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Równoważny
poziom hałasu

Skróty
GPR

Generalny Pomiar Ruchu, wykonywany na drogach publicznych co 5 lat

LAeq

Równoważny poziom dźwięku

LDWN = Lden

Długookresowy średni poziom dźwięku wyrażony w decybelach, wyznaczony w ciągu wszystkich
dób w roku

LN = Lnight

Długookresowy średni poziom dźwięku wyrażony w decybelach, wyznaczony w ciągu wszystkich
pór nocy w roku

MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

POŚ

Ustawa Prawo ochrony środowiska

ŚDR

Średni dobowy ruch w roku podawany w pojazdach na dobę [P/d]

SUiKZP

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

GIS

Geographical Information System

DW

Droga wojewódzka

Definicje według Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca
2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku [1]:

Logarytmiczna jednostka miary równa 1/10 bela, tu 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)
(GIS, ang. Geographic Information System) system informacyjny służący
do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych,
którego jedną z funkcji jest wspomaganie decyzji. W przypadku, gdy System Informacji
Geograficznej gromadzi dane opracowane w formie mapy wielkoskalowej (tj. w skalach
1:5000 i większych), może być nazywany Systemem Informacji o Terenie (LIS, ang. Land
Information System)

Natężenie ruchu

liczba pojazdów przejeżdżających przez dany przekrój drogi w jednostce czasu

Poziom dźwięku

poziom ciśnienia akustycznego po korekcie według jednej z krzywych izofonicznych (A, B
lub C), uwzględniającej właściwości ludzkiego słuchu

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

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

np.:

GIS

Aglomeracja

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 Prawo ochrony środowiska wprowadzana jest w art. 3 definicja
ogólna hałasu, czyli dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz

Słownik terminów specjalistycznych
Decybel (Bel)

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 Prawo ochrony środowiska pod tym pojęciem funkcjonuje „Program ochrony
środowiska przed hałasem”

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

Średni dobowy ruch liczba pojazdów przejeżdżających przez dany przekrój drogi w ciągu 24 kolejnych godzin,
średnio w ciągu roku
w roku (SDR)
zmiany wielkości ruchu dobowego lub godzinowego i jego struktury rodzajowej w
Wahania ruchu
określonym przedziale czasu dla drogi lub odcinka drogi. Odróżnia się sezonowe,
w czasie
tygodniowe i dobowe wahania ruchu

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

Wartość graniczna

wartość Lden lub Lnight i tam, gdzie właściwe, Lday i Levening, 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

Definicje według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [3]:
00

00

LAeq D

równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (przedział czasu od godz. 6

LAeq N

równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (przedział czasu od godz. 22

LDWN

długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w
ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu
00
00
00
od godz. 6 do godz. 18 ), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18
00
00
00
do godz. 22 ) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22 do godz. 6 )

LN

długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w
00
00
ciągu wszystkich pór nocy w roku (przedział czasu od godz. 22 do godz. 6 )

do godz. 22 )
00

wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowaną
według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu
odniesienia jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego
dźwięku o zmiennym poziomie w czasie; równoważny poziom hałasu wyraża się wzorem
zgodnie z Polską Normą

00

do godz. 6 )
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1.

DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ MAPY
I PODMIOTU WYKONUJĄCEGO MAPĘ

Podmiot odpowiedzialny za realizację mapy akustycznej:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
ul. Turystyczna 7a
20-207 Lublin
tel. 81 749-53-00 e-mail: sekretariat@zdw.lublin.pl
Podmiot odpowiedzialny za wykonanie mapy akustycznej:
PDKOM Sp. z o.o.
ul. Zawiła 65e
30-390 Kraków
tel. 12 267-23-33 e-mail: biuro@pdkom.pl
Niniejsze mapy akustyczne obejmują swoim zakresem obszary położone wzdłuż
odcinków dróg wojewódzkich, na których natężenie ruchu przekracza 3 mln pojazdów rocznie.
Zakres niniejszych analiz oraz zawartość opracowania wynikają z zapisów ustawy Prawo
ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. [3] oraz z zapisów Dyrektywy 2002/49/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. [1].
Opracowanie zrealizowano na podstawie umowy nr 01/P-095/2016 z dnia 14.07.2016 r.
zawartej pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie, a firmą PDKOM Sp. z o.o.
w Krakowie.
2.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU PODLEGAJĄCEGO OCENIE
2.1. Ogólny opis terenu objętego mapą

Mapy akustyczne zostały wykonane dla dziewięciu odcinków dróg wojewódzkich
województwa lubelskiego, wzdłuż których stwierdzono nadmierną uciążliwość hałasu
komunikacyjnego oddziaływującego na okolicznych mieszkańców.
Województwo lubelskie zlokalizowane jest we wschodniej części Polski. Jego
powierzchnia wynosi 25 122 km², a liczba ludności 2 147 746 osób (stan na 31.12.2014 r.), co
daje mu dwunaste miejsce wśród województw w Polsce pod względem gęstości zaludnienia
[72]. Województwo lubelskie graniczy od zachodu z województwem świętokrzyskim, od
północy z województwem mazowieckim oraz podlaskim, od wschodu z Białorusią i Ukrainą, a
od południa z województwem podkarpackim. Stolicą województwa, a zarazem największym
miastem jest Lublin, pełniący rolę administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego centrum
regionu [74].
Administracyjnie województwo podzielone jest na 24 powiaty, w tym cztery miasta na
prawach powiatu oraz 213 gmin [72]. Podział województwa lubelskiego na powiaty
przedstawiono na rys. 2.1.

Rys. 2.1. Podział województwa lubelskiego na powiaty
Analizowane odcinki dróg wojewódzkich znajdują się na terenie siedmiu gmin w czterech
powiatach województwa lubelskiego:
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powiat puławski: gmina miejska Puławy, gmina miejsko-wiejska Nałęczów,
powiat kraśnicki: gmina miejska Kraśnik,
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powiat lubelski: gmina wiejska Głusk,
powiat biłgorajski: gmina miejska Biłgoraj, gmina wiejska Biłgoraj, gmina wiejska
Księżpol.

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe informacje demograficzne dotyczące
powiatów, na terenie których zlokalizowane są przedmiotowe odcinki dróg wojewódzkich.

Regionalizacja województwa lubelskiego przedstawia się zatem następująco:

Tabl. 2.1. Powierzchnia oraz liczba mieszkańców województwa lubelskiego i jego powiatów
objętych niniejszą analizą (stan na 01.01.2016 r.) [72]
Jednostka terytorialna
1
2
3
4

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
powiat puławski
powiat kraśnicki
powiat lubelski
powiat biłgorajski

Powierzchnia
2
[km ]
25 122
934
1 005
1 680
1 681

Liczba mieszkańców [osoba]
ogółem
w miastach
2 139 726
863 947
115 206
55 773
97 569
38 193
150 359
12 029
102 647
34 485

Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Wyżyny Polskie
Podprowincja Wyżyna Lubelsko-Lwowska
Makroregion Wyżyna Lubelska
Mezoregion Małopolski Przełom Wisły
Mezoregion Płaskowyż Nałęczowski
Mezoregion Równina Bełżycka
Mezoregion Kotlina Chodelska
Mezoregion Wzniesienia Urzędowskie
Mezoregion Płaskowyż Świdnicki
Mezoregion Wyniosłość Giełczewska
Mezoregion Działy Grabowieckie
Mezoregion Padół Zamojski
Makroregion Roztocze
Mezoregion Roztocze Zachodnie
Mezoregion Roztocze Środkowe
Mezoregion Roztocze Wschodnie
Prowincja Niż Środkowoeuropejski
Podprowincja Niziny Środkowopolskie
Makroregion Nizina Południowopodlaska
Mezoregion Wysoczyzna Lubartowska
Mezoregion Równina Łukowska
Mezoregion Pradolina Wieprza
Mezoregion Wysoczyzna Żelechowska
Megaregion Niż Wschodnioeuropejski
Prowincja Wyżyny Ukraińskie
Podprowincja Wyżyna Wołyńsko-Podolska
Makroregion Kotlina Pobuża
Mezoregion Równina Bełzka
Makroregion Wyżyna Wołyńska
Mezoregion Kotlina Hrubieszowska
Mezoregion Grzęda Horodelska
Prowincja Niż Wschodniobałtycko-Białoruski
Podprowincja Polesie
Makroregion Polesie Wołyńskie
Mezoregion Obniżenie Dubieńskie
Mezoregion Obniżenie Dorohuckie
Mezoregion Pagóry Chełmskie
Makroregion Polesie Zachodnie
Mezoregion Równina Łęczyńsko-Włodawska
Mezoregion Garb Włodawski
Mezoregion Zaklęsłość Sosnowicka
Mezoregion Równina Parczewska
Mezoregion Równina Kodeńska
Mezoregion Polesie Brzeskie
Mezoregion Zaklęsłość Łomaska

Współczynnik
urbanizacji
40.37%
48.41%
39.14%
8.00%
33.59%

Województwo lubelskie położone jest w środkowo-wschodniej części Polski. Jego
zachodnią granicę stanowi Wisła, wschodnią rzeka Bug. Obszar północno-zachodni
województwa położony jest na Nizinie Południowopodlaskiej, lekko falistej równinie
z polodowcowymi wzniesieniami. Północno-wschodnią część województwa zajmuje z kolei
Polesie, natomiast środkową i południowo-zachodnią część województwa stanowi Wyżyna
Lubelska, z licznymi wąwozami i dolinami rzecznymi, zaś południowo-wschodnią Wyżyna
Zachodniowołyńska.
Zgodnie z podziałem Kondrackiego [62], województwo lubelskie położone jest na terenie
trzech mega regionów: Niż Wschodnioeuropejski, Pozaalpejska Europa Środkowa oraz Region
Karpacki. Poniżej przedstawiono podział województwa lubelskiego zgodnie z regionalizacją
fizyczno-geograficzną.

