efektem rozwoju sieci drogowej lub samego wzrostu ruchu na niektórych drogach. 

Zwiększający się zakres uciążliwości hałasu drogowego (poziom hałasu) powoduje, że 

rosną także oczekiwania ze strony mieszkańców na zapewnienie ochrony akustycznej przez 

administrację drogową lub samorządową.  

W praktyce spotyka się następujące sytuacje, które mogą mieć szczególny wpływ na 

klimat akustyczny w otoczeniu: 

a) w odniesieniu do drogi: budowa nowej drogi klasy GP/G, jej przebudowa 

(rozbudowa), bądź budowa na ciągu danej drogi obwodnicy lub istotny wzrost ruchu 

wynikający z trendów rozwojowych w otoczeniu, bądź z przekształceń sieci drogowej; 

np. budowa węzła na pobliskiej drodze klasy S lub A, 

b) w odniesieniu do zabudowy: budowa w sposób nieuporządkowany nowych budynków 

wrażliwych na hałas lub rozbudowa domów istniejących w pobliżu drogi, oraz 

lokalizowanie zabudowy w zbyt małej odległości od drogi (zwłaszcza w kontekście 

możliwego istotnego wzrostu ruchu, o czym indywidualni inwestorzy na ogół nie 

wiedzą). 

W opisanych sytuacjach powstają problemy związane z ochroną wrażliwej zabudowy lub 

wrażliwych terenów (tereny rekreacyjne) przed hałasem generowanym przez ruch drogowy.  

Ochrona wrażliwej zabudowy mieszkalnej i terenów przeznaczonych do wypoczynku 

i rekreacji w obrębie posesji może obejmować: 

a) działania planistyczne, tj. planowanie takiego wzajemnego położenia zabudowy i terenów 

związanych z zabudową oraz terenów rekreacyjnych, aby były one położone w  takich 

odległościach, że hałas generowany przez ruch drogowy nie przekracza lub nie będzie w 

przyszłości przekraczać wartości dopuszczalnych poziomów hałasu (tzw. strefowanie);  

b) w przypadku trudności z zapewnieniem rozwiązania z grupy (a) wprowadzenie środków 

z zakresu technologii budowy dróg i inżynierii ruchu, m.in. przez budowę dróg o cichej 

nawierzchni i wprowadzanie środków zarządzania prędkością; 

c) stosowanie środków ochrony przed hałasem w obrębie samej działki budowlanej 

(lokalizacja budynku mieszkalnego na działce) i w obrębie samych budynków. 
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Wykonane przez autora analizy licznych obrazów satelitarnych zagospodarowania 

otoczenia dróg i ulic powstałego na przestrzeni lat (po 1970 r.) oraz zespołów 

mieszkaniowych i pojedynczych budynków powstałych lub tworzonych po 2000 roku 

w otoczeniu dróg, prowadzą do wniosku, że przy ich powstawaniu często brakowało 

dostatecznego docenienia wagi problemu uciążliwości hałasu wskutek możliwego wzrostu 

ruchu. Ma to także odzwierciedlenie w pogarszaniu się warunków ruchu i jego 

bezpieczeństwa. Dodatkowo proces ten wzmacnia się w ostatnim okresie, ponieważ dominuje 

staranie o jak najlepsze wykorzystanie przez inwestorów dostępnego terenu z zapewnieniem 

dobrej dostępności do dróg krajowych i/lub wojewódzkich oraz o spełnienie wymagań ustaw 

[124, 120, 119, 122] przy generalnym braku troski o zapewnienie dobrego klimatu 

akustycznego w obrębie działek w otoczeniu dróg i możliwości wypoczynku mieszkańców. 

Należy podkreślić częste niedocenianie przez przyszłych mieszkańców możliwej uciążliwości 

hałasu, co potwierdzają badania ankietowe przeprowadzone w projekcie: „Ochrona przed 

hałasem drogowym” finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad [85]. Z badań wynika, że 92% 

ankietowanych mieszkańców odczuwa hałas, którego źródłem jest ruch drogowy. Jest on dla 

mieszkańców najbardziej uciążliwy w czasie odpoczynku i podczas zasypiania, które jest 

elementem wypoczynku [104]. Procesy zachodzące w otoczeniu dróg ilustrują fotografie (rys. 

2–3).  
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Rys. 2 Przykład niejednorodności zabudowy komercyjno-przemysłowej (składowej) z 

zabudową mieszkaniową przy drodze nr 75, odcinek wylotowy z Nowego Sącza (źródło: 

www.google.com/maps)   

 

 

Rys.3 Przykład łączenia zabudowy przemysłowej z mieszkaniową oraz usługową po dwóch 

stronach odcinka drogi, wylot DK nr 75 z Nowego Sącza (źródło: www.google.com/maps) 
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1.2 . Cele, teza oraz zakres pracy 

 

Racjonalne planowanie przestrzenne powinno zmierzać do budowy hierarchicznych 

sieci drogowych, tj. takich, w których występują drogi (ulice) o funkcjach: ruchowych (A, S 

a także GP i G), drogi pełniące funkcje tzw. dystrybutorów ruchu (G i Z) i drogi o funkcjach 

dojazdowych (do źródeł i celów ruchu, a zwłaszcza do zabudowy), tj. Z, L i D. W tak 

ukształtowanej sieci do wrażliwej na hałas zabudowy powinny prowadzić drogi dojazdowe, 

a drogi pełniące głównie funkcje ruchowe, powinny być prowadzone w bezpiecznej 

odległości od zabudowy wrażliwej na hałas, tzn. takiej odległości, która zapewnia korzystny 

klimat akustyczny wokół zabudowy. Najwięcej problemów sprawiają tzw. dystrybutory 

ruchu, powodujące zazwyczaj niemałe natężenie ruchu w pobliżu zabudowy. Taką funkcję 

pełnią zwykle odcinki wylotowe z miast. Niestety, w polskiej praktyce rozwoju sieci 

drogowej, drogi klas G i Z, a zazwyczaj także GP pełnią wszystkie te funkcje, choć w różnym 

stopniu. 

W kształtowaniu wzajemnej lokalizacji drogi i zabudowy mogą wystąpić dwa przypadki: 

pierwszy – kiedy istnieje droga i powstaje problem racjonalnego lokalizowania zabudowy 

(pojedynczych budynków i grup zabudowy) i ewentualnie jej ochrony oraz drugi – kiedy 

drogę buduje się (rozbudowuje) w pobliżu wrażliwej zabudowy. Poszukiwanie optymalnej 

lokalizacji drogi i/lub zabudowy powinno być w tej sytuacji wynikiem analizy niekorzystnych 

wpływów drogi i ruchu drogowego oraz lokalizacji zespołów zabudowy w otoczeniu drogi. 

Elementem dodatkowym, który powinien być brany pod uwagę jest dostęp do pól uprawnych. 

W powyższych sytuacjach chodzi o ocenę klimatu akustycznego przy różnych 

wariantach lokalizacji układów drogi i zabudowy. Jest to główny przedmiot badań autora w 

niniejszej pracy. Z tego ogólnego celu wynikają tezy oraz podstawowe i szczegółowe cele 

przyjęte przez autora. 

W opisanej sytuacji powstają problemy związane z ochroną wrażliwej zabudowy 

przed hałasem generowanym przez ruch drogowy. W polskim prawie brak jest w dalszym 

ciągu odpowiednich uregulowań prawnych dotyczących bezpiecznych lokalizacji zabudowy 

pod względem uciążliwości związanych z istniejącą bądź przyszłą ekspozycją na hałas. W  

praktyce odpowiedzialność za utrzymanie przy zabudowie dopuszczalnego poziomu hałasu w 

przypadku budowy lub przebudowy drogi spoczywa na administracji drogowej. Stosowane 
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środki ochrony przed hałasem obejmują głównie różne formy ekranów akustycznych, nie 

tylko przy drogach najwyższych klas tj. autostradach i drogach ekspresowych, co generalnie 

można uznać za racjonalne. Duże zastrzeżenia budzi ochrona akustyczna otoczenia przy 

drogach klasy GP i G, a rozwiązania ochrony akustycznej są szczególnie kłopotliwe przy 

lokalizacji tych dróg w terenach pozamiejskich i  podmiejskich, a sporządzanie planów 

zagospodarowania jest na ogół spóźnione. 

Na podstawie analiz zagospodarowania wielu odcinków dróg krajowych, głównie klas 

G i GP (również dróg w innych krajach), licznych wizji lokalnych, studiów literatury, w tym 

w szczególności raportów programu CEDR [14, 11, 13, 29, 43, 42], publikacji [101, 115, 34, 

63] oraz wstępnych badań i analiz, autor sformułował podane poniżej cele i tezę pracy. Także 

przegląd literatury dotyczący kształtowania układów zabudowy oraz wstępne prace 

w zakresie identyfikacji stosowanych rozwiązań na podstawie ortofotomap z różnymi 

rodzajami układów zabudowy, poprzedzające niniejszą pracę doktorską oraz ogólna 

charakterystyka genezy powstawania układów zabudowy w otoczeniu dróg i lokalizacji dróg 

w pobliżu zabudowy (obecnie np. obwodnice) wpłynęły na sformułowanie podanych poniżej 

szczegółowych celów pracy badawczej. 

Podstawowymi celami pracy były: 

a) klasyfikacja istniejących układów zabudowy z wykorzystaniem analizy 

dyskryminacyjnej do zastosowań planistycznych oraz do wstępnej oceny klimatu 

akustycznego na podstawie danych ilościowych dotyczących wzajemnej lokalizacji drogi i 

zabudowy oraz zagospodarowania otoczenia drogi; 

b) wypracowanie metody oceny klimatu akustycznego w otoczeniu wybranych odcinków 

dróg, głównie dróg klas G i GP – otoczonych zabudową (głównie mieszkaniową i inną) 

zlokalizowaną po jednej lub po dwóch stronach drogi, o różnych gęstościach zabudowy 

i odległościach od dróg oraz o różnych układach zabudowy; 

c) wykonanie pomiarów hałasu w środowisku w celu weryfikacji i kalibracji modeli 

obliczeniowych; 

d) analiza istniejących i powstających układów droga-zabudowa, próba ich klasyfikacji 

wraz z oceną pod względem możliwości ochrony akustycznej; 

e) opracowanie zasad wyznaczenia bezpiecznej z uwagi na hałas lokalizacji (odległości) 

zabudowy w celu zminimalizowania zakresu potrzebnych zabezpieczeń akustycznych 

(linie referencyjne z zastosowaniem map hałasu); 
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f) stworzenie podstaw do zaleceń kształtowania zagospodarowania wokół dróg 

nadrzędnych (klas GP, G) dla ochrony zabudowy przed hałasem; przy uwzględnieniu 

możliwego wzrostu ruchu, 

g) ocena efektywności (korzyści/koszty) zastosowania wybranych form ochrony 

akustycznej. 

Tezy pracy 

Na podstawie analizy istniejących układów droga-zabudowa oraz wstępnych badań 

rozprzestrzeniania się hałasu w otoczeniu dróg z zabudową, a także przeglądu literatury 

sformułowano następujące tezy pracy:   

1. Zastosowanie metody wskaźnikowej do oceny ekspozycji na hałas układów zabudowy 

i terenu wokół drogi z wykorzystaniem map rozprzestrzeniania się hałasu (map hałasu) może 

umożliwiać lepsze planowanie (układu) rozmieszczenia budynków wrażliwych na hałas 

wokół dróg pełniących funkcje ruchowe i odwrotnie projektowanych tras oraz niwelet 

odcinków budowanych dróg względem zabudowy. 

2. Zastosowanie linii referencyjnych w MPZP może przyczyniać się do zmniejszenia 

potrzebnych zabezpieczeń akustycznych projektowanych dla zabudowy/terenu wokół drogi 

i/lub do zwiększenia ich efektywności. 

3.  Możliwa jest optymalizacja wzajemnej lokalizacji drogi i zabudowy, która powinna 

obejmować analizę wpływu czynników związanych z ruchem drogowym, w tym wpływem 

hałasu oraz z możliwością ochrony zabudowy w otoczeniu drogi.  

 Zastosowanie wskaźników ekspozycji na hałas wraz z mapami rozprzestrzeniania się 

hałasu umożliwia ocenę: 

 klimatu akustycznego w otoczeniu nowej trasy drogi, np. obwodnicy i poszukiwanie 

optymalnej, a także racjonalnej ochrony przed hałasem; 

 położenia pierwszej linii zabudowy w sytuacjach stosowania specjalnych środków 

redukcji hałaśliwości drogi, takich jak: środki zarządzania prędkością i zastosowanie 

cichej nawierzchni, a także stosowanie innych środków redukcji hałasu (osłon, zieleni, 

gabionów, itp.);  

 zastosowania linii referencyjnych do wyznaczania linii zabudowy. 

Ze zdefiniowanych tez pracy i jej celów wynika zakres pracy, który obejmował:  

 studia literatury polskiej i zagranicznej dotyczącej kształtowania układów zabudowy 

z uwzględnieniem kryterium ochrony akustycznej oraz zastosowań map 

rozprzestrzeniania się hałasu; 
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 wizje lokalne dróg klas GP, G oraz inwentaryzację tych i dalszych odcinków metodą 

analiz obrazów satelitarnych; 

 analizy obrazów satelitarnych dla dużej liczby odcinków dróg klasy GP, a także G ze 

zróżnicowanym zagospodarowaniem otoczenia (głównie zabudową) i ruchem 

drogowym oraz wybór poligonów do analiz szczegółowych; 

 określenie klasyfikacji typologii układów droga-zabudowa; 

 wykonanie ocen wskaźnikowych wybranych poligonów badawczych na podstawie 

opracowanych map rozprzestrzeniania się hałasu dla wybranych odcinków dróg; 

 ocenę ekspozycji zabudowy i jej otoczenia na hałas z wykorzystaniem wybranych 

wskaźników oceny akustycznej; 

 porównanie wariantów układów droga-zabudowa pod względem ekspozycji na hałas. 

W przypadku uwzględniania hałasu drogowego (mapy akustyczne, DŚU, planowane 

oddziaływania akustyczne nowej inwestycji) na etapie wykonywania MPZP problem 

ponadnormatywnego poziomu hałasu może zostać w znacznej liczbie przypadków 

wyeliminowany lub istotnie zredukowany. Należy podkreślić, że nie tylko budowa nowej 

drogi lub jej przebudowa, ale także rozbudowa sieci drogowej generująca istotny wzrost 

ruchu, mogą powodować wzrost niekorzystnych oddziaływań hałasu. Stadium rozbudowy 

sieci drogowej i dużego wzrostu ruchu, które obecnie ma miejsce, stanowi duży problem 

w prognozowaniu zagrożeń hałasem drogowym. 

 

1.3 . Geneza tematu i studia literatury 

 W latach 1970-1980 miał miejsce pewien rozwój sieci dróg jedno- i dwujezdniowych, 

ale dopiero po 1990 roku nastąpił w Polsce silny rozwój urbanizacji i motoryzacji, 

zintensyfikowany po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Budowane lub rozbudowywane 

drogi i ulice mogą przy niewłaściwej ich lokalizacji względem istniejącej, wrażliwej 

zabudowy, a zwłaszcza przy wzroście ruchu drogowego, powodować poważne negatywne 

oddziaływania, dotyczące terenów oraz ludzi zamieszkujących w ich otoczeniu. Dotyczy to 

w szczególności klimatu akustycznego, ale także innych oddziaływań dróg i ruchu (m.in. 

zanieczyszczeń powietrza, drgań i bezpieczeństwa ruchu drogowego – brd). Niewłaściwa 

lokalizacja zabudowy względem istniejących dróg niskich klas technicznych, następnie 

przebudowywanych, a także dróg nowobudowanych może skutkować życiem w 

niekorzystnym klimacie akustycznym.  
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Na taki stan rzeczy w Polsce zasadniczy wpływ mają głównie dwa procesy. Pierwszy 

– to proces urbanizacji, często bez planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujący 

nierzadko obudowę dróg rozproszoną zabudową (poza drogami A i S). Drugi – to proces 

budowy i rozbudowy dróg, zwłaszcza dróg wyższych klas technicznych (GP, S, A), w tym 

obwodnic – bardzo potrzebnych, wziąwszy pod uwagę rozwój gospodarczy kraju, tempo 

motoryzacji, a także przemieszczanie się mieszkańców.   

Ostatnie lata, zwłaszcza po wstąpieniu Polski do UE, to okres rozwoju 

przestrzennego kraju, poszczególnych regionów i miast. W tym czasie powstają niezbędne, 

niestety niejednokrotnie powstające z pewnym opóźnieniem, miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, jako podstawa rozwoju terenów, których elementem jest 

tworzenie sieci drogowej. Przeważnie dotyczą one obszarów miast i nie obejmują terenów 

podmiejskich.  

Brak planów, szczególnie dotkliwy w sytuacji, gdy występuje duże rozdrobnienie 

własności terenów, był (i w dalszym ciągu jest) typowy dla Polski południowej. Skutkiem 

tego było niekorzystne wzajemne lokalizowanie zabudowy wrażliwej na hałas i dróg, które 

wynika także z braku uregulowań prawnych, dotyczących zagospodarowania przestrzennego i 

braku planów zagospodarowania w gminach i miastach (rys. 4). Wśród innych przyczyn złej 

wzajemnej lokalizacji dróg i zabudowy można wymienić: generalny brak uporządkowanych 

sieci dróg lokalnych obsługujących zabudowę oraz brak jednoznacznych ograniczeń 

dotyczących dostępności do dróg klas GP i G. 

Rozbudowie dróg w Polsce towarzyszył pewien chaos przy wykonywaniu 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Brak odpowiedniego 

strefowania terenów i planowania zagospodarowania przez gminy wpływał nie tylko na 

zagrożenie brd na drogach, ale także na możliwość efektywnej i racjonalnej ochrony 

mieszkańców przed hałasem drogowym. Po 1970 roku objęcie niedużej części powierzchni 

kraju planami skutkuje w praktyce dużą dowolnością kształtowania układów zabudowy przez 

inwestorów prywatnych i deweloperów [101], co współcześnie powoli ulega zmianie. Na rys. 

4 przedstawiono zmiany w pokryciu terenów MPZP w największych miastach Polski na 

przestrzeni kilku lat. 
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Rys. 4 Zmiany procentowe pokrycia terenu MPZP w miastach Polski w latach 2004–2016 

(źródło [101, 30] i opracowanie własne) 

 

Do problemów związanych z lokalizacją zabudowy przy drogach można zaliczyć 

także te, które dotyczą kształtowanej przez lata odległości budynków od drogi na terenach 

zamiejskich i podmiejskich, budowanych przed laty przy bardzo małych natężeniach ruchu 

(nie uwzgledniających dzisiejszych natężeń i charakterystyk ruchu), a także dobór ich 

wysokości. 

Wykonane przez autora analizy istniejącego zagospodarowania otoczenia dróg i ulic 

utworzonego po 1970 r. oraz zespołów mieszkaniowych i pojedynczych budynków 

powstałych lub tworzonych w otoczeniu dróg po 1990 r., a w szczególności po 2000 r., 

których przykłady przedstawiono w dalszej części pracy, dowodzą, że przy ich powstawaniu 

dominowały głównie starania o jak najlepsze wykorzystanie terenu przez dewelopera czy 

inwestora. Takie wykorzystanie dostępnego terenu z zapewnieniem dostępności do dróg, w 

tym także krajowych i wojewódzkich oraz spełnieniem innych wymagań ustawowych [124, 

120, 119, 122], przy generalnym braku troski o zapewnienie dobrego klimatu akustycznego w 

obrębie działek, doprowadziło do problemów związanych zarówno z możliwym 

zabezpieczeniem mieszkańców przed hałasem, ale również zagrożeniem brd. Dla 

indywidualnych inwestorów duże znaczenie miały, jak wykazały badania ankietowe [8, 104]: 
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kształt działki, nasłonecznienie i długość drogi dojazdowej do posesji z drogi publicznej. 

Uciążliwość hałasu drogowego zazwyczaj nie była i nie jest powszechnie brana pod uwagę 

przy decyzjach lokalizacyjnych zabudowy, a o jego negatywnym oddziaływaniu mieszkańcy, 

jak wynika z badań ankietowych [95, 104], przekonują się dopiero po zamieszkaniu. Ważna 

przy tym pozostaje sekwencja powstania drogi i zabudowy. 

Analiza i ocena innych przyczyn, np. wpływu uwarunkowań własnościowych, braku 

wrażliwości na hałas u znacznej liczby potencjalnych inwestorów zabudowy przy drogach, 

kosztów inwestycyjnych i innych, nie jest ujęta w zakresie niniejszej pracy. 

Analizy autora dotyczą zasadniczo dróg klas G, GP, a w niektórych przypadkach 

klasy Z oraz niewielkich zespołów mieszkaniowych. Rozprzestrzenianie się hałasu 

analizowano do wysokości drugiej kondygnacji (maksymalnie do wysokości 10 m).  

Ochrona wrażliwej zabudowy i terenów przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji 

może obejmować:  

a) działania planistyczne, tj. planowanie takiego wzajemnego położenia zabudowy 

i terenów związanych z zabudową oraz terenów rekreacyjnych, aby te ostatnie były 

położone w odległościach, w jakich hałas generowany przez ruch drogowy nie 

przekracza wartości dopuszczalnych, a w przypadku trudności z zapewnieniem 

rozwiązania, planowanie lokalizacji zabudowy w takich odległościach, aby było 

możliwe racjonalne zastosowanie środków ekranowania; 

b) redukcję hałasu „u źródła” generowanego na styku kół z nawierzchnią i przez silnik, 

zależną w dużej mierze od charakterystyk ruchu (natężenie, prędkość, udział ruchu 

ciężkiego), a także rodzaju nawierzchni; 

c) stosowanie środków ograniczających rozchodzenie się hałasu od drogi, m.in. ekranów 

akustycznych, wałów ziemnych, ekranów ziemnych i innych; 

d) stosowanie środków zabezpieczających u odbiorcy, dotyczących samej posesji 

i budynków (np. wymiana stolarki okiennej lub stosowanie wygłuszenia ścian, 

odpowiednie zlokalizowanie pomieszczeń wewnątrz budynku);  

e) kompleksowe stosowanie wybranych środków. 
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1.3.1 Wpływ hałasu na zdrowie człowieka 

Hałas jest istotnym problem środowiskowym, który wpływa na zdrowie i życie ludzi. 

Jego negatywne oddziaływanie powoduje powstawanie chorób, takich jak: zaburzenia 

kardiologiczne, zaburzenia snu, rozdrażnienie itp. Szacuje się, że w Europie [58] około 19,8 

miliona dorosłych ludzi bywa rozdrażnionych z powodu zbyt dużego hałasu, a około 9,1 

miliona ludzi bywa mocno zirytowanych. Problemy ze snem ma 7,9 miliona ludzi, co jest 

związane z nadmiernym hałasem w nocy. Ekspozycja na nadmierny hałas przyczynia się do 

około 910 tys. przypadków nadciśnienia oraz 43 tys. hospitalizacji rocznie, a także około 10 

tys. przedwczesnych zgonów związanych z chorobą niedokrwienną serca i mózgu.  

Oddziaływanie hałasu na zdrowie może być postrzegane w następujących aspektach: 

oddziaływanie bezpośrednie na narząd słuchu, oddziaływanie pośrednie na układ nerwowy i 

psychikę oraz na narządy wewnętrzne. Hałas powoduje między innymi: występowanie chorób 

sercowo-naczyniowych [108], problemy ze snem [108], zmęczenie, trudności z koncentracją, 

utratę słuchu trwałą lub czasową, występowanie szumów usznych, a także stany niepokoju, 

szczególnie u małych dzieci [116]. Mechanizm oddziaływania hałasu na organizm człowieka 

przedstawiono na rys. 5. Na podstawie grafu określono źródło występowania hałasu w 

środowisku, mechanizm przetwarzania hałasu przez człowieka oraz jego skutki, czyli wpływ 

na zdrowie człowieka. 
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Rys. 5 Wpływ działania hałasu na organizm człowieka [37] 

 

Negatywne oddziaływanie hałasu nie odnosi się tylko do aspektów zdrowotnych, ale 

także do aspektów fizycznych, psychologicznych, społecznych i środowiskowych [112]. 

Nieodpowiednie przypisanie funkcji terenu w MPZP bez uwzględnienia oddziaływania 

akustycznego elementów infrastruktury, np. drogowej, prowadzi do wielu negatywnych 

konsekwencji. Zaliczyć do nich można: pogorszenie stanu zdrowia mieszkańców, 

zmniejszenie cen gruntów przyległych do inwestycji drogowej [73], [71] oraz zwiększenie 

nakładów na ochronę akustyczną mieszkańców, wynikające z narażenia na hałas [7, 31].   

Rys. 6 prezentuje prawdopodobieństwo irytacji ludzi z powodu hałasu w zależności od 

rodzaju środka transportu oraz poziomu hałasu wyrażonego wskaźnikiem LDWN [75], [76], 

[62]. Na podstawie czterech analizowanych rodzajów hałasu zauważamy, że największą 

dokuczliwością charakteryzuje się hałas lotniczy. Mniejszy, ale porównywalny poziom 

irytacji występuje  z powodu hałasu drogowego i przemysłowego. Najmniejszą 

dokuczliwością charakteryzuje się hałas kolejowy. Istotne dla oceny hałasu są jego poziomy, 

zakres czasowy i przestrzenny.  
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Rys. 6 Stosunek prawdopodobieństwa ciężkiej irytacji przy danym poziomie hałasu 

[75, 76] 

 

Na rys. 7 przedstawiono prawdopodobieństwo wystąpienia chorób związanych 

z nadciśnieniem dla różnych przedziałów wiekowych wraz z podziałem na płeć badanych 

[58]. Z przedstawionego wykresu wynika, że narażenie na długotrwały hałas powyżej 50 dB 

może powodować ryzyko zachorowania na nadciśnienie. 
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Rys. 7 Prawdopodobieństwo wystąpienia nadciśnienia w związku z narażeniem  na 

długookresowy hałas drogowy LDWN (dB) w zależności od płci i wieku [58] 

 

Na podstawie map akustycznych wykonanych do 2013 roku szacuje się, że około 80 

milionów ludzi w Europie jest narażonych na hałas powyżej 55 dB LDWN, natomiast 53 

miliony ludzi narażone są na hałas powyżej 50 dB LN [58]. W tablicy nr 2 [58] przedstawiono 

liczbę osób narażonych na różne rodzaje hałasu. Z analizy wynika, że około 90% ludności 

w Europie narażonych jest na hałas powyżej 55 dB w dzień oraz 50 dB w nocy. Jest to 

związane z hałasem drogowym. Zagrożenie hałasem ilustrują sporządzane obecnie mapy 

hałasu. 

Zakres zagrożenia hałasem drogowym powoduje podejmowanie nie tylko licznych badań 

problemu, stworzenie podstaw i uregulowań prawnych dla ochrony otoczenia dróg i ulic, lecz 

także różnorakie działania praktyczne (ekranowanie, ciche nawierzchnie, ograniczenia ruchu 

środkami inżynierii ruchu i inne). Istotne znaczenie ma dobre planowanie urbanistyczne dróg 

i ulic oraz ich zabudowy, dotychczas w dużej mierze zaniedbywane. 
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Tab. 1 Liczba ludności narażonej na hałas powyżej 55 dB LDWN oraz powyżej 50 dB LN dla 

różnych rodzajów hałasu na podstawie map akustycznych wykonanych do 2013 roku [58]  

 

Na rys. 8 przedstawiono procent populacji narażonej na długookresowy hałas  

LDWN> 60 dB oraz LN> 50 dB. Wyniki przedstawionych badań dla różnych krajów są bardzo 

zróżnicowane pod względem występujących przekroczeń dla ustalonych poziomów 

wskaźników długookresowych. Narażenie na hałas dla analizowanych krajów europejskich 

waha się od 10% (Niemcy) do 50% (Hiszpania). Dane dotyczące Polski kształtują się na 

poziomie około 35%, co jest zbieżne z wyżej omówioną publikacją [116]. 

Oceniając wyniki przedstawione na poniższym wykresie, należy wziąć pod uwagę 

rozwój motoryzacji i ruchu, jakość zagospodarowania przestrzennego i ukształtowanie sieci 

drogowej w miastach i terenach zamiejskich, styl życia i inne czynniki. 
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Rys. 8 Procentowy udział populacji narażonej na hałas samochodowy w krajach europejskich 

[7] 

Ocenia się, że w Polsce narażenie na hałas dotyczy ponad 13 mln osób, czyli 1/3 

ludności kraju [116]. Przeprowadzone analizy dla czterech 5-letnich okresów od 1992 do 

2009 r. (rys.9) wykazały tendencję poprawy klimatu akustycznego wokół dróg o charakterze 

ruchowym (A, S, GP, G), szczególnie w zakresie wyższych przedziałów przekroczeń 10-

15 dB i 15-20 dB od 2002 roku. Związane to jest przede wszystkim z rozbudową sieci 

polskich dróg, ale również wynika z faktu zwrócenia uwagi przy projektowaniu dróg na 

zagadnienia związane z hałasem komunikacyjnym, czego efektem jest wybudowanie dużej 

liczby zabezpieczeń akustycznych wzdłuż dróg w ostatnich latach. 
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Rys. 9 Procentowy rozkład przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku LAeq w porze 

dziennej dla hałasu drogowego (w tym ulicznego) w cyklach 5-letnich badań w okresie od 

1992 do 2009 r. (100% – liczba wyników pomiarów z przekroczeniami) [116] 
 

 

1.3.2 Wpływ hałasu na koszt gruntów, mieszkań oraz domów 

położonych na terenach zagrożonych hałasem 

Cytowane powyżej dane literaturowe związane z narażeniem ludzi na hałas oraz 

wpływem hałasu na zdrowie człowieka są przesłanką do oceny wpływu hałasu na koszt 

gruntów, mieszkań oraz domów położonych na terenach zagrożonych hałasem. Przytoczone 

poniżej publikacje uwidaczniają wpływ hałasu drogowego na wycenę nieruchomości w 

przypadku wybudowania budynku w strefie oddziaływania hałasu. W związku z powyższym 

odpowiednie planowanie hierarchicznej sieci dróg w kraju, województwie, mieście, 

dzielnicach czy na osiedlach oraz planowane wokół nich zabudowy, będzie miało zasadniczy 

wpływ na komfort życia mieszkańców.  

Jedną z pierwszych prób podjęcia tematu wpływu hałasu na koszty gruntów i 

zabudowy na danym terenie były badania w pracy Waltersa [111], opracowane w 1975 r. 

Autor na podstawie badań dotyczących wpływu hałasu na ceny gruntów i zabudowy 

opracował wskaźnik, który jest obecnie wykorzystywany w różnych opracowaniach 

naukowych do oceny wpływu nadmiernego hałasu na utratę wartości gruntu lub 

infrastruktury. Wskaźnik NDI (Noise Depreciation Index) lub NDSI (Noise Depreciation 
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Sensitivity Index) jest współczynnikiem wrażliwości na hałas. Wskaźnik ten informuje 

o procentowej zmianie cen zabudowy gruntu w przypadku zmiany poziomu hałasu o 1 dB.  

W literaturze występuje duża liczba publikacji dotyczących wartości wskaźnika NDSI, 

z których kilka zostało przedstawionych poniżej. 

W publikacji [70] autorzy zbadali wpływ hałasu drogowego na zmianę kosztów 

nieruchomości w Seulu w Korei Południowej. Jako poligony badawczy zostały użyte tereny 

wokół autostrady miejskiej o natężeniu ruchu przekraczającym 170 tys. pojazdów na dobę. 

Teren wokół został podzielony na 328 stref, w których wyróżniono trzy rodzaje zabudowy: 

domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne do 10 pięter oraz budynki z większą liczbą 

pięter. Do wyznaczenia zmian wartości nieruchomości zastosowane zostały również inne 

czynniki, które mają wpływ na koszt nieruchomości, np. odległość od autostrady, użycie 

ekranów akustycznych, odległość do dróg dojazdowych, czas podróży do centrum, numer 

kondygnacji. Na podstawie ilościowych zmian wartości nieruchomości oszacowano, że 

wzrost wartości poziomu hałasu o 1% wiąże się ze spadkiem ceny gruntu/nieruchomości, na 

którym znajduje się zabudowa o 1,3%. 

Podobną metodę analiz przedstawiono w [56]. Autorzy badań na podstawie 

zagospodarowania terenu oraz odległości zabudowy od drogi o dużym natężeniu ruchu, 

podjęli próbę oceny wpływu hałasu na wycenę nieruchomości. Na podstawie analiz baz 

danych nieruchomości oraz poziomu hałasu wokół zabudowy stwierdzili, że lokale 

mieszkaniowe tracą 0,4% wartości na każdy 1 dB powyżej wartości poziomu dopuszczalnego. 

Badania cen nieruchomości w Danii przeprowadzone w [36, 83] również wykazały znacznie 

niższą cenę domów narażonych na hałas drogowy w porównaniu do cen innych 

nieruchomości, których narażenie na negatywne oddziaływanie hałasu jest mniejsze. Analizy 

baz danych dowiodły, że ceny domów narażonych na hałas drogowy powyżej 55 dB 

położonych w pobliżu dróg bez ograniczenia dostępności są niższe o 1,2% na każdy 1 dB 

wzrostu hałasu. Z kolei ceny domów zlokalizowanych przy drogach szybkiego ruchu 

z ograniczoną dostępnością, np. autostrady, wykazały obniżenie ceny o 1,6% na 1 dB wzrostu 

hałasu. 

 Do analiz cen nieruchomości stosowano w literaturze również metodę hedoniczną. 

W publikacji [109] wykazano trend zmian cen nieruchomości w związku 

z ponadnormatywnym hałasem. Badania te wykazały również, że wskaźnik WTP (willingness 

to pay – chęć zapłaty za korzyści związane ze zmniejszeniem uciążliwości hałasu) wzrasta 

przy wyższych poziomach hałasu. Z kolei gotowość do zaakceptowania WTA uciążliwości 

związanych z hałasem (willingness to accept – chęć akceptacji) jest zwykle znacznie wyższa, 
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niż skłonności do płacenia WTP. Z analiz przedstawionych w artykule wynika, że chęć 

płacenia za zmniejszenie poziomu hałasu o 2 dB przy jego poziomie 72 dB jest dwukrotnie 

większa, niż redukcja 2 dB przy wartości 62 dB dla mieszkania.  

Metodę hedoniczną zastosowano również do oceny wpływu hałasu na zmiany wartości ceny 

rynkowej mieszkań [61]. W tej metodzie oparto się na dużej liczbie danych z transakcji 

nieruchomości. W przeprowadzonych analizach zaobserwowano, że ceny nieruchomości 

zaczęły spadać, gdy poziom hałasu przekroczył pewien próg. Utratę wartości mieszkania 

(loss) przedstawia poniższy wzór: 

      (wzór 1) 

gdzie: 

Pi – cena mieszkania [EUR], 

Li – poziom zmierzonego hałasu dla każdego mieszkania [dB], 

NDI – wskaźnik amortyzacji wartości rynkowej mieszkania [-],  

LTH – poziom dopuszczalny [dB]. 

Sumowanie we wzorze jest przeprowadzane w stosunku do wszystkich mieszkań lub 

zabudowań. Ceny poszczególnych mieszkań lub zabudowań zostały oszacowane na 

podstawie analizy wartości nieruchomości sprzedanych mieszkań o podobnym standardzie 

w okolicy. 

Kolejne badania oraz regulacje prawne zwracają uwagę na szacowanie/obliczanie 

kosztów ochrony zdrowia, które jest związane z ciągłym narażeniem na hałas. Celem badań 

przedstawionych w [20] było określenie częstotliwości występowania chorób sercowo-

naczyniowych w obszarach występowania podwyższonego hałasu drogowego. Badania te 

wykorzystano do oszacowania rzeczywistych kosztów hałasu w opracowaniu angielskim [21], 

w którym oszacowano wskaźnik NDI dla czterech różnych pod względem wielkości miast tj.: 

centrum Londynu, Birmingham, Sutton i Coldfield [21]. Otrzymane wyniki wskazują, że 

w zależności od wielkości miasta lub też lokalizacji analizowanego terenu w mieście, 

współczynnik utraty wartości nieruchomości nie zawsze jest proporcjonalny do tej ceny. Na 

przykładzie centrum Londynu wykazano, że im wyższy poziom hałasu, tym wartość 

nieruchomości rośnie. Sytuacja ta ma związek z brakiem wolnych przestrzeni pod nową 

zabudowę oraz prestiżem lokalizacji nieruchomości w ścisłym centrum Londynu. 

Kształtowanie wskaźnika NDI może też być uzależnione od przedziałów hałasu, jak 

wykazano w badaniach [6]. Wyniki zaprezentowano w tab. 2, gdzie przedstawiono zależność, 

z której wynika, że im wyższy poziom hałasu, tym wskaźnik redukcji kosztów jest większy 

w przypadku większych przekroczeń i sięga nawet 2,7% na 1 dB. 
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Tab. 2 Wartości wskaźnika NDI w 5- decybelowych przedziałach w zależności od rodzaju 

hałasu [6] 
NDI 

Poziom hałasu Drogowy Kolejowy 

55 dB 1,35 0,08 

60 dB 1,7 0,28 

65 dB 2,19 1,03 

70 dB 2,9 4,09 

 

W Polsce na przestrzeni ostatnich lat również przeprowadzano badania rynku 

nieruchomości pod względem utraty wartości wskutek hałasu komunikacyjnego. Na 

podstawie przeprowadzonych analiz 420 transakcji rynkowych w Szczecinie stwierdzono, że 

hałas wyższy o 5 dB przekłada się przeciętnie na niższe ceny nieruchomości o 4% [33], czyli 

wskaźnik NDI kształtuje się na poziomie 0,8%. Inne analizy [53] wykonane na podstawie 118 

transakcji rynkowych w Olsztynie, wykazały wartość wskaźnika NDI dla śródmieścia równą 

0,94%, natomiast dla jednej z wybranych dzielnic uzyskano 0,70%. Wskaźniki dla obu 

omówionych miast są zbliżone, także można przyjąć je jako reprezentatywne dla dalszych 

badań dotyczących wpływu hałasu na ceny nieruchomości w zasięgu oddziaływaniu hałasu.  

