
 
 

Aktualizacja Mapy Akustycznej Miasta Bytom  str. 1 

 

 

 

 

 

 

 

„Aktualizacja Mapy Akustycznej miasta Bytom” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca  :  

SGS Polska Sp. z o.o.,  

ul. Cieszyńska 52a  

43-200 Pszczyna 

 

Zleceniodawca:  

Gmina Bytom  

z siedzibą w Urzędzie Miejskim 

41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 

 

 

 

 

 

 



 
 

Aktualizacja Mapy Akustycznej Miasta Bytom  str. 2 

 

 

WYKONAWCY 

 

Dawid Byrdy 

Konrad Ratowski 

Wiesław Polak 

Krzysztof Guzik 

Adrian Mazurek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Aktualizacja Mapy Akustycznej Miasta Bytom  str. 3 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. Podstawa Pracy ................................................................................................................ 11 

2. Akty Prawne ..................................................................................................................... 11 

3. Wyjaśnienie ważniejszych terminów specjalistycznych. ................................................. 12 

4. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie ............................................................... 16 

4.1 Informacje ogólne .................................................................................................... 16 

4.2 Uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. ..................................................................................................................... 17 

4.3 Charakterystyka obszarów ....................................................................................... 18 

5. Charakterystyka Systemów Danych Przestrzennych i Narzędzi Do ich Stosowania

 ……………………………………………………………………………………..…….20 

6. Wykorzystanie bazy danych wejściowych ....................................................................... 22 

7. Zestawienie wyników pomiarów wykonanych dla potrzeb mapy akustycznej lub 

wykonanych w innym celu, a wykorzystanych w opracowaniu mapy. ................................... 25 

8. Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu .................................................................. 26 

8.1 Hałas samochodowy ................................................................................................. 26 

8.2       Hałas kolejowy ......................................................................................................... 30 

8.3 Hałas tramwajowy .................................................................................................... 31 

8.4 Hałas przemysłowy ................................................................................................... 33 

9. Wskaźniki oceny hałasu ................................................................................................... 35 

10. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku .................................................................. 37 

11. Uwarunkowania akustyczne wynikające z zagospodarowania i użytkowania terenów... 39 

12. Metody wykorzystane do obliczeń hałasu ....................................................................... 41 

12.1      Hałas samochodowy ................................................................................................ 43 

12.2      Hałas szynowy (kolejowy i tramwajowy) ................................................................ 44 

12.3  Hałas przemysłowy .................................................................................................. 46 

13. Weryfikacja Modeli Obliczeniowych .............................................................................. 47 

14. Zestawienie wyników badań ............................................................................................ 49 

14.1     Hałas samochodowy ................................................................................................. 49 

14.2     Hałas tramwajowy .................................................................................................... 49 

14.3     Hałas kolejowy ......................................................................................................... 50 

14.4     Hałas przemysłowy ................................................................................................... 51 

15. Zestawienie tabelaryczne i graficzne wyników analiz ..................................................... 52 

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób (dokładność do 100) ................................. 52 

zamieszkujących te lokale narażone na hałas. ......................................................................... 52 

Hałas drogowy ......................................................................................................................... 52 

LDWN .......................................................................................................................................... 52 

LN   ......................................................................................................................................... 54 

Hałas kolejowy ......................................................................................................................... 60 

LDWN .......................................................................................................................................... 60 



 
 

Aktualizacja Mapy Akustycznej Miasta Bytom  str. 4 

 

 

LN  .......................................................................................................................................... 62 

Hałas tramwajowy .................................................................................................................... 64 

LDWN .......................................................................................................................................... 64 

LN  .......................................................................................................................................... 66 

Hałas przemysłowy ................................................................................................................... 68 

LDWN .......................................................................................................................................... 68 

LN  .......................................................................................................................................... 70 

Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas oceniany wskaźnikiem  LDWN  i  LN w 

przedziałach poziomu dźwięku od 50 do powyżej 70 dB. ......................................................... 72 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. ............................................ 74 

Hałas drogowy ......................................................................................................................... 74 

LDWN .......................................................................................................................................... 74 

LN  .......................................................................................................................................... 76 

Hałas kolejowy ......................................................................................................................... 84 

LDWN .......................................................................................................................................... 84 

LN  .......................................................................................................................................... 84 

Hałas tramwajowy .................................................................................................................... 85 

LDWN .......................................................................................................................................... 85 

LN  .......................................................................................................................................... 85 

Hałas przemysłowy ................................................................................................................... 86 

LDWN .......................................................................................................................................... 86 

LN  .......................................................................................................................................... 87 

16. Analiza trendów zmian stanu akustycznego środowiska ................................................. 88 

17. Mapa emisyjna ................................................................................................................. 88 

18. Mapa imisyjna .................................................................................................................. 89 

19. Wnioski i kierunek dalszych prac .................................................................................... 90 

20. Uwagi ............................................................................................................................... 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Aktualizacja Mapy Akustycznej Miasta Bytom  str. 5 

 

 

SPIS TABEL  

Tab 1. Informacje dotyczące dysponenta bazy wyjściowej ...................................................... 22 

Tab 2. Informacje dotyczące dysponenta bazy wyjściowej ...................................................... 22 
Tab 3. Informacje dotyczące dysponenta bazy wyjściowej ...................................................... 23 
Tab 4. Informacje dotyczące dysponenta bazy wyjściowej ...................................................... 23 
Tab 5. Informacje dotyczące dysponenta bazy wyjściowej ...................................................... 23 
Tab 6. Informacje dotyczące dysponenta bazy wyjściowej ...................................................... 24 

Tab 7. Informacje dotyczące dysponenta bazy wyjściowej ...................................................... 24 
Tab 8. Najważniejsze informacje dotyczące wykonawcy pomiarów oraz ich dysponenta. ...... 25 
Tab. 9. Wykaz ulic uwzględnionych na Mapie Akustycznej miasta Bytom .............................. 26 

Tab. 10. Wykaz ulic uwzględnionych na Mapie Akustycznej miasta Bytom ............................ 28 
Tab. 11. Wykaz linii kolejowych w obrębie miasta Bytom ....................................................... 30 
Tab. 12. Wykaz komunikacyjnych linii tramwajowych uwzględnionych w Mapie akustycznej 

miasta Bytom ............................................................................................................................ 31 

Tab 13. Zestawienie zakładów przemysłowych uwzględnionych w Mapie akustycznej miasta 

Bytom ........................................................................................................................................ 33 
Tab 14. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne 

grupy źródeł hałasu .................................................................................................................. 38 

Tab 15. Szacunkowa liczba lokali mieszkaniowych oraz osób (dokładność do 100) 

zamieszkujących te lokale narażone na hałas drogowy - LDWN................................................ 52 
Tab 16. Szacunkowa liczba lokali mieszkaniowych oraz osób (dokładność do 100) 

zamieszkujących te lokale narażone na hałas drogowy - LN .................................................... 54 

Tab 17. Szacunkowa liczba lokali mieszkaniowych oraz osób (dokładność do 100) 

zamieszkujących te lokale narażone na hałas drogowy - LDWN................................................ 56 
Tab 18. Szacunkowa liczba lokali mieszkaniowych oraz osób (dokładność do 100) 

zamieszkujących te lokale narażone na hałas drogowy - LN .................................................... 58 
Tab. 19. Szacunkowa liczba lokali mieszkaniowych oraz osób (dokładność do 100) 

zamieszkujących te lokale narażone na hałas kolejowy- LDWN. ............................................... 60 
Tab 20. Szacunkowa liczba lokali mieszkaniowych oraz osób (dokładność do 100) 

zamieszkujących te lokale narażone na hałas kolejowy  - LN. ................................................. 62 

Tab 21. Szacunkowa liczba lokali mieszkaniowych oraz osób (dokładność do 100) 

zamieszkujących te lokale narażone na hałas tramwajowy - LDWN. ......................................... 64 

Tab 22. Szacunkowa liczba lokali mieszkaniowych oraz osób (dokładność do 100) 

zamieszkujących te lokale narażone na hałas tramwajowy - LN. ............................................. 66 

Tab 23. Szacunkowa liczba lokali mieszkaniowych oraz osób (dokładność do 100) 

zamieszkujących te lokale narażone na hałas przemysłowy - LDWN. ........................................ 68 
Tab 24. Szacunkowa liczba lokali mieszkaniowych oraz osób (dokładność do 100) 

zamieszkujących te lokale narażone na hałas drogowy - LN. ................................................... 70 
Tab 25. Powierzchnia Obszarów Eksponowanych na hałas oceniany wskaźnikiem LDWN i LN  

przedziałach poziomu dźwięku od 55 dB  do powyżej 70 dB. .................................................. 72 
Tab 26. Liczba osób i lokali z tzw. cicha elewacją. ................................................................. 72 
Tab 27. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego w środowisku - LDWN . 74 
Tab 28. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego w środowisku - LN ...... 76 
Tab 29. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego w środowisku - LDWN . 79 

Tab 30. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego w środowisku - LN ...... 81 
Tab 31. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu kolejowego w środowisku - LDWN . 84 

Tab 32. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu kolejowego w środowisku - LN ..... 84 



 
 

Aktualizacja Mapy Akustycznej Miasta Bytom  str. 6 

 

 

Tab 33. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu tramwajowego w środowisku - LDWN

 .................................................................................................................................................. 85 
Tab 34. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu tramwajowego w środowisku - LN 85 
Tab 35. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu przemysłowego w środowisku - LDWN

 .................................................................................................................................................. 86 
Tab 36. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu przemysłowego w środowisku - LN 87 

 

SPIS RYSUNKÓW 

Rys.  1.  Liczba ludności narażona na hałas drogowy - LDWN .................................................. 52 

Rys.  2. Liczba lokali eksponowanych na hałas drogowy - LDWN ............................................. 53 
Rys.  3. Powierzchnia eksponowana na hałas drogowy - LDWN ............................................... 53 
Rys.  4. Liczba ludności narażona na hałas drogowy - LN ....................................................... 54 

Rys.  5. Liczba lokali eksponowanych na hałas drogowy - LN ................................................. 55 
Rys.  6. Powierzchnia eksponowana na hałas drogowy - LN ................................................... 55 
Rys.  7.  Liczba ludności narażona na hałas drogowy - LDWN .................................................. 56 
Rys.  8. Liczba lokali eksponowanych na hałas drogowy - LDWN ............................................. 57 

Rys.  9. Powierzchnia eksponowana na hałas drogowy - LDWN ............................................... 57 
Rys.  10. Liczba ludności narażona na hałas drogowy - LN ..................................................... 58 

Rys.  11. Liczba lokali eksponowanych na hałas drogowy - LN ............................................... 59 
Rys.  12. Powierzchnia eksponowana na hałas drogowy - LN ................................................. 59 
Rys.  13. Liczba ludności narażona na hałas kolejowy - LDWN ................................................ 60 

Rys.  14. Liczba lokali eksponowanych na hałas kolejowy - LDWN ........................................... 61 

Rys.  15. Powierzchnia eksponowana na hałas kolejowy - LDWN ............................................. 61 
Rys.  16. Liczba ludności narażona na hałas kolejowy - LN ..................................................... 62 
Rys.  17. Liczba lokali eksponowanych na hałas kolejowy - LN ............................................... 63 

Rys.  18. Powierzchnia eksponowana na hałas kolejowy - LN ................................................. 63 
Rys.  19. Liczba ludności narażona na hałas tramwajowy - LDWN ........................................... 64 

Rys.  20. Liczba lokali eksponowana na hałas tramwajowy - LDWN ......................................... 65 
Rys.  21. Powierzchnia eksponowana na hałas tramwajowy - LDWN ....................................... 65 

Rys.  22. Liczba ludności narażona na hałas tramwajowy - LN ............................................... 66 
Rys.  23. Liczba lokali eksponowanych ba hałas tramwajowy - LN ......................................... 67 
Rys.  24. Powierzchnia eksponowana na hałas tramwajowy - LN ............................................ 67 

Rys.  25. Liczba ludności narażona na hałas przemysłowy - LDWN .......................................... 68 

Rys.  26. Liczba lokali eksponowanych na hałas przemysłowy - LDWN .................................... 69 
Rys.  27. Powierzchnia eksponowana na hałas przemysłowy - LDWN ...................................... 69 
Rys.  28. Liczba ludności narażona na hałas przemysłowy - LN .............................................. 70 

Rys.  29. Liczba lokali eksponowanych na hałas przemysłowy - LN ........................................ 71 
Rys.  30. Powierzchnia eksponowana na hałas przemysłowy - LN ........................................... 71 
Rys.  31. Liczba ludności narażona na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika LDWN ......... 74 
Rys.  32. Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika LDWN .......... 75 
Rys.  33. Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej narażonych na hałas 

drogowy, przekroczenie wskaźnika LDWN ................................................................................. 75 
Rys.  34. Liczba budynków oświaty narażonych na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika 

LDWN .......................................................................................................................................... 76 
Rys.  35. Liczba ludności narażona na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika LN ............. 77 

Rys.  36. Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika LN .............. 77 



 
 

Aktualizacja Mapy Akustycznej Miasta Bytom  str. 7 

 

 

Rys.  37. Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej narażonych na hałas 

drogowy, przekroczenie wskaźnika LN ..................................................................................... 78 
Rys.  38. Liczba budynków oświaty narażonych na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika 

LN .............................................................................................................................................. 78 
Rys.  39. Liczba ludności narażona na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika LDWN ......... 79 
Rys.  40. Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika LDWN .......... 80 

Rys.  41. Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej narażonych na hałas 

drogowy, przekroczenie wskaźnika LDWN ................................................................................. 80 
Rys.  42. Liczba budynków oświaty narażonych na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika 

LDWN .......................................................................................................................................... 81 
Rys.  43. Liczba ludności narażona na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika LN ............. 82 

Rys.  44. Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika LN .............. 82 
Rys.  45. Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej narażonych na hałas 

drogowy, przekroczenie wskaźnika LN ..................................................................................... 83 
Rys.  46. Liczba budynków oświaty narażonych na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika 