Rys. 2.2. Podział województwa lubelskiego zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną
Na terenie województwa wyróżnia się pięć podprowincji:


Niziny Środkowopolskie,
Wyżyna Wołyńsko-Podolska,
Polesie,
Podkarpacie Północne.

Wyżyna Lubelsko-Lwowska,
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Megaregion Region karpacki
Prowincja Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym
Podprowincja Podkarpacie Północne
Makroregion Kotlina Sandomierska
Mezoregion Płaskowyż Tarnogrodzki
Mezoregion Równina Biłgorajska

Decydującą role w kształtowaniu pogody na terenie powiatu odgrywają masy powietrza polarno
– morskiego i kontynentalnego. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 8°C.
Średnia roczna suma opadów wynosi około 550 mm, przy czym największe natężenie opadów
obserwuje się w okresie letnim, najmniejsze w miesiącach zimowych (źródła: Aktualizacja
powiatowego programu ochrony środowiska dla powiatu lubelskiego na lata 2014-2017 z
perspektywą do 2021 r.; Portal Informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego).

Województwo lubelskie charakteryzuje się stosunkowo gęstą siecią dróg, jednak
zdecydowaną większość z nich stanowią drogi powiatowe i gminne (blisko 4/5 długości dróg).

♦ Powiat biłgorajski – zgodnie z danymi GUS (stan na 01.01.2016 r.) w powiecie
biłgorajskim zajmującym 168 110 ha (1 681 km2) zamieszkuje ogółem 102 647 osób, co daje
gęstość zaludnienia 61 osób/km2 i 80 miejsce wśród wszystkich powiatów w Polsce pod
względem liczby ludności. Powiat biłgorajski znajduje się w najbardziej na południe wysuniętej
części województwa lubelskiego. Liczba mieszkańców powiatu wynosi około 103623 osób,
natomiast powierzchnia 1677,8 km2, co daje gęstość zaludnienia 61,8 osób/km 2. Część
powiatu biłgorajskiego położona jest w obrębie Roztocza i Kotliny Sandomierskiej, jedynie
północna część należy do Wyżyny Lubelskiej. Najbardziej na północ wysunięte obszaru
powiatu leżą w obrębie Wyniosłości Giełczewskiej. Klimat powiatu kształtowany jest przez
zmienne w swym zasięgu masy powietrza morskiego (z zachodu) i kontynentalnego (ze
wschodu) przy przewadze wpływów kontynentalnych. Jest to cecha typowa dla całego
województwa lubelskiego. Urozmaicona rzeźba terenu i udział powierzchni leśnych wpływa na
zróżnicowanie mikroklimatu, co odzwierciedla się w lepszym nasłonecznieniem stoków o
ekspozycji południowej, południowo- wschodniej oraz południowo zachodniej, występowaniu
inwersji termicznych w dolinach rzek i obniżeniach terenu, słabą wentylacją dolin i obniżeń,
sprzyjającą tworzeniu się mrozowisk, mgieł, zaleganiu zanieczyszczeń powietrza oraz
dłuższym zaleganiu i większej grubości pokrywy śnieżnej na terenach zawietrznych. Na terenie
powiatu przeważają wiatry zachodnie i północno - zachodnie. Okres wegetacyjny trwa średnio
205-210 dni. Średnia temperatura roczna wynosi od 7,1°C do 7,5°C. Średnie opady roczne
wynoszą 550-700 mm (źródła: „Program ochrony środowiska dla powiatu biłgorajskiego
(aktualizacja). Biłgoraj, 2009 r. Załącznik do uchwały Nr VI/43/2011 Rady Powiatu w Biłgoraju z
dnia 6 maja 2011 r.; Portal Informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego).

Sumaryczna długość dróg publicznych o twardej nawierzchni w województwie lubelskim
w roku 2014 wynosiła 18 158 km, w tym długość dróg krajowych 1 059 km, zaś wojewódzkich
2 214 km.
Tabl. 2.2. Długości poszczególnych rodzajów dróg publicznych o twardej nawierzchni na
terenie województwa lubelskiego [72], stan na 31.12.2014 r.
Rodzaj dróg

Długość [km]

Udział w długości dróg [%]

miejskie
ogółem

2 102.9

100%

krajowe

205.2

9.75%

wojewódzkie

223.9

10.65%

powiatowe

686.5

32.64%

gminne

987.3

46.96%

zamiejskie
16 055.4

100%

krajowe

854.3

5.32%

wojewódzkie

1990.3

12.40%

powiatowe

8500.1

52.94%

gminne

4710.7

29.34%

ogółem

♦ Powiat kraśnicki – wg danych GUS (stan na 01.01.2016 r.) w powiecie kraśnickim
liczącym 100 530 ha (1 005 km2) zamieszkuje ogółem 97 569 osób, co daje gęstość
zaludnienia 97 osoby/km2 i 86 miejsce wśród wszystkich powiatów w Polsce pod względem
liczby ludności. Obszar powiatu, podobnie jak znaczna cześć Wyżyny Lubelskiej, należy do
dzielnicy klimatycznej lubelsko - chełmskiej, która odznacza się najwyższymi wartościami
usłonecznienia względnego w okresie letnim, znacznymi sumami opadów atmosferycznych
(500-600 mm), najwyższą liczbą dni z gradem (10 – 18 dni w roku) oraz najwyższymi
wartościami usłonecznienia względnego w okresie letnim (45%-50%). Klimat obszaru
kształtowany jest przez polarno-morskie i polarno-kontynentalne masy powietrza, lokalnie
klimat modyfikowany jest przez uwarunkowania fizjograficzne - rzeźbę terenu, głębokość
zalegania wód gruntowych, szatę roślinną (głównie lasy). Obszary wyniesione (Wzniesienia
Urzędowskie, Roztocze) stanowią tereny o większych amplitudach temperatur i lepszym
nasłonecznieniu południowych stoków. Roczne opady atmosferyczne wynoszą od ok. 540 do
600 mm. Warunki klimatyczne omawianego rejonu są korzystne dla rozwoju rolnictwa ze
względu na długi okres wegetacyjny trwający 211-215 dni w roku i należący do najdłuższych na
Wyżynie Lubelskiej (źródła: Program ochrony środowiska dla Powiatu Kraśnickiego na lata
2012-2015 z perspektywą do 2019 roku; Portal Informacyjny Głównego Urzędu
Statystycznego).

Lubelszczyzna dzieli się na 20 powiatów ziemskich oraz 4 powiaty miejskie (Biała
Podlaska, Lublin, Chełm, Zamość). Zgodnie z wymogami statystyki regionalnej Unii
Europejskiej w województwie lubelskim (podział Polski na jednostki NUTS 3 obowiązujący od 1
stycznia 2015 r.), wydzielone zostały 4 podregiony (NUTS III): bialski, chełmsko-zamojski,
lubelski i puławski (Rozporządzenie (WE) nr 1888/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w sprawie
ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) z
powodu przystąpienia Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i
Słowacji do Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005)). (źródło: Portal Informacyjny
GUS).
Dzisiejszy podział administracyjny województwa lubelskiego powstał w wyniku reformy
administracyjnej w roku 1999 (z lokalną zmianą granic w 2003 r.). Poniżej przedstawiono
ogólny opis terenu powiatów, w których zlokalizowane są poszczególne odcinki analizowane w
niniejszym opracowaniu.
♦ Powiat lubelski – według danych GUS (stan na 01.01.2016 r.) w powiecie lubelskim
obejmującym 167 953 ha (1 680 km2) na początku 2016 r. zamieszkiwało ogółem 151 178
osób, co daje gęstość zaludnienia 90 osób/km 2 i 25 miejsce wśród wszystkich powiatów w
Polsce pod względem liczby ludności. Powiat lubelski obejmuje gminy ościenne do gminy
miejskiej Lublin. Ludność powiatu lubelskiego liczy obecnie około 148063 mieszkańców, co
przy powierzchni powiatu wynoszącej 1679 km 2 daje gęstość zaludnienia 88,2 os./km2.

