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Wyjaśnienie skrótów używanych w opracowaniu 

Skrót Wyjaśnienie 

dB Decybel – jednostka poziomu hałasu 

f Częstotliwość [Hz] 

Mapa Mapa akustyczna miasta Kielce 

LDWN 
Długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu 
wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia, pory wieczoru oraz pory nocy. 

LN 
Długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu 
wszystkich pór nocy w roku. 

LD 
Długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu 
wszystkich pór dnia w roku. 

LW 
Długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu 
wszystkich pór wieczoru w roku. 

LAeqD Równoważny poziom dźwięku dla pory dziennej (6.00-18.00) 

LAeqN Równoważny poziom dźwięku dla pory nocnej (22.00-6.00) 

Wskaźnik M 
Wskaźnik określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.10.2002 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem 
(Dz. U. z 2002 r., nr 179, poz. 1498) 

Poś 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze 
zm.) 

Dyrektywa 
Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do 
oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. WE L 189 z dnia 18.07.2002 r. ze zm.) 

PMŚ Państwowy Monitoring Środowiska 

SUiKZP Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

MPZP Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

OOU Obszar ograniczonego użytkowania 

PKP PLK PKP Polskie Linie Kolejowe 

MZD Miejski Zarząd Dróg w Kielcach 

GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

 
Słownik terminów specjalistycznych 

Skrót Wyjaśnienie 

Decybel 

Logarytmiczna jednostka miary równa 1/10 bela, opisująca natężenie dźwięku. Określa on stosunek 

wartości parametru do przyjętej wartości bazowej wg wzoru . 

Decybela używa się do opisu parametrów, które liniowo przyjmują wartości o szerokim spektrum np. dla 
zakresu słyszalności człowieka (dźwięki o częstotliwości od około 20 Hz do około 20 000 Hz lub  
o ciśnieniu akustycznym od 0.00002 Pa do 20 Pa).  

Dla przykładu: 

 
 

 

 

Poziom dźwięku 

Poziom ciśnienia akustycznego, wyrażony w decybelach. Wartością odniesienia jest próg słyszenia 
człowieka. Wartość poziomu dźwięku oblicza się z wzoru: 
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gdzie: p – poziom ciśnienia akustycznego, p0 – poziom odniesienia ciśnienia akustycznego (20μPa), 
odpowiadający najmniejszemu bodźcowi jaki wytwarza wrażenie słuchowe 
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Skrót Wyjaśnienie 

Poziom 
równoważny 

jeden z podstawowych wskaźników do opisu klimatu akustycznego, opisujący w sposób jednoznaczny 
poziom dźwięku zmieniającego się w czasie trwania pomiaru. Stanowi on średnia energetyczną 
zmierzonych wartości poziomu dźwięku odniesioną do czasu trwania pomiaru 

Poziom dźwięku 
poziom ciśnienia akustycznego po korekcie według jednej z krzywych izofonicznych (głównie A), 
uwzględniającej właściwości ludzkiego słuchu 

Krzywa 
korekcyjna A 

jest to odwrócona krzywa jednakowej głośności dla dźwięków o różnej częstotliwości. Krzywa ta 
wprowadza wartości liczbowe poprawek dla po-szczególnych częstotliwości dając po nałożeniu na 
rejestrowany dźwięk poziom dźwięku o wartości odpowiadającej wrażeniu słuchowemu 

 
Definicje według Dyrektywy 2002/49/WE 

Skrót Wyjaśnienie 

Aglomeracja 
Część terytorium, którego granice wyznacza Państwo Członkowskie, o liczbie mieszkańców powyżej 
100 tys. i gęstości zaludnienia powodującej, że Państwo Członkowskie uznaje je za obszar 
zurbanizowany 

Główna droga 
Regionalna, krajowa albo międzynarodowa droga oznaczona przez Państwo Członkowskie, którą 
przejeżdża rocznie ponad trzy miliony pojazdów 

Główna linia 
kolejowa 

Linia kolejowa oznaczona przez Państwo Członkowskie, po której przejeżdża rocznie ponad 30 tys. 
składów pociągów 

Hałas 
w środowisku 

Niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność człowieka na wolnym powietrzu,  
w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch samolotowy, oraz 
hałas pochodzący z obszarów działalności przemysłowej. 

W przypadku ustawy Poś wprowadzana jest w art. 3 definicja ogólna hałasu, czyli dźwięki 
o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz 

Obszar cichy w 
aglomeracji 

Obszar, którego granice wyznacza właściwy organ, na przykład obszar, w którym narażenie na hałas z 
jakiegokolwiek źródła nie przewyższa określonej wartości LDWN lub innego odpowiedniego wskaźnika 
hałasu, wyznaczonego przez Państwo Członkowskie 

Ocena 
Dowolna metoda stosowana do obliczania, przewidywania, szacowania albo pomiaru wartości 
wskaźnika hałasu lub związanych z nim szkodliwych skutków 

Planowanie 
akustyczne 

Kontrolowanie hałasu w przyszłości przez wykorzystanie takich środków jak planowanie 
zagospodarowania przestrzennego, planowanie transportu i sieci drogowej, inżynieria systemów 
transportowych, zmniejszenie hałasu przez stosowanie środków z zakresu izolacji dźwiękowej i przez 
kontrolę źródeł pod kątem hałasu oraz monitoring 

Plany działań 

Plany sporządzane dla potrzeb zarządzania emisją i skutkami hałasu, w tym, w razie potrzeby,  
dla potrzeb zmniejszania poziomu hałasu. 

W ustawie Poś pod tym pojęciem funkcjonuje „Program ochrony środowiska przed hałasem” 

Sporządzanie 
mapy hałasu 

Przedstawianie na mapie izofon lub wskaźnika hałasu dla danych dotyczących aktualnej  
lub przewidywanej sytuacji w zakresie hałasu, ze wskazaniem przypadków naruszenia obowiązujących 
wartości granicznych, liczby dotkniętych osób na określonym obszarze, lub liczby lokali mieszkalnych 
poddanych działaniu hałasu o pewnej wartości wskaźnika na analizowanym obszarze 

Strategiczna 
mapa hałasu 

Mapa opracowana do celów całościowej oceny narażenia na hałas z różnych źródeł na danym 
obszarze, albo do celów sporządzania ogólnych prognoz dla danego obszaru 

Szkodliwe skutki Niekorzystne oddziaływanie na zdrowie ludzkie 

Wartość 
graniczna 

Wartość LDWN lub LN i tam, gdzie właściwe, LDWN i LN ustaloną przez Państwo Członkowskie,  
po przekroczeniu której właściwe władze są obowiązane rozważyć wprowadzenie środków 
łagodzących; dopuszcza się różnicowanie wartości granicznych według różnych rodzajów hałasu (od 
ruchu kołowego, szynowego, lotniczego, z działalności przemysłowej etc.), różnego otoczenia i różnej 
wrażliwości mieszkańców na hałas; dopuszcza się także ich różnicowanie w zależności od istniejącej 
sytuacji i dla nowych sytuacji (w przypadku, gdy nastąpiła zmiana sytuacji w zakresie źródła hałasu lub 
korzystania z otoczenia) 

Wskaźnik hałasu 
Fizyczna skala stosowana do określenia hałasu w środowisku, mająca związek ze szkodliwym 
skutkiem 

Cicha elewacja 
(względnie cicha 
elewacja) 

Elewacja lokalu mieszkalnego, na której wartość Lden na poziomie cztery metry nad ziemią i dwa metry 
przed elewacją, ustalona dla hałasu z konkretnego źródła, jest niższa o ponad 20 dB niż na elewacji o 
najwyższej wartości Lden. (Uwaga: w polskim ustawodawstwie funkcjonuje pod pojęciem „względnie 
cichej elewacji”).  
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1.  WPROWADZENIE 

 Miasto Kielce zalicza się do aglomeracji, dla których wymagane jest 

sporządzenie strategicznych map akustycznych na potrzeby oceny stanu 

akustycznego środowiska, zgodnie z art. 118 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Sporządzenie map akustycznych co 5 lat jest zadaniem starosty (zgodnie z art. 

3 pkt 35 ww. ustawy rozumie się przez to także prezydenta miasta na prawach 

powiatu). Mapa akustyczna stanowi podstawowe źródło danych wykorzystywanych 

dla celów:  

1) informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem,  

2) opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska,  

3) tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem. 

Obowiązek opracowania map akustycznych dotyczy również zarządzających 

drogami, liniami kolejowymi lub lotniskami, których eksploatacja może powodować 

negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach.  

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska, zarządzający 

drogą, linią kolejową lub lotniskiem zaliczonymi do obiektów, których eksploatacja 

może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, 

sporządza co 5 lat mapę akustyczną terenu, na którym eksploatacja obiektu może 

powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  

Do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie 

akustyczne na znacznych obszarach, zaliczono z dniem 1 stycznia 2011 r.: 

a) drogi, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, 

b) linie kolejowe, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie 

Informacje wynikające z map akustycznych, o których mowa w art. 179  

ust. 1 uwzględnia się przy sporządzaniu przez starostów map akustycznych,  

o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

Na terenie miasta Kielce występują odcinki dróg, po których przejeżdża ponad  

3 000 000 pojazdów rocznie, natomiast zgodnie z informacjami uzyskanymi od PKP 

PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach na terenie miasta Kielce nie występują 

linie kolejowe, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie. 
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 Niniejsze opracowanie jest drugim takim opracowaniem dla miasta Kielc. 

Poprzednia mapa akustyczna wykonana została w 2012 roku i ze względu na zmianę 

rozporządzenia odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu została zaktualizowana 

rok później. Zmiana ta nie miała wpływu na metodykę modelowania źródeł hałasu,  

a jedynie na obliczenia końcowe i część map wynikowych.  

 W związku z powyższym niniejsze opracowanie w sposób zwięzły opisuje 

właściwe metodyki oraz dokumenty normalizacyjne, starając się zbędnie nie powielać 

informacji zawartych w poprzednich opracowaniach dla miasta Kielce. 

 Jak już wspomniano, konieczność opracowania mapy akustycznej wynika  

z zapisów Poś, które są wynikiem zaimplementowania Dyrektywy 2002/49/WE. 

 Dyrektywa wprowadziła z merytorycznego punktu widzenia trzy podstawowe, 

ściśle ze sobą związane rodzaje aktywności: 

 ustalenie i przyjęcie przez Państwa Członkowskie wspólnych wskaźników 

oceny hałasu i wspólnych europejskich metod ich wyznaczania  

(art. 5 Dyrektywy – wskaźniki oraz art. 6 – metody); działanie to jest niezbędne 

dla wypracowania podstawowych, porównywalnych we wszystkich krajach 

kryteriów oceny stanu akustycznego środowiska,  

 sporządzenie strategicznych map akustycznych dla wyznaczonych  

wg jednolitego kryterium obszarów (art. 7 Dyrektywy), 

 opracowanie w oparciu o sporządzone mapy i realizacja wieloletnich 

programów ochrony środowiska przed hałasem (art. 8 Dyrektywy), 

 Poza powyższymi trzema, fundamentalnymi rodzajami działań w zakresie 

ochrony środowiska przed hałasem, Dyrektywa wprowadza także dalsze regulacje 

dotyczące: 

 obowiązku przekazywania Komisji cyklicznych informacji na temat 

zrealizowanych map akustycznych (art. 10, ust. 2 Dyrektywy), w oparciu  

o wyspecyfikowane zakresy danych (Załącznik nr VI do Dyrektywy), 

 zasad informowania społeczeństwa o stanie klimatu akustycznego środowiska, 

przede wszystkim na podstawie wyników ocen zawartych w mapach 

akustycznych (art. 9 Dyrektywy). 

 Zasadniczym celem realizacji mapy akustycznej jest uzyskanie aktualnych 

informacji o stanie akustycznym środowiska z uwzględnieniem danych 

demograficznych, dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu,  

a tym samym „stworzenie podstaw dla rozwijania środków wspólnotowych w zakresie 

obniżania hałasu z głównych źródeł, w szczególności z taboru drogowego(…)”.  

W szczególności niniejsze opracowanie polega na przygotowaniu dla właściwych 

organów ochrony środowiska diagnozy stanu środowiska akustycznego na terenach 

zlokalizowanych w sąsiedztwie źródeł hałasu, w postaci map akustycznych. 
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W szczególności, niniejsza mapa akustyczna miasta Kielce pełni funkcję:  

 materiału do informowania społeczeństwa na temat stanu klimatu 

akustycznego w miejscu zamieszkania, 

 opracowania eksperckiego, aby organ uzyskujący mapę akustyczną mógł się 

nią posługiwać w zakresie oceny stanu, analizy trendów zmian, ocen wpływu 

inwestycji na zmiany stanu klimatu akustycznego itp. 

 Wskaźniki służące do realizacji wspomnianej wyżej długofalowej polityki 

antyhałasowej wprowadzono do polskiego ustawodawstwa rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Są to: 

 długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), 

wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia, pory 

wieczoru oraz pory nocy, oznaczany w ustawie Poś jako LDWN, 

 długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), 

wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku, oznaczany w ustawie Poś 

jako LN. 

 Wskaźniki te służą do opracowania szczegółowych rozwiązań programów 

ochrony środowiska przed hałasem, przy czym należy pamiętać, że poziomy hałasu 

przyjmują różne wartości w zależności od: 

 rodzaju źródła hałasu,  

 funkcji urbanistycznej terenu. 

 Wskaźnik hałasu – poziom  dzienno – wieczorno - nocny LDWN w decybelach 

(dB) został  zdefiniowany w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 

2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika  LDWN (Dz. U. z 2010 r., poz. 

1414): 











 10)0.1(L5)0.1(L0.1L

DWN
NWD 10

24

8
10

24

4
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gdzie:  

  

LDWN - oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony  

w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, 

z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od 

godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej jako 

przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy 

(rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00), 
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LD - oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony  

w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór dnia  

w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 6.00 do 

godz. 18.00), 

LW - oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony  

w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór wieczoru 

w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 18.00 do 

godz. 22.00), 

LN - oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony  

w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy  

w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 22.00 do 

godz. 6.00). 

 Należy zauważyć, iż wymieniony wyżej wskaźnik hałasu (poziom) LN  

w decybelach (dB), stanowiąc jeden z parametrów obliczenia poziomu LDWN, jest 

równocześnie drugim ze wskaźników, w oparciu o które opracowywane są mapy 

akustyczne.  

Wskaźniki długookresowe opracowywane są dla okresu rocznego, dla średnich 

charakterystycznych warunków. 
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2.  CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OPRACOWANIA 

2.1. Opis obszaru objętego zakresem Programu 

Kielce to miasto na prawach powiatu, położone w środkowo-wschodniej 

Polsce, będące stolicą województwa świętokrzyskiego. Położone jest w Górach 

Świętokrzyskich i centralnym ośrodkiem aglomeracji kieleckiej. Stanowi regionalne 

centrum gospodarcze, naukowe, kulturalne oraz wystawienniczo-targowe.  

Rysunek 1. Położenie miasta Kielce na tle podziału administracyjnego województwa 
świętokrzyskiego (źródło: www.gminy.pl) 

 

Kielce usytuowane są na zachodnim krańcu Doliny Kielecko-Łagowskiej,  

od północy otoczone zalesionymi wzgórzami Tumlińskimi, od północnego-wschodu 

Pasmem Masłowskim, od południowego-wschodu Pasmem Dymińskim, od południa 

Pasmem Posłowickim, zaś od południowego-wschodu Pasmem Zgórskim.  

Rysunek 2. Rynek w Kielcach (źródło: www.onet.pl) 
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Przez same Kielce przebiega Pasmo Kadzielniańskie. Teren charakteryzują 

znaczne różnice wysokości (od 260 m n.p.m. w dolinie Silnicy do 406 m n.p.m. na 

Górze Telegraf). Kielce zajmują 109,65 km2 powierzchni1 i liczą ok. 196 804 

mieszkańców2. 

Kielce usytuowane są w dorzeczu lewobrzeżnego dopływu rzeki Nidy - 

Czarnej Nidy, w zlewniach IV rzędu rzek: Bobrzy, która przepływa niemal 

południkowo przez zachodnią część miasta na odcinku około 16,0 km, Chodczy - 

płynącej przez południową część miasta (na odcinku 4,8 km) oraz Lubrzanki (9,5 km 

w granicach miasta), która wraz ze swoim dopływami: Zagórką i Zajączkowską 

(Zajączkową) Strugą (oba cieki biorą swój początek na terenie miasta) odwadnia 

wschodnie i północno – wschodnie krańce charakteryzowanej jednostki 

administracyjnej. Największymi lewostronnymi dopływami Bobrzy w granicach miasta 

są: Silnica i Sufraganiec (wraz ze swoim dopływem - Potokiem Sufragańczyk).  

Rysunek 3. Rezerwat przyrody Kadzielnia (źródło: www.miron58.flog.pl) 

 

 

                                                      
1
 https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-powierzchni/ 

2
 http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx 
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3.  IDENTYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ HAŁASU 

3.1. Transport drogowy 

Na terenie Kielc zlokalizowane są następujące szlaki komunikacji drogowej,  

w szczególności:  

a) drogi krajowe  

 droga krajowa nr 73  – relacji Wiśniówka – Kielce – Morawica – Busko-

Zdrój – Szczucin – Dąbrowa Tarnowska – Tarnów – Pilzno – Jasło,  

 droga krajowa nr DK 74 i S 74 – relacji Wieluń – Bełchatów – Piotrków 

Trybunalski – Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów 

– Opatów – Ożarów – Annopol – Kraśnik – Janów Lubelski – Frampol 

– Gorajec – Szczebrzeszyn – Zamość – Hrubieszów – Zosin – granica 

państwa,  

b) drogi wojewódzkie  

 droga wojewódzka nr 745 Kielce-Dąbrowa – Masłów Pierwszy – Radlin 

 droga wojewódzka nr 761 Kielce – Piekoszów 

 droga wojewódzka nr 762 Kielce – Chęciny – Małogoszcz 

 droga wojewódzka nr 764 Kielce – Raków – Staszów – Połaniec – 

Tuszów Narodowy 

 droga wojewódzka nr 786 Kielce – Ruda Strawczyńska – Łopuszno – 

Włoszczowa – Koniecpol – Święta Anna – Częstochowa 

c) 114 dróg o statusie dróg powiatowych3, 

d) blisko 469 ulic o statusie dróg gminnych4, 

 Łączna długość sieci drogowo-ulicznej na terenie miasta wynosi ok. 388 km.  

W ramach wykonania Mapy akustycznej miasta Kielce uwzględniono wszystkie ulice 

w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich oraz najbardziej obciążone drogi powiatowe 

oraz główne drogi gminne. 