LN .............................................................................................................................................. 83 
Rys.  47. Liczba ludności narażona na hałas kolejowy, przekroczenie wskaźnika LN ............. 84 

Rys.  48. Liczba lokali narażonych na hałas kolejowy, przekroczenie wskaźnika LN .............. 85 
Rys.  49. Liczba ludności narażona na hałas przemysłowy, przekroczenie wskaźnika LDWN ... 86 
Rys.  50. Liczba lokali narażonych na hałas przemysłowy, przekroczenie wskaźnika LDWN.... 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Aktualizacja Mapy Akustycznej Miasta Bytom  str. 8 

 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

1.  Mapa akustyczna miasta Bytom – Pomiary hałasu drogowego; 

2.  Mapa akustyczna miasta Bytom – Pomiary hałasu szynowego – tramwaje; 

3.  Mapa akustyczna miasta Bytom – Pomiary hałasu szynowego – kolej; 

4.  Mapa akustyczna miasta Bytom – Pomiary hałasu przemysłowego; 

5. Adres internetowy mapy akustycznej; 

6. Daty przeprowadzenia pomiarów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Aktualizacja Mapy Akustycznej Miasta Bytom  str. 9 

 

 

SPIS MAP 

 

Mapy ogólne:  

1.1 Inwentaryzacja źródeł hałasu  

1.2 Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu samochodowego  

1.3 Mapa wrażliwości obszarów  

Mapy imisyjne:  

Hałas drogowy:  

2.1 Mapa imisyjna - Hałas drogowy - LDWN  

2.2 Mapa imisyjna - Hałas drogowy - LN  

Hałas kolejowy:  

2.3 Mapa imisyjna - Hałas kolejowy - LDWN  

2.4 Mapa imisyjna - Hałas kolejowy - LN  

Hałas tramwajowy:  

2.5 Mapa imisyjna - Hałas tramwajowy - LDWN  

2.6 Mapa imisyjna - Hałas tramwajowy - LN  

Hałas przemysłowy:  

2.7 Mapa imisyjna - Hałas przemysłowy - LDWN  

2.8 Mapa imisyjna - Hałas przemysłowy - LN  

Hałas sumaryczny:  

4.1 Mapa imisyjna - Hałas przemysłowy - LDWN  

4.2 Mapa imisyjna - Hałas przemysłowy - LN 

 

Mapy przekroczeń wartości dopuszczalnych:  

Hałas drogowy:  

3.1 Mapa przekroczeń - Hałas samochodowy - LDWN   

3.2 Mapa przekroczeń - Hałas samochodowy – LN   

Hałas kolejowy:  

3.3 Mapa przekroczeń - Hałas kolejowy - LDWN   

3.4 Mapa przekroczeń - Hałas kolejowy - LN   

Hałas tramwajowy:  

3.5 Mapa przekroczeń - Hałas tramwajowy - LDWN   

3.6 Mapa przekroczeń - Hałas tramwajowy - LN   

Hałas przemysłowy:  

3.7 Mapa przekroczeń - Hałas przemysłowy - LDWN   

3.8 Mapa przekroczeń - Hałas przemysłowy - LN   

  

 

 

 

 



 
 

Aktualizacja Mapy Akustycznej Miasta Bytom  str. 10 

 

 

Mapy emisyjne:  

Hałas samochodowy:  

5.1 Mapa Akustyczna-Drogi_LE_DWN 

5.2 Mapa Akustyczna-Drogi_LE_N  

Hałas kolejowy:  

5.3 Mapa Akustyczna-Koleje_LE_DWN  

5.4 Mapa Akustyczna-Koleje_LE_N  

Hałas tramwajowy:  

5.5 Mapa Akustyczna-Tramwaje_LE_DWN  

5.6 Mapa Akustyczna- Tramwaje _LE_N  

Hałas przemysłowy:  

5.7 Mapa akustyczna - Przemysł LW_DWN  

5.8 Mapa akustyczna - Przemysł LW_N 

Drogi o natężeniu ruchu powyżej 3mln.poj./rok 

Hałas drogowy:  

6.1 Mapa imisyjna - Hałas drogowy - LDWN  

6.2 Mapa imisyjna - Hałas drogowy - LN  

 

Mapy liczby osób eksponowanych na hałas 

Hałas drogowy:  

7.1 Liczba osób eksponowanych na hałas drogowy - LDWN 

7.2 Liczba osób eksponowanych na hałas drogowy - LN 

Hałas kolejowy:  

7.3 Liczba osób eksponowanych na hałas kolejowy - LDWN 

7.4 Liczba osób eksponowanych na hałas kolejowy - LN 

Hałas tramwajowy:  

7.5 Liczba osób eksponowanych na hałas tramwajowy - LDWN 

7.6 Liczba osób eksponowanych na hałas tramwajowy - LN 

Hałas przemysłowy:  
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1. PODSTAWA PRACY 

 

Podstawą niniejszego opracowania jest Umowa nr ZE.272.5.2016 z dnia 11.07.2016 

roku, zawarta pomiędzy Urzędem Miejskim w Bytomiu a SGS Polska Sp. z o.o., 

ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie. Jednostką odpowiedzialną za realizacje mapy akustycznej 

jest Urząd Miejski w Bytomiu przy ul. Parkowej 2. 

 

2. AKTY PRAWNE 

 

Podstawy prawne wykorzystane przy aktualizacji mapy akustycznej: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska () (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 

r. poz. 672 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), 

 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), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie dróg, linii 

kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie 

akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map 

akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U.  

z 2007 r. Nr 1, poz. 8), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie 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. Nr 18, 

poz. 164), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie sposobu 

ustalania wartości wskaźnika LDWN (Dz. U. 2010, Nr 215, Poz. 1414), 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 w sprawie 

szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu 

prezentacji (Dz. U. Nr 137, poz. 1340), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed 

hałasem (Dz. U. z 2002, Nr 179, poz. 1498), 

 Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny i zarządzania 

poziomem hałasu w środowisku (Dyrektywa Hałasowa), 

 Norma NMPB-Routes-96  (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), 

 Norma XPS 31-133, 

 Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveauxsonores, CETUR 

1980, 

 Guidance Note for Strategic Noise Mapping – version 2 August 2011. 

 

3. WYJAŚNIENIE WAŻNIEJSZYCH TERMINÓW SPECJALISTYCZNYCH 

 

Hałas w środowisku – oznacza niepożądany lub szkodliwy dźwięk będący skutkiem 

działalności ludzkiej na zewnątrz, w tym także hałas emitowany przez obiekty (ruch drogowy, 

kolejowy, tramwajowy) lub budynki przemysłowe. Uciążliwość tych dźwięków (hałasu) jest 

postrzegana subiektywnie (czyli indywidualnie przez każdego z nas). W przypadku ustawy 

Prawo ochrony środowiska ogólna definicja hałasu– to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz 

do16 000 Hz; 

 

Poziom dopuszczalny hałasu – jest to wartość ściśle regulowana przez odpowiednie 

aktyprawne. Wartości dopuszczalne poziomu hałasu w środowisku określone są ze względu  

na: rodzaj hałasu, przeznaczenie terenu i porę doby. 

 

Decybel, dB - jednostka logarytmiczna, powszechnie stosowana w pomiarach sygnałów 

dźwiękowych. Decybel nie jest sam w sobie określeniem żadnej konkretnej wartości, przez  

to różni się od jednostek takich jak metr czy kilogram. Wartość wyrażona w decybelach mówi 
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jedynie o proporcji pomiędzy dwoma wielkościami. Jednostką podstawową jest bel [B], 

jednak powszechnie używana jest dziesiąta część bela, czyli decybel [dB]. 

 

Poziom dźwięku – ważona wartość poziomu ciśnienia akustycznego rozpatrywanego 

dźwięku, zarejestrowana za pomocą miernika dźwięku o umownie przyjętych 

charakterystykach ważenia, wyrażony w decybelach [dB]. 

 

W ujęciu matematycznym, postaci uogólnionej, równoważny poziom dźwięku A dla dróg,  

w danym punkcie obserwacji, w środowisku, określony jest wartością średnią poziomów 

dźwięku, właściwych dla każdego z reprezentatywnych okresów pomiarowych,  

z uwzględnieniem długości wyżej wymienionych i wyrażony równaniem: 
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[dB],    /5/ 

gdzie: 

n -   liczba reprezentatywnych okresów pomiarowych, [ - ]; 

LAeq -   poziom emisji hałasu podczas k-tego okresu pomiarowego do środowiska, [dB]; 

tk -   czas trwania k-tego przedziału czasu tk (lub czas pracy danego źródła dźwięku), [s]; 

T -   normatywny czas odniesienia, [h]; 

 

Krzywa korekcyjna „A” - korekcja według krzywej słyszenia „A” polega na dodaniu 

odpowiednich wartości do poziomu ciśnienia w zależności od częstotliwości. Korekcję 

stosuje się aby tony o różnej częstotliwości były słyszane z jednakową głośnością. 

 

Poziomy dźwięku występujące w przykładowych sytuacjach 

 

Rodzaj dźwięku (hałasu)    Wartość poziomu dźwięku 

(dBA) 

Próg słyszalności        0 

Powiew i szelest liści        15-20 

Rozmowa szeptem        20 

Średni hałas w mieszkaniu       40 
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Spokojna ulica, zwykła rozmowa      40 - 45 

Głośna rozmowa        60 

Hałas uliczny, tramwaj       70 

Duży ruch uliczny, silnik motocyklowy     80 – 85 

Młot pneumatyczny (odl 2 m)      90 

Pociąg pośpieszny (odl. 10 m)      100 

Dyskoteka, koncert rockowy      100 – 120 

Samolot śmigłowy        120 

Próg bólu         130 

 

Poziom równoważny, Leq – wielkość stosowana do scharakteryzowania dźwięku 

zmieniającego się w pewnym czasie obserwacji. Jest to uśredniony energetycznie poziom 

dźwięku, wyznaczony dla danego czasu obserwacji. Wartość poziomu równoważnego 

skorygowana krzywą słyszenia A, LAeq zgodnie z dokonaną klasyfikacją opracowaną przez 

Państwowy Zakład Higieny, określa uciążliwość hałasów w środowisku: 

LAeq < 52 dB – mała uciążliwość, 

52 dB <LAeq < 62 dB – średnia uciążliwość, 

62 dB <LAeq < 70 dB – duża uciążliwość, 

LAeq > 70 dB - bardzo duża uciążliwość. 

 

Wskaźnik hałasu – wielkość fizyczna, służąca do opisu poziomu hałasu w środowisku. Jest 

to parametr hałasu skorygowany krzywą słyszenia A i wyrażony w decybelach (dB). 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., 

Nr 25, poz. 150 z póź. zm.), obowiązują dwa typy wskaźników hałasu w zależności od ich 

zastosowania: 

a) Długookresowe wskaźniki hałasu w odniesieniu do roku, służące do sporządzania map 

akustycznych: 

 

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A, z uwzględnieniem: pory dnia 

(6:00 – 18:00), pory wieczoru (18:00 – 22:00) i pory nocy (22:00 – 6:00) w ciągu roku, 

wyrażony w decybelach; 
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LN – długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczony dla wszystkich 

pór nocy (22:00 – 6:00) w ciągu roku, wyrażony w decybelach. 

 

b) Wskaźniki hałasu służące w celach kontrolnych: 

 

LAeqD – równoważny poziom hałasu wyznaczony dla pory dnia (6:00 – 22:00), 

wyrażony w decybelach; 

 

LAeqN – równoważny poziom hałasu wyznaczony dla pory nocy (22:00 – 6:00), 

wyrażony w decybelach. 

 

Relacje między skalą logarytmiczna a liniową – zakres zmienności ciśnienia akustycznego  

Względem, którego reaguje ucho ludzkie jest stosunkowo szeroki (- próg słyszenia 20 μPa 

20×10
−6

 Pa – próg bólu  200 Pa). Stosowanie skali o tak dużym zakresie zastąpione zostało 

skalą logarytmiczną (decybele) Podstawową wielkością fizyczną charakteryzującą 

intensywność zjawisk akustycznych jest więc poziom ciśnienia akustycznego L (w skrócie: 

poziom dźwięku) opisany wzorem: 

 

L = 10 lg (p/p0)
2 

 

gdzie: 

 

L – poziom ciśnienia akustycznego [dB], 

p – wartość ciśnienia akustycznego [Pa], 

po – wartość ciśnienia akustycznego odniesienia po = 20 μPa. 

 

Mapa hałasu – oznacza prezentację danych dotyczących obecnego lub prognozowanego 

stanu hałasu wyrażonego w odniesieniu do wskaźnika poziomu dźwięku, przekroczenia 

wartości dopuszczalnej, liczby osób odczuwających skutki nadmiernego hałasu na danym 

obszarze, liczby budynków mieszkalnych narażonych na działanie pewnych wartości 

wskaźnika hałasu lub danych kosztów i korzyści związanych z metodami ograniczenia 

negatywnych skutków. 
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Planowanie akustyczne – oznacza kontrolowanie hałasu poprzez wykorzystywanie 

planowanych środków, takich jak planowanie przestrzenne, inżynieria systemów dla 

komunikacji, planowanie komunikacji, zmniejszanie poziomu hałasu poprzez stosowanie 

środków bezpośrednich i pośrednich z zakresu redukcji hałasu u źródeł lub na jego drodze 

propagacji (ekrany akustyczne, strefowanie obszarów o różnych stopniach wrażliwości ze 

względu na standardy akustyczne terenów). 