Badania autora [30] dotyczące obniżenia wartości zabudowy z uwagi na 

ponadnormatywny hałas w przypadku pojedynczego budynku wskazują na zmniejszenie ceny 

nieruchomości od 3 do 5% jego wartości, czyli około 1–3 mln złotych w przypadku 

analizowanych zabudowań wielorodzinnych. Wyliczona utrata wartości pojedynczego 

budynku mogłaby być ważnym argumentem na rzecz wykonania dodatkowych form 

zabezpieczeń akustycznych, skutkujących poprawą komfortu życia mieszkańców. Takie 

działania muszą jednak znaleźć wsparcie w regulacjach prawnych oraz w działaniach władz 

samorządowych, które powinny wykazywać większą troskę o komfort i zdrowie 

mieszkańców. Aspekty te powinny być rozważane na równi z interesami deweloperów, 

dążących do zagęszczania zabudowy w rejonach, w których nie powinna ona być już 

kumulowana.  
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1.3.3 Analiza lokalizacji zabudowy wrażliwej na hałas 

w otoczeniu dróg krajowych 

Racjonalne planowanie przeznaczenia terenu, w tym rozmieszczanie zabudowy na danym 

terenie oraz trasowanie przebiegu dróg, mogą wpłynąć na zmniejszenie uciążliwości 

wywołanej przez hałas samochodowy wokół nowo planowanych inwestycji drogowych. 

W sytuacji już istniejącego zagospodarowania terenów przyległych do takiej inwestycji 

liniowej jak droga, pozostaje stosowanie: 

 środków redukcji hałasu u źródła (korzystanie z narzędzi zarządzania ruchem, takich 

jak: ograniczenie ruchu ciężarowego, ograniczenie prędkości pojazdów i okresowe 

redukcje natężenia ruchu, zwłaszcza pojazdów ciężkich, np. w okresach weekendów 

[16, 23, 39, 90, 92], 

 zmiany rodzajów nawierzchni drogowych na tzw. ciche nawierzchnie [47, 48, 46, 50, 

80, 88, 79],  

 ograniczenia rozchodzenia się hałasu przez projektowanie środków ochrony przed 

hałasem (ekranów akustycznych [24, 97, 2], wałów ziemnych [54] i innych środków), 

 przekształceń istniejących układów droga-zabudowa oraz zmian zagospodarowania 

istniejących terenów między zabudową a drogą. 

 Na hałas mogą również mieć wpływ modyfikacje pojazdów samochodowych, takie 

jak: rodzaj opon, napęd elektryczny, tłumienie silnika i kształt karoserii. Występowanie 

zagrożenia uciążliwością hałasu i jego skala zależy także od innych czynników, tj. od 

lokalizacji analizowanych terenów (tereny zamiejskie, podmiejskie i miejskie), czynników 

związanych z zagospodarowaniem terenu między źródłem hałasu a miejscem odbioru 

hałasu. 

W polskim ustawodawstwie występują nieścisłe lub nieodpowiednie zapisy 

dotyczące planowania zabudowy wokół istniejących i nowoprojektowanych dróg. Pierwszy 

z nich to określenie lokalizacji zabudowy względem drogi. W sytuacji, gdy jest określony 

MPZP na terenie inwestycji, obowiązkowo powinno się określać linie zabudowy [124]. Takie 

rozwiązanie z uwagi na bardzo małe pokrycie Polski miejscowymi planami (około 27,9% 

kraju pokrywa MPZP [117]) jest jednak rzadko spotykane. W przypadku dużych aglomeracji 
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sytuacja ta wygląda lepiej, jednakże są miasta, w których pokrycie aktualnymi MPZP jest 

niewielkie; np. około 5% w Łodzi. Aktualizacja planów zagospodarowania miast nie nadąża 

zazwyczaj za zabudową przedmieść, gdzie obecnie ma miejsce duża intensywność realizacji 

inwestycji. W przypadku, gdy na danym terenie nie obowiązuje MPZP należy określić nową 

linię zabudowy na podstawie [125]. Dokument ten określa najmniejszą odległość lokalizacji 

zabudowy od drogi w przypadku lokalizacji nowych budynków, gdy na danym terenie nie ma 

sporządzonego MPZP. Linia ta wyznaczana jest na podstawie istniejącej linii zabudowy na 

działkach sąsiednich, w przypadku starania się inwestora o decyzję o warunkach zabudowy. 

Drugi aspekt prawny, który jest niewłaściwy, biorąc pod uwagę zmianę klimatu 

akustycznego, to zapis wynikający z ochrony akustycznej terenów, które zgodnie z [124] 

podlegają ochronie na mocy [123]. Zgodnie z zapisem Art. 144 tej ustawy „eksploatacja 

instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz 

wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna, z zastrzeżeniem ust. 3, powodować 

przekroczenia standardów, jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący 

instalację ma tytuł prawny”.  

Zapis ten oznacza, że zarządca drogi nie może dopuścić do przekroczeń 

akceptowalnych poziomów dźwięków, określonych w [121] (poza linie rozgraniczające 

inwestycję) na terenach, które podlegają ochronie. Odległości między liniami 

rozgraniczającymi regulują zapisy rozporządzenia [119], w którym podane są szerokości linii 

rozgraniczających w zależności od klasy drogi lub ulicy. Rezerwy terenowe przyjęte przez 

ustawodawcę pod budowę drogi wraz z infrastrukturą poza terenem zabudowy wahają się od 

15 m (droga klasy D) do 70 m (droga klasy A przekrój 2x3 pasy). Linie rozgraniczające dla 

ulic są węższe i wahają się od 10 do 50 metrów. Odległość linii rozgraniczających od drogi 

jest o połowę mniejsza ze względu na usytuowanie drogi zwykle w osi terenu 

zarezerwowanego pod inwestycję drogową. Oznacza to, że w przypadku autostrady linia 

rozgraniczająca jest usytuowana maksymalnie 35 m od osi drogi, tj. około 10–15 od krawędzi 

drogi.  

W ustawie [122] określono minimalne odległości usytuowania zabudowy od 

zewnętrznej krawędzi jezdni (tab. 3). Analizując dane, stwierdzono, że pod względem 

formalnym może być dopuszczona realizacja zabudowy podlegającej ochronie nawet 

w odległości 6 m od krawędzi drogi. Oznacza to, że w bardzo bliskiej odległości od drogi (6–

50 m) można zlokalizować zabudowę wrażliwą nawet tam, gdzie nie ma miejsca na 

zastosowanie jakiejkolwiek formy ochrony przed hałasem. Wynika z tego, iż mieszkańcom 

nie można zapewnić wymaganego klimatu akustycznego. W przypadku natężenia ruchu 
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sięgającego 40–50 tys. poj./dobę izolinie dopuszczalnego poziomu dźwięku oddalone są od 

krawędzi drogi nawet o 150 m [87]. Oznacza to, że stosowane zabezpieczenia akustyczne 

będą często nieskuteczne przy dużych przekroczeniach dopuszczalnego poziomu hałasu przy 

każdej nowej inwestycji drogowej. Zbyt liberalne zapisy w polskim prawie dotyczące 

lokalizacji zabudowy przy drogach, skutkują w wielu przypadkach brakiem możliwości 

skutecznego zabezpieczania zabudowy wrażliwej na hałas w sytuacji usytuowania takiej 

zabudowy w bliskiej odległości od krawędzi drogi. 

Tab. 3 Minimalne odległości usytuowania obiektów budowlanych od krawędzi jezdni wg 

[122] 

 

Badania bezpiecznej lokalizacji zabudowy dla przykładowych budynków w Polsce 

przeprowadzono w ramach artykułu [86]. Porównanie minimalnych odległości usytuowania 

obiektów budowlanych od drogi z wyliczoną bezpieczną, z uwagi na hałas, odległością 

lokalizacji zabudowy dla trzech różnych pokryć terenu: odbijającego (beton), mieszanego, 

pochłaniającego (trawa) i dla dwóch różnych poziomów hałasu u źródła: 87 dB i 93 dB 

wskazuje, że dostępne w prawie linie zabudowy nie zabezpieczają odpowiednio 

użytkowników budynków przed nadmiernym hałasem. Przytoczone poziomy mocy 

akustycznej odpowiadają natężeniu ruchu rzędu 9500 poj./24 h, przy udziale pojazdów 

ciężkich 10% oraz 33500 poj./24 h, przy udziale pojazdów ciężkich 15%. Z wykonanych 

przez autora pracy analiz wynika, że w przypadku zamiaru posadowienia zabudowy 

jednorodzinnej przy drodze o natężeniu 9500 poj./24 h, odpowiadającej poziomowi mocy 

akustycznej źródła 87 dB (klasa G, GP droga jednojezdniowa) w zależności od pokrycia 

terenu, które jest między drogą a zabudową, bezpieczna z uwagi na hałas odległość lokalizacji 

zabudowy powinna wynosić w przypadku terenu (rys. 10): 

 pochłaniającego/tłumiącego (trawa, zboże itp.) – 60 m, 

 o pokryciu mieszanym – 85 m, 

Lp. Rodzaj drogi W terenie zabudowy Poza terenem zabudowy 

1 Autostrada 30 m 50 m 

2 Droga ekspresowa 20 m 40 m 

 

3 

Droga ogólnodostępna: 

a) krajowa 

b) wojewódzka,  

powiatowa 

c) gminna 

 

10 m 

8 m 

6 m 

 

25 m 

20 m 

15 m 
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 o pokryciu odbijającym (beton, woda, chodnik) – 135 m. 

W przypadku lokalizacji tej samej zabudowy przy drodze, gdzie występuje większy ruch 

kołowy, np. na poziomie 33500 poj./24 h, odpowiadającej poziomowi mocy akustycznej 

źródła 93 dB, odległość bezpiecznej lokalizacji zabudowy przyjmuje bardzo duże wartości 

(rys. 10): 

 teren o pokryciu pochłaniającym – 110 m; 

 teren o pokryciu mieszanym – 140 m; 

 teren o pokryciu odbijającym – 200 m. 

Wykonane obliczenia dowodzą, że obecnie obowiązujące minimalne odległości usytuowania 

obiektów budowlanych (wrażliwych i niewrażliwych na hałas) od krawędzi jezdni [122] nie 

spełniają standardów środowiskowych w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku. Natomiast w przeprowadzonych przez autora analizach szacowane odległości 

zabudowy od krawędzi jezdni dla kilku dróg w Polsce kształtowały się następująco: 

minimalna odległość układu zabudowy to 3 m, maksymalna 115 m, natomiast średnia – to 

około 30 m. Otrzymane dane dowodzą, że w przypadku lokalizacji budynków przy drogach 

klas GP i G w większości przypadków nie brano pod uwagę aspektu bezpiecznej lokalizacji 

zabudowy ze względu na hałas, a trasa drogi została niepoprawnie zaprojektowana w 

kontekście zabezpieczenia akustycznego zabudowy, nierzadko z uwagi na niedoszacowanie 

wzrostu ruchu.  
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Rys. 10 Odległości bezpiecznej lokalizacji zabudowy pod względem poziomów 

dopuszczalnych hałasu dla poziomu mocy akustycznej źródła 87 dB – 19000 poj./dobę ([85] - 

opracowanie własne) 

  

 Wykres został sporządzony dla 15% udziału pojazdów ciężkich, prędkość pojazdów 

lekkich 90 km/h i ciężkich 70 km/h oraz dla poziomu mocy akustycznej 93 dB – 43500 

poj./dobę, 20% udział pojazdów ciężkich, prędkość pojazdów lekkich 120 km/h i ciężkich 80 

km/h. 

 

Opisany stan stwarza problemy z nadmiernym hałasem przy zabudowie, które mogą być 

niwelowane przez budowę zabezpieczeń przeważnie w formie ekranów akustycznych przy 

drogach.  

Nieprzestrzeganie zasad planowania terenów w MPZP skutkuje nieracjonalnym 

wykorzystaniem środków z budżetu państwa na zabezpieczenia akustyczne (dla istniejących 

budynków wrażliwych), takie jak ekrany akustyczne, czy wały ziemne w przypadku budowy 

lub przebudowy drogi. Środki te w lepszym stopniu powinny być wykorzystywane na 

poprawę klimatu akustycznego przy przebudowie układów lokalnych lub zmianie funkcji 

obiektów. Na ogół wiąże się to z powiązaniem zabudowy z gospodarstwem rolnym. 
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Ustawa [124] nie podaje żadnych informacji dotyczących optymalnej lokalizacji 

zabudowy względem drogi pod względem hałasu. Odpowiednie regulacje prawne, dotyczące 

zarówno planowania przestrzennego, jak również dostępności do dróg oraz ich respektowanie 

przez organy administracji państwowej mogą przyczynić się do polepszenia warunków życia 

mieszkańców oraz poprawy sprawności ruchu i brd. 

 Przytoczone powyżej regulacje prawne oraz rozdrobnienie gruntów spowodowało, że 

bardzo często polskie drogi klas G, GP są obudowane zabudową położoną zbyt blisko drogi, 

co stwarza liczne problemy nie tylko pod względem ochrony przed hałasem, ale również pod 

względem bezpieczeństwa ruchu [68]. 

 Wstępne analizy przeprowadzone przez autora pracy polegały na ocenie typów 

zabudowy wokół istniejących dróg w Polsce na podstawie map, obrazów satelitarnych oraz 

wizji terenowych. Następnie zinwentaryzowaną zabudowę przyporządkowano do różnych 

układów droga-zabudowa. 

Badania przeprowadzono wzdłuż następujących dróg: 

 DK79 – województwo mazowieckie; 

 DK28 – województwo podkarpackie; 

 A2 – województwo wielkopolskie; 

 A4 – województwo małopolskie; 

 DK19 – województwo podlaskie; 

 DW964 – województwo małopolskie. 

Na podstawie wykonanego przeglądu układów zabudowy mieszkalnej [114, 68] oraz 

własnych doświadczeń autora wyróżniono następujące rodzaje grup zabudowy wokół 

wymienionych powyżej dróg: 

 zabudowa intensywna wzdłuż dróg (głównie równoległa do drogi) – jedno- lub 

dwustronna, 

 zabudowa rozproszona, 

 zabudowa sięgaczowa, tj. zlokalizowana wzdłuż sięgaczy drogowych od analizowanej 

drogi, 

 zabudowa miejska regularna, składająca się z różnych elementów, 

 zabudowa komercyjna – generalnie niewrażliwa na hałas, zazwyczaj przemysłowa, 

gospodarcza itp., posiadająca funkcje osłonowe w stosunku do zabudowy podlegającej 

ochronie. 
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W analizowanej przez autora wstępnej próbie układów droga-zabudowa, najczęściej 

występującym typem zabudowy, poza terenami do tego przeznaczonymi, była zabudowa 

gęsta, równoległa do drogi. W analizowanej próbie badawczej stanowiła ona ponad 41% 

układów zabudowy. Kolejne, co do udziału w próbie, rodzaje analizowanej zabudowy to: 

zabudowa nieregularna (rozproszona) – 21,1% w próbie, komercyjna – 14,2%, sięgaczowa – 

13,5% i miejska 10,2% (rys. 11). Na rys. 12-16 przedstawiono przykłady wyżej 

wymienionych typowych rodzajów układów droga-zabudowa.  

Intencją autora było przeanalizowanie cech tych najczęściej spotykanych typów zabudowy, 

których udział jest inny w różnych regionach Polski. 

 

Rys. 11 Udział w próbie poszczególnych układów zabudowy wokół analizowanych dróg 

(opracowanie własne) 

 

 

Rys. 12 Zabudowa gęsta wzdłuż drogi DK74 – Biała Rządowa, woj. łódzkie (źródło: 

www.google.com/maps)  
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Rys. 13 DK10: zabudowa wzdłuż sięgacza (sięgaczowa) – Mierzyn, woj. 

zachodniopomorskie (źródło: www.google.com/maps)  

 

Rys. 14 Zabudowa rozproszona DK94 – Wojnicz, woj. małopolskie (źródło: 

www.google.com/maps)  
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Rys. 15 Zabudowa komercyjna wzdłuż drogi DK79 – Dąbrówka, woj. mazowieckie (źródło: 

www.google.com/maps) 

 

Rys. 16 Niska zabudowa miejska DW719 – Pruszków, woj. mazowieckie (źródło: 

www.google.com/maps) 

 

Analiza stanu wiedzy w zakresie wpływu zagospodarowania otoczenia dróg na klimat 

akustyczny w aspekcie ochrony akustycznej wskazuje na potrzebę opracowania modeli 

lokalnych układów drogi i zabudowy, zawierających trzy strefy: strefę zabudowy, strefę 

buforową oraz strefę drogi. 

Uwzględnienie planowania układu zabudowy oraz kształtowania niwelety, trasy drogi 

oraz strefy buforowej może umożliwić wprowadzenie zmian prawnych przy sporządzaniu 

MPZP, które uwzględniałyby wzajemną lokalizację nowej zabudowy i projektowanych 

układów drogowych. Nowe rozwiązania mogą przyczynić się w dalszej perspektywie 
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czasowej do zmniejszenia wydatków na ochronę akustyczną mieszkańców oraz ochronę ich 

zdrowia, a także doprowadzić do uporządkowania sposobu zagospodarowania otoczenia dróg 

i w efekcie ułatwić ochronę akustyczną zabudowy wrażliwej. 

Wymienione wcześniej negatywne oddziaływania na otoczenie, jak również wpływ 

hałasu na ceny gruntów, na które wpływa ekspozycja na nadmierny hałas, rodzą potrzebę 

stosowania optymalnych rozwiązań dotyczących planowania układów droga-zabudowa, czyli 

funkcji i klasy drogi oraz rodzaju i intensywności zabudowy.  

 

1.3.4 Kształtowanie lokalizacji zespołów zabudowy względem 

drogi. Przykłady krajowe i trendy zagraniczne 

Problematyka dotycząca planowania osiedli mieszkaniowych nie jest nowym tematem 

i była analizowana na wielu płaszczyznach w literaturze zagranicznej oraz polskiej. Natomiast 

planowanie zabudowy wraz z lokalnymi układami drogowymi z uwzględnieniem ochrony 

akustycznej mieszkańców jest zagadnieniem relatywnie nowym w warunkach polskich, 

pomimo że oceny OOŚ wykonywane są od wielu lat. W literaturze światowej występują 

nieliczne publikacje na ten temat, przeważnie sprzed kilkudziesięciu lat. Braki w literaturze 

zagranicznej biorą się z właściwego wykonywania planów zagospodarowania przestrzennego, 

w tym wzajemnego kształtowania układu droga-zabudowa w krajach wysokorozwiniętych.  

W latach 70-tych XX w. w USA [106] podjęto badania, których efektem był podręcznik 

dobrych praktyk ochrony akustycznej. Autorzy stwierdzili, że skuteczną i efektywną kontrolę 

działań niepożądanych dotyczących hałasu można realizować na trzy sposoby, tj. poprzez 

redukcję emisji u źródła, ulepszanie konstrukcji nawierzchni oraz kontrolę użytkowania 

terenu i jego powierzchni. 

Kontrola emisji u źródła była analizowana w publikacjach [106, 9, 92], gdzie na przestrzenni 

ostatnich lat poddano analizie standardy dopuszczalnej emisji hałasu do środowiska przez 

pojazdy. Zmniejszenie poziomu emisji można uzyskać również przez zarządzanie ruchem, 

wpływając na zmiany struktury rodzajowej oraz prędkości poruszających się pojazdów [92, 

16, 44], a w pewnych przypadkach także na wielkość natężenia ruchu. 

Wpływ konstrukcji nawierzchni na zmniejszenie emisji dźwięku do otoczenia jest 

popularnym tematem wielu ostatnich badań i publikacji oraz konferencji naukowych ze 

względu na duży rozwój tej technologii na świecie [85, 1, 17, 52, 93]. 
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Ostatni z wymienianych sposobów, czyli kontrola użytkowania gruntów, może być 

realizowany [66] poprzez następujące działania: 

a) wydzielenie stref w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (zoning), 

które mogą tworzyć ochronne pasy terenu, służyć do lokalizacji środków ochrony lub 

zabudowy osłaniającej teren/budynki wrażliwe;  

b) ograniczenia prawne; 

c) zachęty finansowe; finansowanie pewnych elementów ochrony przed hałasem 

drogowym (np. wymiana okien); 

d) działania prowadzone przez samorządy i mieszkańców dotyczące nieruchomości, np. 

zmiana funkcji użytkowania itp. 

Wydzielenie stref polega na uwzględnieniu przy tworzeniu miejscowych planów 

zagospodarowania oddziaływania akustycznego drogi na okoliczne tereny. Strefa buforowa 

pomiędzy zabudową chronioną, a drogą może być przeznaczona pod zabudowę mniej 

wrażliwą, np. usługową lub przemysłową. Alternatywnym działaniem może być 

pozostawienie wolnego pasa terenu z wyznaczeniem nieprzekraczalnej linii zabudowy dla 

budynków w zależności od prognozowanego ruchu lub zagospodarowanie wolnej przestrzeni 

zielenią. 

Ograniczenia prawne mogą być realizowane przez wprowadzenie ograniczeń 

związanych z możliwością zabudowy terenów wzdłuż istniejących i projektowanych dróg do: 

ustaw, rozporządzeń, wytycznych oraz innych aktów prawnych. W przepisach zawarte mogą 

być również wytyczne dotyczące minimalnej wymaganej izolacyjności akustycznej 

elementów konstrukcyjnych budynków, dopuszczalnych poziomów hałasu oraz wydawania 

pozwoleń na użytkowanie obiektu po spełnieniu wszystkich niezbędnych norm związanych 

z hałasem.  

Zachęty finansowe powinny mobilizować w głównej mierze deweloperów do 

realizowania inwestycji na terenach nienarażonych na oddziaływanie hałasu 

komunikacyjnego. Zachętą do takich działań mają być obniżone podatki dla inwestorów, np. 

podatek od nieruchomości. Deweloper mógłby być również zwolniony z części opłat 

w przypadku budowy na własny koszt środków zabezpieczających jego inwestycje przed 

hałasem. 

Działania prowadzone przez samorządy polegają na zarządzaniu wykorzystaniem działek 

poprzez uchwały, wymianę gruntów lub sprzedaż [102, 103]. Grunty znajdujące się w strefie 

oddziaływania ponadnormatywnego hałasu nie mogłyby być sprzedawane prywatnym 

inwestorom. Sprzedaż działek w wydzielonych strefach mogłaby odbywać się tylko 
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i wyłącznie między państwowymi instytucjami. W celu udostępnienia tych terenów dla 

mieszkańców, gmina może ustanowić służebność (dzierżawa, użytkowanie wieczyste, itp.). 

Ostatnią podgrupą działań jest kształtowanie świadomości deweloperów, architektów 

i projektantów dotyczącej szkodliwego wpływu hałasu na człowieka oraz możliwości 

projektowania przyjaznych dla przyszłych mieszkańców rozwiązań i zabezpieczeń przed 

ponadnormatywnym hałasem.  

Powyższe zadania w większości wpisują się w proces planowania przestrzennego na 

świecie oraz w Polsce. Jest to proces bardzo pracochłonny oraz długotrwały. Wprowadzenie 

elementów planistycznych, związanych z ochroną środowiska przed hałasem na etapie 

planowania jest trudne do wykonania ze względu na liczbę stron uczestniczących w 

postępowaniach i możliwość pojawienia się konfliktu interesów na linii państwo – inwestorzy 

prywatni. Zwracają na to uwagę w raporcie [71] autorzy prac z Akademii Ekonomicznej w 

Krakowie, Instytutu Geografii i Planowania Przestrzennego PAN w Warszawie. Pokrycie 

MPZP w Polsce jest coraz większe i na koniec 2011 r. wynosiło 27,2% [98], chociaż w 

ostatnich latach nastąpiło spowolnienie ich sporządzania. Tempo prac nad planami jest 

niewystarczające, z drugiej jednak strony, gdyby miały zostać przygotowane bez 

odpowiednich wytycznych dotyczących lokalizacji potrzebnych stref buforowych oraz 

zabudowy, mogłoby to być gorsze rozwiązanie niż brak planów. Wyraźny sygnał złego 

zagospodarowania wprowadzają decyzje warunków zabudowy, które niekiedy nakładają 

zupełnie inne zalecenia wykonania zabudowy, niż okoliczne plany zagospodarowania. Braki 

w MPZP oraz niekontrolowane wydawanie pozwoleń na budowę na podstawie warunków 

zabudowy (WZ), szczególnie przy drogach dojazdowych do większych miast, to w ostatnich 

latach największy mankament ochrony akustycznej w Polsce.  

Problem obudowy polskich dróg został omówiony w publikacji [60] na przykładzie 

dróg województwa lubelskiego. Temat dotyczący planowania przestrzennego i hałasu 

drogowego w Stanach Zjednoczonych został przedstawiony w pracy The Audible Landscape: 

A Manual for Highway Noise and Land Use [106]. Racjonalne planowanie przestrzenne ma 

na celu wdrożenie różnych kombinacji rozmieszczenia gruntów i zabudowy wokół inwestycji 

drogowej [74] w taki sposób, aby nie dopuścić do nadmiernego rozprzestrzeniania się hałasu 

na tereny wrażliwe akustycznie. Zmiana zagospodarowania może wymagać użycia 

odpowiednich działań, takich jak: strefy buforowe (rys. 17) [106, 74, 107], ekrany akustyczne 

[3], ograniczenia wysokości budynków czy odpowiednie techniki konstrukcji zabudowy. Inne 

rozwiązania zastosowania zabudowy komercyjnej oraz stref zieleni do ochrony przed hałasem 

przedstawiono na rys. 18-20. 
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Kształtowanie układów zabudowy w Europie Zachodniej oraz w Polsce zdecydowanie się 

różni. W Niemczech, Holandii, Francji czy Szwajcarii tematykę odpowiedniego planowania 

sieci drogowej i lokalizacji dróg względem zabudowy podjęto dużo wcześniej. Podobnie w 

Czechach i na Węgrzech, na co wpływ miała kolektywizacja rolnictwa. W Polsce z uwagi na 

brak hierarchicznej sieci dróg oraz duże rozdrobnienie własności następowała obudowa dróg 

w tym GP i G także zabudową wrażliwą na hałas.  

 

Rys. 17 Przykład użycia strefy buforowej do ograniczenia hałasu [107] 

 

 

Rys. 18 Inne formy zabezpieczania zabudowy poprzez budynek komercyjny oraz teren 

zielony [106, 113] 
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Rys. 19 Ochrona zabudowy wrażliwej poprzez zastosowanie niewrażliwej strefy buforowej, 

Amsterdam, Holandia (źródło www.google.com/maps) 

 

Rys. 20 Ochrona zabudowy wrażliwej poprzez zastosowanie strefy buforowej niewrażliwej, 

Haga, Holandia (źródło www.google.com/maps) 

 

Planowanie stref buforowych wokół dróg tam, gdzie nie ma jeszcze zabudowy jest 

bardzo dobrym kierunkiem działań, lecz kosztownym z uwagi na ceny wykupu ziemi wokół 

inwestycji i konieczność budowy dojazdów. Teren ten w dalszej perspektywie czasowej 

można przeznaczyć na pola uprawne, pod rozwój handlu lub usług mniej wrażliwych na 

hałas. Innym rozwiązaniem jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do celów rekreacyjnych. 

Strefy te mogą także służyć jako miejsca lokalizacji: infrastruktury technicznej, zbiorników 

retencyjnych, nasadzeń roślinności w celu kompensacji ekologicznej. Strefa taka może 

również pełnić funkcje psychologicznej bariery dla mieszkańców, zasłaniając widok drogi. 

Wykorzystanie gruntów wokół dróg na takie cele powinno być łatwiejsze z uwagi na spadek 

wartości gruntów o 1,3% na każdy wzrost o 1% poziomu dźwięku [41, 70].  
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Racjonalne kształtowanie układów zabudowy oraz stref buforowych 

i zagospodarowanie terenu pomiędzy drogą a wrażliwą zabudową, może istotnie wpływać na 

poziom dźwięku przy zabudowie oraz na koszty gruntów i zabudowań, a także wjazdów na 

posesję [61, 77]. Przykłady planowania stref buforowych różnych rozmiarów są podane 

w zestawieniu przykładów dobrych praktyk [39]. Zestawienie to zawiera dwa ciekawe 

przykłady rozwiązań. Pierwszym z nich jest zastosowanie przykrycia tunelem odcinka 

autostrady (rys. 21). Drugie rozwiązanie to domknięcie przestrzeni pomiędzy krótszymi 

ścianami budynków zlokalizowanymi prostopadle do drogi (rys. 22). Takie rozwiązanie jest 

bardzo korzystne zarówno dla zarządcy drogi, jak i inwestora oraz mieszkańców, a także 

bardziej realne do zastosowania w polskich warunkach ekonomicznych. 

 

Rys. 21 Przecięcie zabudowy mieszkaniowej przez przykrytą autostradę w Salzburgu [59] 

 

Rys. 22 Domkniecie zabudowy poprzez zabudowę balkonową [59] 
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Rys. 23 Użycie niewrażliwej zabudowy jako elementu ekranującego wrażliwą zabudowę 

[106, 107] 

 

Kolejnym możliwym rozwiązaniem jest użycie zabudowy niewrażliwej (np. garaży), jako 

przeszkody do rozprzestrzenia się dźwięku, co ilustruje przykład (rys. 23). Rozwiązania tego 

typu są często wykorzystywane w innych krajach. Stosowanie zabudowy niewrażliwej zostało 

zrealizowane np. wzdłuż ulicy Armii Krajowej w Krakowie (rys. 24) oraz w miejscowości 

Karlsfeld w Niemczech (rys. 25). Kolejnym sposobem zabezpieczenia są różnego rodzaju 

kombinacje ścian zabudowy wrażliwej (budynków) np. na stoku tak, aby odpowiednio 

zabezpieczać wrażliwe mieszkania, co ilustrują rys. 26, 27. 

 

Rys. 24 Ochrona zabudowy wrażliwej poprzez zastosowanie zabudowy niewrażliwej, Kraków 

(źródło: www.google.com/maps) 
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Rys. 25 Ochrona zabudowy wrażliwej poprzez zastosowanie zabudowy niewrażliwej, 

Karlsfeld (źródło: www.google.com/maps) 

 

Rys. 26 Ochrona zabudowy wrażliwej poprzez zastosowanie odpowiedniego kształtowania 

ścian zabudowy, Berno, Szwajcaria (źródło www.google.com/maps) 
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Rys. 27 Ochrona zabudowy wrażliwej poprzez zastosowanie odpowiedniego kształtowania 

ścian zabudowy, Berno, Szwajcaria – rzut z góry (źródło www.google.com/maps) 

 

Dostępna literatura dotycząca planowania układów zabudowy, obecnie nie podaje informacji 

dotyczących przesłanek wyboru typu układu droga-zabudowa w przypadku projektowania 

osiedla na terenie przyległym do inwestycji liniowej, z uwagi na zagrożenie 

ponadnormatywnym hałasem. Analizowana literatura dotycząca planowania układów 

zabudowy nie obejmuje projektowania układów zabudowy z uwzględnieniem minimalizacji 

oddziaływania akustycznego od pojazdów poruszających się po drodze.  

 

 

1.3.5  Metody i środki stosowane w celu ochrony akustycznej 

oraz ich skuteczność 

 Ochrona akustyczna budynku lub zespołu zabudowy może być realizowana przez 

dwie grupy działań: o charakterze administracyjnym (rozdział 1.3.4) lub przez odpowiedni 

dobór tzw. metod fizycznych ograniczających hałas u odbiorcy [106].  



P. Buczek: Klimat akustyczny jako kryterium kształtowania układu dróg i ich otoczenia  

44 
 

Metody fizyczne obejmują całą grupę środków zabezpieczających teren, budynki, 

mieszkańców (wokół posesji i wewnątrz budynku). Należą do nich między innymi: 

 ekrany akustyczne sztuczne; 

 wały ziemne, 

 osłony, takie jak: gabiony, ogrodzenia, zieleń, 

 ekrany ziemne – zbrojone, 

 ciche nawierzchnie drogowe, 

 kształtowanie niwelety (wykop), 

a ponadto: 

 bierna ochrona przed hałasem w postaci odpowiedniego kształtowania układu 

zabudowy (wrażliwej i niewrażliwej), 

 tunelowe przykrycie terenu, 

 zabiegi architektoniczne dotyczące samej zabudowy (zmiana lokalizacji pomieszczeń, 

wymiana stolarki okiennej), 

 zastosowanie ekranów na elewacji budynku, domknięcie ścian szczytowych itp., 

 mieszane działania związane z ochrona akustyczną [28]. 

 

Tabela 4 przedstawia porównanie opisanych powyżej sposobów ochrony przed 

hałasem drogowym z uwzględnieniem zalet, wad oraz ograniczeń w stosowaniu danego 

sposobu. 
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Tab. 4 Porównanie cech środków ochrony przed hałasem drogowym 

Forma ochrony Skuteczność redukcji  Zalety Wady  Ograniczenie zastosowania 

Ekran akustyczny do 15 dB [97, 2, 45, 51] 

– niewielkie zajęcie terenu, 

– łatwość montażu,                                                                                                                             

– wartości estetyczne niektórych 

rozwiązań, stosunkowo niskie koszty 

wykonania. 

– ograniczenie widoczności przy 

zjazdach,  

– tworzenie efektu bariery, 

– utrudnienie rozwiązań odwodnienia, 

– tworzenie monotonnego krajobrazu 

wzdłuż drogi. 

 

– występowanie podziemnych 

instalacji w miejscu 

projektowanej lokalizacji 

ekranu, 

– możliwość pogorszenia 

klimatu akustycznego dla 

zabudowy po przeciwnej 

stronie drogi przy zastosowaniu 

ekranu odbijającego. 

Wał ziemny do 15-25 dB [106, 70] 

– brak występowania efektu odbicia 

fali dźwiękowej, 

– możliwość łączenia z innymi 

środkami ochrony, 

– dobre wkomponowanie w otaczający 

krajobraz. 

– stosunkowo duże zajęcie terenu, 

– ograniczenie widoczności, 

– większa wysokość w porównaniu do 

ekranu przy takiej samej skuteczności.  

– brak dostępnego terenu do 

wzniesienia. 

Ekran ziemny do 25 dB [16, 61] 

– wysoka trwałość konstrukcji, 

– brak występowania efektu odbicia 

fali dźwiękowej, 

– dobre wkomponowanie w otaczający 

krajobraz, 

– niewielkie zajęcie terenu. 

– ograniczenie widoczności, 

– ograniczenie docierania promieni 

słonecznych, 

– brak trwałego powiązania z 

konstrukcją ziemi, 

– zmniejszenie zanieczyszczeń 

powietrza poprzez zastosowanie zieleni. 

– większa zajętość terenu w 

porównaniu do ekranów 

akustycznych. 
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Forma ochrony Skuteczność redukcji  Zalety Wady  Ograniczenie zastosowania 

Cicha nawierzchnia 

3-5 dB PA – asfalt porowaty, 

jedno-warstwowy [18], 

8-9 dB PA dwu-warstwowy 

[18], 

2,5-4 dB BBTM 

[85] 

SMA 8 < 3 dB [10, 15, 47, 50] 

– nie zajmuje dodatkowej powierzchni, 

– skuteczne odprowadzenie wody 

opadowej z powierzchni jezdni, 

– ograniczenie zjawiska aquaplaningu, 

– większa przyczepność do 

nawierzchni, 

– ograniczenie efektu „spray” mgły 

wodnej, 

– możliwość zagospodarowania 

odpadów w postaci opon 

samochodowych. 

– zmniejszanie skuteczności redukcji 

hałasu (trwałości nawierzchni), 

– obniżenie redukcji hałasu w wyniku 

zatykania porów, 

– konieczność regularnego czyszczenia, 

– większy koszt wybudowania, 

– kosztowne utrzymanie zimowe. 

- 

– brak zastosowania przy 

niskich prędkościach pojazdów 

(poniżej 50 km/h). 

Droga w wykopie 
0-20 dB – w zależności od 

głębokości wykopu [65] 

– możliwość łączenia z innymi 

formami ochrony. 

– możliwość osuwania skarp wykopu, 

– możliwość tworzenia się zasp 

śnieżnych. 

– ograniczenie dostępności z 

terenu, 

– konieczność dopasowania 

niwelety do istniejącej 

infrastruktury, 

– występujące warunki 

gruntowo-wodne. 

Pas zieleni 

2 dB – gęsta zieleń o szer. 10m 

[55] 

 

10 dB – leśny pas ochronny o 

szer. 100m [55] 

– walory estetyczne, 

– ograniczenie zanieczyszczenia 

powietrza, 

– absorpcja i rozproszenie wysokich 

składowych widma hałasu. 

– ograniczenie widoczności, 

– sezonowość rozwiązania, 

– możliwość pogorszenia przyczepności 

do drogi poprzez opadające liście,  

– możliwość uszkodzenia infrastruktury 

podziemnej przez korzenie drzew, 

– występująca infrastruktura 

podziemna. 
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Forma ochrony Skuteczność redukcji  Zalety Wady  Ograniczenie zastosowania 

– konieczność pielęgnacji. 

Zabudowa 

niewrażliwa 

13 dB – budynek 

dwukondygnacyjny [109],  

0-20 dB [19] 

 – funkcjonalność rozwiązania 
– ograniczenie dopływu promieni 

słonecznych, różna skuteczność. 

– brak dostępnego terenu do 

wzniesienia. 

Tunel, przykrycie 

drogi 
do 30 dB 

– możliwość wykorzystania terenu nad 

tunelem, 

– najlepsze wartości tłumienia hałasu. 

– koszty budowy, 

– konieczność zastosowania drogich 

systemów wentylacyjnych, 

– rudności z wykonaniem. 

– stosowane jako ostateczność 

przy wysokich budynkach lub 

jako przejście pod wysokim 

wzniesieniem. 

Ekran na elewacji 

budynku 
- 

– brak zajętości terenu, 

– możliwość zastosowania w centrum 

miasta. 