 Nawierzchnię twardą ulepszoną (bitumiczną, betonową, z kostki 

prefabrykowanej) posiada 220,6 km dróg (56,8% wszystkich dróg) – drogi krajowe  

i wojewódzkie oraz część dróg powiatowych i gminnych. Nawierzchnię twardą 

nieulepszoną (tłuczniową, żużlową itp.) posiada 32,4 km dróg (8,3% wszystkich 

dróg). Nawierzchnię gruntową posiada 131 km dróg (33,7% wszystkich dróg). 

                                                      
3 http://edziennik.kielce.uw.gov.pl 
4
 Dane przekazane przez Zamawiającego. 
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Rysunek 4. Drogi na terenie Kielc uwzględnione w opracowaniu 

 

3.2. Transport kolejowy 

Przez teren Kielc przebiegają dwie główne linie kolejowe: 

 linia kolejowa nr 8 od km 184,052 do km 195,390 relacji:  Warszawa – 

Warka – Radom – Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kraków, 

 linia kolejowa nr 61 od km 0,528 do km 6,950 relacji: Kielce – 

Małogoszcz – Włoszczowa – Częstochowa – Lubliniec – Fosowskie 

(Kolej lubliniecko-kielecka), 

oraz linia kolejowa nr 73 (Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój), na której obecnie odbywa 

się ruch towarowy oraz w okresie wakacyjnym (w weekendy) realizowane  

są połączenia pasażerskie do Buska – Zdroju. 

Główny dworzec zlokalizowany jest w centrum miasta, przy ul. Żelaznej. Poza 

głównym dworcem w mieście funkcjonują jeszcze przystanki kolejowe: Kielce Piaski, 

Kielce Białogon, Kielce Słowik, Kielce Herbskie i Kielce Ślichowice.  

Przez teren miasta przebiegają także dwie łącznice kolejowe: 

 łącznica kolejowa nr 567 od km 0,000 do km 1,780 relacji:  Kielce -

Kielce Piaski – Kielce Herbskie, 

 łącznica kolejowa nr 568 (obecnie praktycznie nie użytkowana – nie 

uwzględniona w opracowaniu), relacji: Sitkówka Nowiny – 

Szczukowice. 
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Tabela 1. Zestawienie informacji o liniach kolejowych na terenie Kielc 

Nr  
linii 

Pora dnia 6.00-18.00 

Pospieszne Szynobusy  Osobowe Towarowe 
8 13 5 38 14 

61 5 1 10 12 
567 0 0 0 9 

Nr  
linii 

Pora wieczoru 18.00-22.00  

Pospieszne Szynobusy  Osobowe Towarowe 
8 5 10 1 8 

61 1 6 1 14 
567 0 0 0 1 

Nr  
linii 

Pora nocy 22.00-6.00 

Pospieszne Szynobusy  Osobowe Towarowe 
8 4 5 0 9 
61 0 2 0 9 

567 0 0 0 12 

 

Rysunek 5. Sieć kolejowa na terenie Kielc uwzględniona w opracowaniu 

 
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych 

w Kielcach na terenie miasta Kielce nie występują linie kolejowe, po których 

przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie. 
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3.3. Przemysł i gospodarka  

 Kielce są silnym ośrodkiem gospodarczym. Rozwija się tu przemysł ciężki, 

budowlany, elektromaszynowy, a także spożywczy i przetwórczy.  

Koncentracja obiektów przemysłowych i usługowych ma miejsce głównie  

w rejonach ulic: 

  Zagnańskiej, 

  Olszewskiego, 

  Ściegiennego, 

  Gen. Hauke-Bosaka, 

  Skrajnej. 

Rysunek 6. Lokalizacja zakładów przemysłowych, wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych, centrów usługowo-handlowych i dużych parkingów mogących znacząco 
oddziaływać na klimat akustyczny na terenie Kielc, uwzględnionych w opracowaniu 

 
W 1992 roku rozpoczęły swoją działalność Targi Kielce. Targi Kielce 

zlokalizowane są w zachodniej części miasta, w pobliżu węzła drogowego Kielce 

Zachód, a więc skrzyżowania dróg S7 i 74 łączących Warszawę i Kraków oraz Łódź  

i Lublin. Dogodny układ komunikacyjny umożliwia bezpośredni zjazd do targów  

z drogi nr S7 i 74. Obecnie do Targów Kielce należy jedna trzecia udziału w polskim 
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rynku targowym. Wśród organizatorów wystaw z Europy Środkowo-Wschodniej 

kielecki ośrodek targowy znajduje się na drugiej pozycji pod względem liczby 

wystawców i wynajętej powierzchni, wyprzedzając m.in. HUNGEXPO Budapeszt, 

targi w Brnie czy Międzynarodowe Targi Kijów, do niedawna ustępując tylko 

Międzynarodowym Targom Poznańskim. 

 W 2008 r. powołano do życia Kielecki Park Technologiczny (KPT). Znajduje się 

w nim m.in. Zespół Inkubatorów Technologicznych oraz Centrum Technologiczne,  

a siedzibę mają liczne firmy. 

W ostatnich latach w Kielcach powstały cztery galerie handlowe: Centrum 

Radomska, Pasaż Świętokrzyski, Galeria Korona oraz Galeria Echo, która po 

zakończonej w 2011 roku rozbudowie stała się największą galerią w Polsce pod 

względem liczby sklepów. Oprócz centrów handlowych, w mieście funkcjonują  

2 targowiska miejskie – przy ul. Seminaryjskiej oraz ul. Mielczarskiego, a także kilka 

mniejszych targowisk położonych przy osiedlach mieszkaniowych. 

 Lista zakładów przemysłowych, wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, 

centrów usługowo-handlowych i dużych parkingów mogących znacząco oddziaływać 

na klimat akustyczny uwzględnionych w opracowaniu znajduje się w dalszej części 

opracowania. 

Rysunek 7. Targi Kielce (źródło: www.wikipedia.pl) 
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4.  UWARUNKOWANIA AKUSTYCZNE WYNIKAJĄCE Z MIEJSCOWYCH 

PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Jedną z obowiązkowych części składowych map akustycznych jest tzw. mapa 

wrażliwości hałasowej obszarów. Jest to mapa przedstawiająca rozkład 

dopuszczalnych poziomów hałasu na rozpatrywanym obszarze, w zależności od 

sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji, z odniesieniem do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, do innych 

dokumentów planistycznych, w tym do opracowań ekofizjograficznych lub studiów 

zagospodarowania przestrzennego (patrz: rozporządzenie Ministra Środowiska  

z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych  

na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji). Zapisy związane  

z mapą wrażliwości hałasowej obszarów znajdują się w Poś art. 113, 114 oraz 115. 

W szczególności art. 113 zawiera wykaz terenów, dla których obowiązują 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 

Tabela 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez 
poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez 
starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, 
wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie  
do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty  

i działalność będąca źródłem hałasu 

LDWN 
przedział czasu 

odniesienia równy 

wszystkim dobom 

w roku 

LN 
przedział czasu 

odniesienia równy 

wszystkim porom 

nocy 

LDWN 
przedział czasu 

odniesienia równy 

wszystkim dobom 

w roku 

LN 
przedział czasu 

odniesienia równy 

wszystkim porom 

nocy 

1 
a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze 

stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży 

c) Tereny domów opieki społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej  

i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno – 

wypoczynkowe 

d) Tereny mieszkaniowo – 
usługowe 

68 59 55 45 

4 

Tereny w strefie śródmiejskiej 

miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców 

70 65 55 45 

Objaśnienia: 

Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców 

pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową 

mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.  
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Podczas prac nad mapą akustyczną Kielc zidentyfikowane zostały następujące 

obszary, pogrupowane względem dopuszczalnych poziomów hałasu wyznaczonych 

dla wskaźników długookresowych: 

1) Tereny o dopuszczalnych poziomach hałasu LDWN=64 dB i LN=59 dB: 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) Tereny domów opieki społecznej i tereny szpitali. Do tej kategorii zaliczone 

zostały tereny usług zdrowia, na których usytuowane są odrębne obiekty 

pełniące te funkcje, położone poza strefą śródmiejską, 

c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci  

i młodzieży. Do tej kategorii zaliczone zostały tereny usług nauki,  

na których usytuowane są obiekty pełniące funkcje uczelni, szkół, żłobków, 

przedszkoli oraz domów akademickich itp., położone poza strefą śródmiejską. 

2) Tereny o dopuszczalnych poziomach hałasu LDWN=68 dB i LN=59 dB: 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 

b) Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, 

d) Tereny zabudowy zagrodowej. 

3) Tereny o dopuszczalnych poziomach hałasu LDWN=70 dB i LN=65 dB: 

a) Tereny określone jako strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców. 

Należy kierować się zasadą, że tereny, o których mowa, są terenami 

chronionymi z akustycznego punktu widzenia. Pozostałe tereny, którym nie 

przypisuje się poziomów dopuszczalnych nie podlegają prawnej ochronie przed 

hałasem. 

Mapa wrażliwości hałasowej terenów opracowana została, jako warstwa 

informacyjna w formacie CNA (format programu CadnaA) oraz SHP.  

W oprogramowaniu tym, informacje geometryczne dotyczące obszarów 

sklasyfikowanych zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy Poś, powiązane są z tabelą 

atrybutów, która zawiera m.in. aktualnie obowiązujące wartości dopuszczalne dla 

wskaźników hałasowych (LDWN, LN,). Taka konfiguracja mapy wrażliwości hałasowej 

terenu pozwala na dużą elastyczność w jej modyfikowaniu np. w przypadku kolejnej 

zmiany wartości dopuszczalnych poziomów hałasu lub w przypadku zmiany 

klasyfikacji terenów.  

W ramach realizacji mapy akustycznej miasta Kielce wykonanych zostało 

szereg map oraz obliczeń diagnostycznych, do których niezbędna była znajomość 

dopuszczalnych poziomów hałasu na całym obszarze objętym opracowaniem. 
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W szczególności, w oparciu o mapę wrażliwości hałasowej i mapy imisyjne 

opracowane zostały tzw. mapy terenów zagrożonych hałasem. Mapa wrażliwości 

hałasowej obszarów została również wykorzystana do obliczeń tzw. wskaźnika M. 

Rysunek 8. Mapa wrażliwości hałasowej obszarów na terenie Kielc 
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5.  CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU DANYCH PRZESTRZENNYCH I METODY 

WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA MAPY AKUSTYCZNEJ  

W procesie przygotowania danych wejściowych do obliczeń mapy akustycznej 
Kielc wykorzystano dane przekazane przez Zamawiającego oraz uzupełnione przez 
Wykonawcę. 

Tabela 3. Dane przestrzenne wykorzystane w opracowaniu wraz z podaniem źródła 
pochodzenia 

Nazwa systemu / władający 
Format 
danych 

Skala 
Procent analizowanej 

pow. 
Aktualizacja 

Baza danych osi dróg na 
terenie miasta - Prezydent 

miasta Kielce 

ESRI 
Shape 

1:10 000 

100% (Zakres 
określony przez Opis 

Przedmiotu 
Zamówienia) 

2017 r. 

Baza danych osi linii 
kolejowych na terenie miasta - 

Prezydent miasta Kielce 

ESRI 
Shape 

1:10 000 

100% (Zakres 
określony przez Opis 

Przedmiotu 
Zamówienia) 

2017 r. 

Numeryczny Model Terenu 
(NMT) 

- Prezydent miasta Kielce 

ESRI 
Shape 

Brak 
danych 

100% 2017 r. 

Budynki  
- Prezydent miasta Kielce 

ESRI 
Shape 

1:10 000 100% 2017 r. 

Mapa szorstkości terenu, w 
tym: tereny zielone oraz wody 

- Prezydent miasta Kielce 

ESRI 
Shape  

1:10 000 100% 2017 r. 

Miejscowe plany 
zagospodarowania 

przestrzennego 
- Prezydent miasta Kielce 

ESRI 
Shapefile 

PDF 

Różne 
skale 

Około 30% 2017 r. 

Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta - 
Prezydent miasta Kielce 

PDF 
Różne 
skale 

100% 2013 r. 

Adresowa baza danych wraz z 
danymi o liczbie mieszkańców 

- Prezydent miasta Kielce 

ESRI 
Shapefile 

Brak 
danych 

100% 2017 r. 

Tabelaryczna baza danych 
zakładów przemysłowych, 
wielkopowierzchniowych 

obiektów handlowych, centrów 
usługowo-handlowych i 

dużych parkingów mogących 
znacząco oddziaływać na 

klimat akustyczny - Prezydent 
miasta Kielce 

MS Word 
Nie 

dotyczy 

100% (w ramach 
uzgodnionych  

obszarów 
przemysłowych) 

2017 r. 

Baza danych parametrów 
ruchu 

(opracowane we własnym 
zakresie) 

MS Excel 
Nie 

dotyczy 

100% (w ramach 
uzgodnionych 35 

lokalizacji) 
2017 r. 

Baza danych ruchu 
kolejowego 

PKP-PLK S.A. 
MS Excel 

Nie 
dotyczy 

100% 2017 r. 

Lista skarg i interwencji 
dotyczących hałasu z 3 

ostatnich lat poprzedzających 
wykonanie mapy akustycznej 

 
DOC/Dane 
papierowe 

Nie 
dotyczy 

Nie dotyczy 2014-2017 

Sprawozdania z badań hałasu 
przemysłowego 

PDF/DOC/
Dane 

papierowe 

Nie 
dotyczy 

Nie dotyczy 2014-2017 
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Rysunek 9. Model terenu 

 

Rysunek 10. Warstwa budynków 
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Rysunek 11. Tereny zielone oraz wody 

 

Rysunek 12. Lokalizacja ekranów akustycznych 
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 Dysponentem większości powyższych danych jest Prezydent Miasta Kielce. 
Dane przekazane zostały na zasadzie licencji przez Prezydenta Miasta Kielce  
(nr licencji: Licencja nr GNG-VI.6642.1.16.2017_2661_P).  

 Dane wejściowe przygotowano w programie QGIS v. 2.18 Las Palmas 
(darmowa licencja), natomiast obliczenia akustyczne wykonano w oprogramowaniu 
CadnaA v. 4.6.155 (64 Bit) firmy Datakustik GmbH (licencja dla Internoise Marek 
Jucewicz). 

 Komunikacja pomiędzy powyższymi programami odbywała się za pomocą 
plików typu SHP oraz DBF. 

Określono następujące parametry obliczeniowe w programie CadnaA: 

 siatka obliczeniowa: 10x10 metrów, 

 liczba odbić: 2 rząd, 

 błąd maksymalny: 0.5 dB, 

 wysokość obliczeń: 4 m. n. p. t. 

 bufor wokół granicy miasta min. 100 m. 
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6.  REALIZACJA MAP HAŁASU DLA POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ  

W ramach niniejszego opracowania przygotowano szereg map tematycznych, 

zgodnych  z wymaganiami załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska  

w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich 

układu i sposobu prezentacji (Dz.U. 2007 Nr 187, poz. 1340). Kolorystyka obszarów 

w poszczególnych przedziałach poziomów dźwięku odpowiada wymaganiom normy 

PN-ISO 1996-2:1999. 

Część graficzna map akustycznych w postaci cyfrowej znajduje się  

w dołączonym do niniejszego opracowania nośniku DVD. 

Wykonano następujące mapy tematyczne: 

1) Mapa emisyjna:  

Jest to mapa charakteryzująca hałas emitowany z poszczególnych źródeł. 

Mapa prezentuje rozkład równego poziomu imisji dźwięku, wyrażonego w postaci 

wskaźników LDWN i LN, obliczonych na wysokości 4 m n.p.t., w sytuacji 

niezakłóconego jego rozprzestrzeniania się, tzn. bez uwzględnienia uwarunkowań 

terenowych, zabudowy itp. 

2) Mapa imisyjna: 

Mapa stanu akustycznego środowiska kształtowanego przez dany rodzaj 

źródła hałasu: drogowego, szynowego, lotniczego lub przemysłowego, wyrażonego 

wskaźnikiem LDWN i LN w postaci barwnych stref, ilustrujących przedziały zakresu 

imisji. Mapa uwzględnia w pełnym stopniu zróżnicowanie ukształtowania terenu, stan 

i sposób jego zagospodarowania oraz średnie, lokalne warunki meteorologiczne 

mające wpływ na rozprzestrzenianie się hałasu.  

3) Mapa wrażliwości hałasowej obszarów: 

Mapa przedstawiająca rozkład dopuszczalnych poziomów dźwięku dla 

wskaźników LDWN i LN na rozpatrywanym obszarze w zależności od sposobu 

zagospodarowania terenu i jego funkcji, z odniesieniem do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, do innych 

dokumentów planistycznych, w tym do opracowań ekofizjograficznych lub studiów 

zagospodarowania przestrzennego. 

4) Mapa terenów zagrożonych hałasem:  

Mapa prezentująca stopień przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

dla wskaźników LDWN i LN, w postaci obszarów odpowiadających zróżnicowanym 

przedziałom przekroczeń. 

5) Mapa ludności eksponowanej na hałas: 

Mapa odnosząca się do liczby osób eksponowanych na hałas dla wskaźników 

LDWN i LN, powstająca przez analizę rozkładu liczby osób mieszkających w 

poszczególnych strefach imisji dźwięku (wynik nałożenia informacji z mapy imisyjnej 
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oraz rozkładu liczby osób mieszkających na obszarach zagrożonych hałasem –  

w poszczególnych strefach imisji dźwięku). Liczba osób w poszczególnych strefach 

immisji przedstawiona została w obszarach określonych w mapie wrażliwości. Dla 

każdego obszaru zestawiono przedziały imisji wraz z odpowiadającą im liczbą osób 

eksponowanych na hałas w poszczególnych przedziałach. 

6) Mapa rozkładu przestrzennego wartości wskaźnika M  

Mapa prezentująca przestrzenne rozmieszczenie wskaźnika M dla LDWN  

i LN, wyznaczonego na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska 

przed hałasem. Przedstawia ona obliczone wartości wskaźnika M dla terenów 

wyznaczonych na mapie wrażliwości. 

7) Mapa proponowanych zmian kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Mapa prezentująca proponowane zasięgi stref ograniczenia rozwoju 

zabudowy mieszkaniowej, związane z występowaniem możliwych konfliktów 

akustycznych w otoczeniu rozpatrywanych źródeł hałasu. Na mapie zaproponowano 

zakres stref ograniczenia rozwoju zabudowy mieszkaniowej, wynikający  

z występowania wysokich wartości poziomu dźwięku w otoczeniu danego źródła 

hałasu. W tym celu wykorzystano wskaźnik LDWN ze względu na fakt, iż łączy  

on poziomy z przedziału całej doby (tj. pory dnia, wieczoru oraz nocy), a także 

wskazany jest w Dyrektywie jako wskaźnik określający stopień narażenia ludności  

na hałas.  