 

4. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU PODLEGAJĄCEGO OCENIE 

4.1 Informacje ogólne 

 

Bytom jest miastem województwa śląskiego, miastem na prawach powiatu (powiat 

grodzki). Zajmuje powierzchnię 69,4 km2, długość granic administracyjnych miasta wynosi 

52 km. Średnia wysokość terenu jest rzędu 287 m n.p.m. (najwyżej położony punkt miasta 

znajduje się na wysokości 347 m n.p.m. – rejon rezerwatu Segiet, natomiast najniżej położony 

na wysokości 247 m n.p.m. –dolina rzeki Bytomki). Liczba mieszkańców miasta wynosi  

~ 172 306 tyś., natomiast gęstość zaludnienia ~2481 os./km2 (stan na rok 2014). Największe 

skupiska ludności oraz gospodarstwa zbiorowe, takie jak domy dziecka, przedszkola, żłobki, 

domy pomocy społecznej, internaty,  itp. zlokalizowane są głównie w centrum, a także  

w południowej i północnowschodniej części miasta.  

W Bytomiu mieszczą się 53 szkoły. 

Poniżej przedstawiono podstawowe dane charakteryzujące teren zajmowany 

przez miasto Bytom: 

 Powierzchnia: 69,4 km2; 

 Średnia wysokość terenu: 287 m n.p.m.; 

 Najwyższy punkt terenu: 347 m n.p.m.; 

 Najniższy punkt terenu: 247 m n.p.m.; 

 Liczba ludności (zameldowani): ~172 306; mężczyźni: 82473; kobiety: 89833; 

 Liczba łóżek w szpitalach 1416; 

 Gęstość zaludnienia 2481 os./km2. 
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4.2 Uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

 

Charakterystyka obszarów podlegających ocenie akustycznej uwzględnia istniejące 

zagospodarowanie i użytkowanie terenów. Podstawą klasyfikacji planowanego użytkowania 

gruntów na terenie miasta Bytom stanowiły obowiązujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, a dla terenów nieobjętych miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bytom – tekst ujednolicony.  Planowane zagospodarowanie terenów, 

wynikające z ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, zostało uwzględnione częściowo – jedynie w zakresie niezbędnym z punktu 

widzenia akustycznego.  

Wytyczne prawne, które należy brać pod uwagę podczas tworzenia mapy wartości 

dopuszczalnych 

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 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. 2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, 

zostaną ustalone: 1) zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami 

hałasu LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla następujących rodzajów terenów faktycznie 

zagospodarowanych: a) pod zabudowę mieszkaniową, b) pod szpitale i domy pomocy 

społecznej, c) 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; 2) dopuszczalne poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju obiektu 

lub działalności będącej źródłem hałasu; 3) okresy, do których odnoszą się poziomy hałasu, 

jako czas odniesienia. 3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mogą zostać ustalone 

poziomy hałasu z uwzględnieniem: 1) zmienności działania źródeł hałasu w czasie; 2) 

charakterystyki częstotliwościowej hałasu; 3) zawartości impulsów akustycznych. 
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Art. 114 POŚ .” Przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, różnicując tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach 

zagospodarowania, wskazuje się, które z nich należą do poszczególnych rodzajów terenów,  

o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1. 2. Jeżeli teren może być zaliczony do kilku rodzajów  

terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, uznaje się, że dopuszczalne poziomy hałasu 

powinny być ustalone jak dla przeważającego rodzaju terenu”. 

Art. 115 POŚ „W razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

oceny czy teren należy do rodzajów terenów, o których mowa w art.113 ust. 2 pkt 1, 

właściwy organ dokonuje na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania tego  

i sąsiednich terenów: przepis art. 114 stosuje się odpowiednio”. 

W celu przeprowadzenia jednolitej oceny zagrożeń akustycznych w środowisku, 

charakterystykę obszarów podlegających ocenie zagrożeń akustycznych w środowisku 

sporządzono przede wszystkim w odniesieniu do: 

- aktualnego zagospodarowania i użytkowania terenów;  

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bytom; 

- miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego.  

 

4.3 Charakterystyka obszarów  

 

Charakterystyka obszarów podlegających ocenie uwzględnia rodzaje terenów,  

o których mowa w art. 113 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz  

w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu                            

w środowisku. 

Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, stanowiące ponad 26,5 % 

powierzchni miasta, obejmują: 

 tereny mieszkaniowe w tradycyjnej zabudowie śródmiejskiej (0,9 % terenów 

mieszkaniowych) i występują w centrum miasta; 

 tereny mieszkaniowe wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego w zabudowie 

blokowej i kwartałowej (14,6 % terenów mieszkaniowych), zlokalizowane 
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głównie w ramach osiedli mieszkaniowych w północnej (Miechowice), 

wschodniej (Os. Arki Bożka) i południowej (Łagiewniki) części miasta; 

 tereny mieszkaniowe w zabudowie jednorodzinnej (11,9 % ogółu terenów 

mieszkaniowych), występujące głównie w zachodniej oraz południowo-zachodniej  

     (, Miechowice, Szombierki) części miasta oraz w północnej części ( Stolarzowice); 

 tereny mieszkaniowo – usługowe, obejmujące zabudowę mieszkaniowo -

rzemieślniczą  oraz  mieszkaniowo – usługową; 

 zabudowę zagrodową (na terenach użytkowanych rolniczo). 

Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, stanowiące ponad 27 % 

powierzchni miasta, wykazują jeszcze znaczne rezerwy dające możliwość zamieszkania. 

Tereny mieszkaniowo - usługowe obejmują zabudowę mieszaną – w obrębie której 

nie wykrystalizował się jeden typ zabudowy. 

Tereny przeznaczone pod usługi, stanowiące ok. 9,4 % powierzchni miasta, 

wyodrębniają usługi publiczne – stanowiące 14 % ogólnej powierzchni terenów usług  

w mieście. Tereny te obejmują usługi związane m.in. z nauką i oświatą oraz opieką zdrowotną 

i społeczną, tj.: 

 tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży: 

żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne; 

 tereny domów opieki społecznej, w tym hospicja; 

 tereny szpitali w miastach. 

Tereny usług związanych z nauką są w większości skoncentrowane w centrum miasta 

oraz na terenie śródmieścia.  

Spośród rodzajów terenów, dla których zdefiniowano standardy akustyczne  

w środowisku, wyodrębniono również tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, które obejmują: 

 ogrody działkowe, 

 ogrody i zieleń towarzyszącą innym funkcjom, w tym zieleń osiedlową, 

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe nie obejmują terenów usług sportu i rekreacji, 

 w tym otwartych obiektów sportowych, do których zalicza się m.in.: boiska sportowe, 

pływalnie odkryte, stadiony, korty tenisowe, pola golfowe (z tej grupy terenów jedynie pola 

golfowe nie są źródłami hałasu). 
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5. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH I 

NARZĘDZI DO ICH STOSOWANIA 

 

Za podstawę zapisu i analizy danych przestrzennych przyjęto do realizacji map 

standardy i narzędzia Systemu Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geografic Information 

System), służące wprowadzeniu, gromadzeniu, przetwarzaniu oraz wizualizacji danych 

przestrzennych zreferowanych geograficznie. 

W GIS wykorzystywane są dwa podstawowe rodzaje danych przestrzennych: 

 - dane geometryczne – określane współrzędnymi geograficznymi, zawierające obiekty  

o charakterze punktowym, liniowym i powierzchniowym oraz informację o topologii 

obiektów,- atrybuty obiektów – opisujące ich różne cechy ilościowe i jakościowe (np. liczbę 

mieszkańców, powierzchnię obiektów, ilość kondygnacji, itp.).  

 

Dzięki możliwości kierowania zapytań do bazy danych GIS możliwe jest uzyskiwanie 

dodatkowych informacji, obrazów i danych o charakterze przestrzennym i atrybutowym. Do 

wykonania analiz, opartych na danych przestrzennych, wykorzystano oprogramowanie 

komercyjne ArcGIS firmy ESRI, w szczególności: 

- stanowiskowe oprogramowanie operacyjne (grupa ArcGIS Destop): ArcView i Arcinfo 

(oprogramowanie analityczne GIS, o zróżnicowanym poziomie zaawansowania 

funkconalości). 

Podstawowym formatem wymiany danych w środowisku  ArcGIS jest format SHAPEFILE 

(*.shp) a wykorzystywanym układem odniesienia jest układ współrzędnych płaskich 

prostokątnych PUWG 2000. 

 

Platformą bazową systemu danych o przestrzeni tworzy numeryczny model terenu (NMT), 

uzupełniony o warstwę dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych oraz obiektów 

kubaturowych (którym przypisano parametry emisji źródeł), granice administracyjne oraz 

punkty pomiarów hałasu. System ten wzbogacono o dodatkowe dane, w tym m. in.: 

 - nazewnictwo miejscowe, 

 - lokalizację ważniejszych obiektów użyteczności publicznej,  

 - atrybuty budynków (m. in.: adresy, ilość kondygnacji, typ użytkowania, liczbę 

mieszkań i mieszkańców). 
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W opracowaniu wykorzystano numeryczny model terenu oraz ortofotomapy udostępnione  

z zasobów Wydziału Geodezji w Bytomiu, uzupełniony i zaktualizowany w toku 

bezpośrednich pomiarów terenowych. 

 Model wysokościowy składa się z modelu powierzchni terenu (punkty wysokościowe  

i linie szkieletowe) a także obiektów powierzchniowych kubaturowych mających znaczenie 

ze względu na propagację hałasu, w tym m. in. budynków oraz obszarów zadrzewionych  

i zakrzewionych. Powyższe elementy NMT tworzą zwartą powierzchnię i pokrywają 100% 

obszaru analiz. Dokładność pozioma modelu (X,Y) jest nie mniejsza niż 2,0 m. Za skalę 

bazową opracowania przyjęto 1:15 000. Aktualność numeryczna modelu terenu określa rok 

2014 r. 

Programem specjalistycznym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń akustycznych 

było IMMI 2011 wykorzystując w obliczeniach tzw. warstwy obejmujące ciągi komunikacji 

samochodowej, kolejowej i tramwajowej z warstwami zawierającymi zabudowę, zieleń 

wysoką oraz numeryczny model terenu.  

Skalę w metrach przyjęto - 10 x 10 [m]. 

Procent powierzchni analizowanego obszaru – 100%.  

Data ostatniej aktualizacji danych: 2014. 

 

Oprogramowanie: 

- IMMI 2011 Wölfel Group, licencja wydana dla: SGS Eko-Projekt sp z .o.o   

- Cadna 4.2 DataKustik, licencja wydana dla SGS Eko-Projekt sp z .o.o   
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6. WYKORZYSTANIE BAZY DANYCH WEJŚCIOWYCH  

 

Dla potrzeb wykonywania map akustycznych wykorzystano materiały pochodzące  

z zasobów baz danych ośrodków dokumentacyjnych, jednostek administracyjnych  

i samorządowych, jak również baz danych powstałych na podstawie pomiarów własnych. 

 

W zakresie danych o terenie wykorzystano: 

a) Udostępnione fragmenty baz ortofotomap lotniczych oraz numerycznego modelu terenu 

(NMT) z zasobów Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Bytom.  Przekazane dane  

w formacie *.tiff (ortofotomapy) oraz .ascii (NMT) stanowiły podstawę opracowania 

numerycznego modelu terenu użytego w opracowaniu.  

 

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące dysponenta bazy wyjściowej: 

Tab 1. Informacje dotyczące dysponenta bazy wyjściowej 

Dysponent bazy Adres jednostki Dane kontaktowe Informacje o odpłatności 

UM Bytom  

http://sitplan.um.bytom.pl 

Bytom ul. Parkowa 2  Tel. 32 281 20 50 Przekazane nieodpłatnie 

 

b) Udostępniona baza danych rozmieszczenia ludności i lokali mieszkalnych z Wydziału 

Geodezji Urzędu Miasta Bytom. Dane uzyskano w formacie *.shp zastosowano do prezentacji 

i analiz relacji przestrzennych w zakresie propagacji hałasu, rozmieszczenia ludności i lokali 

mieszkalnych. 

 

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące dysponenta bazy wyjściowej: 

Tab 2. Informacje dotyczące dysponenta bazy wyjściowej 

Dysponent bazy Adres jednostki Dane kontaktowe Informacje o odpłatności 

UM Bytom  

http://sitplan.um.bytom.pl 

Bytom ul. Parkowa 2  Tel. 32 281 20 50 Przekazane nieodpłatnie 

 

c) Mapy ewidencyjne oraz mapy zasadnicze pozyskane w cyfrowej w formacie *.tiff   

z zasobów Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Bytom. 

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące dysponenta bazy wyjściowej: 
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Tab 3. Informacje dotyczące dysponenta bazy wyjściowej 

Dysponent bazy Adres jednostki Dane kontaktowe Informacje o odpłatności 

UM Bytom  

http://sitplan.um.bytom.pl 

Bytom ul. Parkowa 2  Tel. 32 281 20 50 Przekazane nieodpłatnie 

 

d) Materiały planistyczne (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego)  w wersji elektronicznej 

(w formacie *.pdf, *.shp oraz ze stron internetowych) z zasobów prowadzonych przez 

Wydział Geodezji. 

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące dysponenta bazy wyjściowej: 

Tab 4. Informacje dotyczące dysponenta bazy wyjściowej 

Dysponent bazy Adres jednostki Dane kontaktowe Informacje o odpłatności 

UM Bytom  

http://sitplan.um.bytom.pl 

Bytom ul. Parkowa 2  Tel. 32 281 20 50 Przekazane nieodpłatnie 

 

W zakresie danych o ruchu wykorzystano: 

Dane na temat natężenia i struktury ruchu pociągów uzyskano poprzez własny rzeczywisty 

pomiar. Podobnie postąpiono przy pomiarach natężenia i struktury ruchu tramwajów 

wykorzystując informacje związane z obowiązującym rozkładem jazdy tramwajów  

w Bytomiu. W przypadku ruchu drogowego (ulicznego) przeprowadzono dobowe pomiary 

natężenia i struktury ruchu skojarzone z równoległymi dobowymi pomiarami poziomu hałasu 

samochodowego. 