– problematyczne w zastosowaniu dla 

istniejących budynków, 

– problematyczne zapewnienie 

przewietrzalności i warunków 

przeciwpożarowych. 

– stosowane głównie dla 

budynków nowobudowanych. 

Ograniczenia 

prędkości 

Od 1 do 3,6 dB na każde 10 

km redukcji [85] 

- brak zajętości terenu, 

- możliwość zastosowania w prawie 

każdej lokalizacji. 

- w praktyce ograniczenie prędkości 

wiąże się z redukcją o maksymalnie 20-

30 km/h,  

- nie zawsze ograniczenie jest 

respektowane przez kierowców. 

- mogą wystąpić opory 

administracji drogowej w 

przypadku stosowania 

ograniczeń prędkości 

związanych z hałasem. 
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1.4  Wnioski dotyczące aktualnej praktyki w zakresie wzajemnej 

lokalizacji drogi i zespołów zabudowy oraz ochrony 

akustycznej 

 Ludność zamieszkująca tereny podlegające oddziaływaniu hałasu, zwłaszcza 

otoczenie dróg GP, G, jest narażona na różnego rodzaju dolegliwości z tym związane. Im 

wyższy poziom hałasu, tym skutki jego oddziaływania na człowieka są bardziej dotkliwe. 

Analiza literatury wskazuje, że z uwagi na negatywne oddziaływanie hałasu mieszkańcy 

otoczenia dróg powinni być chronieni przed nim metodami ochrony wybranymi spośród 

opisanych wcześniej. 

 Analizując przedstawione we wcześniejszych podrozdziałach różne formy 

kształtowania układów zabudowy oraz różne elementy ochrony akustycznej, można dojść do 

wniosku, że dominującym typem układów zabudowy przy polskich drogach jest 

rozmieszczenie gęstej lub rozproszonej zabudowy równolegle wzdłuż drogi 

(jednokondygnacyjnej, dwukondygnacyjnej, rzadziej trzykondygnacyjnej), natomiast 

dominującym środkiem ochrony przed hałasem, realizowanym przez administrację drogową 

jest ekran akustyczny. Opisana zabudowa charakteryzuje się przeważnie bezpośrednim 

dostępem do drogi poprzez zjazdy indywidualne i publiczne, co z kolei zmniejsza 

efektywność ochrony akustycznej w postaci ciągu ekranów akustycznych. Taki charakter 

zabudowy oraz lokalizacja zabezpieczeń akustycznych w formie ekranów to efekt 

nieprzestrzegania ograniczeń dostępności związanych z drogami wyższych klas (G, GP) oraz 

braku dróg klas L i D, stanowiących dojazdy do posesji.  

Wiele problemów wynika z braku hierarchizacji sieci drogowej. Zwiększa to zakres 

negatywnego oddziaływania hałasu i trudności w zakresie możliwości ochrony zabudowy 

przed hałasem oraz powoduje narażenie mieszkańców na oddziaływanie ponadnormatywnego 

hałasu. Problem ochrony przed negatywnym oddziaływaniem hałasu na otoczenie części 

polskiej sieci drogowej związany jest z: 

 koniecznością częstego przerywania zabezpieczeń akustycznych w celu zapewniania 

dojazdu do posesji,  

 ruchem tranzytowym po drogach w sąsiedztwie zabudowy, 

 zwiększającym się udziałem pojazdów ciężkich, 
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 brakiem stosowania innych środków redukcji hałasu, takich jak: ciche nawierzchnie 

i ograniczenia prędkości. 

Generalnie korzystne jest budowanie osiedli mieszkaniowych w odpowiednich lokalizacjach 

względem dróg i stosowanie zabudowy niewrażliwej w pierwszym rzędzie zabudowy (od 

strony drogi).  

Analizując układy zabudowy wokół sieci polskich dróg oraz układy działek, można dojść do 

wniosku, że występujące duże rozdrobnienie ma także wpływ na rodzaj układów zabudowy 

oraz możliwości ochrony przed hałasem. Generalnie brak jest lokalnych dróg zbiorczych, 

równoległych do dróg klas GP, G w pewnej od nich odległości.  

 Literatura zagraniczna dotycząca form lokalizacji układów droga-zabudowa w dużej 

części odnosi się do sytuacji odmiennych od sytuacji w Polsce. Taki stan rzeczy związany jest 

w szczególności z hierarchiczną siecią drogową, co pozwoliło na wyeliminowanie dużych 

potoków ruchu z bezpośredniego sąsiedztwa terenów podlegających ochronie. Literatura 

zagraniczna podaje przykłady ochrony układów zabudowy przez różne formy zabezpieczeń 

akustycznych lub przez odpowiednie kształtowanie układów zabudowy. Jednakże 

przeprowadzone studia literatury wskazują na braki w zakresie oceny wskaźnikowej układów 

droga-zabudowa pod względem narażenia na hałas. Braki danych w literaturze dotyczą 

również kształtowania odległości lokalizacji układów zabudowy w aspekcie ochrony przed 

nadmiernym hałasem od drogi. Występujące stadium rozwoju sieci drogowej, stan badań w 

Polsce i na świecie dotyczący kształtowania osiedli mieszkaniowych w aspekcie ochrony 

przed hałasem był powodem podjęcia tematu rozprawy doktorskiej, której rezultatem 

powinno być określenie zasad tworzenia i oceny układów droga-zabudowa w kontekście 

ochrony akustycznej. Umożliwi to korzystne kształtowanie nowej zabudowy oraz dobrą 

lokalizację układów droga-zabudowa w zależności od natężenia ruchu na drodze głównej oraz 

zagospodarowania strefy między drogą a zabudową. Zrealizowanie wyżej wymienionego celu 

rozprawy doktorskiej wymaga przeprowadzenia oceny jakości istniejących rozwiązań 

układów droga-zabudowa, bazując na ocenie klimatu akustycznego na działkach przyległych 

do drogi oraz na fasadach zabudowy. 

 Wyniki pracy mogą posłużyć do optymalnego kształtowania układów zabudowy (o 

liczbie kondygnacji od 1 do 3, maksymalna wysokość 10 m) pod względem ochrony 

mieszkańców przed hałasem, jak również umożliwią uzyskanie odpowiedzi, jak kształtować 

przedmiotowe układy i tereny przyległe, aby koszty ochrony akustycznej dla zarządcy drogi, 

czy deweloperów były jak najmniejsze, a równocześnie poprzez zwiększenie komfortu 

akustycznego, wzmacniały korzyści mieszkańców.
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2. CHARAKTERYSTYKA UKŁADÓW DROGA-

ZABUDOWA POD WZGLĘDEM AKUSTYCZNYM 

Realizacja podstawowych celów pracy wymagała oceny istniejących układów droga- 

zabudowa pod względem akustycznym. Dlatego autor pracy przeprowadził inwentaryzację 

wybranych poligonów badawczych (cech geometrycznych układu), na podstawie której 

dokonano klasyfikacji układów droga-zabudowa z wykorzystaniem narzędzi statystyki 

matematycznej (analiza dyskryminacyjna). Dla wyselekcjonowanych układów 

przeprowadzono obliczenia pozwalające na określenie charakterystyk rozprzestrzeniania się 

hałasu wokół zabudowy w formie map akustycznych oraz wartości poziomów dźwięku 

w punktach receptorowych na fasadzie zabudowy. Otrzymane wartości stanowiły podstawę 

do zdefiniowania wskaźników akustycznych, które były wykorzystywane do oceny 

ekspozycji na hałas analizowanych układów droga-zabudowa.  

Zamierzeniem autora było wypracowanie propozycji optymalnego w danych warunkach 

kształtowania układów droga-zabudowa, w celu ograniczenia uciążliwości hałasu drogowego 

dla mieszkańców. Zrealizowane etapy prac, dotyczące oceny jakości klimatu akustycznego, 

zostały przedstawione w formie schematu blokowego na rys. 28. 
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Rys. 28 Schemat postępowania przy ocenie układów droga-zabudowa

I. Selekcja poligonów badawczych (układów droga-
zabudowa) do inwentaryzacji 

II. Określenie geometrycznych cech układu droga-
zabudowa 

 

VII. Zmiana 
układu droga-

zabudowa 

IV. Obliczenia akustyczne map 
rozprzestrzeniania się hałasu oraz 

wyników w punktach receptorowych 
zgodnie ze schematem w 

rozdziałach 2.5–2.8 

V. Zdefiniowanie i kwantyfikacja 
wskaźników opisujących klimat 

akustycznych dla układów droga-
zabudowa 

III. Klasyfikacja układów droga-
zabudowa 

VI. Ocena układów i wybór 
rekomendowanego rozwiązania lub 
modyfikacja układu – rozdział 4.3 
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2.1 Wstępna klasyfikacja układów droga-zabudowa 

W ramach prac przygotowawczych wykonano przegląd zdjęć satelitarnych obudowy 

dróg w Europie oraz Ameryce Północnej. Miał on na celu wyselekcjonowanie układów droga-

zabudowa do dalszych analiz. Na podstawie wstępnie wybranych obrazów satelitarnych około 

tysiąca potencjalnych poligonów, przeprowadzono wstępną selekcję i klasyfikację układów 

do kilku typów rozmieszczenia zabudowy wokół dróg. Wyróżniono układy, dla których 

stwierdzono różne usytuowanie grup zabudowy względem dróg (różne rozproszenie, 

odległości, gęstość itp.). 

Wstępnie wyselekcjonowane typy układów to odcinki dróg z zabudową: 

 rozproszoną wzdłuż drogi, 

 regularną wzdłuż drogi, 

 z sięgaczem prostopadłym do drogi, 

 z sięgaczem pod kątem do drogi, 

 hierarchiczną (mniej lub bardziej regularne kształty ulic lokalnych o hierarchicznej 

strukturze pod względem klas funkcjonalnych dróg, zakończonych zwykle placem 

do zawracania), 

 skupioną wokół układu lokalnych dróg. 

Wyżej wymienione typy układów występowały zarówno „z” jak i „bez” strefy 

buforowej. 

Kolejnym krokiem było rozpoznanie na polskich drogach rodzaju zabudowy, celem 

identyfikacji częstości występowania różnych rodzajów poligonów badawczych. W związku z 

tym przeanalizowano sześć losowo wybranych ciągów drogowych DK79, DK28, A2, A4, 

DK19, DW964. W ramach analiz wyselekcjonowano 770 poligonów badawczych, dla których 

określano takie zmienne, takie jak: odległość zabudowy od drogi, długość ciągu zabudowy 

wzdłuż drogi, szerokość ciągu zabudowy itp. Dla powyższych elementów wyselekcjonowano 

następujące rodzaje zabudowy:  

 regularna wzdłuż drogi,  

 rozproszona wzdłuż drogi,  

 sięgaczowa,  
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 miejska-osiedlowa,  

 z wydzieloną strefą buforową. 

Zmniejszenie liczby wstępnie sklasyfikowanych układów droga-zabudowa miało na 

celu określenie trendów zabudowy przy polskich drogach. Najczęściej występującymi typami 

układów są zabudowa regularna i rozproszona wzdłuż drogi. Te dwa rodzaje układów 

stanowią około 2/3 wszystkich układów zabudowy.  

 

2.2 Określenie typu układu droga-zabudowa 

W celu oceny wpływu hałasu drogowego na układy zabudowy, niezbędnym było 

wprowadzenie jej typologii, co pozwoliło uogólnić prowadzone analizy. Do opisu różnych 

typów układów droga-zabudowa i oceny efektywności ochrony akustycznej mieszkańców 

wykorzystano modele regresyjne. Na podstawie przeglądu czynników wpływających na klimat 

akustyczny wokół drogi (rozdział 2.3) oraz zebranych danych o charakterystyce układów 

zabudowy i zagospodarowaniu otoczenia dróg, zestawiono potencjalne zmienne zależne 

i niezależne, które mogą być użyte do analiz modelowych.  

W modelach droga-zabudowa oparto się na badaniach własnych oraz studiach literatury 

[35, 64, 113, 84], na podstawie których wyszczególniono 5 typów zabudowy. Typologia 

uwzględniała przede wszystkim: kształt układu drogowego oraz jego lokalizację w stosunku do 

zabudowy i dróg nadrzędnych, gęstość zabudowy, gęstość punktów dostępności i funkcję 

otoczenia drogi (zagospodarowanie terenów wolnych od zabudowy wrażliwej). Typowe 

rozwiązania literaturowe kształtowania układów droga-zabudowa opierają się na 

wyszczególnieniu typów zabudowy jako jednostek składowych w małych miastach oraz 

wsiach. Czyste rozwiązania co do typu zabudowy praktycznie nie występują z uwagi na 

chaotyczną obudowę polskich dróg. Wyselekcjonowane rodzaje dróg z zabudową na podstawie 

badań literaturowych to: [35, 64, 113, 84], w niektórych pozycjach literatury nazywane 

następująco: 

 wielodrożnice, powstałe ze skrzyżowania wielu dróg,  

 zwarte ulicówki z domami rozmieszczonymi po obu stronach drogi,  

 widlice, w których część zabudowy skupia się przy bocznej drodze,  

 rzędówki odznaczające się luźną zabudową występującą tylko po jednej stronie drogi, 

 szeregówki, gdzie domy stoją wzdłuż dróg bocznych, odbiegających od głównej drogi. 
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Badania autora dotyczące zagospodarowania otoczenia dróg na świecie i w Polsce pozwoliły na 

wyselekcjonowanie następujących układów droga-zabudowa: 

 typ A – zabudowa rozproszona wzdłuż drogi; 

 typ B – gęsta zabudowa wzdłuż drogi; 

 typ C – zabudowa sięgaczowa; 

 typ D – zabudowa z wydzieloną strefą buforową (np., komercyjna, 

niezagospodarowana); 

 typ E – miejska, regularna osiedlowa; 

 

Rys. 29 Zabudowa rozproszona wzdłuż drogi – typ A 

 

Rys. 30 Zabudowa zwarta wzdłuż drogi – typ B 
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Rys. 31 Zabudowa wzdłuż sięgacza (sięgaczowa) – typ C 

 

Rys. 32 Zabudowa regularna ze strefą buforową (komercyjną, niezagospodarowaną itp.) – 

typ D 
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Rys. 33 Zabudowa miejska osiedlowa – typ E 

 

 Badania obejmowały około 800 km odcinków dróg krajowych w Polsce, przy których 

zidentyfikowano 770 poligonów badawczych. Pozwoliły one na uzyskanie danych 

dotyczących udziału poszczególnych typów zabudowy przy polskich drogach. Zostały 

zaprezentowane na rysunku 34. Analizując otrzymane wyniki z analizowanej próby, można 

stwierdzić, że ponad 63% zinwentaryzowanych typów stanowią typy A i B. Są to układy 

skoncentrowane wzdłuż drogi nadrzędnej, w bliskiej odległości od źródła hałasu. Tego typu 

układy droga-zabudowa charakteryzują się przede wszystkim dużą gęstością punktów 

dostępności wzdłuż drogi oraz dużym narażeniem na hałas. Kolejne układy – typy C, D, E – 

reprezentowane są rzadziej wzdłuż polskich dróg. Układy te charakteryzuje mniejsza liczba 

punktów dostępności oraz duża ekspozycja zabudowy na hałas.  

Z uwagi na fakt, że układy zabudowy nie zawsze występują w czystej formie, jak 

przedstawione na powyższych rysunkach, podjęto próbę opisu matematycznego schematu 

układów droga-zabudowa, który pozwoli na ich klasyfikację przy wykorzystaniu 

wyselekcjonowanych zmiennych niezależnych w oparciu o modele regresyjne. 
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Rys. 34 Udział wyselekcjonowanych do analiz typów zabudowy występujących wzdłuż 

analizowanych dróg krajowych i wojewódzkich  

 

W celu opracowania opisu matematycznego wyżej wymienionych układów zabudowy 

oraz oceny poprawności ich klasyfikacji dla potrzeb dalszych analiz, przyjęto zestaw 

zmiennych niezależnych opisujących analizowane układy zabudowy. Na rys. 35 przedstawiono 

przykładowe zmienne, które zostały zmierzone w celu matematycznego opisu układów 

zabudowy. 

 

Rys. 35 Przykład analizowanych zmiennych opisujących układ droga-zabudowa dla wybranego 

poligonu badawczego 
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 długość układu zabudowy – L_zab [km], 

 zasięg układu zabudowy – Z_zab [km], 

 powierzchnia – A [km
2
], 

 średnia gęstość zabudowy – G_sr [-], 

 liczba linii zabudowy – N_lz [-], 

 gęstość zabudowy na (0,1km
2
) 100000 m

2
 – G_100 [-], 

 liczba wjazdów do układu zabudowy – N_wj [-], 

 liczba dróg dojazdowych wewnątrz układu – N_ddw [-], 

 odległość I linii zabudowy od krawędzi jezdni – O_1 [m], 

 długość I linii zabudowy – L_zab_1 [m], 

 zasięg I linii zabudowy – Z_zab_1 [m], 

 średnia odległość między zabudową w I linii zabudowy – S_zab_1 [m], 

 średnia gęstość zabudowy w I linii zabudowy – G_sr_1 [-], 

 średnia miąższość zabudowy w I linii zabudowy – M_sr_1 [m], 

 minimalna miąższość zabudowy w I linii zabudowy – M_min_1 [m], 

 maksymalna miąższość zabudowy w I linii zabudowy – M_max_1 [m], 

 odległość II linii zabudowy od krawędzi jezdni – O_2 [m], 

 długość II linii zabudowy – L_zab_2 [m], 

 zasięg II linii zabudowy – Z_zab_2 [m]; 

 średnia odległość między zabudową w II linii zabudowy – S_zab_2 [m], 

 średnia gęstość zabudowy w II linii zabudowy – G_sr_2 [-], 

 średnia miąższość zabudowy w II linii zabudowy – M_sr_2 [m], 

 średnia odległość II linii zabudowy od I linii zabudowy – S_zab_1_to_2 [m], 

 minimalna miąższość zabudowy w II linii zabudowy – M_min_2 [m], 

 maksymalna miąższość zabudowy w II linii zabudowy – M_max_2 [m]. 

Dla 78 wybranych różnych układów droga-zabudowa wymienione zmienne zostały 

obliczone w celu określenia zmienności zmiennych niezależnych opisujących układy droga-

zabudowa. Układy te zostały wybrane spośród zinwentaryzowanych poligonów. 

W kolejnym kroku, na podstawie zbudowanej macierzy korelacji, wykonano selekcję 

i usunięcie zmiennych niezależnych nadmiernie skorelowanych. Ze względu na pojawiające 

się we wcześniejszych analizach zależności krzywoliniowe pomiędzy zmiennymi 

niezależnymi w macierzy korelacji, obliczono współczynniki korelacji R Spearmanars. 

Współczynniki te pozwalają mierzyć krzywoliniowe związki, jeżeli tylko wykazują one 
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charakter monotoniczny. W kolejnym etapie przeprowadzono selekcję zmiennych 

wprowadzanych do modelu na podstawie miary korelacji pomiędzy zmiennymi niezależnymi. 

Przyjęto, że zmienne niezależne są nadmiernie skorelowane w przypadku, gdy rs>0,7. Zbyt 

duża liczba zmiennych skłoniła autora pracy do zmniejszenia współczynnika rs>0,5, w celu 

odrzucenia niektórych zmiennych. W tab. 5 zestawiono wartości współczynnika korelacji R 

Spearmana pomiędzy zmiennymi niezależnymi, gdy rs<0,5. 

Tab. 5. Współczynniki korelacji R Spearmana dla zmiennych niezależnych rs≤0,5 

  L_zab Z_zab G_sr G_100 N_wj O_1 Z_zab_1 S_zab_1 M_min_1 S_zab_1_to_2 

L_zab - -0,15 0,01 0,16 0,02 -0,17 0,33 0,39 -0,41 0,15 

Z_zab -0,15 1,00 0,10 0,32 0,29 0,08 -0,01 -0,11 0,27 0,10 

G_sr 0,01 0,10 1,00 0,33 0,15 0,05 0,03 -0,36 -0,09 0,11 

G_100 0,16 0,32 0,33 1,00 0,40 -0,38 0,13 -0,01 -0,03 -0,08 

N_wj 0,02 0,29 0,15 0,40 1,00 -0,20 0,19 -0,03 -0,19 0,04 

O_1 -0,17 0,08 0,05 -0,38 -0,20 1,00 -0,18 0,00 0,27 0,21 

Z_zab_1 0,33 -0,01 0,03 0,13 0,19 -0,18 1,00 0,32 -0,03 0,41 

S_zab_1 0,39 -0,11 -0,36 -0,01 -0,03 0,00 0,32 1,00 -0,13 0,13 

M_min_1 -0,41 0,27 -0,09 -0,03 -0,19 0,27 -0,03 -0,13 1,00 -0,01 

S_zab_1_to_2 0,15 0,10 0,11 -0,08 0,04 0,21 0,41 0,13 -0,01 1,00 

 

Zmienne niezależne wytypowane do dalszych analiz wraz z ich zakresem zmienności 

(min i max), wartością średnią, odchyleniem standardowym σ i wskaźnikiem zmienności 

zestawiono w tab. 6. 

Tab. 6 Zestawienie analizowanych zmiennych niezależnych i ich statystyki opisowe 

Zmienna jednostka symbol średnia min max σ  

Długość układu zabudowy km L_zab 0,439 0,091 1,042 0,219 0,499 

Zasięg układu zabudowy km Z_zab 0,343 0,067 0,952 0,178 0,517 

Średnia gęstość zabudowy  -  G_sr 0,407 0,2 0,78 0,129 0,317 

Gęstość zabudowy na 100000m2  -  G_100 0,100 0,02 0,22 0,059 0,593 

Liczba wjazdów do układu zabudowy  -  N_wj 1,359 0 6 1,139 0,838 

Odległość I linii zabudowy  

od krawędzi jezdni 
m O_1 29,705 3 225 36,316 1,223 

Zasięg I linii zabudowy m Z_zab_1 25,590 7 90 13,404 0,524 

Średnia odległość między zabudową w I linii 

zabudowy 
m S_zab_1 20,522 0 98 15,525 0,757 

Minimalna miąższość zabudowy  

w I linii zabudowy 
m 

M_min_

1 
8,832 5 17 2,396 0,271 

Odległość II linii zabudowy 

od I linii zabudowy 
m 

S_zab_1

_to_2 
20,179 2 85 15,240 0,755 
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2.3 Analiza dyskryminacyjna 

Do klasyfikacji rozmieszczenia budynków przy drogach dla układów droga-zabudowa 

na podstawie wyżej opisanych wyselekcjonowanych zmiennych niezależnych zastosowano 

analizę dyskryminacyjną. Analiza dyskryminacyjna jest stosowana do wyróżniania 

zmiennych, które dyskryminują dwie lub więcej grup (typów zabudowy). Jej celem jest 

poszukiwanie reguł postępowania mającego za zadanie odpowiednie przyporządkowanie 

obiektów do jednej z wielu grup opisywanych przez zmienne niezależne z uwzględnieniem 

minimalnych błędów klasyfikacji. Główną zasadą analizy dyskryminacyjnej jest 

decydowanie, czy dana grupa różni się ze względu na wartość średnią pewnej zmiennej, 

a w kolejnym kroku wykorzystywanie tej zmiennej do określenia przynależności do grupy. 

W ramach analizy testuje się kilka zmiennych w celu sprawdzenia, które w najlepszym 

stopniu dyskryminują (opisują) klasyfikowaną grupę. Wyselekcjonowane zmienne służące do 

rozróżniania grup nazywa się zmiennymi dyskryminującymi. 

Zadaniem całości procedury jest opisanie i interpretacja różnic międzygrupowych 

w celu określenia następujących zadań [94]:  

 rozróżnienie grup za pomocą kilku zmiennych; 

 prawdopodobieństwo rozróżnienia grup za pomocą zmiennych; 

 rozróżnienie zmiennych, które w najlepszym stopniu opisują grupę, 

oraz klasyfikacja przypadków, czyli: 

 na podstawie otrzymanych wyników przyporządkowanie przypadku do danej grupy, 

co związane jest z tworzeniem jednej lub kilku funkcji klasyfikujących 

przyporządkowujące przypadki do wyselekcjonowanych grup. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy dyskryminacyjnej w pakiecie Statistica dla próby 

N=78 otrzymano statystyki zmiennych opisane w tab. 7 dla zmiennych niezależnych, które 

wybrano na podstawie wcześniejszych analiz korelacji. 

Dalsza analiza dyskryminacyjna, w szczególności wyliczenie testu chi-kwadrat dla kolejnych 

pierwiastków dla 5 zmiennych niezależnych, wykazała małą istotność jednego z 

pierwiastków. Wskazuje też na to wykonana ocena wizualna rozrzutu wartości kanonicznych 

(rys. 36). Na podstawie rys. 36 można stwierdzić, że występuje bliskie rozmieszczenie 
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zbiorów D i E. W związku z powyższym połączono oba zbiory w zbiór D i przeprowadzono 

ponownie analizę dyskryminacyjną.  

 

Tab. 7 Zestawienie wyników wyboru zmiennych dyskryminacyjnych opisujących układy 

zabudowy 

N=78 Symbol 
Lambda 

Wilksa 

Cząstk. 

Wilksa 

F usun. 

3,69 
Poziom p Tolerancja 

1-Tolera R 

kwadrat 

Długość układu zabudowy L_zab 0,242174 0,504040 22,63131 0,000000 0,890342 0,109658 

Zasięg układu zabudowy Z_zab 0,191381 0,637816 13,06059 0,000001 0,737290 0,262710 

Średnia gęstość zabudowy G_sr 0,145129 0,841081 4,34575 0,007293 0,926779 0,073221 

Gęstość zabudowy na 100000m2 G_100 0,195359 0,624828 13,81014 0,000000 0,849896 0,150104 

Zasięg I linii zabudowy Z_zab_1 0,139650 0,874080 3,31337 0,024955 0,887343 0,112657 

Średnia odległość II linii zabudowy 

od I linii zabudowy 
S_zab_1_to_2 0,137502 0,887739 2,90852 0,040658 0,815817 0,184183 

 

W kolejnym kroku (Tab. 8) wyznaczono współczynniki dla zmiennych kanonicznych, które 

posłużyły do wyznaczenia funkcji dyskryminujących. Pierwsza funkcja dyskryminacyjna 

pozwala na wyjaśnienie 56,8% analizowanych przypadków, druga funkcja dyskryminująca 

dookreśla dodatkowe 37,1% przypadków, natomiast trzecia funkcja dyskryminująca 

dookreśla 6,1% analizowanych przypadków. 

 

Tab. 8 Współczynniki funkcji dyskryminującej 

Nazwa Symbol pier. 1 pier.  2 pier.  3 

Długość układu zabudowy L_zab -5,674 0,448 1,294 

Zasięg układu zabudowy Z_zab 5,674 0,22 3,507 

Średnia gęstość zabudowy G_sr 0,368 3,411 -6,364 

Gęstość zabudowy na 100000 m2 G_100 -5,306 19,304 6,798 

Zasięg I linii zabudowy Z_zab_1 0,0213 -0,029 0,004 

Średnia odległość II linii zabudowy od I linii zabudowy S_zab_1_to_2 -0,026 -0,011 0,023 

Stała  - 0,901 -2,611 -0,43 

Wartość własna  - 1,964 1,284 0,21 

Skumulowany procent  - 0,568 0,939 1 

 

Powyższe wyniki przedstawiają następującą postać kanonicznych funkcji dyskryminujących: 

D1= 0,901 – 5,674*L_zab+5,674*Z_zab+0,368*G_sr – 5,306*G_100+0,021*Z_zab_1 – 

0,026*S_zab_1_to_2         (wzór 1) 

D2 = – 2,611+ 0,448*L_zab+ 0,22*Z_zab+ 3,411*G_sr + 19,304*G_100–0,029*Z_zab_1 – 

0,011*S_zab_1_to_2         (wzór 2) 
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D3 = – 0,43 +1,294*L_zab+ 3,507*Z_zab– 6,364*G_sr + 6,798*G_100+0,004*Z_zab_1 – 

0,023*S_zab_1_to_2         (wzór 3) 

 

Pierw1 wz. pierw2

 C
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Rys. 36 Wykres rozrzutu wartości kanonicznych 

 

Po określeniu i sprawdzeniu istotności funkcji dyskryminujących przystąpiono do 

procedury klasyfikacyjnej (Tab. 9). Funkcje te pozawalają na klasyfikowanie przypadków. 

Badany przypadek jest przypisywany do takiej grupy, dla której dana funkcja klasyfikacyjna 

przyjmuje wartość największą. Poniżej w tabeli zaprezentowano współczynniki oraz funkcje 

klasyfikacyjne. 

Tab. 9 Współczynniki funkcji klasyfikacyjnej 

Długość układu zabudowy L_zab 6,734 17,511 30,58 17,392 

Zasięg układu zabudowy Z_zab 15,608 -0,409 -7,202 6,427 

Średnia gęstość zabudowy G_sr 24,717 33,04 19,650 31,756 

Gęstość zabudowy na 100000m2 G_100 4,51 17,6 18,948 56,750 

Zasięg I linii zabudowy Z_zab_1 0,12 0,055 0,047 0,018 

Średnia odległość II linii zabudowy od I linii zabudowy S_zab_1_to_2 0,028 0,051 0,149 0,048 

Stała -12,08 -14,861 -18,514 -18,964 
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K1= – 12,08 +6,734*L_zab+ 15,608*Z_zab+ 24,717*G_sr + 4,510*G_100+0,12*Z_zab_1 + 

0,028*S_zab_1_to_2         (wzór 4) 

K2 = – 14,861 +17,511*L_zab – 0,409*Z_zab+ 33,04*G_sr + 17,6*G_100+0,055*Z_zab_1 + 

0,051*S_zab_1_to_2         (wzór 5) 

K3 = – 18,514 +30,58*L_zab – 7,202*Z_zab+ 19,65*G_sr + 18,948*G_100+0,047*Z_zab_1 

+ 0,149*S_zab_1_to_2         (wzór 

6) 

K4 = – 18,964 +17,392*L_zab+ 6,427*Z_zab+ 31,756*G_sr + 56,75*G_100+0,018*Z_zab_1 

+ 0,048*S_zab_1_to_2        (wzór 7) 

 

Przedstawione powyżej funkcje klasyfikacyjne wyszczególniono dla badanych układów 

droga-zabudowa, dla których obliczono funkcje dyskryminujące. Dla próby N=78 

prawdopodobieństwo klasyfikacji układu zgodnie z obserwacją wynosi 84,6% (Tab. 10). 

 

Tab. 10 Macierz klasyfikacji przypadków 

Grupa Prawdopodobieństwo poprawnej klasyfikacji 
Przewidywane 

C B A D 

O
b

se
rw

o
w

an
e 

C 92,6 25 2 0 0 

B 66,7 0 8 1 3 

A 90,9 0 1 10 0 

D 82,1 4 1 0 23 

Razem 84,6 29 12 11 26 

 

Na podstawie danych zawartych w powyższym rozdziale odnoszącym się do analizy 

dyskryminacyjnej można przedstawić następujące wnioski dotyczące opisu poszczególnych 

typów układów droga-zabudowa przy zastosowaniu zmiennych ilościowych. Modele 

zbudowane dla analizowanych układów pozwalają prawidłowo przypisać dany układ 

zabudowy do konkretnego typu modelu droga-zabudowa na podstawie zmiennych 

ilościowych, a w 84,6% na podstawie zmiennych niezależnych. 

Na podstawie danych zawartych w powyższym rozdziale dotyczącym analizy 

dyskryminacyjnej, można przedstawić następujące wnioski dotyczące opisu poszczególnych 

typów układów droga-zabudowa przy zastosowaniu zmiennych ilościowych. Modele 

zbudowane dla analizowanych układów pozwalają prawidłowo przypisać dany układ 

zabudowy w 84,6% (Tab. 10) do konkretnego typu modelu droga-zabudowa na podstawie 
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niezależnych zmiennych ilościowych. Zbudowane funkcje dyskryminujące pozwalają 

postawić następujące wnioski: 

 Klasyfikacja układu zabudowy wymaga oceny wartości następujących zmiennych: 

długość układu zabudowy L_zab, zasięg układu zabudowy Z_zab, średnia gęstość 

zabudowy G_sr, gęstość zabudowy na 100000 m
2
 G_100, zasięg oraz zasięg I linii 

zabudowy Z_zab_1, które okazały się być statystycznie istotnymi w funkcjach 

dyskryminujących na poziomie p<0,05. 

 Najwyższe prawdopodobieństwo poprawnej klasyfikacji układu droga-zabudowa 

występuje dla typu układu C (92,6%) (Tab. 10). Wynika z tego, że zmienne niezależne 

opisujące układ zabudowy identyfikują go w sposób najbardziej jednoznaczny, co 

wynika też z rys. 36, na którym występuje grupowanie punktów opisujących ten typ 

zabudowy. 

 Zmiennymi, które w najwyższym stopniu opisują układ C są zasięg zabudowy (Z_zab) 

oraz średnia gęstość zabudowy (G_sr). 

 Zmienne, które w najwyższym stopniu opisują pozostałe układy A, D i B to: długość 

układu zabudowy (L_zab), średnia gęstość zabudowy (G_sr), gęstość zabudowy na 

100000 m
2
 (G_100). 

 Czynnikami, które istotnie statystycznie i w największym stopniu wpływają na 

wartość funkcji klasyfikacyjnej są: L_zab, G_sr, G_100, Z_zab, co oznacza, że mają one 

największy wpływ na klasyfikację układu. 

Wyżej wymienione zmienne są wystarczające do statystycznego opisu i klasyfikacji układów 

droga-zabudowa. Pozostałe zmienne są statystycznie nieistotne lub skorelowane ze 

zmiennymi (długość układu zabudowy L_zab, zasięg układu zabudowy Z_zab, średnia gęstość 

zabudowy G_sr, gęstość zabudowy na 100000 m
2
 G_100, zasięg oraz zasięgu I linii zabudowy 

Z_zab_1). 

Opracowana klasyfikacja została wykorzystana do porównania narażenia na hałas danych 

typów układów droga-zabudowa w dalszej części pracy. 

 

2.4  Pomiary rozprzestrzeniania się hałasu 

Podstawowe analizy realizowane były w pracy metodami symulacyjnymi, a ich 

uzupełnieniem były pomiary empiryczne, służące głównie kalibracji modelu obliczeniowego, 

zgodnego z metodą zalecaną przez ISO 9613-2, NMPB Routes – 96 użytego do obliczeń 
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akustycznych przy zastosowaniu oprogramowania SoundPLAN oraz analiza poziomu hałasu 

w zależności od natężenia ruchu i zmian struktury rodzajowej oraz prędkości pojazdów. Autor 

rozprawy przy wykonywaniu pomiarów wzorował się na opracowaniu [26]. Badania 

obejmowały pomiary hałasu w terenie, które wykonano na wybranych poligonach w 

województwie małopolskim, opolskim, lubelskim, dolnośląskim, łódzkim i podkarpackim. 

Poligony wybrano, korzystając ze zdjęć satelitarnych i przejazdów wielu odcinków dróg oraz 

wiedzy zdobytej przez autora w okresie pracy w administracji drogowej. 

Przykłady sposobu przeprowadzania pomiarów przedstawiono poniżej. Badania 

obejmowały równoczesny pomiar ruchu (natężenie, prędkość, struktura rodzajowa) oraz 

wartość poziomu hałasu LAeq. Były realizowane na poligonach wybranych na podstawie 

analizy zdjęć satelitarnych i wizji terenowych.  

Jeden z poligonów został zlokalizowany na podstawie analizy zdjęć satelitarnych 

[www.maps.google.pl] w ciągu drogi krajowej nr 7 na odcinku Kraków – Kielce. Wybrany do 

badań poligon usytuowany jest przy granicy administracyjnej gminy Michałowice. 

Analizowany teren jest częścią Dłubiańskiego Parku Krajobrazowego. Lokalizację tego 

poligonu przedstawiono na rys. 37. 

 

 

Rys. 37 Lokalizacja poligonu w miejscowości Michałowice (www.google.com/maps) 
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 Analizowany odcinek drogi krajowej nr 7 ma przekrój jednojezdniowy 2+1 (z pasem 

ruchu powolnego) oraz obustronnymi rowami. Szerokość pojedynczych pasów ruchu wynosi 

około 3,5 m, natomiast całej jezdni – 11m. Jezdnia drogi posiada bitumiczną nawierzchnię. 

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stan nawierzchni w trakcie przeprowadzanego 

badania określono jako poprawny. W pobliżu zespołu zabudowy wybranej do badań (rys. 38) 

zlokalizowany jest łuk pionowy wklęsły. Jednorodne pochylenia podłużne w obrębie łuku 

pionowego są niewielkie i nie przekraczają 3%. Pochylenia podłużne powyżej 2% mają 

wpływ na poziom hałasu u źródła, szczególnie w przypadku dużego udziału pojazdów 

ciężarowych. 

Poligon badawczy obejmuje przedstawiony na zdjęciu sięgaczowy układ zabudowy, 

prostopadły do drogi pełniącej funkcję ruchową. Analizowany zespół zabudowy obejmuje 

6 budynków mieszkalnych. Budynki są położone w bardzo łagodnym pochyleniu od drogi. 

Pierwsze cztery budynki charakteryzuje identyczna kubatura. Występują w dwóch grupach, 

jako zabudowa bliźniacza o wysokości około 7 m. Ściana szczytowa opisanych budynków 

zorientowana jest równolegle do biegnącego odcinka drogi krajowej nr 7. Dwa kolejne 

budynki mają inny, mniej regularny kształt i znajdują się w znacznej odległości od drogi 

krajowej nr 7 – odpowiednio 125 m i 170 m. Dojazd do posesji zapewnia jeden zjazd 

publiczny oraz droga dojazdowa o utwardzonej nawierzchni tłuczniowej. Droga krajowa nr 7 

oddzielona jest od zabudowy mieszkalnej krótkim wałem ziemnym o wysokości około 1,5 m 

(rys. 66). 

 

Rys. 38 Lokalizacja poligonu badawczego (www.google.com/maps) 
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 Wał zagospodarowany jest wysoką zielenią w postaci drzew oraz niską w postaci 

krzewów. Na północ od analizowanej zabudowy mieszkalnej występują stosunkowo gęsto 

posadzone drzewa liściaste o wysokości ok. 8m. W południowej części badanego poligonu 

znajdują się pola uprawne. 