♦ Powiat puławski – wg danych GUS (stan na 01.01.2016 r.) w powiecie puławskim o
powierzchni 93409 ha (934 km2) zamieszkuje ogółem 115 206 osób, co daje gęstość
zaludnienia 123 osoby/km2 i 53 lokatę wśród wszystkich powiatów w Polsce pod względem
liczby ludności. Większość ludności skupia się w miastach (Puławy, Nałęczów, Konskowola,
Kazimierz Dolny). Powiat puławski jest jednym z większych powiatów ziemskich województwa
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lubelskiego. Znajduje się w środkowo-zachodniej części województwa. Położony jest na
granicy dwóch jednostek fizyczno-geograficznych: Wyżyny Lubelskiej i Niziny Mazowieckiej.
Urozmaicona rzeźba terenu jest szczególnie charakterystyczna dla dolin rzecznych. Na terenie
powiatu znajdują się miejsca o korzystnym mikroklimacie, czego przejawem są tereny
rekreacyjne i uzdrowiskowe, jak Nałęczów, Dolina Bystrej, Dolina Wisły. Powiat puławski pod
względem klimatycznym należy do regionu mazowiecko-podlaskiego. Tak jak cały obszar
województwa cechuje go klimat przejściowy między oceanicznym i kontynentalnym. Średnia
temperatura powietrza sięga około 7,5ºC. Okres wegetacyjny trwa średnio 210-220 dni. Na
obszarze powiatu puławskiego przeważają wiatry zachodnie ((źródła: www.um.pulawy.pl;
www.straz.pulawy.pl; Portal Informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego).
2.2. Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu
Decydujący wpływ na poziom hałasu pochodzącego od ruchu drogowego ma wielkość
natężenia ruchu na tych drogach. W związku z powyższym, odcinki dróg wojewódzkich objęte
zakresem niniejszego opracowania zostały wyznaczone przez Zamawiającego na podstawie
wyników Generalnego Pomiaru Ruchu z roku 2015. Ponadto, oprócz obciążenia ruchem,
poziom hałasu drogowego jest determinowany udziałem pojazdów ciężkich, prędkością i
płynnością jazdy, stanem technicznym pojazdów oraz stanem nawierzchni jezdni.
Opis lokalizacji poszczególnych odcinków, dla których sporządzono niniejsze mapy
akustyczne prezentuje poniższa tabela.
Tabl. 2.3. Zestawienie odcinków dróg wojewódzkich, dla których wykonuje się mapy
akustyczne, w podziale na powiaty
Opis odcinka
Lp.
odcinka

Numer
drogi

1
2

801

3
4

Powiat

Gmina
(m) – miejska,
(w) – wiejska,
(mw) – miejskowiejska

Puławy

puławski

Puławy (m)

Kilometraż
Początkowy

Końcowy

Długość
(km)

114+870

119+210

4.340

119+210

121+750

2.540

121+750

122+770

1.020

12+018

12+615

0.597

12+615

16+633

4.018

Nazwa odcinka

824
5
6

830

19+416

25+755

6.339

Nałęczów

puławski

Nałęczów (mw)

7

833

19+356

25+096

5.740

Kraśnik Fabryczny

kraśnicki

Kraśnik (m)

10+014

12+341

2.327

Lublin – Mętów

lubelski

Głusk (w)

89+752

95+911

6.159

Biłgoraj – Majdan
Nowy

biłgorajski

Biłgoraj (m)
Biłgoraj (w)
Księżpol (w)

8
835
9

Rys. 2.3. Lokalizacja analizowanych odcinków dróg wojewódzkich na tle powiatów
województwa lubelskiego

Graficzną prezentację analizowanych odcinków dróg wojewódzkich przedstawiono na
poniższych rysunkach. Na rys. 2.3 pokazano lokalizację odcinków na tle województwa
lubelskiego, kolejne rysunki przedstawiają szczegółową lokalizację odcinków na tle
poszczególnych powiatów (rys. 2.4 – rys. 2.12).
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Rys. 2.5. Lokalizacja odcinka 2 DW nr 801 km 119+210 ÷ 121+750 na tle powiatu puławskiego
oraz gminy miejskiej Puławy

Rys. 2.4. Lokalizacja odcinka 1 DW nr 801 km 114+870 ÷ 119+210 na tle powiatu puławskiego
oraz gminy miejskiej Puławy
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Rys. 2.7. Lokalizacja odcinka 4 DW nr 824 km 12+018 ÷ 12+615 na tle powiatu puławskiego
oraz gminy miejskiej Puławy

Rys. 2.6. Lokalizacja odcinka 3 DW nr 801 km 121+750 ÷ 122+770 na tle powiatu puławskiego
oraz gminy miejskiej Puławy
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Rys. 2.8. Lokalizacja odcinka 5 DW nr 824 km 12+615 ÷ 16+633 na tle powiatu puławskiego
oraz gminy miejskiej Puławy

Rys. 2.9. Lokalizacja odcinka 6 DW nr 830 km 19+416 ÷ 25+755 na tle powiatu puławskiego
oraz gminy Nałęczów
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Rys. 2.10. Lokalizacja analizowanego odcinka 7 DW nr 833 km 19+356 ÷ 25+096 na tle
powiatu kraśnickiego oraz gminy miejskiej Kraśnik

Rys. 2.11. Lokalizacja analizowanego odcinka 8 DW nr 835 km 10+014 ÷ 12+341 na tle
powiatu lubelskiego oraz gminy Głusk
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2.3. Uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, innych dokumentów planistycznych i prawa miejscowego
Uwarunkowania akustyczne determinowane przez obowiązujące miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, dokumenty planistyczne oraz prawo miejscowe, dla
terenów na których zlokalizowane są analizowane odcinki dróg wojewódzkich zostały zawarte
poniżej.
♦ Droga wojewódzka nr 801 w Puławach: km 114+870 ÷ 119+210, 119+210 ÷ 121+750,
121+750 ÷ 122+770
Analizowane odcinki drogi wojewódzkiej nr 801 tworzą jeden ciąg drogi od km 114+870
do km 122+770 (rys. 2.4 – rys. 2.6), który zlokalizowany jest w północno-wschodniej części
miasta i biegnie wzdłuż Wisły po jej wschodniej stronie, lokalnie w odległości zaledwie 100 m.
Możliwy bufor oddziaływania akustycznego, wyznaczony po obu stronach drogi, wynosi 170 m
(łącznie 340 m). Poza obszarem leżącym w granicach administracyjnych gminy miejskiej,
część buforu oddziaływania akustycznego pokrywa się również niewielkimi fragmentami z
gminą wiejską Puławy, jest to północna część odcinka.
Na terenie miasta Puławy podstawowymi dokumentami planistycznymi są miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego, których pełne zestawienie zamieszczono w spisie
literaturowym na końcu opracowania ([17] – [43]). Zgodnie z art. 113 i 114 ustawy Prawo
ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 672) [3] przy
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określa się tereny pod
zabudowę mieszkaniową, szpitale i domy pomocy społecznej, budynki związane ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży, tereny pod zabudowę na cele uzdrowiskowe, cele
rekreacyjno-wypoczynkowe oraz pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Dla ww. rodzajów
terenów obowiązują zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu, określone zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 112) [12] wskaźnikami LDWN,
LN, LAeq D, LAeq N. W ramach niniejszego opracowania, na podstawie obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokonano klasyfikacji akustycznej
terenów zlokalizowanych wzdłuż odcinka DW nr 801. Klasyfikacja ta została przedstawiona na
mapie wrażliwości akustycznej obszarów załączonej do opracowania.
♦ Droga wojewódzka nr 824 w Puławach: km 12+018 ÷ 12+615, 12+615 ÷ 16+633
Analizowane odcinki drogi wojewódzkiej nr 824 tworzą jeden ciąg drogi od km 12+018 do
km 16+633 (rys. 2.7 – rys. 2.8), który zlokalizowany jest w południowej części miasta i biegnie
wzdłuż Wisły po jej wschodniej stronie, w odległości 1.0 – 1.7 km. Możliwy bufor oddziaływania
akustycznego, wyznaczony po obu stronach drogi, wynosi 120 m (łącznie 240 m). Poza
obszarem leżącym w granicach administracyjnych gminy miejskiej, część buforu oddziaływania
akustycznego pokrywa się również niewielkimi fragmentami z gminą Kazimierz Dolny, jest to
południowa część odcinka.
Na terenie miasta Puławy podstawowymi dokumentami planistycznymi są miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego, których pełne zestawienie zamieszczono w spisie
literaturowym na końcu opracowania ([17] - [43]). Zgodnie z art. 113 i 114 ustawy Prawo
ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 672) [3] przy
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określa się tereny pod
zabudowę mieszkaniową, szpitale i domy pomocy społecznej, budynki związane ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży, tereny pod zabudowę na cele uzdrowiskowe, cele
rekreacyjno-wypoczynkowe oraz pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Dla ww. rodzajów
terenów obowiązują zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu, określone zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 112) [12] wskaźnikami LDWN,

Rys. 2.12. Lokalizacja analizowanego odcinka 9 DW nr 835 km 89+752 ÷ 95+911 na tle
powiatu biłgorajskiego raz gminy miejskiej Biłgoraj, gminy wiejskiej Biłgoraj i gminy wiejskiej
Księżpol
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LN, LAeq D, LAeq N. W ramach niniejszego opracowania, na podstawie obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokonano klasyfikacji akustycznej
terenów zlokalizowanych wzdłuż odcinka DW nr 824. Klasyfikacja ta została przedstawiona na
mapie wrażliwości akustycznej obszarów załączonej do opracowania.

♦ Droga wojewódzka nr 835 na odcinku Lublin – Mętów: km 10+014 ÷ 12+341
Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 (rys. 2.11) zlokalizowany jest na południe
od miasta Lublin. Początek odcinka znajduje się na granicy miasta Lublin z gminą Głusk, jego
koniec zaś zlokalizowany jest w miejscowości Mętów. Możliwy bufor oddziaływania
akustycznego, wyznaczony po obu stronach drogi, wynosi 120 m (łącznie 240 m). Poza
obszarem leżącym w granicach administracyjnych gminy Głusk, część buforu oddziaływania
akustycznego pokrywa się również niewielkimi fragmentami z miastem Lublin, jest to północna
część odcinka.