Mapa stanowić może podstawowe źródło informacji o potencjalnych terenach 

zagrożonych hałasem oraz narzędzie pomocnicze dla organów administracji  

w trakcie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

obszarów cichych na danym terenie. Granice stref wyznaczają izolinie hałasu  

o poziomach: LDWN = 50 i 64 dB (dla zabudowy jednorodzinnej, budynków oświaty, 

szpitali w miastach oraz domów opieki społecznej) oraz LDWN = 55 i 68 dB (dla 

zabudowy wielorodzinnej, mieszkaniowo – usługowej, zagrodowej). Różne wartości 

dla wskaźnika LDWN wynikają z rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku, gdzie określono różne wartości wskaźników LDWN w zależności 

od źródła hałasu (drogi lub linie kolejowe oraz pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu). Wartości dopuszczalne 64 i 68 dB odnoszą się dróg lub linii 

kolejowych, natomiast 50 i 55 dB do tzw. hałasu przemysłowego (źródła hałasu inne 

niż drogi i linie kolejowe). 

8) Mapa proponowanych obszarów cichych w aglomeracji 

Mapa pokazująca obszary, na których nie występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wyrażonych wskaźnikiem LDWN, 

pochodzących od wszystkich źródeł na terenie Kielc. Mapa została dołączona  

do operatu oraz znajduje się na cyfrowym nośniku DVD. 

W następnych rozdziałach opisano podstawowe metody wykorzystane  

do opracowania mapy akustycznej. 
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6.1. Mapy hałasu drogowego 

 Dyrektywa 2002/49/WE zaleca do obliczeń hałasu pochodzącego od ruchu 

drogowego (ulicznego) następującą metodę: 

Francuska krajowa metoda obliczeń „NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-

CSTB)”, określona w „Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures 

routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6” i francuskiej normie „XPS 31-133”. 

W odniesieniu do danych wejściowych dotyczących emisji, te dokumenty odsyłają  

do „Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, 

CETUR 1980”. 

 Metoda powyższa realizowana jest według następującej ogólnej procedury: 

 Podział liniowego źródła dźwięku na źródła punktowe. 

 Określenie poziomu mocy akustycznej dla każdego utworzonego źródła 

punktowego. 

 Poszukiwanie tras propagacji dźwięku pomiędzy każdym ze źródeł 

punktowych a punktem odbioru (trasa bezpośrednia, trasa odbita i/lub ugięta). 

 Dla każdej z tras propagacji prowadzenie kolejno obliczeń dotyczących: 

tłumienia dla warunków korzystnych, tłumienia dla warunków jednorodnych, 

obliczenia poziomu długotrwałego. 

 Obliczenie poziomu całkowitego (skumulowanie poziomów długotrwałych dla 

każdej z tras). 

 Model akustyczny opiera się na podziale drogi na odcinki akustycznie 

jednorodne, a następnie podziale poszczególnych odcinków jednorodnych  

na elementarne źródła punktowe. Poprzez odcinek akustycznie jednorodny rozumie 

się fragment infrastruktury drogowej, dla której: 

 emisja hałasu spowodowanego przez ruch drogowy nie zmienia się lub 

zmienia się w sposób nieznaczny (nie więcej niż o 50%), 

 profil poprzeczny drogi (liczba pasów jezdnych, ich szerokość itp.) wzdłuż 

rozważanego odcinka drogi pozwala na zastosowanie tego samego sposobu 

podziału źródła na źródła elementarne. 

 Infrastruktura drogowa w tej metodzie podzielona jest na tyle odcinków 

jednorodnych, ile potrzeba w celu dostosowania do powyższych wymogów. 
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Do wykonania obliczeń konieczna jest, oprócz dysponowania numerycznym 

modelem terenu, przede wszystkim znajomość:  

 geometrii ulic (położenie osi i szerokość ulicy), 

 natężeń ruchu samochodowego,  

 struktury rodzajowej (udział samochodów ciężarowych w ruchu) i czasowej 

(odrębne dane dla pory dziennej, wieczorowej i nocnej),  

 prędkości ruchu i jego charakteru (stacjonarny, niestacjonarny), oraz  

 profilu, rodzaju i stanu technicznego nawierzchni.  

Rysunek 13. Lokalizacja punktów pomiaru natężenia ruchu na terenie Kielc 
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Rysunek 14. Lokalizacja punktów pomiaru hałasu drogowego na terenie Kielc 

 
Natężenie ruchu zwykle podawane jest jako liczba pojazdów na godzinę  

(w takich przypadkach prędkość powinna być podawana w km/h). Metoda francuska 

zezwala na stosowanie liczby pojazdów na sekundę (w takich przypadkach prędkość 

powinna być podawana w m/s), jednakże w ramach niniejszego opracowania nie 

korzystano z takiego rozwiązania. Dane wejściowe do programu obliczeniowego 

przygotowano zatem w postaci wartości natężenia ruchu pojazdów osobowych na 

godzinę (dla poszczególnych pór: dnia, wieczoru i nocy) oraz procentowego udziału 

samochodów ciężkich w tym ruchu. 

Parametr „prędkość pojazdu” jest w tej metodzie używany dla całego zakresu 

prędkości (od 20 do 120 km/h) z wyróżnieniem dla pojazdów lekkich, ciężkich 

(pojazdy ciężkie ≥ 3,5 t netto). Według metody, prędkość jest definiowana jako 

prędkość referencyjna. Wszystkie średnie prędkości, które okazałyby się niższe niż 

20 km/h, są traktowane jako prędkość 20 km/h. 
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Rodzaj potoku ruchu można określić jako płynny, pulsujący (korki), 

przyspieszający, lub hamujący. W ramach niniejszego opracowania określono rodzaj 

ruchu jako płynny, gdyż na żadnym odcinku okres trwania innych, wymienionych 

rodzajów ruchu nie przekracza statystyczne 50% udziału na porę doby. 

W ramach realizacji Mapy akustycznej dla miasta Kielce wykonano pomiary 

natężenia ruchu oraz hałasu na terenie sieci drogowej Kielc. Lokalizacje punktów 

pomiarowych przedstawiono na rysunkach 10 i 11. 

Wyniki pomiarów akustycznych zestawiono w operatach pomiarowych 

stanowiących załącznik do niniejszego opracowania. 

6.2. Mapy hałasu kolejowego  

 Załącznik nr I do Dyrektywy 2002/49/WE zaleca wykorzystywanie do obliczeń 

hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów szynowych następującą metodę: 

Holenderska krajowa metoda obliczeń ogłoszona w „Reken - en Meetvoorschrift 

Railverkeerslawaai’96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, 20 listopada 1996”. 

 Metoda RMR opiera się na standardowej bazie danych dotyczących pojazdów 

szynowych i torów kolejowych, która stanowi integralną jej część. Wymieniona baza 

danych zawiera odpowiednią klasyfikację pojazdów szynowych, która opracowana 

została w oparciu o pomiary wykonane na pojazdach wykorzystywanych w Holandii. 

Standardowa baza danych jest stopniowo zwiększana o parametry pojazdów 

kursujących w innych krajach członkowskich, które wykorzystują metodę RMR do 

obliczeń hałasu szynowego w swoim kraju. W obecnym kształcie, w dalszym ciągu 

nie zawiera ona zweryfikowanych danych emisyjnych oraz innych parametrów 

pojazdów szynowych i torów kolejowych występujących w Polsce.  

 Przyjęta w niniejszym opracowaniu procedura polega na wyznaczeniu wartości 

emisyjnych za pomocą pomiarów dla typowych odcinków torów razem z kursującymi 

na nich pojazdami traktując tory i pojazdy szynowe jako jedno źródło hałasu. Zmiana 

w modelu źródła hałasu w stosunku do ścisłego stosowania metody RMR polega na 

zastąpieniu dwóch źródeł emisji hałasu szynowego: szyny na wysokości jej górnej 

powierzchni oraz kół na wysokości 0,5 m, jednym źródłem hałasu (szyny i koła 

razem) na wysokości 0,5 m nad górną powierzchnią szyn.  

 Pomiary wykonano dla każdego rodzaju pojazdu szynowego. Następnie,  

w oparciu o zmierzone wartości i zmodyfikowany w powyższy sposób model źródła, 

wprowadzono dane emisyjne do modelu obliczeniowego. Dalsze obliczenia rozkładu 

poziomu hałasu na całym rozpatrywanym obszarze są wykonane z wykorzystaniem 

procedury RMR. 

Wyniki pomiarów akustycznych zestawiono w operatach pomiarowych 

stanowiących załącznik do niniejszego opracowania. 
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Rysunek 15. Lokalizacja punktów pomiaru hałasu kolejowego na terenie Kielc 

 

6.3. Mapy hałasu przemysłowego  

 Dyrektywa 2002/49/WE zaleca do obliczeń hałasu przemysłowego metodę 

opartą o normę: 

PN-ISO 9613-2: „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni 

otwartej: Część 2: Ogólne metody obliczeń”. 

 Dane dotyczące emisji hałasu (dane wejściowe) dla tej metody można uzyskać 

z pomiarów, wykonanych wg następujących metod: 

- PN-ISO 8297: 1994 „Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej 

zakładów przemysłowych z wieloma źródłami hałasu w celu oszacowania 

wartości poziomu ciśnienia akustycznego w środowisku. Metoda techniczna”, 

- PN-ISO 3744: 1995 „Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej 

źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda 

techniczna stosowana w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad 

płaszczyzną odbijającą dźwięk”, 
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- PN-ISO 3746: 1995 „Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej 

źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda 

orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad 

płaszczyzną odbijającą dźwięk”. 

 Można również korzystać z zaleceń zawartych w “Position Paper, Good 

Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data 

on Noise Exposure”, Version 2. W szczególności można (z braku dokładniejszych 

danych) korzystać z zawartych w wymienionym opracowaniu zaleceń dotyczących 

przypisania mocy akustycznych na jednostkę powierzchni obszarów przemysłowych, 

oraz ze wskazówek dotyczących stałej C0 przy uwzględnianiu średnich warunków 

meteorologicznych. 

 Niezbędne do obliczeń dane dotyczące emisji źródeł przemysłowych uzyskane 

zostały z:  

 obliczeń na podstawie parametrów źródeł, 

 charakterystyk obszarów przemysłowych, 

 informacji o profilu działalności, 

 wielkości i przeznaczenia parkingów, 

 pomiarów  hałasu w terenie. 

 Określone wartości parametrów źródeł należało dla celów obliczeniowych 

odnieść do jednej wspólnej metody, realizowanej przez zastosowane 

oprogramowanie do obliczeń hałasu. Metoda ta bazuje na wyznaczeniu  

z pozyskanych danych, jako wielkości wejściowych, całkowitej mocy akustycznej 

względnie mocy akustycznej na m2 źródeł powierzchniowych wykorzystanych  

do modelowania hałasu przemysłowego.  

 Korzystano przy tym z niektórych zaleceń normy PN-ISO 8297 „Akustyka – 

Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej zakładów przemysłowych z wieloma 

źródłami hałasu w celu oszacowania wartości poziomu ciśnienia akustycznego  

w środowisku. Metoda techniczna” 

 Poziom hałasu powodowany przez parkingi, stanowiące z reguły integralną 

część zakładów przemysłowych lub handlowych (np. parkingi w otoczeniu 

supermarketów) obliczone zostały w oparciu o niemieckie wytyczne zawarte  

w opracowaniu „Parkplatzlärmstudie - „Untersuchungen von Schallemissionen aus 

Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und 

Tiefgaragen“, Bayerisches LfU, 4. Aufl., Augsburg 2003 („Studium hałasu parkingów 

– Badania emisji hałasu parkingów, zakładów sprzedaży samochodów, dworców 

autobusowych oraz budynków parkingowych i garaży podziemnych”, Bawarski Urząd 

Ochrony Środowiska, wydanie 4. sierpień 2003).  
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 W trakcie opracowywania danych do obliczeń hałasu przemysłowego źródła 

hałasu reprezentujące zakłady przemysłowe zostały zamodelowane jako poziome 

źródła powierzchniowe. W sytuacji, gdy nie można było dokonać wyraźnego 

rozgraniczenia pomiędzy zakładami znajdującymi się na tym samym obszarze, 

zgrupowane zakłady były traktowane jako jedno źródło hałasu.  

 W rezultacie do obliczeń hałasu przemysłowego uwzględnionych zostało  

97 obszarów przemysłowych, handlowo-usługowych i parkingów.  

Tabela 4. Zestawienie informacji o zakładach przemysłowych, 
wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, centrach usługowo-handlowych  
i dużych parkingach mogących znacząco oddziaływać na klimat akustyczny - 
uwzględnionych w opracowaniu  

L.p. Nazwa Lokalizacja 

1. 
PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Kielce 

S.A. 
ul. Hubalczyków 30 

2. Złomhut / Złomrex Metal Sp. z o.o. ul. Zagnańska 141 

3. 
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 'JAX' 

KRZYSZTOF PYZIK SPÓŁKA JAWNA 

ul. Olszewskiego 15a 

 

4. NSK Bearings Polska S.A. ul. Jagiellońska 109 

5. Kielecka Fabryka Pomp "BIAŁOGON" S.A. ul. Druckiego-Lubeckiego 1, 25-818 Kielce 

6. Sita Techniczne Sp. z o.o. ul. Druckiego-Lubeckiego 1 

7. SHL Zakłady Wyrobów Metalowych S.A. ul. Zagnańska 27 

8. 
SHL Production Sp. z o.o. 

 
ul. Zagnańska 27 

9. DELFO POLSKA S.A. ul. Zagnańska 27 

10. Spółdzielnia Pracy Huta Szkła Sława ul. Średnia 13 

11. Galeria ECHO ul. Świętokrzyska 20 

12. Galeria KORONA ul. Warszawska 26 

13. Baza Transportowo-Sprzętowa ul. Legnicka 28 

14. Hurtownie ul. Kolberga 15 

15. ARS Granit - zakład kamieniarski ul. Cedro-Mazur 2 

16. Zakład Betoniarsko – Kamieniarski Marek Kowalski ul. Cmentarna 4 

17. 
San Pompy ciepła 
San Klimatechnik 

ul. Warkocz 6 

18. 
DZIEWIERZ AUTO Zakład Naprawy Karoserii 

Blacharstwo-Lakiernictwo Kazimierz Dziewierz 
ul. Cedro-Mazur 2a 

19. 
KAMIENIARZ Tadeusz Modliński 

- zakład kamieniarski i baza transportowa 
ul. Cedro Mazur 6 

20. Zakład Kamieniarski Import – Eksport Nowak Albert ul. Cmentarna 7 

21. AUTO ADAMACZAK Adamczak Marek 
ul. Cedro Mazur 4 

ul. Cmentarna 5 

22. 
Zakład Kamieniarski „KAMIEŃ” Import-Export 

Grzegorz Stępień 
ul. Cmentarna 9 

23. Zakłady kamieniarskie ul. Spokojna 5 

24. PSS "Społem" ul. Witosa 68 

25. D.S. Smith Polska S.A. ul. Malików 150 

26. Mostostal Kielce S.A. ul. Ks. Ściegiennego 280 

27. 
WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 

„SPOŁEM” 
ul. Mielczarskiego 93-95 

28. 
Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych Fabet 

S.A. 
ul. Ściegiennego 270 
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L.p. Nazwa Lokalizacja 

29-40 

Zespół obiektów przemysłowych położonych na 
terenach. zlokalizowanych wzdłuż ul. Olszewskiego: 

DEK Meble, 

Kielecki Park Technologiczny 
Chemar Armatura Sp. z o.o., 

Chemar Rurociągi Sp. z o.o., 

VIVE Textile Recycling Sp. z o.o., 
VIVE Transport Sp. z o.o., 

Marbach Polska Sp. z o.o., 

FCPK Bytów Sp. z o.o., 
PW JAX Krzysztof Pyzik Spółka Jawna, 

Chemar Armatura Sp. z o.o. 

Chemar Rurociągi Sp. z o.o. 
Chemar Service Sp. z o.o. 

Sices Polska Sp. z o.o. 

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury 
Przemysłowej „CHEMAR” Spółka Akcyjna 

Odlewnia Chemar Sp. z o.o. 

VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. 

VIVE Transport Sp. z o.o. 

Marbach Polska Sp. z o.o. 

FCPK Bytów Sp. z o.o. 

ul. Olszewskiego 6, 9, 28 

 

41. Pasaż Świętokrzyski ul. Massalskiego 3, 25-636 Kielce 

42. 