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące dysponenta bazy wyjściowej: 

Tab 5. Informacje dotyczące dysponenta bazy wyjściowej 

Dysponent bazy Adres jednostki Dane kontaktowe Informacje o odpłatności 

SGS Polska sp. z o.o.  Pszczyna, ul. Cieszyńska 

52 a 

32 449 25 00 Kontakt z uprawnionym 

przedstawicielem SGS Polska 

sp. z o.o.   

 

W zakresie danych o hałasie wykorzystano: 

a) Weryfikacyjno-kalibracyjne pomiary poziomu hałasu przeprowadzone przez 

Wykonawcę opracowania map akustycznych w sąsiedztwie wytypowanych do analiz 

odcinków dróg (ulic), linii kolejowych, linii tramwajowych oraz ustalonych zakładów 
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przemysłowych znajdujących się na terenie miasta Bytom. Dane te są w posiadaniu 

Wykonawcy przedmiotowego opracowania oraz w posiadaniu Urzędu Miasta Bytom  

i mają formę kompleksowych indywidualnych opracowań. 

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące dysponenta bazy wyjściowej: 

Tab 6. Informacje dotyczące dysponenta bazy wyjściowej 

Dysponent bazy Adres jednostki Dane kontaktowe Informacje o odpłatności 

SGS Polska sp. z o.o.  Pszczyna, ul.Cieszyńska 

52 a 

32 449 25 00 Kontakt z uprawnionym 

przedstawicielem SGS 

Polska sp. z o.o.   

W zakresie danych meteorologicznych wykorzystano: 

a) Informacje na temat zależności wpływu prędkości i kierunku wiatru oraz temperatury, 

wilgotności i ciśnienia atmosferycznego na propagację hałasu uzyskano z badań 

własnych Wykonawcy przedmiotowego opracowania. Dane te Wykonawca posiada  

w zasobach własnych i wykorzystał tą bazę danych do udziału korzystnych warunków 

meteorologicznych sprzyjających propagacji dźwięku w poszczególnych porach doby. 

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące dysponenta bazy wyjściowej: 

Tab 7. Informacje dotyczące dysponenta bazy wyjściowej 

Dysponent bazy Adres jednostki Dane kontaktowe Informacje o odpłatności 

SGS Polska sp. z o.o.  Pszczyna, ul.Cieszyńska 

52 a 

32 449 25 00 Kontakt z uprawnionym 

przedstawicielem SGS 

Polskasp. z o.o.   

 

Zebrane i wyżej wyspecyfikowane dane zasiliły zbiorczą bazę danych map akustycznych, 

wykonanych w programach  IMMI, CadnaA, ArcGIS. Jej aktualnym dysponentem jest Urząd 

Miasta Bytom. Udostępnienie bazy leży w gestii jej aktualnego dysponenta. 
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7. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW WYKONANYCH DLA POTRZEB MAPY 

AKUSTYCZNEJ LUB WYKONANYCH W INNYM CELU, A WYKORZYSTANYCH 

W OPRACOWANIU MAPY 

 

 W celu weryfikacji i kalibracji modelu obliczeniowego Wykonawca opracowania 

wykonał całodobowe pomiary równoważnego poziomu dźwięku oraz natężenia 

 i struktury ruchu pojazdów. Pomiary równoważnego poziomu dźwięku wykonywano za 

pomocą metody bezpośredniej (hałas samochodowy) jak i pośredniej (hałas kolejowy  

i tramwajowy). 

 

W tabeli 8 zestawiono najważniejsze informacje dotyczące wykonawcy pomiarów oraz ich 

dysponenta. 

 

Tab 8. Najważniejsze informacje dotyczące wykonawcy pomiarów oraz ich dysponenta. 

Wykonawca pomiarów Adres jednostki Dane o akredytacji 
Termin wykonania 

pomiarów 

SGS Polska sp. z o.o. 
Pszczyna, 

 ul. Cieszyńska 52 a 
Certyfikat nr AB1232 01.06.2016 30.09.2016 

    

Dysponent bazy Adres jednostki Dane kontaktowe 
Informacja  

o odpłatności 

SGS Polska sp. z o.o. 
Pszczyna, 

 ul. Cieszyńska 52 a 
Certyfikat nr AB1232 Baza płatna 

 

Szczegółowość technik pomiarowych, oprzyrządowania, lokalizacji receptorów, warunków 

meteo i topografii terenu zawarto w kompleksowych opracowaniach obejmujących pomiary 

hałasu samochodowego, kolejowego, tramwajowego oraz przemysłowego w przedmiotowym 

opracowaniu „Aktualizacja Mapy akustycznej Bytomia”. 
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8. IDENTYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ HAŁASU 

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono opis oraz charakterystykę poszczególnych grup 

źródeł hałasu objętych mapą akustyczną.. 

8.1 Hałas samochodowy 

Mapę akustyczną dla źródła hałasu drogowego wykonano dla dróg wskazanych przez 

Zamawiającego jako potencjalnie akustycznie istotne. W poniższej tabeli wyszczególniono 

ulice uwzględnione podczas aktualizacji mapy akustycznej.  

Tab. 9. Wykaz ulic uwzględnionych na Mapie Akustycznej miasta Bytom 

L.p.   Nazwa ulicy     Kategoria     Oznaczenia   

1 Strzelców Bytomskich     krajowa     DK11   

2 Żołnierska       krajowa     DK78   

3 Chorzowska       krajowa     DK79   

4 Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego   krajowa     DK88   

5 Siemianowicka       krajowa     DK94   

6 Witczaka/Krakowska     krajowa     DK94   

7 Piłsudskiego       krajowa     DK94   

8 Kwietniewskiego       krajowa     DK94   

9 Powstańców Warszawskich     krajowa     DK11   

10 Jainty         krajowa     DK94   

11 Kolejowa         krajowa     DK94   

12 Miarki         krajowa     DK94   

13 Wrocławska       krajowa     DK94   

14 Miechowicka       krajowa     DK94   

15 ks. J. Frenzla       krajowa     DK94   

16 Al. Jana Pawła II       wojewódzka     DW911   

17 Frycza Modrzewskiego     wojewódzka     DW925   

18 Zabrzańska       wojewódzka     DW925   

19 Przyjemna       powiatowa     8600S   

20 Suchogórska       powiatowa     8600S   

21 Łokietka         powiatowa     8600S   

22 Długa         powiatowa     8600S   

23 Pl. Jana         powiatowa     8601S   

24 Gombrowicza       powiatowa     8601S   

25 Ptakowicka       powiatowa     8602S   

26 Stolarzowicka       powiatowa     8602S   

27 Rokitnicka       powiatowa     8602S   
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28 Szyb Zachodni       powiatowa     8603S   

29 Rokitnicka       powiatowa     8604S   

30 Francuska       powiatowa     8605S   

31 Racjonalizatorów       powiatowa     8605S   

32 Podleśna         powiatowa     8606S   

33 Dąbrowa Miejska       powiatowa     8606S   

34 Sikorskiego       powiatowa     8607S   

35 Szymały         powiatowa     8608S   

36 Nowy Dwór       powiatowa     8609S   

37 Hajdy         powiatowa     8609S   

38 Nałkowskiej       powiatowa     8610S   

39 Dworska         powiatowa     8611S   

40 Powstańców Śląskich     powiatowa     8612S   

41 Sandomierska       powiatowa     8612S   

42 Dworska         powiatowa     8612S   

43 Odrzańska       powiatowa     8612S   

44 Celna         powiatowa     8613S   

45 Konstytucji       powiatowa     8613S   

46 Stara Cynkownia       powiatowa     8613S   

47 Zabrzańska       powiatowa     8614S   

48 Orzegowska       powiatowa     8615S   

49 Olimpijska       powiatowa     8616S   

50 Łużycka         powiatowa     8616S   

51 Al. Legionów       powiatowa     8616S   

52 Tarnogórska       powiatowa     8616S   

53 Tulipanów       powiatowa     8617S   

54 Św. Piotra       powiatowa     8617S   

55 Ostatnia         powiatowa     8617S   

56 Kolonia Zygmunt       powiatowa     8617S   

57 Kolonia Zgorzelec       powiatowa     8617S   

58 Świętochłowicka       powiatowa     8618S   

59 Łagiewnicka       powiatowa     8618S   

60 Krzyżowa        powiatowa     8619S   

61 Brzezińska       powiatowa     8620S   

62 Matejki         powiatowa     8621S   

63 Kędzierzyńska       powiatowa     8621S   

64 Witczaka          powiatowa     8621S   

65 Chrzanowskiego       powiatowa     8622S   

66 Piłsudskiego       powiatowa     8622S   
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W tabeli 10 wyszczególniono ulice uwzględnione na Mapie Akustycznej miasta Bytom – 

drogi o natężeniu ruchu powyżej 3 mln.poj./rok. 

Tab. 10. Wykaz ulic uwzględnionych na Mapie Akustycznej miasta Bytom 

Numer drogi 

 

Nazwa ulicy 

 
Długość Współrzędne geograficzne 

      
początek koniec 

DK 78   Żołnierska   2,44 50 23 13   50 24 17   

            18 47 32   18 48 43   

DK 94   Ks. J. Frenzla   2,5 50 21 39   50 21 45   

            18 49 00   18 51 01   

DK 94   Ks. J. Frenzla   1,67 50 21 45    50 21 14    

            18 51 01   18 51 58   

DK 94   Miechowicka   0,73 50 21 14   50 21 10   

            18 51 58   18 52 35   

DK 94   Wrocławska   2,75  50 21 10     50 20 54    

            18 52 35   18 54 52   

DK 94   Kolejowa   0,57 50 20 54   50 20 38   

            18 54 52   18 54 51   

DK 94   Pl. Wolskiego   0,114  50 20 38    50 20 34   

            18 54 51   18 55 02   

DK 94   Karola Miarki   0,99 50 20 34   50 20 38   

            18 55 02   18 55 51   

DK 94   Siemianowicka   0,594 50 24 41   50 20 35   

            18 55 51   18 56 21   

DK 88   Al. J. Nowaka Jeziorańskiego 

  

6 50 20 38   50 22 00   

 

    18 50 40   18 52 24   

DK 79   Chorzowska   2,36 50 20 13   50 19 00   

            18 56 15   18 56 48   

DK 11    Strzelców Bytomskich 2,75   50 22 06    50 22 27   

            18 53 48   18 53 30   

DK 11   Strzelców Bytomskich 2,6 50 22 06   50 20 54   

            18 53 48   18 54 57   

DW 911   Al. Jana Pawła II   2,73  50 21 39    50 20 35   

            18 56 16   18 56 21   

DW 911   Al. Jana Pawła II   2,35 50 20 35   50 20 13   

            18 56 21   18 56 15   

DW 925   Zabrzańska   1,6  50 20 31    50 20 11   

             18 55 00    18 53 48   
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W celu prognozowania wielkości hałasu samochodowego należy dysponować wiedzą 

na temat: 

- struktury i natężenia ruchu pojazdów  

(liczby pojazdów lekkich oraz ciężkich); 

- prędkości i płynności ruchu pojazdów; 

- rodzaju i stanu nawierzchni jezdni.  

Dane te zostały zgromadzone podczas prac terenowych. 

  

Dla celów weryfikacji modelu obliczeniowego z zakresu hałasu drogowego, 

przeprowadzono (w 38 punktach referencyjnych – przekrojach pomiarowych) 

całodobowe pomiary hałasu drogowego połączone z równoczesnymi pomiarami 

natężenia i struktury ruchu pojazdów na drodze. Całość raportów pomiarowych 

zamieszczono ww. dokumentacji.  

Dane o natężeniu ruchu na poszczególnych odcinkach dróg określono na podstawie 

pomiarów rzeczywistych zlokalizowanych na 100 wybranych odcinkach dróg (ulic).                     

Dane te zawierają również informacje o procentowym udziale pojazdów ciężkich w potoku 

ruchu, prędkości ruchu pojazdów lekkich i ciężkich. W obliczeniach hałasu samochodowego 

wykorzystano średnie natężenie ruchu samochodowego w poszczególnych porach doby. 

Porównanie wyników badań uzyskanych na drodze prognostycznej (z wykorzystaniem 

algorytmu obliczeniowego „metody francuskiej”) z wynikami uzyskanymi na drodze 

rzeczywistych pomiarów dźwięku, pozwoliło zwalidować przyjętą procedurę obliczeniową. 
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8.2 Hałas kolejowy 

 

Bytomski węzeł kolejowy tworzą linie kolejowe znaczenia państwowego - określone   

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wykazu linii 

kolejowych o znaczeniu państwowym. Wymienione rozporządzenie zawiera linie kolejowe 

istotne dla kraju ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych. 

Wśród ww. linii kolejowych znalazły się następujące szlaki kolejowe przebiegające 

przez miasto Bytom wskazane w poniższej tabeli. 

 

Tab. 11. Wykaz linii kolejowych w obrębie miasta Bytom 

Lp. Nazwa stacji Kierunek Rodzaj ruchu 

1. Bytom Tarnowskie Góry, Poznań pasażerski 

2. Bytom Zabrze, Gliwice pasażerski 

3. Bytom Chorzów, Katowice pasażerski 

4. Bytom 
Magistrala węglowa – Chorzów – Tczew  

Nr linii kolejowej 131 
towarowy 

5. Bytom Bobrek Bytom Karb nr linii kolejowej 165 towarowy 

6. Bytom Bobrek Zabrze Biskupice nr linii kolejowej 188 towarowy 

 

Wielkość hałasu kolejowego zależy od wielu czynników: typu i rodzaju hamulców, 

typu wagonów, typu lokomotyw oraz konstrukcji i stanu torowiska. W celu określenia emisji 

hałasu generowanego przez tabor kolejowy przeprowadzono badania akustyczne hałasu 

kolejowego oraz zebrano niezbędne dane na drodze pomiarowej.  
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8.3 Hałas tramwajowy 

 

Mapę akustyczną dla źródła hałasu tramwajowego wykonano dla wszystkich linii 

tramwajowych znajdujących się na terenie miasta Bytom.  

Wykaz tras tramwajowych uwzględnionych w Mapie akustycznej miasta Bytom zawiera 

tabela 12. 