♦ Droga wojewódzka nr 830 w Nałęczowie: km 19+416 ÷ 25+755
Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 830 (rys. 2.9) zlokalizowany jest
w południowej części gminy miejsko-wiejskiej Nałęczów. Początek odcinka znajduje się na
terenie miejscowości Bochotnica-Kolonia na wschód od Nałęczowa, jego koniec zaś
zlokalizowany jest na granicy zachodniej miasta Nałęczów z miejscowością Łąki. Droga
przebiega przez centrum Nałęczowa. Możliwy bufor oddziaływania akustycznego, wyznaczony
po obu jej stronach, wynosi 200 m (łącznie 400 m). Poza obszarem leżącym w granicach
administracyjnych gminy Nałęczów, część buforu oddziaływania akustycznego pokrywa się
również niewielkimi fragmentami z gminą Wąwolnica, jest to zachodnia część odcinka.

Na terenie gminy Głusk podstawowymi dokumentami planistycznymi są miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, których pełne zestawienie zamieszczono w spisie
literaturowym na końcu opracowania ([49] – [55]). Zgodnie z art. 113 i 114 ustawy Prawo
ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 672) [3] przy
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określa się tereny pod
zabudowę mieszkaniową, szpitale i domy pomocy społecznej, budynki związane ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży, tereny pod zabudowę na cele uzdrowiskowe, cele
rekreacyjno-wypoczynkowe oraz pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Dla ww. rodzajów
terenów obowiązują zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu, określone zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 112) [12] wskaźnikami LDWN,
LN, LAeq D, LAeq N. W ramach niniejszego opracowania, na podstawie obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokonano klasyfikacji akustycznej
terenów zlokalizowanych wzdłuż odcinka DW nr 835. Klasyfikacja ta została przedstawiona na
mapie wrażliwości akustycznej obszarów załączonej do opracowania.

Na terenie gminy Nałęczów podstawowym dokumentem planistycznym jest studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ([45]). Z uwagi na brak
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy,
zgodnie z art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska [3] o klasyfikację akustyczną terenu
wystąpiono do Urzędu Miasta w Nałęczowie. Zgodnie z art. 113 i 114 ustawy Prawo ochrony
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 672) [3] przy
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określa się tereny pod
zabudowę mieszkaniową, szpitale i domy pomocy społecznej, budynki związane ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży, tereny pod zabudowę na cele uzdrowiskowe, cele
rekreacyjno-wypoczynkowe oraz pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Dla ww. rodzajów
terenów obowiązują zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu, określone zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 112) [12] wskaźnikami LDWN,
LN, LAeq D, LAeq N. W ramach niniejszego opracowania, na podstawie informacji uzyskanych z
Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, dokonano klasyfikacji akustycznej terenów zlokalizowanych
wzdłuż odcinka DW nr 830. Klasyfikacja ta została przedstawiona na mapie wrażliwości
akustycznej obszarów załączonej do opracowania.

♦ Droga wojewódzka nr 835 na odcinku Biłgoraj – Majdan Nowy: km 89+752 ÷ 95+911
Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 (rys. 2.12) zlokalizowany jest na terenie
miasta Biłgoraj, gminy wiejskiej Biłgoraj oraz gminy Księżpol. Możliwy bufor oddziaływania
akustycznego, wyznaczony po obu stronach drogi, wynosi 200 m (łącznie 400 m).
Na terenach gminy miejskiej Biłgoraj oraz na części terenów gminy wiejskiej Biłgoraj, brak
jest obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na
analizowanych terenach sąsiadujących z drogą wojewódzką nr 835. W związku z powyższym,
zgodnie z art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska [3] o klasyfikację akustyczną terenu
wystąpiono do Urzędu Miejskiego w Biłgoraju oraz Urzędu Gminy Biłgoraj. Miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego obowiązują z kolei na fragmencie gminy wiejskiej Biłgoraj
[59] oraz na terenie gminy Księżpol [60]. Zgodnie z art. 113 i 114 ustawy Prawo ochrony
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 672) [3] przy
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określa się tereny pod
zabudowę mieszkaniową, szpitale i domy pomocy społecznej, budynki związane ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży, tereny pod zabudowę na cele uzdrowiskowe, cele
rekreacyjno-wypoczynkowe oraz pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Dla ww. rodzajów
terenów obowiązują zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu, określone zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 112) [12] wskaźnikami LDWN,
LN, LAeq D, LAeq N. W ramach niniejszego opracowania, na podstawie informacji uzyskanych
z Urzędu Miasta Biłgoraj oraz Urzędu Gminy Biłgoraj, a także na bazie obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokonano klasyfikacji akustycznej
terenów zlokalizowanych wzdłuż odcinka DW nr 835. Klasyfikacja ta została przedstawiona na
mapie wrażliwości akustycznej obszarów załączonej do opracowania.

♦ Droga wojewódzka nr 833 w Kraśniku: km 19+356 ÷ 25+096
Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 833 (rys. 2.10) zlokalizowany jest w centralnej
części miasta Kraśnik. Początek odcinka znajduje się na terenie dzielnicy Kraśnik Fabryczny
(północno-zachodnia część miasta), jego koniec zaś zlokalizowany jest w centrum Kraśnika..
Możliwy bufor oddziaływania akustycznego, wyznaczony po obu stronach drogi, wynosi 100 m
(łącznie 200 m).
Na terenie miasta Kraśnik podstawowym dokumentem planistycznym jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik ([46] – [48]). Zgodnie z art. 113 i 114
ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.
672) [3] przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określa się
tereny pod zabudowę mieszkaniową, szpitale i domy pomocy społecznej, budynki związane ze
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, tereny pod zabudowę na cele uzdrowiskowe,
cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Dla ww.
rodzajów terenów obowiązują zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu, określone zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 112) [12] wskaźnikami LDWN,
LN, LAeq D, LAeq N. W ramach niniejszego opracowania, na podstawie obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokonano klasyfikacji akustycznej
terenów zlokalizowanych wzdłuż odcinka DW nr 833. Klasyfikacja ta została przedstawiona na
mapie wrażliwości akustycznej obszarów załączonej do opracowania.

Poniżej w tabl. 2.4 przedstawiono poziomy dopuszczalne hałasu, które obowiązują przy
realizacji map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem [12].
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Tabl. 2.4. 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 L DWN i LN, które to
wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony
przed hałasem

Programem, który został wykorzystany do obliczeń akustycznych, jest oprogramowanie
SoundPLAN w wersji 7.2 amerykańskiej firmy SoundPLAN LLC posiadające moduły służące do
wprowadzania danych, ich kontroli oraz modyfikacji, generowania numerycznej mapy terenu,
jak również wprowadzania parametrów ruchu drogowego i warunków meteorologicznych.
Oprogramowanie posiada wszystkie moduły obliczeniowe potrzebne do wykonania analiz,
które zostały zlecone Wykonawcy w ramach projektu Map Akustycznych.

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A [dB]
Drogi lub linie kolejowe
Lp.

1

2

3

4

Rodzaj terenu

1)

Do wykonania analiz przestrzennych i prezentacji wyników oraz przygotowania
materiałów, Wykonawca posłużył się oprogramowaniem Quantum GIS, którego producentem
jest Open Source Geospatial Foundation. Formatem wymiany plików pomiędzy programami do
obliczeń akustycznych i analiz przestrzennych jest format SHP. W tabeli atrybutowej plików
w plikach formatu DBF (Data Base File) zostały zapisane podstawowe informacje wynikowe
z analiz, między innymi wartości izofon.

Pozostałe obiekty i działalność
będąca źródłem hałasu

LN
LDWN
LN
LDWN
przedział czasu przedział czasu przedział czasu przedział czasu
odniesienia
odniesienia
odniesienia
odniesienia
równy
równy
równy
równy
wszystkim
wszystkim
wszystkim
wszystkim
porom nocy
dobom w roku
porom nocy
dobom w roku

Analizy akustyczne zostały wykonane dla pasów terenu położonych wzdłuż
analizowanych odcinków dróg wojewódzkich o łącznej szerokości 450 m (po 225 m od osi
dróg).

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
40
50
45
45
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej
40
ze stałym lub czasowym pobytem
64
59
50
dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
45
68
59
55
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej miast
45
70
65
55
2)
powyżej 100 tys. mieszkańców
1. Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem
drogowym i kolei linowych.
2. Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tyś. 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 tyś., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę
śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych.

4.

W celu wykonania obliczeń równoważnego poziomu dźwięku
zlokalizowanych przy odcinkach dróg przyjęto następujące założenia:


2.4. Identyfikacja obszarów miejskich, wiejskich oraz informacja o sposobie
użytkowania gruntów



W ramach niniejszego opracowania przeanalizowany został obszar o powierzchni niemal
15 km² (14.886 km²), z czego 70.6 % znajduje się na terenie miast, pozostała część (29.4 %)
traktowana jest jako obszar wiejski gmin.
Obszary wiejskie w całym województwie lubelskim stanowią 96 % powierzchni regionu,
z czego 72 % powierzchni związane jest z działalnością rolniczą. W uprawach polowych
dominują zboża, znaczącą rolę odgrywają plantacje drzew i krzewów owocowych. W ostatnim
czasie w województwie lubelskim zauważalny jest znaczny rozwój rolnictwa ekologicznego.
3.