Centrum Handlowe 
Radomska 

AUCHAN ul. Radomska 8, 18 

43. DECATHLON ul. Radomska 24 

44. PRAKTIKER ul. Radomska 8 

45. Media Markt ul. Radomska 8 

46. JYSK ul. Radomska 18 

47. Targi Kielce ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce 

48. 
Parking naziemny przy Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim i Urzędzie Marszałkowskim w 

Kielcach 

Al. IX Wieków Kielc 3 

49. Parking naziemny pl. Wolności 

50. Parking przy Hotelu Kongresowym Centrum Biznesu Al. Solidarności 34 

51. Market OBI 
ul. Zagnańska 67 

 

52. Merkury Market ul. Zagnańska 69 

53. Castorama ul. Wrzosowa 42, 25-001 Kielce 

54. Adrian Cieśla Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul. Piekoszowska 390 

55. Stadion Miejski, hotel, hala sportowa z parkingiem ul. Ściegiennego 8 

56. 
Zespół Obiektów Sportowych (Hala Legionów, 

hotel, stadion) z parkingiem przy ul. Drogosza 
ul. Drogosza 1 i 2 

57. 
MAKRO Cash And Carry  

(hale i parking) 
ul. Transportowców 15 

58. 
Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Zakład Kielce II 

(Oddział Beton) 
Stawki 2 

59. KT INOX Sp. z o.o. Batalionów Chłopskich 77 

60. Górażdże Beton – Betoniarnia Kielce ul. Batalionów Chłopskich 61 

61. Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza ul. Ściegiennego 268A 

62. Gema, M. Maćko, sp. j. ul. Ks. P. Ściegiennego 262R 

63. 
ROLTECH, ROLMEX-MISIUDA SP.J. 

ul. Ściegiennego 266 

64. ul. Ściegiennego 264 c 

65. Polbruk S.A. ul. Ks. Ściegiennego 262 

66. Bruk-Bet Sp. z o.o. ul. Ks. Ściegiennego 240 

67. XL-Tape-International Sp. z o.o. ul. Ks. P. Ściegiennego 242, 248 

68. 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z 

o.o. 

ul. Ściegiennego 268 

ul. Ściegiennego 252 
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L.p. Nazwa Lokalizacja 

69. 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Fart Bis Sp. z 

o.o. 
ul. Ściegiennego 268c 

70. BIK MEBLE ul. Ściegiennego 270b 

71. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 

KONTIN 
ul. Ściegiennego 252 

72. Holzexport Sp. z o.o. ul. Ks. P. Ściegiennego 256 

73. Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET S.A. ul. Chorzowska 22 

74. EUROSTEEL Sp. z o.o. ul. Chorzowska 22 

75. Megaterm Plus ul. Skrajna 86 

76. 
Zaplecze Sprzętowo-Transportowe 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno - Handlowo 

Usługowe JAWAL Sp. z o.o. 

ul. Skrajna 84A 

77. Aebi Schmidt Polska Sp. z o. o. ul. Skrajna 80A 

78. 
ZAKŁADY "STALMECH" 

SPÓŁDZIELNIA PRACY 

ul. Skrajna 80 

 

79. DHL Service Point Kielce ul. Skrajna 59 B 

80. MAGNUM Polska ul. Skrajna 59 

81. PPHU „HORN” Sp. z o.o. 
ul. Górna 25 

ul. Pakosz 54 

82. Kaufland ul. Warszawska ul. Sikorskiego 3 

83. HYDRO PNEUMATIC ul. Karskiego 1 

84. EFFECT GLASS S.A. ul. Hauke Bosaka 2 

85. Aluco System Sp. z o.o. ul. Pańska 84 

86. FORMASTER ul. Fabryczna 24 

87. CPP PREMA ul. Wapiennikowa 90 

88. KODER ul. Średnia 20 

89. POLONEZ PLUS ul. Ściegiennego 252 

90. Kompleks różnych firm ul. Kolberga 

91 Kompleks różnych firm ul. Hauke-Bosaka 

92 Kompleks różnych firm ul. Długa 

93 Kompleks różnych firm ul. Krakowska 

94 Kompleks różnych firm ul. Łódzka 

95 Kompleks różnych firm ul. Skrajna 

96 Kompleks różnych firm ul. Karskiego 

97 Kompleks różnych firm ul. Ściegiennego 

 

W ramach realizacji Mapy akustycznej dla miasta Kielce wykonano również 

pomiary hałasu w sąsiedztwie obszarów przemysłowych na terenie Kielc. Poniżej 

przedstawiono lokalizacje punktów pomiarowych. Wyniki pomiarów akustycznych 

zestawiono w operatach pomiarowych stanowiących załącznik do niniejszego 

opracowania. 
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Rysunek 16 Lokalizacja punktów pomiaru hałasu przemysłowego na terenie Kielc 

 

6.4. Weryfikacja i kalibracja przyjętych metod obliczeniowych 

wykorzystywanych do wykonania map akustycznych  

Na podstawie normy PN-ISO 9613-2 można przyjąć że dokładność referencyjnej 

metody oceny hałasu (w części dotyczącej propagacji) przyjmuje wartości: ±1 dB  

w odległości do 100 m od źródła dla średniej wysokości źródła i odbiorcy  

nie przekraczającej 5 m, oraz  ± 3 dB w pozostałych przypadkach. Oceniając 

dokładność metody należy także uwzględnić dokładność oceny parametrów źródła 

hałasu. 

Kryterium poprawnej kalibracji modelu powinno odnosić  się do ograniczenia 

różnicy między wynikami badań terenowych, a rezultatami obliczeń modelowych 

poziomów dźwięku w wybranych punktach.  
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Przyjmując za wielkość kryterialną odchylenie standardowe tej różnicy, 

proponowane kryterium można opisać w postaci zależności: 

 

gdzie: 

n – liczba wykonanych obliczeń i pomiarów porównawczych, 

LAobli – wartość i-tego poziomu obliczonego, dB, 

LAzmi – wartość i-tego zmierzonego poziomu, dB 

Ponieważ kalibracja modelu ma służyć weryfikacji przyjętych założeń  

i sprawdzeniu poprawności wykonanej mapy, można założyć, że dla wybranego 

odcinka wystarczający jest jeden pomiar kalibracyjny.  

Weryfikację poprawności modeli obliczeniowych oparto o pomiary wartości 

poziomu równoważnego dla pory dnia (LAeqD) co jest wystarczającym kryterium 

pozwalającym stwierdzić poprawność modelu. W przypadku hałasu kolejowego, 

pomiar poziomów ekspozycyjnych jest automatycznie pomiarem kalibracyjnym, gdyż 

otrzymane wyniki stanowią parametr wejściowy do określenia mocy akustycznej 

referencyjnego odcinka linii kolejowej. 

Porównanie wartości zmierzonych oraz obliczonych w oprogramowaniu CadnaA 

zestawiono we właściwych operatach pomiarowych stanowiących załącznik  

do niniejszego opracowania. 
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7.  REALIZACJA MAP TERENÓW ZAGROŻONYCH HAŁASEM 

 Bardzo istotną grupę map dla oceny klimatu akustycznego w środowisku 

stanowią mapy terenów zagrożonych hałasem. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych 

ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji, przez mapę 

terenów zagrożonych hałasem należy rozumieć mapę przedstawiającą izolinie  

i obszary przekroczeń dopuszczalnej wartości wskaźnika, dla którego tę mapę 

opracowano. Mapa terenów zagrożonych hałasem przedstawia przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów dźwięku w następujących przedziałach:  

a) 0 – 5   dB, 

b) 5 – 10 dB, 

c) 10 -15 dB, 

d) 15 – 20 dB, 

e) powyżej 20 dB. 

 Mapę terenów zagrożonych hałasem należy sporządzać dla każdego  

z głównych źródeł oddzielnie tzn. w przypadku miasta Kielc dla hałasu drogowego, 

kolejowego i przemysłowego.  

 Technicznie mapy terenów zagrożonych hałasem powstają poprzez nałożenie 

na mapę wrażliwości hałasowej rastrowej mapy imisyjnej z obliczonym rozkładem 

istniejącego poziomu hałasu, wyrażonego wskaźnikiem LDWN lub LN, oraz obliczenie 

różnicy pomiędzy poziomem istniejącym a dopuszczalnym. Po wyskalowaniu wyniku 

w 5-cio decybelowej skali barw otrzymuje się graficzny obraz przekroczeń dla 

danego wskaźnika. 

Poniżej wyszczególniono rejony wzdłuż dróg na terenie Kielc, na których notuje 

się przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu wyrażonego wskaźnikiem LDWN 

lub LN. 

1) W zakresie od 0-5 dB: 

 Piekoszowska, 

 Zagórska, 

 Chopina, 

 Szymanowskiego, 

 Głogowa, 

 Kujawska, 

 Prosta, 

 Żeromskiego, 

 Wapiennikowa, 

 Aleja Popiełuszki, 

 Podklasztorna, 

 Artwińskiego, 

 aleja Szajnowicza-Iwanowa, 

 Massalskiego, 

 Skrajna, 

 Transportowców, 
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 Peryferyjna, 

 Orląt Lwowskich, 

 Nowaka-Jeziorańskiego, 

 Piłsudskiego, 

 Marszałkowska, 

 Targowa, 

 Kaczorowskiego, 

 Radiowa, 

 Starodomaszowska, 

 Romualda, 

 Leszczyńska, 

 Kryształowa. 

2) W zakresie od 5-10 dB: 

 Warszawska, 

 Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego, 

 Domaszowska, 

 Sandomierska, 

 Poleska, 

 Witosa, 

 Zagnańska, 

 1 Maja, 

 Jagiellońska, 

 Okrzei, 

 Grunwaldzka, 

 Ogrodowa, 

 Tarnowska, 

 Wrzosowa, 

 Wojska Polskiego, 

 Husarska, 

 Marmurowa, 

 Fabryczna, 

 Za Walcownią, 

 Łopuszańska, 

 Skrzetlewska, 

 Malików, 

 Sikorskiego, 

 Źródłowa, 

 Szczecińska. 

3) W zakresie od powyżej 10 dB: 

 Łódzka, 

 Jesionowa, 

 DK 74, 

 Al. Solidarności, 

 aleja IX Wieków Kielc, 
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 Krakowska, 

 Ściegiennego. 

W przypadku hałasu kolejowego przekroczenia notuje się w następujących 

lokalizacjach (ulice): 

1) W zakresie od 0-5 dB: 

 Stacyjna, 

 Zagrodowa, 

 Mielczarskiego, 

 Towarowa, 

 Kolberga. 

2) W zakresie od 5-10 dB: 

 Chorzowska, 

 Od Łódzkiej do 1 Maja, 

 Od 1 Maja do Miłej. 

3) W zakresie  powyżej 10 dB: 

 Zagnańska. 

Natomiast dla hałasu przemysłowego wyróżnia się następujące rejony, sąsiadujące  

z niżej wymienionymi obiektami przemysłowymi, usługowymi lub handlowymi,  

o przekroczonych wartościach dopuszczalnych: 

1) W zakresie od 0-5 dB: 

 SHL Zakłady Wyrobów Metalowych S.A. – ul. Zagnańska, 

 DELFO POLSKA S.A. – ul. Zagnańska, 

 Złomhut / Złomrex Metal Sp. z o.o. – ul. Zagnańska, 

 PSS "Społem" – ul. Witosa, 

 Koder Sp. z o. o. – ul. Średnia, 

 Effect Glass S. A. – ul. Hauke Bosaka, 

 Zakłady kamieniarskie w rejonie ul. Cedro-Mazur, 

 Galeria Echo – ul. Świętokrzyska, 

 Elektrociepłownia Kielce – ul. Hubalczyków. 

2) W zakresie od 5-10 dB: 

 Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET S.A. – ul. Chorzowska, 

 NSK Bearings Polska S.A. – ul. Jagiellońska, 

 Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” – ul. Mielczarskiego, 

 D.S. Smith Polska S.A. – ul. Malików, 

 Kaufland (przekroczenia wynikają z faktu, iż obiekt w całości znajduje się 

na obszarze określonym w mapie wrażliwości jako tereny zabudowy 

jednorodzinnej – przekroczenia nie obejmują mieszkańców, jedynie 

wspomniany teren). 

4) W zakresie  powyżej 10 dB: 

 Spółdzielnia Pracy Huta Szkła Sława – ul. Średnia (obszar przemysłowy  

z trzech stron otaczają bezpośrednio przylegające tereny mieszkaniowe 

jednorodzinne). 

 Wszystkie mapy terenów zagrożonych hałasem przekazane zostały 

Zamawiającemu w wersji cyfrowej w formacie CNA, SHP oraz PDF. 
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8.  REALIZACJA MAP WSKAŹNIKA M 

 Wskaźnik M zdefiniowany jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  

14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinien 

odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem. W wymienionym 

rozporządzeniu powiedziane jest (§ 7 ust. 2), że kolejność realizacji zadań programu 

na terenach mieszkaniowych następuje z uwzględnieniem wskaźnika 

charakteryzującego wielkość przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu i liczbę 

mieszkańców na terenie, ustalonego w sposób następujący: 

M = 0,1 m (100,1ΔL – 1)                                                                                          

gdzie: 

M – wartość wskaźnika, 

ΔL – wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w dB, 

m – liczba mieszkańców na terenie o przekroczonym poziomie 

dopuszczalnym. 

 Rozporządzenie stanowi, że kolejność realizacji zadań programu na terenach 

mieszkaniowych ustala się zaczynając od terenów o najwyższej wartości wskaźnika 

M do terenów o najniższej wartości wskaźnika M. 

 Z podanej definicji wynika, że wskaźnik M należy obliczyć w odniesieniu  

do (bliżej nieokreślonego) terenu uwzględniając w nim liczbę mieszkańców i wielkość 

przekroczeń. Przepisy nie podają jak zdefiniować jednostkę terenu, na której należy 

obliczyć wskaźnik M. Nie może to być obszar całego miasta, ponieważ prowadziłoby 

to do jednej wartości wskaźnika. Również przekroczenia wartości dopuszczalnych  

na każdym terenie nie są stałe, lecz zmieniają się wraz z odległością od źródła 

hałasu. W istniejących przepisach nie jest powiedziane jaką wielkość przekroczeń 

należy uwzględnić przy wyznaczaniu wskaźnika M. Możliwe jest więc uwzględnienie 

średniej arytmetycznej, średniej logarytmicznej lub wartości maksymalnej.  

Za każdym razem będą to inne wartości wskaźnika M. 

 Nie trudno zauważyć, że przy tak nieprecyzyjnej definicji wskaźnika M oraz 

braku dodatkowych przepisów wykonawczych czy zaleceń, istnieje wielka dowolność 

w jego interpretacji i sposobie obliczeń. 

 Z uwagi na nieprecyzyjny charakter wskaźnika M, jego obliczone w różny 

sposób wartości mogą prowadzić do wielu nieporozumień. Wskazana jest więc duża 

ostrożność w jego praktycznym wykorzystaniu, a w szczególności przy 

podejmowaniu decyzji o realizacji zabezpieczeń antyhałasowych w oparciu  

o wartości wskaźnika M.  

Wskaźnik M przyjmuje wartość „0” na obszarach, na których  

nie ma mieszkańców (m = 0) lub nie ma przekroczeń wartości dopuszczalnych 

(ΔL = 0). Na pozostałych obszarach przyjmuje skończone wartości liczbowe. 

Zagrożenia hałasowe są największe, gdy wskaźnik M przyjmuje wartości największe 

tzn. na obszarach, na których występują duże przekroczenia wartości 
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dopuszczalnych w połączeniu z dużą ilością mieszkańców. 

 Przyjęto, że wskaźnik M zostanie obliczony dla obiektów mieszkaniowych 

wyznaczonych w granicach obszarów z mapy wrażliwości hałasowej. Dla każdego 

takiego budynku obliczone zostały wartości wskaźnika M osobno dla wskaźnika LDWN 

i LN . Następnie pokolorowano obszary wrażliwości zgodnie z wartością obliczonego 

wskaźnika M. Wyniki przekazano w postaci cyfrowej.   

 Mapy wskaźnika M dla obszarów z zabudową mieszkaniową wykonane zostały 

w wersji cyfrowej oddzielnie dla każdego ze wskaźników  (LDWN, LN,) oraz każdego  

z uwzględnionych głównych źródeł hałasu (drogi, koleje, przemysł). 
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9.  WYNIKI ANALIZ ROZKŁADU HAŁASU PRZY ELEWACJACH BUDYNKÓW, 
PRZEPROWADZONYCH NA RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH 

Rozkład poziomu hałasu na elewacji budynku silnie zależy od odległości 

budynku od źródła hałasu, jak i od samego kształtu elewacji. Jak wiadomo, dźwięk 

rozchodzi się promieniście. Dopiero przeszkody na drodze propagacji wpływają na 

zmianę kierunku rozchodzenia się fali akustycznej. 

W niniejszym opracowaniu rozpatrzone zostały dwa przykładowe przekroje 

akustyczne: 

a) Przekrój-A: budynku o nieskomplikowanym kształcie elewacji o wysokości 32 

m, znajdującym się w pewnej odległości od liniowego źródła hałasu, 

b) Przekrój-B: budynku o nieskomplikowanym kształcie elewacji o wysokości 13 

m, w sąsiedztwie ekranu akustycznego, 

przy czym w obu przypadkach ustalono wysokość parteru = 4 m, a wysokość 

kondygnacji = 3.1 m. Receptory oddalone były od siebie w poziomie o 5 m. 

Przekrój-A 
 

Rysunek 17. Przekrój-A - rozkład hałasu w pionie przy elewacji budynku. Liniowe 
źródło hałasu. 

 
 

W rozważanym przekroju najwyższy poziom hałasu na elewacji jest na 

wysokości ok. 10 m i wynosi 64 dB. Poniżej poziom hałasu spada o ok. 2 dB.  

Jest to spowodowane wpływem tłumienia gruntu na rozkład poziomu hałasu  
w przestrzeni. Oznacza to, że dolne kondygnacje budynków charakteryzują się 
często mniejszym narażeniem na hałas niż kondygnacja narażona na najwyższy 
poziom. Na wyższych kondygnacjach poziom hałasu wykazuje również tendencję 
malejącą wraz z wysokością jednak nie jest to spadek znaczny. Ilustruje to 
szczegółowo Rysunek 15 przedstawiający rozkład poziomów hałasu na 
poszczególnych elewacjach. 
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Rysunek 18. Przekrój-A - rozkład hałasu na elewacjach budynku. 

 

 

Przekrój-B 
 

Rysunek 19 Przekrój-B - rozkład hałasu na elewacjach budynku chronionego 
ekranem akustycznym. 

 
Na rysunku 16 (widok 3D) widoczny jest pionowy przekrój rozkładu hałasu  

w sytuacji, kiedy budynek jest chroniony ekranem akustycznym. Zgodnie z teorią 

największy cień akustyczny znajduje się w przestrzeni poniżej rzędnej 

odpowiadającej krawędzi ekranu, widoczne są również efekty krawędziowe.  
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Na omawianym przykładzie widać, że odległość ekranu od źródła hałasu (drogi) 

oraz jego wysokość zostały tak dobrane, aby zapewnić ochronę wszystkich 

kondygnacji. Ponownie można zauważyć wpływ tłumienia gruntu na wartość poziomu 

hałasu na fasadzie. 

Poniżej przedstawiono krótkie wytłumaczenie, dlaczego hałas w mieście tak 

„słabo” maleje wraz z wysokością. 

Otóż w ciepłym powietrzu dźwięk rozchodzi się z większą prędkością niż  

w zimnym. A hałas to przecież niepożądany dźwięk. W przestrzeni, w której 

temperatura jest stała, hałas może się rozchodzić ze stałą prędkością i prostoliniowo. 

W ciągu słonecznego dnia, w normalnych warunkach temperatura powietrza 

maleje wraz z wysokością, więc tuż przy gruncie hałas rozchodzi się szybciej niż  

w wyższych warstwach atmosfery. Promienie akustyczne są w związku z tym 

kierowane w górę i tylko te poruszające się w kierunku pionowym mogą rozchodzić 

się prostoliniowo - będą jedynie przyspieszać w cieplejszym powietrzu a zwalniać  

w chłodniejszym. 

Takie zjawisko załamania promieni akustycznych i zmiany kierunku propagacji 

dźwięku (hałasu) w wyniku różnic prędkości propagacji nazywa się refrakcją. Energia 

skierowanych w górę fal akustycznych jest rozpraszana w wyższych warstwach 

atmosfery, a przy powierzchni gruntu powstaje cień akustyczny. 