Tab. 12. Wykaz komunikacyjnych linii tramwajowych uwzględnionych w Mapie akustycznej 

miasta Bytom 

Lp. Numer linii Przebieg trasy 

1 5 Stara Cynkownia - Konstytucji - Zabrzańska - Łagiewnicka - Świętochłowicka  

2 6 

Chorzowska - Siemianowicka - Katowicka - pl. Sikorskiego - (Sądowa / 

Moniuszki - Powstańców Warszawskich) - Strzelców Bytomskich - Tarnogórska - 

Chrzanowskiego - Wrocławska - Bytom Politechnika Śląska  

3 7 Zawodzie pętla – Bytom Plac Sikorskiego  

4 9 Świętochłowicka - Łagiewnicka - Zabrzańska - Frycza-Modrzewskiego 

5 19 

Stroszek Zajezdnia - Łokietka - Strzelców Bytomskich - Tarnogórska - Strzelców 

Bytomskich – (Powstańców Warszawskich - Moniuszki/Sądowa ) – Bytom Plac 

Sikorskiego - Katowicka - Siemianowicka – Chorzowska  

6 30  Bytom Plac Sikorskiego – Biskupice Pętla  

7 38 Bytom Kościół św. Trójcy - Piekarska - Bytom Powstańców Śląskich  

 

Wielkość hałasu tramwajowego zależy od wielu czynników:  

−     konstrukcji torów tramwajowych; 

 taboru tramwajowego poszczególnych linii tramwajowych; 

 prędkości ruchu tramwajów. 

 

W celu określenia emisji hałasu generowanego przez tabor tramwajowy zebrano 

niezbędne dane na drodze eksperymentalnej (pomiarowej).  
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Sprawozdania z pomiarów zawierają informację takie jak (część danych może być zawarta  

w plikach źródłowych modelu symulacyjno-geometrycznego): 

1. Konstrukcja torów tramwajowych: 

 długości odcinka dla wyszczególnionej trasy tramwajowej; 

 biegu torowiska (wydzielone, w jezdni, estakada); 

 usytuowanie torowiska (w stosunku do poziomu terenu); 

 rodzaju wypełnienia między torami (materiał); 

 typu szyn; 

 sposobu mocowania szyn (sztywne, sprężyste); 

 rodzaju podkładów (beton, drewno, stal); 

 rodzaju podbudowy (m.in. piasek, tłuczeń); 

 systemu antywibracyjnego; 

2. Tabor tramwajowy poszczególnych linii tramwajowych: 

 zestawienie taboru tramwajowego właściwego dla poszczególnych linii 

          tramwajowych; 

3. Prędkości ruchu tramwajów: 

 prędkości tramwajów na danym odcinku; 

W informacji podano zmierzone prędkości tramwajów na danym odcinku linii 

(pomiędzy przystankami), z wyszczególnieniem typu tramwaju i pory dnia. Prędkość 

tramwaju ma wpływ na poziom hałasu emitowanego do środowiska. 

 

Wszystkie ww. parametry zostały uwzględnione w obliczeniach, co pozwoliło                                

na  wyznaczenie poziomu mocy akustycznej w funkcji charakterystyki torowiska, prędkości               

oraz typu tramwaju.  
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8.4 Hałas przemysłowy 

Na potrzeby mapy akustycznej miasta Bytom zebrano dane o następujących zakładach 

przemysłowych: 

Tab 13. Zestawienie zakładów przemysłowych uwzględnionych w Mapie akustycznej miasta 

Bytom 

LP. Nazwa i adres zakładu Profil produkcji lub działalności 

1. Węglokoks Kraj Sp. z o.o., Ruch „Bobrek” 41-905 

Bytom, ul. Konstytucji 76  

Eksploatacja, przeróbka, dystrybucja węgla 

kamiennego 

2. 
Zespół Elektrociepłowni Fortum Silesia S.A. 41-

908 Bytom, ul. Energetyki 11                                         

Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej 

Elektrociepłownia Miechowice 

3. Carbo- Koks. Sp. z o.o. 41-905 Bytom ul. 

Konstytucji 61  

Produkcja koksu odlewniczego, wielkopiecoweo i 

przemysłowo-opalowego 

4. Conbelts Bytom S.A. 41-909 Bytom ul. Szyby 

Rycerskie 4  

Produkcja i dystrybucja wyrobów z gumy i 

tworzyw sztucznych 

5. Dłu-Trans, 41-905 Bytom, ul. Składowa 21 Transport 

6. Centralna pompownia Bolko Sp. zo.o. 41-902 

Bytom,      ul Kruszcowa 4  

Utrzymanie i napowietrzanie wyrobisk 

podziemnych 

7. Pumech-Orzeł Sp. zo.o. 41-902 Bytom, ul. 

Siemianowicka 98  

Produkcja i dystrybucja konstrukcji stalowych 

8. Multi-Tech. Sp. zoo.  41  -902 Bytom, ul 

Bernardyńska 1  

Produkcja wyrobów metalowych i z tworzyw 

sztucznych 

9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Jupol" S.A. 41-

905 Bytom, ul. Konstytucji 61  

Produkcja i naprawa sprzętu rolniczego, 

instalatorstwo przemysłowe, ślusarstwo i obróbka 

mechaniczna metali. 

10. Arcelormittal SSC Polska . Sp. z o.o. 41-909 

Bytom, ul. Ostatnia 5  

Centrum serwisowo-logistyczne. którego celem 

jest świadczenie usług precyzyjnego cięcia oraz               

wykonywania blach 

11. Centrum Handlowe Ml 41-931 Bytom, ul 

Strzelców Bytomskich 96 

 

Handel, emisja akustyczna parkingu 

12. Centrum Handlowe Atrium Plejada 41-923 Bytom, 

Al. Jana Nowaka-Jcziorańskiego25 

 

Handel, emisja akustyczna parkingu 

13. Galeria Agora Bytom 41-902 Bytom, Plac 

Tadeusza Kościuszki 1  

Handel, emisja akustyczna parkingu 

14. EKO-PLUS 41-933 Bytom. ul. Strzelców 

Bytomskich 127D 

Eksploatacja, dystrybucja węgla kamiennego 

15. Petralana S.A. 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 74  Produkcja wełny skalnej 

16. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe 

„Budomontaż Południe" 

41-935 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 420 

Przedsiębiorstwo budownictwa przemysłowego i 

ogólnego 

17. Stacja Paliw Shell Polska Sp. z o.o. 41-902 Bytom, 

ul. Krakowska 27/31 

Dystrybucja paliw 

18. Artum Vitae 

41-902 Bytom. ul. Strzelców Bytomskich 59  

Zakład opiekuńczy 

19. Górażdże Beton Sp. z o.o. 

Wytwórnia Betonu Towarowego w Bytomiu 41-

905 Bytom. ul. Św. Elżbiety 1 

http://www.gorazdze.pl/pl/gorazdze beton 

Produkcja betonu towarowego 

http://www.gorazdze.pl/pl/gorazdze
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20. EKOBAT „Orzel-Biały” Sp. z o.o. 41-902 Bytom, 

ul. Siemianowicka 98  

Recykling kopolimeru polipropylenu 

pochodzącego z obudów akumulatorów 

ołowiowych 

21. Eko-Złom Marcin Wróbel 

41-902 Bytom. ul. Siemianowicka 98 

 

Stacja demontażu pojazdów 

 

Charakterystykę dominujących źródeł hałasu występujących na terenach 

poszczególnych zakładów przemysłowych lub centrów handlowych zamieszczono                               

w sprawozdaniu z pomiarów hałasu przemysłowego. 
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9. WSKAŹNIKI OCENY HAŁASU 

 

Mapę akustyczną miasta Bytomia wykonano w oparciu o długookresowy średni 

poziom dźwięku A, LDWN, wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku [1]: 

    









 101.051.01.0
1081041012

24

1
log10 NWD LLL

DWNL  (1) 

gdzie:  

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczony, zgodnie z normą ISO 1996-          

             1:2003, w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem: 

- pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 06:00 do godz. 18:00), 

- pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00), 

- pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00), 

LD - długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczony, zgodnie z normą ISO 1996-          

             2:1987, w ciągu wszystkich okresów dziennych w ciągu roku, rozumianych jako      

            przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00, 

LW - długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczony, zgodnie z normą ISO 1996-          

             2:1987, w ciągu wszystkich okresów wieczornych w ciągu roku, rozumianych jako      

            przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00, 

LN - długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczony, zgodnie z normą ISO 1996-          

             2:1987, w ciągu wszystkich okresów nocnych w ciągu roku, rozumianych jako      

            przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00. 

Należy zauważyć, iż drugi z wymienionych wskaźników, długookresowy średni poziom 

dźwięku A – LN, stanowiąc jeden z parametrów wejściowych do obliczeń LDWN, jest 

równocześnie samodzielnie występującym wskaźnikiem, w oparciu o który opracowywane są 

mapy akustyczne dla pory nocnej. 

Należy również dodać, iż jeden ze sposobów wyznaczania wartości poziomów 

długookresowych, w szczególności wskaźnika LDWN zawarto w normie międzynarodowej 

ISO 1996- 2:2007. Norma ta jest szczególnie przydatna wtedy, gdy wartości wskaźnika LDWN 

                                                 
[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika 

hałasu LDWN (Dz. U. z 2010 r., Nr 215, poz. 1414) 
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są wyznaczane przy pomocy pomiarów. Tego typu działania są najczęściej podejmowane  

w celu walidacji kalibracji modeli obliczeniowych jak również są wyznaczane  

z wykorzystaniem pomiarów podczas badań monitoringowych prowadzonych przez 

wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. 

 W celu wyznaczenia map emisyjnych od poszczególnych źródeł hałasu wykorzystano 

pojęcie długotrwałego średniego poziomu mocy akustycznej, w porze dzienno – wieczorno – 

nocnej oraz porze nocnej (w dB). Wartość tego parametru nie zależy od warunków propagacji 

(w tym odległości obserwatora od źródła hałasu) i pozwala na bezpośrednie porównanie 

różnych źródeł hałasu.  
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10. DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU 

 

Mapa dopuszczalnych poziomów hałasu wykonana została dla 3 grup, czyli w praktyce 

dla 3 przedziałów wartości dopuszczalnych (grupa 2,3 i 4 poniższej tabeli). Dopuszczalne 

poziomy hałasu  dla 3 przyjętych grup opisane zostały w Rozporządzeniu Ministra  

z dnia 1 października 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 1109). Wartości aktualnie 

obowiązujących poziomów dopuszczalnych zostały przedstawione w tabeli poniżej. 
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Tab 14. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu 

L.p. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długotrwały średni poziom dźwięku A w dB 

LDWN 

przedział czasu odniesienia równy 

wszystkim dobom w roku 

LN 

przedział czasu odniesienia 

równy wszystkim porom nocy 

Drogi i linie 

kolejowe
1) 

Pozostałe obiekty i 

działalność będąca 

źródłem hałasu 

Drogi i 

linie 

kolejowe
1) 

Pozostałe obiekty i 

działalność będąca 

źródłem hałasu 

1 
a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży 

c) Tereny domów opieki społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

64 50 59 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

a) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 

c) Tereny mieszkaniowo –usługowe 

68 55 59 45 

4 
a) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tyś. mieszkańców 70 55 65 45 

Objaśnienia: 
1)

 Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się również dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych
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11. UWARUNKOWANIA AKUSTYCZNE WYNIKAJĄCE  

Z  ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW 

 

Obszary podlegające ocenie akustycznej na terenie miasta Bytomia, zostały 

przyporządkowane rodzajom terenów, które wyszczególnia ww. rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Pominięto strefy ochronne „A” uzdrowisk  

i tereny szpitali poza miastem, ponieważ nie występują na terenie miasta Bytom. 

Uwarunkowania akustyczne wynikające z zagospodarowania i użytkowania terenów, 

podlegających ocenie zagrożeń akustycznych w środowisku – ilustruje załączona mapa (mapa 

wrażliwości). Zastosowana gama kolorów różnicuje tereny o różnych dopuszczalnych 

poziomach dźwięku w środowisku – wyrażonych wskaźnikami stosowanymi do prowadzenia 

długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem, tj. LDWN i LN. 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku – LDWN = 64 dB i LN = 59 dB 

przyporządkowano terenom zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tudzież zabudowy 

związanej z nauką i oświatą oraz opieką zdrowotną i społeczną. 

W grupie terenów związanych z nauką i oświatą graficznie wyodrębniono tylko 

tereny, występujących poza strefą śródmiejską, takie jak: żłobki, przedszkola, szkoły 

podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku – LDWN = 68 dB i LN = 59 dB 

przyporządkowano terenom zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego, w tym zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi – często 

wbudowanymi – których nie rozróżniono barwą oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

Kryterium LDWN = 68 dB i LN = 59 dB obejmuje również całą grupę terenów 

rekreacyjno-wypoczynkowych. 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku – LDWN = 68 dB i LN = 59 dB 

przyporządkowano wszystkim terenom zabudowy, zarówno mieszkaniowej, mieszkaniowo-

usługowej, jak i usługowej – związanej z nauką i oświatą oraz opieką zdrowotną i społeczną, 

a także terenom rekreacyjno-wypoczynkowym, które występują w granicach strefy 

śródmiejskiej. Granice strefy śródmiejskiej wyznacza zabudowa śródmiejska w rozumieniu 
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przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz.1422). 

W Bytomiu granice strefy śródmiejskiej określono w „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom – tekst ujednolicony”. 
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12. METODY WYKORZYSTANE DO OBLICZEŃ HAŁASU 

 

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, przy tworzeniu mapy akustycznej, 

obliczenia akustyczne należy wykonać przy wykorzystaniu następujących metod: 

- hałas samochodowy – francuska krajowa metoda obliczania „NBPB-Routes-96 

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), o której mowa w Arrètè du 5 mai 1995 relatif au 

bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6, 

- hałas kolejowy – holenderska metoda obliczania opublikowana w „Reken-en 

Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96. Ministerie Volkshuisvesting. Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer, 20 listopad 1996, 

- hałas przemysłowy – PN ISO 9613-2 "Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas 

propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczenia", 

- hałas tramwajowy – holenderska metoda obliczania opublikowana w „Re ken-en 

Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96. Ministerie Volkshuisvesting. Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer, 20 listopad 1996. 