 Pomiar hałasu wykonano w siedmiu punktach pomiarowych (rys. 39). Pierwszy punkt 

znajdował się z dala od zabudowy mieszkalnej (około 100 m w linii prostej) i zlokalizowany 

był w odległości 10 m od krawędzi jezdni. Punkty 2 i 3 zostały zlokalizowane na początku 

zabudowy mieszkalnej, za wałem ziemnym (około 25 m od krawędzi jezdni). Punkty 

pomiarowe nr 4 i 5 znajdowały się między dwoma grupami zabudowy bliźniaczej 

w odległości 75 m krawędzi jezdni. Ostatnie dwa punkty zlokalizowano 125 m od skrajnej 

krawędzi drogi krajowej. Punkty 2, 4 i 6 znajdowały się przy dojazdowej drodze, która pełni 

funkcję sięgacza. Punkty 3, 5 oraz 7 ulokowano między zabudową mieszkalną a obszarem 

zagospodarowanym wysoką gęstą zielenią. Dokładne rozmieszczeni punktów pomiarowych 

przedstawia rys. 39. 
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Rys. 39 Lokalizacja punktów pomiarowych na poligonie (opracowanie własne na podstawie 

www.google.com/maps) 

  

Pomiar na poligonie w Michałowicach podzielony został na trzy etapy. Pierwszy etap 

obejmował punkty pomiarowe 1, 2 i 3, drugi etap punkty pomiarowe 1, 4 i 5, trzeci etap 

punkty pomiarowe 1, 6 oraz 7. W ramach każdego etapu wykonano dwie sesje pomiarowe, 

każda trwała 15 minut. W czasie wykonywania pomiarów w celu monitoringu źródła hałasu 

zawsze wykonywano pomiar w punkcie 1. Warunki atmosferyczne podczas przeprowadzania 

pomiaru były następujące: 

 pogoda słoneczna, bezchmurnie, 

 średnia temperatura ok. 25  C, 

 sporadyczne podmuchy wiatru do 3 m/s, 

 brak opadów atmosferycznych. 

Podczas wykonywania pomiaru, w trakcie każdej sesji pomiarowej, pomierzone zostało 

natężenie ruchu na drodze krajowej nr 7. Ustalono strukturę rodzajową i kierunkową. 

Otrzymane natężenia 15-minutowe przeliczono na natężenia godzinowe. W trakcie trwania 

wszystkich sesji pomiarowych mierzona była prędkość pojazdów poruszających się po 
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drodze. Liczba pomierzonych pojazdów osobowych przekraczała 100, natomiast liczba 

pojazdów ciężkich – 40. 

Wyniki otrzymane z opisanego wyżej pomiaru zostały zestawione całościowo w tabeli 11. 

 

Tab. 11 Zestawienie wyników z pomiaru hałasu na poligonie  

ETAP I 

Poligon  

Michałowice, DK 7 

Pomiar 1 Pomiar 2 

Punkty pomiarowe Punkty pomiarowe 

1 2 3 1 2 3 

Natężenie ruchu [P/h] 
s.o. 744 760 

s.c. 64 24 

Prędkość ruchu [km/h] 
s.o. 69,8 70,4 

s.c. 49,9 50,8 

Wartości z pomiaru hałasu LAeq [dB] 71,5 64,8 60,9 72,2 65,2 61,4 

ETAP II 

Poligon  

Michałowice, DK 7 

Pomiar 1 Pomiar 2 

Punkty pomiarowe Punkty pomiarowe 

1 4 5 1 4 5 

Natężenie ruchu [P/h] 
s.o. 888 860 

s.c. 76 108 

Prędkość ruchu [km/h] 
s.o. 66,7 68,6 

s.c. 54,3 52,1 

Wartości z pomiaru hałasu LAeq [dB] 71,6 50,4 52,9 72,6 57,2 54,4 

ETAP III 

Poligon  

Michałowice, DK 7 

Pomiar 1 Pomiar 2 

Punkty pomiarowe Punkty pomiarowe 

1 6 7 1 6 7 

Natężenie ruchu [P/h] 
s.o. 936 868 

s.c. 88 96 

Prędkość ruchu [km/h] 
s.o. 69,7 73,4 

s.c. 54,7 53,2 

Wartości z pomiaru hałasu  LAeq [dB] 72,8 50,7 49,1 71,9 43,1 46,5 

 

Analizując otrzymane wyniki pomiarów rozprzestrzeniania się hałasu drogowego na 

poligonie w Michałowicach można ocenić klimat akustyczny panujący w otoczeniu badanego 

układu zabudowy. Wartości pomierzonego równoważnego poziomu hałasu na początku 

układu zabudowy (punkty nr 2 i 3) są zbliżone do wartości dopuszczalnych hałasu dla terenu 

zabudowy [121]. Można przypuszczać, że klimat akustyczny przy zabudowie od strony drogi 

nie będzie korzystny. Istnieje możliwość, że dopuszczalne poziomy hałasu będą tam 

nieznacznie przekraczane. Jednak im dalej od drogi krajowej nr 7, tym poziom dochodzącego 
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do zabudowy mieszkalnej hałasu jest mniejszy. Bardziej oddalone budynki nie są narażone na 

ponadnormatywny hałas.  

Wniosek Analizując wyniki otrzymane w poszczególnych punktach pomiarowych, 

wywnioskować można, że na panujący klimat akustyczny na badanym poligonie wpływa 

zagospodarowanie zielenią jego północnej części. Widać, że zieleń przyczynia się do 

tłumienia hałasu emitowanego z drogi. Łatwo można zwiększyć wartość tego tłumienia przy 

zastosowaniu zieleni i/lub niskiego wału. Analizując rozprzestrzenianie się hałasu przy 

układzie sięgaczowym, można zaobserwować, że stosunkowo niewielka liczba budynków jest 

zagrożona ponadnormatywnym hałasem (pierwsze trzy budynki od strony drogi). 

Zmniejszenie liczby zagrożonych budynków można osiągnąć poprzez zastosowanie różnych 

form ekranujących boki układów zabudowy, np. stosując zieleń, zabudowę gospodarczą, 

osłony drewniane itp. Otrzymane wyniki posłużyły do kalibracji modelu obliczeniowego. 

 

2.5  Określenie poziomu mocy akustycznej źródła hałasu 

 Strumień pojazdów można scharakteryzować takimi zmiennymi, jak: natężenie ruchu, 

średnia prędkość pojazdów, udział pojazdów ciężkich i lekkich. Wpływ zmian natężeń ruchu 

oraz rodzaju pojazdów na analizy środowiskowe został omówiony w publikacjach [27, 49]. 

Celem analiz jest ocena ekspozycji na hałas układów droga-zabudowa. Postanowiono odejść 

od wyliczania ekspozycji na hałas od konkretnego natężenia ruchu dla różnych kombinacji 

powyższych zmiennych, zastępując w początkowym etapie analiz powyższe zmienne 

poziomem mocy akustycznej źródła. Podejście takie pozwoliło na zmniejszenie liczby 

wykonywanych analiz, z uwagi na fakt, że wykorzystując w początkowej analizie wzory 2-4 

(wykorzystanie powyższych zmiennych) analizuje się tylko konkretny poziom mocy 

akustycznej, którą wytwarza dany strumień ruchu. Natomiast podejście tradycyjne, czyli 

wykazanie dla różnych przypadków natężenia udziału pojazdów ciężkich, lekkich oraz 

średniej prędkości wiązałoby się z analizą dużej liczby przypadków zmiennych, które w 

odpowiedniej kombinacji mają taki sam poziom mocy akustycznej źródła, a co za tym idzie, 

hałas w takim samym stopniu oddziałuje na środowisko.  

 W ramach tego zadania wykonano pomiary w terenie na kilkudziesięciu poligonach 

badawczych. Celem tych pomiarów było określenie rzeczywistego poziomu hałasu na 

poligonie badawczym. Pomierzone poziomy hałasu posłużyły do kalibracji modeli 

akustycznych i ich weryfikacji. 
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Przeprowadzone przez autora badania empiryczne oraz symulacyjne doprowadziły do 

otrzymania dwóch zależności opisujących poziom mocy akustycznej źródła dźwięku, jakim są 

poruszające się po drodze pojazdy. Poziom mocy akustycznej w celu uproszczenia analiz 

statystycznych podzielono na: poziom mocy akustycznej pojazdów lekkich oraz poziom mocy 

akustycznej pojazdów ciężkich. Zależności przedstawiają się następująco. 

    (wzór 8) 

 

LWL – poziom mocy akustycznej dla pojazdów lekkich [dB] 

QL- natężenie ruchu pojazdów lekkich [P/h] 

VL- średnia prędkość chwilowa pojazdów lekkich [km/h] 

 

 

Rys. 40 Płaszczyzna poziomu mocy akustycznej pojazdów lekkich 

 

    (wzór 9) 

 

LWC – poziom mocy akustycznej dla  pojazdów ciężkich [dB] 

QC- natężenie ruchu pojazdów ciężkich [P/h] 

VC- średnia prędkość chwilowa pojazdów ciężkich [km/h] 
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Rys. 41 Płaszczyzna poziomu mocy akustycznej pojazdów ciężkich 

 

W celu otrzymania poziomu mocy akustycznej źródła hałasu od pojazdów (lekkich i ciężkich) 

poruszających się po drodze, konieczne jest sumowanie wartości logarytmów za pomocą 

wzoru: 

 

     (wzór 10) 

 

LWA – poziom mocy akustycznej wszystkich pojazdów [dB] 

Obliczona wartość LWA opisuje źródło dźwięku parametrami związanymi z charakterystyką 

strumienia pojazdów. Otrzymany poziom mocy akustycznej został wykorzystany do 

obliczenia poziomu dźwięku w punkcie, jako stała wartość charakteryzująca dany strumień 

ruchu pojazdów. Równocześnie umożliwi to, po odpowiednim przekształceniu wzoru, 

otrzymanie optymalnej odległości lokalizacji danego typu zabudowy w stosunku do drogi, 

tzw. linii referencyjnych. 

 

2.6 Analiza klimatu akustycznego przy zabudowie w otoczeniu 

drogi z zastosowaniem map hałasu 

 

Dyrektywa 2002/49/EC Parlamentu Europejskiego (END – Environmental Noise 

Directive) [130] wprowadziła mapy hałasu, jako jedno z narzędzi do oceny ekspozycji 



P. Buczek: Klimat akustyczny jako kryterium kształtowania układu dróg i ich otoczenia  

73 
 

otoczenia istniejącej bądź planowanej drogi, w tym zabudowy, na hałas 

w planowaniu/projektowaniu dróg oraz w ich eksploatacji i utrzymaniu. Mapy hałasu 

zapewniają z jednej strony możliwość oceny wpływu hałasu na otoczenie, a z drugiej – mogą 

zapewnić wizualną prezentację tych oddziaływań, niezwykle potrzebną w procesie ocen 

oddziaływania na środowisko oraz w konsultacjach społecznych dotyczących istniejącej 

sytuacji i możliwych zmian w zakresie klimatu akustycznego, a także wprowadzania zwykle 

kosztownych środków ochrony. 

Termin „mapy akustyczne” (MA) w polskim prawie wprowadziła ustawa „Prawo 

Ochrony Środowiska” [123] na podstawie Dyrektywy UE nr 49 [118]. Nakłada ona 

obowiązek wykonania monitoringu stanu klimatu akustycznego, wykonania map 

akustycznych oraz na ich podstawie opracowywania programów ochrony przed hałasem. 

Obowiązek dokonywania ocen nałożony został na aglomeracje o liczbie ponad 100 tys. 

mieszkańców. Oceny mają dotyczyć: linii kolejowych, dróg, lotnisk i innych obiektów, 

których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych 

obszarach. Dla wyżej wymienionych elementów infrastruktury co 5 lat należy sporządzić 

mapy akustyczne (MA). Na ich podstawie wykonywane są programy ochrony przed hałasem 

(POH).  

Celem wykonywania MA jest:  

 informowanie społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, 

 opracowanie danych dla państwowego monitoringu środowiska, 

 tworzenie i aktualizacja programów ochrony środowiska przed hałasem, 

  wykorzystanie w tworzeniu MPZP. 

Na podstawie powyższych celów można wywnioskować, że mieszkańcy lub/i urzędnicy 

dzięki dostarczonym informacjom o zagrożeniach ponadnormatywnym hałasem, powinni 

odpowiednio wpływać na uchwalanie MPZP. Nieodpowiednie we wcześniejszych latach  

planowanie zabudowy, które nie uwzględniało wpływu hałasu oraz fakt, że mapy akustyczne 

nie są wykorzystywane do lokalizowania zabudowy przy ustaleniach MPZP, skutkuje dużymi 

kosztami działań naprawczych wzdłuż polskich dróg.  

  

W Małopolsce program ochrony środowiska przed hałasem wykazał występowanie 

przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich na 

łącznej długości 501,5 km spośród 805,35 km analizowanych dróg. Jest to na ogół wynik 

złych prognoz ruchu. W ww. programie jako podstawowe działania o charakterze 
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technicznym wskazano celowość budowy do roku 2033 ok. 39,1 km ekranów akustycznych 

oraz celowość zastosowania ok. 382 km nawierzchni o obniżonej hałaśliwości. 

Projekty zastosowania różnych środków zabezpieczeń akustycznych (ekranów akustycznych, 

wałów ziemnych, cichej nawierzchni, zmian w MPZP oraz zmian funkcji obiektu, planowanie 

nowych osiedli itp.) na etapie wykonywania raportów oddziaływania inwestycji na 

środowisko, analiz środowiskowych, POH i innych opracowań środowiskowych, których 

celem jest poprawa klimatu akustycznego, jak również ustaleń do MPZP, mogą być oceniane 

poprzez odpowiedni zbiór wskaźników (akustycznych, ekonomicznych). 

Wykorzystanie map hałasu w ocenie ekspozycji mieszkańców na hałas jest bardzo 

przydatne w ocenie jego szkodliwości, o czym świadczą także publikacje [81, 82]. Jest to 

szczególnie istotne przy ocenach klimatu akustycznego w otoczeniu drogi dla osób 

narażonych na hałas powodowany przez przejeżdżające pojazdy. W literaturze można spotkać 

analizy wykonywane wzdłuż korytarzy drogowych lub w odniesieniu do krótkich odcinków 

dróg/ulic [18, 4].   

Autor zdecydował się na zastosowanie do analiz klimatu akustycznego map 

rozprzestrzeniania się hałasu według opisanej poniżej procedury. Przed przystąpieniem do 

analiz równoważnego poziomu dźwięku w ustalonych punktach w otoczeniu drogi 

z zastosowaniem programu SoundPLAN wersja 7.4, należało zebrać dane dotyczące 

zagospodarowania terenu, natężenia ruchu, średniej prędkości pojazdów, wysokości 

zabudowy, itp. Dane te były niezbędne w procesie obliczeniowym. Zbieranie danych było na 

ogół realizowane etapami.  

Pierwszym krokiem jest inwentaryzacja obszaru (poligonu), np. otoczenia drogi, zespołu 

budynków itp., dla którego ma być przeprowadzona analiza klimatu akustycznego. Dla 

każdego poligonu zebrano następujące dane: 

o szerokość jezdni i poboczy analizowanej drogi, 

o rodzaj nawierzchni i jej hałaśliwość (ze specyfikacji lub pomierzony), 

o odległości poszczególnych punktów obliczeniowych od krawędzi jezdni lub od innych 

przeszkód terenowych, 

o  długość i wysokość takich elementów infrastruktury, jak: ekrany akustyczne, wały 

ziemne itp., 

o rodzaj pokrycia terenu (nawierzchnia, grunt, trawa, zboże itp.),  

o lokalizacja wrażliwej i niewrażliwej zabudowy. 
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Na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonych w terenie oraz analiz dostępnych 

ortofotomap, a także przeprowadzonych przez autora pomiarów hałasu oraz towarzyszących 

im pomiarów natężenia ruchu i prędkości wykonano plany sytuacyjne (przykład rys. 42). 

 

 

Rys. 42. Przykład podkładu sytuacyjno-wysokościowego 

Wykorzystując dostępne punkty wysokościowe (w postaci plików ASCII, shp, lub TIN) 

budowano numeryczny model terenu poprzez tworzenie powierzchni trójwymiarowych. W 

kolejnym kroku poszczególnym elementom na rysunku  (zabudowa, droga, pokrycie terenu, 

punkty, linie wysokości) przypisano odpowiadające im typy obiektów z biblioteki pakietu 

SoundPLAN (rys. 43). 

 

 

Rys. 43. Plan sytuacyjny po zdefiniowaniu typów obiektów 
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Poszczególnym obiektom nadano atrybuty odpowiadające cechom fizycznym obiektu, tzn. 

w przypadku drogi przypisano im: natężenie ruchu, prędkość pojazdów, rodzaj nawierzchni 

itp. Następnie obiektom nadano wysokości oraz przypisano wysokość posadowienia 

w terenie. 

Po zdefiniowaniu i edycji wszystkich obiektów, wprowadzeniu pomierzonych danych 

dotyczących natężenia ruchu, prędkości itp. przeprowadzono kalibrację modelu 

obliczeniowego wykorzystując pomierzone poziomy LAeq w terenie. Wyniki obliczeń 

w punktach receptorowych porównano z wynikami otrzymanymi podczas pomiarów. Proces 

kalibracji modelu polegał na porównaniu pomierzonych w ternie wartości LAeq z wynikami 

obliczeń. Proces kalibracji przedstawiono w poniższym przykładzie.  

Jako kryterium sprawdzające poprawność konstrukcji modelu akustycznego przyjęto 

zalecane do stosowania w załączniku 3, punkt G do rozporządzenia MŚ z dnia 16 czerwca 

2011 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub 

energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, 

lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 Nr 140, poz. 824) odchylenie standardowe różnicy 

pomiędzy wartością hałasu obliczoną i zmierzoną dla n poziomów równoważnych z okresu 

pomiaru według wzoru:  

  (wzór nr 11) 

gdzie: 

n – liczba punktów immisji, w oparciu o które dokonuje się kalibracji 

Lzm,i–poziom dźwięku zmierzony podczas pomiarów 

Lobl,i – poziomu hałasu obliczony przez program 

 

W celu kalibracji modelu obliczeniowego wykonano pomiary hałasu komunikacyjnego (tutaj 

drogowego) w przynamniej trzech przekrojach pomiarowych. 

W procesie kalibracji wprowadzono do modelu akustycznego liniowe źródło hałasu 

komunikacyjnego (odzwierciedlające stan z okresu, w którym prowadzono badania) 

podzielone na odcinki obejmujące poszczególne punkty pomiarowe. Zmierzone wartości 

poziomu hałasu oraz zanotowane parametry źródeł hałasu, tj. natężenie, struktura i prędkość 

ruchu zostały użyte do wprowadzenia poprawek kalibracyjnych w obrębie wydzielonych 

odcinków, w celu skorelowania wartości mierzonych i obliczanych, a także uwzględnienia 

m.in. lokalnego stanu nawierzchni. 
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Dominującym zadaniem procesu kalibracji modelu akustycznego jest potwierdzenie 

jego zgodności w zakresie warunków rozprzestrzeniania i doboru poziomów mocy 

akustycznych źródeł hałasu. W tab. 12 przedstawiono przykład kalibracji modelu. Obliczone 

wartości poziomu hałasu uwzględniają wartości poprawki kalibracyjnej dLUser wskazanej w 

przedostatniej kolumnie, wskaźnik R został obliczony dla 24 wyników pomiarów hałasu. 

Tab. 12 Przykład zestawienia tabelarycznego punktów do kalibracji modelu 

obliczeniowego 

Punkt 

pomiarowy 

Wartość 

zmierzona 

Lzm [dB] 

Wartość 

obliczona 

Lobl 

[dB] 

Lzm-

Lobl 

[dB] 

(Lzm-

Lobl)2 

Wartość 

zmierzona 

Lzm [dB] 

Wartość 

obliczona 

Lobl 

[dB] 

Lzm-

Lobl 

[dB] 

(Lzm-

Lobl)2 

Przyjęta 

wartość 

poprawki 

dLUser 

[dB] 

Wskaźnik 

R 

Pora dnia  Pora nocy 

1 58,8 60,1 -1,3 1,69 59,2 61,8 -2,6 6,76 

2 1,83 

2 51,8 53,5 -1,7 2,89 52,4 55,4 -3 9 

3 61,2 59,5 1,7 2,89 63,6 63,3 0,3 0,09 

4 56,8 52,9 3,9 15,21 58,6 57,1 1,5 2,25 

5 56,1 54,8 1,3 1,69 55,6 55,9 -0,3 0,09 

6 43,8 43 0,8 0,64 43,5 44,2 -0,7 0,49 

7 56,2 52,5 3,7 13,69 54,4 54,8 -0,4 0,16 

8 45,3 45,3 0 0 43,9 46,8 -2,9 8,41 

9 61,6 62,2 -0,6 0,36 59,3 60 -0,7 0,49 

10 57,3 58 -0,7 0,49 55 55,9 -0,9 0,81 

11 62,7 60,4 2,3 5,29 59,8 58 1,8 3,24 

12 53,1 53,4 -0,3 0,09 50,5 50,4 0,1 0,01 

 

 Z powyższego zestawienia wynika, że warunek równoważności zastosowanej metody 

pomiarowej i obliczeniowej został spełniony ze względu na wartość wsk. R poniżej 2,5 dB. 

Po wykonaniu kalibracji przystąpiono do obliczeń map akustycznych (rys. 44) oraz 

wykonania części graficznej, w ramach której określono zakres obliczonych poziomów hałasu 

i odpowiadające im kolory (rys. 45). 
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Rys. 44. Ilustracja graficzna terenu wokół drogi w trakcie obliczeń 

 

Rys. 45. Przykład mapy akustycznej wykonanej w programie SoundPLAN 

 

 Gęstość siatki punktów odbioru dobierano w zależności od konfiguracji terenu oraz od 

stopnia złożoności sytuacji urbanistycznej. Obliczenia akustyczne mają charakter iteracyjny, 

z dużą liczbą iteracji wynikających ze znacznej liczby zmiennych.  

Wykonanie obliczeń akustycznych ma na celu zebranie danych dotyczących ekspozycji na 

hałas zabudowy, terenów i pozyskanie danych do wykonania oceny ekspozycji na hałas przy 

wykorzystaniu zaprezentowanych w dalszej części pracy wskaźników ekspozycji na hałas. 
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2.7  Wykorzystanie map hałasu  

Raport badawczy CEDR ON-AIR [12] z 2017 r. przedstawia wybrane wnioski dotyczące 

wykorzystania map hałasu w zakresie oceny uciążliwości hałasu powodowanego przez 

istniejące i nowe trasy drogowe w okresach dnia i nocy oraz w zakresie działań podjętych dla 

ochrony otoczenia tych arterii przed hałasem.  

Mapy hałasu mogą odgrywać istotną rolę w konsultacjach społecznych dotyczących 

skutków realizacji inwestycji drogowych oraz realizacji kosztownych sposobów ochrony 

otoczenia, takich jak ekrany akustyczne, wały ziemne, obudowy tunelowe i inne, zwłaszcza 

kiedy droga dwujezdniowa przebiega w niektórych miejscach w pobliżu zabudowy. Mapy 

hałasu mogą mieć także zastosowanie przy ocenie oddziaływań w okresie eksploatacji dróg 

i dlatego obecnie zaleca się wykonywanie ocen dla określania wskaźników hałasu dla pory 

dnia i pory nocnej. 

Mapy hałasu mogą być szczególnie przydatne w dwóch przypadkach: 

– kiedy wykonywany jest projekt przebudowy drogi obejmujący poszerzenia, tj. np.: 

poszerzenie do przekroju 2x2, budowę przekroju „2+1”, budowę pasów ruchu na 

wzniesieniach i dodanie pasów dzielących, kiedy droga przybliża się do zabudowy, 

– kiedy wskutek zmian w sieci drogowej, budowy nowego węzła lub zmian 

zagospodarowania terenu można oczekiwać znacznego zwiększenia natężeń ruchu, i kiedy 

należy uwzględnić zwiększone niekorzystne oddziaływanie hałasu wzdłuż drogi. 

Mapy hałasu umożliwiają także ocenę tego, czego można oczekiwać po redukcji 

prędkości i wprowadzeniu cichej nawierzchni lub ograniczeń natężeń ruchu (np. dotyczących 

rodzaju pojazdów, bądź pory doby). Przykłady takich analiz na pewnym stopniu ogólności 

prezentują referaty [58, 7, 4, 5]. 

Mapy hałasu mogą być także wykorzystane do identyfikacji wzrostu poziomu hałasu z 

powodu zmian, tj. generalnie zwiększenia: 

 natężeń ruchu (możliwe także przy zmianach sieci drogowej i zmianach 

zagospodarowania, rozkładu ruchu w okresie doby), 

 udziału ruchu ciężkiego, 

 prędkości ruchu. 
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Z uwzględnieniem skuteczności możliwych do zastosowania środków redukcji oddziaływań 

hałasu w porównaniu z poprzednim stanem klimatu akustycznego (zmiany typu nawierzchni, 

ograniczenia prędkości oraz środki ekranujące i osłaniające zabudowę).  

Jednym z koniecznych działań, a równocześnie uwarunkowań wzrostu natężenia 

transportu dla rozwoju kraju lub danego regionu (województwa), jest rozbudowa sieci 

drogowej, która umożliwia szybszy transport, co z kolei pociąga za sobą wzrost ruchu 

drogowego na drogach układu podstawowego (A, S, GP, a także G). Drogi te, a zwłaszcza 

drogi klas A, S i GP, są projektowane jako 2-, 4- i 6-pasowe (przekroje 1x2 pasy, 2x2 i 2x3 

pasy). Potoki ruchu z tych dróg rozkładają się na drogi niższych klas o mniejszych liczbach 

pasów ruchu, kierując ruch do miejsc docelowych (miasta, turystyka, a zwłaszcza różne 

formy przemysłu).  

W analizach OOŚ przy ustalaniu i ocenie warunków środowiskowych w otoczeniu dróg, przy 

projektowaniu i budowie (rozbudowie, modernizacji drogi) uwzględnia się ruch istniejący i 

prognozowany. Na tej podstawie ocenia się oddziaływanie hałasu i projektuje zabezpieczenia 

przed nim.   

Na odcinkach dróg, na których nie są wykonywane/przewidywane żadne roboty drogowe 

(przebudowy, rozbudowy) w obecnej praktyce nie analizuje się warunków w zakresie klimatu 

akustycznego. Powstaje pytanie, czy takie analizy nie powinny być prowadzone? Dlatego 

autor wykonał obliczenia dla przedstawienia zmian klimatu akustycznego, jakich można 

oczekiwać przy samym wzroście ruchu lub przy zmianie jego struktury rodzajowej (wzrost 

ruchu, wzrost ruchu ciężarowego). 

 

Rys. 46. Przykład odległości (m) izolinii dopuszczalnego hałasu dla wzrostu natężenia w 

czasie na przestrzeni lat (lub z powodu rozwoju), wykonany w programie SoundPLAN 
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Rys. 47. Przykład odległości (m) izolinii dopuszczalnego hałasu dla wzrostu udziału 

pojazdów ciężkich w czasie na przestrzeni lat, wykonany w programie SoundPLAN 

 

Wykresy na rys. 46 i 47 pokazują, jak dużych zmian na niekorzyść w zakresie klimatu 

akustycznego dla otoczenia dróg można oczekiwać przy wzroście natężenia ruchu i przy 

samym wzroście udziału w potoku ruchu pojazdów ciężkich bez wykonywania zmian 

drogowych. Obecnie takie procesy zachodzą w dużej skali na odcinkach dróg klas GP, G 

wychodzących z węzłów autostrad i dróg ekspresowych. Kiedy analizuje się budowę takich 

węzłów (lub skrzyżowań), obliczenia ruchowo-akustyczne powinny obejmować analizę 

skutków wzrostu ruchu w otoczeniu dróg wychodzących z węzłów (skrzyżowań na długości 

do kolejnego węzła lub ważnego dla ruchu skrzyżowania). Wzrost natężenia ruchu o 5 tys. 

poj./dobę, a nawet większy, nie jest czymś wyjątkowym. Mniejsze są zazwyczaj zmiany w 

zakresie struktury rodzajowej. W efekcie należałoby wskazywać, w jakiej minimalnej 

odległości od takiej drogi powinna być lokalizowana zabudowa bez zabezpieczeń i z 

możliwymi zabezpieczeniami finansowanymi przez mieszkańców lub przez administrację 

drogową, a być może także przez zespoły przemysłowe. Zastosowanie map hałasu do 

opisanych wyżej analiz umożliwia w łatwy sposób ich ocenę, racjonalnie zaplanowanie i 

realizację. 

Na kolejnych rysunkach przedstawiono, jakie mogą być skutki wzrostu ruchu wzdłuż drogi 

wychodzącej z opisanego węzła lub skrzyżowania w zakresie klimatu akustycznego. Taka 

analiza powinna wskazywać odległości od drogi nowobudowanej zabudowy wrażliwej na 

hałas i ewentualne możliwości jego redukcji. 
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W niniejszej pracy autor wykorzystywał w analizach mapy hałasu dla uwzględnienia 

integracji hałasu w planowaniu, projektowaniu i utrzymaniu infrastruktury drogowej, czyli 

sytuacji typowych dla: 

a) planowania budowy nowej drogi (obwodnica), w tym zmiany odległości, 

b) projektowania rozbudowy przekroju drogi, poszerzeń,  

c) zmiany nawierzchni drogi,  

d) zmian organizacji ruchu, tj.: zmiany limitów prędkości, wprowadzania ograniczeń 

ruchu ciężkiego, bądź zmian w sieci drogowej powodujących wzrost ruchu, na 

analizowanym odcinku drogi, 

e) określenia odległości zabudowy dla zapewnienia odpowiedniego klimatu 

akustycznego, 

f) ustalania konfiguracji wrażliwej zabudowy,  

g) określenia możliwych efektów środków tłumienia (zieleń, ogrodzenia) i ekranowania 

hałasu. 

Ogólny schemat sposobu wykorzystania map hałasu w analizach akustycznych 

przedstawia rys. 48. 
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 Etapy obliczeń mapy rozprzestrzeniania się hałasu i obliczeń w punktach 

 

 

Rys. 48 Ogólny schemat wykonywania obliczeń akustycznych (opracowanie własne) 
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2.8  Obliczanie wskaźników ekspozycji zabudowy na hałas 

W ramach prac zbadano sposoby rozprzestrzeniania się hałasu. Wykonano obliczenia 

map siatkowych hałasu dla kilkudziesięciu poligonów badawczych oraz obliczenia w 

punktach na fasadach budynków. Przykład rozmieszczenia punktów receptorowych na 

fasadach budynków przedstawiono na rysunku 49. W obliczeniach zrezygnowano z 

rozmieszczania punktów na ścianie tylnej zabudowy z uwagi na fakt zwykle niskich 

poziomów dźwięku, powstałych ze względu na cień akustyczny wytworzony przez budynek. 

 

Rys. 49. Przykład rozmieszczenia punktów receptorowych przy budynku 

 

Prognozę równoważonego poziomu dźwięku wykonano w programie SoundPLAN 

wersja 7.4. Aktualna wersja oprogramowania wykonuje obliczenia zgodnie z metodą zalecaną 

przez ISO 9613-2, NMPB Routes – 96. Tabela 13 przedstawia ustawienia programu 

obliczeniowego przy wykonywaniu obliczeń symulacyjnych zarówno dla mapy siatkowej, jak 

i obliczeń w punktach receptorowych.  

Obliczenia mapy siatkowej wykonane w ramach badań posłużyły autorowi do 

określenia zagrożonej powierzchni terenu. Po wstępnych analizach wybrane zostały cztery 
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poziomy hałasu: 55 dB, 56 dB, 61 dB, 65 dB. Porównanie powierzchni zagrożonej jest 

jednym z elementów oceny klimatu akustycznego wokół inwestycji drogowych. Ma ono na 

celu określenie jakości klimatu akustycznego wokół danego rodzaju układu droga-zabudowa. 

W ramach analizy wykonano obliczenia w punktach odbioru (receptorowych) 

rozmieszczonych na każdej ścianie zabudowy o minimalnej długości 5 m, w obszarze 

obliczeń o szerokości 200 m od osi każdej z dróg, ale nie dalej, niż do drugiej linii zabudowy 

wrażliwej. Receptory rozmieszczono tylko na zabudowie podlegającej ochronie. Punkty 

receptorowe zostały zlokalizowane na wysokości 4 m nad terenem i 2 m od fasady budynku 

tak, aby zminimalizować odbicie dźwięku od fasady budynku. 

Przeprowadzone obliczenia symulacyjne posłużyły do wykonania analiz 

wskaźnikowych zamieszczonych w kolejnych rozdziałach. 
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Tab. 13 Ustawienia programu SoundPLAN 7.4 przy obliczeniach mapy siatkowej 

Obliczenia w siatce 

Ustawienia 

Liczba odbić - 3 

Maksymalny promień poszukiwań [m] 2000 

Maksymalny promień poszukiwań odbicia przy odbiorniku [m] 200 

Maksymalny promień poszukiwań odbicia od źródła [m] 50 

Dozwolony błąd [dB] 0,001 

Standardy obliczeń, 

emisji  

Drogi NMPB-Routes-96 

Emisja Guide duBruit 

Warunki oceny Oddziaływanie LAeq 06-22/22-06/ 

Cechy mapy 

siatkowej 

Obszar siatki [m] 10 

Wysokość ponad terenem [m] 4 

Interpolacja siatki min/max [dB] 10 

Interpolacja siatki różnica [dB] 0,15 

Interpolacja rozmiaru pola - 9x9 

Cechy środowiska 

Ciśnienie powietrza 
[mba

r] 
1013,25 

Względna wilgotność [%] 70 

Temperatura [ºC] 10 

Udział warunków korzystnych do rozprzestrzeniania się dźwięku w 

danej porze doby  
[%] 

p(6-

22h)=0,0 

p(22-

6h)=0,0 

 

W badaniach z zastosowaniem metody symulacji rozchodzenia się dźwięku zmierzano 

do opracowania metody oceny układów rozmieszczenia zabudowy względem drogi w celu 

oceny ekspozycji na hałas, tj. oceny jakości układów droga-zabudowa, w której kryterium 

oceny byłby poziom hałasu w otoczeniu zabudowy, a także do ustalenia wskaźników tej 

oceny.  

Do oceny ekspozycji na hałas zabudowy zastosowano następujące wskaźniki: 

 wartość maksymalna równoważnego poziomu dźwięku LAeq– MAX_LAeq [dB], 

 wartość minimalna równoważnego poziomu dźwięku LAeq– MIN_LAeq [dB], 

 średnia wartość równoważnego poziomu dźwięku LAeq– ŚR_LAeq [dB], 

 percentyle dla równoważnego poziomu dźwięku – P_10, P_50, P_95 [-], 

 udział przekroczeń dopuszczalnego limitu hałasu [dB] – UP_55, UP_56, UP_61, 

UP_65 [%], 
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 percentyle dla poziomów równoważnego poziomu dźwięku LAeq– P_55_LAeq, 

P_56_LAeq, P_61_LAeq, P_65_LAeq, [dB], 

 powierzchnia ścian z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego hałasu – LP>55, 

LP>56,LP>61,LP>65 [m
2
], 

 wskaźnik zagrożenia budynków dla dopuszczalnego poziomu hałasu – WZB 55, WZB 

56,WZB 61,WZB 65, [-], 

 wskaźnik naruszenia dopuszczalnego poziomu klimatu akustycznego – LAN [-], 

 wskaźnik ludności obszaru (miasta), zagrożonej hałasem od wszystkich grup źródeł 

hałasu – LMZH [%], 

 wskaźnik określający udział powierzchni obszaru zanieczyszczonego 

ponadnormatywnym hałasem – TMZH [%], 

 wskaźnik – M [-], 

 wskaźnik oddalenia pierwszej linii zabudowy od drogi – ILZ [m], 

 wskaźnik ekranowania budynków mieszkalnych inną zabudową – EB [%], 

 wskaźnik degradacji klimatu akustycznego – WNK [%], 

 zmodyfikowany wskaźnik – ZM [-], 

 udział powierzchni zagrożonej ponadnormatywnym hałasem – P [%]. 

Wybrane z powyższego zestawu wskaźniki posłużyły w dalszych rozdziałach do oceny 

układów ekspozycji na hałas, rekomendowania dobrych oraz złych rozwiązań oraz 

dokładniejszej oceny akustycznej rozmieszczenia zabudowy wokół dróg. 
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3. ANALIZY UKŁADÓW DROGA-ZABUDOWA POD 

WZGLĘDEM IMISJI 

3.1  Schematy charakterystycznych układów zabudowy wzdłuż 

dróg 

Wzdłuż dróg krajowych można spotkać różne rodzaje układów zabudowy. Układy te 

kształtowały się przez lata i w dużej mierze są pochodną układów własnościowych, odległości 

od miast, miasteczek i wsi. Zależą także od ukształtowania wysokościowego i możliwości 

wykorzystania terenu, a także od tego, czy w otoczeniu są tereny rolne, leśne i od innych 

czynników, np. standardu drogi. W ostatnich latach mają miejsce istotne zmiany tych 

układów, związane z dostępnością do samochodu, techniką upraw rolnych, usprzętowieniem i 

motoryzacją (wpływ na dojazd do pól), a także z tworzeniem nowych spółdzielczych lub 

deweloperskich osiedli.  

 Poniżej przedstawione zostały przykłady różnych, najczęściej spotykanych typów 

zabudowy, które w dalszych rozdziałach zostały poddane analizie: 

- zabudowa zwarta wzdłuż drogi (rys. 50-52), 

- zabudowa rozmieszczona wzdłuż sięgacza (rys. 53-55), 

- zabudowa rozproszona wzdłuż drogi (rys. 56-58), 

- zabudowa osłonowa (rys. 59-61), 

- zabudowa rozmieszczona wzdłuż dróg lokalnych – miejska (rys. 62-63). 
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Rys. 50 Przykład zabudowy gęstej wzdłuż drogi DK74 w miejscowości Biała Rządowa, woj. 