Od wieczora do wczesnego ranka mamy często do czynienia z odwrotnym 

rozkładem temperatur. Występuje zjawisko inwersji temperaturowej – powietrze przy 

powierzchni gruntu jest chłodniejsze niż w wyższej warstwie atmosfery. Fale 

dźwiękowe poruszają się zatem szybciej w warstwach wyższych i kierowane są w dół 

- załamywane na powierzchnię ziemi. Hałas w domu jest wówczas słyszalny nawet  

z bardzo odległych źródeł i może być bardzo uciążliwy. 

Omówione dwa wybrane przypadki zostały wybrane, jako charakterystyczne.  

W rzeczywistości sytuacje mogą być bardziej skomplikowane. Na terenach 

zabudowanych poziom hałasu na wyższych kondygnacjach nie różni się znacznie od 

tego na niższych. Oprócz wyżej omówionych zjawisk, powodują to odbicia fal 

dźwiękowych pomiędzy sąsiednimi budynkami dające tendencję do utrzymywania 

poziomu hałasu na wyższych piętrach. 

Programy obliczeniowe mają zaimplementowane algorytmy obliczeniowe 

uwzględniające opisane wyżej efekty w postaci uśrednionych współczynników 

propagacji. 
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10.  OBSZARY CICHE W AGLOMERACJI 

 Na terenie Kielc zlokalizowano szereg obszarów (w ramach obszarów z mapy 

wrażliwości), na których nie występują przekroczenia poziomów hałasu, wyrażonych 

wskaźnikiem LDWN, dla wszystkich rozpatrywanych źródeł jednocześnie. Mapa 

przekazana została w formacie cyfrowym. 

Rysunek 20. Lokalizacja obszarów cichych w aglomeracji. 
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11.  ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW WYKONANYCH DLA POTRZEB 

MAPY AKUSTYCZNEJ 

 W trakcie realizacji mapy akustycznej miasta Kielce wykonano szereg 
pomiarów akustycznych wzdłuż dróg, kolei oraz w sąsiedztwie lub na terenie 
zakładów przemysłowych. Wszystkie wyniki zestawiono w Operatach Pomiarowych 
stanowiących integralną cześć niniejszego Operatu Mapy Akustycznej. Wykonane 
pomiary posłużyły do walidacji i kalibracji modelu obliczeniowego. 
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12.  ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZ 

12.1. Dane dla Komisji Europejskiej  

 W ramach realizacji mapy hałasu miasta Kielc przygotowano zestawienia 
statystyczne wymagane do raportowania dla Komisji Europejskiej. Wymagane dane 
zostały przestawione w poniższych tabelach. 

Tabela 5. Liczba ludności w setkach narażona na hałas od poszczególnych źródeł. 

Poziom w dB 
Hałas drogowy Hałas kolejowy 

Hałas  
przemysłowy 

LDWN LN LDWN LN LDWN LN 

50-55 
55 

400 500 0 0 0 0 

55-60 
60 

500 200 0 0 0 0 

60-65 
65 

500 0 0 0 0 0 

65-70 
70 

200 0 0 0 0 0 

70-75 
75 

0 0 0 0 0 0 

> 75 0 0 0 0 0 0 

Tabela 6. Liczba ludności w setkach narażona na hałas w budynkach z tzw. cichą 
elewacją 

Poziom w dB 
Hałas drogowy Hałas kolejowy 

Hałas  

przemysłowy 

LDWN LN LDWN LN LDWN LN 

50-55 

55 

0 100 0 0 0 0 

55-60 

60 

100 100 0 0 0 0 

60-65 

65 

200 0 0 0 0 0 

65-70 

70 

100 0 0 0 0 0 

70-75 

75 

0 0 0 0 0 0 

> 75 0 0 0 0 0 0 

Tabela 7. Powierzchnie obszarów eksponowane na hałas w km2 

Poziom w dB 
Hałas drogowy Hałas kolejowy 

Hałas  
przemysłowy 

LDWN LN LDWN LN LDWN LN 

50-55 20,21 9,60 2,81 1,39 2,20 1,28 

55-60 13,51 5,08 1,57 0,84 1,62 0,53 

60-65 7,54 2,72 1,15 0,46 0,90 0,03 

65-70 4,55 1,14 0,61 0,10 0,14 0 

70-75 2,39 0,27 0,33 0 0 0 

> 75 0,76 0 0 0 0 0 
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Tabela 8. Liczba ludności w setkach narażona na hałas od dróg głównych 

Liczba ludności w setkach narażona na hałas od dróg 
głównych 

Poziom w dB Drogi główne, pow. 3 mln poj./rok 

LDWN LN 

50-55 200 200 

55-60 100 100 

60-65 100 0 

65-70 0 0 

70-75 0 0 

> 75 0 0 

Tabela 9. Liczba ludności w setkach narażona na hałas od dróg głównych  
w budynkach z tzw. cichą elewacją 

Liczba ludności w setkach narażona na hałas od dróg 
głównych w budynkach z tzw. cichą elewacją 

Poziom w dB 
Drogi główne, pow. 3 mln poj./rok 

LDWN LN 

< 50 0 0 

50-55 100 0 

55-60 0 0 

60-65 0 0 

65-70 0 0 

70-75 0 0 

> 75 0 0 

12.2. Dane statystyczne wymagane rozporządzeniem ministra środowiska  

z dnia 1 października 2007 r. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października  
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych 
oraz ich układu i sposobu prezentacji, należy w ramach realizacji mapy akustycznej 
oszacować również liczbę lokali mieszkalnych oraz osób, z dokładnością do stu, 
zamieszkujących te lokale, narażone na hałas oceniany wskaźnikiem LDWN i LN, 
wyznaczonym, na wysokości 4 m nad poziomem terenu, przy najbardziej 
narażonej na hałas elewacji, w określonych w Rozporządzeniu przedziałach 
wartości wskaźnika LDWN i LN.  

Ponadto należy dokonać zestawienia tabelarycznego zawierającego 

podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej  

w układzie wg załączonego w Rozporządzeniu wzoru. 
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Tabela 10. Liczba lokali mieszkalnych z dokładnością do stu narażona na hałas  
od poszczególnych źródeł 

Poziom w dB 
Hałas drogowy Hałas kolejowy 

Hałas  
przemysłowy 

LDWN LN LDWN LN LDWN LN 

50-55 23900 26000 3600 1300 300 200 

55-60 29300 13100 1500 200 200 100 

60-65 26100 2500 600 100 200 0 

65-70 10300 100 100 0 0  

70-75 1000 0 0 0 0 0 

> 75 0 0 0 0 0 0 

Rysunek 21. Liczba lokali mieszkalnych z dokładnością do stu narażona na hałas  
od poszczególnych źródeł 

 

Tabela 11. Liczba osób z dokładnością do stu narażona na hałas od poszczególnych 
źródeł 

Poziom w dB 
Hałas drogowy Hałas kolejowy 

Hałas  
przemysłowy 

LDWN LN LDWN LN LDWN LN 

50-55 42700 46600 6500 2300 500 300 

55-60 52500 23500 2700 400 400 200 

60-65 46800 4500 1000 100 300 0 

65-70 18400 100 100 0 0 0 

70-75 1800 0 0 0 0 0 

> 75 0 0 0 0 0 0 
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Rysunek 22. Liczba osób z dokładnością do stu narażona na hałas od 
poszczególnych źródeł 

 

 

Tabela 12. Liczba lokali mieszkalnych z dokładnością do stu narażona na hałas  
od poszczególnych źródeł mających tzw. względnie cichą elewację 

Poziom w dB 
Hałas drogowy Hałas kolejowy 

Hałas  
przemysłowy 

LDWN LN LDWN LN LDWN LN 

50-55 1400 7000 2100 

 

900 0 100 

55-60 5400 4600 1000 100 100 0 

60-65 9200 1100 400 100 0 0 

65-70 3100 0 0 0 0 0 

70-75 500 0 0 0 0 0 

> 75 0 0 0 0 0 0 

Rysunek 23. Liczba lokali mieszkalnych z dokładnością do stu narażona na hałas  
od poszczególnych źródeł mających tzw. względnie cichą elewację 
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Tabela 13. Liczba osób z dokładnością do stu narażona na hałas od poszczególnych 
źródeł mających tzw. względnie cichą elewację 

Poziom w dB 
Hałas drogowy Hałas kolejowy 

Hałas  
przemysłowy 

LDWN LN LDWN LN LDWN LN 

50-55 2500 12500 3700 1600 0 200 

55-60 9600 8200 1800 200 200 0 

60-65 16500 1900 700 100 0 0 

65-70 5600 0 0 0 0 0 

70-75 900 0 0 0 0 0 

> 75 0 0 0 0 0 0 

Rysunek 24. Liczba osób z dokładnością do stu narażona na hałas od 
poszczególnych źródeł mających tzw. względnie cichą elewację 

 

 
Liczba lokali mieszkalnych oraz mieszkańców w poszczególnych zakresach 

poziomu hałasu podana została zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dokładnością do stu (nie jest to więc wartość w setkach, a tylko 

zaokrąglona do pełnej setki). 

 Wartości w tabelach poniżej podane zostały, zgodnie z wymaganiami zawartymi 

ww. Rozporządzeniu nie dla poszczególnych zakresów poziomu hałasu (jak  

w zestawach danych do raportowania dla Komisji Europejskiej), a dla zakresów 

przekroczeń poziomów dopuszczalnych. Odnoszą się wiec tylko do obszarów 

chronionych, wyznaczonych na mapie wrażliwości hałasowej obszarów.  Ze względu 

na to, że powierzchnie obszarów zagrożonych hałasem, wyrażone km2 przyjmują na 

ogół wartości mniejsze od 0,5 km2 i po zaokrągleniu do pełnych km2 wynik wynosiłby 

„0”, zostały one przedstawione, dla uniknięcia nieporozumień, z dokładnością do 

drugiego, znaczącego miejsca po przecinku. Podobnie przedstawiona została liczba 

mieszkańców i lokali mieszkalnych w poszczególnych zakresach przekroczeń.  

 Ilość budynków szkolnych i przedszkolnych oraz budynków służby zdrowia, 

opieki społecznej i socjalnej podane zostały bez zaokrągleń. 
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Tabela 14. Zestawienie informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla 
hałasu drogowego na obszarze miasta Kielce 

Hałas drogowy Wskaźnik LDWN 

 Wielkość przekroczeń dopuszczalnej wartości wskaźnika hałasu w danym zakresie: 

 do 5 dB > 5 – 10  dB > 10 – 15 dB > 15 – 20 dB pow. 20 dB 

 Stan warunków akustycznych środowiska 

 Niedobry Zły Bardzo zły 

Powierzchnia 
obszarów 

zagrożonych w danym 
zakresie (km

2
) 

1,201 0,198 0,001 0 0 

Liczba lokali 
mieszkalnych w 

danym zakresie (tys.) 
3,518 0,214 0,020 0 0 

Liczba zagrożonych 
mieszkańców w 

danym zakresie (tys.) 
6,262 0,381 0,036 0 0 

Liczba budynków 
szkolnych i 

przedszkolnych w 
danym zakresie 

32 2 0 0 0 

Liczba budynków 
służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej 

w danym zakresie 

10 0 0 0 0 

Inne obiekty 
budowlane istotne z 

punktu widzenia 
ochrony przed 

hałasem (liczba 
obiektów) 

- - - - - 

Hałas drogowy Wskaźnik LN 

 Wielkość przekroczeń dopuszczalnej wartości wskaźnika hałasu w danym zakresie: 

 do 5 dB > 5 – 10  dB > 10 – 15 dB > 15 – 20 dB pow. 20 dB 

 Stan warunków akustycznych środowiska 

 Niedobry Zły Bardzo zły 

Powierzchnia 
obszarów 

zagrożonych w danym 
zakresie (km

2
) 

0,693 0,088 0,006 0 0 

Liczba lokali 
mieszkalnych w 

danym zakresie (tys.) 
2,309 0,096 0 0 0 

Liczba zagrożonych 
mieszkańców w 

danym zakresie (tys.) 
4,111 0,171 0 0 0 

Liczba budynków 
szkolnych i 

przedszkolnych w 
danym zakresie 

13 1 0 0 0 

Liczba budynków 
służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej 

w danym zakresie 

1 0 0 0 0 

Inne obiekty 
budowlane istotne z 

punktu widzenia 
ochrony przed 

hałasem (liczba 
obiektów) 

- - - - - 
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Tabela 15. Zestawienie informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla 
hałasu kolejowego na obszarze miasta Kielce 

Hałas kolejowy Wskaźnik LDWN 

 Wielkość przekroczeń dopuszczalnej wartości wskaźnika hałasu w danym zakresie: 

 do 5 dB > 5 – 10  dB > 10 – 15 dB > 15 – 20 dB pow. 20 dB 

 Stan warunków akustycznych środowiska 

 Niedobry Zły Bardzo zły 

Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym 

zakresie (km
2
) 

0,068 0,010 0 0 0 

Liczba lokali 
mieszkalnych w danym 

zakresie (tys.) 
0,072 0,002 0 0 0 

Liczba zagrożonych 
mieszkańców w danym 

zakresie (tys.) 
0,128 0,004 0 0 0 

Liczba budynków 
szkolnych i 

przedszkolnych w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

Liczba budynków służby 
zdrowia, opieki 

społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane 
istotne z punktu 

widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba 

obiektów) 

- - - - - 

Hałas kolejowy Wskaźnik LN 

 Wielkość przekroczeń dopuszczalnej wartości wskaźnika hałasu w danym zakresie: 

 do 5 dB > 5 – 10  dB > 10 – 15 dB > 15 – 20 dB pow. 20 dB 

 Stan warunków akustycznych środowiska 

 Niedobry Zły Bardzo zły 

Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym 

zakresie (km
2
) 

0,035 0,004 0 0 0 

Liczba lokali 
mieszkalnych w danym 

zakresie (tys.) 
0,034 0 0 0 0 

Liczba zagrożonych 
mieszkańców w danym 

zakresie (tys.) 
0,061 0 0 0 0 

Liczba budynków 
szkolnych i 

przedszkolnych w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

Liczba budynków służby 
zdrowia, opieki 

społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane 
istotne z punktu 

widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba 

obiektów) 

- - - - - 
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Tabela 16. Zestawienie informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla 
hałasu przemysłowego na obszarze miasta Kielce 

Hałas przemysłowy Wskaźnik LDWN 

 Wielkość przekroczeń dopuszczalnej wartości wskaźnika hałasu w danym zakresie: 

 do 5 dB > 5 – 10  dB > 10 – 15 dB > 15 – 20 dB pow. 20 dB 

 Stan warunków akustycznych środowiska 

 Niedobry Zły Bardzo zły 

Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym 

zakresie (km
2
) 

0,085 0,018 0,009 0 0 

Liczba lokali 
mieszkalnych w danym 

zakresie (tys.) 
0,092 0,004 0 0 0 

Liczba zagrożonych 
mieszkańców w danym 

zakresie (tys.) 
0,164 0,007 0 0 0 

Liczba budynków 
szkolnych i 

przedszkolnych w 
danym zakresie 

4 1 0 0 0 

Liczba budynków służby 
zdrowia, opieki 

społecznej i socjalnej w 
danym zakresie 

0 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane 
istotne z punktu 

widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba 

obiektów) 

- - - - - 

Hałas przemysłowy Wskaźnik LN 

 Wielkość przekroczeń dopuszczalnej wartości wskaźnika hałasu w danym zakresie: 

 do 5 dB > 5 – 10  dB > 10 – 15 dB > 15 – 20 dB pow. 20 dB 

 Stan warunków akustycznych środowiska 

 Niedobry Zły Bardzo zły 

Powierzchnia 
obszarów 

zagrożonych w danym 
zakresie (km

2
) 

0,085 0,024 0,014 0 0 

Liczba lokali 
mieszkalnych w 

danym zakresie (tys.) 
0,281 0,048 0,001 0 0 

Liczba zagrożonych 
mieszkańców w 

danym zakresie (tys.) 
0,501 0,085 0,002 0 0 

Liczba budynków 
szkolnych i 

przedszkolnych w 
danym zakresie 

2 1 1 0 0 

Liczba budynków 
służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej 

w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

Inne obiekty 
budowlane istotne z 

punktu widzenia 
ochrony przed 

hałasem (liczba 
obiektów) 

- - - - - 
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Rysunek 25. Stan warunków akustycznych środowiska – hałas drogowy, wskaźnik 
LDWN  

 
 

Rysunek 26. Stan warunków akustycznych środowiska – hałas drogowy, wskaźnik LN  
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Rysunek 27. Stan warunków akustycznych środowiska – hałas kolejowy, wskaźnik 
LDWN 

 
 

Rysunek 28. Stan warunków akustycznych środowiska – hałas kolejowy, wskaźnik LN 
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Rysunek 29. Stan warunków akustycznych środowiska – hałas przemysłowy, 
wskaźnik LDWN 

 
 

Rysunek 30. Stan warunków akustycznych środowiska – hałas przemysłowy, 
wskaźnik LN 
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13.  INFORMACJA I ANALIZA UPRZEDNIO WYKONANEJ MAPY 

AKUSTYCZNEJ 

 W 2012 roku, w ramach realizacji projektu „Mapy akustyczne miasta Kielce” 

opracowano mapę akustyczną zgodną z wymaganiami zawartymi w ustawie Poś 

oraz w Dyrektywie 2002/49/WE. Mapy te zostały następnie zaktualizowane w 2013 

roku, ze względu zmianę przepisów odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu. 

 Zakres prac obejmował, miedzy innymi, realizację Numerycznego Modelu 

Terenu oraz Trójwymiarowego Modelu Zabudowy. Opracowane zostały dane 

dotyczące geometrii osi dróg, torów kolejowych i zakładów przemysłowych. 

Pozyskane zostały i wykorzystane w obliczeniach dane dotyczące parametrów 

głównych źródeł hałasu tzn. sieci drogowo-ulicznej, sieci kolejowej oraz zakładów 

przemysłowych. 

 Wykonane zostały następujące mapy tematyczne: mapa imisyjna, mapa 

emisyjna, mapa przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, mapa wrażliwości 

hałasowej obszarów, mapy wskaźnika M oraz mapy ludności narażonej na hałas. 

 W wyniku przeprowadzonych analiz i obliczeń określono narażenie 

mieszkańców na hałas pochodzący od poszczególnych źródeł.  