 

Wymieniona powyżej dyrektywa dopuszcza możliwość stosowania innych metod, pod 

warunkiem, że metody te są równoważne.  

 Obliczenia akustyczne na potrzeby mapy akustycznej miasta Bytom wykonano  

w oparciu o procedurę pomiarową-obliczeniową. W kolejnych podrozdziałach przedstawiono 

główne założenia poszczególnych metod obliczeniowych, przy uwzględnieniu specyfiki 

poszczególnych źródeł hałasu. Następnie, poprzez porównanie wyników obliczeń z wynikami 

pomiarów, wykazano równoważność przyjętego modelu z metodami rekomendowanymi. 

  W rozdziale 9 zdefiniowano wielkość długookresowego średniego poziomu 

dźwięku A, LDWN (wzór (1)). We wzorze tym występują wielkości długookresowe średnie 

poziomy dźwięku odpowiednio w porze dziennej, LD, wieczornej, LW i nocnej, LN.  

 Aby określić wartość LD, LW oraz LN należy znać średnią (w ciągu całego roku) liczbę 

wydarzeń akustycznych (np. w przypadku hałasu samochodowego – liczbę przejazdów 

samochodów) oraz akustyczną charakterystykę pojedynczego wydarzenia. Na przykład, 
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wielkość LD, w pobliżu kilku-pasmowej ulicy (indeks i), po której porusza się k kategorii 

pojazdów samochodowych: 











 



i k

Lki

D

D

o
D

ki
AEN

T

t
L

,1.0, 10log10 , to = 1 s, (2) 

gdzie TD jest czasem oceny (dla pory dziennej TD = 123600 s), liczba ki

DN ,  jest liczbą 

przejazdów samochodów k-tej kategorii, na i-tym pasie jezdni. Wielkość ki

AEL ,  jest poziomem 

ekspozycji hałasu dla k-tej kategorii pojazdów, poruszających się po i-tym pasie jezdni.  

 Poziom ekspozycji hałasu definiuje się jako: 

 ooAAE tpEL 2log10 ,   po = 210
-5

 Pa, (3) 

gdzie EA jest ekspozycją hałasu, która jest całką postaci, 

 




 dttpE AA

2 .  (4) 

gdzie 2

Ap  oznacza średni kwadrat ciśnienia akustycznego, skorygowany częstotliwościowo 

zgodnie z krzywą A.  

 Z powyższych zależności wynika, że zagadnienie obliczenia wartości średniorocznego 

równoważnego poziomu dźwięku (w odpowiedniej porze dnia) sprowadza się do 

wyznaczenia poziomu ekspozycji hałasu. Przedstawione w następnych rozdziałach modele 

generacji i propagacji hałasu, dla źródeł hałasu szynowego, pozwalają na wyznaczenie 

wielkości LAE.  
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12.1 Hałas samochodowy 

Wyróżnia się trzy podstawowe źródła hałasu samochodowego: układ napędowy (hałas 

silnika), układ wydechowy oraz hałas powstający na styku opona/nawierzchnia jezdni, tzw. 

hałas toczenia. Dwa pierwsze źródła hałasu dominują dla małych prędkości ruchu, natomiast 

trzecie źródło hałasu – dla dużych prędkości. Wielkość hałasu toczenia zależy m.in. od 

rodzaju opon oraz rodzaju i stanu technicznego jezdni. Im bardziej nawierzchnia drogi jest 

zniszczona, tym większy hałas. 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie 2002/49/WE dla potrzeb obliczania  

i generowania mapy hałasu samochodowego zlecana jest francuska krajowa metoda 

obliczania „NBPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), o której mowa w Arrètè du 5 

mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 

6. Regulacje wynikające z ww. Dyrektywy zostały przeniesione do polskiego ustawodawstwa 

ustawą Prawo ochrony środowiska zwana dalej Poś wraz z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska wg referencyjnej metodyki wykonywania okresowych pomiarów poziomów 

hałasu wprowadzonego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii 

tramwajowych oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych, wg procedury ciągłej 

rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych 

w czasie odniesienia T. 
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12.2 Hałas szynowy (kolejowy i tramwajowy) 

Z uwagi na podobny sposób generacji hałasu kolejowego i tramwajowego, dla 

obydwóch rodzajów źródeł stosuje się ten sam model teoretyczny.  

Głównym źródłem hałasu szynowego jest oddziaływanie kół z szyną. W ten sposób 

powstaje tzw. hałas toczenia (hałas ten jest dominujący do prędkości ok. 250 km/godz.). 

Poziom tego hałasu zależy od prędkości ruchu (im wyższa prędkość ruchu tym hałas toczenia 

większy) oraz nierówności koła i powierzchni tocznej szyn, które sprawiają, że koło i szyna 

wykonują drgania. Amplituda tych drgań rośnie wraz ze stopniem zużycia falistego toru.  

W celu zmniejszenia nierówności, na górnej powierzchni szyny stosuje się cykliczne 

szlifowanie tej powierzchni. Przyczyną tych nierówności są najczęściej hamulce. Podczas 

ostrego hamowania koła pociągu (tramwaju) zostają zablokowane, co w efekcie prowadzi do 

powstania zniekształceń powierzchni kół i szyn. W przypadku pociągów wykorzystuje się 

najczęściej dwa rodzaje hamulców: tarczowe i klockowe. Pod względem akustycznym 

hamulce tarczowe są lepsze, tzn. są cichsze o ok. 10 dB w porównaniu z hamulcami 

klockowymi  

Na wielkość hałasu toczenia wpływ ma również rodzaj podkładów (betonowe, 

drewniane), rodzaj podsypki oraz nieciągłości szyn, czyli występowanie łączeń pomiędzy 

szynami. Zapobiegają one deformacji wynikającej ze zmiany temperatury otoczenia. 

Stosowanie szyn stykowych powoduje powstawanie tzw. hałasu uderzeniowego. Hałas ten 

powstaje, gdy końcówki szyn nie są położone na tej samej wysokości. Wielkość tego hałasu 

rośnie wraz ze wzrostem prędkości ruchu. Hałas uderzeniowy generują również płaskie 

fragmenty na wieńcu koła, zwrotnice, rozjazdy oraz stacje węzłowe. Obecnie, oprócz szyn 

stykowych, stosuje się również szyny bezstykowe (brak styków, szyny połączone za pomocą 

zgrzewania lub spawania).  

Do pozostałych źródeł hałasu szynowego zalicza się tzw. squeal noise – hałas 

skowyczący (powstaje na krzywoliniowym odcinku toru) oraz hałas aerodynamiczny, który 

powstaje na skutek nieregularnego opływu powietrza wokół pociągu (hałas ten powstaje 

dużych prędkościach).  
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Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie 2002/49/WE dla potrzeb obliczania  

i generowania mapy hałasu szynowego (kolejowego i tramwajowego) zlecana jest 

holenderska metoda obliczania opublikowana w „Reken-en Meetvoorschrift 

Railverkeerslawaai ’96. Ministerie Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 

20 listopad 1996. Regulacje wynikające z ww. Dyrektywy zostały przeniesione do polskiego 

ustawodawstwa ustawą Prawo ochrony środowiska zwana dalej Poś wraz z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska, wg referencyjnej metodyki wykonywania okresowych pomiarów 

poziomów hałasu wprowadzonego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii 

kolejowych, linii tramwajowych oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych, wg 

procedury pomiarów poziomów ekspozycyjnych dźwięku w odniesieniu do pojedynczych 

zdarzeń akustycznych z interwałem pomiarowym 10 ms. 
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12.3  Hałas przemysłowy 

W rozumieniu Ustawodawcy pod pojęciem hałas przemysłowy należy rozumieć hałas 

generowany z zakładów przemysłowych, warsztatów, parkingów. W ogólnym przypadku, na 

terenie przemysłowym może występować kilka rodzajów źródeł hałasu: 

- źródła punktowe, nieruchome (np. wentylatory) 

- źródła ruchome (np. samochody, wózki widłowe) 

-     źródła powierzchniowe (np. hałas przenikający przez drzwi, okna) 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie 2002/49/WE dla potrzeb obliczania  

i generowania mapy hałasu przemysłowego zlecana jest metoda oparta na normie ISO 9613-2. 

Regulacje wynikające z ww. Dyrektywy zostały przeniesione do polskiego ustawodawstwa 

ustawą Prawo ochrony środowiska zwana dalej Poś wraz z metodyką referencyjną 

wykonywania pomiarów hałasu przemysłowego emitowanego do środowiska. Obliczenia 

wykonywane są w oparciu o normę 9613- 2 „Akustyka-Tłumienie dźwięku podczas 

propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa” oraz normę PN-EN ISO 

3746.Akustyka-Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie 

pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej 

powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk. Podczas realizacji mapy 

akustycznej wykorzystano również normę PN ISO 8297, w celu kalibracji mapy hałasu 

przemysłowego.  
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13. WERYFIKACJA MODELI OBLICZENIOWYCH 

 

W rozdziale 5 przedstawiono spis metod obliczeniowych, które zgodnie z zaleceniami 

Unii Europejskiej należy wykorzystywać przy tworzeniu map akustycznych. Dyrektywa Unii 

Europejskiej, która narzuca obowiązek korzystania z tych metod, dopuszcza jednak 

możliwość stosowania innych metod, pod warunkiem, że metody te są równoważne.  

W ramach podjętych prac monitoringowych związanych z wykonaniem mapy 

akustycznej dla miasta Bytom wykazano równoważność metody pomiarowo-obliczeniowej 

(uproszczonej) prognozowania hałasu wykorzystanej do oceny hałasu: samochodowego, 

kolejowego, tramwajowego i przemysłowego z metodykami rekomendowanymi w ramach 

Dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu  

w środowisku.  

 Model uproszczony (szczegółowo opisany w poszczególnych tomach przypisanych do 

źródeł hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego) został wybrany, 

ponieważ posiada podstawową przewagę nad rekomendowanymi metodami prognozowania 

hałasu – charakteryzuje się znacznie mniejszymi czasami obliczeń (m.in. w porównaniu  

z modelami rekomendowanymi przez EU). W odniesieniu do bardzo długich czasów obliczeń 

na potrzeby mapy akustycznej (duży obszar, wiele źródeł, wiele przeszkód na drodze 

propagacji) jest to czynnikiem niezwykle istotnym.  

Nie istnieją wciąż szczegółowe procedury wykonywania badań kalibracyjnych. Każdy 

przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. Kryterium minimum oceny wyników 

porównań badań hałasu i obliczeń to odniesienie się do ograniczenia różnicy między 

wynikami badań teoretycznych a rezultatami obliczeń modelowych poziomów dźwięku  

w wybranych punktach dla  konkretnego charakteru źródła hałasu. Przyjmując za wielkość 

kryterialną odchylenie standardowe tej różnicy, proponowane kryterium można opisać  

w postaci zależności  
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n – liczba wykonanych obliczeń i pomiarów porównawczych, 

LAobli – wartości i-tego poziomu obliczeniowego, dB, 

LAzm - wartości i-tego poziomu zmierzonego, dB. 

Odchylenie standardowe przedstawionej powyżej różnicy poziomów zmierzonych oraz 

obliczonych występuje w odniesieniu do poszczególnych krótko lub długookresowych 

wskaźników hałasu w środowisku. 

 Przeprowadzone w ramach niniejszej pracy analizy pozwalają stwierdzić,  

iż uproszczony model prognozowania hałasu jest równoważny, a w wielu przypadkach lepszy 

od modelu zalecanego przez dyrektywę Unii Europejskiej w związku z otrzymanymi 

niewielkimi wynikami odchylenia standardowego oraz niewielką różnicą pomiędzy 

wartościami mierzonymi a obliczonymi. W związku z tym w myśl art. 12, ust. 2 punkt 1 

Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (z późn. zm.), model ten 

wykorzystano na potrzeby tworzenia mapy akustycznej.  

 

W przypadku hałasu kolejowego i tramwajowego mamy do czynienia z tego samego 

rodzaju źródłami hałasu na terenie całego kraju. Dotyczy to zarówno eksploatowanego taboru, 

jak i konstrukcji oraz procedur utrzymania torowisk. 
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14. ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 

 

W rozdziale zamieszczono omówienie wyników pomiarów akustycznych dla 

poszczególnych źródeł hałasu. 

 

14.1 Hałas samochodowy 

Na terenie miasta  Bytom wykonano jedną sesję monitoringową obejmującą pełen 

zakres prac badawczo pomiarowych.   

W sprawozdaniu z badań znajdują się następujące zbiory danych: 

- lokalizacja punktów pomiarowych, 

- oszacowane natężenie ruchu samochodowego z podziałem na pory doby oraz na 

kategorie pojazdów, 

- prędkości ruchu, 

- rodzaj najbliższej zabudowy mieszkaniowej. 

 

14.2 Hałas tramwajowy 

Przeprowadzone badania monitoringu hałasu tramwajowego dla potrzeb wykonania 

przedmiotowego zadania pozwoliły na określenie zarówno poziomów hałasu tramwajowego 

w wybranych obszarach i punktach miasta, ale również na stworzenie bazy danych trakcji  

 i taboru tramwajowego. 