PODSTAWOWE METODY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA MAPY
AKUSTYCZNEJ

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH I NARZĘDZI DO
ICH STOSOWANIA

W procesie tworzenia map akustycznych posłużono się oprogramowaniem
do modelowania hałasu oraz oprogramowaniem GIS do wykonywania analiz przestrzennych
i prezentacji wyników na mapach.
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dla

terenów

do analiz hałasu przyjęto francuską krajową metodę obliczeń „NMPB Routes-96
(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, określoną 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” – zgodnie z Załącznikiem II do Dyrektywy 2002/49/WE [1]
W odniesieniu do danych wejściowych dotyczących emisji hałasu, metoda
wykorzystuje wartości emisji z „Guide du bruit des transports terrestres, fascicule
prévision des niveaux sonores, CETUR 1980”. Emisje te uwzględniają różne stany
ruchu zarówno przy jeździe swobodnej, jak i w otoczeniu skrzyżowań. W metodzie
opisywany jest szczegółowy proces stosowany do obliczeń poziomu hałasu
w sąsiedztwie drogi, uwzględniając warunki meteorologiczne mające wpływ
na propagację dźwięku. Metoda ta jest zgodna z rozporządzeniem 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 [11],
do modelowania hałasu wykorzystano pakiet programowy SoundPLAN w wersji 7.2
amerykańskiej firmy SoundPLAN LLC posiadający moduły służące do wprowadzania
danych, ich kontroli oraz modyfikacji, generowania numerycznej mapy terenu, jak
również wprowadzania parametrów ruchu drogowego i warunków meteorologicznych.
Aktualna wersja oprogramowania wykonuje obliczenia zgodnie z metodą zalecaną
przez ISO 9613-2 [68] oraz NMPB Routes-96, uwzględniającą w sposób
sprecyzowany wpływ warunków meteorologicznych na propagację hałasu. Algorytm
poszukiwania tras propagacji fali akustycznej pomiędzy źródłem a odbiorcą oparty jest
na założeniu liniowego źródła hałasu. Odpowiada ono poszczególnym jezdniom
ruchu, których moc akustyczna jest definiowana w odniesieniu do jednostki długości.
W celu wykonania prognoz hałasu metoda NMPB Routes-96 wymaga wprowadzenia
szeregu danych dotyczących zarówno parametrów techniczno-ruchowych, jak
i czynników lokalizacyjnych. Uzyskane dane umożliwiają ocenę klimatu akustycznego
w otoczeniu istniejącego lub projektowanego odcinka drogi, a wyniki obliczeń
z uwzględnieniem przeciętnej niepewności (± 1.5 dB) można bezpośrednio odnosić
do wartości dopuszczalnych dla danego rodzaju terenu i zabudowy. Zgodnie
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5.




z rozporządzeniem w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów [11]
wyniki tych obliczeń mogą być odnoszone do wartości określonych w rozporządzeniu
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [12],
w obliczeniach hałasu użyte zostały dwie kategorie pojazdów samochodowych
tj. pojazdy „lekkie” i „ciężkie”. Do kategorii pojazdów lekkich (mniej niż 3.5 tony masy
pojazdu) zaliczono samochody osobowe i dostawcze, natomiast do kategorii
pojazdów ciężkich (masa równa lub większa od 3.5 tony) zaliczono samochody
ciężarowe, samochody ciężarowe z przyczepą, autobusy, motocykle oraz pojazdy
rolnicze,
do weryfikacji modelu obliczeniowego użyte zostały dane uzyskane w czasie
pomiarów równoważnego poziomu dźwięku oraz pomiarów prędkości i natężenia
ruchu pojazdów kołowych,
do oceny stanu klimatu akustycznego w sąsiedztwie dróg w obliczeniach
uwzględnione zostały natężenia ruchu zmierzone w trakcie Generalnego Pomiaru
Ruchu 2015,
do obliczeń przyjęto prędkości dopuszczalne pojazdów obowiązujące na
poszczególnych odcinkach analizowanych dróg wojewódzkich,
w modelu obliczeniowym wyróżniono następujące przypadki pochylenia niwelety
jezdni:
1. pochylenie zbliżone do poziomu, lub pochylenie jednostajne w kierunku zgodnym
z kierunkiem ruchu, nie przekraczające 2%,
2. wzniesienie w kierunku ruchu większe niż 2%,
3. spadek, którego pochylenie w kierunku ruchu jest większe od 2%,
w obliczeniach uwzględniono przestrzenne ukształtowanie i zagospodarowanie
terenów sąsiadujących z przedmiotowymi odcinkami dróg,
do modelu zaimportowano warstwę budynków wraz z ich obrysem po rzucie dachów
oraz wysokością względną,
dla potrzeb obliczeniowych (sporządzenia map hałasu) w związku z oceną narażenia
na hałas zabudowy chronionej, punkty oceny zlokalizowano na wysokości 4 m nad
poziomem terenu.


6.

Granice gmin i powiatów,
Bazy Danych Obiektów Topograficznych – warstwy:
 budynków (BBBD),
 dróg (SKJZ),
 kolei (SKKL),
 cieków (SWRK),
 obszarów wód (PKWO),
 obszarów leśnych (PKLA),
Ortofotomapę Terenu.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW WYKORZYSTANYCH DLA POTRZEB
OPRACOWANIA MAPY AKUSTYCZNEJ
6.1. Wyniki pomiarów natężenia ruchu drogowego

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonane zostały całodobowe pomiary natężenia
ruchu pojazdów w przekrojach jednorodnych analizowanego odcinka drogi. Były one
wykonywane w tym samym czasie, co pomiary równoważnego poziomu dźwięku w punktach
zlokalizowanych przy tym samym, jednorodnym odcinku drogi. Pomiary prowadzono w
interwałach 15-minutowych, zaś ich wyniki sumowane były w interwałach 1-godzinnych,
oddzielnie dla każdego kierunku ruchu. Pomiary realizowano wyłącznie w dni robocze, z
wyłączeniem weekendów oraz dni wolnych od pracy.
Celem wszystkich pomiarów było wyznaczenie wielkości natężenia ruchu drogowego i
tramwajowego na analizowanym układzie drogowym oraz określenie struktury rodzajowej
ruchu. Pomiar ruchu został wykonany manualnie, przez obserwatorów, którzy prowadzili
rejestrację zaznaczając każdy przejeżdżający pojazd w protokołach pomiarowych.
W trakcie pomiarów ruchu drogowego rejestrowano pojazdy z podziałem na
poszczególne kategorie:
a)
b)
c)
d)

WYKORZYSTANE BAZY DANYCH WEJŚCIOWYCH

Do wykonania analiz akustycznych Wykonawca posłużył się danymi przekazanymi przez
Zamawiającego, uzupełnionymi o materiały pozyskane z Centralnego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz materiały z jednostek administracyjnych terenów, na których
znajdują się analizowane odcinki dróg wojewódzkich.

e)
f)

motorowery, skutery;
motocykle;
samochody osobowe (do 9-ciu miejsc z kierowcą), mikrobusy z przyczepą lub bez;
lekkie samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 Mg z przyczepą lub
bez (samochody dostawcze do 3.5 Mg);
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 Mg bez przyczep,
samochody specjalne, ciągniki siodłowe bez naczep;
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 Mg z jedną lub
więcej przyczepami, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami
standardowymi lub niskopodwoziowymi;
autobusy, trolejbusy;
ciągniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobieżne (walce drogowe, koparki
itp.).

Podstawowymi danymi przekazanymi przez Zamawiającego, które posłużyły do
wykonania niniejszego opracowania były wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 na
analizowanych odcinkach dróg wojewódzkich województwa lubelskiego oraz informacje
dotyczące planowanych inwestycji mających wpływ na poprawę klimatu akustycznego na tych
odcinkach.

g)
h)

Podstawowe dane przekazane przez urzędy miast i gmin leżących w obrębie
analizowanych odcinków dróg wojewódzkich to miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego bądź w przypadku braku tych planów klasyfikacje akustyczne terenów wzdłuż
analizowanych odcinków dróg, a także informacje dotyczące ewidencji ludności na
przedmiotowych terenach.

Na tej podstawie określono procentowy udział pojazdów lekkich (kategorie c i d) i ciężkich
(hałaśliwych – kategorie a, b, e, f, g, h) w porze dnia i nocy. Powyższy podział nie jest typowym
podziałem określającym strukturę rodzajową pojazdów. Zastosowano go jednak z uwagi na
zakres analizy, który stanowi określenie oddziaływania akustycznego pochodzącego od ruchu
pojazdów na tereny sąsiadujące z analizowanym odcinkiem drogi. Z tego powodu motocykle
zostały zakwalifikowane do grupy pojazdów ciężkich (hałaśliwych).

Dane pozyskane z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
zawierały:


W poniższej tabeli przedstawiono wyniki pomiarów natężenia ruchu drogowego na
analizowanych odcinkach dróg wojewódzkich.

