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1. Wprowadzenie formalne
Zakres i cel badań został określony w umowie.
Celem badań było wykonanie pomiarów hałasu w 16 lokalizacjach wzdłuż autostrady A-1, na odcinku
Stryków-Tuszyn, spośród punktów zgłaszanych przez mieszkańców, w których nie przeprowadzono
dotychczas badań. W tym celu wyznaczono punkty w miejscowościach: Głuchów ul. Długa 33, Łódź
ul. Feliksińska 67A, Łódź ul. Giemzowska 18, Wola Rakowa ul. Główna 92, Łódź ul. Malownicza 14,
Moskwa 25, Moskwa 16, Natolin 91B, Natolin 65, Plichtów 2B, Teolin 2A, Teolin 2B, Nowe Skoszewy
1, Nowe Skoszewy 13A.
Przedmiotem prac było wykonanie akredytowanych pomiarów emisji dźwięku do środowiska w porze
dnia oraz w porze nocy, a następnie wykonanie sprawozdania z pomiarów wraz ze wskazaniem,
czy występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku. Pomiary wykonano w terminie
od 27.06.2018 do 03.07.2018 roku. Wyniki z najniekorzystniejszej zmierzonej doby przedstawiono
w sprawozdaniu z badań o nr BH/12/2018. Wykonanie badań (pomiarów emisji hałasu w porze dnia i
nocy) w przekroju pomiarowym powinno być zgodne z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów
poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią
tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 wraz ze zm.).
1.

Decyzją nr 2/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach,
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi określił uwarunkowania zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1 na odcinku węzeł Stryków-I km
295+850 (bez węzła) – granica województw łódzkiego/śląskiego km 399+742,51.
Zgodnie z decyzją przedsięwzięcie wymagało wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie
skuteczności zastosowanych urządzeń zabezpieczających. W odniesieniu do zabezpieczeń
przed hałasem analiza powinna być wykonana w terminie 1 roku i przedstawiona w terminie
18 miesięcy, od oddania obiektu do użytkowania. W przypadku stwierdzenia przekroczeń
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu należało zastosować odpowiednie środki ochrony.

2.

Na podstawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - o której mowa
w art. 90 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydanymi postanowieniami uzgodnił
realizację niżej podanych przedsięwzięć i określił dla nich warunki.
o na wniosek Wojewody Łódzkiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. o uzgodnienie
warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A1 Stryków – Tuszyn na odcinku od km 295+850 do km 335+ 937,65 w zakresie
odcinka i od km 295+850 (od węzła Stryków bez węzła) do km 310+000,
w części dotyczącej ekranów akustycznych, postanowieniem z dnia 27
sierpnia 2015 r.
o na wniosek Wojewody Łódzkiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. o uzgodnienie
warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A1 Stryków – Tuszyn na odcinku od km 295+850 do km 335+ 937,65 w zakresie
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o

odcinka II od km. 310+000 do km. 320+010, w części dotyczącej ekranów
akustycznych, postanowieniem z dnia 9 lipca 2015 r.
na wniosek Wojewody Łódzkiego z dnia 5 maja 2015 r. o uzgodnienie
warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A1 Stryków – Tuszyn na odcinku od km 295+850 do km 335+ 937,65 w zakresie
odcinka III od km. 320+010 do km. 335+937,65 (bez odcinka 322+150
do 324+950), w części dotyczącej ekranów akustycznych, postanowieniem
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

3.
w okresie eksploatacji autostrady A-1 na odcinku Stryków – Tuszyn, przeprowadzone zostały
niżej wymienione pomiary poziomu hałasu.
−

Wynikające z działań GDDKiA Oddział w Łodzi.
 Inżynier Kontraktu w sierpniu i we wrześniu 2016 r. wystąpił

do wykonawców o przeprowadzenie
we wskazanych lokalizacjach

badań

poziomu

hałasu,

(wyniki pomiarów na poszczególnych odcinkach zostały przekazane)
Wypełniając warunki postanowień RDOŚ w Łodzi uzgadniających projekty
budowlane, GDDKiA Oddział w Łodzi, dokonała wyboru (w trybie przetargu
nieograniczonego) wykonawców analizy porealizacyjnej.
Pomiary wykonane z inicjatywy mieszkańców.
 Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, wykonał w dniach 3-4
oraz 11-12 sierpnia 2016 r. pomiary hałasu komunikacyjnego w punktach
pomiarowych, zlokalizowanych w
o Łodzi przy ul. Sołeckiej 17E
o Łodzi przy ul. Gminnej 149.
 Na zlecenie Urzędu Gminy Andrespol, Akademicki wykonano pomiary emisji
hałasu komunikacyjnego w środowisku, pochodzącego z autostrady A1,
w lokalizacjach:
o Łódź. ul. Gościeniec 242, w dniach 18-19 maja 2017 r
o Łódź, ul. Wieńcowa 44/46, w dniach 25-26 maja 2017 r
o Giemzów, w dniach 8-9 czerwca 2017r.


−
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2. Identyfikacja i charakterystyka źródła hałasu
2.2.

Dane ogólne

Przedmiotem analiz, jest ocena uciążliwości akustycznej (hałasowa) w otoczeniu Autostrady
Bursztynowej (nr A1) na odcinku międzywęzłowym Stryków – Tuszyn w kilometrażu km 295+850 –
km 335+937,65.
Odcinek ten ze względów formalnych i projektowych został podzielony na trzy fragmenty, dla których
prowadzono osobne procedury uzgadniające we właściwych RDOS, po realizacji ponownej oceny
oddziaływania na środowisko:
−
−
−

Odcinek I od km.295+850 (od węzła Stryków bez węzła) do km.310+000,
Odcinek II od km. 310+000 do km. 320+010
Odcinek III od km. 320+010 do km. 335+937,65 (z wyłączeniem odcinka 322+150
do 324+950km)
Źródłem hałasu niniejszej ekspertyzy jest Autostrada A1.
Jest to droga dwujezdniowa o nawierzchni betonowej,
z pasem dzielącym wynoszącym minimum 4m. Każda
z jezdni składa się z 2 pasów ruchu, pasa awaryjnego
i utwardzonego pobocza. Wzdłuż „źródła dźwięku”
(autostrady A1) zainstalowano w pasie drogowym szereg
ekranów akustycznych.
Na analizowanym odcinku (węzeł „Stryków” – węzeł
„Tuszyn”) autostrada przebiega w terenie:

Oczywiście trasa komunikacyjna nie
jest rzeczywistym źródłem dźwięku.
Źródłami w tym przypadku są
pojazdy
poruszające
się
po
rozpatrywanej trasie; ona sama ze
względów
metodycznych
jest
identyfikowana i analizowana, jako
„zastępcze” źródło liniowe.

−

o małej gęstości zabudowy, przede wszystkim
jednorodzinnej,
− i/lub otwartym, bez zabudowy.
Dokładna ocena odległości drogi od zabudowy jest możliwa w oparciu o materiały graficzne.
w niniejszym tekście przybliżono rozkłady odległości zabudowy od autostrady w sposób opisowy na
podstawie wyznaczonych w poprzednich latach punktów pomiarów hałasu. Poniżej przedstawiono
statystyki tych odległości w celu przybliżenia liczbowego stopnia zagospodarowania analizowanego
terenu.
Tab. 1.

Statystyka odległości obiektów chronionych przed hałasem od A1 na podstawie
badań inwentaryzacji przeprowadzonych do analizy porealizacyjnej

Nazwa wielkości (parametru)

Dane zebrane podczas badań Wszystkie
dane
w ramach analizy porealizacyjnej od z uwzględnieniem skarg
28.08.2017 do 18.10.2017r.
mieszkańców

Średnia odl. posesji od drogi [m]

45

128

Odchylenie standardowe [m]

13

88

Liczba przypadków

22

64

95% przedział ufności [m]
Odległość maksymalna [m]

5,6

21,5

85

365
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Dane zebrane podczas badań
w ramach analizy porealizacyjnej od
28.08.2017 do 18.10.2017r.
25
60

Nazwa wielkości (parametru)
Odległość minimalna [m]
Różnica między odległością maks a min [m]

Wszystkie
dane
z uwzględnieniem skarg
mieszkańców
25
340

odległość punktu oceny od drogi [m]

Jak wynika z powyższego zestawienia, wzdłuż analizowanego odcinka A1 wyróżnić należy ok. 64
rejonów (skupisk budynków), gdzie autostrada stanowi zauważalny i/lub istotny problem w zakresie
klimatu akustycznego w środowisku. Średnio, zidentyfikowane obiekty położone są w odległości ok.
128 m z rozrzutem od 25m do 365 m –rys. 1. Należy zauważyć, iż nie są to zawsze miejsca, gdzie
występujące problemy potwierdzono pomiarami – są to w wielu przypadkach skargi oparte wyłącznie
na odczuciach subiektywnych.
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0

lp=0 - punkt

10

20

30

40

liczba porządkowa punktu oceny

50

60

lp=63 - punkt PDHD3

odleglości od drogi [m]

średnia odległość [m]

średnia odl. + odch.stand

srednia odl. - odch.stand.

rys. 1. Rozkład odległości obiektów chronionych przed hałasem wzdłuż analizowanego odcinka A1
na podstawie badań inwentaryzacji przeprowadzonych do analizy porealizacyjnej.
Wśród powyższych obszarów zidentyfikować można tereny, których funkcję powinno chronić się
przed hałasem, i na których obiekty są położone relatywnie blisko autostrady A1. z tych powodów
tereny/obiekty te objęto pomiarami hałasu w ramach analizy porealizacyjnej (Pracownia Hałasu sp.
z o.o., ul. Królewiecka 63/2, 54-117 Wrocław). Trwały one na przestrzeni od sierpnia 2017
do listopada 2017 (zestawienie - Tabela 1). Średnia odległość autostrady A1 od tych obiektów wynosi
45m z rozrzutem 25 – 60m, a ich liczba wyniosła 22.
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2.3.

Parametry ruchu

Podstawowymi danymi wejściowymi do ocen wpływu dróg na środowisko są parametry ruchu.
Do najważniejszych z nich należą:
− Natężenie ruchu z podziałem na porę dzienna i nocna,
− Udział pojazdów ciężkich w potokach ruchu,
− Średnie prędkości potoków ruchu.
W Tab. 2 i Tab. 3 zestawiono zmierzone wartości parametru ruchu w trakcie wykonywania pomiarów
hałasu przez IOŚ-PIB. Można przyjąć, że są one zbieżne z parametrami ruchu określonymi na
podstawie badań w ramach analizy porealizacyjnej (Pracownia Hałasu Sp. z o.o).
Tab. 2.

Wyniki pomiarów parametrów ruchu w punktach referencyjnych odcinek Natolin Plichtów 28.06 – 29.06.2018 rok. (węzeł Brzeziny - Łódź północ)

Godzina

Pojazdy osobowe

Pojazdy ciężkie

Średnia prędkość km/h

Suma pojazdów

15:00

2623

1367

113

3990

16:00

2460

1234

113

3694

17:00

2255

1024

114

3279

18:00

1932

935

117

2867

19:00

1555

963

116

2518

20:00

1098

912

112

2010

21:00

860

794

110

1654

22:00

572

762

117

1334

23:00

409

671

108

1080

00:00

348

551

110

899

01:00

392

620

108

1012

02:00

792

870

112

1662

03:00

1415

1050

111

2465

04:00

1877

1187

111

3064

05:00

2231

1174

113

3405

06:00

2203

1100

116

3303

07:00

2080

1154

112

3234

08:00

2301

1158

113

3459

09:00

2352

1180

111

3532

10:00

2856

1318

112

4174

11:00

3214

1357

115

4571

12:00

2016

1424

111

3440

13:00

2085

1322

116

3407

14:00

1805

1222

112

3027
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Tab. 3.

Wyniki pomiarów parametrów ruchu w punktach referencyjnych odcinek Wiśniowa
Góra-Giemzów 02.07 – 03.07.2018 rok. (węzeł Łódź Górna – Łódź wschodnia)

Godzina
13:00

Pojazdy osobowe

Pojazdy ciężkie

Średnia prędkość km/h

Suma pojazdów

2016

1424

114

3440

14:00

2226

1376

114

3602

15:00

2216

1335

115

3551

16:00

2273

1348

115

3621

17:00

2071

1330

116

3401

18:00

1901

1105

120

3006

19:00

1472

840

121

2312

20:00

1174

839

121

2013

21:00

839

847

109

1686

22:00

613

773

108

1386

23:00

479

732

106

1211

00:00

328

677

105

1005

01:00

315

569

102

884

02:00

266

631

103

897

03:00

275

656

103

931

04:00

437

636

107

1073

05:00

734

806

109

1540

06:00

1454

998

111

2452

07:00

2061

1205

114

3266

08:00

2113

1272

114

3385

09:00

2055

1135

114

3190

10:00

2095

1135

115

3230

11:00

2025

1128

113

3153

12:00

2080

1154

113

3234
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rys. 2.