 

  Baza ta umożliwiła m.in. na:  

- gromadzenie danych pomiarowych hałasu tramwajowego, 

- uzyskanie informacji na temat wielkości poziomu hałasu dla poszczególnych 

typów tramwajów (w funkcji prędkości ruchu) poruszających się na różnych 

typach torowisk występujących na terenie m. Bytomia, 

- tworzenie tzw. raportów pomiarowych zawierających wyniki i zestawienia 

przeprowadzonych pomiarów.  
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Dla wszystkich punktów, w których wykonano pomiary hałasu tramwajowego na 

terenie miasta Bytom, wygenerowano raporty pomiarowe zawierające: 

- datę i miejsce wykonania pomiarów akustycznych, 

- dokładne lokalizacje punktów pomiarowych, 

- charakterystykę miejsca pomiarowego (zagospodarowanie terenu, poziomy 

dopuszczalne, rodzaj zabudowy, ukształtowanie terenu, rodzaj pokrycia terenu), 

- opis źródła hałasu (typy tramwajów, numery liniowe, boczne, natężenie ruchu, 

dokładną charakterystykę torowiska), 

- warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia pomiarów akustycznych 

(temperatura i wilgotność powietrza, kierunek i prędkość wiatru, ciśnienie 

atmosferyczne, zachmurzenie, opady), 

- opis metody pomiarowej, 

- wyniki pomiarów akustycznych (poziomy ekspozycji oraz poziomy mocy 

akustycznej dla wszystkich zmierzonych tramwajów), 

- wartości równoważnego poziomu dźwięku w punkcie imisji, w normowych 

przedziałach czasu.  

 

Specyfikację wszystkich punktów pomiarowych zawiera zbiorcze opracowanie stanowiące 

załącznik niniejszej części opisowej Aktualizacji Mapy Akustycznej Miasta Bytom.  

 

14.3 Hałas kolejowy 

Na potrzeby weryfikacji modeli obliczeniowych modelu zalecanego przez Dyrektywę 

Unii Europejskiej [Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.] oraz modelu uproszczonego 

pomiarowo – obliczeniowego wykorzystanego do przygotowania mapy hałasu kolejowego, 

wykonano pomiary akustyczne w pobliżu wytypowanych linii kolejowych.  

Dane zebrane w punkcie obserwacji zlokalizowanym w bliskiej odległości od osi 

torowiska (d = 25 m) wykorzystano do wyznaczenia wartości efektywnego poziomu emisji 

dźwięku LE (A), dB. Wykorzystując wartości poziomu emisji dźwięku dla poszczególnych 
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zdarzeń szynowych obliczono ekspozycyjny poziom dźwięku w odległości d i porównano 

wyżej wymieniony z wartościami zmierzonymi.  

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdza się, że przyjęty na potrzeby 

mapy akustycznej model pomiarowo-obliczeniowy hałasu kolejowego jest wiarygodny.  

Specyfikację wszystkich punktów pomiarowych zawiera zbiorcze opracowanie 

stanowiące załącznik niniejszej części opisowej Aktualizacji Mapy Akustycznej Miasta 

Bytom.  

 

14.4 Hałas przemysłowy 

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki pomiarów równoważnego poziomu 

dźwięku przeprowadzone w bliskim sąsiedztwie instalacji i obiektów przemysłowych.  

Realizacja badań kalibracyjnych hałasu przemysłowego przenikającego do 

środowiska potwierdziła zgodność wyników uzyskanych na drodze obliczeń metodą 

referencyjną z metodą pomiarowo – obliczeniową zastosowaną do oceny hałasu 

przemysłowego przenikającego do środowiska.  

Specyfikację wszystkich punktów pomiarowych zawiera zbiorcze opracowanie 

stanowiące załącznik niniejszej części opisowej Aktualizacji Mapy Akustycznej Miasta 

Bytom.  
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15. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE I GRAFICZNE WYNIKÓW ANALIZ 

 

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób (dokładność do 100)  

zamieszkujących te lokale narażone na hałas. 

h=4[m] 

 

Hałas drogowy  

LDWN  

Tab 15. Szacunkowa liczba lokali mieszkaniowych oraz osób (dokładność do 100) 

zamieszkujących te lokale narażone na hałas drogowy - LDWN. 

Lp. Przedziały Powierzchnia m
2 

Ilość osób Powierzchnia km
2 

liczba lokali 

1 <45 13639600 43734 43,734 13,64 13667 

2 45-50 14453100 34531 34,531 14,45 10791 

3 50-55 15985800 22353 22,353 15,99 6985 

4 55-60 13259200 19751 19,751 13,26 6172 

5 60-65 8134800 18164 18,164 8,13 5676 

6 65-70 4118100 13616 13,616 4,12 4255 

7 70-75 1788000 5520 5,52 1,79 1725 

8 >75 756900 468 0,468 0,76 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  1.  Liczba ludności narażona na hałas drogowy - LDWN 
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Rys.  2. Liczba lokali eksponowanych na hałas drogowy - LDWN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  3. Powierzchnia eksponowana na hałas drogowy - LDWN 
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LN  

Tab 16. Szacunkowa liczba lokali mieszkaniowych oraz osób (dokładność do 100) 

zamieszkujących te lokale narażone na hałas drogowy - LN 

Lp. Przedziały Powierzchnia m
2 

Ilość osób Powierzchnia km
2 

liczba lokali 

1 <45 36987600 94933 94,933 36,99 29667 

2 45-50 15139900 20780 20,78 15,14 6494 

3 50-55 10473600 16975 16,975 10,47 5305 

4 55-60 5805500 16367 16,367 5,81 5115 

5 60-65 2638900 9085 9,085 2,64 2839 

6 65-70 635100 216 0,216 0,64 68 

7 70-75 335200 0 0 0,34 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  4. Liczba ludności narażona na hałas drogowy - LN 
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Rys.  5. Liczba lokali eksponowanych na hałas drogowy - LN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  6. Powierzchnia eksponowana na hałas drogowy - LN 
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Hałas drogowy (drogi o natężeniu ruchu powyżej 3 mln. poj/rok) 

LDWN  

Tab 17. Szacunkowa liczba lokali mieszkaniowych oraz osób (dokładność do 100) 

zamieszkujących te lokale narażone na hałas drogowy - LDWN. 

Lp. Przedziały Powierzchnia m
2 

Ilość osób Powierzchnia km
2 

liczba lokali 

1 <45 13259100 73957 73,957 13,26 23112 

2 45-50 8012800 15068 15,068 8,01 4709 

3 50-55 7114500 10190 10,19 7,11 3184 

4 55-60 4391800 4115 4,115 4,39 1286 

5 60-65 2229700 3157 3,157 2,23 987 

6 65-70 1228400 6369 6,369 1,23 1990 

7 70-75 793900 3012 3,012 0,79 941 

8 >75 309800 583 0,583 0,31 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  7.  Liczba ludności narażona na hałas drogowy - LDWN 
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Rys.  8. Liczba lokali eksponowanych na hałas drogowy - LDWN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  9. Powierzchnia eksponowana na hałas drogowy - LDWN 
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LN  

Tab 18. Szacunkowa liczba lokali mieszkaniowych oraz osób (dokładność do 100) 

zamieszkujących te lokale narażone na hałas drogowy - LN 

Lp. Przedziały Powierzchnia m
2 

Ilość osób Powierzchnia km
2 

liczba lokali 

1 <45 26045700 97288 97,288 26,05 30403 

2 45-50 5361800 5346 5,346 5,36 1671 

3 50-55 3005700 3155 3,155 3,01 986 

4 55-60 1494300 5408 5,408 1,49 1690 

5 60-65 857400 4907 4,907 0,86 1533 

6 65-70 444900 78 0,078 0,44 24 

7 70-75 53200 0 0 0,05 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  10. Liczba ludności narażona na hałas drogowy - LN 
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Rys.  11. Liczba lokali eksponowanych na hałas drogowy - LN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  12. Powierzchnia eksponowana na hałas drogowy - LN 
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Hałas kolejowy  

LDWN  

Tab. 19. Szacunkowa liczba lokali mieszkaniowych oraz osób (dokładność do 100) 

zamieszkujących te lokale narażone na hałas kolejowy- LDWN. 

Lp. Przedziały Powierzchnia m
2 

Ilość osób Powierzchnia km
2 

liczba lokali 

1 <45 38329400 112088 112,088 38,33 35028 

2 45-50 4502700 15964 15,964 4,50 4989 

3 50-55 2445900 7298 7,298 2,45 2281 

4 55-60 1245300 2401 2,401 1,25 750 

5 60-65 785500 3482 3,482 0,79 1088 

6 65-70 588400 305 0,305 0,59 95 

7 70-75 209200 0 0 0,21 0 

8 >75 9800 0 0 0,01 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  13. Liczba ludności narażona na hałas kolejowy - LDWN 
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Rys.  14. Liczba lokali eksponowanych na hałas kolejowy - LDWN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  15. Powierzchnia eksponowana na hałas kolejowy - LDWN 
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LN  

Tab 20. Szacunkowa liczba lokali mieszkaniowych oraz osób (dokładność do 100) 

zamieszkujących te lokale narażone na hałas kolejowy  - LN. 

Lp. Przedziały Powierzchnia m
2 

Ilość osób Powierzchnia km
2 

liczba lokali 

1 <45 43608900 130518 130,518 43,61 76605 

2 45-50 2050500 5649 5,649 2,05 4542 

3 50-55 1083700 2440 2,44 1,08 1567 

4 55-60 698900 2847 2,847 0,70 546 

5 60-65 510200 86 0,086 0,51 451 

6 65-70 134700 0 0 0,13 28 

7 70-75 1000 0 0 0,00 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  16. Liczba ludności narażona na hałas kolejowy - LN 
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Rys.  17. Liczba lokali eksponowanych na hałas kolejowy - LN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  18. Powierzchnia eksponowana na hałas kolejowy - LN 
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Hałas tramwajowy 

LDWN  

Tab 21. Szacunkowa liczba lokali mieszkaniowych oraz osób (dokładność do 100) 

zamieszkujących te lokale narażone na hałas tramwajowy - LDWN. 

Lp. Przedziały Powierzchnia m
2 

Ilość osób Powierzchnia km
2 

liczba lokali 

1 <45 42988700 93475 93 65,175 29211 

2 45-50 1578200 12909 13 2,003 4034 

3 50-55 905600 9199 9 1,083 2875 

4 55-60 692800 8628 9 0,796 2696 

5 60-65 399900 4761 5 0,478 1488 

6 65-70 82000 1779 2 0,053 556 

7 70-75 900 0 0 0,005 0 

8 >75 100 0 0 0,000 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  19. Liczba ludności narażona na hałas tramwajowy - LDWN 
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Rys.  20. Liczba lokali eksponowana na hałas tramwajowy - LDWN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  21. Powierzchnia eksponowana na hałas tramwajowy - LDWN 
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LN 

Tab 22. Szacunkowa liczba lokali mieszkaniowych oraz osób (dokładność do 100) 

zamieszkujących te lokale narażone na hałas tramwajowy - LN. 

Lp. Przedziały Powierzchnia m
2 

Ilość osób Powierzchnia km
2 

liczba lokali 

1 <45 43219500 109217 109 43,22 34130 

2 45-50 820200 11602 12 0,82 3626 

3 50-55 545600 5447 5 0,55 1702 

4 55-60 258000 3859 4 0,26 1206 

5 60-65 25900 0 0 0,03 0 

6 65-70 200 0 0 0,00 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  22. Liczba ludności narażona na hałas tramwajowy - LN 
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Rys.  23. Liczba lokali eksponowanych ba hałas tramwajowy - LN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  24. Powierzchnia eksponowana na hałas tramwajowy - LN 
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Hałas przemysłowy 

LDWN  

Tab 23. Szacunkowa liczba lokali mieszkaniowych oraz osób (dokładność do 100) 

zamieszkujących te lokale narażone na hałas przemysłowy - LDWN. 

Lp. Przedziały Powierzchnia m
2 

Ilość osób Powierzchnia km
2 

liczba lokali 

1 <45 6419200 23094 23,1 6,42 7217 

2 45-50 432800 339 0,3 0,43 106 

3 50-55 205100 43 0,0 0,21 13 

4 55-60 133700 19 0,0 0,13 6 

5 60-65 76800 28 0,0 0,08 0 

6 65-70 35100 0 0,0 0,04 0 

7 70-75 18300 0 0,0 0,02 0 

8 >75 4600 0 0,0 0,00 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  25. Liczba ludności narażona na hałas przemysłowy - LDWN 
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Rys.  26. Liczba lokali eksponowanych na hałas przemysłowy - LDWN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  27. Powierzchnia eksponowana na hałas przemysłowy - LDWN 
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LN  

Tab 24. Szacunkowa liczba lokali mieszkaniowych oraz osób (dokładność do 100) 

zamieszkujących te lokale narażone na hałas drogowy - LN. 

Lp. Przedziały Powierzchnia m
2 

Ilość osób Powierzchnia km
2 

liczba lokali 

1 <45 4225100 18273 18 4,23 5710 

2 45-50 96100 0 0 0,10 0 

3 50-55 53400 0 0 0,05 0 

4 55-60 34800 0 0 0,03 0 

5 60-65 23600 0 0 0,02 0 

6 65-70 12700 0 0 0,01 0 

7 70-75 800 0 0 0,00 0 

8 >75 200 0 0 0,00 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  28. Liczba ludności narażona na hałas przemysłowy - LN 
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Rys.  29. Liczba lokali eksponowanych na hałas przemysłowy - LN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  30. Powierzchnia eksponowana na hałas przemysłowy - LN 
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Tab 25. Powierzchnia Obszarów Eksponowanych na hałas oceniany wskaźnikiem LDWN i LN  

przedziałach poziomu dźwięku od 55 dB  do powyżej 70 dB.  

 

Źródło hałasu Wskaźnik Przedziały [dB] Powierzchnia  

 

  

 

km
2 

m
2 

drogowy LDWN 55 - powyżej 75 28,057 28057000 

  LN 55 - powyżej 75 9,5338 9533800 

kolejowy LDWN 55 - powyżej 75 2,8382 2838200 

  LN 55 - powyżej 75 1,3449 1344900 

tramwajowy LDWN 55 - powyżej 75 1,1756 1175600 

  LN 55 - powyżej 75 0,2842 284200 

przemysłowy LDWN 55 - powyżej 75 0,2685 268500 

  LN 55 - powyżej 75 0,0721 72100 

 

Tab 26. Liczba osób i lokali z tzw. cicha elewacją.  