Numeryczny Modelu Terenu w układzie „1992”,
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Tabl. 6.1. Wyniki przeprowadzonych pomiarów natężenia ruchu na analizowanych odcinkach
dróg wojewódzkich województwa lubelskiego
Lp.
odcinka

Nr
drogi

1

2

801

Tabl. 6.2. Zestawienie prędkości ruchu samochodowego na analizowanych odcinkach dróg
wojewódzkich województwa lubelskiego

Kilometraż

Punkt pomiarowy *

Liczba
pojazdów
lekkich

Liczba
pojazdów
ciężkich

Pojazdy
silnikowe
ogółem

Lp.
odcinka

114+870 ÷ 119+210

PPH-1A

6857

639

7496

1

PPH-2A, PPH-2B

11950

889

12839

119+210 ÷ 121+750

2

PPH-2C

13187

609

13796

Nr
drogi

801

Kilometraż

Punkt pomiarowy *

Prędkość
pojazdów
lekkich

Prędkość
pojazdów
ciężkich

114+870 ÷ 119+210

PPH-1A

60

55

PPH-2A, PPH-2B

55

45

PPH-2C

45

40

119+210 ÷ 121+750

3

121+750 ÷ 122+770

PPH-3A, PPH-3B

15872

448

16320

3

121+750 ÷ 122+770

PPH-3A, PPH-3B

45

40

4

12+018 ÷ 12+615

PPH-4A, PPH-4B

10765

483

11248

4

12+018 ÷ 12+615

PPH-4A, PPH-4B

40

40

PPH-5A

11250

562

11812

PPH-5A

40

35

PPH-5B

55

45

824
12+615 ÷ 16+633

5

6

7

824

830

833

13241

502

13743

PPH-5C, PPH-5D

8289

553

8842

PPH-5C, PPH-5D

55

50

PPH-6A

7112

403

7515

PPH-6A

65

55

PPH-6B

55

50

PPH-7A

55

50

PPH-7B, PPH-7C, PPH-7D

40

40

PPH-8A, PPH-8B, PPH-8C

65

60

PPH-9A

60

55

PPH-9B, PPH-9C

60

60

6

PPH-6B

4077

165

4242

PPH-7A

11982

678

12660

19+356 ÷ 25+096

7

PPH-7B, PPH-7C, PPH-7D

17847

511

18458

PPH-8A, PPH-8B, PPH-8C

17326

856

18182

PPH-9A

10149

972

11121

835
9

5

19+416 ÷ 25+755

10+014 ÷ 12+341

8

12+615 ÷ 16+633

PPH-5B

1079

19+416 ÷ 25+755

19+356 ÷ 25+096
10+014 ÷ 12+341

835
9

10395

833

8

89+752 ÷ 95+911
PPH-9B, PPH-9C

830

11474

89+752 ÷ 95+911

* Lokalizacja punktów pomiarowych została przedstawiona w rozdziale 6.3 opracowania

* Lokalizacja punktów pomiarowych została przedstawiona w rozdziale 6.3 opracowania

Na podstawie wyników pomiarów natężenia ruchu drogowego dokonano kalibracji modelu
obliczeniowego.

Na podstawie wyników pomiarów prędkości pojazdów dokonano kalibracji modelu
obliczeniowego.

6.2. Wyniki pomiarów prędkości pojazdów

6.3. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku

Równolegle z pomiarami natężenia ruchu drogowego wykonano serię pomiarów
prędkości pojazdów. Celem pomiarów było uzyskanie koniecznych danych do modelu
obliczeniowego w programie SoundPLAN. Pomiary prędkości samochodów wykonane zostały
metodą manualną z użyciem radaru. Czas trwania pomiarów został dobrany tak, aby pomiarem
objąć wymaganą liczbę próbek dla poziomu ufności 95% oraz błędu szacunku wynoszącego
±3 km/h. W poniższej tabeli zestawiono prędkości ruchu w analizowanych przekrojach
jednorodnych badanego odcinka drogi.

Pomiary równoważnego poziomu dźwięku zrealizowano metodą ciągłej rejestracji hałasu
powodowanego przez ruch drogowy, określoną w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra
Środowiska [11]. Pomiary wykonano w 24 punktach zlokalizowanych zgodnie z ww.
rozporządzeniem [11] w sąsiedztwie analizowanych odcinków dróg wojewódzkich. Pomiary te
zostały wykonane w 2016 roku w następujących terminach:
Orientacyjną lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono poniżej na rys. 6.1 ÷ rys.
6.24. Podstawowe dane dotyczące lokalizacji oraz zmierzonego poziomu dźwięku w każdym
punkcie przedstawiono natomiast w tabl. 6.3.
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Rys. 6.1 Lokalizacja punktu PPH-1A

Rys. 6.2 Lokalizacja punktu PPH-2A

Rys. 6.7 Lokalizacja punktu PPH-4A

Rys. 6.8 Lokalizacja punktu PPH-4B

Rys. 6.3 Lokalizacja punktu PPH-2B

Rys. 6.4 Lokalizacja punktu PPH-2C

Rys. 6.9 Lokalizacja punktu PPH-5A

Rys. 6.10 Lokalizacja punktu PPH-5B

Rys. 6.5 Lokalizacja punktu PPH-3A

Rys. 6.6 Lokalizacja punktu PPH-3B

Rys. 6.11 Lokalizacja punktu PPH-5C

Rys. 6.12 Lokalizacja punktu PPH-5D

- 16 -
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Rys. 6.13 Lokalizacja punktu PPH-6A

Rys. 6.14 Lokalizacja punktu PPH-6B

Rys. 6.19 Lokalizacja punktu PPH-8A

Rys. 6.20 Lokalizacja punktu PPH-8B

Rys. 6.15 Lokalizacja punktu PPH-7A

Rys. 6.16 Lokalizacja punktu PPH-7B

Rys. 6.21 Lokalizacja punktu PPH-8C

Rys. 6.22 Lokalizacja punktu PPH-9A

Rys. 6.17 Lokalizacja punktu PPH-7C

Rys. 6.18 Lokalizacja punktu PPH-7D

Rys. 6.23 Lokalizacja punktu PPH-9B

Rys. 6.24 Lokalizacja punktu PPH-9C
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Tabl. 6.3. Lokalizacja punktów pomiaru hałasu wraz z wynikami pomiarów

Tabl. 7.1. Podsumowanie informacji identyfikujących obszar objęty mapą akustyczną, wyniki
dla wskaźnika hałasu LDWN

Nr drogi
Termin pomiaru LAeq D [dB] LAeq N [dB]
wojewódzkiej
58.4
DW 801
12-13.09.2016 r.
63.7

Oznaczenie
punktu

Współrzędna N

Współrzędna E

PPH-1A

51°44'23.40"

21°94'86.86"

PPH-2A

51°43'09.25"

21°94'78.23"

DW 801

15-16.09.2016 r.

66.0

60.3

PPH-2B

51°42'38.44"

21°95'12.83"

DW 801

15-16.09.2016 r.

65.6

58.3

PPH-2C

51°41'78.37"

21°95'62.42"

DW 801

19-20.09.2016 r.

64.1

56.1

PPH-3A

51°41'60.58"

21°95'91.81"

DW 801

12-13.09.2016 r.

60.7

54.0

PPH-3B

51°41'34.33"

21°96'25.85"

DW 801

12-13.09.2016 r.

66.0

59.5

PPH-4A

51°41'43.98"

21°96'93.26"

DW 824

6-7.09.2016 r.

63.6

56.5

PPH-4B

51°41'25.69"

21°96'87.67"

DW 824

6-7.09.2016 r.

63.2

55.1

PPH-5A

51°40'89.27"

21°96'83.47"

DW 824

22-23.09.2016 r.

62.8

55.1

PPH-5B

51°39'54.28"

21°97'34.94"

DW 824

21-22.09.2016 r.

62.8

55.2

PPH-5C

51°38'82.21"

21°98'00.95"

DW 824

21-22.09.2016 r.

61.2

53.0

PPH-5D

51°38'45.51"

21°98'50.84"

DW 824

21-22.09.2016 r.

64.6

57.9

PPH-6A

51°27'85.23"

22°25'40.65"

DW 830

15-16.09.2016 r.

64.2

57.3

PPH-6B

51°28'40.69"

22°19'11.02"

DW 830

19-20.09.2016 r.

62.8

56.4

PPH-7A

50°95'78.71"

22°18'43.81"

DW 833

19-20.09.2016 r.

65.4

57.4

PPH-7B

50°94'63.70"

22°20'00.10"

DW 833

8-9.09.2016 r.

63.2

55.2

PPH-7C

50°93'75.09"

22°21'13.10"

DW 833

8-9.09.2016 r.

65.8

60.2

PPH-7D

50°92'59.08"

22°22'67.04"

DW 833

8-9.09.2016 r.

64.5

58.7

PPH-8A

51°10'05.60"

22°35'00.50"

DW 835

8-9.08.2016 r.

67.9

63.7

PPH-8B

51°16'11.94"

22°58'08.13"

DW 835

8-9.08.2016 r.

67.4

63.4

PPH-8C

51°15'58.10"

22°58'35.88"

DW 835

8-9.08.2016 r.

66.4

61.2

PPH-9A

50°50'73.76"

22°72'02.32"

DW 835

2-3.08.2016 r.

67.6

63.2

PPH-9B

50°50'32.88"

22°72'26.43"

DW 835

4-5.08.2016 r.

67.6

63.5

PPH-9C

50°49'44.83"

22°72'68.96"

DW 835

4-5.08.2016 r.