łódzkie (źródło: www.google.com/maps) 

 

 Zdjęcie obrazuje przykład dość typowego układu zabudowy wzdłuż drogi krajowej 

występującej na krótszych lub dłuższych odcinkach innych dróg krajowych. Z jednej strony 

zabudowa jest zlokalizowana w bardzo zbliżonych odległościach od krawędzi jezdni, 

z drugiej strony – te odległości nie są równe. Rys. 51 przedstawia plan sytuacyjny, plan 

zabudowy mieszkalnej i gospodarczej oraz mapę rozchodzenia się hałasu w otoczeniu drogi.    

 

Rys. 51. Plan sytuacyjny modelu zabudowy wraz z mapą rozprzestrzenia się hałasu wzdłuż 

drogi nr DK74  
 

http://www.google.com/maps
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Jak widać na rys. 50 i 51 budynki mieszkalne są zlokalizowane dość blisko siebie, przeważnie 

w sposób równoległy do drogi. Ich rzuty mają zazwyczaj formę prostokąta, ustawionego w 

większości przypadków dłuższą ścianą równoległe do drogi (rys. 52). Inne ustawienie 

budynków występuje sporadycznie. Budynki gospodarcze znajdują się za budynkami 

mieszkalnymi od strony pól, nie zapewniają więc osłony przed hałasem.    

W wielu miejscowościach zlokalizowanych przy drogach taki niekorzystny pod względem 

hałasu układ zabudowy występuje dość często. 

 

 

 

Rys. 52 Model układu reprezentujący gęstą zabudowę mieszkaniową wzdłuż drogi  

Rysunek 53 przedstawia korzystny pod względem oddziaływania hałasu układ zabudowy 

zlokalizowanej wzdłuż sięgacza drogowego prostopadłego do drogi. Układ zabudowy został 

zaplanowany, chociaż nie jest on w pełni regularny. 

 

Rys. 53. DK10 Mierzyn, woj. zachodniopomorskie – zabudowa wzdłuż sięgacza 

prostopadłego do drogi wyższej klasy (źródło: www.google.com/maps) 
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Rys. 54 DK10 Przykład rozprzestrzeniania się hałasu wokół zabudowy zlokalizowanej 

wzdłuż sięgacza prostopadłego do głównej drogi 

 

Rys. 55 Model układu z zabudową sięgaczową prostopadłą do głównej drogi 
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Rys. 56 DK10 Siekluki, woj. mazowieckie – zabudowa rozproszona wokół drogi  

 

Rys. 57 Przykład rozprzestrzeniania się hałasu – zabudowa rozproszona 

 

 

Rys. 58 Model układu z zabudową rozproszoną wzdłuż drogi generującej hałas  
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Rys. 59 ul. J. Meissnera w Krakowie – element układu miejskiego; zabudowa komercyjna 

tworzy osłonę zabudowy wrażliwej (źródło: www.google.com/maps) 

 

Rysunek 59 przedstawia rozwiązanie urbanistyczne osiedla osłanianego od strony drogi 

zabudową komercyjną. Takie rozwiązania spotyka się w miastach.  
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Rys. 60 Mapa rozprzestrzenianie się hałasu – zabudowa komercyjna osłania zabudowę 

wrażliwą – mieszkalną 
 

 

Rys. 61 Model układu z zabudową komercyjną (kolor czerwony) ekranującą zabudowę 

wrażliwą na hałas 
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Rys. 62 DW719 Pruszków, woj. mazowieckie – zabudowa miejska nieregularna (źródło: 

www.google.com/maps) 

 

Rys. 63 Model układu z zabudowy miejskiej, układ rusztowy 

 

Na rysunkach 59 i 62 przedstawiono dwa przykłady miejskich układów zabudowy, 

ilustrujące istotne różnice pomiędzy układami zamiejskimi lub powstającymi na wylotach 

z miast i układami miejskimi. 

Analiza stanu wiedzy w zakresie wpływu zagospodarowania otoczenia dróg na 

możliwości ochrony zabudowy przed hałasem [106, 66] wskazuje na potrzebę 

opracowywania modeli lokalnych układów drogi i zabudowy zawierających trzy strefy: 

zabudowy, buforową oraz drogi, w celu identyfikacji korzystnych rozwiązań pod względem 

funkcjonalnym, akustycznym oraz możliwych przekształceń istniejących układów dla 

poprawy klimatu akustycznego (np. usytuowanie budynku krótszą ścianą w stronę drogi).  



P. Buczek: Klimat akustyczny jako kryterium kształtowania układu dróg i ich otoczenia  

96 
 

Wymienione powyżej negatywne oddziaływania na otoczenie, skutki zdrowotne, jak 

również wpływ hałasu na ceny gruntów rodzą potrzebę stosowania mniej wrażliwych na hałas 

rozwiązań dotyczących układów droga-zabudowa. 

 Analiza statystyczna na losowo wybranej próbie przedstawionych powyżej różnych 

form kształtowania układów zabudowy oraz elementów służących do ich ochrony prowadzi 

do stwierdzenia, że dominującym typem układów zabudowy przy polskich drogach jest 

rozmieszczenie gęstej zabudowy wzdłuż drogi, natomiast dominującym środkiem ochrony 

przed hałasem jest ekran akustyczny. Zabudowa ta charakteryzuje się bezpośrednim dostępem 

do drogi poprzez liczne zjazdy indywidualne i publiczne, co z kolei przeczy efektywnej 

ochronie akustycznej, polegającej na zastosowaniu ciągu ekranów akustycznych. Taki 

charakter zabudowy oraz lokalizacja zabezpieczeń akustycznych w formie ekranów to 

pokłosie nie przestrzegania ograniczeń dostępności związane z drogami wyższych klas (G, 

GP). Częstym problem jest brak hierarchizacji sieci drogowej.  

Problem ochrony przed negatywnym oddziaływaniem hałasu przy polskiej sieci drogowej 

związany jest z potrzebą częstego przerywania zabezpieczeń akustycznych w celu 

zapewniania dojazdu do posesji. Dotyczy także ruchu tranzytowego po drogach w sąsiedztwie 

zabudowy, zwiększającego się udziału pojazdów ciężkich a także niewielkiego stosowania 

innych środków redukcji hałasu, takich jak: ciche nawierzchnie, roślinność, ekrany na 

posesjach, ogrodzenia, ograniczenia prędkości, stosowanie odpowiednich lokalizacji osiedli 

mieszkaniowych, stosownie zabudowy niewrażliwej w pierwszym rzędzie zabudowy. 

 Analizując układy zabudowy wokół znacznej części sieci polskich dróg oraz układy 

działek można dojść do wniosku, że występujące duże rozdrobnienie działek ma pośredni 

wpływ na istniejące i projektowane typy zabudowy w Polsce. Literatura zagraniczna 

wskazuje na to, że stosowane w innych krajach formy układów droga-zabudowa w dużej 

części są odmienne od rozwiązań stosowanych w Polsce. Taki stan rzeczy wynika 

w szczególności z hierarchizacji sieci drogowej (dzięki planowaniu), co umożliwiło 

wyeliminowanie dużych potoków ruchu z bezpośredniego sąsiedztwa terenów podlegających 

ochronie. Literatura zagraniczna podaje przykłady ochrony układów zabudowy przez różne 

formy zabezpieczeń akustycznych lub przez odpowiednie kształtowanie układów zabudowy, 

jednakże nie podejmuje tematu oceny wskaźnikowej układów droga-zabudowa pod względem 

narażenia na hałas. W literaturze brakuje także danych dotyczących odległości lokalizacji 

układów zabudowy w aspekcie ochrony przed nadmiernym hałasem drogowym. Stan badań w 

Polsce i na świecie był między innymi przyczyną podjęcia tematu rozprawy doktorskiej, 

której rezultatem jest identyfikacja problemów i ich przyczyn, określnie przykładów dobrej 
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lokalizacji układów droga-zabudowa w zależności od natężenia ruchu na drodze głównej oraz 

zagospodarowanie strefy między drogą a zabudową. Kolejnym celem jest ocena jakości 

rozwiązań układów droga-zabudowa, która będzie uwzględniać wpływ uciążliwości klimatu 

akustycznego na działkach przyległych do drogi oraz na fasadach zabudowy. 

 

3.2 Analiza istniejących układów droga-zabudowa w aspekcie 

ochrony akustycznej zabudowy i jej otoczenia 

Do analizy akustycznej zastosowano metodę opartą o analizę map rozprzestrzeniania 

hałasu, która została opisana w rozdziałach 2.5–2.8. Wstępnej analizie akustycznej poddano 

kilkadziesiąt układów zabudowy. Jej celem była identyfikacja dobrych i złych praktyk 

rozmieszczenia zabudowy wokół dróg oraz sklasyfikowanie istniejących układów zabudowy 

na podstawie zmiennych ilościowych opisujących zagospodarowanie otoczenia drogi. 

Dotychczasowe badania opisane w literaturze opierały się przede wszystkim na analizach 

związanych z określeniem poziomu hałasu na fasadzie zabudowy oraz rozkładu hałasu w 

terenie [6, 8, 87] i były ograniczone do graficznego przedstawienia zasięgu izolinii poziomów 

dopuszczalnych. Wstępne badania, których zadaniem jest zdiagnozowanie problemów z 

rozmieszczeniem zabudowy wokół dróg, opierały się na wykonanych obliczeniach 

symulacyjnych rozprzestrzeniania się hałasu oraz obliczeniach poziomu hałasu w punktach 

receptorowych rozmieszczonych na fasadzie budynku. W poniższym podrozdziale 

przedstawiono wybrane analizy rozchodzenia się hałasu w otoczeniu dróg pełniących istotne 

funkcje ruchowe oraz zakres ekspozycji otoczenia drogi na ponadnormatywny hałas. 

Analizowano kilka charakterystycznych układów zabudowy, wstępnie wyselekcjonowanych 

do analiz.  

Badania dla wszystkich analizowanych poligonów w tej części pracy zostały 

przeprowadzone dla czterech różnych wartości poziomu mocy akustycznej źródła, tj. 75 dB, 

83 dB, 87 dB i 93 dB. Zestawy poziomów mocy akustycznych mogą odpowiadać 

następującym zestawom natężeń ruchu i prędkościom: 

 poziom mocy akustycznej 75 dB – 3500 poj./dobę, udział pojazdów ciężkich 5%, 

prędkość pojazdów lekkich i ciężkich 50 km/h; 

 poziom mocy akustycznej 83 dB – 16000 poj./dobę, udział pojazdów ciężkich 10%, 

prędkość pojazdów lekkich i ciężkich 50 km/h; 
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 poziom mocy akustycznej 87 dB – 19000 poj./dobę, udział pojazdów ciężkich 15%, 

prędkość pojazdów lekkich 90 km/h i ciężkich 70 km/h; 

 poziom mocy akustycznej 93 dB – 43500 poj./dobę, udział pojazdów ciężkich 20%, 

prędkość pojazdów lekkich 120 km/h i ciężkich 80 km/h, (droga ekspresowa). 

Kryteria przyjęcia wartości podanych powyżej były następujące: 

– udział pojazdów ciężkich zmieniano skokowo od 5 do 20%, 

– do analiz przyjęto prędkości dopuszczalne: 50 km/h dla pojazdów lekkich i ciężkich dla 

terenu zabudowanego na drodze o przekroju 1x2, oraz 90 km/h dla pojazdów lekkich i 70 

km/h dla pojazdów ciężkich dla terenu poza zabudową, dla przekroju 1x2 oraz prędkości 

równe 120 i 80 km/h dla drogi ekspresowej, 

– natężenia ruchu przyjęto tak, aby na podstawie uzyskanych wcześniej danych otrzymać 

przedział poziomu mocy akustycznych źródła najczęściej występujący na polskich drogach, 

tj. od 75 dB do 93 dB. 

Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę układów droga-zabudowa na podstawie 

badań własnych autora. 

 Zabudowa rozproszona 

Jest to typ układu zabudowy powstały najczęściej przed wieloma laty, występujący 

w otoczeniu analizowanych dróg, w większości przypadków wielokrotnie modernizowanych 

na przestrzeni wielu lat. Charakteryzuje go zabudowa mieszkalna zlokalizowana po obu 

stronach drogi, zazwyczaj w niewielkiej odległości od krawędzi jezdni. Dostęp zabudowy do 

drogi jest zapewniony poprzez zjazdy indywidualne i publiczne, co stwarza dodatkowe 

miejsca kolizji, zwiększając zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ułatwia 

penetrację hałasu w kierunku zabudowy. Stosowanie środków ochrony akustycznej przed 

zabudową może być ograniczone lub niemożliwe, ponieważ dla tego typu zabudowy nie 

zostały zachowane minimalne odległości od krawędzi jezdni przy obecnym natężeniu ruchu. 

Równocześnie ochrona akustyczna poprzez zastosowanie ekranów akustycznych, wałów 

ziemnych czy wałów zbrojonych jest nieefektywna z uwagi na liczne przerwy 

w zabezpieczeniach akustycznych. 

 Pierwszy z wyselekcjonowanych poligonów reprezentujący ten typ układu zabudowy 

znajduje się w miejscowości Dzierzążnia, w województwie mazowieckim, wzdłuż drogi 

krajowej nr 10 (rys. 64). Budynki mieszkalne znajdują się blisko jezdni, natomiast budynki 

gospodarcze generalnie są zlokalizowane w dalszej odległości i nie osłaniają budynków 

mieszkalnych przed hałasem. Najbliżej położony budynek mieszkalny zlokalizowany jest 

w odległości 10 m od krawędzi jezdni. 
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Rys. 64 Zdjęcie satelitarne – DK 10, m. Dzierzążnia (www.google.com/maps) 

 

 Na podstawie metodyki opisanej w punkcie 2 opracowano mapy hałasu dla modelu 

obliczeniowego przy wybranej emisji hałasu na poziomie 87 dB u źródła, reprezentującej 

średnie natężenie ruchu przy drogach krajowych o przekroju 1x2 pasy (rys. 65) w celu 

zobrazowania możliwego zagrożenia hałasem układu droga-zabudowa od poruszających się 

po drodze pojazdów. 

 

Rys. 65 Przykładowa siatkowa mapa hałasu dla emisji na poziomie 87 dB  

 Na podstawie analizy otrzymanych siatkowych map hałasu można stwierdzić, że nie 

jest to korzystny układ zabudowy pod względem wymagań ochrony przed hałasem. Dla 

większości budynków mieszkalnych, przy założonych danych ruchowych, zostały 
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przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. 

Zróżnicowane odległości budynków od drogi utrudniają efektywne ekranowanie. Na 

podstawie danych z receptorów umieszczonych na fasadach budynków mieszkalnych (na 

wysokości 4 m, z odstępem 1 m) w liczbie 1409 zestawiono statystyki opisowe 

rozprzestrzeniania się hałasu (tab. 14 i rys. 66). Poprzez liczbę odbiorników w przypadku 

analiz w tym rozdziale rozumie się receptory umieszczone na fasadzie zabudowy na 

wysokości 4 m, z odstępem 1 m. 

 

Tab. 14 Statystyki hałasu dla odbiorników umieszczonych przed fasadami budynków 

mieszkalnych (od strony drogi) dla różnych poziomów emisji 
Poziom mocy akustycznej źródła hałasu 75 dB 83 dB 87 dB 93 dB 

Wartość maksymalna LAeq [dB] * 60,2 68,2 72,2 78,2 

Wartość minimalna LAeq [dB] * 22,9 30,9 34,9 40,9 

Udział przekroczeń dop. limitu hałasu56 dB ** 2,8% 45,8% 66,6% 83,9% 

Udział przekroczeń dop. limitu  hałasu61 dB ** 0,0% 14,8% 39,4% 70,4% 

*) Wartość maksymalna/minimalna LAeq - maksymalna/minimalna wartość równoważnego poziomu 

dźwięku na fasadzie zabudowy dla danej mocy akustycznej źródła. 

**) Udział przekroczeń; procentowa wartość liczby receptorów, dla której następuje przekroczenie 

poziomu dopuszczalnego 

 

 

Rys. 66 Wykres udziału przekroczeń dopuszczalnych limitów poziomu hałasu dla 56 dB w 

nocy i 61 dB w dzień 
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Dla emisji na poziomie 87 dB ponad połowa budynków mieszkalnych narażona jest na 

działanie hałasu o poziomie przekraczającym dopuszczalny w okresie nocy.  

 

 Zabudowa zwarta 

Układ z zabudową zwartą wzdłuż drogi znajduje się np. w miejscowości Biała 

Rządowa w województwie łódzkim, przy drodze krajowej nr 74. Na rys. 67 przedstawiono 

zdjęcie satelitarne analizowanego poligonu. 

 

 

Rys. 67 Mapa satelitarna – poligon, DK 74, m. Biała Rządowa (www.google.com/maps) 

 

Poniżej przedstawiono siatkowe mapy hałasu wykonane dla poligonu przy emisji hałasu na 

poziomie 87 dB. 
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Rys. 68 Siatkowa mapa hałasu wykonana dla emisji na poziomie 87 dB 

Po przeanalizowaniu otrzymanych siatkowych map hałasu można stwierdzić, że dla 

panujących natężeń ruchu jest to także niekorzystny układ zabudowy pod względem 

kryterium hałasu. Dla większości budynków mieszkalnych przy drodze zostały przekroczone 

dopuszczalne poziomy hałasu zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Statystyki dla odbiorników 

umieszczonych przed fasadami budynków mieszkalnych zostały przedstawione w tablicy 15 

oraz na rys. 69. Odległość zabudowy od jezdni jest zbyt mała na ewentualne wykonanie 

skutecznych zabezpieczeń akustycznych, a natężenia ruchu zbyt duże. Możliwym 

rozwiązaniem mogłaby być obwodnica, niestety wiązałoby się to z dużymi kosztami z uwagi 

na odpowiednie zabezpieczenie dojazdów do przyległych do obwodnicy działek. 

Tab. 15 Statystyki odbiorników umieszczonych przed fasadami budynków mieszkalnych dla 

różnych poziomów emisji 
Poziom mocy akustycznej źródła hałasu 75 dB 83 dB 87 dB 93 dB 

Wartość maksymalna LAeq [dB] * 63,5 71,5 75,5 81,5 

Wartość minimalna LAeq [dB] * 31,8 39,8 43,8 49,8 

Udział przekroczeń dop. limitu hałasu56 dB ** 34,6% 79,1% 84,9% 91,0% 

Udział przekroczeń dop. limitu  hałasu61 dB ** 1,0% 57,9% 77,4% 86,1% 
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Rys. 69 Wykres udziału przekroczeń dopuszczalnych limitów poziomu hałasu – poligon dla 

56 dB w nocy i 61 dB w dzień 
 

 Wyniki (statystyki) w tablicy i na wykresach pokazują, że zdecydowana większość 

budynków mieszkalnych przy tej drodze jest narażona na działanie ponadnormatywnego 

hałasu. Spowodowane jest to w głównie zbyt małą odległością zabudowy od krawędzi jezdni. 

Układ ten ze względu na małą odległość pierwszej linii zabudowy od drogi oraz dużą gęstość 

zabudowy jest niekorzystny nawet przy małych natężeniach ruchu. Takie układy można 

dopuścić przy drogach lokalnych, gdzie droga pełni jedynie funkcje dojazdu do okolicznych 

domów. 

 Zabudowa wzdłuż sięgacza 

Kolejny wyselekcjonowany charakterystyczny poligon znajduje się w miejscowości 

Kamion, w woj. łódzkim, wzdłuż drogi krajowej nr 50. Na rys. 70 przedstawiono zdjęcie 

satelitarne analizowanego poligonu.  
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Rys. 70 Mapa satelitarna – DK 50, m. Kamion (www.google.com/maps) 

.  

Rys. 71 Siatkowa mapa hałasu wykonana dla emisji na poziomie 87 dB 

 Powyżej przedstawiono siatkową mapę hałasu wykonaną dla modelu obliczeniowego 

przy emisji hałasu na poziomie 87 dB. 

 Z map hałasu dla tego poligonu wynika, że tylko w odniesieniu do budynków 

zlokalizowanych najbliżej drogi nadrzędnej zostanie przekroczony dopuszczalny poziom 

hałasu. Poprawę klimatu akustycznego dla takiego układu zabudowy można uzyskać np. 



P. Buczek: Klimat akustyczny jako kryterium kształtowania układu dróg i ich otoczenia  

105 
 

osłaniając pierwsze budynki przy sięgaczu od strony drogi za pomocą ekranów akustycznych, 

wału ziemnego, zabudowy komercyjnej lub zabudowy niewrażliwej. 

Statystyki dla odbiorników umieszczonych przed fasadami budynków mieszkalnych zostały 

przedstawione w tab. 16 oraz na rys. 72. Na podstawie danych z receptorów umieszczonych 

na fasadzie budynków mieszkalnych (na wysokości 4 m z odstępem 1 m) w liczbie 1027 

zestawiono statystyki opisowe rozprzestrzeniania się hałasu. 

 

Tab. 16 Statystyki odbiorników umieszczonych przed fasadami budynków mieszkalnych dla 

różnych poziomów emisji  

Poziom mocy akustycznej źródła hałasu 75 dB 83 dB 87 dB 93 dB 

Wartość maksymalna LAeq [dB] * 59,4 67,4 71,4 77,4 

Wartość minimalna LAeq [dB] * 12,4 20,4 24,4 30,4 

Udział przekroczeń dop. limitu hałasu56 dB ** 2,1% 10,4% 18,4% 29,1% 

Udział przekroczeń dop. limitu  hałasu61 dB ** 0,0% 4,4% 9,3% 19,3% 

 

 

Rys. 72 Wykres udziału przekroczeń dopuszczalnych limitów poziomu hałasu dla 56 dB w 

nocy i 61 dB w dzień 
 

 Analizując otrzymane statystyki udziału przekroczeń można dojść do wniosku, że 

przykładowa lokalizacja zabudowy wzdłuż sięgacza jest korzystna ze względu na 

ograniczenie wpływu hałasu drogowego. Jedynie co piąty budynek mieszkalny może być 

narażony na działanie nadmiernego hałasu. Można je jednak zmniejszyć, stosując środki 

redukujące hałas u źródła lub między źródłem a odbiornikiem. Układ ten można poddać 
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modyfikacji, np. poprzez wykup budynków mieszkalnych zlokalizowanych najbliżej drogi 

i zagospodarowanie strefy między drogą a zabudową, np. garażami, zabudową komercyjną, a 

także wałem ziemnym. 

 

 Układy z zabudową rozmieszczoną wzdłuż sięgacza są korzystne zarówno pod 

względem ekspozycji na hałas, jak i z uwagi na brd. Układy te w przypadku poprawnego 

planowania zapewniają rozmieszczanie w strefie między drogą a zabudową wrażliwą 

elementów ochrony akustycznej w celu osłonięcia kilku zabudowań umiejscowionych 

najbliżej drogi. Pomiędzy zabudową chronioną a drogą można stosować odpowiednio szeroką 

strefę buforową, zależną od natężenia ruchu na drodze lub zagospodarowaną poprzez 

zabudowę niepodlegającą ochronie akustycznej i pełniącą równocześnie funkcję osłonową dla 

zabudowy mieszkalnej. Układy rozmieszczone wzdłuż sięgaczy są korzystne dla 

mieszkańców nie tylko pod względem klimatu akustycznego, ale także pod względem 

warunków zamieszkania i możliwości rekreacji, a także zaopatrzenia. Te układy mogą być 

jednak niezbyt korzystne w przypadku pasmowych układów pól prostopadłych do drogi. 

W takich przypadkach konieczna jest budowa dróg zbiorczych dla ruchu pojazdów rolniczych 

lub wykonanie wielu wjazdów do pól niekorzystnych pod względem brd i zabrudzenia dróg. 

 

 Zabudowa skupiona wokół sieci dróg lokalnych 

Pierwszy z wyselekcjonowanych poligonów tego typu układu niskiej zabudowy 

znajduje się w miejscowości Łochów w woj. mazowieckim, wzdłuż drogi krajowej nr 62.  
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Rys. 73 Mapa satelitarna, DK 64 (linia czerwona), m. Łochów (www.google.com/maps) 

 

Poniżej przedstawiono siatkowe mapy hałasu wykonane dla modelu obliczeniowego przy 

emisji hałasu na poziomie 87 dB. 
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Rys. 74 Siatkowa mapa hałasu wykonana dla emisji na poziomie 87 dB 

  

Na zamieszczonych powyżej siatkowych mapach hałasu można zauważyć, że dopuszczalny 

poziom hałasu będzie przekroczony głównie w odniesieniu do budynków zlokalizowanych w 

pierwszej linii zabudowy, które osłaniają budynki znajdujące się wewnątrz układu i które 

dzięki temu będą miały zapewniony korzystny klimat akustyczny. Na podstawie 

przeprowadzonych analiz danych z receptorów umieszczonych na fasadzie budynków 

mieszkalnych (na wysokości 4 m z odstępem 1 m) w liczbie 6449 zestawiono statystyki 

opisowe rozprzestrzeniania się hałasu. 

Statystyki dla odbiorników umieszczonych przed fasadami budynków mieszkalnych zostały 

przedstawione w tabeli 17 oraz na wykresie (rys. 75).  

 

Tab. 17 Statystyki odbiorników umieszczonych przed fasadami budynków mieszkalnych dla 

różnych poziomów emisji 
Poziom mocy akustycznej źródła hałasu 75 dB 83 dB 87 dB 93 dB 

Wartość maksymalna LAeq [dB] * 60,2 68,2 72,2 78,2 

Wartość minimalna LAeq [dB] * 16,9 24,9 28,9 34,9 

Udział przekroczeń dop. limitu hałasu56 dB ** 5,1% 10,3% 13,3% 21,2% 

Udział przekroczeń dop. limitu  hałasu61 dB ** 0,0% 4,2% 7,3% 10,9% 
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Rys. 75 Wykres udziału przekroczeń dopuszczalnych limitów poziomu hałasu 

 

Analiza statystyk odbiorników umieszczonych przed fasadami budynków mieszkalnych 

wskazuje na to, że niewielka część budynków będzie narażona na działanie nadmiernego 

hałasu. Będą to głownie budynki znajdujące się w pierwszej linii zabudowy. Układ ten, 

podobnie jak układy z zabudową gęstą wzdłuż drogi, jest niekorzystny z uwagi na 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu przy zabudowie. Pozorną zaletą jest ochrona 

akustyczna dalszych rzędów zabudowy (drugiego i kolejnych) poprzez zabudowę narażoną na 

hałas w pierwszej linii zabudowy. 

Pokazany przykład zabudowy powstaje przez rozbudowę zarówno układów sięgaczowych, 

jak i równoległych do drogi. Układy te charakteryzują się bardzo gęstą zabudową 

(praktycznie typ miejski), co skutkuje przekroczeniami wartości dopuszczalnej przeważnie 

tylko w pierwszej linii zabudowy (rzadko w drugiej linii zabudowy, w przypadku małej 

gęstości pierwszej linii zabudowy). Układy, podobnie jak zabudowa wzdłuż drogi, 

charakteryzują się licznymi wjazdami i brakiem możliwości odpowiedniego zabezpieczenia 

pierwszej linii zabudowy. Jednym z rozwiązań może być zastosowanie cichej nawierzchni 

[79] lub – w przypadku odpowiednio szerokiej wolnej przestrzeni między drogą a zabudową – 

wykonanie drogi serwisowej, likwidacja zjazdów i posadowienie ekranu akustycznego lub 

wału zbrojonego. 

 

 Wnioski dotyczące zidentyfikowanych układów droga-zabudowa 

 Przedstawione charakterystyczne układy zabudowy wraz z wykresami izolinii oraz 

statystykami pokazały korzystne i mniej korzystne rozwiązania z pewnymi niefortunnie 
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zlokalizowanymi budynkami mieszkalnymi. W niektórych przypadkach są to budynki 

wybudowane wcześniej przy mniejszych natężeniach ruchu (mniejsze narażenie na 

ponadnormatywny hałas), inne natomiast zostały zlokalizowane bez uwzględniania kryterium 

hałasu.  

Porównanie analizowanych w pracy układów zabudowy, wykonane na podstawie statystyk 

udziału przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu dla pory dnia i nocy uzyskanych dla 

odbiorników zlokalizowanych 2 m przed wszystkimi fasadami budynków mieszkalnych przy 

emisji hałasu ze źródła na poziomie 87 dB, przedstawiono na rys. 76. 

 

Rys. 76 Udział przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w dzień i w nocy dla 

wybranych rodzajów układów zabudowy przy emisji hałasu drogowego na poziomie 87 dB 

  

 Biorąc pod uwagę otrzymane wyniki stwierdzono, że do niepożądanych przykładów 

kształtowania układu zabudowy pod względem ochrony akustycznej należą układy 

z rozproszoną zabudową wzdłuż drogi i układy z zabudową zwartą wzdłuż drogi. 

Należy podkreślić, że taka zabudowa na ogół powstawała na przestrzeni wielu lat, kiedy były 

dużo mniejsze natężenia ruchu, a hałasu nie brano pod uwagę. Jak widać z przedstawionego 

wykresu i analiz układy te charakteryzują się następującymi cechami: 

 małą odległością usytuowania zabudowy wrażliwej od krawędzi drogi; nieraz 

mniejszą niż 10 m, co na ogół uniemożliwia jakąkolwiek ochronę akustyczną ze 

względu na brak miejsca między źródłem hałasu a zabudową. Możliwe środki 
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poprawy klimatu akustycznego obejmują działania związane z wymianą stolarki 

okiennej i zmianą aranżacji wnętrza budynku, 

 dużą gęstością indywidualnych zjazdów do posesji, co nie sprzyja budowie ekranów 

akustycznych z uwagi na fakt występowania przerw na zjazdy do posesji, które można 

redukować poprzez zastosowanie bram o zbliżonej do ekranów akustycznych 

izolacyjności akustycznej, 

 zastosowaniem w wielu przypadkach bram w ekranach, co ma swoje mankamenty. Po 

wyjeździe mieszkańców z posesji bramy te są pozostawiane otwarte, co czyni ciąg 

ekranowania nieskutecznym, natomiast wykonanie automatycznych bram 

(otwieranych pilotem) w wielu przypadkach wiąże się z problemami, np. brd przy 

wyjeździe (z uwagi na widoczność wyjazdu z posesji) lub z przesuwem bram i 

otwieraniem ich w okresie zimowym,  

 układy z rozlokowaną zabudową wzdłuż drogi cechują się często dużym procentem 

zabudowy wrażliwej w pierwszym rzędzie zabudowy (wysoki udział przekroczeń 

wartości dopuszczalnej przy zabudowie), 

 występowaniem przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu dla 70-85% zabudowy 

wrażliwej oraz równocześnie problemy z możliwością zastosowania ekranów 

akustycznych, 

 pewne efekty może dać zastosowanie cichej nawierzchni, ale jej skuteczność obniża 

się w czasie z 8-9 dB [18] do nawet 1 dB oraz wprowadzenie ograniczeń prędkości, 

które jednak wymagają nadzoru automatycznego lub policji.  

Powyższe cechy dają podstawy do stwierdzenia, że układy z zabudową wzdłuż i blisko drogi 

są niekorzystne z punktu widzenia ochrony akustycznej oraz pod względem funkcjonalno-

ekonomicznym, dlatego należy ich unikać w przypadku planowania nowej zabudowy.  

 Jako korzystne pod względem ochrony przed hałasem należy uznać układy zabudowy: 

ze strefą buforową (np. zieleń) lub ekranowane przez zabudowę niewrażliwą na hałas (np. 

garaże, komercja itp.). 

Te typy układów charakteryzują się następującymi cechami: 

 rozmieszczeniem zabudowy wrażliwej na hałas w pewnej odległości od źródła hałasu,  

 możliwością zagospodarowania terenu między źródłem a odbiornikiem poprzez 

uprawy, zieleń średnią lub wysoką albo też wykorzystania pod zabudowę komercyjną, 

garaże lub zabudowę gospodarczą.  
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Do pozytywnych przykładów kształtowania zabudowy można również zaliczyć układy 

z zabudową wzdłuż sięgacza prostopadłego (lub zbliżonego do prostopadłego) do drogi. 

Zabudowa ta charakteryzuje się następującymi cechami: 

 występowaniem przekroczeń poziomów dopuszczalnych zwykle tylko w przypadku 

pierwszych zabudowań, 

 możliwością minimalizacji nielicznych przekroczeń poprzez modyfikację układu 

zabudowy, zastosowanie ekranów lub zabudowy osłonowej, 

 układy te są bardzo korzystne z uwagi na brd (redukcja liczby punktów dostępności do 

drogi nadrzędnej), 

 przy takich układach zabudowy stwierdza się małe przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu przy kilku budynkach. 

Układy te należy rekomendować do stosowania przy drogach o umiarkowanym natężeniu 

ruchu w przypadku małej odległości zabudowy od drogi. 

Zabudowa skupiona wokół sieci dróg lokalnych powstaje przez rozbudowę zarówno układów 

sięgaczowych, jak i równoległych do drogi. Układy te charakteryzują się dużą gęstością 

zabudowy (praktycznie styl miejski), co skutkuje przekroczeniami wartości dopuszczalnej 

przeważnie tylko w odniesieniu do pierwszej linii zabudowy. Układy takie, podobnie jak 

zabudowa wzdłuż drogi, charakteryzują się licznymi zjazdami i brakiem możliwości 

odpowiedniego zabezpieczenia pierwszej linii zabudowy. Jedynym rozwiązaniem dla ochrony 

przed hałasem może być zastosowanie osłon (prefabrykowanych betonowych i ze zwartej 

zieleni).  

 

3.3  Wnioski dotyczące wyników pomiarów i analiz 

akustycznych 

 

 Przedstawione charakterystyczne układy zabudowy wraz z wykresami izolinii oraz 

statystykami pokazały korzystne i mniej korzystne rozwiązania lokalizacji zabudowy. 

W niektórych przypadkach są to budynki wybudowane w okresie wcześniejszym, przy 

niewielkich natężeniach ruchu, zaś w innych są to budynki zlokalizowane bez uwzględniania 

kryterium hałasu. 
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 Porównanie układów zabudowy było dokonywane na podstawie statystyk udziału 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu dla pory dnia i nocy uzyskanych dla 

odbiorników zlokalizowanych 2 m przed wszystkimi fasadami budynków mieszkalnych, przy 

emisji hałasu ze źródła na poziomie 87 dB. Wykres porównujący przeanalizowane układy 

zabudowy zaprezentowano na rys. 76. 

 Biorąc pod uwagę otrzymane wyniki stwierdzono, że do przykładów niekorzystnego 

kształtowania układu zabudowy pod względem ochrony akustycznej należą zarówno układy 

z rozproszoną zabudową wzdłuż drogi, jak i układy z zabudową zwartą wzdłuż drogi. 

Układy te charakteryzują się następującymi cechami: 

 na ogół małą odległością usytuowania zabudowy wrażliwej od krawędzi drogi, nieraz 

mniejszą niż 10 m, z czego wynika, że kryterium hałasu nie było uwzględniane przy 

lokalizacji zabudowy lub natężenie ruchu w okresie budowy domów było dużo 

mniejsze, niż w okresie badań,  

 obecnie odległości zabudowy od drogi uniemożliwiają ochronę akustyczną ze względu 

na małą odległość między źródłem hałasu a zabudową, 

 częste wjazdy do posesji nie sprzyjają budowie ekranów akustycznych z uwagi na fakt 

występowania przerw w miejscu zjazdów do posesji, które można redukować poprzez 

zastosowanie bram wjazdowych o zbliżonej do ekranów akustycznych izolacyjności 

akustycznej. Bramy w ekranach mają jednak swoje mankamenty (po wyjeździe 

mieszkańców z posesji bramy te są pozostawiane otwarte, co czyni ekranowanie 

nieskutecznym, natomiast wykonanie automatycznych bram „na pilota” jest również 

niezbyt praktyczne, 

 układy z zabudową rozlokowaną wzdłuż drogi cechuje wysoki procent zabudowy 

wrażliwej w pierwszym rzędzie zabudowy. Takie rozmieszczenie powoduje wysoki 

udział przekroczeń wartości dopuszczalnej hałasu przy zabudowie (rys. 76), 

 występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu dla 70-85% zabudowy 

wrażliwej, a także problemy z możliwością zastosowania ekranów akustycznych oraz 

cichej nawierzchni (z uwagi na fakt małej redukcji hałasu w terenach zabudowanych, 

gdzie prędkość pojazdów oscyluje w granicach 50-60 km/h). 

Powyższe cechy dają podstawy do stwierdzenia, że układy zabudowy wzdłuż dróg GP i G są 

niekorzystne z uwagi na ochronę akustyczną i należy ich unikać w przypadku planowania 

nowej zabudowy.  
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 Jako korzystne pod względem ochrony przed hałasem sklasyfikowano następujące 

układy zabudowy: zabudowa ekranowana przez zabudowę niewrażliwą (np. garaże, komercja 

itp.) oraz zabudowa ze strefą buforową (zieleń, las itp.). Te typy układów charakteryzują się 

następującymi cechami: 

 rozmieszczeniem zabudowy wrażliwej na hałas w pewnej odległości od źródła hałasu;  

 zagospodarowanie terenu między źródłem a odbiorcą poprzez uprawy, zieleń średnią 

lub wysoką lub zainwestowanie terenu przez zabudowę komercyjną, garaże lub 

zabudowę gospodarczą; 

 planowanie rozmieszczenia układów zabudowy w pewnej odległości od drogi jest 

bardzo korzystne z uwagi na fakt różnorodnego zagospodarowania strefy między 

zabudową a drogą; stosowane zagospodarowanie może być wtedy dostosowane do 

szerokości strefy; 

 przy mniejszych odległościach można skutecznie zastosować zabudowę gospodarczą 

lub garaże, a przy większych np. roślinność;  

 badania wskazują, że w przypadku stosowania odpowiedniego zagospodarowania 

przed linią zabudowy wrażliwej na hałas można praktycznie wyeliminować 

przekroczenia poziomów dopuszczalnych (rys 73).  