Tab. 4.

Lokalizacja rozmieszczenia punktów pomiarowych, punktów pomiaru natężenia ruchu, wniosków mieszkańców wzdłuż analizowanego odcinka A1.

Parametry ruchu określone na podstawie badań w ramach analizy porealizacyjnej (Pracownia Hałasu Sp. z o.o)
Pojazdy w porze dziennej
lekkie
ciężkie

Łódź PN – Tuszyn (CAŁY ODCINEK)
Wartość średnia
Wartość maksymalna
Wartość minimalna

33659
39747
23199
15,3
26,3
0,7
-1,6

10115
12739
6459
20,6
28,7
1,0
-1,9

Wartość średnia
Różnica między średnimi: dla danego fragmentu i całego
odcinka
Różnica w procentach - %
Różnica w mierze logarytmicznej - dB

35506

10891

1847

776

5,5
0,2

7,7
0,3

Wartość średnia
Różnica między średnimi: dla danego fragmentu i całego
odcinka
Różnica w procentach - %
Różnica w mierze logarytmicznej - dB

36613

11677

2954

1562

Wartość średnia
Różnica między średnimi: dla danego fragmentu i całego
odcinka
Różnica w procentach - %
Różnica w mierze logarytmicznej - dB

32814

Wartość średnia

39747

Różnice między wartościami:
− powyżej średniej (in plus)
− poniżej średniej (in minus)
(dalsze objaśnienia – w tekście)

"in plus" - %
"in minus"-%
"in plus" - dB
"in minus"-dB

8,8
0,4

-845
-2,5
-0,1

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11d 00-548 Warszawa tel.: 22 37 50 525 (sekretariat)

%ciężkich

Pojazdy w porze nocnej
lekkie
ciężkie

23
26,1
18,0
11,3
19,7

RAZEM (24 h)
lekkie
ciężkie

%ciężkich

3398
4443
1939
23,5
32,8
1,2
-2,4

3357
4317
2293
22,2
24,6
1,1
-1,7

50
63,0
40,4
20,6
15,3

37057
44190
25138
16,1
27,0
0,8
-1,7

13464
17056
8752
21,1
27,6
1,0
-1,9

27
30,6
20,9
12,9
18,8

3295

3541

51,9

38801

14399

27,1

0,4

-103

184

1,9

1744

934

0,4

1,6

-3,0
-0,1

5,5
0,2

3,7

4,7
0,2

6,9
0,3

1,5

3476

3739

52

40089

15417

27,8

78

382

2,0

3032

1953

1,1

11,4
0,5

4,0

8,2
0,3

14,5
0,6

4,2

3296

48,4

36393

13177

26,7

-61

-1,6

-664

-287

0,0

-1,8
-0,1

-3,2

-1,8
-0,1

-2,1
-0,1

0,1

3963

47,1

44190

13944

24,0

Łódź PN-Brzeziny
23,5

Brzeziny-Łódź Wsch.
24,2
1,1

15,4
4,7
2,3
0,6
0,1
Łódź Wschód – Łódź – Górna
9881
23,3
3579
-234

%ciężkich

0,2

181

-2,3
0,8
5,3
-0,1
0,2
Łódź – Górna – węzeł Łódź Południowa
9981
20,1
4443
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Pojazdy w porze dziennej
lekkie
ciężkie
Różnica między średnimi: dla danego fragmentu i całego
odcinka
Różnica w procentach - %
Różnica w mierze logarytmicznej - dB
Wartość średnia
Różnica między średnimi: dla danego fragmentu i całego
odcinka
Różnica w procentach - %
Różnica w mierze logarytmicznej - dB

%ciężkich

%ciężkich

RAZEM (24 h)
lekkie
ciężkie

%ciężkich

6088

-134

1045

606

-2,9

7133

480

-2,7

18,1
0,7

18,1
0,7

-5,7

19,3
0,8

3,6
0,2

-10,1

26162

-1,3
-13,2
30,8
-0,1
1,2
Łódź - Górna - węzeł Tuszyn
6966
21,3
2547

2391

49,3

28709

9357

24,9

-7497

-3149

-1,8

-851

-966

-0,7

-8348

-4107

-1,8

-22,3
-1,1

-31,1
-1,6

-7,9

-25,0
-1,3

-28,8
-1,5

-1,4

-22,5
-1,1

-30,5
-1,6

-6,7

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11d 00-548 Warszawa tel.: 22 37 50 525 (sekretariat)

-3,0

Pojazdy w porze nocnej
lekkie
ciężkie
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2.3.1. Natężenia i struktura ruchu
Podczas pomiarów hałasu w ramach przywoływanej tutaj analizy porealizacyjnej z roku 2017, wykonawca tej
analizy wykonał precyzyjne badania parametrów ruchu w odpowiadającej sytuacji w punktach pomiarowych
hałasu (Pracownia Hałasu Sp. z o.o).
Przyjęto założenie, że w przypadku potoków ruchu mamy do czynienia z sytuacja zmienną z uwagi na węzły
drogowe wzdłuż analizowanego odcinka. Węzły te powodują, iż ruch może się zmieniać skokowo.
Stwierdzono, że na interesującym nas fragmencie autostrady A1 znajduje się 6 węzłów wpływających
potencjalnie na zmiany ruchu. Biorąc po uwagę powyższe, pomiary ruchu towarzyszące badaniom hałasu
zostały zestawione dla 5 różnych odcinków autostrady:
− Łódź PN-Brzeziny
− Brzeziny-Łódź Wsch.
− Łódź Wschód – Łódź Górna
− Łódź Górna – Łódź Południowa
− Łódź Południowa - Tuszyn
Wyniki pomiarów opracowano statystycznie i zawarto je w tabeli (patrz: Tab. 2).
W tabeli tej zanalizowano kształtowanie się wielkości podstawowych, zrozumiałych intuicyjnie i kilka
wielkości „nietypowych”. Do pierwszej grupy należą potoki ruchu samochodów lekkich oraz ciężkich
(z uwzględnieniem udziału samochodów ciężarowych w ruchu całkowitym) wraz z podziałem na porę
dzienna i porę nocną. Do parametrów nietypowych zaliczono:
Różnicę między średnimi: dla danego fragmentu i całego odcinka; ten parametr jest wynikiem porównania
potoków ruchu na danym odcinku ze średnim potokiem ruchu na wszystkich badanych odcinkach. Parametr
ten wskazuje jednoznacznie i poglądowo, w którym momencie potoki ruchu ulegają zmniejszeniu lub
zwiększeniu.
Różnicę w procentach - %. Parametr ten ujmuje wymienioną w poprzednim akapicie różnicę w procentach,
Różnicę w mierze logarytmicznej – dB; parametr ten ujmuje w/w różnicę potoków ruchu, lecz wyrażoną
w mierze logarytmicznej. Zakładając, ze poziom dźwięku jest proporcjonalny do logarytmu z natężenia ruchu,
parametr ten wskazuje, z jaką zmianą poziomu dźwięku możemy się liczyć (w stosunku do wartości średniej
w przypadku zmian liczby przejeżdżających pojazdów).
Badania parametrów ruchu wykonano także w ramach niniejszej ekspertyzy, w czerwcu 2018r. Badania te
zostały przeprowadzone w referencyjnych punktach na odcinkach autostrady A1:
− Natolin - Plichtów
− Wiśniowa Góra - Giemzów.
Wyniki tych badań zawarto w sprawozdaniu z badań i przedstawiono poniżej.

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11d 00-548 Warszawa tel.: 22 37 50 525 (sekretariat)
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Tab. 5.

Lp.

Parametry ruchu charakterystyczne dla badanych odcinków autostrady A1
(badania IOS-PIB, 2018r.)

Dane za
okres

Godziny
pomiaru
[czas
odniesienia]

Liczba pojazdów
lekkich w czasie
oceny [poj./czas
odniesienia]

Liczba pojazdów
ciężkich w czasie
oceny [poj./czas
odniesienia]

Łączna liczba
wszystkich
pojazdów
w czasie oceny
[poj./czas
odniesienia]

Procentowy udział
pojazdów ciężkich
w czasie oceny
[%]

Odcinek Natolin-Plichtów (węzeł Brzeziny - Łódź północ)
1

dzienny

6:00 - 22:00

32 240

18 080

50 320

35,9

2

nocny

22:00 - 6:00

9 096

7 096

16 192

43,8

3

Doba
(24 h)

28.06.2018
15:00 29.06.2018
14:00

41 336

25 176

66 512

37,9

Odcinek Wiśniowa Góra-Giemzów (węzeł Łódź Górna – Łódź wschodnia)
1

dzienny

6-22

28 864

18 112

46 976

38,6

2

nocny

22-6

4 352

5 752

10 104

56,9

Doba
(24 h)

02.07.2018
13:00:00 03.07.2018
12:00:00

33 216

23 864

57 080

41,8

Liczba pojazdów
ciężkich [poj./czas
odniesienia]

Liczba pojazdów
ciężkich [poj./czas
odniesienia]

Łączna liczba wszystkich
pojazdów [poj./czas
odniesienia]

Łączna liczba wszystkich
pojazdów [poj./czas
odniesienia]

Procentowy udział
pojazdów ciężkich [%]

Procentowy udział
pojazdów ciężkich [%]

IOŚ-PIB

Pracowania
Hałasu Sp. Z o.o.

IOŚ-PIB

Pracowania
Hałasu Sp. Z o.o.

IOŚ-PIB

Pracowania
Hałasu Sp. Z o.o.

Liczba pojazdów lekkich
[poj./czas odniesienia]
Pracowania
Hałasu Sp. Z o.o.

Liczba pojazdów lekkich
[poj./czas odniesienia]

Zestawienie parametrów ruchu charakterystyczne dla wytypowanych odcinków autostrady
A1 (badania IOS-PIB, 2018r.- Pracownia Hałasu Sp. z o.o)

IOŚ-PIB

Lp.

Tab. 6.

Dane za okres

3

10891

50 320

46397

35,9

23,5

Odcinek Natolin-Plichtów (węzeł Brzeziny - Łódź północ)
1

dzienny

32 240

35 506

18 080

2

nocny

9 096

3 295

7 096

3541

16 192

6836

43,8

51,9

3

Doba
(24 h)

41 336

38 801

25 176

14399

66 512

53200

37,9

27,1

Odcinek Wiśniowa Góra-Giemzów (węzeł Łódź Górna – Łódź wschodnia)
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11d 00-548 Warszawa tel.: 22 37 50 525 (sekretariat)
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Liczba pojazdów
ciężkich [poj./czas
odniesienia]

Liczba pojazdów
ciężkich [poj./czas
odniesienia]

Łączna liczba wszystkich
pojazdów [poj./czas
odniesienia]

Łączna liczba wszystkich
pojazdów [poj./czas
odniesienia]

Procentowy udział
pojazdów ciężkich [%]

Procentowy udział
pojazdów ciężkich [%]

IOŚ-PIB

Pracowania
Hałasu Sp. Z o.o.

IOŚ-PIB

Pracowania
Hałasu Sp. Z o.o.

IOŚ-PIB

Pracowania
Hałasu Sp. Z o.o.

IOŚ-PIB

Pracowania
Hałasu Sp. Z o.o.

dzienny

28 864

32 814

18 112

9881

46 976

42695

38,6

23,3

2

nocny

4 352

3 579

5 752

3296

10 104

6875

56,9

48,4

3

Doba
(24 h)

33 216

36 393

23 864

13177

57 080

49570

41,8

26,7

Liczba pojazdów lekkich
[poj./czas odniesienia]

Dane za okres

1

Liczba pojazdów lekkich
[poj./czas odniesienia]

Lp.

Opinia ws. wykonanych dotychczas pomiarów hałasu w środowisku, skarg mieszkańców na
autostradzie A-1 na odcinku Stryków- Tuszyn

Liczba pojazdów lekkich
45000

41336

40000
35000

poj./16h

30000

32240
28864

35506
32814

33216

38801
36393

25000
20000
15000
10000
5000

9096
4352

3295 3579

0
Liczba pojazdów Liczba pojazdów Liczba pojazdów Liczba pojazdów Liczba pojazdów Liczba pojazdów
lekkich [poj./pora lekkich [poj./pora lekkich [poj./pora lekkich [poj./pora lekkich [poj./doba] lekkich [poj./doba]
dnia] IOŚ-PIB
dnia] Pracowania
nocy] IOŚ-PIB nocy] Pracowania
IOŚ-PIB
Pracowania Hałasu
Hałasu Sp. z o.o.
Hałasu Sp. z o.o.
Sp. z o.o.
Odcinek Natolin-Plichtów (węzeł Brzeziny - Łódź północ)
Odcinek Wiśniowa Góra-Giemzów (węzeł Łódź Górna – Łódź wschodnia)

rys. 3. Różnice wynikające pomiędzy wynikami pomiaru natężenia ruchu wzdłuż analizowanego odcinka A1
– pora dnia.