67.1

63.5

Województwo lubelskie
Odcinki dróg wojewódzkich 801, 824, 830, 833, 835
do 5 dB
> 5 – 10 dB
> 10 – 15 dB
> 15 – 20 dB
Stan warunków akustycznych środowiska

Oznaczenia:
LAeqT – Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T

Szczegółowe informacje dotyczące wykonanych pomiarów hałasu zostały przedstawione
w sprawozdaniach z badań w osobnym opracowaniu.
7.

pow. 20 dB
bardzo zły

zły

niedobry

Wskaźnik
hałasu LDWN

Powierzchnia
obszarów
zagrożonych w
danym zakresie
2
[km ]

0.39400

0.11111

0.00813

0

0

Liczba lokali
mieszkalnych w
danym zakresie
[tys.]

0.870

0.208

0.013

0

0

Liczba
zagrożonych
mieszkańców w
danym zakresie
[tys.]

2.865

0.579

0.030

0

0

Liczba budynków
przedszkolnych i
szkolnych w
danym zakresie

2

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)

0

0

0

0

0

Tabl. 7.2. Podsumowanie informacji identyfikujących obszar objęty mapą akustyczną, wyniki
dla wskaźnika hałasu LN

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE I GRAFICZNE WYNIKÓW ANALIZ

Województwo lubelskie
Odcinki dróg wojewódzkich 801, 824, 830, 833, 835
do 5 dB
> 5 – 10 dB
> 10 – 15 dB
> 15 – 20 dB
Stan warunków akustycznych środowiska

Poniżej przedstawiono wyniki analiz wykonanych przy użyciu oprogramowania GIS
w formie tabelarycznej dla każdego analizowanego odcinka drogi wojewódzkiej. Wyniki analiz
w formie graficznej przedstawiono natomiast w rozdziale 10 opracowania.

- 18 -

pow. 20 dB
bardzo zły

zły

niedobry

Wskaźnik
hałasu LN

Powierzchnia
obszarów
zagrożonych w
danym zakresie
2
[km ]

0.14413

0.02056

0.00024

0

0

Liczba lokali
mieszkalnych w
danym zakresie
[tys.]

0.320

0.041

0

0

0

Wykonanie map akustycznych obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa lubelskiego

Liczba
zagrożonych
mieszkańców w
danym zakresie
[tys.]

1.202

Liczba budynków
przedszkolnych i
szkolnych 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)

0

8.

0.118

0

0

W rezultacie tak przeprowadzonego postępowania analitycznego określono szczegółowo
zasięgi niekorzystnych oddziaływań akustycznych analizowanych odcinków dróg wojewódzkich
oraz oszacowano:

0




liczbę lokali mieszkalnych narażonych na hałas,
liczbę ludności zamieszkującej lokale mieszkalne narażone na hałas.

Na podstawie dokonanej analizy należy uznać obecny stan warunków akustycznych
w otoczeniu przedmiotowych odcinków dróg wojewódzkich za niekorzystny, co wymagać
będzie działań ograniczających jej oddziaływanie akustyczne. Podkreślić jednak należy, że
maksymalne zakresy przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu mieszczą się (poza
nielicznymi wyjątkami) w zakresie nie większym niż 10 dB.
Niniejsze mapy akustyczne stanowią materiał wyjściowy dla dalszych ocen i przyszłych
porównań warunków akustycznych środowiska oraz posłużą do opracowania programów
ochrony środowiska przed hałasem.

0

0

0

W ramach prac i zadań mających na celu poprawę stanu klimatu akustycznego
w otoczeniu dróg można zastosować m.in. poniższe metody i środki [64]:

0

a) Ochrona przed hałasem w strefie emisji:
 Pojazd i kierowca;
 konstrukcja pojazdu, konstrukcja silnika, rodzaj stosowanych opon,
 metody i środki związane ze stylem jazdy kierowców.
 Projektowanie dróg, dobór poszczególnych elementów drogi;
 lokalizacja drogi i jej otoczenie,
 przekrój podłużny drogi,
 przekrój poprzeczny drogi,
 nawierzchnia drogi.
 Organizacja ruchu;
 regulacja natężenia ruchu pojazdów,
 regulacja struktury pojazdów,
 regulacja płynności ruchu,
 uspokojenie ruchu.
b) Ochrona przed hałasem w strefie imisji:
 Urządzenia zlokalizowane na drodze fali dźwiękowej pomiędzy źródłem hałasu
a odbiorcą:
 ekrany akustyczne w postaci konstrukcji typu ściana,
 wały (ekrany) ziemne,
 kombinacja wału ziemnego z ekranem akustycznym,
 zabudowa niemieszkalna mająca na celu ochronę budynków mieszkalnych,
 pasy zieleni izolacyjnej.
 Metody i środki związane z lokalizacją i odpowiednim ukształtowaniem budynku oraz
jego izolacją przed oddziaływaniami akustycznymi:
 lokalizowanie budynków mieszkalnych w odpowiedniej odległości od tras
komunikacyjnych,
 zmiana przeznaczenia funkcji budynku,
 wykonanie budynków z zaprojektowanymi ekranami na elewacji,
 domknięcia (ekrany) ścian szczytowych dla budynków zlokalizowanych
prostopadle w stosunku do drogi,
 wymiana stolarki okiennej i izolacja ścian budynków.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Mapy akustyczne wykonane w ramach niniejszego opracowania służą ocenie klimatu
akustycznego terenów położonych w sąsiedztwie odcinków dróg wojewódzkich położonych w
województwie lubelskim. Zakresem opracowania objęto pas terenu rozciągający się po obu
stronach analizowanych dróg o szerokości około 450 m (2 x 225 m), co tworzy łączną
powierzchnię analizy na poziomie 14.886 km². W obszarze tym zamieszkuje, według
pozyskanych danych, 24 493 osób w 3 123 lokalach mieszkalnych.
Analizowane odcinki dróg wojewódzkich stanowią potencjalne źródło niekorzystnych
oddziaływań akustycznych z uwagi na fakt, iż na znacznym dystansie przebiegają przez tereny
intensywnej zabudowy mieszkaniowej, w tym przez mniejsze i większe miejscowości, tj.:
a) DW 801, powiat puławski: Puławy,
b) DW 824, powiat puławski: Puławy,
c) DW 830, powiat puławski: Nałęczów, Bochotnica,
d) DW 833, powiat kraśnicki: Kraśnik,
e) DW 835, powiat lubelski: Dominów, Ćmiłów, Mętów; powiat biłgorajski: Biłgoraj,
Korczów, Majdan Nowy.
W ramach opracowania wykonano obliczenia akustyczne w otoczeniu przedmiotowych
odcinków dróg wojewódzkich z uwzględnieniem szczegółowych danych o konfiguracji
i zagospodarowaniu terenu, określając poziom emisji dźwięku ze źródła, jaki stanowią
przedmiotowe odcinki dróg (mapa emisyjna z elementami imisji) oraz modelując przestrzenny
rozkład imisji dźwięku (mapa imisyjna).
Poprzez nałożenie otrzymanych zasięgów imisji na mapę obszarów o określonych
rodzajach zagospodarowania i dopuszczalnych poziomach hałasu (mapa wrażliwości
hałasowej) otrzymano dodatkowo wynik w postaci identyfikacji terenów zagrożonych hałasem
(mapa przekroczeń wartości dopuszczalnych). Określono również szacunkowo liczbę ludności
narażonej na niekorzystne oddziaływanie hałasu drogowego (mapa rozmieszczenia ludności
eksponowanej na hałas). Każdą z wyżej określonych analiz wykonano osobno z użyciem
wskaźników LDWN oraz LN.

Część z powyższych metod Zamawiający, jako zarządca odcinków dróg, może użyć na
istniejącej sieci drogowej (np. zmiany w organizacji ruchu), część z nich może mieć
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zastosowanie podczas wykonywania dokumentacji projektowej. Natomiast część jest
niezależna od bezpośrednich działań Zamawiającego, ich zastosowanie może wynikać np.
z akcji edukacyjnych wśród kierowców lub umów z zarządcami obszarów sąsiadujących
z drogami (tabl. 8.1).

9.

Metoda / środek ochrony przed hałasem

LITERATURA
9.1. Ustawy

Tabl. 8.1. Możliwość zastosowania przez Zamawiającego różnych metod i środków ochrony
przed nadmiernym hałasem
Wielkość redukcji
hałasu

– brak

-

[1]

Możliwość zastosowania
metody
przez Zamawiającego

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w
sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku (Dz. U. L 189 z dnia 18.07.2002 r.).
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 353).
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016
poz. 672).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U.
2016 poz. 655).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U.
2015 poz. 520).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz. U. 2015 poz. 199).