Układy te należy rekomendować jako pożądane i powinny być stosowane przy drogach, ale 

przy równoczesnym uwzględnieniu prognoz ruchu (oraz planowanego zagospodarowania), 

ponieważ jego wzrost może istotnie zmienić powyższe uwarunkowania. 

Do pozytywnych przykładów kształtowania zabudowy można również zaliczyć układy 

z zabudową wzdłuż sięgacza prostopadłego do drogi i zabudowę wzdłuż sięgacza usytuowaną 

pod kątem w stosunku do drogi. Zabudowa ta charakteryzuje się następującymi cechami:  

 układy odznaczają się przekroczeniami poziomów dopuszczalnych zwykle tylko na 

pierwszych budynkach, 

 istnieje szansa na minimalizację nielicznych przekroczeń poprzez modyfikację układu 

lub zastosowanie ekranów albo zabudowy osłonowej, 

 układy te są bardzo korzystne z uwagi na brd (jedno miejsce włączenia do drogi 

nadrzędnej), 

 przy takich układach zabudowy stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych 

do około 15% analizowanych budynków (jednak to zależy od ich liczby).  
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Układy te należy rekomendować do stosowania przy drogach o umiarkowanym natężeniu 

ruchu, tj. do poziomu mocy akustycznej źródła około 87 dB w przypadku małej odległości 

układu od drogi.  

Zabudowa skupiona wokół sieci dróg lokalnych charakteryzuje się następującymi cechami.  

 zabudowa ta powstaje przez rozbudowę zarówno układów sięgaczowych, jak i 

równoległych do drogi, 

 układy te charakteryzują się bardzo gęstą zabudową (praktycznie układ miejski), co 

skutkuje przekroczeniami wartości dopuszczalnej przeważnie tylko na pierwszej linii 

zabudowy, 

 układy te, podobnie jak zabudowa wzdłuż drogi, charakteryzują się licznymi wjazdami 

i brakiem możliwości odpowiedniego zabezpieczenia pierwszej linii zabudowy. 

Jedynym rozwiązaniem w przypadku ochrony może być zastosowanie cichej 

nawierzchni. 
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4. OCENA LOKALIZACJI ZESPOŁÓW ZABUDOWY 

PRZY DRODZE POD WZGLĘDEM KLIMATU 

AKUSTYCZNEGO 

4.1  Wskaźniki oceny klimatu akustycznego zabudowy w 

otoczeniu drogi 

Hałas jest problemem środowiskowym, który wpływa na zdrowie i życie ludzi. Jego 

skutki są przesłanką do oceny wpływu hałasu na wartość gruntów, mieszkań oraz domów na 

terenach zagrożonych hałasem.  

Oceniając komfort życia mieszkańców, należy zwrócić uwagę na to, jak obecnie 

wygląda proces planowania i projektowania dróg. Proces ten dla dróg krajowych składa się 

z trzech etapów: studium korytarzowego, decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę lub 

procedury (ZRID – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Pierwsza ocena 

uciążliwości hałasu drogowego na mieszkańców przeprowadzana jest na etapie uzyskiwania 

Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Inwestycji (DŚU), czyli w ramach 

opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz Raportu 

Oddziaływania Inwestycji na Środowisko. W procedurach tych dla nowo projektowanej drogi 

(wariantów drogi) w miejscach występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu 

planowane są zabezpieczenia akustyczne, których celem jest ochrona środowiska życia ludzi i 

zwierząt. W kolejnych etapach przygotowania wybrany wariant inwestycji jest poddawany 

analizom akustycznym. Wraz z uszczegółowieniem projektu drogowego optymalizuje się 

zabezpieczenia akustyczne, weryfikuje zabudowę (jej lokalizację oraz układ i konstrukcję 

elewacji itp.). 

Pierwszym krokiem związanym z uregulowaniem zawartości opracowań była 

ekspertyza z 2008 roku wykonana dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

(GDDKiA) [25]. Obecnie standardem jest wykonywanie mapy rozprzestrzenia się dźwięku 

(rys. 77 i 78), na której wyszczególnia się odpowiednio: izolinie dopuszczalnego hałasu, 
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punkty receptorowe, ekrany akustyczne, typy zabudowy, rodzaj terenu według klasyfikacji 

MPZP lub innej klasyfikacji – zgodnie z obowiązującym prawem. Mapy hałasu umożliwiają 

wskazanie miejsc przy budynku i w jego otoczeniu, gdzie może wystąpić przekroczenie 

poziomów dopuszczalnych oraz obszaru, który zostanie zagrożony hałasem przekraczającym 

dopuszczalny poziom. Analizę opisano w metodzie CNOSSOS-EU [67], w której m.in. 

podaje się szczegółowo rozstaw receptorów oraz wymagania odnośnie do danych ruchowych.   

Poniższe rysunki (78 i 79) przedstawiają schemat analizy akustycznej odcinka drogi 

z uwzględnianiem przekroju poprzecznego i elementów ochrony akustycznej. 
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Rys. 77 Przykładowa mapa rozprzestrzeniania się hałasu przy drodze klasy S (opracowanie 

własne) 
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Rys. 78 Przykładowa mapa rozprzestrzeniania się hałasu przy drodze klasy GP (opracowanie 

własne) 

 

Inne podejście do planowania drogi wraz z uwzględnieniem zabezpieczeń przed 

hałasem drogowym (i nie tylko) podano w [8]. Autorzy proponują metodę planowania 

obszarów mieszkalnych w dzielnicy z uwzględnieniem spodziewanego hałasu od poziomu 

natężenia ruchu po planowanych drogach/ulicach. Metoda ta polega na takim kształtowaniu 
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stref w MPZP lub w szczegółowych planach zagospodarowania, aby ograniczyć negatywne 

oddziaływanie hałasu, biorąc pod uwagę budynki, ich otoczenie i miejsca do rekreacji. 

Planowanie przestrzenne jako metodę ograniczania wpływu hałasu opisują także 

autorzy publikacji [19, 110]. W planowaniu przywiązuje się dużą rolę do odpowiedniego 

rozmieszczenia stref mieszkalnych w MPZP dla przeciwdziałania nadmiernemu hałasowi. 

W MPZP uwzględnia się podział terenu na strefy akustyczne (o określonych poziomach 

hałasu). Towarzyszą temu akty prawne określające dopuszczalne poziomy hałasu. Stanowi to 

podstawę do planowania lokalizacji zabudowy (i jej elementów) lub przekształceń danego 

terenu w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania akustycznego. Niestety, dotychczas 

w Polsce przy uchwalaniu MPZP bardzo rzadko hałas jest czynnikiem, który powinien 

wpływać na kształtowanie przeznaczenia terenów [95]. Autorka powyższego stwierdzenia 

[95] proponuje uwzględnienie w procesie tworzenia MPZP map akustycznych, a następnie na 

etapie uzyskiwania DŚU (Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach) ewentualną korektę 

MPZP. Powyższe publikacje dają podstawę do stwierdzenia, że w przypadku uwzględniania 

hałasu drogowego (mapy akustyczne, DŚU, planowane oddziaływania akustyczne nowej 

inwestycji) na etapie wykonywania MPZP problem ponadnormatywnego poziomu hałasu 

może zostać w większości przypadków wyeliminowany pod warunkiem trafnych prognoz 

rozkładu rosnącego ruchu. 

Ocena wskaźnikowa ma na celu wykazanie korzyści z zastosowania możliwych form 

zabezpieczeń nie tylko pod względem poprawy klimatu akustycznego, lecz również w pod 

względem ekonomicznym.  

Zaprojektowane środki ochrony przed hałasem powinny być uzasadnione 

ekonomicznie i nie powinny ingerować w znaczący sposób w życie mieszkańców, środowisko 

życia zwierząt czy w krajobraz itp.  

Dobór wskaźników do oceny klimatu akustycznego uwzględniającego aspekt 

akustyczny i ekonomiczny jest trudny z uwagi na ich odmienny charakter. Każdy ze 

wskaźników uwzględnia odmienne aspekty i ma za zadanie ocenę innych cech zabudowy. 

Z uwagi na to, że ten aspekt jest ubogo reprezentowany w literaturze, w dalszej części pracy 

(w rozdziale 4.3) autor prezentuje własne podejście do problemu oceny wskaźnikowej 

klimatu akustycznego. Prezentowany poniżej przegląd stosowanych wskaźników 

ukierunkował autora pracy do dalszych badań przy dobrze wskaźników do oceny korzyści 

akustycznych dla badanych układów droga-zabudowa. 

Wypracowanie odpowiedniej metody wskaźnikowej jest konieczne z uwagi na 

klasyfikację i ocenę klimatu akustycznego „przed” i „po” wprowadzeniu zmian w obrębie 
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danego terenu podlegającego ochronie, nie tylko pod względem skuteczności danej formy 

ochrony, ale także np. zmian kosztów gruntów, zabudowy, zajętości terenu 

z ponadnormatywnym hałasem, itp. Poniżej przedstawiono przegląd literatury dotyczący 

dostępnych badań na temat oceny aspektów ekonomicznych, akustycznych i geograficznych 

w ochronie przed hałasem. 

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sieć drogową (opracowane na podstawie [105]) 

Do oceny klimatu akustycznego w strefie oddziaływania dróg przy zabudowie lub w 

terenie o określonej funkcji (np. w terenie rekreacyjnym), stosuje się wskaźnik naruszenia 

stopnia dopuszczalnego poziomu hałasu klimatu akustycznego LAN : 

 AdopAeqAN LLL   [dB],       (wzór nr 12) 

gdzie: 

LAeq – równoważny poziom dźwięku 

LAdop – dopuszczalny poziom hałasu 

Najczęściej podaje się rozkład naruszenia klimatu akustycznego w poszczególnych 

klasach poziomów dźwięku (w wartościach bezwzględnych lub w procentach). 

Kolejny wskaźnik W służy do określania udziału zidentyfikowanych odcinków dróg w 

sieci drogowej, których otoczenie w pewnym obszarze na danym odcinku drogi jest 

zagrożone hałasem: 

  
0l

l
W x x100 [%],       (wzór nr 13) 

gdzie: 

lx – długość ulic (dróg), przy których wykonano badania hałasu, stwierdzając przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu hałasu 

l0 – ogólna długość dróg w danym obszarze (zwłaszcza w miastach) 

Wskaźnik zagrożonej hałasem drogowym liczby ludności w obszarze (miasta, 

województwa, kraju itd.) można określić wzorem: 

  
)0(

1

])[(

m

xixi

n

i

xixi

k
L

GZpdl

LMZH
i

  [%],     (wzór nr 14) 

gdzie: 

lxi – długość odcinków dróg o poziomie hałasu wyższym od dopuszczalnego 

dxi – przeciętna szerokość pasa terenu wzdłuż tras objętych oddziaływaniem hałasu o 

poziomie wyższym od dopuszczalnego 
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pxi – procent ludności zamieszkałej w pomieszczeniach od strony źródeł hałasu (trasy, obiektu 

itd.) 

GZxi – gęstość zaludnienia danego podobszaru w mieście 

Lm(0) – liczba ludności obszaru 

Zgodnie z dyrektywą [118] w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku, 

preferowany jest wskaźnik oceny liczby osób eksponowanych na hałas, należący do danej 

klasy o zakresie 5 dB. Wskaźnik ten wyrażany jest w wartościach bezwzględnych poziomu 

hałasu lub w procentach z odniesieniem do poziomów dopuszczalnych hałasu. 

Wskaźnik ludności obszaru (miasta) zagrożonej hałasem od wszystkich grup źródeł 

hałasu znajdujących się na danym obszarze można określić wzorem: 

  100
)0(





m

lzp

k
L

LMZHLMZH
LMZHLMZH [%],   (wzór nr 15) 

gdzie: 

LMZHk – wskaźnik udziału ludności zagrożonej hałasem komunikacyjnym 

LMZHzp – liczba ludności przebywająca w obiektach usytuowanych na terenach objętych 

oddziaływaniem hałasu z dużych powierzchniowych źródeł hałasu (hałas ponadnormatywny) 

LMZHl – liczba ludności narażona na ponadnormatywny hałas lotniczy 

Lm(0) – liczba ludności obszaru 

Wskaźnik określający udział powierzchni obszaru zanieczyszczonego 

ponadnormatywnym hałasem przekraczającym poziom dopuszczalny, można określić ze 

wzoru: 

  
)0(m

lzpkld

T

TTTT
TMZH


 , [-]  ,   (wzór nr 16) 

gdzie: 

Ti – powierzchnia obszaru zanieczyszczona ponadnormatywnym hałasem [km
2
], dla indeksu 

i: 

d – drogowym 

kl – kolejowym 

zp – pochodzącym ze źródeł powierzchniowych 

l – lotniczym 

Tm(0) – powierzchnia całkowita rozpatrywanego obszaru [km
2
] 

W skali województwa lub kraju wskaźniki LMZH oraz TMZH oznaczono odpowiednio 

jako LZH oraz TZH. 
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Wskaźnik M, tzw. wskaźnik immisji, wiąże uciążliwość hałasu (odzwierciedlaną 

przekroczeniem dopuszczalnego poziomu dźwięku) z liczbą osób narażonych na ten hałas, 

również z uwzględnieniem zakresu przekroczeń. Wskaźnik M definiuje się następująco: 

  



n

i

ii KmM
1

)(  [-],       (wzór nr 17) 

gdzie: 

mi – liczba osób zamieszkujących zagrożony teren 

natomiast: 
0

110
)(1.0
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LL

i

K
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0
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dopAi

dlaL

LdlaL
 

przy czym: 

Ldop – dopuszczalny poziom hałasu [dB] 

LAi – aktualna wartość poziomu hałasu [dB] 

Wartość tego wskaźnika jest wykorzystywana do porównania stopnia zagrożenia 

hałasem różnego rodzaju terenów z wykorzystaniem skali liniowej. Wskaźnik M może służyć 

do porównawczych, względnych ocen efektywności podejmowanych działań ochronnych. Nie 

nadaje się on jednak do bezwzględnej oceny efektywności tych działań. 

Do ocen wprowadzono także wskaźnik presji motoryzacji na środowisko, który 

określony jest wzorem: 

  
S

dQ
Z

śrw

m

,
 , [-]       (wzór nr 18) 

gdzie: 

S – rozpatrywany obszar (województwo, gmina, miasto itd.) [km
2
] 

d – długość dróg kołowych na danym obszarze [km] 

Qw,śr – średnioważone natężenie ruchu w sieci dróg na danym obszarze [P/h] 

Natężenie to oblicza się z zależności: 

  








n

i

i

n

i

ii

śrw

l

Ql

Q

1

1

,
 [P/h],       (wzór nr 19) 

przy czym: 

Qi – natężenie ruchu na odcinku o długości li [poj./h] 

li – długość odcinka drogi o natężeniu ruchu Qi [km] 

n – liczba rozpatrywanych odcinków dróg na danym obszarze [-] 
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Wskaźnik presji motoryzacji na środowisko służy do celów porównawczych 

poszczególnych rejonów (miast, gmin itd.) i dlatego powinien być rozpatrywany 

w wartościach względnych. Przyjęto, że minimalna wartość wskaźnika wynosi 1. 

Z analizy istniejących wskaźników do oceny zagrożenia hałasem dróg i ich otoczenia 

wynika, że do celów pełnego opisu jakości i poprawy klimatu akustycznego miast 

i miejscowości można wykorzystać tylko niektóre z opisanych wskaźników. Na potrzeby 

analiz związanych z interakcją między drogą a zabudową wykorzystuje się także inne 

wskaźniki charakteryzujące uciążliwość hałasu i wrażliwość otoczenia na hałas. Są to: 

 udział odcinków drogowych na obszarze zabudowy [%], 

 gęstość punktów dostępności [l/km], 

 wskaźnik oddalenia pierwszej linii zabudowy [m], 

 średnie zapotrzebowanie na ekranowanie na 1 km odcinka trasy [%], 

 wskaźnik obudowy ekranem odcinka drogi [%], 

 wskaźnik ekranowania budynków mieszkalnych inną zabudową [%], 

 wskaźnik braku możliwości ekranowania [m/km], 

 wskaźnik średniego zapotrzebowania na wjazdy [ilość/km], 

 wskaźnik degradacji klimatu akustycznego [-], 

 średnia długość ekranu przypadająca na budynek/grupę budynków [m], 

 zmodyfikowany wskaźnik immisji M [-]. 

 Jedną z ważniejszych charakterystyk rozważanego odcinka trasy drogowej jest 

podanie, jaka jej część znajduje się w strefie potencjalnego konfliktu z wymogami ochrony 

akustycznej otoczenia. Do takich analiz oprócz wymienionych wskaźników można 

wykorzystać mapy hałasu (opisane wcześniej). 

Miarą opisującą stan istniejący obudowy dróg jest średnie oddalenie pierwszej linii 

zabudowy od drogi (ILZ) w metrach. Wartość ta dla miejscowości wskazuje na możliwości 

przekształceń przekroju poprzecznego, czyli możliwości lokalizacji ekranu akustycznego (lub 

innych środków ochrony przed hałasem), rozbudowy przekroju drogowego, budowy dróg 

serwisowych bądź chodników, a także do określenia, czy może wzrosnąć ruch, bez 

konieczności stosowania specjalnych środków ochrony. 

  




Bl

Ldb
ILZ  [m],       (wzór nr 20) 

gdzie: 
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ΣLdb – suma odległości lica budynku z pierwszej linii zabudowy od osi drogi w 

analizowanym odcinku [m] 

ΣBl – liczba budynków z odcinka drogi, dla którego liczony jest wskaźnik 

Wskaźnik ekranowania budynków mieszkalnych inną zabudową (EB) charakteryzuje 

osłanianie budynków mieszkalnych inną zabudową niewrażliwą na hałas (np. usługową, 

gospodarczą czy garażami): 

  %100*

,

z

nw

ei

B

B
EB


  [%],      (wzór nr 21) 

gdzie: 

nw

eiB ,
 – liczba budynków ekranujących inną zabudowę [szt.] (w – wszystkich lub n – 

niewrażliwych) 

Bz – liczba budynków zagrożonych ponadnormatywnym hałasem [szt.] 

Wskaźnik ten opisuje bierną ochronę akustyczną – im jest wyższy, tym racjonalniej 

kształtowana jest zabudowa względem drogi z uwzględnieniem hałasu. 

Wskaźnik degradacji klimatu akustycznego (WNK) jest wskaźnikiem wyrażającym 

wielkość przekroczeń dopuszczalnych wartości hałasu w poszczególnych przedziałach 

natężenia dźwięku. Wyraża on procentowy udział budynków z danej grupy (ustalonych 

przedziałów przekroczeń poziomu hałasu) wśród wszystkich analizowanych budynków: 

  %100*
B

B
WNK

Leq


  [%],      (wzór nr 22) 

gdzie: 

B
Leq

 – liczba budynków w poszczególnych przedziałach przekroczeń dopuszczalnego 

poziomu hałasu (wartość dopuszczalna + 2,5 dB, 5 dB, 7,5 dB, 10 dB) [szt.] 

B – liczba budynków analizowanych na danym odcinku [szt.] 

Zmodyfikowany wskaźnik M – wskaźnik ten łączy uciążliwość hałasu z liczbą 

budynków eksponowanych (w podstawowej wersji z liczbą mieszkańców), czy też 

narażonych na ten hałas, również z uwzględnieniem zakresu przekroczeń. Definicja 

wskaźnika opiera się na wzorze: 

 M = (ΣmiKi) [-]        (wzór nr 23) 

gdzie: 

mi – liczba budynków zlokalizowanych na zagrożonym terenie [szt.] 

natomiast: 

Ki = 10
0,1*(L

Ai
-L

dop
)
 -1 dla LAi>Ldop 
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Ki = 0 dla LAi ≤ Ldop 

LAi – oszacowana (z pomiaru lub modelu obliczeniowego) wartość poziomu hałasu [dB] 

Ldop – dopuszczalny poziom hałasu [dB] 

Wyżej opisany wskaźnik liczony jest dla poszczególnych przedziałów oznaczających 

przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, analogicznie jak w przypadku wskaźnika 

WNK, a następnie sumowana jest wartość globalna tego wskaźnika z wartością 

poszczególnych przedziałów przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. 

Zmodyfikowany wskaźnik M wykorzystywany jest w analogicznym celu jak opisany 

wcześniej podstawowy wskaźnik. 

Powierzchnia zagrożona hałasem – wskaźnik ten odnosi się do analizowanych 

obszarów obliczeniowych o założonej szerokości, np. 100 m, licząc od krawędzi jezdni. 

Podaje on informacje dotyczące wielkości powierzchni korytarza, na której występuje poziom 

hałasu przekraczający poziom porównawczy, którym może być np. poziom dopuszczalny. 

Powierzchnie te wyznacza się, używając map hałasu. Wskaźnik ten liczony jest ze wzoru: 

 Pz = (P<pp, P>pp / PK)*100% [%]     (wzór nr 24) 

gdzie: 

Pk – powierzchnia analizowanego obszaru obliczeniowego [km
2
] 

P<pp – powierzchnia korytarza, na której poziom hałasu jest mniejszy od poziomu 

porównawczego [km
2
] 

P>pp – powierzchnia korytarza, na której poziom jest większy od poziomu porównawczego 

[km
2
] 

 

Wskaźniki stosowane w analizach oddziaływań hałasu na koszty 

Pierwszą grupę wskaźników stanowią wskaźniki do ocen wpływu hałasu na zmiany 

cen nieruchomości na danym terenie. Za początek badań dotyczących wpływu hałasu na 

koszty gruntów i zabudowy uważa się pracę Waltersa [111] przedstawioną w 1975 r. Autor 

pracy na podstawie badań dotyczących wpływu hałasu na ceny gruntów i zabudowy 

opracował wskaźnik, który jest obecnie wykorzystywany w różnych opracowaniach do oceny 

wpływ nadmiernego hałasu na utratę wartości gruntu lub infrastruktury. Wskaźniki: NDI 

(Noise Depreciation Index) lub NDSI (Noise Depreciation Sensitivity Index) wyrażają 

wrażliwość hałasu na wartości gruntu lub infrastruktury. Wskaźniki te wskazują procentową 

zmianę cen zabudowy gruntu w przypadku zmiany poziomu hałasu o 1 dB. 
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      (wzór nr 25) 

Dzieląc wartość D wyznaczoną na podstawie wzoru przez podstawową cenę domu, można 

otrzymać stopę procentową amortyzacji lub indeks czułości amortyzacji (NDSI), który jest 

definiowana/y jako: 

 

 [%] (wzór nr 26) 

 

Oprócz wyżej wymienionej publikacji w literaturze wskaźnik ten jest dość często stosowany 

do opisu zmian wartości nieruchomości po zmianie poziomu hałasu. 

W publikacji [70] autorzy zbadali wpływ hałasu drogowego na zmianę kosztów 

nieruchomości w Seulu, w Korei Południowej. Jako poligony badawcze zostały użyte tereny 

wokół autostrady miejskiej o natężeniu ruchu przekraczającym 170000 pojazdów na dobę. 

Teren wokół został podzielony na 328 stref. Wyróżniono w nich trzy rodzaje zabudowy: domy 

jednorodzinne, budynki wielorodzinne do 10 pięter oraz budynki z większą liczbą pięter. Do 

wyznaczenia zmian wartości nieruchomości zastosowano również inne determinanty, które 

mają wpływ na koszt nieruchomości, np. odległość od autostrady, występowanie ekranów 

akustycznych, cenę gruntu, odległość do dróg dojazdowych, czas podróży do centrum, numer 

kondygnacji. Na podstawie ilościowych zmian wartości nieruchomości oszacowano, że 

wzrost wartości poziomu hałasu o 1 dB wiąże się ze spadkiem ceny gruntu, na którym 

znajduje się zabudowa o 1,3%. 

 Podobną metodę analiz do oceny utraty wartości nieruchomości zastosowano w [56]. 

Autorzy badań, na podstawie zagospodarowania terenu oraz odległości zabudowy od drogi 

o dużym natężeniu ruchu, podjęli próbę oceny wpływu hałasu na wycenę nieruchomości. Na 

podstawie analiz baz danych nieruchomości oraz poziomu hałasu wokół zabudowy 

stwierdzili, że lokale mieszkaniowe tracą 0,4% wartości na każdy 1 dB powyżej wartości 

poziomu hałasu dopuszczalnego 

 Badania cen nieruchomości przeprowadzone w Danii [36, 83] również wykazały 

znacznie niższą cenę domów narażonych na hałas drogowy w porównaniu do cen innych 

nieruchomości, gdzie narażanie na negatywne oddziaływanie hałasu jest mniejsze. Analizy 

baz danych dowiodły, że ceny domów narażonych na hałas drogowy powyżej 55 dB, 

położonych w pobliżu dróg bez ograniczenia dostępności, obniżają się o 1,2% na każdy 1 dB 

wzrostu hałasu. Z kolei ceny domów zlokalizowanych przy drogach szybkiego ruchu 

z ograniczoną dostępnością, np. autostrady, spadały o 1,6% na każdy 1 dB wzrostu hałasu. 
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 Do estymacji cen nieruchomości stosowano w literaturze również metodę hedoniczną. 

W publikacji [109] wykazano słuszność związku zmniejszenia cen zabudowy w związku 

z ponadnormatywnym hałasem. Badania te wykazały również, że wskaźnik WTP (willingness 

to pay – chęć do zapłaty za korzyści) wzrasta przy wyższych poziomach hałasu. Z kolei 

gotowość do zaakceptowania WTA (willingness to accept – chęć do akceptacji) jest zwykle 

znacznie wyższa, niż skłonności do płacenia WTP. Z przedstawionych analiz wynika, że 

skłonność do płacenia za zmniejszenie poziomu hałasu o 2 dB przy wartości 72 dB jest 

dwukrotnie większa niż redukcja hałasu o 2 dB przy jego wartości 62 dB dla mieszkania.  

Metodę hedoniczną zastosowano również w [61] do oceny wpływu hałasu na zmiany wartości 

ceny rynkowej mieszkań. W tej metodzie oparto się na dużej liczbie danych z transakcji 

nieruchomości. W przeprowadzonych analizach zaobserwowano, że ceny nieruchomości 

zaczęły się obniżać, gdy poziom hałasu przekroczył pewien próg. Utratę wartości mieszkania 

przedstawia poniższy wzór: 

  [EUR]      (wzór nr 27) 

 

gdzie: 

Pi – cena mieszkania 

Li – poziom hałasu dotyczący danego mieszkania 

NDI – wskaźnik amortyzacji 

LTH – poziom dopuszczalny 

Sumowanie we wzorze jest przeprowadzane w stosunku do wszystkich mieszkań lub 

zabudowań w analizowanym obszarze. Ceny poszczególnych mieszkań lub zabudowań 

zostały oszacowane na podstawie wartości nieruchomości lub sprzedanych mieszkań o 

podobnym standardzie w okolicy. 

Kolejne badania oraz regulacje prawne zwracają uwagę na konieczność szacowania 

kosztów ochrony zdrowia, które są związane z ciągłym narażeniem na hałas. Istnieją badania, 

których celem było określenie częstotliwości występowania chorób sercowo-naczyniowych 

w obszarach występowania podwyższonego hałasu drogowego [20]. Dowód taki 

wykorzystano do oszacowania rzeczywistych kosztów hałasu w opracowaniu [21], gdzie 

oszacowano wskaźnik NDSI dla trzech różnych pod względem wielkości miast centrum 

Londynu, Birmingham, Sutton Coldfield. Otrzymane wyniki wskazują, że w zależności od 

wielkości miasta lub też umiejscowienia badanego terenu w mieście, współczynnik utraty 

wartości ceny za nieruchomość nie zawsze jest proporcjonalny do ceny. Na przykładzie 

centrum Londynu wykazano, że im większy hałas tym wartość nieruchomości rośnie. 
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Sytuacja ta ma związek z brakiem wolnych przestrzeni pod nową zabudowę oraz prestiżem 

lokalizacji nieruchomości w ścisłym centrum Londynu. 

Jak wykazano w badaniach [6], kształtowanie wskaźnika NSDI może też być uzależnione od 

przedziałów hałasu, np. 5-decybelowych. Wyniki przedstawione w tab. 18 wskazują, że im 

wyższy poziom hałasu, tym wskaźnik redukcji kosztów jest większy w przypadku większych 

przekroczeń i sięga nawet 2,7% na 1 dB. 

Tab. 18 Wartości wskaźnika NSDI w 5-decybelowych przedziałach w zależności od rodzaju 

źródła hałasu [21] 

NSDI 

Poziom hałasu Droga Kolej 

55 dB 1,35 0,08 

60 dB 1,7 0,28 

65 dB 2,19 1,03 

70 dB 2,9 4,09 

 

Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadzono badania polskiego rynku nieruchomości 

pod względem utraty wartości nieruchomości w skutek uciążliwości hałasu komunikacyjnego 

[53, 96, 33]. Na podstawie przeprowadzonych analiz 420 transakcji rynkowych w Szczecinie 

stwierdzono, że wzrost hałasu o 5 dB przekłada się przeciętnie na 4-procentowy spadek cen 

nieruchomości [53], czyli wskaźnik NDSI kształtuje się na poziomie 0,8%. Inne studia 

literatury [96], wykonane np. na podstawie 118 transakcji rynkowych w Olsztynie wykazały, 

że wartość wskaźnika NDSI dla śródmieścia wynosiła 0,94%, natomiast dla jednej 

z wybranych dzielnic – 0,70%. Wskaźniki dla obu omówionych miast Polski są zbliżone, 

można więc przyjąć je jako reprezentatywne do dalszych badań dotyczących wpływu hałasu 

na ceny zabudowy oraz gruntów w zasięgu oddziaływaniu hałasu. 

Kolejnym podejściem do oceny wpływu na koszty jest szacowanie całkowitych 

kosztów związanych z zagrożeniem hałasem drogowym. W niektórych analizach 

uwzględnia się koszty związane z hałasem spowodowanym przez przejazd jednego pojazdu 

ciężarowego w okresie dziennym i nocnym lub dobowo [33]. 

Koszty te można znaleźć w Stanowisku Rady (UE) nr 6/2011 w sprawie przyjęcia dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania 

opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe. 

Inne oceny naliczania kosztów hałasu zaprezentowano w pracy [109] pt. Willingness 

To Pay (WTP) oraz Willingness To Accept (WTA). WTP to wskaźnik, który informuje, jaka 
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jest gotowość mieszkańców, potencjalnych użytkowników do poniesienia kosztów 

związanych z podniesieniem atrakcyjności klimatu akustycznego. WTA z kolei określa 

gotowość odbiorcy do przyjęcia rekompensaty (np. tańsze mieszkanie) za niższą jakość 

klimatu akustycznego.  

Inną metodę, uproszczoną, szacowania kosztów hałasu zaprezentowano w [33] w formie 

prostego szacowania: 

 [zł/pojazd]        (wzór nr 28) 

gdzie: 

CVN – koszt hałasu generowany przez pojedynczy pojazd [zł] 

CEA/TEA – stosunek kosztu ekranu akustycznego do jego trwałości [zł/lata] 

VY – średnia liczba pojazdów w ciągu roku na wybranym odcinku drogi [-] 

Wycena, którą przeprowadził autor pozwala oszacować koszt przejazdu jednego pojazdu.   

Poniżej zaprezentowano przykładowe obliczenia dla wybranych przykładów zabezpieczeń: 

Tab. 19 Koszt zewnętrzny emisji hałasu z uwzględnieniem materiału, z którego wykonany 

jest ekran akustyczny [33] 

Materiał Cena za 1 m
2 

Szacunkowy koszt 

całkowity wybudowania  

1 km ekranu* 

Trwałość 

ekranu 

Koszt zewnętrzny 

emisji hałasu** 

Panele betonowe 250 zł 2 mln zł 30 lat 0,002 zł 

Wysokoudarowy 

polichlorek winylu (ekran 

typu zielona ściana) 

190 zł 1,4 mln zł 10 lat 0,005 zł 

PCV - chlorek winylu 230 zł 1,65 mln zł 10 lat 0,006 zł 

PMMA - poli(metakrylan 

metylu) 
720 zł 4 mln zł 10 lat 0,015 zł 

PC - poliwęglan 320 zł 1,9 mln zł 30 lat 0,002 zł 

*Koszt całkowity wybudowania ekranu = koszt materiałów + koszt budowy posadowienia konstrukcji + koszt 

montażu konstrukcji nośnej + koszt montażu wypełnienia 

**Przy wycenie kosztu zewnętrznego emisji hałasu przyjęto średni dobowy ruch pojazdów na autostradzie A4 w 

Katowicach, który wynosił 75 020 [poj./dobę] (GPR2010). W ciągu roku (365 dni) przejeżdża po autostradzie 

A4 średnio 27 382 300 pojazdów. Założono, że wysokość ekranów wynosi 5 m. 

 

Osobną grupę wskaźników stanowią indeksy oceniające korzyści akustyczne, które 

pozwalają na oszacowanie korzyści po zastosowaniu zabezpieczeń akustycznych. 
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W administracji drogowej The Roads Traffic Authority of New SouthWales (RTA) [89] 

opracowano wskaźnik PI pozwalający na oszacowanie korzyści akustycznych: 

PI = Nd*R*Nr*1000/c        (wzór nr 29) 

Nd – różnica między rzeczywistym poziomem hałasu a pożądaną wartością [dB] 

R – liczba odbiorników o podobnych redukcjach poziomów hałasu [-] 

Nr – obniżenie poziomu hałasu na skutek zastosowania zabezpieczenia [dB] 

c – koszt [EUR] 

Doświadczenia innych krajów europejskich w ocenie ekonomicznej możliwości 

wykonania zabezpieczeń akustycznych są dużo większe niż polskie doświadczenia krajowe. 

W Holandii w lipcu 2012 r. zatwierdzono nowe prawo dotyczące zanieczyszczenia hałasem 

wzdłuż głównych dróg [40]. Prawo to uwzględnia trzy elementy:  

– wprowadzenie nowych limitów (produkcyjnych) hałasu,  

– przeciwdziałania związane z powstawaniem hałasu u źródła, 

– redukcję hałasu w przypadku ekspozycji na duży hałas.  

Dwa pierwsze elementy dotyczą zmian limitów hałasu przy odbiorniku i u źródła, natomiast 

w trzecim punkcie stosuje się opracowaną metodę redukcji kosztów hałasu dla istniejących 

głównych dróg w Holandii, dla których występują przekroczenia hałasu. Projektowanie 

zabezpieczeń, bądź brak akceptacji na wykonanie zabezpieczeń, szacuje się na podstawie 

analizy korzyści i kosztów w oparciu o opracowany wskaźnik redukcji hałasu NRI (wzór30): 

       (wzór nr 30) 

 

gdzie: 

NRI – wskaźnik redukcji hałasu 

Hi – liczba domów z taką samą redukcją hałasu w grupie 

NRi – redukcja hałasu w dB 

W przykładzie przedstawionym na rys. 79 zaprezentowano schemat postępowania przy 

stosowaniu metody opisanej w [40]. Na rys. 79 kolorem czerwonym zaznaczono zabudowania 

podlegające ochronie akustycznej, dla których wykazano przekroczenie poziomu 

dopuszczalnego hałasu. Kolorem zielonym oznaczono zabudowania, dla których nie ma 

przekroczeń poziomu dopuszczalnego hałasu lub budynki, które nie podlegają ochronie. W 

metodzie podzielono analizę na dwie części. Okręgiem zaznaczono grupę budynków (A, B, 

C) podlegającą analizie, natomiast dla budynku D z uwagi na odległość od pozostałych 

budynków przeprowadzono osobną analizę.  
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Tab. 20 Poziomy dźwięku i redukcja punktów 

Domy (#) 

Aktualny 

poziom 

hałasu [dB] 

Dopuszczalny 

poziom hałasu 

[dB] 

Punkty 

redukcji 

Grupa 1 

Dom A  66 60 15.600 

Dom B 65 60 5.000 

Dom C  63 60 4.400 

razem 34.400 

Grupa 2 

Dom D  65 60 5000 

razem 5000 

W tablicy 20 przedstawiono poziomy dźwięku przy analizowanej zabudowie oraz budżet 

możliwy do wykorzystania na redukcję hałasu w danej strefie. 

 

Rys. 79 Sposób grupowania budynków wg metody opisanej w publikacji [40] 

 

 Do analizy redukcji hałasu ustanowiono miarę punktową. Za każdą redukcję hałasu 

przydziela się pewną ustaloną liczbę punktów, np. redukcja o 3 dB daje  4400 pkt, redukcja o 

4 dB daje 5000 pkt, a redukcja o 6 dB daje 15600 pkt. itd. Kolejnym krokiem było 

przeanalizowanie różnych form zabezpieczeń wg jednego z trzech wariantów:  

1) dwuwarstwowy asfalt porowaty na długości minimum 500 m, 
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2) ekran akustyczny o wysokości minimum 2 m, 

3) kombinacja asfaltu porowatego i ekranu akustycznego. 

Metoda analiz zakłada przeliczanie na wartości punktowe w ramach przyjętego budżetu dla 

danego zadania.  

 

W tablicy 21 przedstawiono wyniki obliczeń dla trzech ww. wariantów poprawy klimatu 

akustycznego. W pierwszym podejściu założono dwuwarstwowy asfalt porowaty na długości 

500 m i szerokości 15 m, co spowodowało redukcję hałasu przy wszystkich budynkach o 3 

dB. Koszty wyrażone w punktach kształtują się na poziomie 16500 pkt, jednakże to 

rozwiązanie jest dobre tylko dla budynku C, ponieważ w przypadku budynków A i B nadal 

występują przekroczenia, odpowiednio 2 dB i 1 dB. W związku z powyższym zastosowano 

ekran akustyczny o długości 250 m i wysokości 3 m. Wtedy udało się zredukować hałas dla 

budynków A, B, C do wartości 60 dB. Koszt wyrażony w punktach kształtuje się na poziomie 

33250 pkt. Trzecim rodzajem zabezpieczenia było połączenie dwóch ww. środków redukcji 

hałasu. Zastosowanie cichej nawierzchni na długości 500 m oraz 190-metrowy ekran o 

wysokości 2 m – łącznie dało 34170 punktów. Oprócz dostosowania się do limitów kosztów, 

należy obliczyć wskaźnik NRI, który kształtuje się na poziomie 18 dla wariantu 1, 24 dla 

wariantu 2 oraz 28 dla wariantu 3. Ostateczny wybór może zależeć od kosztów 

eksploatacyjnych w pewnym okresie czasu. Na podstawie wyżej omówionej analizy 

najlepszym rozwiązaniem jest wariant 3.  