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
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Liczba pojazdów ciężkich
40000

36393
32814

poj./czas odniesienia

35000
30000

33216

28864
25176

25000
20000

18080
14399

15000

10891

10000

7096

5000

4352

3541 3579

0
Liczba pojazdów Liczba pojazdów Liczba pojazdów Liczba pojazdów Liczba pojazdów Liczba pojazdów
ciężkich [poj./pora ciężkich [poj./pora ciężkich [poj./pora ciężkich [poj./pora ciężkich [poj./pora ciężkich [poj./pora
dnia] IOŚ-PIB
dnia] Pracowania
nocy] IOŚ-PIB nocy] Pracowania doby] IOŚ-PIB doby] Pracowania
Hałasu Sp. z o.o.
Hałasu Sp. z o.o.
Hałasu Sp. z o.o.
Odcinek Natolin-Plichtów (węzeł Brzeziny - Łódź północ)
Odcinek Wiśniowa Góra-Giemzów (węzeł Łódź Górna – Łódź wschodnia)

rys. 4. Różnice wynikające pomiędzy wynikami pomiaru natężenia ruchu wzdłuż analizowanego odcinka A1
– pora nocy.

Liczba pojazdów ciężkich
40000

36393

poj./czas odniesienia

30000

33216

32814

35000
28864

25176

25000
20000
15000
10000
5000

18080
14399
10891
7096

4352

3541 3579

0
Liczba pojazdów Liczba pojazdów Liczba pojazdów Liczba pojazdów Liczba pojazdów Liczba pojazdów
ciężkich [poj./pora ciężkich [poj./pora ciężkich [poj./pora ciężkich [poj./pora ciężkich [poj./pora ciężkich [poj./pora
dnia] IOŚ-PIB
dnia] Pracowania
nocy] IOŚ-PIB nocy] Pracowania doby] IOŚ-PIB doby] Pracowania
Hałasu Sp. z o.o.
Hałasu Sp. z o.o.
Hałasu Sp. z o.o.
Odcinek Natolin-Plichtów (węzeł Brzeziny - Łódź północ)
Odcinek Wiśniowa Góra-Giemzów (węzeł Łódź Górna – Łódź wschodnia)

rys. 5. Różnice wynikające pomiędzy wynikami pomiaru natężenia ruchu wzdłuż analizowanego odcinka A1
– pora nocy.
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
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Liczba pojazdów ogółem
70000

poj./czas odniesienia

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Liczba pojazdów Liczba pojazdów Liczba pojazdów Liczba pojazdów Liczba pojazdów Liczba pojazdów
ciężkich [poj./pora ciężkich [poj./pora ciężkich [poj./pora ciężkich [poj./pora ciężkich [poj./pora ciężkich [poj./pora
dnia] IOŚ-PIB
dnia] Pracowania
nocy] IOŚ-PIB nocy] Pracowania doby] IOŚ-PIB doby] Pracowania
Hałasu Sp. z o.o.
Hałasu Sp. z o.o.
Hałasu Sp. z o.o.
Odcinek Natolin-Plichtów (węzeł Brzeziny - Łódź północ)
Odcinek Wiśniowa Góra-Giemzów (węzeł Łódź Górna – Łódź wschodnia)

rys. 6. Różnice wynikające pomiędzy wynikami pomiaru natężenia ruchu wzdłuż analizowanego odcinka A1
– w ciągu doby.

Udział % pojazdów ciężkich
60

poj./czas odniesienia

50
40
30
20
10
0
Liczba pojazdów Liczba pojazdów Liczba pojazdów Liczba pojazdów Liczba pojazdów Liczba pojazdów
ciężkich [poj./pora ciężkich [poj./pora ciężkich [poj./pora ciężkich [poj./pora ciężkich [poj./pora ciężkich [poj./pora
dnia] IOŚ-PIB
dnia] Pracowania
nocy] IOŚ-PIB
nocy] Pracowania
doby] IOŚ-PIB
doby] Pracowania
Hałasu Sp. z o.o.
Hałasu Sp. z o.o.
Hałasu Sp. z o.o.
Odcinek Natolin-Plichtów (węzeł Brzeziny - Łódź północ)
Odcinek Wiśniowa Góra-Giemzów (węzeł Łódź Górna – Łódź wschodnia)

rys. 7. Różnice wynikające pomiędzy wynikami pomiaru natężenia ruchu wzdłuż analizowanego odcinka A1
– udział pojazdów ciężkich.
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11d 00-548 Warszawa tel.: 22 37 50 525 (sekretariat)
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Na podstawie uzyskanych wyników, widać wyraźnie dużą zmienność ruchu szczególnie w przypadku pory
nocnej i w odniesieniu do ruchu ciężkiego. Różnice te dochodzą, do 60% co w przypadku oceny hałasu
drogowego ma istotne znaczenie. Zapewne wynika to z faktu między innymi okresu wykonywania pomiaru
natężenia ruchu.

2.3.2. Średnia prędkość potoków ruchu
Trzecim z wyżej wymienionych parametrów ruchu mających istotne znaczenie dla ocen są prędkości
potoków ruchu. Prędkości te zostały wyznaczone podczas badań opisanych w poprzednim rozdziale (potoki
ruchu). Uzyskane wyniki zawarto w poniższych tabelach.
Tab. 7.

Statystyka wyników badania średnich prędkości ruchu podczas pomiarów w ramach analizy
porealizacyjnej, 2017r.( Pracownia Hałasu Sp. z o.o.)
Prędkość średnia, ważona potoku ruchu [km/h]
pora dzienna
pora nocna
cała doba

Łódź PN-Tuszyn
Wartość średnia
Wartość maksymalna
Wartość minimalna
Procentowa różnica między wart. maks. a
średnią
"in plus" - %
Procentowa różnica między wart. min. a
średnią
"in minus"-%
Łódź PN-Brzeziny
Wartość średnia
Różnica między średnią dla danego odcinka, a średnią dla całości
badanego fragmentu
Brzeziny-Łódź Wsch.
Wartość średnia
Różnica między średnią dla danego odcinka, a średnią dla całości
badanego fragmentu
Łódź Wschód – Łódź – Górna
Wartość średnia
Różnica między średnią dla danego odcinka, a średnią dla całości
badanego fragmentu

121
125
117

112
115
108

118
122
114

3,0

3,0

2,9

3,4

3,1

3,6

119

110

116

-2

-1

-2

116

109

114

-5

-3

-4

121

112

118

0

0

0

W ramach niniejszej ekspertyzy wykonano badania średnich prędkości ruchu. Wyniki przedstawione zostały
w poniższej tabeli.
Tab. 8.

Wyniki badania średnich prędkości ruchu podczas pomiarów (IOŚ-PIB), 2018

Odcinek Natolin-Plichtów (węzeł Brzeziny - Łódź północ)
Lp.

Okres pomiaru

Godziny Pomiaru

Średnia prędkość km/h

1

Pora Dnia

6-22

113

2

Pora Nocy

22-6

111

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
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Odcinek Wiśniowa Góra-Giemzów (węzeł Łódź Górna – Łódź wschodnia)
1

Pora Dnia

6-22

114

2

Pora Nocy

22-6

105

Porównanie prędkości uzyskanych w obu opracowaniach pokazują na zbieżność w tym zakresie.
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3. Kryteria oceny hałasu w środowisku
3.1.

Podstawy prawne oceny stanu klimatu akustycznego

3.1.1. Ustawa Prawo ochrony środowiska
Podstawowym aktem prawnym z zakresu ochrony środowiska przed hałasem
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.).

jest

ustawa

Od momentu ustanowienia w roku 2001, ustawa Prawo ochrony środowiska była wielokrotnie, w różnym
zakresie, nowelizowana. z punktu widzenia problematyki ochrony środowiska przed hałasem, jedną
z najistotniejszych zmian jest jej nowelizacja, która weszła w życie 28 lipca 2005 r. Dalsze nowelizacje,
w niektórych przypadkach odnoszące się do problematyki hałasu w środowisku nie miały już tak
fundamentalnego znaczenia, aż do 10 września 2015 r.
Zagadnienia odnoszące się wyłącznie do ochrony środowiska przed hałasem są sprecyzowane szczegółowo
między artykułami 112 a 120a. Problematyki hałasu bezpośrednio, lub pośrednio dotyczą także inne artykuły
(zostaną one przywołane niżej).
Art. 112a oraz 112b wprowadzają obligatoryjne wskaźniki oceny hałasu w środowisku:
Art. 112a. Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o wskaźnikach hałasu, rozumie się przez
to parametry hałasu określone poziomem dźwięku A wyrażonym w decybelach (dB), w tym:
1) wskaźniki hałasu mające zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie
ochrony środowiska przed hałasem, ……………….
2) wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze
środowiska w odniesieniu do jednej doby:
a) LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej, jako przedział czasu od
godz. 600 do godz. 2200),
b) LAeq N - równoważny poziom dla pory nocy (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 2200
do godz. 600).

Komentarz:
Wskaźniki wym. w pkt. 2 są używane we wszelkich działaniach bieżących, takich jak działania kontrolne,
badania porealizacyjne, przeglądy ekologiczne oraz raporty oddziaływania na środowisko.
Tak, więc wskaźniki te odnoszą się także do zagadnień rozpatrywanych w niniejszej ekspertyzie.
Artykuł 113 dzieli rodzaje terenów na kategorię terenów chronionych przed hałasem (wymienione wyżej
w punktach a - f) i pozostałych terenów niepodlegających ochronie akustycznej.
Sposoby przypisania właściwych wartości poziomów dopuszczalnych poszczególnym rodzajom terenu zostały
określone w art. 114. oraz art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska.
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Dokumentem różnicującym funkcje terenu i sposoby zagospodarowania jest plan zagospodarowania
przestrzennego. Przy jego sporządzaniu należy zapewnić, aby plan wskazywał te tereny, o których jest mowa
w art. 113 ust. 2 pkt 1 (art. 114.1).
Natomiast w przypadku, gdy dany teren może być zaliczony do kilku rodzajów, uznaje się, że dopuszczalne
poziomy hałasu powinny być określone jak dla przeważającego rodzaju terenu. (art. 114.2)
Artykuł 113 jest jednym z najistotniejszych w odniesieniu do prawnych kryteriów ochrony środowiska przed
hałasem. Stanowi on, że:
(wg brzmienia do 10 września 2015)

Brzmienie aktualne (po zmianie w roku 2015)

Art. 113. 1. Minister właściwy do spraw środowiska,
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zdrowia,
określi,
w drodze
rozporządzenia,
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

„1. Minister właściwy do spraw środowiska,
w porozumieniu
z ministrem
właściwym
do spraw
zdrowia,
określi,
w drodze
rozporządzenia, dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku
kierując
się
potrzebą
zapewnienia należytej ochrony środowiska
przed hałasem oraz mając na uwadze przepisy
prawa Unii Europejskiej odnoszące się
do oceny i zarządzania poziomem hałasu
w środowisku.

Rozporządzenie zawierające poziomy dopuszczalne ogłoszono w roku 2007, natomiast jego istotną
część zmieniono w roku 2012.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, 2. w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1,
zostaną ustalone:
zostaną ustalone:
1) zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu
określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq,D
i LAeq,N dla następujących rodzajów terenów
przeznaczonych:
a) pod zabudowę mieszkaniową,
b) pod szpitale i domy opieki społecznej,

1) zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu
określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D
i LAeq N dla następujących rodzajów terenów
faktycznie zagospodarowanych (podkreślenie
autora):
a)

pod zabudowę mieszkaniową,

b)

pod szpitale i domy pomocy społecznej,

c) pod budynki związane ze stałym lub
c)
czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
d) na cele uzdrowiskowe,
e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
f) na cele mieszkaniowo-usługowe,

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

d)

na cele uzdrowiskowe,

e)

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

f)

pod zabudowę mieszkaniowo-usługową;
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dopuszczalne
poziomy
hałasu
2) poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju 2)
obiektu lub działalności będącej źródłem z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub
hałasu, .....
działalności będącej źródłem hałasu;
3) okresy, do których odnoszą się poziomy
hałasu, jako czas odniesienia.”;
Ust. 3 art. 114 stanowi, że:
„ Jeżeli na terenach przeznaczonych do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania znajduje się
zabudowa mieszkaniowa, szpitale, domy opieki społecznej lub budynki związane ze stałym albo czasowym
pobytem dzieci i młodzieży, ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych
zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach.”
Z pewnych względów regulacje zawarte w ust.3, art. 114 są bardzo istotne. Po raz pierwszy w ustawie Prawo
ochrony środowiska wskazano, że ludzie mogą podlegać ochronie przeciwdźwiękowej w budynkach (a nie
tylko na zewnątrz nich). Problematyka ta został znacznie rozszerzona we wprowadzonych zmianach
wspomnianych wyżej, w dniu 10 września 2015 r., jak następuje:
„…….