Hałas drogowy 

Zakres Liczba mieszkańców z cichą elewacją Liczba lokali z cichą elewacją 

min max LDWN Ln LDWN Ln 

50.0 55.0 0 4812 0 1504 

55.0 60.0 1480 10503 463 3282 

60.0 65.0 7362 8183 2301 2557 

65.0 70.0 9001 166 2813 52 

70.0 75.0 5266 0 1646 0 

75.0 

 

468 0 146 0 

 

Hałas drogowy (dorgi o natężeniu ruchu powyżej 3mln.poj./rok) 

Zakres Liczba mieszkańców z cichą elewacją Liczba lokali z cichą elewacją 

min max LDWN Ln LDWN Ln 

50.0 55.0 0 1250 0 391 

55.0 60.0 254 3395 79 1061 

60.0 65.0 675 4738 211 1481 

65.0 70.0 4810 74 1503 23 

70.0 75.0 2949 0 922 0 

75.0 

 

583 0 182 0 

 

 

 

 

 



 
 

Aktualizacja Mapy Akustycznej Miasta Bytom  str. 73 

 

 

Hałas kolejowy 

Zakres Liczba mieszkańców z cichą elewacją Liczba lokali z cichą elewacją 

min max LDWN Ln LDWN Ln 

50.0 55.0 4668 1635 1459 511 

55.0 60.0 1373 2074 429 648 

60.0 65.0 2526 42 789 13 

65.0 70.0 199 0 62 0 

70.0 75.0 0 0 0 0 

75.0 

 

0 0 0 0 

 

Hałas tramwajowy 

Zakres Liczba mieszkańców z cichą elewacją Liczba lokali z cichą elewacją 

min max LDWN Ln LDWN Ln 

50.0 55.0 7272 4471 2273 1397 

55.0 60.0 7341 3735 2294 1167 

60.0 65.0 4115 0 1286 0 

65.0 70.0 1779 0 556 0 

70.0 75.0 0 0 0 0 

75.0 

 

0 0 0 0 

 

Hałas przemysłowy 

Zakres Liczba mieszkańców z cichą elewacją Liczba lokali z cichą elewacją 

min max LDWN Ln LDWN Ln 

50.0 55.0 0 0 0 0 

55.0 60.0 0 0 0 0 

60.0 65.0 0 0 0 0 

65.0 70.0 0 0 0 0 

70.0 75.0 0 0 0 0 

75.0 

 

0 0 0 0 
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Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

 

Hałas drogowy 

 

LDWN  

Tab 27. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego w środowisku - LDWN 

Lp. Przekroczenia Powierzchnia 

Ilość osób  

narażonych km2 liczba lokali 

Budynki  

oświaty 

Budynki służby zdrowia, 

opieki społecznej i socjalnej 

1 0-5 722400 5146 5,146 0,72 1608 5 3 

2 5-10 137300 315 0,315 0,14 98 2 1 

3 10-15 2300 0 0 0 0 0 0 

4 15-20 0 0 0 0 0 0 0 

5 >20 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  31. Liczba ludności narażona na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika LDWN  
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Rys.  32. Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika LDWN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  33. Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej narażonych na hałas 

drogowy, przekroczenie wskaźnika LDWN 
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Rys.  34. Liczba budynków oświaty narażonych na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika 

LDWN 

 

LN  

Tab 28. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego w środowisku - LN 

Lp. Przekroczenia Powierzchnia 

Ilość osób  

narażonych km2 liczba lokali 

Budynki  

oświaty 

Budynki służby zdrowia, 

opieki społecznej i socjalnej 

1 0-5 606700 3328 3,328 0,61 1040 3 2 

2 5-10 74600 21 0,021 0,07 7 0 1 

3 10-15 800 0 0 0 0 0 0 

4 15-20 0 0 0 0 0 0 0 

5 >20 0 0 0 0 0 0 0 
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Rys.  35. Liczba ludności narażona na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika LN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  36. Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika LN 
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Rys.  37. Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej narażonych na hałas 

drogowy, przekroczenie wskaźnika LN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  38. Liczba budynków oświaty narażonych na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika 

LN 
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Hałas drogowy (drogi o natężeniu ruchu powyżej 3 mln.poj./rok) 

 

LDWN  

Tab 29. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego w środowisku - LDWN 

Lp. Przekroczenia Powierzchnia 

Ilość osób  

narażonych km2 liczba lokali 

Budynki  

oświaty 

Budynki służby zdrowia, 

opieki społecznej i socjalnej 

1 0-5 295500 3321 3,321 0,30 1038 5 3 

2 5-10 93900 420 0,42 0,09 131 2 1 

3 10-15 11600 0 0 0,01 0 0 0 

4 15-20 0 0 0 0 0 0 0 

5 >20 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  39. Liczba ludności narażona na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika LDWN  
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Rys.  40. Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika LDWN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  41. Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej narażonych na hałas 

drogowy, przekroczenie wskaźnika LDWN 
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Rys.  42. Liczba budynków oświaty narażonych na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika 

LDWN 

 

LN  

Tab 30. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego w środowisku - LN 

Lp. Przekroczenia Powierzchnia 

Ilość osób  

narażonych km2 liczba lokali 

Budynki  

oświaty 

Budynki służby zdrowia, 

opieki społecznej i socjalnej 

1 0-5 262400 1726 1,726 0,26 539 3 2 

2 5-10 56900 1 0,001 0,06 1 0 1 

3 10-15 0 0 0 0 0 0 0 

4 15-20 0 0 0 0 0 0 0 

5 >20 0 0 0 0 0 0 0 
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Rys.  43. Liczba ludności narażona na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika LN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  44. Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika LN 
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Rys.  45. Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej narażonych na hałas 

drogowy, przekroczenie wskaźnika LN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  46. Liczba budynków oświaty narażonych na hałas drogowy, przekroczenie wskaźnika 

LN 
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Hałas kolejowy 

LDWN 

Tab 31. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu kolejowego w środowisku - LDWN 

Lp. Przekroczenia Powierzchnia 

Ilość osób  

narażonych km2 liczba lokali 

Budynki  

oświaty 

Budynki służby zdrowia, 

opieki społecznej i socjalnej 

1 0-5 7100 0 0 0,01 0 0 0 

2 5-10 100 0 0 0 0 0 0 

3 10-15 0 0 0 0 0 0 0 

4 >15 0 0 0 0 0 0 0 

LN 

Tab 32. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu kolejowego w środowisku - LN 

Lp. Przekroczenia Powierzchnia 

Ilość osób  

narażonych km2 liczba lokali 

Budynki  

oświaty 

Budynki służby zdrowia, 

opieki społecznej i socjalnej 

1 0-5 30300 71 0,07 0,03 22 0 0 

2 5-10 400 0 0 0 0 0 0 

3 10-15 0 0 0 0 0 0 0 

4 >15 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  47. Liczba ludności narażona na hałas kolejowy, przekroczenie wskaźnika LN 
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Rys.  48. Liczba lokali narażonych na hałas kolejowy, przekroczenie wskaźnika LN 

 

Hałas tramwajowy 

LDWN 

Tab 33. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu tramwajowego w środowisku - LDWN 

Lp. Przekroczenia Powierzchnia 

Ilość osób  

narażonych km2 liczba lokali 

Budynki  

oświaty 

Budynki służby zdrowia, 

opieki społecznej i socjalnej 

1 0-5 7200 0 0 0,01 0 0 0 

2 5-10 0 0 0 0 0 0 0 

3 10-15 0 0 0 0 0 0 0 

4 15-20 0 0 0 0 0 0 0 

5 >20 0 0 0 0 0 0 0 

LN 

Tab 34. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu tramwajowego w środowisku - LN 

Lp. Przekroczenia Powierzchnia 

Ilość osób  

narażonych km2 liczba lokali 

Budynki  

oświaty 

Budynki służby zdrowia, 

opieki społecznej i socjalnej 

1 0-5 15200 0 0 0,02 0 0 0 

2 5-10 0 0 0 0 0 0 0 

3 10-15 0 0 0 0 0 0 0 

4 >15 0 0 0 0 0 0 0 

1 0-5 0 0 0 0 0 0 0 
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Hałas przemysłowy  

LDWN 

Tab 35. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu przemysłowego w środowisku - LDWN 

Lp. Przekroczenia Powierzchnia 

Ilość osób  

narażonych km2 liczba lokali 

Budynki  

oświaty 

Budynki służby zdrowia, 

opieki społecznej i socjalnej 

1 0-5 19200 0 0 0,02 0 0 0 

2 5-10 7700 0 0 0,01 0 0 0 

3 10-15 400 28 0 0 9 0 0 

4 15-20 0 0 0 0 0 0 0 

5 20-25 100 0 0 0 0 0 0 

6 >25 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  49. Liczba ludności narażona na hałas przemysłowy, przekroczenie wskaźnika LDWN 
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Rys.  50. Liczba lokali narażonych na hałas przemysłowy, przekroczenie wskaźnika LDWN 

 

LN 

Tab 36. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu przemysłowego w środowisku - LN 

Lp. Przekroczenia Powierzchnia 

Ilość osób  

narażonych km2 liczba lokali 

Budynki  

oświaty 

Budynki służby zdrowia, 

opieki społecznej i socjalnej 

1 0-5 1900 0 0 0,01 0 0 0 

2 5-10 6500 0 0 0,01 0 0 0 

3 10-15 4200 0 0 0,01 0 0 0 

4 15-20 0 0 0 0 0 0 0 

5 20-25 0 0 0 0 0 0 0 

6 >25 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Aktualizacja Mapy Akustycznej Miasta Bytom  str. 88 

 

 

16. ANALIZA TRENDÓW ZMIAN STANU AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA 

 

Na podstawie opracowanej aktualizacji mapy akustycznej wykonanej w roku 2012 

można stwierdzić poprawę klimatu akustycznego w relacji do stanu z roku 2016. Wszystkie 

grupy źródeł hałasu tj. hałas drogowy, kolejowy, tramwajowy, przemysłowy charakteryzują 

się lepszymi wskaźnikami statystycznymi. We wszystkich obszarach zanotowano spadek 

liczby mieszkańców narażonych na poszczególne źródła hałasu. Pomimo faktu, iż wartości 

odnoszące się do liczby mieszkańców obarczone są błędem wynikającym z faktu 

zameldowań, przemeldowań (co nie ma związku z parametrami akustycznymi), można 

zauważyć wyraźny trend spadkowy liczby osób narażonych na hałas. Dodatkowo zauważalna 

jest również tendencja spadkowa w zakresie powierzchni poszczególnych poligonów  

w odniesieniu do zasięgu hałasu.  

 

17. MAPA EMISYJNA 

 

Mapy emisyjne dla poszczególnych źródeł hałasu przygotowano na podstawie 

długookresowego średniego poziomu emisji dźwięku LE (A), dB, będącego miarą hałasu 

emitowanego przez źródło, a więc niezależne od warunków propagacji (w tym porównanie 

różnych źródeł dźwięku.  

Mapę emisyjną przygotowano dla hałasu: 

 samochodowego,  

 tramwajowego  

 kolejowego, 

 przemysłowego. 
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18. MAPA IMISYJNA 

 

Mapy imisyjne wyznaczono dla długookresowych średnich wskaźników oceny hałasu, 

LDWN, oraz LN.  

Mapy imisyjne przygotowano dla hałasu:  

 samochodowego,  

 tramwajowego,  

 kolejowego 

 przemysłowego. 

 

Kolorystyka map zgodna z PN-ISO 1996-2:1999. 
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19. WNIOSKI I KIERUNEK DALSZYCH PRAC 

 

Przeprowadzone w trakcie prac obliczenia i analizy pozwoliły na wskazanie miejsc  

i obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu, od poszczególnych źródeł 

hałasu. Dla każdej grupy źródeł hałasu wyznaczono zasięgi hałasu określone parametrem 

LDWN oraz LN. Otrzymane wyniki są podstawą do dalszych prac w ramach kolejnego 

Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem. Wykonane dotychczas działania były 

skuteczne, aczkolwiek konieczne jest podjęcie dalszych prac mających na celu poprawę 

klimatu akustycznego oraz monitorowanie i nadzorowanie stanu istniejącego szczególnie  

w odniesieniu do hałasu drogowego. 

 

Docelowo, w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem proponuje się 

zastosowanie przedstawionych poniżej metod redukcji hałasu. 

 

W celu zmniejszenia poziomu hałasu samochodowego: 

-  stosowanie środków trwałego uspokojenia ruchu. 

 

W przypadku hałasu tramwajowego proponuje się podjęcie następujących działań: 

- dalsze prace remontowe wyeksploatowanych odcinków.  

 

W celu zmniejszenia emisji hałasu kolejowego proponuje się: 

- zmniejszenie prędkości ruchu pociągów, 

- szlifowanie szyn. 

 

Hałas źródeł przemysłowych objętych mapą akustyczną w porównaniu z innymi 

źródłami hałasu ma bardzo ograniczony zasięg i - generalnie - nie stanowi zagrożenia 

warunków akustycznych w środowisku. Wykazane przekroczenia wartości dopuszczalnych 

winny być usunięte przez Zarządzających instalacjami we własnym zakresie. 
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20. UWAGI 

 

Dane konieczne do uwzględnienia od dnia 30.06 2012 wymienione w Rozporządzeniu 

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

ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz.U. z 2007., Nr 

187, poz.1340) nie zostały uwzględnione w niniejszym opracowaniu.  

Zaleca się stworzenie bazy danych, w której gromadzone będą dane dotyczące: 

- przegród zewnętrznych o podwyższonej izolacyjności akustycznej;  

Baza danych może być prowadzona w postaci tabelarycznej, jako uzupełnienie atrybutów 

warstwy budynków użytkowanej obecnie w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.  

Pozyskanie w/w danych zaleca się prowadzić na bieżąco względem przekazywanych do 

Urzędu danych w ramach innych projektów akustycznych.  

 

 

 

 