Tabela 17. Liczba lokali mieszkalnych, liczba osób zamieszkujących te lokale oraz 
powierzchnia miasta Kielce, narażone na hałas pochodzący od ruchu drogowego, 
oceniany wskaźnikiem LDWN 

Zakres zasięgu hałasu [dB] 
Liczba lokali  

[-] 

Liczba osób  

[-] 
Powierzchnia miasta [km²] 

55-60 9.526 24.483 9,63 

60-65 6.738 17.316 5,02 

65-70 3.123 8.025 3,22 

70-75 0.524 1.347 2,42 

powyżej 75 0.036 0.092 1,74 

 

Tabela 18. Liczba lokali mieszkalnych, liczba osób zamieszkujących te lokale oraz 
powierzchnia miasta Kielce, narażone na hałas pochodzący od ruchu drogowego, 
oceniany wskaźnikiem LN 

Zakres zasięgu hałasu [dB] Liczba lokali [-] Liczba osób [-] Powierzchnia miasta [km²] 

50-55 8.721 22.412 7,20 

55-60 4.413 11.342 3,99 

60-65 0.981 2.520 2,83 

65-70 0.122 0.313 1,78 

powyżej 70 0.000 0.000 0,73 
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Tabela 19. Liczba lokali mieszkalnych, liczba osób zamieszkujących te lokale oraz 
powierzchnia miasta Kielce, narażone na hałas pochodzący od ruchu kolejowego, 
oceniany wskaźnikiem LDWN 

Zakres zasięgu hałasu [dB] Liczba lokali [-] Liczba osób [-] Powierzchnia miasta [km²] 

55-60 0.390 1.002 2.039 

60-65 0.175 0.451 1.385 

65-70 0.056 0.144 0.852 

70-75 0.000 0.000 0.567 

powyżej 75 0.000 0.000 0.191 

 

Tabela 20. Liczba lokali mieszkalnych, liczba osób zamieszkujących te lokale oraz 
powierzchnia miasta Kielce, narażone na hałas pochodzący od ruchu kolejowego, 
oceniany wskaźnikiem LN 

Zakres zasięgu hałasu [dB] Liczba lokali [-] Liczba osób [-] Powierzchnia miasta [km²] 

50-55 0.326 0.838 1.867 

55-60 0.147 0.379 1.241 

60-65 0.023 0.060 0.774 

65-70 0.000 0.000 0.493 

powyżej 70 0.000 0.000 0.092 

 

Tabela 21. Liczba lokali mieszkalnych, liczba osób zamieszkujących te lokale oraz 
powierzchnia miasta Kielce, narażone na hałas pochodzący od zakładów 
przemysłowych, oceniany wskaźnikiem LDWN 

Zakres zasięgu hałasu [dB] Liczba lokali [-] Liczba osób [-] Powierzchnia miasta [km²] 

55-60 0.021 0.055 0.269 

60-65 0.000 0.000 0.580 

65-70 0.000 0.000 0.130 

70-75 0.000 0.000 0.001 

powyżej 75 0.000 0.000 0.000 

Tabela 22. Liczba lokali mieszkalnych, liczba osób zamieszkujących te lokale oraz 
powierzchnia miasta Kielce, narażone na hałas pochodzący od zakładów 
przemysłowych, oceniany wskaźnikiem LN 

Zakres zasięgu hałasu [dB] Liczba lokali [-] Liczba osób [-] Powierzchnia miasta [km²] 

50-55 0.004 0.010 0.276 

55-60 0.000 0.000 0.447 

60-65 0.000 0.000 0.018 

70-75 0.000 0.000 0.000 

powyżej 75 0.000 0.000 0.000 

  
Poniżej przedstawiono porównanie map imisyjnych dla wskaźnika LDWN 

wykonanych w 2013 roku oraz obecnie (2017 r.). Ze względu na brak danych 
obliczeniowych z poprzedniej mapy akustycznej, nie wykonano map różnic. 
Jednakże takie porównanie, nie byłoby miarodajne, gdyż poprzednia mapa zawierała 
różny zakres dla poszczególnych źródeł hałasu i nie odzwierciedla realnych trendów 
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zmian stanu akustycznego środowiska w Kielcach. Jedynie w przypadku hałasu 
kolejowego, zauważyć można, iż w obecnej mapie nie uwzględniona została linia 
kolejowa nr 568 (linia eksploatowana sporadycznie – brak danych od PKP PLK). 
Zwraca uwagę różny zasięg oddziaływania poszczególnych stref immisji hałasu. 
Może to wynikać, z uwzględnienia w niniejszej mapie większej ilości parametrów 
obliczeniowych, o większej dokładności. Ponieważ Zamawiający nie dysponował 
plikami obliczeniowymi poprzedniej mapy akustycznej, nie można było 
przeprowadzić dokładniejszej analizy przyczyn takiego stanu rzeczy. 

 
Rysunek 31. Mapa hałasu drogowego – wskaźnik LDWN, 2013 r. 
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Rysunek 32. Mapa hałasu drogowego – wskaźnik LDWN, 2017 r. 
 

 



MAPA AKUSTYCZNA MIASTA KIELCE 

63 | S t r o n a  

 

Rysunek 33. Mapa hałasu kolejowego – wskaźnik LDWN, 2013 r. 
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Rysunek 34. Mapa hałasu kolejowego – wskaźnik LDWN, 2017 r. 
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Rysunek 35. Mapa hałasu przemysłowego – wskaźnik LDWN, 2013 r. 
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Rysunek 36. Mapa hałasu przemysłowego – wskaźnik LDWN, 2017 r. 
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14.  INFORMACJA I ANALIZA UPRZEDNIO WDROŻONEGO PROGRAMU 

OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA GMINY KIELCE 

 W 2015 roku uchwalony został „Program ochrony środowiska przed hałasem 

dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w granicach 

administracyjnych Miasta Kielce (plan na lata 2015-2019)”, przyjęty przez Radę 

Miasta Kielce uchwałą nr V/59/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2015 r., poz. 636). 

Program objął swoim zasięgiem obszar miasta i ze względu na stwierdzone 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu opracowany został dla hałasu 

drogowego oraz kolejowego. 

 Największe przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu można 

zidentyfikować na terenach sąsiadujących z drogami krajowymi nr 73 i 74, drogami 

wojewódzkimi nr 786 i 762 oraz w centrum miasta. Poniżej opisano zakres naruszeń 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w sąsiedztwie głównych dróg i ulic 

zlokalizowanych w granicach Miasta Kielce: 

 ul. Sandomierska do 20 dB, 

 al. IX Wieków Kielc do 20 dB, 

 ul. Łódzka do 20 dB, 

 ul. Tarnowska do 20 dB, 

 ul. Krakowska do 20 dB, 

 ul. Księdza Piotra Ściegiennego do 20 dB, 

 ul. Jesionowa do 15 dB, 

 ul. Świętokrzyska 15 dB, 

 al. Solidarności do 15 dB, 

 ul. Warszawska do 15 dB, 

 ul. Zagnańska do 15 dB, 

 ul. Jagiellońska do 15 dB, 

 ul. Grunwaldzka do 15 dB, 

 ul. Żelazna do 15 dB, 

 ul. Armii Krajowej do 15 dB, 

 ul Żytnia do 15 dB, 

 ul. Ogrodowa do 15 dB 

 ul. Seminaryjska do 15 dB, 

 ul. Źródłowa do 15 dB, 

 ul. Szczecińska do 15 dB, 

 ul. Wapiennikowa do 15 dB, 

 ul. Marmurowa do 15 dB, 

 ul. Wrzosowa do 15 dB, 

 ul. Wojska Polskiego do 15 dB. 

W sąsiedztwie pozostałych ulic przekroczenia wartości dopuszczalnych są 

mniejsze. W większości przypadków mieściły w granicach do 10 dB. Dużo mniejsze 

przekroczenia wartości dopuszczalnych można zaobserwować analizując hałas 
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generowany przez ruch kolejowy. Największe przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych występują w miejscu przecięcia linii kolejowej nr 8 z ul. Chorzowską. 

Sięgają one w tym miejscu do 15 dB, natomiast na zdecydowanej większości 

pozostałych obszarów, z którymi sąsiadują linie kolejowe nie obserwuje się naruszeń 

dopuszczalnych poziomów hałasu, bądź są one nieznaczne. Jeszcze korzystniej 

kształtuje się klimat akustyczny w przypadku oddziaływania hałasu przemysłowego. 

W zasadzie naruszenia poziomów dopuszczalnych hałasu w środowisku 

występują na bardzo małym obszarze i są one mniejsze od 5 dB. W większości 

przypadków funkcjonujący w Kielcach przemysł nie narusza poziomów 

dopuszczalnych. 

Program proponuje aby w ramach strategii krótkoterminowej, w miarę 

możliwości, dążyć do sukcesywnego zwiększania obszarów objętych miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta 

Kielce. Pozwoli to na wyegzekwowanie od Inwestorów właściwej lokalizacji 

inwestycji, zapewniającej odpowiedni komfort akustyczny dla użytkowników 

obiektów. Dzięki właściwemu planowaniu przestrzennemu będzie można uniknąć 

powstawania części nowych „gorących obszarów”. 

W ramach Programu proponuje się wprowadzić dla głównych ciągów 

komunikacyjnych, ze względu na występowanie największych przekroczeń wartości 

dopuszczalnych poziomu dźwięku w środowisku, następujące wytyczne do 

planowania przestrzennego na terytorium Miasta Kielce: 

1) lokalizowanie nowoprojektowanych dróg klas wyższych od klasy L-lokalnej 

w sposób zapewniający jak najmniejszą ingerencję w tereny podlegające 

ochronie akustycznej, 

2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej poza zasięgiem uciążliwego 

hałasu komunikacyjnego, a w przypadku dopuszczenia planowanej 

zabudowy mieszkaniowej w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania 

hałasu należy uwzględnić niżej wymienione warunki: 

zabudowa mieszkaniowa powinna być zabudową niską, zapewniającą 

ochronę akustyczną całego budynku poprzez zastosowanie ekranów 

przeciwdźwiękowych, 

strefowanie lokalizacji zabudowy - lokalizowanie obiektów o charakterze 

niemieszkalnym (np. garaże, obiekty handlowe itp.) bliżej źródła dźwięku, 

które będą stanowić naturalną barierę przeciwdźwiękową dla zabudowy 

chronionej akustycznie, 

Dodatkowo zarządcy dróg w przypadku opiniowania włączenia nowych 

odcinków dróg do systemu komunikacyjnego miasta zobowiązani są uwzględnić 

wpływ inwestycji na zmianę klimatu akustycznego. W celu ochrony przed hałasem 

istnieje możliwość zastosowania również innych rozwiązań, niż stosowane 

powszechnie ekrany akustyczne. Metodami takimi są np.: 

1) zastosowanie odpowiedniej organizacji ruchu drogowego, pozwalającej na 

większą płynność ruchu, co wpływa na zmniejszenia natężenia dźwięku 

emitowanego przez pojazdy, 

2) strefowanie zabudowy względem źródła hałasu, polegające na odpowiednim 
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planowaniu przestrzennym, oddzielającym tereny chronione akustycznie od 

źródeł hałasu poprzez tereny niewrażliwe na hałas np. zabudowę usługową, 

3) odpowiednie kształty, gabaryty oraz odpowiednia orientacja budynków 

zlokalizowanych w pobliżu źródła dźwięku, uniemożliwiająca jego 

rozprzestrzenianie się, 

4) eliminacja niekorzystnych czynników potęgujących hałas np. dużych 

powierzchni odbijających fale akustyczne (beton), 

5) podniesienie konkurencyjności transportu zbiorowego w stosunku do 
indywidualnego transportu samochodowego. 
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15.  OKREŚLANIE WPŁYWU PLANOWANYCH INWESTYCJI NA KLIMAT 

AKUSTYCZNY  

 Aby połączyć planowane koszty wraz z korzyściami, określono wskaźnik, który 
jest miarą opłacalności inwestycji w odniesieniu do hałasu.  

 W tym celu należy określić skuteczność rozwiązania antyhałasowego, jako 
miarę społecznych korzyści (zysku). Wielkość taką można wyrazić wzorem: 

S = mr·ΔLr 

gdzie:  

S – skuteczność rozwiązania antyhałasowego, 

mr - liczba osób zamieszkujących dany obszar, 

ΔLr - wielkość redukcji hałasu na tym obszarze.  

 Widać z powyższego wzoru, że skuteczność jest wprost proporcjonalna  
do liczby ludności zamieszkującej obszar i do stopnia redukcji hałasu po 
zastosowaniu środka antyhałasowego 

 Porównując koszt danego rozwiązania do jego skuteczności otrzymano 
informację o tym, ile kosztować będzie redukcja hałasu o 1 dB w przeliczeniu  
na jednego mieszkańca. Stosunek kosztu realizacji przedsięwzięcia do jego 
skuteczności nazwano kosztochłonnością inwestycji (antyhałasowej). Matematycznie 
wyznacza się ją wzorem: 

KCH = k/S 

gdzie: 

KCH – kosztochłonność inwestycji (antyhałasowej), 

k – koszt inwestycji w zł, 

S – skuteczność inwestycji. 

 Dzięki wskaźnikowi KCH można wyznaczyć inwestycje, które przy nakładzie 
najmniejszych środków dadzą największą redukcję hałasu obejmując jak największą 
liczbę osób. Należy zauważyć, że im mniejsza wartość KCH, tym inwestycja była 
bardziej „opłacalna” – czyli bardziej efektywna ekonomicznie.  

 Aby wyznaczyć opisany powyżej współczynnik KCH należy określić 
skuteczność danego rozwiązania, które szeregujemy w tym przypadku jako 
antyhałasowe, mając na względzie, że czynnik akustyczny jest jednym z wielu 
branych pod uwagę w procesie planowania remontów lub modernizacji odcinków 
drogowych. Dla odcinków z powyższej tabeli, dopiero na etapie analizy 
porealizacyjnej możliwe będzie oszacowanie „zysku” akustycznego, czyli wielkości 
redukcji hałasu. 

 Poniżej przedstawiono analizę kosztów i korzyści dla zadanych wartości 
parametrów obliczeniowych, w odniesieniu do jednostkowego kosztu takiej inwestycji 
wynoszącego 1 mln zł. 

Opisane wskaźniki mogą pomóc w określeniu priorytetów w zakresie ochrony 
mieszkańców przed nadmiernym hałasem, powodowanym przez konkretne 
inwestycje. 
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Tabela 23. Kosztochłonność inwestycji antyhałasowej 

Lp. 
Liczba 

mieszkańców -mr 

Wielkość 
redukcji 

hałasu - ΔLr 

Skuteczność 
rozwiązania 

antyhałasowego - S 

Koszt rozwiązania 
antyhałasowego -  

k [mln zł] 

Kosztochłonność 
inwestycji antyhałasowej 

- KCH 

1 1 1 1 1 1 

2 10 1 10 1 0,1 

3 100 1 100 1 0,01 

4 1 3 3 1 0,333333 

5 10 3 30 1 0,033333 

6 100 3 300 1 0,003333 

7 1 6 6 1 0,166667 

8 10 6 60 1 0,016667 

9 100 6 600 1 0,001667 
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16.  ANALIZA TENDENCJI ZMIAN STANU AKUSTYCZNEGO NA TERENIE 

KIELC 

 Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października  

2007 w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych w mapach akustycznych 

oraz ich układu i sposobu prezentacji należy w ramach realizacji mapy akustycznej 

dokonać „analizy trendów zmian stanu akustycznego środowiska, o ile są do 

dyspozycji materiały pozwalające na wykonanie takiej analizy, tzn. informacje  

o stanach przeszłych warunków akustycznych środowiska”. 

 Należy zauważyć, że analizę porównawczą aktualnego stanu akustycznego 

środowiska ze stanami przeszłymi można dokonać, o ile informacje o stanach 

przeszłych i stanie aktualnym byłyby wyrażone takimi samymi wielkościami lub 

wielkościami dającymi się sprowadzić do wielkości porównywalnych.  

  Najbardziej wymierną skalą porównawczą będzie liczba osób narażonych 

na hałas oraz powierzchnie eksponowane na hałas w konkretnych przedziałach. 

Poniżej przedstawiono wynik porównania narażenia na hałas uzyskanego  

w ramach poprzedniej i obecnej mapy akustycznej. Wartości dodatnie oznaczają 

zwiększenie wartości w stosunku do poprzedniej mapy, natomiast ujemne – 

zmniejszenie.  

Tabela 24 Wyniki porównania map hałasu drogowego dla wskaźnika LDWN 

Zakres zasięgu 
hałasu [dB] 

Liczba osób  
Powierzchnia miasta 

[km²] 

55-60 28028 3,88 

60-65 29490 2,52 

65-70 10347 1,33 

70-75 457 -0,03 

powyżej 75 -67 -0,98 

 

Tabela 25 Wyniki porównania map hałasu drogowego dla wskaźnika LN 
 

Zakres zasięgu 
hałasu [dB] 

Liczba osób  
Powierzchnia 
miasta [km²] 

50-55 24188 2,4 

55-60 12158 1,09 

60-65 1980 -0,11 

65-70 -213 -0,64 

powyżej 70 0 -0,46 

 

Tabela 26 Wyniki porównania map hałasu kolejowego dla wskaźnika LDWN 
 

Zakres zasięgu 
hałasu [dB] 

Liczba osób  
Powierzchnia miasta 

[km²] 

55-60 1702 0,6245 

60-65 633 0,0834 

65-70 -11 0,1743 

70-75 48 -0,0578 

powyżej 75 0 0,0304 
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Tabela 27 Wyniki porównania map hałasu kolejowego dla wskaźnika LN 
 

Zakres zasięgu 
hałasu [dB] 

Liczba osób-] 
Powierzchnia miasta 

[km²] 

50-55 1427 0,1001 

55-60 59 0,0662 

60-65 33 -0,0715 

65-70 0 -0,1044 

powyżej 70 0 -0,07 

 

Tabela 28 Wyniki porównania map hałasu przemysłowego dla wskaźnika LDWN 
 

Zakres zasięgu 
hałasu [dB] 

Liczba osób  
[-] 

Powierzchnia miasta 
[km²] 

55-60 339 1,3529 

60-65 290 0 

65-70 2 0 

70-75 0 0 

powyżej 75 0 0 

 

Tabela 29 Wyniki porównania map hałasu przemysłowego dla wskaźnika LN 

 

Zakres zasięgu 
hałasu [dB] 

Liczba osób  
[-] 

Powierzchnia miasta 
[km²] 

50-55 234 1,0024 

55-60 187 0,0823 

60-65 0 0,016 

65-70 0 0 

powyżej 70 0 0 

 

Jak widać z powyższych zestawień, wzrosła ogólnie liczba osób narażonych na 

hałas w przedziałach do 65 dB (w przypadku hałasu drogowego do 70 dB), 

jednocześnie zmniejszyło się narażenie dla najwyższych poziomów hałasu. 