3) w art. 114:
a) ust. 1 otrzymał brzmienie:
„1. Przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się tereny,
o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1.”,
b) ust. 3 otrzymał brzmienie:
„3. Jeżeli na terenach zamkniętych oraz na terenach przeznaczonych do działalności produkcyjnej,
składowania i magazynowania znajduje się zabudowa mieszkaniowa, szpitale, domy pomocy
społecznej lub budynki związane ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, ochrona przed
hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki
akustyczne w budynkach.”,
c) dodano ust. 4 w brzmieniu:
„4. w przypadku zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domów pomocy społecznej lub budynków
związanych ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, zlokalizowanych na granicy pasa
drogowego lub przyległego pasa gruntu w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297), ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań
technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach.”; …..”
Stosunkowo często mamy w naszym kraju z terenami, dla których nie opracowano planów
zagospodarowania przestrzennego. W takiej sytuacja ustawodawca przewidział, że ocenę, w której terenom
przypisywane są określone wartości poziomów dopuszczalnych, wykonuje właściwy organ (art.115).
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W praktyce postępowania w ramach ochrony środowiska prze hałasem przyjmuje się, że „organem
właściwym” jest organ odpowiedzialny za uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego (najczęściej
– organ gminy).

3.2.

Prawne kryteria oceny hałasu – poziomy dopuszczalne

Wśród podstawowych uregulowań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, ustawa określa prawne
kryteria oceny warunków akustycznych w środowisku, tj. dopuszczalne poziomy hałasu.
Wydane na podstawie delegacji w art. 113 ustawy Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
(Dz. U. z 2014 r. poz. 112) podaje dopuszczalne wartości poziomów hałasu w środowisku dla poszczególnych
kategorii terenów odniesionych do rodzaju zagospodarowania przestrzennego i pełnionej funkcji
urbanistycznej.
Poniżej zamieszczono jedną z tabel występującą w tekście rozporządzenia a odnosząca się do problematyki
niniejszej ekspertyzy.
Obecne wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku obowiązują od 23 października 2012 r.
W tabeli wyróżniono pozycje, które uległy zmianie w stosunku do przepisów obowiązujących
do 22 października 2012 r. W tabeli wskazano w nawiasach wartości poprzednio obowiązujące.
„Tabela 1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu,
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami
LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska,
w odniesieniu do jednej doby
Lp.

1
1
2

3

Rodzaj terenu

2
a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym
lub wielogodzinnym pobytem dzieci
i młodzieży
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo - usługowe

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
drogi lub linie kolejowe

pozostałe obiekty i działalność będąca
źródłem hałasu
LAeq D
LAeq N
przedział czasu
przedział czasu
odniesienia równy
odniesienia
8 najmniej
równy
korzystnym
1 najmniej
godzinom dnia
korzystnej
kolejno po sobie
godzinie nocy
następującym

LAeq D
przedział czasu
odniesienia
równy 16
godzinom

LAeq N
przedział czasu
odniesienia
równy 8
godzinom

3

4

5

6

50

45

45

40

61

56

50

40

65

56

55

45

*(było 55)

*(było 60)
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Lp.

Rodzaj terenu

4

a) Tereny w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców

Objaśnienia:

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
drogi lub linie kolejowe
LAeq D
przedział czasu
odniesienia
równy 16
godzinom

LAeq N
przedział czasu
odniesienia
równy 8
godzinom

68

60

*(było 65)

*(było 55)

pozostałe obiekty i działalność będąca
źródłem hałasu
LAeq D
LAeq N
przedział czasu
przedział czasu
odniesienia równy
odniesienia
8 najmniej
równy
korzystnym
1 najmniej
godzinom dnia
korzystnej
kolejno po sobie
godzinie nocy
następującym

55

45

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2) w przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze
nocy.
3) 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.

Należy dodać, iż posługiwanie dopuszczalnymi poziomami hałasy, opartymi na wskaźnikach hałasu mających
zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby, tj.
LAeq D oraz LAeq N wymaga oceny warunków akustycznych dla jednej doby; każdej doby w roku.
Wartości dopuszczalne nie mogą być przekroczone w żadnej dobie roku.

3.3.

Kryteria (wskaźniki) zdrowotne (WHO)

Rozwój badań nad wpływem hałasu na człowieka w środowisku spowodował, że coraz więcej państw
członkowskich we przyjmuje tzw. zdrowotne kryteria oceny warunków akustycznych w środowisku, (choć nie
mają one na ogół statusu poziomów dopuszczalnych). Podobna sytuacja występuje w naszym kraju, lecz
dokonywane są już doświadczenia w zakresie oceny skutków zdrowotnych, a ich wyniki zamieszczane są
w różnego rodzaju raportach)
Wśród kryteriów zdrowotnych (higienicznych), które mają szersze zastosowania znalazły się kryteria
wynikające z dwóch dokumentów i materiałów opracowanych przez organizacje międzynarodowe:
•

Night Noise Guidelines for Europe. World Health Organization, (WHO, 2009, dokument firmowany
przez WHO),
• Good Practice Guide on noise exposure and potential health effects. EEA Technical Report
No 11/2010 (dokument Europejskiej Agencji Środowiska, EEA, 2010).
Oba dokumenty zawierają wiele różnych sposobów oceny zdrowia publicznego w aspekcie oddziaływania
hałasu. Jednakże zastosowanie wielu z nich wymaga dość szczegółowych danych wejściowych, które nie są
jeszcze dostępne (nieopracowane) w kraju.
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rys. 8. Odsetek osób oceniających hałas od źródeł transportowych w funkcji poziomu dzienno-wieczornonocnego (poziom całoroczny), jako uciążliwy (dokuczliwy) (WHO, 2009)

rys. 9. Odsetek osób oceniających hałas od źródeł transportowych w funkcji poziomu dzienno-wieczornonocnego, jako skrajnie (niezwykle) uciążliwy (dokuczliwy) (WHO, 2009)
W odniesieniu do zaleceń WHO przyjęto, jako kryterium, wyznaczony „cel doraźny”, polegający na zaleceniu
niemal natychmiastowej likwidacji przekroczeń poziomów:
LN > 55 dB.
Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała także znormalizowane krzywe:
•

oceny uciążliwości 1 hałasu dla populacji, w funkcji poziomu LDWN, dla różnych źródeł hałasu
transportowego

•

oceny zakłóceń snu w funkcji poziomu LN, dla różnych źródeł hałasu transportowego.

Zależności zaprezentowane na wykresach (rys. 2 - rys. 5). Krzywe te są dostępne w postaci jawnych
zależności matematycznych (EEA, 2010), co umożliwia wyliczenia stopnia dokuczliwości hałasu i/lub stopnia
1

Mimo oryginalnego określenia angielskiego „annoyance”, omawiane tutaj zjawiska przyjęto u nas w kraju nazywać „dokuczliwością”

hałasu
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zakłóceń snu w określonej populacji.

rys. 10. Odsetek osób odczuwających zakłócenia snu na skutek hałasu od źródeł transportowych, w funkcji
rocznego poziomu nocnego (WHO, 2009)

rys. 11. Odsetek osób odczuwających skrajnie wysokie zakłócenia snu na skutek hałasu od źródeł
transportowych, w funkcji rocznego poziomu nocnego (WHO, 2009)
Podobnie na podstawie procedury opublikowanej przez Agencję Ochrony Środowiska dokonano próby
oszacowania ryzyka zdrowotnego populacji, odnoszącego się do ekspozycji na hałas drogowy
w aglomeracjach. Zastosowano poniższe kryteria (Tab. 8).
W tabeli tej występują różne wskaźniki oceny. Do oszacowania w niniejszym opracowaniu przyjęto, jako
proponowane w literaturze przybliżenie, następujące zależności:
•

LAeq, pora dzienna (16 godz.) = LDWN – 2 dB (dla typowego ruchu drogowego) (EEA, 2010)

•

LAeq, pora nocna (8 godz.) ≈ LN.
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Tab. 9.

Ogólne kryteria oceny ryzyka zdrowotnego w populacji na skutek oddziaływania hałasu
(RP, 2013)

Lp.

Czynnik / Ocena

Stosowany wskaźnik (pora doby)

1

Ryzyko chorób sercowo naczyniowych
Poważna uciążliwość

LAeq,
pora dzienna

2
3
4

Umiarkowana uciążliwość
Ryzyko chorób sercowo naczyniowych
Zakłócenia snu

5

Graniczna wartość poziomu
dźwięku (tzw. „endpoint”)
65 dB
55 dB
50 dB

LAeq,
pora nocna

55 dB
45/40 dB

Inne kryteria i sposoby oceny
Podstawowe sposoby oceny warunków akustycznych środowiska, wymagane w odniesieniu do map
akustycznych opracowywanych w Polsce (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r.
Dz.U. z 2007r. Nr 187, poz. 1340) wymagają wyznaczenia liczby osób eksponowanych na hałas
w poszczególnych klasach poziomów dźwięku:
•

dla LDWN – klasy: 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, 70-74 dB, >75 dB

•

dla LN – klasy: 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, >70 dB.

Wyznaczenie liczby osób eksponowanych w poszczególnych klasach poziomów (w wartościach
bezwzględnych lub procentowo) pozwala na uporządkowaną prezentację uzyskanych wyników, lecz
równocześnie – na prezentację rozkładów ekspozycji w różnych klasach zagrożenia, co wprowadza elementy
wartościujące.
Sposoby interpretacji ekspozycji (niekiedy zagrożenia) na hałas, z uwzględnieniem podziału na poszczególne
zakresy (klasy) 20 przedstawiono niżej. Interpretacje te są identyczne zarówno dla prezentacji graficznych,
jak też ujęć tabelarycznych.
Tworząc zestawienia, będące podstawą oceny, określa się dolną granicę analizy (czasem też górną granicę,
lecz znacznie rzadziej). Taką dolną granicą może być np. wartość poziomu LDWN = 55 dB, LN = 50 dB, lub
dowolna inna wartość istotna w danych warunkach, jako wartość odniesienia.
Cała populacja poddana oddziaływaniu hałasu o poziomach powyżej przyjętej granica jest określana, jako
populacja eksponowana (lub czasem – zagrożona).
W zakresie prowadzonej analizy, w danej tabeli lub na danym wykresie liczba osób, czyli populacja
eksponowana jest stała (wyznaczona np. pomiarów, obliczeń itp.).
Przykład:
•

Jeśli przyjmie się, że w przypadku danej aglomeracji, w określonym czasie i przy określonej
aktywności danego źródła hałas o wartości poziomu LN > 50 dB oddziałuje na 150 000 osób, oznacza
to całkowitą ekspozycję na hałas nocny.
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Jest zrozumiałe, że oddziaływanie hałasu jest zróżnicowane w zależności od wartości jego poziomu. Stąd też
w wielu przypadku całkowitą ekspozycję dzieli się na ekspozycję obliczaną w węższych klasach poziomu (np.
co 5 dB, jak przyjmuje się to w mapowaniu akustycznym). W efekcie przedstawia się ciągi liczb mieszkańców
(tabelarycznie, lub graficznie), na które oddziałuje hałas w węższym przedziale. Te poszczególne liczby
(wyrażane
w procentach
lub
wartościach bezwzględnych) można
Uwaga:
uważać za ekspozycje cząstkowe
i można budować z nich rozkłady
W tekście używane jest stosunkowo często pojęcie ekspozycji
ekspozycji.
mieszkańców na hałas. Pojęcie to stosuje się w odniesieniu do
stwierdzenia, iż pewna grupa mieszkańców poddana jest
oddziaływaniu konkretnego rodzaju hałasu w określonym zakresie
jego poziomów (np. od 60 dB – 65 dB lub >70 dB itp.). Przy czym
ekspozycja nie dokonuje wartościowania wpływu hałasu;
wartościowanie takie wykonywane jest na podstawie wielkości
ekspozycji przy zastosowaniu różnych kryteriów wartościujących (np.
wpływu hałasu na zdrowie itp.)

W
każdym
przypadku
sumy
ekspozycji
cząstkowych
muszą
w danym fragmencie analizy być
zawsze równe ekspozycji całkowitej.
Przekłada się to bezpośrednio na
wyniki prowadzonych analiz.