Szczegóły omawianej metody zostały zawarte w „Kader Doelmatigheidscriterium 

Geluidsmaatregelen” [78].  
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Tab. 21 Zestawienie wartości kosztów zabezpieczeń i wskaźnika redukcji hałasu dla 

prezentowanego przykładu [40] 

  

Miary 
Koszty 

(pkt.) 

Redukcja hałasu (dB(A)) 
Wskaźnik 

redukcji 

hałasu A B C 

1 Cicha nawierzchnia 

500 m 16.500 3 3 3 18 

2 Ekran akustyczny 

l=250 m h=3 m 
33.250 5 4 3 24 

3 Cicha nawierzchnia 

500 m & 
16.500 3 3 3   

  Ekran akustyczny 

l=190 m h=2 m 17.670 3 2 1   

  razem 34.170 6 5 4 28 

 

  

 Wskaźnik służący kompleksowej ocenie oddziaływań hałasu od różnych środków 

transportu został zaproponowany w publikacji [72]. Został oparty na założeniu, że w 

zasadniczej ocenie pewnego rodzaju hałasu należy brać pod uwagę nie tylko właściwości 

fizyczne dźwięku, ale również specyfikę jego wpływu na populację (mieszkańców). 

Zaproponowana formuła omawianego wskaźnika ma postać:  

       (wzór 

nr 31) 

 

gdzie: 

n - liczba kategorii hałasu branych pod rozwagę [-] 

Ei - oznacza względną ekspozycję na hałas, definiowaną następująco [dB]: 

 

          (wzór nr 32) 

gdzie LAi jest wskaźnikiem hałasu dla danej kategorii dźwięku, zaś wi jest wagą, której 

wartość zależy od stopnia dokuczliwości hałasu 

Możliwość stosowania wskaźnika proponowanego we wzorze 32 zależy od 

określenia poszczególnych wag wi. Proponowane wagi zostały opracowane za pomocą 
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krzywych uciążliwości zamieszczonych w dokumentach grupy roboczej UE [72], które są 

prezentowane poniżej. 

 

Rys. 80 Proponowane wartości wagi wi użyte do obliczania wskaźnika LComplex [72] 

 

Wartościami często analizowanymi są wskaźniki LA10 oraz LA90. Wskaźniki te 

reprezentują poziom dźwięku, który nie jest przekraczany przez 10% lub 90% okresu trwania 

analizy [2]. 

 Oprócz wyżej omówionych zostały opracowane przez Autora wskaźniki, które 

zaprezentowano w monografii [105]. Autor rozprawy na podstawie własnych badań [3] 

opracował wskaźnik do oceny zagrożenia budynków WZB opisany wzorem 34. 

WZB=(suma i=1,…,n (LB<dopxi*wi)/(suma LB)    (wzór 33) 

gdzie wi = f(Ldopxi) 

Wtedy mamy jedną z propozycji zastosowania: 

 [-]     (wzór nr 34) 

gdzie: 

WZB – wskaźnik zagrożenia budynków dla pory dziennej, nocnej [-] 

LB≤DOP – liczba budynków o poziomie hałasu mniejszym bądź równym poziomowi 

dopuszczalnemu (55 dB) [-] 

LB>DOP_≤65 – liczba budynków o poziomie hałasu wyższym od poziomu dopuszczalnego 55 dB 

i mniejsza bądź równa 65 dB [-] 

LB>65 – liczba budynków o poziomie hałasu wyższym od 65 dB [-] 

LB – liczba budynków objętych analizą [-] 
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Powyższy wzór nr 34 został użyty do porównania wpływu hałasu na zabudowania w sytuacji 

przebiegu istniejącej drogi przez miasto oraz w przypadku budowy obwodnicy.  

 Z przeprowadzonego przeglądu dostępnych wskaźników akustycznych wynika, że 

istnieje duża grupa wskaźników, która może opisywać ekspozycje na hałas układów droga-

zabudowa. Równocześnie istnieją badania i publikacje, które określają wpływ nadmiernego 

hałasu na ceny gruntów. Przydatność wskaźników do oceny narażenia na hałas dla układów 

droga-zabudowa została omówiona w rozdziale 4.3. 

 

4.2 Schemat metody przy ocenie wskaźnikowej modelu droga-

zabudowa 

Ocena układów droga-zabudowa pod względem klimatu akustycznego budynku i jego 

otoczenia może być wykonywana w odniesieniu do: 

– otoczenia budynku, tj. miejsc, które mogą służyć mieszkańcom do rekreacji, 

– elewacji budynku, 

– pomieszczeń wrażliwych na hałas w budynku, 

– ludności zamieszkującej zabudowania. 

W ocenach oddziaływania na środowisko uwzględnia się hałas mierzony/obliczany przed 

elewacją budynku, choć dostępne akty prawne wymagają konieczności ochrony akustycznej 

zainwestowanego terenu podlegającego ochronie akustycznej. Sytuację taką powodują 

względy ekonomiczne, tj. inwestowanie publicznych pieniędzy na zabezpieczenia akustyczne 

oraz chęć ochrony budynku bez analizy zasadności zabezpieczenia przed hałasem terenu 

przed budynkiem. 

 W celu wykonania zaplanowanych analiz wymagane było opracowanie bazy danych 

obejmującej następujące elementy (na podstawie prac inwentaryzacyjnych): inwentaryzacja 

terenowa, NMT, określenie źródła hałasu wraz z jego parametrami, określenie przeszkód 

terenowych oraz rodzaju powierzchni terenu itp. Dalszy etap polegał na przygotowaniu 

danych do obliczeń symulacyjnych, w tym także wykorzystanie do kalibracji/weryfikacji 

wyników pomiarów. Badania empiryczne służą do kalibracji modeli oraz do praktycznej 

weryfikacji otrzymanych wyników. Powyższe dane wykorzystano do analiz akustycznych dla 

układów droga-zabudowa zgodnie ze schematem zamieszczonym na rys. 81. Prace związane 

z metodą wskaźnikową opisano w rozdziale 4.3. 



P. Buczek: Klimat akustyczny jako kryterium kształtowania układu dróg i ich otoczenia  

137 
 

Rys. 81 Schemat wykonania analizy wskaźnikowej oceny narażenia na hałas układu droga-

zabudowa
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4.3  Ocena wskaźnikowa – metoda wskaźnikowa 

Etap 1 – Wybór układów droga-zabudowa do oceny narażenia na hałas 

Na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonych w terenie oraz analiz dostępnych 

ortofotomap, a także przeprowadzonych przez autora pomiarów hałasu (w celu kalibracji 

modelu oraz weryfikacji dokonano wstępnej selekcji poligonów) do badań klimatu 

akustycznego wokół zabudowy i jej ekspozycji na hałas zostały wyselekcjonowane podane 

poniżej rzeczywiste poligony badawcze (39) oraz modyfikowane przez autora poligony 

badawcze (33).  

Poligonami rzeczywistymi nazwano poligony, w których ustalone są: wzajemna 

lokalizacja drogi oraz jej otoczenie (zabudowa, teren wokół drogi, jego funkcje). Poligony 

zostały przebadane w celu określenia ekspozycji na hałas różnych typów zabudowy. 

Poligonami modyfikowanymi nazwano poligony tworzone przez pewne zmiany poligonów 

rzeczywistych (zmiany obecności i lokalizacji elementów otoczenia) w stosunku do stanu 

istniejącego. Celem modyfikacji było zbadanie wpływu różnych elementów geometrycznych 

poligonów na narażenie na hałas zabudowy. 

W dalszym ciągu realizacji zadania wykonano analizy z zastosowaniem metody symulacji 

rozchodzenia się hałasu drogowego w rzeczywistych i modyfikowanych układach droga-

zabudowa, których celem było poszukiwanie układów droga-zabudowa jak 

najkorzystniejszych pod względem ekspozycji na hałas oraz uzyskanie wyników niezbędnych 

do wypracowania wskaźników i oceny wskaźnikowej. 

Do celów niniejszej pracy zidentyfikowano podane poniżej następujące poligony na 

drogach w Polsce oraz zagranicą, reprezentujące pod względem urbanistycznym różnorodne 

rozmieszczenie układów zabudowy w stosunku do dróg. Dobór poligonów ma za zadanie 

zapewnić charakterystyczne cechy układów tak, aby analiza tych poligonów umożliwiła w 

kolejnym kroku selekcję mniejszej próby poligonów o wyraźnych cechach do analiz oraz do 

wyciągnięcia wniosków praktycznych i naukowych. Analizę przeprowadzono dla 

następujących poligonów badawczych rzeczywistych i modyfikowanych. 

 

Poligony rzeczywiste: 

1. Dzierzążnia – DK10 – zabudowa rozproszona wzdłuż drogi; 
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2. Siekluki – DK10 – zabudowa rozproszona wzdłuż drogi; 

3. Biała Rządowa – DK74 – zabudowa równoległa wzdłuż drogi; 

4. Kraszewo – DK50 – zabudowa równoległa wzdłuż drogi; 

5. Arynów – DK50 – zabudowa sięgaczowa; 

6. Kamion Duży – DK50 - zabudowa sięgaczowa; 

7. Kuznocin – DK50 – zabudowa sięgaczowa;  

8. Gilino – DK60 – zabudowa sięgaczowa; 

9. Łochów – DK62 – zabudowa rozmieszczona wokół dróg lokalnych; 

10. Płock – DK60 – zabudowa rozmieszczona wokół dróg lokalnych; 

11. Osiedle Złotego Wieku (teren miejski) – zabudowa z niewrażliwą strefą buforową 

(komercja); 

12. Glinojeck – DK60 – zabudowa z strefą buforową (zieleń); 

13. Konstancin-Jeziorna DW724 – zabudowa z niewrażliwą strefą buforową (komercja); 

14. Ponikiew Mała – DK60 – zabudowa z strefą buforową (zieleń); 

15. Białystok – ul. Baranowicka – DK65 – zabudowa rozmieszczona wokół dróg 

lokalnych; 

16. Warszawa – Wał Miedzeszyński – DW801 – zabudowa sięgaczowa; 

17. Warszawa – ul. Czwartaków – DW631 – zabudowa z strefą buforową (zieleń wysoka); 

18. USA – Indianapolis – Rockville Road – zabudowa rozmieszczona wokół dróg 

lokalnych; 

19. USA – Indianapolis – Road 31 – zabudowa rozmieszczona wokół dróg lokalnych; 

20. Japonia – Tokio – Kawasaki Highway – zabudowa rozmieszczona wokół dróg 

lokalnych; 

21. Koszalin – ul. Bohaterów Warszawy – DK6 – zabudowa sięgaczowa; 

22. Niemcy – Karlsfeld – Bajuwarenstrasse – St2063 zabudowa z niewrażliwą strefą 

buforową (garaże); 

23. Radlin – DK78 – zabudowa ze strefą buforową (zieleń wysoka); 

24. Kraków – ul. Balicka – zabudowa z niewrażliwą strefą buforową (zieleń); 

25. Rosja – Moskwa – MKAD 37km – E105 zabudowa z niewrażliwą strefą buforową 

(garaże); 

26. Olsztyn – ul. Sielska – DK16 zabudowa z niewrażliwą strefą buforową (komercja); 

27. Olsztyn – ul. Tuwima – zabudowa z niewrażliwą strefą buforową (budynki innego 

użytkowania); 
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28. Francja – Magny – `le-Hongre – Boulevard de l‘Europe – D344 – zabudowa z 

niewrażliwą strefą buforową (parkingi); 

29. Poznań – ul. Dąbrowskiego – DK92 – zabudowa równoległa wzdłuż drogi; 

30. Warzymice – DK13 – zabudowa rozproszona wzdłuż drogi; 

31. Warszawa – ul. Patriotów – zabudowa rozproszona wzdłuż drogi; 

32. Radwanice – ul. Wrocławska – DK94 – zabudowa sięgaczowa; 

33. Wrocław – ul. Królewiecka – zabudowa z niewrażliwą strefą buforową (zieleń); 

34. Żytowo – DK10 – zabudowa rozproszona wzdłuż drogi; 

35. Kwirynów – DW898 – zabudowa miejska; 

36. Mierzyn – DK10 – zabudowa sięgaczowa; 

37. Kraków – ul. W. Łokietka – zabudowa sięgaczowa; 

38. Kraków – ul. Zygmunta Glogera – DW794 – zabudowa sięgaczowa; 

39. Kraków – ul. Pasternik – DK7 – zabudowa sięgaczowa. 

 

Poligony modyfikowane 

40. Zabudowa ekranująca o gęstości* 0,93 (z dwoma wjazdami); 

41. Zabudowa ekranująca o gęstości 0,93 o miąższości** 25 m z dwoma wjazdami; 

42. Zabudowa ekranująca o gęstości 0,93 o miąższości 50 m z dwoma wjazdami; 

43. Zabudowa ekranująca o gęstości 0,87 z czterema wjazdami; 

44. Zabudowa ekranująca o gęstości 0,87 o miąższości 25 m z czterema wjazdami; 

45. Zabudowa ekranująca o gęstości 0,87 o miąższości 50 m z czterema wjazdami; 

46. Zabudowa ekranująca o gęstości 0,77 z siedmioma wjazdami; 

47. Zabudowa ekranująca o gęstości 0,74 z ośmioma wjazdami; 

48. Zabudowa ekranująca ciągła; 

49. Zabudowa rozproszona wzdłuż drogi – budynki gospodarcze z przodu; 

50. Zabudowa rozproszona wzdłuż drogi – budynki gospodarcze z tyłu; 

51. Zabudowa z garażami i ekranującymi budynkami komercyjnymi wzdłuż drogi; 

52. Zabudowa z garażami bez ekranujących budynków komercyjnych wzdłuż drogi; 

53. Zabudowa z rozproszoną zabudową ekranującą wzdłuż drogi; 

54. Zabudowa regularna między budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi; 

55. Zabudowa z ekranującymi budynkami wzdłuż drogi; 

56. Zabudowa ekranująca o miąższości 25 m z dwoma wjazdami i ścieżką rowerową; 

57. Zabudowa ekranująca o miąższości 25 m z jednym wjazdem i ścieżką rowerową; 

58. Zabudowa ekranująca z dwoma wjazdami i ścieżką rowerową; 
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59. Zabudowa ekranująca z jednym wjazdem i ścieżką rowerową; 

60. Zabudowa ekranująca o miąższości 25 m z dwoma wjazdami i nasypem 2 m; 

61. Zabudowa ekranująca o miąższości 25 m z dwoma wjazdami i wykopem 2 m; 

62. Zabudowa ekranująca o miąższości 25 m z dwoma wjazdami i nasypem 4 m; 

63. Zabudowa ekranująca o miąższości 25 m z dwoma wjazdami i wykopem 4 m; 

64. Zabudowa ekranująca z dwoma wjazdami i nasypem 2 m; 

65. Zabudowa ekranująca z dwoma wjazdami i nasypem 4 m; 

66. Zabudowa ekranująca z dwoma wjazdami i wykopem 2 m; 

67. Zabudowa ekranująca z dwoma wjazdami i wykopem 4 m; 

68. Bez zabudowy ekranującej; 

69. Bez zabudowy ekranującej nasyp 2 m; 

70. Bez zabudowy ekranującej wykop 2 m; 

71. Bez zabudowy ekranującej nasyp 4 m; 

72. Bez zabudowy ekranującej wykop 4 m. 

*) Gęstością nazywa się tutaj stosunek długości rzutu najbliższych do drogi ścian zabudowy w 

pierwszej linii zabudowy, w stosunku do długości analizowanego odcinka. 

**) Miąższością nazywa się szerokość całego zespołu budynków liczoną od najbliższej ściany 

od drogi do najbardziej odległej od drogi. 

Do dalszych prac wyselekcjonowano 7 układów zabudowy zaprezentowanych na rysunkach 

82–88. Analizowane układy reprezentują 4 grupy zabudowy: zabudowa zwarta wzdłuż drogi, 

rozproszona wzdłuż drogi, zabudowa miejska oraz zabudowa wzdłuż sięgacza (4 układy).  

 

Rys. 82 Biała Rządowa – DK74 – zabudowa zwarta wzdłuż drogi (źródło 

www.google.com/maps) 
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Rys. 83 Żytowo – DK10 – zabudowa rozproszona wzdłuż drogi (źródło 

www.google.com/maps) 

 

Rys. 84 Kwirynów – DW898 – zabudowa miejska po jednej stronie drogi (źródło 

www.google.com/maps) 

 

Rys. 85 Mierzyn – DK10 – zabudowa sięgaczowa (źródło www.google.com/maps) 
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Rys. 86 Kraków – ul. W. Łokietka – zabudowa sięgaczowa (źródło www.google.com/maps) 

 

 

Rys. 87 Kraków – ul. Zygmunta Glogera – DW794 – zabudowa sięgaczowa (źródło 

www.google.com/maps) 
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Rys. 88 Kraków – ul. Pasternik – DK7 – zabudowa sięgaczowa (źródło 

www.google.com/maps) 

 

Etap 2 – Wybór zestawu wskaźników do oceny narażenia na hałas układu droga-

zabudowa 

 Z przeprowadzonych analiz wskaźników wytypowano powyższe, które zdaniem 

autora badań w najlepszym stopniu opisują stan klimatu akustycznego dla układów droga-

zabudowa. Wytypowane wskaźniki w rozdziale 4.1 zostały obliczone dla losowej wybranej 

próby. Przykład wybranych wskaźników został zaprezentowany w tab. 22. Wskaźniki te 

zostały porównane miedzy sobą, a następnie w przypadku stwierdzenia korelacji, 

wyeliminowane z dalszych prac. Analiza ta pozwoliła na wybranie reprezentatywnych 

wskaźników, które zostały wykorzystane w analizie wskaźnikowej.  
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Tab. 22 Zestawienie wskaźników akustycznych dla wybranych układów zabudowy 

Wskaźnik Symbol Jednostka 

Nr 1 Biała 

Rządowa Nr 2 Żytowo 

Nr 3 

Kwirynów 

Nr 4 

Mierzyn 

Nr 5 

Łokietka 

Nr 6 

Glogera 

Nr 7 

Pasternik 

   

zab. równoległa 

wzdłuż drogi 

zab. równoległa 

wzdłuż drogi zab. miejska 

zab. 

sięgaczowa 

zab. 

sięgaczowa 

zab. 

sięgaczowa 

zab. 

sięgaczowa 

Wartość maksymalna równoważnego poziomu dźwięku LAeq MAX_LAeq [dB] 81,50 76,90 81,40 70,50 66,40 79,50 65,90 

Wartość minimalna równoważnego poziomu dźwięku LAeq MIN_LAeq [dB] 48,40 43,60 21,50 19,60 23,90 34,80 27,90 

Średnia wartość równoważnego poziomu dźwięku LAeq ŚR_LAeq [dB] 68,79 65,85 51,66 40,39 44,74 53,14 47,31 

Percentyl 10 - dla wartości równoważnego poziomu dźwięku  LAeq P_10 [-] 56,60 57,90 40,00 30,40 35,60 42,10 37,40 

Percentyl 50  - dla wartości równoważnego poziomu dźwięku LAeq P_50 [-] 70,90 66,50 48,80 39,30 43,70 51,60 47,50 

Percentyl 95 - dla wartości równoważnego poziomu dźwięku LAeq P_95 [-] 76,60 74,40 75,20 56,90 60,40 73,20 59,30 

Udział przekroczeń dop. limitu hałasu [55dB]  UP_55 [%] 91,99 95,34 31,24 6,86 12,42 36,53 14,14 

Udział przekroczeń dop. limitu hałasu [56dB]  UP_56 [%] 90,68 93,88 28,99 5,75 10,67 32,67 11,53 

Udział przekroczeń dop. limitu hałasu [61dB]  UP_61 [%] 83,44 79,50 19,04 2,30 4,40 19,25 3,41 

Udział przekroczeń dop. limitu hałasu [65dB]  UP_65 [%] 75,35 59,33 14,04 1,14 1,11 10,44 0,74 

Percentyl dla wartości LAeq 55dB P_55_LAeq [-] 8,01 4,66 68,76 93,14 87,58 63,47 85,86 

Percentyl dla wartości LAeq  56dB P_56_LAeq [-] 9,32 6,12 71,01 94,25 89,33 67,33 88,47 

Percentyl dla wartości LAeq 61dB P_61_LAeq [-] 16,56 20,50 80,96 97,70 95,60 80,75 96,59 

Percentyl dla wartości LAeq 65dB P_65_LAeq [-] 24,65 40,67 85,96 98,86 98,89 89,56 99,26 

Powierzchnia ścian z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego LAeq 

[55dB] LP>55 [m2] 14069,00 4874,00 4498,00 1188,00 828,00 1655,00 743,00 

Powierzchnia ścian z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego LAeq 

[56dB] LP>56 [m2] 13869,00 4799,00 4175,00 997,00 711,00 1480,00 606,00 

powierzchnia ścian z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego LAeq 

[61dB] LP>61 [m2] 12762,00 4064,00 2742,00 399,00 293,00 872,00 179,00 

Powierzchnia ścian z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego LAeq 

[65dB] LP>65 [m2] 11524,00 3033,00 2022,00 198,00 74,00 473,00 39,00 

Wskaźnik zagrożenia budynków [55dB] WZB 55 [-] 3,43 3,14 1,59 1,09 1,15 1,57 1,16 
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Wskaźnik Symbol Jednostka 

Nr 1 Biała 

Rządowa Nr 2 Żytowo 

Nr 3 

Kwirynów 

Nr 4 

Mierzyn 

Nr 5 

Łokietka 

Nr 6 

Glogera 

Nr 7 

Pasternik 

   

zab. równoległa 

wzdłuż drogi 

zab. równoległa 

wzdłuż drogi zab. miejska 

zab. 

sięgaczowa 

zab. 

sięgaczowa 

zab. 

sięgaczowa 

zab. 

sięgaczowa 

Wskaźnik zagrożenia budynków [56dB] WZB 56 [-] 3,36 3,00 1,55 1,08 1,11 1,51 1,12 

Wskaźnik zagrożenia budynków [61dB] WZB 61 [-] 2,82 2,18 1,38 1,02 1,04 1,32 1,03 

Wskaźnik zagrożenia budynków [65dB] WZB 65 [-] 2,17 1,67 1,24 1,01 1,01 1,19 1,01 

Wskaźnik naruszenia dopuszczalnego poziomu klimatu akustycznego LAN [-] 13,90 11,00 -3,20 -9,20 -8,90 -1,90 -8,30 

Wskaźnik ludności obszaru (miasta), zagrożonej hałasem od wszystkich 

grup źródeł hałasu  LMZH [%] 14,05 18,06 18,06 8,70 10,64 11,20 9,55 

Wskaźnik określający udział powierzchni obszaru zanieczyszczonego 

ponadnormatywnym hałasem TMZK [%] 0,52 0,64 0,64 4,49 0,39 0,47 0,62 

Wskaźnik M M [-] 7754,56 7130,74 0,00 0,00 0,00 127,20 31,90 

Wskaźnik oddalenia pierwszej linii zabudowy od drogi  ILZ [m] 18,10 18,30 14,60 64,30 22,83 5,40 8,10 

Wskaźnik ekranowania budynków mieszkalnych inną zabudową EB [%] 9,09 93,75 16,67 6,98 100,00 75,00 33,30 

Wskaźnik degradacji klimatu akustycznego WNK [%] 100,00 100,00 39,00 13,95 7,14 15,40 0,00 

Zmodyfikowany wskaźnik M  ZM [-] 907,45 205,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Powierzchnia terenu zagrożona hałasem  P [%] 45,00 30,00 25,00 13,30 28,60 25,00 22,30 
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Etap 3 – Obliczenia wskaźników przy wykorzystaniu map rozprzestrzeniania się 

hałasu oraz wyników receptorów umieszczonych na ścianach zabudowy 

Dla powyższych wytypowanych 7 poligonów wykonano analizę jakościową 

z uwzględnieniem 7 wytypowanych wskaźników oceny akustycznej. Wytypowane wskaźniki 

do analizy jakościowej to:  

 wartość maksymalna równoważnego poziomu dźwięku LAeq, 

 wartość średnia równoważnego poziomu dźwięku LAeq, 

 udział przekroczeń dopuszczalnego limitu hałasu [55 dB], 

 percentyl przekroczeń wartość LAeq dla [55 dB], 

 wskaźnik zagrożenia budynków WZB [55 dB], 

 wskaźnik ludności analizowanego obszaru (miasta) zagrożonej hałasem od wszystkich 

grup źródeł hałasu, 

 powierzchnia terenu zagrożona hałasem. 

Przykłady porównań wskaźników zobrazowano na poniższych wykresach rys 89–95. 

 

Rys. 89 Porównanie wartości maksymalnej LAeq [dB] dla analizowanych poligonów 
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Rys. 90 Porównanie wartości średniej LAeq [dB] dla analizowanych poligonów 

 

Rys. 91 Porównanie udziału przekroczeń dopuszczalnego limitu 55 dB dla analizowanych 

poligonów 

 

Rys. 92 Porównanie percentyla dla 55 dB dla analizowanych poligonów 
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Rys. 93 Porównanie wskaźnika zagrożenia budynków dla wartości 55 dB dla analizowanych 

poligonów 

 

Rys. 94 Porównanie wskaźnika ludności obszaru (miasta) zagrożonej hałasem od wszystkich 

grup źródeł hałasu dla analizowanych poligonów 

 

Rys. 95 Porównanie powierzchni terenu zagrożonej hałasem dla analizowanych poligonów 
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Etap 4 – Ocena jakościowa układów pod względem narażenia na hałas na podstawie 

porównań wartości wskaźników 

 Dla każdego z 7 poligonów zestawiono wartości otrzymane we wcześniejszych 

analizach i przyporządkowano im punktację od 1 (najgorszy wynik) do 7 (najlepszy wynik) –

tab. 23. Otrzymane wartości zsumowano w celu wyselekcjonowania rozwiązań najmniej 

narażonych na hałas. 

Tab. 23 Wartości analizowanych wskaźników uzyskane w ocenie jakościowej dla wybranych 
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MAX_LAeq 1 4 2 5 6 3 7 

ŚR_LAeq 1 2 4 7 6 3 5 

UP_55 1 2 4 7 6 3 5 

P_55_LAeq 2 1 4 7 6 3 5 

WZB 55 1 2 3 7 6 4 5 

LMZH 3 2 2 7 4 5 6 

P 2 3 5 7 4 2 6 

Suma 11 16 24 47 38 23 39 

 Z przeprowadzonych analiz wynika, że grupą z największa liczbą punktów są układy 

sięgaczowe. W zależności od odległości zabudowy od drogi oraz dodatkowych elementów 

ograniczających hałas przy zabudowie mieszkaniowej, można dodatkowo poprawić klimat 

akustyczny. Zdecydowanie najmniej korzystny jest układ z zabudową równoległą do drogi.  

Etap 5a – Przekształcenie układów droga-zabudowa (różne formy zabezpieczeń, zmiana 

lokalizacji zabudowy itp.) 

 Etap prac polegający na przekształceniu układów droga-zabudowa pod względem, 

jakości klimatu akustycznego wykonano dla układów z różnymi formami zabezpieczeń. 

W tym celu dokonano symulacji rozprzestrzeniania się hałasu dla 7 układów z Etapu 1 dla 

trzech rodzajów zabezpieczeń, tj. dla: zastosowania cichej nawierzchni (CN), ekranów 
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akustycznych o wysokości 4 m (EKR) oraz ekranów akustycznych i cichej nawierzchni 

(EKR+CN). Przykład rozprzestrzenia się hałasu dla wybranego poligonu z zabezpieczeniem 

akustycznym przedstawiono na rys. 96. Otrzymane wyniki rozprzestrzeniania się hałasu oraz 

wyniki w punktach receptorowych wykorzystano do obliczeń wskaźników akustycznych, 

które zostały wykorzystane do porównań w Etapie 5b metody wskaźnikowej. 

 

Rys. 96 Przykład rozprzestrzeniania się hałasu na poligonie wraz z zabezpieczeniami 

akustycznymi, Żytowo – DK10 

Etap 5b – Porównanie wyników z etapem 3 

 Etap ten polegał na porównaniu wyników wskaźników z Wariantu 0, czyli bez 

przekształceń z wynikami wskaźników otrzymanych po przekształceniu – w tym przypadku 

przy zastosowaniu cichej nawierzchni (CN), ekranów akustycznych o wysokości 4 m (EKR) 

oraz ekranów akustycznych i cichej nawierzchni (EKR+CN) – tab. 24. 
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Tab. 24 Porównanie wartości wyselekcjonowanych wskaźników dla 3 wariantów 

przekształceń dla Wariantu 0 

Wskaźnik Jednostka 

Nr 1 Biała Rządowa 

zab. równoległa wzdłuż drogi 

Wariant 0 CN EKR EKR+CN 

MAX_LAeq [dB] 81,50 80,80 80,50 79,50 

ŚR_LAeq [dB] 68,79 67,82 63,60 62,61 

UP_55 [%] 91,99 90,73 88,75 85,98 

P_55_LAeq [-] 8,01 9,27 11,25 14,02 

WZB 55 [-] 3,43 3,36 2,84 2,68 

LMZH [%] 14,05 13,30 6,32 5,97 

P [%] 45,00 43,00 22,00 21,00 

Wskaźnik Jednostka 

Nr 2 Żytowo 

zab. równoległa wzdłuż drogi 

Wariant 0 CN EKR EKR+CN 

MAX_LAeq [dB] 76,90 75,90 69,90 68,90 

ŚR_LAeq [dB] 65,85 64,85 60,11 59,11 

UP_55 [%] 95,34 93,88 83,86 78,40 

P_55_LAeq [-] 4,66 6,12 16,14 21,60 

WZB 55 [-] 3,14 3,00 2,21 2,03 

LMZH [%] 18,06 16,87 5,65 5,19 

P [%] 30,00 27,00 12,00 11,00 

Wskaźnik Jednostka 

Nr 3 Kwirynów 

zab. miejska 

Wariant 0 CN EKR EKR+CN 

MAX_LAeq [dB] 81,40 80,40 77,90 76,90 

ŚR_LAeq [dB] 51,66 50,66 49,22 48,22 

UP_55 [%] 31,24 28,99 23,75 21,83 

P_55_LAeq [-] 68,76 71,01 76,25 78,17 

WZB 55 [-] 1,59 1,55 1,40 1,35 

LMZH [%] 18,06 17,83 6,10 5,72 

P [%] 25,00 24,00 11,00 10,00 

Wskaźnik Jednostka 

Nr 4 Mierzyn 

zab. sięgaczowa 

Wariant 0 CN EKR EKR+CN 

MAX_LAeq [dB] 70,50 69,50 66,40 65,40 

ŚR_LAeq [dB] 40,39 39,39 39,07 38,07 

UP_55 [%] 6,86 6,19 4,96 4,21 

P_55_LAeq [-] 93,14 94,80 97,84 99,71 

WZB 55 [-] 1,09 1,06 1,01 1,00 

LMZH [%] 8,70 7,90 4,43 4,28 

P [%] 13,30 12,00 8,00 7,00 
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Wskaźnik Jednostka Nr 5 Łokietka 

  

zab. sięgaczowa 

Wariant 0 CN EKR EKR+CN 

MAX_LAeq [dB] 66,40 65,40 63,00 62,00 

ŚR_LAeq [dB] 44,74 43,74 43,76 42,76 

UP_55 [%] 12,42 10,67 8,57 7,01 

P_55_LAeq [-] 87,58 89,33 91,43 92,99 

WZB 55 [-] 1,15 1,11 1,09 1,07 

LMZH [%] 10,64 9,98 7,56 6,80 

P [%] 28,60 25,00 14,00 12,00 

Wskaźnik Jednostka 

Nr 6 Glogera 

zab. sięgaczowa 

Wariant 0 CN EKR EKR+CN 

MAX_LAeq [dB] 79,50 78,50 65,70 64,70 

ŚR_LAeq [dB] 53,14 52,14 42,99 41,99 

UP_55 [%] 36,53 32,67 10,26 9,21 

P_55_LAeq [-] 63,47 67,33 89,74 90,79 

WZB 55 [-] 1,57 1,51 1,11 1,09 

LMZH [%] 11,20 9,80 5,32 5,11 

P [%] 45,00 39,00 19,00 16,00 

Wskaźnik Jednostka 

Nr 7 Pasternik 

zab. sięgaczowa 

Wariant 0 CN EKR EKR+CN 

MAX_LAeq [dB] 65,90 64,90 62,00 61,00 

ŚR_LAeq [dB] 47,31 46,31 46,33 45,33 

UP_55 [%] 14,14 11,53 8,22 5,80 

P_55_LAeq [-] 85,86 88,47 91,78 94,20 

WZB 55 [-] 1,16 1,12 1,08 1,06 

LMZH [%] 9,55 9,32 6,65 6,20 

P [%] 22,30 19,00 13,00 11,00 

 

Przeprowadzone obliczenia wskaźników akustycznych dla różnych form zabezpieczeń 

akustycznych dowodzą, że istotnie zmienia się narażenie na hałas. W celu określenia 

wrażliwości danego układu wykonano ocenę jakościową osobną dla każdego rodzaju 

zabezpieczenia. W wyniku przeprowadzonej oceny jakościowej dla każdego rodzaju 

zabezpieczeń otrzymano następujące liczby punktów zamieszczone w tab. 25. Analizując 

wyniki, można stwierdzić, że występują niewielkie różnice w punktacji w przypadku oceny 

jakościowej. Układy nie zmieniają praktycznie kolejności w ocenie jakościowej, poza 

nielicznymi przypadkami (układ 5 i 6). Analiza ta prowadzi do wniosku, że wybór 

rozmieszczenia zabudowy (układu droga-zabudowa) w pierwszej kolejności wpływa na 
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jakość klimatu akustycznego, natomiast dodatkowe środki zabezpieczeń mogą poprawić 

jakość klimatu akustycznego (co wykazano w tab. 24). Jednakże na podstawie 

przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że w przypadku analizy całościowej układu, np. 

rozproszonego wzdłuż drogi względem układu sięgaczowego, nie uda się osiągnąć nawet 

zbliżonej jakości klimatu akustycznego, czego dowodem jest przedawnienie graficzne 

wskaźników na przykładowych rysunkach 97–99 dla trzech wybranych wskaźników. 

Tab. 25 Porównanie otrzymanych wartości w ocenie jakościowej dla 3 wariantów 

zabezpieczeń przed hałasem oraz Wariantu 0 (Etap 4) 

 

Nr 1 Biała 

Rządowa 

Nr 2 

Żytowo 

Nr 3 

Kwirynów 

Nr 4 

Mierzyn 

Nr 5 

Łokietka 

Nr 6 

Glogera 

Nr 7 

Pasternik 

Wariant 0 11 16 24 47 38 23 39 

CN 11 15 22 47 38 24 39 

EKR 9 21 24 46 31 31 34 

EKR+CN 9 21 24 46 30 31 36 
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Rys. 97 Porównanie wartości średniej LAeq [dB] dla analizowanych poligonów w przypadku zastosowania różnych form zabezpieczeń 

akustycznych 
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Rys. 98 Porównanie wskaźnika zagrożenia budynków dla wartości 55 dB dla analizowanych poligonów w przypadku zastosowania różnych form 

zabezpieczeń akustycznych 
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Rys. 99 Porównanie percentyla dla 55 dB dla analizowanych poligonów w przypadku zastosowania różnych form zabezpieczeń akustycznych 



P. Buczek: Klimat akustyczny jako kryterium kształtowania układu dróg i ich otoczenia  

158 
 

Etap 6 – Obliczenie kosztów przekształceń układów droga-zabudowa (na mieszkańca, 

powierzchnię zabudowy itp.) 

 W celu dokonania analizy kosztów przypadających na dany układ droga-zabudowa 

zestawiono dla każdego z analizowanych układów przyjęte długości zabezpieczeń 

akustycznych w postaci cichej nawierzchni oraz ekranów akustycznych. Wyliczono również 

powierzchnię tych zabezpieczeń poprzez pomnożenie długości wykonanej cichej nawierzchni 

przez szerokości jezdni (7 m), natomiast w przypadku ekranu akustycznego przez jego 

wysokość (4 m). Największe długości oraz powierzchnie przyjętych zabezpieczeń 

akustycznych wykazano dla układów 1 i 2 (zabudowa rozproszona wzdłuż drogi). Wynika to 

z usytuowania zabudowy wzdłuż analizowanego odcinka drogi (Tab. 26). 

Tab. 26 Zestawienie długości oraz powierzchni zabezpieczeń akustycznych przyjętych do 

analiz dla poligonów badawczych 

Rodzaj 
zabezpieczenia 

Nr 1 Biała 

Rządowa 
Nr 2 Żytowo 

Nr 3 

Kwirynów 
Nr 4 Mierzyn Nr 5 Łokietka Nr 6 Glogera Nr 7 Pasternik 

Długość zabezpieczenia [m] 

CN 800 1150 260 220 110 100 190 

EKR 1263 1090 175 151 51 58 126 

Rodzaj 

zabezpieczenia 
Powierzchnia zabezpieczenia [m2] 

CN 5600 8050 1820 1540 770 700 1330 

EKR 5052 4360 700 604 204 232 504 

 

 Do obliczeń kosztów wykonanych zabezpieczeń akustycznych przyjęto jako koszt 

orientacyjny 500 PLN za 1m
2
 ekranu akustycznego. Natomiast za nawierzchnię drogową 

(warstwa ścieralna np. SMA 8) przyjęto koszt 30 PLN za 1m
2
 nawierzchni. Koszty 

wykonania zabezpieczeń przedstawiono w tab. 27 (zestawienie kosztów oparte na własnych 

analizach cen na podstawie kosztów przetargowych).  