 W przypadku hałasu drogowego oraz przemysłowego, jest to wynikiem 

uwzględnienia w obecnej mapie zdecydowanie większej ilości źródeł hałasu (więcej 

dróg, znacznie więcej obszarów przemysłowych). Skutkuje to większa powierzchnią 

obszarów narażonych na hałas jak i liczbą osób, których ten hałas dosięga. 

Dla hałasu kolejowego obserwuje się ogólny wzrost narażenia na hałas, co może 

być wynikiem pogorszenia jakości torowisk na terenie Kielc. 

W związku z powyższym porównanie map akustycznych jest miarodajne  

w określeniu tendencji zmian klimatu akustycznego, jedynie dla hałasu kolejowego. 
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17.  ZALECENIA ODNOŚNIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY PRZED 

HAŁASEM 

 Wykonane w ramach realizacji zamówienia mapy rozkładu wskaźników hałasu 

LDWN i  LN, mapy wrażliwości terenów na hałas oraz mapy różnicowe stanowią 

materiał wyjściowy do opracowania dla terenów, na których stwierdzono 

przekroczenie poziomów dopuszczalnych, programu działań (art.119 ust. 2 ustawy 

Poś), którego celem będzie dostosowanie poziomu hałasu do poziomu 

dopuszczalnego. Program taki powinien zostać opracowany na podstawie 

gruntownej analizy efektywności możliwych środków obniżenia hałasu, a więc 

powinien odpowiadać na pytanie „co i gdzie należy zrobić, aby jak najwięcej osób, 

jak najmniejszym kosztem uzyskało maksymalną redukcję hałasu?”. 

W niniejszym opracowaniu podane zostały jedynie ogólne wnioski i zalecenia, 

które w opinii autorów będą pomocne przy opracowywaniu programu działań 

naprawczych. Jak wynika z opracowanych i przekazanych Zamawiającemu map 

rozkładu wskaźników hałasu LDWN i  LN oraz map różnicowych, jak również  

z zestawień tabelarycznych zamieszczonych w niniejszym opracowaniu, 

dominującym źródłem hałasu na obszarze miasta jest ruch drogowy. Z tego względu 

zamieszczone poniżej ogólne wnioski i zalecenia dotyczą głównie możliwości 

redukcji hałasu drogowego. Możliwości ograniczenia hałasu z pozostałych źródeł 

zostały również omówione w skrócie. 

17.1. Objaśnienia podstawowych pojęć i uwarunkowań akustycznych 

Eliminacja ruchu samochodów ciężarowych z ulic znajdujących się w obszarach 

szczególnie chronionych przed hałasem oraz kumulacja ruchu pojazdów 

ciężarowych na wybranych, mniej wrażliwych akustycznie trasach zbiorczych,  

jest klasycznym instrumentem stosowanym w planowaniu przestrzennym.  

Środki te są również stosowane w odniesieniu do istniejącej infrastruktury. Nie mogą 

one jednak prowadzić do istotnego pogorszenia sytuacji na innym obszarze 

chronionym. 

Hałas drogowy powstaje w wyniku poruszania się pojazdu (odgłosy pracy silnika, 

układu wydechowego i napędowego) i na styku opony z nawierzchnią drogową. 

Opony o asymetrycznej rzeźbie bieżnika, wąskie rowki boczne, nowoczesne i ciche 

silniki oraz układy wydechowe składające się z kilku tłumików, powodują, że dla 

pojazdów osobowych przy prędkości powyżej 55 km/h, a dla pojazdów ciężarowych 

dla prędkości powyżej 70 km/h, głównym źródłem hałasu jest zjawisko zachodzące 

pomiędzy oponą a nawierzchnią. Czynnikiem wzmagającym jego poziom może być 

stan nawierzchni oraz jej wilgotność. Niektóre nawierzchnie, ze względu  

na zastosowanie zwartych materiałów, generują bardzo duży hałas toczenia na styku 

opony z drogą. Taki hałas powstaje na skutek zasysania powietrza przez bieżnik 

opony, sprężenia i uwolnienia. Poziom hałasu drogowego jest uzależniony od takich 

czynników, jak: natężenie ruchu, udział pojazdów hałaśliwych (samochody 
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ciężarowe, autobusy, motocykle), płynność ruchu, pochylenie drogi oraz stan i jakość 

nawierzchni drogowej. 

Rysunek 37 Powstawanie hałasu na styku opona-nawierzchnia (źródło 
techbud.com.pl) 

 

Zwiększenie średniej wartości poziomu hałasu stacjonarnego, tzn. o niewielkich 

wahaniach poziomu, o 10 dB  (np. hałas obserwowany w większej odległości  

od drogi o dużym natężeniu ruchu), oceniane jest jako subiektywne podwojenie jego 

głośności. Zwiększenie średniej wartości poziomu hałasu drogowego o 10 dB 

osiągalne jest przy dziesięciokrotnym wzroście natężenia ruchu. Przy podwojeniu 

ilości pojazdów poziom hałasu wrasta o 3 dB. Dla hałasu o dużych wahaniach 

poziomu, np. wywołanego przez pojedyncze przejazdy w niewielkiej odległości od 

miejsca oddziaływania, wzrost poziomu hałasu o 10 dB możliwy jest również przy 

wzroście wartości maksymalnych, występujących w trakcie pojedynczych przejazdów 

o 10 dB, dziesięciokrotne zwiększenie ilości przejazdów lub dziesięciokrotne 

wydłużenie czasu trwania hałasu. Wzrost poziomu hałasu o 3 dB osiągalny jest przy 

wzroście poziomu wartości maksymalnych o 3 dB, dwukrotne zwiększenie ilości 

przejazdów lub podwojenie czasu trwania hałasu. 

Należy podkreślić, że wzrost poziomu dźwięku o 3 dB oceniany jest przez 

słuchaczy w badaniach laboratoryjnych (za pomocą tzw. szumu białego jako 

stacjonarnego źródła dźwięku) jako najmniejsza dająca się jednoznacznie 

zidentyfikować różnica w poziomie dźwięku. Natomiast podwojenie natężenia ruchu 

drogowego, które prowadzi również do wzrostu poziomu hałasu o 3 dB oceniane jest 

przez mieszkańców jako znaczny wzrost obciążenia hałasem. 
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17.2. Wielkości wpływające na poziom emisji i imisji hałasu drogowego  

i szynowego 

Aby efektywnie zastosować środki redukcji hałasu należy poddać dokładnej 

analizie mechanizm powstawania hałasu i drogę propagacji. Omówione aspekty 

dotyczą większości źródeł hałasu. W przypadku wymienionych źródeł różne są 

mechanizmy generowania hałasu (zostały one wyszczególnione poniżej), natomiast 

mechanizm propagacji jest taki sam.  

Wielkości wpływające na poziom hałasu dzielą się na: 

 wpływające na emisję hałasu, 

 wpływające na rozchodzenie się hałasu. 

Wielkości wpływające na poziom emisji i imisji hałasu drogowego: 

 rodzaj drogi, 

 natężenie ruchu,  

 struktura ruchu,  

 płynność ruchu,  

 prędkość,  

 rodzaj nawierzchni, 

 nachylenie drogi, 

 lokalizacja sygnalizacji  świetlnej. 

Wielkości wpływające na wielkość emisji hałasu szynowego: 

 natężenie ruchu, 

 prędkość pojazdów, 

 rodzaj i stan techniczny pojazdów, 

 rodzaj hamulców, 

 rodzaj i stan techniczny torowisk, 

 geometria tras (łuki). 

Wielkości wpływające na emisję hałasu przemysłowego to: 

 rodzaj instalacji, 

 tryb pracy instalacji, 

 stan techniczny. 

Natomiast wielkości wpływające ogólnie na rozchodzenie się hałasu to przede 

wszystkim:  
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 odległość zabudowy od źródła, 

 wysokość zabudowy, 

 gęstość zabudowy, 

 warunki akustyczne wpływające korzystnie lub nie na propagację dźwięku, 

 odległość przeszkód (np. pasa zieleni) od źródła, 

 wysokość pasa zieleni, 

 szerokość pasa zieleni, 

 wysokość ekranu akustycznego, 

 ukształtowanie terenu. 

Do oceny możliwości redukcji hałasu konieczne jest opracowanie ogólnej 

charakterystyki rozpatrywanych obszarów z uwzględnieniem aspektów 

nieakustycznych, decydujących w wielu wypadkach o możliwości, rodzaju i kolejności 

realizacji ewentualnych środków redukcji hałasu. Wielkości nieakustyczne 

uwzględniane przy analizie możliwości i efektywności zastosowania środków redukcji 

hałasu to: 

 ilość mieszkańców  na obszarze przekroczeń, 

 znaczenie odcinka drogi, trasy kolejowej dla ruchu,  

 bezpieczeństwo ruchu pojazdów (ilość wypadków), 

 znaczenie dla ruchu pieszego i rowerowego, 

 bezpieczeństwo dla ruchu pieszego  

 wielkość zanieczyszczenia powietrza spalinami, 

 charakterystyka przekroju drogi, 

 charakterystyka pracy zakładu przemysłowego, 

 rodzaj i stan zabudowy. 

17.3. Sposoby ograniczenia hałasu drogowego 

Spośród sposobów ograniczenia hałasu drogowego wyodrębnić można środki 

techniczne oraz środki o charakterze administracyjno – organizacyjnym. 

Najczęściej stosowane środki techniczne pozwalające na zmniejszenie poziomu 

emisji źródła to: 

 zwiększenie płynności ruchu za pomocą elementów architektoniczno 

budowlanych  w obszarze ulic (dotyczy to z reguły ulic osiedlowych  

o stosunkowo niskim natężeniu ruchu),  

 stosowanie „cichych” nawierzchni dróg (dla prędkości ruchu > 50 km/godz.), 
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 środki techniczne stosowane w pojazdach drogowych (ciche opony, obudowy 

tłumiące hałas silników). 

Do najczęściej stosowanych środków technicznych redukcji hałasu na drodze 

propagacji należą: 

 odpowiednio ukształtowane elementy zabudowy, 

 ekrany akustyczne. 

Bardzo istotną rolę w redukcji hałasu drogowego spełniają środki 

administracyjno- organizacyjne. Należą do nich między innymi: 

 ograniczenie prędkości ruchu,  

 zmiana struktury rodzajowej pojazdów drogowych (np. ograniczenia dla ruchu 

pojazdów ciężarowych), 

 zakaz (okresowy lub całkowity) ruchu pojazdów samochodowych,  

 opłaty za wjazd do stref o ograniczonym ruchu pojazdów. 

Środki administracyjno-organizacyjne mogą mieć charakter lokalny tzn. dotyczyć 

pojedynczych obiektów, fragmentów ulic itd. lub globalny tzn. obejmować swoim 

zasięgiem znacznie większy obszar (osiedle, dzielnicę) lub nawet cały obszar miasta. 

Środki administracyjno-organizacyjne o charakterze globalnym, ze względu na ich 

wagę w strategii zwalczania hałasu, zostaną omówione szerzej w dalszej części 

rozdziału. 

Przedstawione powyżej zestawienie pokazuje różnorodność możliwych środków 

redukcji hałasu drogowego. Jest oczywiste, że największy efekt można osiągnąć 

stosując w danej sytuacji ich optymalną kombinację. Należy podkreślić, że sukces 

wszystkich przedsięwzięć dotyczących  redukcji hałasu zależy w dużej mierze od ich 

akceptacji przez mieszkańców. Z tego względu wszystkim pracom przy 

opracowywaniu strategii, koncepcji i konkretnych środków ograniczenia hałasu 

towarzyszyć powinna szeroka akcja informacyjna i dyskusja społeczna. 

17.4. Możliwość zastąpienia ruchu zmotoryzowanego ruchem  

niezmotoryzowanym 

Zmniejszenie ruchu pojazdów w strefie śródmiejskiej powinno być 

długoterminowym celem nie tylko z powodu nadmiernego hałasu. Jak pokazują 

wyniki badań, 60% indywidualnych podróży samochodem w strefie śródmiejskiej 

dużych miast nie przekracza 3 km, a 30 % podróży jest nawet krótsze od 1,5 km. 

Takie odległości można bez większych problemów pokonać rowerem lub pieszo. 

 Uwzględniając, w przypadku jazdy samochodem, drogę do i od samochodu 

oraz szukanie miejsca do parkowanie, czas na przebycie tych odległości 

samochodem i rowerem lub pieszo jest porównywalny. Ruch pieszy i rowerowy jest 

w takiej sytuacji rozwiązaniem idealnym. W związku  z powyższym, potencjalna 

możliwość eliminacji z ruchu samochodowego krótkich podróży jest więc duża. 
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Kroki prowadzące do tego celu muszą zostać podjęte na wielu płaszczyznach. 

Oprócz akcji informacyjnych i reklamowych oraz apeli do mieszkańców o rezygnację 

z jazdy samochodem – przynajmniej na krótkich odcinkach – konieczne jest 

stworzenie odpowiednio atrakcyjnej infrastruktury. Poprzez odpowiednią rozbudowę 

dróg dla rowerów oraz bezpieczne przejścia dla pieszych można stworzyć klimat,  

w którym ww. środki ruchu postrzegane będą przez mieszkańców jako autentyczna 

alternatywa dla ruchu samochodowego. Do tego samego celu prowadzą również 

różnorakie środki powierzchniowej redukcji prędkości z jednoczesną poprawą 

komunikacji miejskiej oraz eliminacją ruchu ciężkich samochodów ciężarowych 

(„City-Logistik”). 

17.5. Wspieranie komunikacji zbiorowej 

Na ogół nie zdarza się aby wspierano komunikację zbiorową (z wyjątkiem kilku 

miast uzdrowiskowych) tylko ze względu na obniżenie hałasu. Bardziej ważkim 

argumentem z punktu widzenia ochrony środowiska jest w tym wypadku 

zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza a redukcja hałasu jest produktem 

ubocznym. Każdy kto rezygnuje z jazdy samochodem osobowym podróżując 

środkami komunikacji miejskiej przyczynia się do zmniejszenia zarówno hałasu, jak  

i zanieczyszczeń powietrza. Komunikacja zbiorowa powoduje znacznie mniej hałasu 

i zanieczyszczeń na osobę niż indywidualna komunikacja samochodowa. 

Komunikację zbiorową należy wspierać zgodnie z zasadą  „push and pull”:  

Elementy „pull”: 

 skrócenie czasu oczekiwania na przejazd środkami komunikacji zbiorowej, 

 duża ilość połączeń bezpośrednich, 

 optymalizacja połączeń z przesiadkami, 

 ułatwienia dla komunikacji zbiorowej (np. odrębne pasy jezdni dla autobusów),  

 właściwa informacja i reklama,  

 oferta pokrywająca cały obszar miasta, 

 środki ekonomiczne (odpowiednio atrakcyjna taryfa opłat za przejazdy). 

Elementy „push”: 

- środki restrykcyjne dotyczące indywidualnego ruchu samochodowego. 

17.6. Wspieranie komunikacji rowerowej i pieszej 

Udział komunikacji rowerowej w miastach Polski kształtuje się na poziomie 1-3%, 

podczas gdy, na przykład, w miastach niemieckich wynosi średnio od 6% do 12%,  

a włoskich 20%-30%. W mieście holenderskim Groningen udział komunikacji 

rowerowej wynosi aż 40%. Niestety nie zawsze wzrost komunikacji rowerowej 

prowadzi automatycznie do zmniejszenia indywidualnego ruchu samochodowego.  

Z przeprowadzonych sondaży w miastach o stosunkowo dużym udziale komunikacji 
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rowerowej wynika, że znaczna ilość korzystających z rowerów to byli użytkownicy 

komunikacji zbiorowej. Przy ocenie środków wspierających komunikację rowerową 

należy uwzględniać faktyczną redukcję indywidualnego ruchu samochodowego, a nie 

wyłącznie wzrost komunikacji rowerowej. Budowę i projektowanie ścieżek 

rowerowych należy prowadzić na podstawie gruntownej analizy punktów startu  

i celów, tworząc sieć o różnym standardzie  rozbudowy w zależności od natężenia 

ruchu analogicznie jak w przypadku komunikacji samochodowej. W strefie 

śródmiejskiej, w przypadku braku rezerw powierzchni, należy dążyć do 

wyodrębnienia w obszarze jezdni pasa dla komunikacji rowerowej. Natomiast na 

obszarach z wystarczającą rezerwą powierzchni, ścieżki rowerowe należy budować 

poza obszarem jezdni. 

Wspieranie komunikacji rowerowej i pieszej możliwe jest poprzez: 

 stopniową realizację właściwie zaprojektowanej sieci dróg rowerowych  

i pieszych, 

 właściwe oznakowanie, 

 otwarcie dróg jednokierunkowych dla ruchu rowerowego w przeciwnym 

kierunku, uzupełnione odpowiednim znakowaniem lub przebudową jezdni, 

 zamykanie ulic dla ruchu samochodowego,  

 tworzenie stref z ograniczonym ruchem samochodowym, 

 ograniczenie prędkości dla ruchu samochodowego, 

 pozwolenie  dla ruchu rowerowego w obszarze dla ruchu pieszego (o ile jest  

to możliwe bez uszczerbku dla ruchu pieszego), 

 elementy architektoniczno - budowlane  ułatwiające przekraczanie drogi, 

 stojaki dla rowerów, 

 sygnalizację świetlna uwzględniająca ruch rowerowy, 

 akcje informacyjno – reklamowe. 

Należy podkreślić znaczenie wszelkiego rodzaju prac informacyjno–reklamowych 

zmierzających do stworzenia klimatu sprzyjającego rozwojowi komunikacji rowerowej 

i pieszej. Ich celem jest przełamanie niewłaściwych przyzwyczajeń, uprzedzeń  

i są one tak samo ważne jak budowa odpowiedniej infrastruktury.  

17.7. Trasy zbiorcze dla transportu towarowego 

Eliminacja ruchu samochodów ciężarowych z ulic znajdujących się w obszarach 

szczególnie chronionych przed hałasem oraz kumulacja ruchu pojazdów 

ciężarowych na wybranych, mniej wrażliwych trasach zbiorczych, jest klasycznym 

instrumentem stosowanym w planowaniu przestrzennym. Środki te są również 

stosowane w odniesieniu do istniejącej infrastruktury (jak ograniczenie ruchu dla 

samochodów ciężarowych w strefie śródmiejskiej). Nie mogą one jednak prowadzić 
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do istotnego pogorszenia sytuacji na innym obszarze chronionym. W związku z tym, 

rozwiązań takich nie można planować dla stosunkowo małego wyodrębnionego  

z całości obszaru miasta. Właściwie zrealizowana hierarchiczna koncepcja ruchu dla 

całego miasta uwzględniająca obszary z ograniczeniem prędkości do 30 km/godz 

(lub nawet do 20 km/godz) oraz sieć dróg zbiorczych i głównych z transportem 

ciężarowym, pozwala w wielu wypadkach zmienić niekorzystną sytuację  

i w ostatecznym bilansie uzyskać w ramach całego obszaru miasta znacznie 

mniejsze obciążenie hałasem drogowym. Warunkiem podjęcia kroków zmierzających 

do zmiany struktury systemu komunikacyjnego, jako środka redukcji hałasu jest 

szczegółowa analiza struktury systemu komunikacji samochodowej całego obszaru. 