Przykłady:
•

zaobserwowano w wyniku analizy wzrost ekspozycji (cząstkowej) w zakresie najniższych wartości
poziomów. Oznacza to, z uwagi na niezmienność całkowitej ekspozycji, że cząstkowe ekspozycje
ludności na hałas o wyższych poziomach musiały ulec obniżeniu, (aby suma była zawsze stała).
Sytuację taką zinterpretować należy, jako zmianę bezwzględnie korzystną. W przypadku odwrotnym,
sytuacja ulega pogorszeniu.
• porównując dwa rozkłady ekspozycji, np. dla dwóch różnych rejonów, możemy ocenić, iż sytuacja
jest mniej korzystna w tym rejonie, gdzie ekspozycje cząstkowe związane z najwyższymi poziomami
dźwięku są wyższe. Natomiast, jeśli ekspozycja (cząstkowa) dla dolnego zakresu poziomów jest
wyższa dla danej sytuacji, sytuacja ta oceniona powinna być, jako korzystniejsza.
Zaprezentowane powyżej metody ocen mają znaczenie ogólne. Powinny one być w dalszych studiach
powiązane z wartościami bezwzględnymi.
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rys. 12. Lokalizacja rozmieszczenia wniosków mieszkańców wzdłuż analizowanego odcinka A1.
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4. Wykonanie akredytowanych pomiarów emisji hałasu
Cel:
Wykonanie akredytowanych pomiarów emisji hałasu w porze dnia i nocy w przekrojach pomiarowych
zgodnie z załącznikiem 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego
drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824) z wyłączeniem
wykonywania pomiarów natężenia ruchu metodą ciągłą.
Wykonanie sprawozdania z pomiarów wraz ze wskazaniem, czy występują w tym punkcie przekroczenia
dopuszczalnych poziomów dźwięku.
Celem badań zgodnie z zapisami umowy, było wykonanie pomiarów hałasu w 16 lokalizacjach wzdłuż
autostrady A-1, na odcinku Stryków-Tuszyn, spośród punktów zgłaszanych przez mieszkańców, w których nie
przeprowadzono dotychczas badań. W tym celu wyznaczono punkty w miejscowościach:
Głuchów ul. Długa 33, Łódź ul. Feliksińska 67A, Łódź ul. Giemzowska 18, Wola Rakowa ul. Główna 92, Łódź
ul. Malownicza 14, Moskwa 25, Moskwa 16, Natolin 91B, Natolin 65, Plichtów 2B, Teolin 2A, Teolin 2B, Nowe
Skoszewy 1, Nowe Skoszewy 13A.
Pomiary wykonano w terminie od 27.06.2018 do 03.07.2018 roku. Wyniki z najniekorzystniejszej zmierzonej
doby przedstawiono w załączonym sprawozdaniu z badań nr. BH 12/2018 oraz w protokołach z badań o nr.
25/2018, 26/2018, 27/2018, 28/2018, 29/2018, 30/2018, 31/2018, 32/2018, 33/2018, 34/2018, 35/2018,
36/2018, 37/2018, 38/2018, 39/2018, 40/2018.
Zgodnie z zawartą umową, należało wykonać pomiar 24h w celu określenia wskaźników LAeqD oraz LAeqN
dający łącznie 384h zapisów sygnału akustycznego. W celu wykonania szerokiej analizy, tak by wydłużyć
okres obserwacji, pomiary wykonywano dłużej, uzyskano zapisy łącznie z 907h.
W punktach 32 i 40 przy autostradzie wykonano pomiary porównawcze, w odległości 20 m od drogi. Punkty
te zlokalizowane są na terenach niechronionych, dla których nie określa się poziomów dopuszczalnych
hałasu – nie określa się, zatem jednocześnie przekroczeń takich poziomów.
Tab. 10.

Zestawienie lokalizacji pomiarów akustycznych hałasu

Oznaczenie
punktu

Odległość
Data godzina
od drogi [m] rozpoczęcia obserwacji

Miejsce

Data godzina zakończenia
obserwacji

Liczba godzin
pomiaru

25 /2018

Moskwa 16

135

27.06.2018 13:00:00

30.06.2018 08:00:00

68

26 /2018

Teolin 2A

280

27.06.2018 16:00:00

30.06.2018 11:00:00

68

27 /2018

Nowe Skoszewy 1

250

27.06.2018 18:00:00

30.06.2018 11:00:00

66

28 /2018

Moskwa 25

130

27.06.2018 19:00:00

29.06.2018 03:00:00

33

29 /2018

Plichtów 2B

230

27.06.2018 20:00:00

29.06.2018 01:00:00

30
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Oznaczenie
punktu

Odległość
Data godzina
od drogi [m] rozpoczęcia obserwacji

Miejsce

Data godzina zakończenia
obserwacji

Liczba godzin
pomiaru

30 /2018

Natolin 91B

230

27.06.2018 20:00:00

30.06.2018 14:00:00

67

31 /2018

Natolin 65

160

27.06.2018 21:00:00

29.06.2018 02:00:00

31

32 /2018

Autostrada A1 Natolin Plichtów

20

28.06.2018 15:00:00

29.06.2018 14:00:00

24

33 /2018

Głuchów, Długa 33

180

30.06.2018 20:00:00

03.07.2018 13:00:00

66

34 /2018

Łódź, ul. Feliksińska 67A

100

30.06.2018 18:00:00

03.07.2018 12:00:00

67

35 /2018

Łódź, ul. Giemzowska 18

125

30.06.2018 18:00:00

03.07.2018 12:00:00

67

36 /2018

Wola Rakowa, Główna 92

270

30.06.2018 17:00:00

03.07.2018 14:00:00

75

37 /2018

Łódź, ul. Malownicza 14

120

30.06.2018 19:00:00

03.07.2018 15:00:00

69

38 /2018

Nowe Skoszewy 13A

345

30.06.2018 14:00:00

03.07.2018 17:00:00

76

39 /2018

Teolin 2B

335

30.06.2018 13:00:00

03.07.2018 16:00:00

76

40 /2018

Autostrada A1 Giemzów Wiśniowa Góra

20

02.07.2018 13:00:00

03.07.2018 12:00:00

24

Razem wykonanych

907 h

16 x 24h

384 h

Wyznaczone wartości poziomu równoważnego porównano z wartościami poziomów dopuszczalnych dla
pory dziennej oraz pory nocnej. Wyniki zestawiono w Tab. 10.
Tab. 11.

Identyfikacja przekroczeń poziomów dopuszczalnych
Pora dzienna
(6:00 – 22:00)

Oznaczenie
punktu
pomiarowego

Lokalizacja/
LAeq D

Miejscowość

[dB]

Niepewność
całkowita,
rozszerzona
U95

Pora nocna
(22:00 – 6:00)

LAeq N
[dB]

[dB]

Niepewność
całkowita,
rozszerzona
U95
[dB]

Pora dnia

Pora nocy

Przekrocz
enie
poziomu
dopuszcza
lnego

Przekrocz
enie
poziomu
dopuszcza
lnego

[dB]

[dB]

25 /2018

Moskwa 16

135

58,0

±0,90

54,6

±0,92

-

-

26 /2018

Teolin 2A

280

53,6

±0,95

53,9

±0,93

-

-

27 /2018

Nowe Skoszewy 1

250

53,8

±0,91

53,8

±0,91

-

-

28 /2018

Moskwa 25

130

54,9

±0,93

52,9

±0,92

-

-

29 /2018

Plichtów 2B

230

52,8

±0,91

53,0

±0,91

-

-
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Pora dzienna
(6:00 – 22:00)

Oznaczenie
punktu
pomiarowego

Lokalizacja/
LAeq D

Miejscowość

[dB]

Niepewność
całkowita,
rozszerzona
U95

Pora nocna
(22:00 – 6:00)

LAeq N
[dB]

[dB]

Niepewność
całkowita,
rozszerzona
U95
[dB]

Pora dnia

Pora nocy

Przekrocz
enie
poziomu
dopuszcza
lnego

Przekrocz
enie
poziomu
dopuszcza
lnego

[dB]

[dB]

30 /2018

Natolin 91B

230

57,4

±0,90

55,6

±0,92

-

-

31 /2018

Natolin 65

160

58,5

±0,90

58,3

±0,91

-

2,3

32 /2018

Autostrada
Natolin

20

74,7

±0,90

72,5

±0,91

-

-

33 /2018

Głuchów, Długa 33

180

55,9

±0,90

54,2

±0,91

-

-

34 /2018

Łódź,
ul. Feliksińska 67A

100

60,1

±0,90

57,8

±0,90

-

1,8

35 /2018

Łódź,
ul. Giemzowska 18

125

52,2

±0,90

57,2

±0,90

-

1,2

36 /2018

Wola
Rakowa,
Główna 92

270

58,4

±0,91

56,3

±0,91

-

0,3

37 /2018

Łódź,
ul. Malownicza 14

120

60,4

±0,90

56,7

±0,90

-

0,7

38 /2018

Nowe
13A

345

55,0

±0,90

51,5

±0,90

-

-

39 /2018

Teolin 2B

335

55,1

±0,90

51,9

±0,93

-

-

40 /2018

Autostrada
A1
Giemzów
- Wiśniowa Góra

20

76,3

±0,90

73,8

±0,90

-

-

A1

Skoszewy

W wyniku pomiarów zarejestrowano wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w porze
nocy, w porze dnia nie zarejestrowano przekroczeń poziomów dopuszczalnych.
Wartości dzienne oraz nocne wyznaczonych równoważnych poziomów dźwięku pokazano na poniższych
wykresach.
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Zmierzony poziom dźwięku [dB]

Pora dnia
80,0
75,0
70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
25
26
27
28
29 30
31
32 33
34
35
36
37
38
39
40
/2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018

Oznaczenie punktu pomiarowego
LAeq dzień

L95 dzień

Poziom dopuszczalny 61dB

rys. 13. Wartości wyznaczonych równoważnych poziomów dźwięku w odniesieniu do poziomu
dopuszczalnego- pora dnia.

Pora nocy
Zmierzony poziom dźwięku [dB]

80,0
75,0
70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
25
26
27
28
29 30
31
32 33
34
35
36
37
38
39
40
/2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018 /2018

Oznaczenie punktu pomiarowego
LAeq noc

L95 noc

Poziom dopuszczalny 61dB

rys. 14. Wartości wyznaczonych równoważnych poziomów dźwięku w odniesieniu do poziomu
dopuszczalnego- pora nocy.
Dane na wykresie potwierdzają stwierdzenie, że w żadnej dobie nie zarejestrowano przekroczenia poziomu
dopuszczalnego w porze dziennej (61 dB) zaś w porze nocnej (56 dB) zarejestrowano w pięciu miejscach.
Najwyższe przekroczenie wartości dopuszczalnych wynoszące 2,3 dB zarejestrowano w miejscowości Natolin.
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Należy zauważyć, iż w warunkach, w którym wykonywano badania, zaobserwowano stosunkowo niedużą
różnicę między równoważnymi poziomami dla pory dziennej oraz pory nocnej. Zarejestrowano również w
trzech przypadkach w porze nocnej wyższe niż w porze dziennej wartości poziomów dźwięku, co nie jest
sytuacją częstą. Jest to zapewne związane z wyższym udziałem pojazdów ciężkich poruszających się w porze
nocy.
Sytuacja ta może mieć również miejsce w związku z wystąpieniem dodatniego gradientu temperaturowego
w porze nocnej oraz braku takiego gradientu w porze dziennej.
Równocześnie jest to sytuacja charakterystyczna dla dobrego rozprzestrzeniania się fal akustycznych, a więc
największych zasięgów tych fal, co jest równoznaczne z najmniej korzystną dla mieszkańców sytuacją w
porze nocnej.
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5. Opinia odnośnie przeprowadzonych dotychczas pomiarów
hałasu
CEL: Sporządzenie opinii nt. przeprowadzonych dotychczas pomiarów hałasu (również prowadzone przez
inne podmioty) i miejsc objętych skargami mieszkańców.
Celem opinii nie była opinia nt. sporządzonego ŚDRR w tym również sporządzonego modelu akustycznego.
Uzyskane wyniki pomiarów hałasu w środowisku zanalizowano pod kątem ich lokalizacji oraz uzyskanych
wyników. Zespół autorski nie miał wglądu do danych źródłowych w tym do danych zapisów z mierników.
Są to dane które w sposób jednoznaczny mogłyby potwierdzić lub nie poddane wątpliwosci wyniki
pomiarów.
Jak wynika z przeprowadzonych analiz, wzdłuż analizowanego odcinka autostrady A-1 przeprowadzono
blisko 68 pomiarów dobowych hałasu w środowisku.
Niniejszy, podsumowujący rozdział zawiera podstawowe informacje i niezbędne interpretacje odnośnie
wyników pomiarów hałasu przeprowadzonych przez:
−
−

podmiot realizujący niniejszą ekspertyzę,
inne podmioty uprzednio wykonujące badania.

Komentarz:
W sposób świadomy wspomniano tutaj o
ukształtowaniu warunków akustycznych w
rozpatrywanym rejonie.
Do roku 2016, do chwili otwarcia autostrady A1
na rozpatrywanym odcinku, nastąpiła gwałtowna
zmiana warunków akustycznych środowiska.
Obszary dotąd charakteryzujące się względną
ciszą i przewagą dźwięków naturalnych, prawie z
dnia na dzień zostały poddane wysokiej
ekspozycji na hałas drogowy.

Do rozdziału 6 włączono także ogólną
charakterystykę problemu zgłaszanych
przez mieszkańców skarg na warunki
akustyczne,
ukształtowane
wzdłuż
analizowanego odcinka autostrady A1 wraz
z identyfikacją rejonów i miejsc objętych
skargami.
Wprawdzie
problematyka
skarg
mieszkańców na hałas nie wchodziła
formalnie w zakres niniejszej ekspertyzy,
niemniej uwzględnienie jej w pewnym
zakresie wpływa korzystnie na pogłębienie
interpretacji rozpoznania niekorzystnych
zjawisk akustycznych w środowisku.