Tab. 27 Zestawienie kosztów wykonanych zabezpieczeń akustycznych dla analizowanych 

poligonów badawczych 

Rodzaj 

zabezpieczenia 

Nr 1 Biała 
Rządowa 

Nr 2 Żytowo 
Nr 3 

Kwirynów 
Nr 4 Mierzyn Nr 5 Łokietka Nr 6 Glogera Nr 7 Pasternik 

Koszt zabezpieczenia [PLN] 

CN 168000 241500 54600 46200 23100 21000 39900 

EKR 2526000 2180000 350000 302000 102000 116000 252000 

EKR+CN 2694000 2421500 404600 348200 125100 137000 291900 

 

 W celu oceny korzyści postanowiono przeliczyć jednostkowy koszt wykonania 

zabezpieczeń akustycznych przypadający na 1m
2
 powierzchni ścian zabudowy (tab. 28). 
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Zastosowanie takiego podejścia umożliwia przeliczenie w dalszych analizach przybliżonej 

powierzchni zamieszkałej zabudowy (nie tylko rzutu budynku) z uwzględnieniem 

wielokondygnacyjnych budynków, a następnie średniej liczby ludności na podstawie danych 

z roczników statystycznych. 

Tab. 28 Zestawienie kosztów zabezpieczeń akustycznych przypadających na 1 m
2
 

powierzchni ścian zabudowy 

 

Nr 1 Biała 
Rządowa 

Nr 2 Żytowo 
Nr 3 

Kwirynów 
Nr 4 Mierzyn Nr 5 Łokietka Nr 6 Glogera Nr . Pasternik 

 

Powierzchnia ścian bocznych 

 

15294 5112 14400 18258 6666 4530 5256 

 

Koszt zabezpieczenia 1m2 ściany budynku 

CN 11 47 4 3 3 5 8 

EKR 165 426 24 17 15 26 48 

EKR+CN 176 474 28 19 19 30 56 

 

Tab. 29 Zestawienie kosztów zabezpieczeń akustycznych przypadających na 1 m
2
 

powierzchni zabudowy 

 

Nr 1 Biała 

Rządowa 
Nr 2 Żytowo 

Nr 3 

Kwirynów 
Nr 4 Mierzyn Nr 5 Łokietka Nr 6 Glogera Nr 7 Pasternik 

 

Powierzchnia zabudowy [m2] – z uwzględnieniem kondygnacji 

 

14491 5670 17040 26943 9638 5481 9592 

 

Koszt zabezpieczenia 1m2 powierzchni budynku 

CN 12 43 3 2 2 4 4 

EKR 174 384 21 11 11 21 26 

EKR+CN 186 427 24 13 13 25 30 

 

 Z przeprowadzonych analiz (tab. 28) wynika, że największy koszt przypadający na 

1m
2
 ściany bocznej wykazano dla układu nr 2 (układ z zabudową rozproszoną wzdłuż drogi). 

Najmniejsze koszty zabezpieczeń występują dla układów sięgaczowych oraz dla gęstej 

zabudowy miejskiej. Wyniki obliczeń dla powierzchni zabudowy (tab. 29) mają podobny 

charakter. 

 W kolejnym kroku przeanalizowano koszty związane z obniżeniem średniej wartości 

wskaźnika LAeq dla układu droga-zabudowa. Podczas analiz zaobserwowano, że największe 

koszty związane z redukcją o 1 dB średniej wartości LAeq wykazał układ z gęstą zabudową 

wzdłuż drogi. Wynika to z faktu nie zapewnienia dostatecznej ochrony akustycznej z uwagi 

na liczne wjazdy do posesji. Najmniejsze koszty wykazano dla układu nr 6 – zabudowa 

sięgaczowa. 
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Tab. 30 Zestawienie kosztów zabezpieczeń akustycznych przypadających na zmniejszenie o 1 

dB wartości średniej LAeq dla układu zabudowy 

 

Nr . Biała 
Rządowa 

Nr 2 Żytowo 
Nr 3 

Kwirynów 
Nr 4 Mierzyn Nr 5 Łokietka Nr 6 Glogera Nr 7 Pasternik 

 

Koszt zmniejszenia o 1 dB średniej wartości LAeq dla układu 

CN 172454 241500 54760 46200 23100 21000 39900 

EKR 486886 379566 143649 228743 104002 11424 257347 

EKR+CN 435934 359091 117836 150069 63158 12283 147482 

 

Ostatnim elementem związanym z oceną kosztów zabezpieczeń akustycznych było 

porównanie kosztów związanych z budową zabezpieczeń akustycznych w stosunku do utraty 

wartości związanych z nadmiernym hałasem. Analiza polegała na ocenie średniej wartości 

poziomu LAeq przed wykonaniem zabezpieczeń akustycznych oraz po wykonaniu różnych 

form zabezpieczeń. Do analiz kosztowych przyjęto średnią cenę 5000 PLN za 1m
2
 

powierzchni budynku. Natomiast na podstawie [53, 96] przyjęto, że zmiana poziomu hałasu o 

1 dB stanowi średnio o 0,9% utraty lub zwiększenia wartości nieruchomości. 

Tab. 31 Analiza korzyści i strat związanych z budową zabezpieczeń akustycznych na wycenę 

działki przed i po zastosowaniu zabezpieczeń akustycznych 

 

Nr 1 Biała 

Rządowa 
Nr 2 Żytowo Nr 3 Kwirynów Nr 4 Mierzyn Nr 5 Łokietka Nr 6 Glogera Nr 7 Pasternik 

 

Wyjściowy koszt nieruchomości PLN 

 

72455000 28350000 85200000 134715000 48190000 27405000 47960000 

 

Zmniejszenie średniej wartości LAeq w stosunku do wartości bez zabezpieczeń akustycznych [dB] 

CN 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

EKR 5,2 5,7 2,4 1,3 1,0 10,2 1,0 

EKR+CN 6,2 6,7 3,4 2,3 2,0 11,2 2,0 

 

Zwiększenie wartości nieruchomości po zastosowaniu zabezpieczeń akustycznych [PLN] 

CN 724550 283500 852000 1347150 481900 274050 479600 

EKR 3767660 1615950 2044800 1751295 481900 2795310 479600 

EKR+CN 4492210 1899450 2896800 3098445 963800 3069360 959200 

 

Koszt wykonania zabezpieczeń akustycznych [PLN] 

CN 168000 241500 54600 46200 23100 21000 39900 

EKR 2526000 2180000 350000 302000 102000 116000 252000 

EKR+CN 2694000 2421500 404600 348200 125100 137000 291900 

 

Korzyści lub strata związana z wyceną działki po zastosowaniu zabezpieczeń akustycznych [PLN] 

CN 556550 42000 797400 1300950 458800 253050 439700 

EKR 1241660 -564050 1694800 1449295 379900 2679310 227600 

EKR+CN 1798210 -522050 2492200 2750245 838700 2932360 667300 

 

Procentowy udział korzyści strat w stosunku do ceny nieruchomości [%] 

CN 0,77 0,15 0,94 0,97 0,95 0,92 0,92 

EKR 1,71 -1,99 1,99 1,08 0,79 9,78 0,47 

EKR+CN 2,48 -1,84 2,93 2,04 1,74 10,70 1,39 
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 Przeprowadzone analizy dowodzą, że w prawie każdym przypadku (dla wybranej 

próby) następuje zwiększenie wyceny działki związanej z mniejszym narażeniem 

mieszkańców na hałas. Układem z zabudową miejską, w którym wykazano obniżenie 

wartości nieruchomości, jest układ nr 2 z zabudową rozproszoną. Wynika to z faktu, że mamy 

rozproszoną zabudowę (pojedyncze budynki), dla których nie da się wykazać korzyści 

ekonomicznych wykonania zabezpieczeń akustycznych, a jedynie korzyści związane 

z obniżeniem narażenia mieszkańców na hałas. Korzyści z wykonania zabezpieczeń 

akustycznych, zarówno w postaci cichej nawierzchni, ekranu akustycznego, jak również 

połączenia tych dwóch form zabezpieczeń akustycznych, są zbliżone. Tylko w przypadku 

układu nr 6 wykazano zdecydowanie dużo większe korzyści ekonomiczne. Związane jest to 

z gęstą zabudową w układzie sięgaczowym oraz małą odległością pierwszej linii zabudowy 

od drogi, gdzie w przypadku zastosowania ekranu akustycznego poziomy hałasu na ścianach 

pierwszych budynków zdecydowanie się zmniejszyły. 

Etap 7 – Rekomendowanie układu do realizacji 

 Dzięki analizom przeprowadzonym według metody wskaźnikowej opisanej na rys. 81 

można stwierdzić, że najlepszymi układami pod względem najmniejszego narażenia na hałas 

są układy sięgaczowe. Układy te w przypadku zastosowania zabezpieczeń akustycznych 

pozwalają inwestorowi na zniwelowanie poniesionych kosztów na zabezpieczenia z uwagi na 

możliwości zwiększenia cen nieruchomości, które są zależne od stopnia narażenia na hałas.  

Niekorzystne jest stosowanie układów z zabudową wzdłuż drogi, w których występują 

problemy z zabezpieczeniem zabudowy przed nadmiernym hałasem z uwagi na zjazdy do 

posesji (zwarta zabudowa). Zabudowa wzdłuż drogi w przypadku jej dużego rozproszenia jest 

też niekorzystna z uwagi na nieefektywność ekonomiczną związaną z długością zabezpieczeń 

akustycznych jakie należy wykonać w celu ochrony pojedynczych budynków.  

Przeprowadzone analizy dowodzą, że należy porównywać układy zabudowy zbliżone 

powierzchniowo oraz typologicznie. Dowodzą ponadto, że układy z zabudową wzdłuż drogi 

charakteryzują się dużo większym stopniem narażenia na hałas. Porównanie otrzymanych 

wartości wskaźników wypada niekorzystnie dla układów wzdłuż drogi w zestawieniu z 

wynikami wskaźników dla układów sięgaczowych. Z kolei porównywanie układów tego 

samego typu oraz o zbliżonej powierzchni, dostarcza szczegółowych danych co do narażenia 

na hałas, a także korzyści ekonomicznych i środowiskowych związanych z wykonaniem 

zabezpieczeń akustycznych. Zaproponowana metoda wskaźnikowa oceny układów droga-
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zabudowa jest w stanie wykazać korzyści nawet dla najmniejszych zmian układów, jak 

przesunięcie linii zabudowy, obrót budynku itp. 
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5. PODSTAWY DO OKREŚLANIA MINIMALNYCH 

ODLEGŁOŚCI LOKALIZACJI ZABUDOWY OD 

DROGI Z UWAGI NA UCIĄŻLIWOŚĆ HAŁASU 

(STREFOWANIA) 

 Określenie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej na działce indywidualnej lub na 

działce przeznaczonej pod budowę zespołu budynków, tj. działce większego formatu 

(deweloperskiej), zależy w głównej mierze od uzgodnień pomiędzy inwestorem i architektem 

odpowiedzialnym za projekt budowlany. Przed przystąpieniem do ustalenia wstępnego 

rozmieszczenia zabudowy należy, zgodnie z aktualnymi przepisami określającymi wymagania 

dotyczące lokalizacji zabudowy, określić jej rodzaj oraz wysokość. Zachowanie wymaganych 

odległości jest uwarunkowane następującymi kryteriami: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzi, 

 bezpieczeństwa inwentarza żywego, 

 rozwiązań funkcjonalnych zagospodarowania przestrzennego, 

 ochrony środowiska, w tym hałasu. 

 Rodzaj zabudowy, jej wymiary i wysokość są potrzebne dla określenia odpowiednich 

warunków doświetlenia budynków, czyli zapewnienia odpowiedniego dostępu światła 

dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Odległości pomiędzy 

zabudową wynikają również z przepisów bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i/lub 

sanitarnej. Przepisy oraz normy w wystarczającym stopniu określają wzajemne położenie 

zabudowy tak, aby minimalizować ww. zagrożenia. W praktyce bardzo ważnym problemem 

jest zapewnienie odpowiedniej odległości lokalizacji budynków, czy zespołu zabudowy od 

źródła hałasu, czyli od obiektów liniowych, tj. drogi, linii kolejowej lub punktowych, np. 

MOP-ów, parkingów, zakładu przemysłowego, itp. 
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W polskiej literaturze występuje pojęcie linii zabudowy, czyli linii w miejscowych 

planach zagospodarowania [119], gdzie rozdzielane są tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania, i w odniesieniu do których można lokalizować 

zabudowę. Warunki lokalizacji zabudowy względem siebie określono głównie w ustawie: 

Prawo budowlane [122] oraz w ustawie O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

[119]. Prawo budowlane określa tylko położenie zabudowy względem sąsiedniej działki, 

a pojęcie linii zabudowy nie jest określone.  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) powinny bardzo 

dokładnie określać warunki lokalizacji zabudowy, aby na ich podstawie można było wydawać 

decyzje o pozwoleniu na budowę. W sytuacji braku MPZP pozwolenie na budowę jest 

wydawane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i opracowanego projektu 

spełniającego wymagania tej decyzji. Zmieniające się na przestrzeni lat przepisy i różne 

podejścia, co do wyznaczania linii zabudowy, skutkują brakiem jednakowej minimalnej 

odległości zabudowy od drogi. 

Wykonane analizy związane były z określeniem minimalnej odległości lokalizacji 

(posadowienia) zabudowy. Obejmowały m.in. wykonanie pomiarów hałasu w terenie, a 

następnie poddanie kalibracji modelu obliczeniowego hałasu. Badania rozprzestrzeniania się 

hałasu wykazały, że aby zapewnić bezpieczną odległość lokalizacji zabudowy od drogi, czyli 

taką, dla której nastąpi dotrzymanie poziomów dopuszczalnych hałasu, należy ukształtować 

linię pierwszego rzędu zabudowy wrażliwej na hałas w odległościach od 0–130 m (rys. 100, 

101). Odległości te zależą od wartości prognozowanego hałasu, rodzaju pokrycia (teren 

odbijający i absorbujący falę dźwiękową) oraz wysokości punktu obserwacji. Przez 

bezpieczną odległość rozumie się tutaj odległość od krawędzi jezdni do punktu 

umieszczonego 2 m przed fasadą pierwszego rzędu zabudowy wrażliwej na hałas, dla 

której hałas nie przekracza dopuszczalnego poziomu określonego w [121]. 

Założeniem analiz autora było wykonanie badań dla trzech różnych poziomów natężeń 

ruchu, które charakteryzują przedział poziomów mocy akustycznej w większości przypadków 

na drogach klasy G i GP o przekrojach 1x2 i 2x2, tj.: 

 natężenie 2500 poj./dobę (udział pojazdów ciężkich 5,5%, prędkość pojazdów lekkich 

i ciężkich 50km/h) – przyjęte dane odpowiadają poziomowi mocy akustycznej u źródła 75 

dB. 

 natężenie 7000 poj./dobę (udział pojazdów ciężkich 15%, prędkość pojazdów lekkich 90 

km/h, ciężkich 70km/h) – przyjęte dane odpowiadają poziomowi mocy akustycznej u 

źródła 84 dB. 
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 natężenie 38000 poj./dobę (udział pojazdów ciężkich 20%, prędkość pojazdów lekkich 100 

km/h, ciężkich 80km/h) – przyjęte dane odpowiadają poziomowi mocy akustycznej u 

źródła 93 dB. 

Z otrzymanych wartości poziomów hałasu w punktach położonych na różnych 

wysokościach otrzymano przedstawione poniżej krzywe poziomów hałasu dla punktów 

receptorowych umieszczonych na wysokości 4 i 10 m dla terenu otwartego bez zabezpieczeń 

przed rozchodzeniem się hałasu oraz z zabezpieczeniem w postaci ekranu akustycznego o 

wysokości 4 m (rys. 100, 101). Poniższe dane otrzymano modelując teren pomiędzy drogą 

a odbiorcą jako w połowie odbijający i pochłaniający. 

 

Rys. 100 Poziomy hałasu w terenie otwartym na wysokości 4 m w funkcji odległości od 

krawędzi drogi  
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Rys. 101 Poziomy hałasu w terenie otwartym na wysokości 10 m w funkcji odległości od 

krawędzi drogi 

Poziomy hałasu (tutaj odpowiednio czarne poziome linie) 56 dB, 61 dB i 65 dB 

odpowiadają poziomom dopuszczalnym hałasu w środowisku dla 2 i 3 grupy terenów 

zabudowy według [121], tj. dla terenów z zabudową jednorodzinną oraz zagrodową, czyli 

najczęściej występującą wzdłuż polskich dróg poza miastem. 

Analizując otrzymane wyniki, można dojść do wniosku, że aby lokalizować przy 

drodze zabudowę jednorodzinną z hałasem na poziomie dopuszczalnym 61 dB, np. 2-3 

kondygnacyjną, nie stosując zabezpieczeń akustycznych, należałoby posadowić taką 

zabudowę w odległości około 200 m, a teren między zabudową a drogą przeznaczyć na 

wykorzystanie inne niż cele mieszkaniowe (uprawy rolnicze, lasy, itp.). Takie rozwiązanie 

lokalizacji zabudowy nie jest możliwe do wykonania w praktyce z uwagi na fakt, że ceny 

wykupu gruntów stanowiłyby olbrzymi koszt inwestycji i dojazd do drogi byłby długi. Z 

uwagi na ten fakt projektuje się zabezpieczenia takie jak: tradycyjne ekrany akustyczne, wały 

ziemne, wały zbrojone. Przykłady odległości posadowienia zabudowy w terenie tak, aby nie 

dopuścić do przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla poziomu 56 dB zaprezentowano na 

rysunku 102. 
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Rys.102 Minimalna odległość bezpiecznej lokalizacji zabudowy od drogi dla dopuszczalnego 

poziomu hałasu 56 dB przy różnych formach osłony, ekranowania lub tłumienia przy 

podanym poziomie mocy akustycznej 
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Tab. 32 Zestawienie odległości bezpiecznych lokalizacji zabudowy dla poziomu 

dopuszczalnego 56 dB przy różnych poziomach mocy akustycznej źródła oraz różnych 

formach zabezpieczeń według obliczeń autora 
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Poziom mocy akustyczna źródła hałasu 

75,00 0 0 26 32 23 0 0 0 0 10 12 9 0 0 

76,00 0 0 32 40 27 0 0 0 0 12 16 12 0 0 

77,00 0 0 39 50 32 0 0 0 0 15 21 15 0 0 

78,00 0 0 46 61 37 0 0 0 0 20 26 19 0 0 

79,00 0 0 55 76 42 0 0 0 0 26 32 23 0 0 

80,00 0 0 64 92 47 0 0 0 0 32 40 27 0 0 

81,00 0 0 74 111 54 0 0 0 0 39 50 32 0 0 

82,00 0 0 84 134 60 0 0 0 0 46 61 37 0 0 

83,00 1 0 94 164 67 0 0 0 0 55 76 42 0 0 

84,00 4 0 104 196 74 1 0 0 0 64 92 47 0 0 

85,00 7 0 116 x 82 4 0 0 0 74 111 54 0 0 

86,00 9 0 128 x 92 7 0 0 0 84 134 60 0 0 

87,00 12 3 144 x 102 9 0 1 0 94 164 67 0 0 

88,00 16 6 158 x 112 12 0 4 0 104 196 74 1 0 

89,00 18 10 174 x 122 15 0 7 0 116 x 82 4 0 

90,00 22 14 194 x 134 18 0 9 0 128 x 92 7 0 

91,00 27 17 x x 150 21 0 12 3 144 x 102 9 0 

92,00 33 21 x x 167 26 12 16 6 158 x 112 12 0 

93,00 40 26 x x 180 32 16 18 10 172 x 122 15 0 

x) wartości poza badanym obszarem – powyżej 200 m od krawędzi drogi 

0) brak analizowanej wartości z uwagi na odległość mniejszą od 1 m lub poza zakresem analiz 200 m 

Przedstawione wyniki obrazują możliwe odległości posadowienia zabudowy przy różnych 

formach zabezpieczeń akustycznych lub pokrycia terenu. Mogą stanowić podstawę do 

przeprowadzenia dalszych badań możliwości strefowania i modyfikowania oraz zastosowania 

różnych form zabezpieczeń akustycznych dla kilku wybranych poligonów reprezentujących 

różne charakterystyczne układy zabudowy w otoczeniu dróg. 

Wykonane obliczenia mogą posłużyć do określenia lokalizacji zabudowy oraz określenia 

ewentualnych wstępnych środków zabezpieczeń akustycznych (i kosztów) w przypadku 
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planowania inwestycji budowlanej. W przypadku dysponowania działką, na której może być 

zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa, w pierwszej kolejności należy określić odległość 

działki od krawędzi jezdni, następnie przewidywane natężenie ruchu i prędkość w celu 

określenia poziomu mocy akustycznej źródła. Do określenia poziomu mocy akustycznej 

źródła mogą posłużyć uproszczone wzory 8–10 (przytoczone również w rozdziale 2.5). 

LWL – poziom mocy akustycznej dla pojazdów lekkich [dB] 

    (wzór 8) 

gdzie:  

QL- natężenie ruchu pojazdów lekkich [poj./h] 

VL- średnia prędkość chwilowa pojazdów lekkich [km/h] 

 

LWC – poziom mocy akustycznej dla pojazdów ciężkich [dB] 

    (wzór 9) 

gdzie: 

QC- natężenie ruchu pojazdów ciężkich [poj./h] 

VC- średnia prędkość chwilowa pojazdów ciężkich [km/h] 

 

LWA – poziom mocy akustycznej wszystkich pojazdów [dB] 

     (wzór 10) 

 

Otrzymane wyniki odnoszą się do tab. 32, w której np. dla wartości 88 dB w przypadku 

pokrycia trawą terenu między drogą a zabudową, można bezpiecznie wybudować 

dwukondygnacyjny budynek w odległości 112 m. W przypadku zamiaru ochrony akustycznej 

budynku wałem ziemnym o wysokości 4 m zabudowę wrażliwą można zlokalizować 12 m od 

krawędzi jezdni.  

 Kwalifikowanie terenów w procesie planowania przestrzennego w gminach (MPZP) 

powinno uwzględniać planowanie zabudowy z uwzględnieniem linii referencyjnych. Takie 

określenie linii w MPZP skutkować może większą świadomością mieszkańców, deweloperów 

i decydentów w przypadku planowania układów zabudowy. Linie referencyjne powinny być 

obligatoryjnie wpisane do aktów prawa w celu wyeliminowania zbyt dużej liczby 

zabezpieczeń akustycznych przy polskich drogach. Wyniki wskazują także na ujemnie cechy 

budowania pojedynczych budynków wzdłuż dróg. 
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6. PODSUMOWANIE PRACY, WNIOSKI I KIERUNKI 

DALSZYCH BADAŃ 

6.1 Rozwój ruchu, zmiany w sieci drogowej i w jej otoczeniu 

Od 1989 roku wraz z szybkim rozwojem motoryzacji nastąpił duży wzrost ruchliwości 

mieszkańców związany z transformacją gospodarczą i turystyczną. W okresie późniejszym, 

po wstąpieniu Polski do UE, miał miejsce kolejny duży wzrost ruchliwości mieszkańców 

z użyciem pojazdów samochodowych i intensywny rozwój transportu towarowego 

związanego z rozwojem przemysłu i handlu, a także procesy deglomeracyjne w strefach 

dużych miast, sprzyjające zabudowie wzdłuż dróg wlotowych. Czynniki te spowodowały 

stopniowy, ale generalnie znaczny wzrost natężeń ruchu na drogach krajowych 

i wojewódzkich, w tym na drogach klas GP i G (a także Z). Drogi te są w większości 

dostosowywane w różny sposób do zwiększającego się ruchu (poszerzenia, pasy ruchu 

powolnego, przekroje 2+1). Tworzone w niewielu przypadkach przez administrację drogową 

zabezpieczenia otoczenia tych dróg przed hałasem są dostosowywane do zwiększającego się 

ruchu jedynie w pewnym stopniu i tylko tam, gdzie mają miejsce budowy i przebudowy dróg. 

Jest to szczególnie niekorzystne dla mieszkańców terenów zamiejskich i podmiejskich. W 

tym okresie wzrost ruchu rzadko był powodem działań dla ochrony przed hałasem. Problem 

nie dotyczy otoczenia dróg A i S, które zgodnie z przepisami, są odpowiednio zabezpieczane 

przed hałasem drogowym przez administrację drogową.  

 

6.2 Niedostosowanie otoczenia dróg do wzrostu ruchu  

Generalnie otoczenie istniejących dróg klas GP i G, w tym zabudowa mieszkalna, jest 

jak wykazały badania autora, na długości wielu odcinków niedostosowane do wymagań 

ochrony akustycznej zarówno pod względem odległości zabudowy mieszkalnej od drogi, jak 

i jej rozwiązań funkcjonalno-architektonicznych. Jeśli nie zmieniano szerokości pasa 

drogowego w ramach inwestycji drogowych, to zabudowa w otoczeniu generalnie nie była 
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i nie jest zabezpieczana przed stopniowo rosnącym hałasem drogowym, chyba że wynikało to 

z uzasadnionych protestów mieszkańców. Należy podkreślić, że rozwój zabudowy wrażliwej 

na hałas w otoczeniu dróg był realizowany generalnie bez uwzględnienia potencjalnych 

oddziaływań hałasu. Dotyczy to zarówno odosobnionych budynków, jak i ich zespołów 

wzdłuż drogi, co przedstawiono i analizowano w pracy. 

Wraz ze wzrostem natężeń ruchu drogowego rośnie uciążliwość hałasu i znaczenie 

jakości klimatu akustycznego dla zdrowia mieszkańców w otoczeniu dróg, a tym samym 

w otoczeniu zabudowy zlokalizowanej przy drogach i w innych miejscach przebywania 

ludności. Dotyczy to miejsc innych niż przeznaczone do zamieszkania, np. miejsca edukacji 

czy pracy wymagających ograniczonego poziomu hałasu, a także obszarów rekreacji i 

wypoczynku itp. zlokalizowanych blisko dróg. 

Wzrost uciążliwości hałasu z powodu wzrostu ruchu przy istniejących drogach klas G 

i GP jest analizowany tylko w przypadku przebudowy. Zmiany w zakresie wpływu odległości 

budynków od drogi na uciążliwość hałasu nie znajdowały odpowiedniego odzwierciedlenia w 

przepisach dotyczących lokalizacji wrażliwej zabudowy. Należy jednak podkreślić, że w 

ostatnim okresie rośnie świadomość wpływu hałasu na zdrowie, co wyraża się w działaniach 

mieszkańców, inwestorów i zarządców infrastruktury.  

 

6.3 Metody i efekty zrealizowanych badań  

Prace wykonane przez autora obejmowały pomiary ruchu i hałasu, obliczenia 

symulacyjne i analizy klimatu akustycznego w otoczeniu dróg istniejących przy różnych 

formach i układach zabudowy przy drodze i wzajemnej lokalizacji układu droga-zabudowa. 

Głównym celem tych prac było m.in. wypracowanie i rozwój metod analiz i ocen 

oddziaływania hałasu, jego pomiarów, analiz symulacyjnych w otoczeniu wybranych 

odcinków dróg, głównie klas GP i G, a także przy różnych:  

 charakterystykach ruchu (natężenia, struktura rodzajowa i prędkość), 

 cechach ukształtowania zagospodarowania (głównie wrażliwej na hałas zabudowy) 

wokół tych dróg, 

 modelach układów droga-zabudowa zidentyfikowanych w pracy. 

Istotnym celem pracy było opracowanie metody badań i analiz klimatu akustycznego 

z zastosowaniem własnych i literaturowych wskaźników narażenia na hałas, a także 

z wykorzystaniem map hałasu. 



P. Buczek: Klimat akustyczny jako kryterium kształtowania układu dróg i ich otoczenia  

172 
 

Badania i analizy wykonane w pracy zmierzały do wypracowania wniosków 

w odniesieniu do: 

a) charakterystyk ruchu (natężenie, prędkość, struktura rodzajowa), na które można 

wpływać środkami organizacji ruchu (dotyczy głównie prędkości), 

b) oceny stanu istniejącego klimatu akustycznego w otoczeniu dróg i metod oceny 

charakterystyk hałasu drogowego,  

c) kształtowania odległości poszczególnych budynków i układów zabudowy w otoczeniu 

drogi i wpływu ruchu na oddziaływanie hałasu na zabudowę, 

d) oceny poszczególnych układów zabudowy w stosunku do drogi według kryteriów 

hałasu. 

W pracy zastosowano następujące metody badań:  

– pomiary bezpośrednie z zastosowaniem mierników hałasu i prędkości, 

– metody częściowo manualne (natężenia ruchu, prędkości, hałas), 

– inwentaryzację układów droga-zabudowa na podstawie zdjęć satelitarnych, 

– metody symulacyjne estymacji poziomów hałasu z wykorzystaniem map 

rozprzestrzeniania się hałasu. 

 

6.4  Wnioski i kierunki dalszych badań  

W ramach pracy wypracowano metodę oceny klimatu akustycznego w otoczeniu 

analizowanych odcinków dróg, głównie klasy G, GP, przy zastosowaniu map 

rozprzestrzeniania się hałasu i obliczeń w punktach receptorowych wraz z opracowaną na ich 

podstawie metodą oceny wskaźnikowej. Ukierunkowano ją na szczegółową analizę klimatu 

akustycznego wokół zabudowy zlokalizowanej lub/i projektowanej w otoczeniu drogi w 

różnych jej układach: regularnych (równoległy, prostopadły do drogi), nieregularnych, 

sięgaczowych. Uwzględniono w niej odstęp zabudowy od drogi, odległości pomiędzy 

budynkami, zabudowę o różnym kącie usytuowania budynku względem drogi (np. otoczenia 

nowych obwodnic), gęstość zabudowy, długość układu zabudowy. 

Przeprowadzone w pracy badania i analizy pozwoliły na potwierdzenie tezy 

mówiącej, że zastosowanie metody wskaźnikowej do oceny ekspozycji na hałas układów 

droga-zabudowa i terenu wokół drogi z wykorzystaniem map rozprzestrzeniania się 

hałasu oraz obliczeń w punktach receptorowych może umożliwiać lepsze planowanie 

(układu) rozmieszczenia budynków wrażliwych na hałas wokół dróg pełniących funkcje 



P. Buczek: Klimat akustyczny jako kryterium kształtowania układu dróg i ich otoczenia  

173 
 

ruchowe i odwrotnie projektowanych tras oraz niwelet odcinków budowanych dróg 

względem zabudowy. 

Ponadto można wyciągnąć następujące wnioski naukowe i praktyczne. 

Wnioski naukowe: 

a) Zastosowanie wartości poziomu mocy akustycznej do oceny klimatu akustycznego 

pozwala w analizach uprościć sposób opisu wpływu czynników związanych ze 

zmiennymi ruchowymi (natężenie, struktura rodzajowa, prędkość). 

b) Opracowane funkcje dyskryminujące pozwoliły wyselekcjonować istotne 

statystycznie zmienne niezależne (długość układu zabudowy L_zab, zasięg układu 

zabudowy Z_zab, średnia gęstość zabudowy G_sr, gęstość zabudowy na 100000 m
2
 

G_100, zasięg I linii zabudowy Z_zab_1) opisujące układ zabudowy. Są one 

wystarczające do statystycznego opisu i klasyfikacji układów droga-zabudowa. 

Pozwalają one na zredukowanie liczby zmiennych (z 25 do 5) niezbędnych do opisu 

ww. układów. Pozostałe zmienne są statystycznie nieistotne lub skorelowane z nimi. 

Opracowane funkcje dyskryminujące mogą zostać wykorzystane do szybkiej 

klasyfikacji układów droga-zabudowa, o relatywnie małej liczbie zmiennych (do 5) 

oraz do porównania ekspozycji na hałas różnych typów układów droga-zabudowa. 

c) Opracowano metodę ocen wskaźnikowych będącą narzędziem dla uwzględniania 

kryterium hałasu drogowego w planowaniu i utrzymaniu, a także eksploatacji 

infrastruktury drogowej, uwzględniającą wzajemną lokalizację drogi i zabudowy, 

gęstość i długość zabudowy, a także powierzchnię ścian budynku. 

 

Wnioski praktyczne:  

a) Metoda ocen wskaźnikowych w powiązaniu z wykorzystaniem map hałasu okazała się 

korzystnym narzędziem dla uwzględniania kryterium hałasu drogowego w planowaniu 

i utrzymaniu, a także eksploatacji infrastruktury drogowej, tj. głównie odcinków dróg, 

w otoczeniu których znajduje się wrażliwa na hałas zabudowa o różnej gęstości, 

w różnych odległościach od drogi i w różnych układach. Obliczenia map 

rozprzestrzeniania się hałasu wykazały ich dużą zgodność z wynikami pomiarów 

hałasu po wykonaniu procesu kalibracji.  

b) Zastosowanie map hałasu umożliwia łatwe sprawdzenie, jakie skutki w zakresie 

klimatu akustycznego i rozkładu przestrzennego hałasu spowoduje (może 

spowodować): zwiększenie ruchu na drodze, zmiana struktury rodzajowej (głównie 



P. Buczek: Klimat akustyczny jako kryterium kształtowania układu dróg i ich otoczenia  

174 
 

udział ruchu ciężkiego; może być kilka powodów tych zmian), lokalne ograniczenia 

prędkości, bądź wprowadzenie cichej nawierzchni. 

c) Mapy hałasu mogą stanowić dobre narzędzie do projektowania i modernizacji samej 

zabudowy (położenie budynku na działce i wjazdu), rozmieszczenie pomieszczeń, 

konstrukcji ścian, przybudówek, itp.). Umożliwiają one określenie, w jakiej odległości 

od drogi można lokalizować zabudowę przy danym ruchu oraz przy jakim wzroście 

ruchu zabudowa będzie pozostawać w strefie dopuszczalnego poziomu hałasu, a także 

czy jest możliwe zastosowanie skutecznych osłon i/lub ekranów akustycznych. 

d) Różnorodność możliwych środków redukcji hałasu powoduje, że zastosowanie map 

hałasu i oceny wskaźnikowej ułatwia ich wybór i przeprowadzenie konsultacji 

społecznych. Na podstawie wykonywanej oceny wskaźnikowej mapy w wersji 

przedstawionej przez autora umożliwiają uwzględnianie innych (poza ekranami), 

środków redukujących hałas na etapach projektowania i eksploatacji, co może być 

użyteczne w konsultacjach społecznych. 

e) Opisane możliwości ułatwiają racjonalne planowanie/projektowanie i przekształcanie 

zabudowy wzdłuż drogi i możliwości poszerzania dróg.  

f) Z analiz wykonanych w pracy wynika, że projektowanie geometryczne nowych 

odcinków dróg lub rozbudowa dróg istniejących, powinno obejmować równolegle 

weryfikację akustyczną projektów z wykorzystaniem map hałasu. 

g) Dotychczasowe analizy hałasu (w ramach OOŚ) ograniczają się zazwyczaj do elewacji 

zabudowy od strony projektowanej/rozbudowywanej drogi. Analiza dotychczasowych 

badań klimatu akustycznego w otoczeniu dróg wskazuje na potrzebę badań pełnego 

otoczenia budynku. 

h) Mapy hałasu mogą umożliwić bardziej racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń 

w budynku z uwzględnianiem wpływu hałasu. Przestawiona przez autora metoda 

może być wykorzystana do oceny lokalizacji pomieszczeń w budynkach 

z uwzględnieniem ekspozycji na hałas.  

i) Mapy hałasu umożliwiają nie tylko ocenę hałasu w otoczeniu zabudowy, lecz także na 

jej ścianach, co pozwala na racjonalne projektowanie użytkowania pomieszczeń 

w budynku oraz poszukiwanie miejsc „cichych” w otoczeniu zabudowy.  

j) Problem hałasu jest silnie związany z procesami urbanizacji, ale niestety brak 

uregulowań prawnych w zakresie planowania przestrzennego jak i obserwowana 

praktyka, wskazują na generalne niedocenianie problemu.  
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k) Szczególną uwagę należy przywiązywać do kształtowania urbanistycznego otoczenia 

dróg wylotowych GP i G z miast na odcinkach nieobjętych planami 

zagospodarowania. 

l) Metoda oceny klimatu akustycznego w otoczeniu drogi jest niezwykle ważna dla 

racjonalnego kształtowania planu sytuacyjnego, przekroju podłużnego i poprzecznego 

drogi oraz lokalizacji nowej zabudowy przy drogach. Metoda taka powinna stwarzać 

dobre narzędzie do konsultacji społecznych. Zastosowanie map hałasu wraz 

z symulacją ruchu zapewnia takie możliwości. 

m) Różnorodność możliwych środków redukcji hałasu powoduje, że zastosowanie map 

hałasu i oceny wskaźnikowej ułatwia ich wybór i przeprowadzanie konsultacji 

społecznych. 

 

Kierunki dalszych prac mogą obejmować następujące zagadnienia, które wynikają 

z przeprowadzonych analiz i badań:  

 Badania układów droga-zabudowa uwzgledniające wartości hałasu na elewacji 

zabudowy w funkcji wysokości budynku (powyżej 10 m) – zabudowa typowo 

miejska. Analizy takie będą pomocne w przypadku lokalizacji nowej zabudowy 

wielokondygnacyjnej w miastach. 

 Wpływ innych form zabezpieczeń akustycznych na narażenie na hałas układów 

zabudowy (zieleń, ogrodzenia, ekrany elewacyjne, zabudowa ekranująca, zmiana kąta 

posadowienia zabudowy itp.) mierzony zmiennością wskaźników zagrożenia hałasem. 

 Wpływ zmian w strukturze rodzajowej pojazdów, tj. pojazdów autonomicznych, 

pojazdów wyposażonych w systemy wspomagając poruszanie się pojazdów (np. 

ADAS) oraz pojazdów elektrycznych w analizach rozprzestrzeniania się hałasu. 

 Pełniejsze uwzględnienie zabudowy arterii wlotowych oraz przejść przez 

miejscowości wraz ze skrzyżowaniami i drogami serwisowymi jako całość układu 

drogowego. 

 Wpływ hałasu kolejowego na bezpieczną lokalizację zabudowy wzdłuż drogi 

kolejowej. 

 Analizy stref wpływów węzłów drogowych na rozmieszczenie zabudowy wraz z 

oceną narażenia na hałas 
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