17.8. Parkingi 

Obiecującym środkiem prowadzącym do redukcji ilości pojazdów w obszarach 

chronionych jest wykorzystanie gospodarcze miejsc do parkowania zarówno 

miejskich jak i prywatnych. Zalecane są następujące sposoby: 

 wyznaczone obszary parkowania tylko dla mieszkańców, 

 miejsca do parkowania płatne w zależności od czasu parkowania, 

 rezerwacja miejsc do parkowania pojazdów osób niepełnosprawnych, 

 rezerwacja miejsc do parkowania dla samochodów dostawczych, 

 stojaki dla rowerów, 

 zakaz parkowania w miejscach, które ze względu na swój charakter nie są  

do tego wskazane np. sąsiedztwo obiektów zabytkowych, 

 sterowanie ilością pojazdów poprzez odpowiedni zapis w planie zabudowy, 

 lokalizacja i agregacja miejsc do parkowania wraz z dojazdami na obszarach 

mniej wrażliwych na hałas, 

 lokalizacja parkingów typu P+R, P+G na obrzeżach miasta przy zagwarantowaniu 

możliwie wygodnego dojazdu do centrum środkami komunikacji zbiorowej. 

17.9. Możliwości zmniejszenia poziomu hałasu szynowego 

Do zmniejszenia hałasu kolejowego na drodze propagacji, stosowane są 

przeważnie takie same środki (np. ekrany), jak w przypadku hałasu drogowego. 

Ponadto istnieją inne możliwości redukcji emisji hałasu u źródła,  

z których najważniejsze to: 

 szlifowanie szyn i kół pojazdów szynowych, 

 stosowanie hamulców tarczowych względnie hamulców z wykładzinami  

z tworzyw sztucznych w pojazdach szynowych, 

 stosowanie nowoczesnych konstrukcji torów ze sprężystym posadowieniem 

szyn. 
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17.10. Możliwości zmniejszenia poziomu hałasu przemysłowego 

Hałas przemysłowy może być zmniejszany dzięki stosowaniu zarówno ekranów 

akustycznych (na drodze emisji) jak i przy zastosowaniu wszelkiego rodzaju 

elementów tłumiących hałas u źródła (tłumiki, specjalne obudowy). Narzędziem walki 

z nadmiernym hałasem przemysłowym są decyzje też administracyjne, które jednak 

oparte są na wskaźnikach krótkookresowych, w związku z czym mapy akustyczne 

wykonane dla tego rodzaju źródeł mają wyłącznie charakter informacyjny. 
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18.  WNIOSKI I PODSUMOWANIE  

 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia opracowano mapę akustyczną 

spełniającą wymogi ustawy Poś oraz Dyrektywy 2002/49/WE. 

 W wyniku dogłębnej analizy klimatu akustycznego miasta Kielc sporządzony 

został obraz narażenia mieszkańców miasta na hałas pochodzący  

od dróg, linii kolejowych oraz przemysłu. 

 Przedmiot zamówienia wykonany został na podstawie danych oraz informacji 

przekazanych przez Zamawiającego, a także danych pozyskanych przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji projektu.  

 Zakres prac obejmował przygotowanie Numerycznego Modelu Terenu, 

Trójwymiarowego Modelu Zabudowy, warstwy obszarów zielonych, modelu 

szorstkości gruntu oraz warstwy zagospodarowania terenu stanowiącej główny 

składnik tzw. mapy wrażliwości hałasowej obszarów.  

 Opracowane zostały również dane dotyczące osi dróg, torów kolejowych  

oraz zakładów przemysłowych (wraz z parkingami).  

 Pozyskane dane uzupełnione zostały o parametry emisyjne źródeł hałasu, które 

określono na podstawie pomiarów akustycznych oraz nieakustycznych (np. pomiary 

natężenia i struktury ruchu).  

 Na podstawie obliczeń, z wykorzystaniem wymienionych danych, opracowana 

została wielowarstwowa mapa akustyczna obejmująca wszystkie istotne źródła 

hałasu. W szczególności wykonano następujące mapy tematyczne: 

1) Mapa emisyjna:  

Jest to mapa charakteryzująca hałas emitowany z poszczególnych źródeł. 

Mapa prezentuje rozkład równego poziomu imisji dźwięku, wyrażonego w postaci 

wskaźników LDWN i LN, obliczonych na wysokości 4 m n.p.t., w sytuacji 

niezakłóconego jego rozprzestrzeniania się, tzn. bez uwzględnienia uwarunkowań 

terenowych, zabudowy itp. 

2) Mapa imisyjna: 

Mapa stanu akustycznego środowiska kształtowanego przez dany rodzaj 

źródła hałasu: drogowego, szynowego, lotniczego lub przemysłowego, wyrażonego 

wskaźnikiem LDWN i LN w postaci barwnych stref, ilustrujących przedziały zakresu 

imisji. Mapa uwzględnia w pełnym stopniu zróżnicowanie ukształtowania terenu, stan 

i sposób jego zagospodarowania oraz średnie, lokalne warunki meteorologiczne 

mające wpływ na rozprzestrzenianie się hałasu.  

3) Mapa wrażliwości hałasowej obszarów: 

Mapa przedstawiająca rozkład dopuszczalnych poziomów dźwięku dla 

wskaźników LDWN i LN na rozpatrywanym obszarze w zależności od sposobu 

zagospodarowania terenu i jego funkcji, z odniesieniem do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, do innych 

dokumentów planistycznych, w tym do opracowań ekofizjograficznych lub studiów 
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zagospodarowania przestrzennego. 

4) Mapa terenów zagrożonych hałasem:  

Mapa prezentująca stopień przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

dla wskaźników LDWN i LN, w postaci obszarów odpowiadających zróżnicowanym 

przedziałom przekroczeń. 

5) Mapa ludności eksponowanej na hałas: 

Mapa odnosząca się do liczby osób eksponowanych na hałas dla wskaźników 

LDWN i LN, powstająca przez analizę rozkładu liczby osób mieszkających  

w poszczególnych strefach imisji dźwięku (wynik nałożenia informacji z mapy 

imisyjnej oraz rozkładu liczby osób mieszkających na obszarach zagrożonych 

hałasem – w poszczególnych strefach imisji dźwięku). Liczba osób  

w poszczególnych strefach immisji przedstawiona została w obszarach określonych 

w mapie wrażliwości. Dla każdego obszaru zestawiono przedziały imisji wraz  

z odpowiadającą im liczbą osób eksponowanych na hałas w poszczególnych 

przedziałach. 

6) Mapa rozkładu przestrzennego wartości wskaźnika M  

Mapa prezentująca przestrzenne rozmieszczenie wskaźnika M dla LDWN  

i LN, wyznaczonego na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska 

przed hałasem. Przedstawia ona obliczone wartości wskaźnika M dla terenów 

wyznaczonych na mapie wrażliwości. 

7) Mapa proponowanych zmian kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Mapa prezentująca proponowane zasięgi stref ograniczenia rozwoju 

zabudowy mieszkaniowej, związane z występowaniem możliwych konfliktów 

akustycznych w otoczeniu rozpatrywanych źródeł hałasu. Na mapie zaproponowano 

zakres stref ograniczenia rozwoju zabudowy mieszkaniowej, wynikający  

z występowania wysokich wartości poziomu dźwięku w otoczeniu danego źródła 

hałasu. W tym celu wykorzystano wskaźnik LDWN ze względu na fakt, iż łączy  

on poziomy z przedziału całej doby (tj. pory dnia, wieczoru oraz nocy), a także 

wskazany jest w Dyrektywie jako wskaźnik określający stopień narażenia ludności na 

hałas.  

Mapa stanowić może podstawowe źródło informacji o potencjalnych terenach 

zagrożonych hałasem oraz narzędzie pomocnicze dla organów administracji  

w trakcie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

obszarów cichych na danym terenie. Granice stref wyznaczają izolinie hałasu  

o poziomach: LDWN = 50 i 64 dB (dla zabudowy jednorodzinnej, budynków oświaty, 

szpitali w miastach oraz domów opieki społecznej) oraz LDWN = 55 i 68 dB (dla 

zabudowy wielorodzinnej, mieszkaniowo – usługowej, zagrodowej). Różne wartości 

dla wskaźnika LDWN wynikają z rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku, gdzie określono różne wartości wskaźników LDWN w zależności 
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od źródła hałasu (drogi lub linie kolejowe oraz pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu). Wartości dopuszczalne 64 i 68 dB odnoszą się dróg lub linii 

kolejowych, natomiast 50 i 55 dB do tzw. hałasu przemysłowego (źródła hałasu inne 

niż drogi i linie kolejowe). 

8) Mapa proponowanych obszarów cichych w aglomeracji 

Mapa pokazująca obszary, na których nie występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wyrażonych wskaźnikiem LDWN, 

pochodzących od wszystkich źródeł na terenie Kielc. Mapa została dołączona  

do operatu oraz znajduje się na cyfrowym nośniku DVD. 

 Część opisowa niniejszego opracowania zawiera również szereg danych  

i analiz statystycznych wymaganych przez Dyrektywę 2002/49/WE oraz 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. 

 W rezultacie przeprowadzonych analiz wskazano rejony na terenie Kielc,  

na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Obszary  

te zestawiono poniżej. 

1) Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu od ruchu drogowego: 

a) w zakresie od 0-5 dB: 

 Piekoszowska, 

 Zagórska, 

 Chopina, 

 Szymanowskiego, 

 Głogowa, 

 Kujawska, 

 Prosta, 

 Żeromskiego, 

 Wapiennikowa, 

 aleja Popiełuszki, 

 Podklasztorna, 

 Artwińskiego, 

 aleja Szajnowicza-Iwanowa, 

 Massalskiego, 

 Skrajna, 

 Transportowców, 

 Peryferyjna, 

 Orląt Lwowskich, 

 Nowaka-Jeziorańskiego, 

 Piłsudskiego, 

 Marszałkowska, 

 Targowa, 

 Kaczorowskiego, 

 Radiowa, 

 Starodomaszowska, 

 Romualda, 
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 Leszczyńska, 

 Kryształowa. 

b) w zakresie od 5-10 dB: 

 Warszawska, 

 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, 

 Domaszowska, 

 Sandomierska, 

 Poleska, 

 Witosa, 

 Zagnańska, 

 1 Maja, 

 Jagiellońska, 

 Okrzei, 

 Grunwaldzka, 

 Ogrodowa, 

 Tarnowska, 

 Wrzosowa, 

 Wojska Polskiego, 

 Husarska, 

 Marmurowa, 

 Fabryczna, 

 Za Walcownią, 

 Łopuszańska, 

 Skrzetlewska, 

 Malików, 

 Sikorskiego, 

 Źródłowa, 

 Szczecińska. 

c) w zakresie od powyżej 10 dB: 

 Łódzka, 

 Jesionowa, 

 DK 74, 

 Al. Solidarności, 

 aleja IX Wieków Kielc, 

 Krakowska, 

 Ściegiennego. 

2) W przypadku hałasu kolejowego przekroczenia notuje się w następujących 

lokalizacjach (ulice): 

a) W zakresie od 0-5 dB: 

 Stacyjna, 

 Zagrodowa, 

 Mielczarskiego, 

 Towarowa, 

 Kolberga. 
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b) W zakresie od 5-10 dB: 

 Chorzowska, 

 Od Łódzkiej do 1 Maja, 

 Od 1 Maja do Miłej. 

c) W zakresie  powyżej 10 dB: 

 Zagnańska. 

3) Natomiast dla hałasu przemysłowego wyróżnia się następujące rejony, 

sąsiadujące z obiektami przemysłowymi, w sąsiedztwie których notuje się 

przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu: 

a) W zakresie od 0-5 dB: 

 SHL Zakłady Wyrobów Metalowych S.A. – ul. Zagnańska, 

 DELFO POLSKA S.A. – ul. Zagnańska, 

 Złomhut / Złomrex Metal Sp. z o.o. – ul. Zagnańska, 

 PSS "Społem" – ul. Witosa, 

 Koder Sp. z o. o. – ul. Średnia, 

 Effect Glass S. A. – ul. Hauke Bosaka, 

 Zakłady kamieniarskie w rejonie ul. Cedro-Mazur, 

 Galeria Echo – ul. Swiętokrzyska, 

 Elektrociepłownia Kielce – ul. Hubalczyków. 

b) W zakresie od 5-10 dB: 

 Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET S.A. – ul. Chorzowska, 

 NSK Bearings Polska S.A. – ul. Jagiellońska, 

 Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” – ul. Mielczarskiego, 

 D.S. Smith Polska S.A. – ul. Malików, 

 Kaufland (przekroczenia wynikają z faktu, iż obiekt w całości znajduje się 

na obszarze określonym w mapie wrażliwości jako tereny zabudowy 

jednorodzinnej – przekroczenia nie obejmują mieszkańców, jedynie 

wspomniany teren). 

c) W zakresie  powyżej 10 dB: 

 Spółdzielnia Pracy Huta Szkła Sława – ul. Średnia (obszar przemysłowy  

z trzech stron otaczają bezpośrednio przylegające tereny mieszkaniowe 

jednorodzinne). 

Z przedłożonych map akustycznych wynikają następujące wnioski: 

1) Dla hałasu drogowego – wskaźnik LDWN: 

 Przekroczenia 0 – 5 dB, występują na powierzchni 1,201 km2  obszarów 

chronionych i obejmują 3518 lokali mieszkalnych oraz 6262 osób 

zamieszkujących te lokale. 

 Przekroczenia 5 – 10 dB, występują na powierzchni 0,198 km2 obszarów 

chronionych i obejmują 214 lokali mieszkalnych oraz 381 osób 

zamieszkujących te lokale. 

 Przekroczenia 10 - 15 dB, występują na powierzchni 0,001 km2 obszarów 

chronionych i obejmują 20 lokali mieszkalnych oraz 36 osób 

zamieszkujących te lokale. 

 Przekroczenia powyżej 15 dB nie występują. 
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2) Dla hałasu drogowego – wskaźnik LN: 

 Przekroczenia 0 – 5 dB, występują na powierzchni 0,693 km2  obszarów 

chronionych i obejmują 2309 lokali mieszkalnych oraz 4111 osób 

zamieszkujących te lokale. 

 Przekroczenia 5 – 10 dB, występują na powierzchni 0,088 km2 obszarów 

chronionych i obejmują 96 lokali mieszkalnych oraz 171 osób 

zamieszkujących te lokale. 

 Przekroczenia 10 - 15 dB, występują na powierzchni 0,006 km2 obszarów 

chronionych, przy czym brak jest lokali oraz osób zamieszkujących te lokale 

narażonych na ponadnormatywny hałas w tym przedziale. 

 Przekroczenia powyżej 15 dB nie występują. 

3) Dla hałasu kolejowego – wskaźnik LDWN: 

 Przekroczenia 0 – 5 dB, występują na powierzchni 0,068 km2  obszarów 

chronionych i obejmują 72 lokale mieszkalne oraz 128 osób 

zamieszkujących te lokale. 

 Przekroczenia 5 – 10 dB, występują na powierzchni 0,010 km2 obszarów 

chronionych i obejmują 2 lokale mieszkalne oraz 4 osoby zamieszkujące te 

lokale. 

 Przekroczenia powyżej 10 dB nie występują. 

4) Dla hałasu kolejowego – wskaźnik LN: 

 Przekroczenia 0 – 5 dB, występują na powierzchni 0,035 km2  obszarów 

chronionych i obejmują 34 lokale mieszkalne oraz 61 osób zamieszkujących 

te lokale. 

 Przekroczenia 5 – 10 dB, występują na powierzchni 0,004 km2 obszarów 

chronionych przy czym brak jest lokali oraz osób zamieszkujących te lokale 

narażonych na ponadnormatywny hałas w tym przedziale. 

 Przekroczenia powyżej 10 dB nie występują. 

5) Dla hałasu przemysłowego – wskaźnik LDWN: 

 Przekroczenia 0 – 5 dB, występują na powierzchni 0,085 km2  obszarów 

chronionych i obejmują 92 lokale mieszkalne oraz 164 osoby zamieszkujące 

te lokale. 

 Przekroczenia 5 – 10 dB, występują na powierzchni 0,018 km2 obszarów 

chronionych i obejmują 4 lokale mieszkalne oraz 7 osób zamieszkujących te 

lokale. 

 Przekroczenia 10 – 15 dB, występują na powierzchni 0,009 km2 obszarów 

chronionych przy czym brak jest lokali oraz osób zamieszkujących te lokale 

narażonych na ponadnormatywny hałas w tym przedziale. 

 Przekroczenia powyżej 15 dB nie występują. 

6) Dla hałasu przemysłowego – wskaźnik LN: 

 Przekroczenia 0 – 5 dB, występują na powierzchni 0,085 km2  obszarów 

chronionych i obejmują 281 lokali mieszkalnych oraz 501 osób 

zamieszkujących te lokale. 

 Przekroczenia 5 – 10 dB, występują na powierzchni 0,024 km2 obszarów 
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chronionych i obejmują 48 lokali mieszkalnych oraz 85 osób 

zamieszkujących te lokale. 

 Przekroczenia 10 - 15 dB, występują na powierzchni 0,014 km2 obszarów 

chronionych i obejmują 1 lokal mieszkalny oraz 2 osoby zamieszkujące te 

lokale 

 Przekroczenia powyżej 15 dB nie występują. 

 Z powyższych zestawień wynika, że głównym źródłem ponadnormatywnego 

hałasu na terenie Kielc są drogi. Hałas kolejowy i przemysłowy oddziałuje jedynie 

lokalnie, a liczba ludności narażonej na hałas jest relatywnie niewielka. 

Wymienione zestawy map oraz zestawienia tabelaryczne wyników obliczeń jak 

również zalecenia odnośnie działań w zakresie ochrony przed hałasem zawarte  

w niniejszym operacie stanowią materiał wyjściowy do opracowania i uchwalenia 

przez Radę Miasta kolejnego (drugiego) programu ochrony środowiska (aktualizacji) 

przed hałasem, którego celem będzie dostosowanie poziomu hałasu do poziomu 

dopuszczalnego. 

 Wszystkie dane: źródłowe i wynikowe opracowane przez Wykonawcę zostały 

przekazane Zamawiającemu. 
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