Podsumowanie zrealizowanej pracy wymaga niewielkiego cofnięcia się w czasie w celu zarysowania
tła podejmowanych działań i ich przebiegu.
Ten swoisty rys historyczny zostanie zamieszczony w pierwszym podrozdziale.
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6.1

Strona formalna

W celu bardziej precyzyjnego umiejscowienia w czasie rozpatrywanych problemów, w celu ich oceny,
przeanalizowano i przybliżono tutaj kilka podstawowych dokumentów, które wyznaczyły procedury
postępowania. Oczywiście wybrano tutaj tylko dokumenty, a właściwie ich fragmenty, najistotniejsze dla
sprawy. Starszą dokumentację, pochodząca nawet jeszcze z ubiegłego wieku – pominięto.
Przedmiotem postępowania, jest budowa fragmentu odcinka Autostrady Bursztynowej A1 Stryków - Tuszyn
na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950):
W ramach postępowania inwestycyjnego, w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, Inwestor (GDDKiA)
wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, w celu uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tej inwestycji. Wystąpienie to dotyczyło odcinka dłuższego: od
Węzła Stryków I (bez węzła) w km 295+850 do granicy województw łódzkiego/śląskiego w km 399+742,51.
W dniu 30 stycznia 2009 roku Regionalny Dyrektor wydał pozytywną Decyzję Nr 2/2009 o środowiskowych
uwarunkowaniach (nr RDOŚ-10-WOOS/6613/130/08/09/gp) odnoszącą się do przedmiotowej inwestycji.
Decyzja ta została zaskarżona przez grupę mieszkańców i ich stowarzyszeń. Odpowiadając na to zaskarżenie,
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po rozpatrzeniu sprawy, zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy
(Decyzja z dnia 18 czerwca 2009r., nr DOOS/IDK-452/213/2873/429/09/aj/4)
W decyzji 2/2009 z dnia 18.06.2009r. RDOŚ sformułował szereg warunków środowiskowych. Z punktu
widzenia ochrony przed hałasem najistotniejsze stały się dwa wymagania:
a.

W rozdziale 3, podrozdziale 3.1. Emisja hałasu do środowiska, gdzie RDOŚ zawarł tabele
z określeniem parametrów oraz orientacyjnej lokalizacji zalecanych ekranów akustycznych:
• długość ekranu,
• wysokość ekranu, rodzaj ekranu (pochłaniający, przezroczysty),
• orientacyjny kilometraż początku ekranu,
• stronę drogi, przy której należy postawić ekran.
Wytypowano instalację 184 odcinków ekranów akustycznych. Przy czym na rozpatrywanej długości
drogi od węzła Stryków I (Łódź Północ) do węzła Tuszyn przewidziano lokalizację ok. 82 ekranów.
b. W rozdziale 7 uzasadnienia do Decyzji zobowiązano inwestora do wykonania analizy
porealizacyjnej, zawierającej informacje dotyczące:
• przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie hałasu …..,
• potwierdzenia lokalizacji i rodzaju zastosowanych ekranów akustycznych tub innych
rozwiązań chroniących istniejącą zabudowę mieszkalną przed uciążliwościami związanymi
z eksploatacją drogi,
Analizę należało wykonać w terminie po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i
przedstawić w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. W przypadku
stwierdzenia przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomu hałasu należy zastosować odpowiednie
środki ochrony. W sytuacji i w której - standardy jakości środowiska nie będą mogły być dotrzymane,
W tym czasie w procesie projektowym nastąpiły nieoczekiwane komplikacje. W roku 2012 zmieniono
przepisy prawne odnoszące się do dopuszczalnych poziomów dźwięku (hałasu). Zmiany te dotyczyły m.in.
poziomów hałasu drogowego. Zmiana ta poszła w kierunku istotnego podwyższenia tych poziomów.
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należy podjąć działania mające na celu utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania
Powyższe zmiany przepisów musiały zostać uwzględnione w procesie projektowym, a następnie – w realizacji
inwestycji. Podwyższenie dopuszczalnych poziomów dźwięku skutkowało w efekcie zmniejszeniem zakresu
niezbędnych przedsięwzięć ochronnych.
Zostały przygotowane trzy nowe raporty oddziaływania na środowisko z podziałem na trzy odcinki
analizowanego fragmentu Autostrady A1 i przekazano je do uzgodnienia. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Łodzi uzgodnił realizację przedsięwzięć i określił dla nich warunki w wydanych
postanowieniach.
Tab. 12.

Uzyskane uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

lp.

Data uzgodnienia

Przedmiot uzgodnienia

wnioskujący

1

postanowienie
z dnia 27.08.2015 r.

Uzgodnienie
warunków
realizacji wniosek
Wojewody
przedsięwzięcia
polegającego
na Łódzkiego z dnia 20 kwietnia
budowie autostrady A-1 Stryków – 2015 r.
Tuszyn na odcinku od km 295+850
do km 335+ 937,65 w zakresie odcinka
I od km.295+850 (od węzła Stryków bez
węzła)
do km.310+000,
w części
dotyczącej ekranów akustycznych

2

postanowienie
z dnia 09.07.2015 r.

Uzgodnienie
warunków
realizacji wniosek
Wojewody
przedsięwzięcia
polegającego
na Łódzkiego z dnia 15 kwietnia
budowie autostrady A-1 Stryków – 2015 r.
Tuszyn na odcinku od km 295+850
do km 335+ 937,65 w zakresie odcinka
II od km. 310+000 do km. 320+010,
w części
dotyczącej
ekranów
akustycznych

3

postanowienie
z dnia 12.08.2015 r.

uzgodnienie
warunków
realizacji wniosek
przedsięwzięcia
polegającego
na Łódzkiego
budowie autostrady A-1 Stryków – 2015 r.
Tuszyn na odcinku od km 295+850
do km 335+ 937,65 w zakresie odcinka
III od km. 320+010 do km. 335+937,65
(bez odcinka 322+150 do 324+950),
w części
dotyczącej
ekranów
akustycznych

Wojewody
z dnia 5 maja

W każdym z postanowień w odniesieniu do zagadnień akustycznych zawarto:
−

Konieczność budowy ekranów akustycznych ze sprecyzowaniem ścisłych parametrów:
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a także:

o
o
o

pikietażu początku i końca ekranu oraz strony drogi,
długości i wysokości ekranu,
typu ekranu i rodzaju paneli akustycznych (lub np. wału ziemnego).

− Wymagania w zakresie analizy porealizacyjnej, w postaci lokalizacji punktów pomiarowych.
Wymagania ilościowe w zakresie liczby ekranów oraz liczby punktów analizy porealizacyjnej zestawiono dla
poszczególnych odcinków poniżej.

Tab. 13.

Zestawienie wymagań odnośnie liczby ekranów akustycznych i wymaganej liczby punktów
pomiarowych.

Odcinek

Wymagana liczba ekranów*)

Wymagana liczba punktów pomiarowych
analizy porealizacyjnej*)

I
31 (łącznie z wałami ziemnymi)
II
18 + 2 wały ziemne
III
14 (wyłącznie z paneli akust.)
Razem
64
*) liczba obiektów i lokalizacji przeniesiona do postanowień z raportów OOS

23
20
12
55

W drugiej połowie roku 2016, po uruchomieniu trasy podjęto działania odnośnie analizy porealizacyjnej dla
trzech w/w odcinków. W ramach tych działań Inżynier Kontraktu wystąpił do wykonawców w sierpniu i
we wrześniu 2016 r. w spr. przeprowadzenie badań hałasu drogowego, we wskazanych lokalizacjach.
Nie zagłębiając się w szczegóły, badania zostały przeprowadzone w mniejszej liczbie punktów, niż wynika to z
powyższego zestawienia.
Ponadto w latach 2016/17 wykonano pomiary dodatkowe:
−

−

wynikające z inicjatywy mieszkańców (pomiar przeprowadzony przez Łódzkiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska, w dniach 3-4 oraz 11-12 sierpnia 2016 r.). Pomiary te
przeprowadzono w dwóch punktach:
− w Łodzi przy ul. Sołeckiej 17E
− w Łodzi przy ul. Gminnej 149.
na zlecenie Urzędu Gminy Andrespol, wykonano pomiary hałasu komunikacyjnego w środowisku,
pochodzącego z autostrady A1, w punktach zlokalizowanych:
− Łódź. ul. Gościeniec 242, pomiary w dniach 18-19 maja 2017 r
− Łódź, ul. Wieńcowa 44/46, pomiary w dniach 25-26 maja 2017 r
− Giemzów, pomiary w dniach 8-9 czerwca 2017r.
Z uwagi na lokalne znaczenie w/w pomiarów, nie sa one analizowane w niniejszym opracowaniu.

W styczniu 2018r. ukończono realizację opracowania:
Analiza porealizacyjna dla autostrady A1 Stryków - Tuszyn na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950).
Dokumentacja została opracowana w ramach umowy nr 1/08/U/2017 z dn. 21.08.2017r. (wraz z aneksem
nr 1), zawartą pomiędzy: Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
a firmą pn. Pracownia Hałasu sp. z o.o., zlokalizowaną we Wrocławiu.
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Analiza porealizacyjna dotyczyła wielu komponentów środowiska, wśród których hałas był jednym
z istotniejszych.
W odniesieniu do problematyki hałasu opracowanie objęło pomiary w 68 punktach pomiarowych,
z uwzględnieniem 64 ekranów akustycznych (zagadnienia metodyczne i techniczne związane z
opracowaniem analizy porealizacyjnej zawarto w następnym rozdziale (6.2).
Generalnie rzecz biorąc do toku postępowania nie można wysuwać większych zastrzeżeń. Wydaje się
wszakże, iż zmiany liczby obiektów i lokalizacji miejsc pomiarowych mogłyby być dokładniej wskazane w
dokumentacji. Dotyczy to szczególnie merytorycznego uzasadnienia tych zmian.

5.1.

Wnioski mieszkańców – skargi

W roku 2016 zebrano skargi i postulaty od mieszkańców z bliższego i dalszego sąsiedztwa autostrady A1.
Do akcji zbierania opinii zostały włączone także zorganizowane grupy mieszkańców, w wielu przypadkach
zarejestrowane. W pewnym zakresie wypowiadały się także organy lokalne.
Zebrano ok. 1275 wniosków.
1. Wiele z tych wniosków sporządzono wg. ujednoliconego szablonu, na którym wystarczyło złożyć
swoje dane (imię, nazwisko, adres) oraz podpis. Tego typu zbieranie danych wskazuje na potencjalne
miejsca konfliktu. Nie określa jednak szczegółowych (być może czasem istotnych) problemów.
2. Wszystkie wnioski zebrano w jednym pliku (tabeli). Do każdego wniosku załączono odpowiedź –
wyjaśnienie. Niestety duża część z tych odpowiedzi miała charakter rutynowy, nie pogłębiony, czego
należało się spodziewać po ujednoliconych zapytaniach o charakterze „ankietowym”. W efekcie wniosków i odpowiedzi było bardzo dużo, lecz nie pogłębiały one charakterystyki rzeczywistych
problemów.
3. Na pozytywną ocenę zasługuje pewna część odpowiedzi zespołów realizujących pomiary.
W wybranych przypadkach zmodyfikowano programy pomiarowe, dostosowując je do lokalizacji
skarg.
4. Wiele zgłoszonych skarg nie wydaje się zasadnych. Pochodzą one od mieszkańców (lub ich grup)
zamieszkałych w odległościach kilkuset metrów, nawet ponad 1 km od źródła (trasy A1). W takiej
sytuacji trudno jest sobie wyobrazić negatywne oddziaływanie trasy szybkiego ruchu; może ona być
w pewnych warunkach układów meteorologicznych słyszalna, lecz nie na poziomie takim, który
powoduje bardzo negatywne odczucia.
5. Do niniejszego opracowania dołączono materiał pokazujący rozrzuty odległości od trasy A1 tych
lokalizacji, z których pochodzą skargi.
6. W celu pogłębienia problemu rozpoznania zagadnienia przeanalizowano mapę lokalizacji obiektów,
w odniesieniu, do których zgłaszano skargi. Rozkłady są przestrzennie związane z przebiegiem
różnych dróg tworzących system lokalnych połączeń. Fakt ten może wskazywać także na inne
podłoże odczuwanych uciążliwości hałasu drogowego, nie tylko na autostradę A1. W wielu
przypadkach uruchomienie autostrady mogło stać się pretekstem (nawet nieuświadomionym)
identyfikacji uciążliwości hałasu, w tym także – zgłoszenia skargi w momencie zaistnienia takiej
możliwości. Dla poparcia tej tezy zaprezentowano na poniższym rysunku jedną z omawianych
sytuacji.
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7. W zakresie tych rozważań należałoby się odwołać do informacji i kryteriów oceny zawartych
w rozdziale 3.3.
8. Większość kryteriów oceny hałasu drogowego w środowisku, przyjętych w krajach unijnych
i niektórych pozostałych, oscylują wokół wartości 55-60 dB dla pory dziennej oraz 45-50 dB dla pory
nocnej. W stosunku do tych wartości, polskie poziomy dopuszczalne są o 5-6 dB wyższe.
9. Jak wskazują argumenty opisane w rozdziale 3.3, wartości kryterialne 55-60 dB (dzień) oraz 45-50 dB
(noc) są bardzo mocno umotywowane odczuciami i reakcjami społecznymi na hałas. W szczególności
może to dotyczyć hałasu drogowego, emitowanego z mocno obciążonych ruchem szybkich tras (typu
autostrady). Tolerancja mieszkańców na ten rodzaj hałasu jest o kilka decybeli mniejsza niż
tolerancja na „zwykły” hałas samochodowy (np. pochodzący od ruchu ulicznego).
10. Jest oczywistym, że mamy obowiązek kierowania się przepisami prawnymi, w których zawarto m.in.
aktualne, krajowe wartości dopuszczalnych poziomów hałasu.