[2]

Ochrona przed hałasem w strefie emisji

[3]

Grupa 1: Pojazd i kierowca
konstrukcja pojazdu, konstrukcja silnika, rodzaj stosowanych
opon

+

metody i środki związane ze stylem jazdy kierowców

++

-

[4]
+

[5]
[6]

Grupa 2: Projektowanie dróg, dobór poszczególnych elementów drogi
+++

+++

przekrój podłużny drogi

+

+++

przekrój poprzeczny drogi

+

+++

nawierzchnia drogi

++

+++

lokalizacja drogi i jej otoczenie

[7]

9.2. Rozporządzenia

Grupa 3: Organizacja ruchu
regulacja natężenia ruchu pojazdów

+

+

regulacja struktury pojazdów

++

+++

regulacja płynności ruchu

+++

+++

uspokojenie ruchu

++

+++

[8]

[9]

Ochrona przed hałasem w strefie imisji
Grupa 4: Urządzenia zlokalizowane na drodze fali dźwiękowej pomiędzy źródłem hałasu a odbiorcą
ekrany akustyczne w postaci konstrukcji typu ściana

++

+

wały (ekrany) ziemne

+++

+

kombinacja wału ziemnego z ekranem akustycznym

+++

+

zabudowa niemieszkalna mająca na celu ochronę budynków
mieszkalnych

++

-

*

*

pasy zieleni izolacyjnej

[10]
[11]

Grupa 5: Metody i środki związane z lokalizacją i odpowiednim ukształtowaniem budynku oraz jego izolacją
przed oddziaływaniami akustycznymi
lokalizowanie budynków mieszkalnych w odpowiedniej
odległości od tras komunikacyjnych

+++

zmiana przeznaczenia funkcji budynku

+++

*

wykonanie budynków z zaprojektowanymi ekranami na
elewacji

+++

-

domknięcia (ekrany) ścian szczytowych dla budynków
zlokalizowanych prostopadle w stosunku do drogi

+++

-

wymiana stolarki okiennej i izolacja ścian budynków (metoda
ogranicza hałas jedynie wnętrze budynku)

++

[12]

*

[13]

[14]
+

[15]

Oznaczenia:
+++ – duże
++
– średnie
+
– małe
*
– śladowe

[16]
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i
sposobu prezentacji (Dz. U. 2007 Nr 187 poz. 1349).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii
kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może spowodować negatywne oddziaływanie
akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map
akustycznych oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U.
2007 Nr 1 poz. 8).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 71).
Rozporządzenie 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 późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 112).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom
ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. 2003 Nr 18 poz.
164).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 124).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
ustalania wartości wskaźnika hałasu L (DWN) (Dz. U. 2010 Nr 215, poz. 1414).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska
przed hałasem (Dz. U. 2002 Nr 179, poz. 1498).
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9.3. Uchwały

[32] Uchwała Nr VIII/81/11 Rady Miasta Puławy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pobrzeża Wisły cz. A” w
Puławach.
[33] Uchwała Nr XLIX/339/97 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 1997 r. w sprawie
zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w Puławach: zmiana1
w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego osiedla
„Zielona”; zmiana 2a, 2b w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania
przestrzennego osiedla „Mickiewicza”; zmiana 3 w miejscowym planie szczegółowym
zagospodarowania przestrzennego osiedla „Włostowice” sektor A; zmiana 4 w
miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego osiedla
„Włostowice” sektor C + D; zmiana 5 w miejscowym planie szczegółowym
zagospodarowania przestrzennego ośrodka usług rzemieślniczych „Gdańska”.
[34] Uchwała Nr XVII/152/04 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmian w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Włostowice B” w Puławach.
[35] Uchwała Nr XII/137/11 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XX/178/04 Rady Miasta Puławy z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Włostowice C + D cz.
1 w Puławach.
[36] Uchwała Nr XX/178/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Włostowice C + D cz. 1 w Puławach.
[37] Uchwała Nr XXIII/197/04 Rady Miasta Puławy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XX/178/04 Rady Miasta Puławy z dnia 2004 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Włostowice C + D cz. 1 w
Puławach.
[38] Uchwała Nr XVIII/195/12 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Włostowice Południowe”
sektor E w Puławach.
[39] Uchwała Nr XIX/205/12 Rady Miasta Puławy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Włostowice F, G, H”
część 1 w Puławach.
[40] Uchwała Nr XI/104/07 Rady Miasta Puławy z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy na
obszarze osiedla Włostowice sektor F, G, H – część 2.
[41] Uchwała Nr XIX/204/12 Rady Miasta Puławy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wólka Profecka” część B
w Puławach.
[42] Uchwała Nr XLVI/384/2001 Rady Miasta Puławy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wólka Profecka w
Puławach.
[43] Uchwała Nr XXXII/33/09 Rady Miasta Puławy w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wólka Profecka” część B w Puławach.
[44] Uchwała Nr IV/31/15 Rady Miasta Puławy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto
Puławy.
[45] Uchwała Nr XXIII/201/13 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w
sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nałęczów.
[46] Uchwała Nr LVI/345/2014 Rady Miasta Kraśnik z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik.
[47] Uchwała Nr V/33/2015 Rady Miasta Kraśnik z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie
sprostowania uchwały Nr LVI/345/2014 Rady Miasta Kraśnik z dnia 4 sierpnia 2014 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik.

[17] Uchwała Nr LII/367/97 Rady Miejskiej w Puławach z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum usługowego w Puławach
na obszarze pomiędzy ul. J. Piłsudskiego i ul. Lubelską a ulicami: Centralną, Partyzantów,
Wojska Polskiego i granicą L.O. im. Czartoryskich.
[18] Uchwała Nr VII/51/99 Rady Miasta Puławy z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum usługowego cz. B w
Puławach na obszarze od zbiegu ulic Centralnej i Piłsudskiego na zachodzie od
wysokości ul. M. Curie-Skłodowskiej (pasaż pieszy) na wschodzie oraz ograniczony od
północy ul. Centralną a od południa ul. J. Piłsudskiego.
[19] Uchwała Nr X/90/2007 Rady Miasta Puławy z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum usługowe cz. A
(wschód).
[20] Uchwała Nr XL/382/09 Rady Miasta Puławy z dnia 29 października 2009 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy
Jednostka Bilansowa B i C.
[21] Uchwała Nr XV/142/07 Rady Miasta Puławy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy
jednostki bilansowej B i C.
[22] Uchwała Nr XVI/174/11 Rady Miasta Puławy z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XV/142/07 Rady Miasta Puławy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy
Jednostka Bilansowej B i C.
[23] Uchwała Nr XLII/389/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej „Jednostki
Wojskowej” w Puławach.
[24] Uchwała Nr XLIII/466/14 Rady Miasta Puławy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej Jednostki
Wojskowej – obszar A w Puławach.
[25] Uchwała Nr XXIII/196/04 Rady Miasta Puławy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej Jednostki Wojskowej
w Puławach.
[26] Uchwała Nr XLIII/465/14 Rady Miasta Puławy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy „KazimierskaMokra”.
[27] Uchwała Nr L/424/01 Rady Miasta Puławy z dnia 25 października 2001 r. w sprawie
zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla „Mokradki” w
Puławach.
[28] Uchwała Nr LII/437/2001 Rady Miasta Puławy z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla „Mokradki” cz. B1 w
Puławach.
[29] Uchwała Nr XLII/388/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Mokradki” część
B1 w Puławach.
[30] Uchwała Nr XLII/390/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Mokradki” część
A w Puławach.
[31] Uchwała Nr VI/40/07 Rady Miasta Puławy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pobrzeża Wisły cz. A” w
Puławach.
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[48] Uchwała Nr XX/129/2015 Rady Miasta Kraśnik z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik.
[49] Uchwała Nr XXIII/169/2000 Rady Gminy w Głusku z dnia 6 kwietnia 2000 r. I część zmian
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze
gminy Głusk.
[50] Uchwała nr XVIII/156/16 Rady Gminy Głusk z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XII/95/15 Rady Gminy Głusk z dnia 17 września 2015 r. w sprawie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze
gminy Głusk dla obszarów wsi: Abramowice Prywatne, Kalinówka, Kazimierzówka,
Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia, Nowiny, Głuszczyzna, Wilczopole, Wilczopole Kolonia,
Mętów.
[51] Uchwała Nr XIV/121/15 Rady Gminy Głusk z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk
we wsi Dominów etap III.
[52] Uchwała Nr XII/95/15 Rady Gminy Głusk z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze
gminy Głusk dla obszarów wsi: Abramowice Prywatne, Kalinówka, Kazimierzówka,
Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia, Nowiny, Głuszczyzna, Wilczopole, Wilczopole Kolonia,
Mętów.
[53] Uchwała nr XLIX/346/14 Rady Gminy Głusk z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk we wsi Mętów etap
II.
[54] Uchwała nr XXXIX/278/13 Rady Gminy Głusk z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na
obszarze gminy Głusk dla obszaru we wsi: Mętów działka nr 21/3.
[55] Uchwała nr XLIX/340/10 Rady Gminy Głusk z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk.
[56] Uchwała Nr LIV/247/98 Rady Miejskiej Biłgoraj z dnia 26 maja 1998 r. w sprawie
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
[57] Uchwała Nr XVII/106/03 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
[58] Uchwała Rady Miasta Biłgoraj Nr LIX/490/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
[59] Uchwała Nr XXIX/197/05 Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 6 września 2005 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Korczów – teren
zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
[60] Uchwała Nr XIV/53/2003 Rady Gminy Księżpol z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Księżpol.

[65] Polska Norma PN-ISO 1996-1:2006. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego.
Podstawowe wielkości i procedury.
[66] Polska Norma PN-ISO 1996-2:1999. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego.
Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu.
[67] Polska Norma PN-ISO 1996-3:1999. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego.
Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu.
[68] Polska Norma PN-ISO 9613-2:2002. Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji
w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania.
[69] Aktualizacja map akustycznych obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich na
terenie województwa lubelskiego. Instytut Techniki Górniczej KOMAG Zakład
Wibroakustyki Stosowanej, Gliwice, czerwiec 2013.
[70] Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów
poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg. Instytut Techniki Górniczej
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