rys. 15. Fragment podglądowej mapki z lokalizacja punktów pomiaru hałasu (pora nocna) i punktów „skarg”
(czarny okrąg z krzyżykiem w środku).
1. Niemniej należy w niektórych przypadkach brać pod uwagę i uwzględniać w miarę możliwości odczucia
mieszkańców wykraczające w sposób uzasadniony poza granice izofon poziomów dopuszczalnych.
Większy poziom dopuszczalny o ok. 5-6 dB powodować może nawet dwukrotnie mniejszą wartość
zasięgu hałasu (oczywiście w konkretnym przypadku zależy to od wielu czynników lokalnych).
2. Przedstawiono tutaj najważniejsze spostrzeżenia i wnioski z ogólnej analizy materiału odnoszącego się do
skarg. Dokładniejsze dane, które mogłyby przynieść nowe wnioski szczegółowe, mogłyby być uzyskane
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tylko w ramach pogłębionych studiów, lecz nie zanegowałyby zapisanych tutaj stwierdzeń; pozostałyby
one w mocy.

5.2.

Pomiary hałasu

W wyniku nałożonych decyzji administracyjnych, jak również w wyniku licznych skarg przeprowadzono
szereg pomiarów hałasu w środowisku. Liczba pomiarów i ich zasięg przestrzenny jest bardzo wysoka, wynosi
68 pomiarów wykonanych w ramach ŚDRR. Liczba punktów pomiarowych, wskazywać by mogła na bardzo
dobre rozpoznanie warunków akustycznych panujących na terenie wzdłuż autostrady.
Schemat lokalizacji punktów, w których wykonywane były pomiary przez IOŚ-PIB, w ramach analizy
porealizacyjnej wraz z zaznaczonymi miejscami skarg. Na rysunkach zaznaczono również miejsca
w określonych odległościach od trasy A-1 sięgające 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 2000m w celu
zobrazowania skali problemu. Zanalizowano miejsca, z których mieszkańcy złożyli wnioski ws. uciążliwości
hałasu. Łącznie przeanalizowano ok. 503 miejsc, w których wystąpiły skargi na klimat akustyczny w
środowisku.
Tab. 14.

Zestawienie liczby punktów pomiarowych oraz wniosków mieszkańców w funkcji odległości

Odległość od osi autostrady A-1
<50m
50-100m
100-150m
150-200m
200-250m
250-500m
500-1000m
1000-2000m
> 2000m
Łącznie
Tab. 15.

Pomiar IOŚ-PIB Pomiar w ramach ŚDRR Wnioski mieszkańców
2
3
0
1
26
5
4
9
10
2
10
12
2
10
16
5
9
129
0
1
196
0
0
123
0
0
12
16
68
503

Zestawienie liczby punktów pomiarowych oraz wniosków mieszkańców w odniesieniu do
zasięgów oddziaływania określonych w ramach ŚDRR.

Odległość od osi autostrady A-1
LAeqN >56dB – wartości
dopuszczalne przekroczone
LAeqN >50dB – wartości
dopuszczalne nieprzekroczone,
wartość dopuszczalna zgodnie z
nieaktualnymi poziomami
dopuszczalnymi

Pomiar IOŚ-PIB Pomiar w ramach ŚDRR Wnioski mieszkańców
2

8

2

13

63

52
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Wnioski mieszkańców

Jak wynika z przedstawionych danych, uzasadniona liczba skarg związana z hałasem pochodzącym
od autostrady A-1 mieści się w granicach izofony 50dB. Można przyjąć, że najbardziej zagrożonymi terenami
są miejsca zlokalizowane w pasie minimum 250m od A-1 (jeśli chodzi o dotrzymanie standardów
akustycznych) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Niemniej jednak, jak widać dużą grupę stanowią mieszkańcy, których posesje są zlokalizowane w odległości
większej niż 250m od osi A-1. Jest to niewątpliwie związane z faktem:
•
•

braku zabezpieczeń (ich nieuzasadnionego stosowania, z uwagi na nieprzekraczanie wartości
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku),
prowadzeniem „nowego” źródła hałasu, do terenów nieuprzemysłowionych, w których był bardzo
duży komfort akustyczny przed wybudowaniem autostrady.

Przy ocenie akustycznej inwestycji, jaką jest budowa autostrady A-1, wykonawca dokumentacji ma za
zadanie określenie, czy dana inwestycja wpływa negatywnie na klimat akustyczny. W chwili obecnej jedynym
parametrem przy takiej ocenie, jest kryterium poziomów dopuszczalnych. W związku z powyższym, obszar
działań, w tym również lokalizacji punktów pomiarowych, skoncentrowany jest na terenach zlokalizowanych
do 250m. Powyżej tej odległości duży wpływ mają warunki meteorologiczne, oraz inne źródła hałasu takie jak
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chociażby drogi lokalne. Ponownie należy podkreślić, że poziomy dopuszczalne hałasu w środowisku są
bardzo wysokie. Liczne skargi w pasie > 250m wskazuje, że mieszkańcy chcą mieć ciszę, czyli poziomy
sięgające znacznie poniżej poziomów dopuszczalnych, można założyć, że mieszczące się w granicach 45-50dB
w porze nocy.
Przy analizie i ocenie lokalizacji punktów pomiarowych, należy wziąć pod uwagę, że w praktyce przyjmuje się,
że środki ochrony akustycznej mają stosunkowo istotny wpływ na emisję hałasu w pasie do 100m. Analiza
przekazanych materiałów wskazuje, że te zasady są znane wykonawcy opracowania.
Uzyskane wyniki pomiarów hałasu w środowisku zanalizowano pod kątem ich lokalizacji oraz uzyskanych
wyników. Porównano je z zasięgami hałasu otrzymanymi w ramach ŚRR. Ze względów technicznych
analizowano wyniki uzyskane dla najbardziej niekorzystnej pory tj. pory nocy. Wyniki porównywano ze sobą
biorąc pod uwagę wartości przed korekcją, ze względu na tło akustyczne.
Ponownie podkreślić należy, że celem opinii nie była opinia nt. sporządzonego ŚDRR w tym również
sporządzonego modelu akustycznego. Zespół autorski nie miał wglądu do danych źródłowych w tym do
danych zapisów z mierników. Są to dane, które w sposób jednoznaczny mogłyby potwierdzić lub nie poddane
wątpliwości wyniki pomiarów. Zespół autorski nie wykonywał również własnego modelu akustycznego, stąd
nie miał możliwości sporządzenie własnych zasięgów oddziaływań emisji hałasu.
Niemniej jednak, analiza udostępnionych materiałów budzi wątpliwości w następujących miejscach:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Model akustyczny w rejonie punktu PDH01 w modelu należy ujawnić przeszkodę terenową,
prawdopodobnie zlokalizowany jest tam wał ziemny.
Nieskuteczne środki minimalizujące, na wysokości punktu pomiarowego PDH05 (ekran 128)
przedłużony prawdopodobnie wałem ziemnym, jest nieskuteczny jak wskazują na to wyniki
pomiarów, chociaż izofona pokazuje dobrą ochronę. Brak spójności modelu akustycznego z
wynikami pomiarów hałasu w środowisku.
W przypadku PDH07 i PDHD1 poziom zmierzony w dalszej odległości jest większy niż zmierzony
bliżej.
W PDH08 poziom zmierzony wydaje się zbyt niski.
Nieskuteczne środki minimalizujące w rejonie lokalizacji punktu PDH11.
Wydaje się, że ekran 121 b jest prawdopodobnie za niski i również za krótki.
Poziom zmierzony w punkcie PDH12 wydaje się być bardzo niski, biorąc pod uwagę, że ekran jest
względnie niski h=3,5 m i krótki.
W okolicy PDH64, gdzie poziom zmierzony jest dość niski, poziom hałasu maleje, mimo, iż nie ma
tam ekranu.
W PDH56 obliczony poziom 65 dB jest bardzo wysoki. Wyniki nie są spójne z wynikami, jakie
wykazano w modelu akustycznym.
PDH14 ekran 117 jest za krótki.
Wynik pomiaru w punkcie PDHD2 jest wydaje się być zbyt niski (nie ma ekranu akustycznego).
Ekran 155 jest wysoki (h=6m), lecz nieskuteczny, sytuacja wymaga weryfikacji.
Ekran 114 b wydaje się być za krótki biorąc pod uwagę wzrost poziomu emisji hałasu od części
odcinka drogi.
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•
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•

W punkcie PDH21 nie są spójne z wynikami, jakie wykazano w modelu akustycznym (wysoki ekran
akustyczny 106 b).
W punkcie PDH24 (ekran 103) nie są spójne z wynikami, jakie wykazano w modelu akustycznym.
Ekran 101 ( PDH25) wydaje się być za krótki.
W punkcie PDH62 i PDH37 wyniki pomiarów nie są spójne z wynikami, jakie wykazano w modelu
akustycznym – ekran 98 skutecznie zmniejsza zasięg hałasu przedstawiony na mapie. Od strony
północnej jednak ekran 98 wydaje się być przedłużony w formie innej przeszkody terenowej – do
weryfikacji.
W PDH59 względnie niski i krótki ekran, ma wątpliwą bardzo dużą skuteczność (według
przedstawienia na mapie) przyległe tereny.
Ekrany 93 b i 92 b są dość wysokie, jednak (modelowo) nieskuteczne, co potwierdzają pomiary
przeprowadzone w PDH42 i PDH41, podobnie w PDH52 (ekran 77).
Pomiary w PDH53 nie są spójne z wynikami, jakie wykazano w modelu akustycznym.

Podsumowując należy stwierdzić jednoznacznie, że wzdłuż analizowanego odcinka autostrady A-1 wykonano
bardzo dużo pomiarów hałasu w środowisku. 68 pomiarów na niespełna 100km odcinku autostrady w
analizie porealizacyjnej jest rzadko spotykane. Należałoby podkreślić, że taka praktyka generuje bardzo
wysokie koszty wykonywania tego typu opracowań. Zazwyczaj wykonywanych jest ok. 1-2 pomiary dla
jednorodnego odcinka drogi (w tym wypadku od węzła do węzła).
Wytypowane punktu pomiarowe są zlokalizowane w miejscach zróżnicowanych, w różnych odległościach od
drogi, za ekranami, bez ekranów akustycznych. Dzięki tak zlokalizowanym punktom, można wykonać bardzo
szczegółowy model akustyczny. Z analizy przedstawionego materiału wynika jednak, że zarówno miejsca
skarg mieszkańców, jak również wyniki uzyskanych pomiarów hałasu nie w pełni były brany pod uwagę.
Widać wyraźnie, bowiem brak „dostrojenia” modelu akustycznego do wyników pomiarów hałasu w
środowisku. Wydaje się, że w modelu akustycznym nie wzięto pod uwagę w sposób należyty uwarunkowań
lokalnych w szczególności w miejscach, w których były wykonywane pomiary hałasu.
Wyniki pochodzące z kilku punktów, biorąc pod uwagę ich lokalizację, odległość od A-1 wydaje się być bardzo
niska.
Przeprowadzone przez IOŚ-PIB pomiary hałasu są zbieżne tylko w części z wynikami analiz
przeprowadzonymi w ramach ŚDRR. Poniżej zestawiono i przedstawiono wyniki pomiarów
przeprowadzonych przez IOŚ-PIB wraz z wynikami otrzymanymi w ramach realizacji ŚDRR. Na mapach
zaznaczono warstwy tematyczne pozyskane w ramach ŚDRR i przekazane przez GDDKiA tj. zasięgi
oddziaływań dla pory nocy, wyniki pomiarów w punktach (wartość emisji w porze nocnej) lokalizacje
ekranów akustycznych, w tym proponowanych, jak również zagospodarowanie terenu. Analiza danych
wskazuje na to iż:
•

•

Punkt 31/2018 występowanie przekroczenia wartości poziomów dopuszczalnych. Niewystarczające
środki minimalizujące hałas w środowisku. Zgodność z wynikami badań w punkcie PDH14. Brak
propozycji działań ochronnych w analizie porealizacyjnej.
Punkt 34/2018 przekroczenie wartości poziomów dopuszczalnych. Niewystarczające środki
minimalizujące hałas w środowisku. Zgodność z wynikami badań PDH37. Brak propozycji działań
ochronnych w analizie porealizacyjnej. Brak zgodności wyników z punktem PDH36.
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•

•

•

Punkt 25/2018 brak przekroczenia wartości poziomów dopuszczalnych. Niewystarczające środki
minimalizujące hałas w środowisku w punkcie PDH11.
Punkt 26/2018 i 39/2018 brak przekroczenia wartości poziomów dopuszczalnych. Brak zgodności
wyników z punktem PDH64. Wartości pomiaru niezgodne z modelem akustycznym, bardzo niskie,
uwzględniając brak ochrony.
Punkt 27/2018 i 38/2018 brak przekroczenia wartości poziomów dopuszczalnych. Zgodność wyników
PDHD1 z 27/2018. Zgodność 38/2018 z modelem.
Punkt 28/2018, wyniki zgodne z modelem. PDH13 wyniki niezgodne z modelem.
Punkt 30/2018 brak przekroczeń, wyniki niezgodne z modelem. Wyniki wskazują na możliwość
wystąpienia przekroczeń za ekranem akustycznym. PDH56 wysoki poziom dźwięku.
Punkt 33/2018 brak przekroczeń, wyniki niezgodne z modelem. Wyniki wskazują na możliwość
wystąpienia przekroczeń za ekranem akustycznym. PDH58,4 wysoki poziom dźwięku. Na etapie
analizy porealizacyjne zaproponowano działania minimalizujące, jednakże nie zaproponowano
wydłużenia ekranów akustycznych, jak ma to miejsce po przeciwnej stronie PDH51
Punkt 35/2018 występowanie przekroczeń, wyniki niezgodne z modelem. Przekroczenia
potwierdzone w punkcie PDH59. Na etapie analizy porealizacyjne nie zaproponowano działań
minimalizujących. Model niezgodny z wynikami pomiarów.
Punkt 36/2018 występowanie niewielkich przekroczeń, wyniki niezgodne z modelem. Przekroczenia
potwierdzone w punkcie PDH42 i 41. Na etapie analizy porealizacyjnej nie zaproponowano
dodatkowych działań minimalizujących. Model niezgodny z wynikami pomiarów. Możliwość
wystąpienia przekroczeń z uwagi na ruch na ul. Głównej.
Punkt 37/2018 występowanie niewielkich przekroczeń, wyniki niezgodne z modelem. Przekroczenia
potwierdzone w punkcie PDH24. Na etapie analizy porealizacyjnej nie zaproponowano dodatkowych
działań minimalizujących. Model niezgodny z wynikami pomiarów.

Dodatkowo zanalizowano zgodność lokalizacji punktów pomiarowych z wymaganiami decyzji środowiskowej.
Stwierdzono nie wykonanie zgodnie z zapisami decyzji 2 pomiarów zlokalizowanych w km 325+580 (strona
lewa) oraz 305+605 (strona prawa) oraz w dwóch miejscach zmianę kierunku położenia. Uwzględniono
dodatkowe, poza decyzją RDOŚ pomiary hałasu (17 punktów).

Oznaczenie

Lokalizacja

PDH01
PDH02
PDH03
PPH04
PDH05
PDH06
PDH07
PDH08
PDH09
PDH10
PDH11

Anielin 16
Sierżnia 16
Sierżnia 18
Sierżnia 31
Sierżnia 34
Stare Skoszewy 2
Nowe Skoszewy 5
Głogowiec 13
Jaroszki 37
Moskwa 20
Moskwa 18

punkty pomiarowe
analiza porealizacyjna
Kilometraż L-lewa
strona P-prawa
strona
296+370 P
296+840 P
296+950 P
297+950 P
298+070 L
298+340 P
299+200 L
300+710 P
300+690 L
301+460 P
301+750 L
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punkty decyzja RDOŚ
Kilometraż L-lewa
strona P-prawa
strona
296+350 P
296+845 P
296+945 P
297+950 L

Uwagi

298+340 P
299+225 L
300+710 P
300+735 L
301+450 P
301+750 P
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Oznaczenie

Lokalizacja

PDH12
PDH13
PDH14

Plichtów 11
Piichtów 1
Natolin 67

PDH15_1
PDH15_2
PDH16

PDH17
PDH18
PDH19
PDH20
PDH21
PPH22
(PPH57)
PDH23
PDH24
PDH25
PDH26
PDH27
PDH28
PDH29
PDH30
PDH31
PPH32
PDH33
PDH34
PDH35

Natolin 14
Natolin 3
Natolin 6
ul. Brzezińska 305A,
Łódź
ul. Brzezińska 305,
Łódź
ul. Brzezińska 299,
Łódź
Łódź, ul. Wiączyńska
44
Łódź, uf. Wiączyńska
48
Łódź, ul. Gerberowa
S6A
ul. Malownicza 32A,
Łódź
Ul. Malownicza 16,
Łódź
ul. Rokicińska 258,
Łódź
Łódź, ul. Rokicińska
275
ul. Nery 3B, Łódź
Łódź, ul. Dunikowski
eg o6a
ul. Dyspozytorska
11A, Łódź
uf. Zakładowa 160,
Łódź
ul. Trakcyjna 22, Łódź
ul. Dyspozytorska 18,
Łódź
ul. Dyspozytorska
3,Łódź
ul. Feliksińska 81, Łódź
ul. Giemzowska 8,

punkty pomiarowe
analiza porealizacyjna
Kilometraż L-lewa
strona P-prawa
strona
302+510 P
303+170 P
304+920 L

punkty decyzja RDOŚ

305+680 L
305+820 L
306+000 L

Kilometraż L-lewa
strona P-prawa
strona
302+525 P
303+15 P
304+87 L
305+605 P
305+75 L
305+80 L
306+07 L

306+070 P

306+075 L

Uwagi

Brak

zmiana położenia
jest po prawej
powinno byc po
lewej

306+070 P
306+080 P

306+13 L

307+500P

307+505 P

307+560L

307+56 L

309+650L

309+120 L

310+440 L

310+415 L

310+S40P

310+540 P

311+170 L

311+195 L

311+600L
311+650 P

31 1+355 L
311 +62 P

311+720L

311+600 L

312+33OL

312+220 L

312+6Q0L
312+050P

312+550 L
312+040 P

312+180P

312+140 P

312+455P
312+860P
314+150 P

312+410 P
313+890 P
314+150 P
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Oznaczenie

Lokalizacja

punkty pomiarowe
analiza porealizacyjna
Kilometraż L-lewa
strona P-prawa
strona

punkty decyzja RDOŚ
Kilometraż L-lewa
strona P-prawa
strona

Uwagi

Łódź
PDH36
PDH37

ul. Feliksińska 69, Łódź 314+090 L
ul. Feliksińska 66, Łódź 314+170 L

314+090 L
314+160 L

PDH38
PDH39

ul. Kolumny 618, Łódź
ul. Kolumny 638, Łódź
ul. Gościniec 242,
Łódź
ul. Główna 114, Wola
Rakowa
ul. Główna 110, Wola
Rakowa
Kalinko 104

315+950 P
316+020 L

315+980 L
316+010 L

316+930 P

316+920 P

318+900 P

318+900 P

318+930 L
321+420 P

318+910 L
321+430 P
325+580 L

PDH40
PDH41
PDH42
PPH43

PDH45
PDH46
PDH47
PDH48
PDH49
PPH50
PDH51
PDH52
PDH53
PDH54
PDH55
PDH56
PDH58
PDH59
PDH60
PDH61
PDH62
PDH63
PDH64

ul. Ogrodzonka 11,
Tuszyn
ul. Kolonijna 1,
Żeromin
ul. Kolonijna 10,
Żeromin
ui. Wolborska 33,
Kruszów
Grabina Wola 2A
Kruszów, ul.
Wolborska 44
Grabina Wola 64
Głuchów, u!. Długa 23
Głuchów 29
Wodzinek, ul. Łódzka
2
Głuchów 1
Natolin 79
Łódź, ul. Sołecka 17e
ul. Gminna 149, Łódź
Przypusta 21
Kruszów, ul,
Wolborska 34
Łódź, ul. Wieńcowa 46
Giemzów47
Teolin 1A

328+100 P

328+098 P

328+300 L

328+300 L

328+500 P

328+500 P

330+790 P
331+020L

330+790 P
330+980 L

331+240P
332+020L
332+355P
333+880L

332+010 L
332+350 P
333+900 L

334+600L
334+060P
304 +620 P
309+880P
314+390 P
320+330 P

zmiana położenia
jest po prawej
powinno byc po
lewej

Brak

334+600 L

330+87SP
313+700 L
317+060 L
303 + 580 L
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Oznaczenie

Lokalizacja

PDH65
PDH66
PDHD1
PDHD2
PDHD3

Łódź, ul.
Kosodrzewiny 96
Romanów 17F
Nowe Skoszewy 2
Natolin 42
Głogowi ec 12

punkty pomiarowe
analiza porealizacyjna
Kilometraż L-lewa
strona P-prawa
strona

punkty decyzja RDOŚ
Kilometraż L-lewa
strona P-prawa
strona

Uwagi

310+400P
321+880 L
299+250 L
305+410 L
300+690 P
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rys. 16. Punkt 31/2018 przekroczenie wartości poziomów dopuszczalnych. Niewystarczające środki minimalizujące hałas w środowisku. Zgodność z
wynikami badań PDH14. Brak propozycji działań ochronnych w analizie porealizacyjnej.
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rys. 17. Punkt 34/2018 przekroczenie wartości poziomów dopuszczalnych. Niewystarczające środki minimalizujące hałas w środowisku. Zgodność z
wynikami badań PDH37. Brak propozycji działań ochronnych w analizie porealizacyjnej. Brak zgodności wyników z punktem PDH36.
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rys. 18. Punkt 25/2018 brak przekroczenia wartości poziomów dopuszczalnych. Niewystarczające środki minimalizujące hałas w środowisku w punkcie
PDH11.
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rys. 19. Punkt 26/2018 i 39/2018 brak przekroczenia wartości poziomów dopuszczalnych. Brak zgodności wyników z punktem PDH64. Wartości pomiaru
niezgodne z modelem akustycznym, bardzo niskie, uwzględniając brak ochrony.
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rys. 20. Punkt 27/2018 i 38/2018 brak przekroczenia wartości poziomów dopuszczalnych. Zgodność wyników PDHD1 z 27/2018. Zgodność 38/2018 z
modelem.
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rys. 21. Punkt 28/2018, wyniki zgodne z modelem. PDH13 wyniki niezgodne z modelem.
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rys. 22. Punkt 30/2018 brak przekroczeń, wyniki niezgodne z modelem. Wyniki wskazują na możliwość wystąpienia przekroczeń za ekranem akustycznym.
PDH56 wysoki poziom dźwięku.
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rys. 23. Punkt 33/2018 brak przekroczeń, wyniki niezgodne z modelem. Wyniki wskazują na możliwość wystąpienia przekroczeń za ekranem akustycznym.
PDH58,4 wysoki poziom dźwięku. Na etapie analizy porealizacyjne zaproponowano działania minimalizujące, jednakże nie zaproponowano wydłużenia
ekranów akustycznych, jak ma to miejsce po przeciwnej stronie PDH51
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rys. 24. Punkt 35/2018 występowanie przekroczeń, wyniki niezgodne z modelem. Przekroczenia potwierdzone w punkcie PDH59. Na etapie analizy
porealizacyjne nie zaproponowano działań minimalizujących. Model niezgodny z wynikami pomiarów.
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rys. 25. Punkt 36/2018 występowanie niewielkich przekroczeń, wyniki niezgodne z modelem. Przekroczenia potwierdzone w punkcie PDH42 i 41. Na etapie
analizy porealizacyjnej nie zaproponowano dodatkowych działań minimalizujących. Model niezgodny z wynikami pomiarów. Możliwość wystąpienia
przekroczeń z uwagi na ruch na ul. Głównej.
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rys. 26. Punkt 37/2018 występowanie niewielkich przekroczeń, wyniki niezgodne z modelem. Przekroczenia potwierdzone w punkcie PDH24. Na etapie
analizy porealizacyjnej nie zaproponowano dodatkowych działań minimalizujących. Model niezgodny z wynikami pomiarów.
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Schemat lokalizacji punktów, w których wykonywane były pomiary przez IOŚ-PIB (16 lokalizacji),
wraz z zaznaczonymi miejscami skarg zostały przedstawione na ilustracjach poniżej.
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rys. 27. Brak przebiegu autostrady A-1 na odcinku 322+150 – 324+950km
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