
 

Urząd Miasta Poznania 

Plac Kolegiacki 17 

61-841 Poznań 

Mapa akustyczna  
miasta   

Poznania 
2017 

 
Zakres danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układ i sposób 
prezentacji w celu wykorzystywania do tworzenia i aktualizacji programów 
ochrony środowiska przed hałasem (zgodnie z Załącznikami nr 1, 2 i 3 do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych 
oraz ich układu i sposobu prezentacji, Dz. U. Nr 187, poz. 1340) 

 

 

Wykonawcy: 

 

     

 

Przeźmierowo, czerwiec 2017 r. 



 
 

 

 

  Mapa akustyczna miasta Poznania 2017 

 

str. 2 

 

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Urząd Miasta w Poznaniu 

Plac Kolegiacki 17 

61-841 Poznań 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY ZADANIE 

AkustiX Sp. z o. o., (lider konsorcjum) 

ul. Wiosny Ludów 54,  

62-081 Przeźmierowo 

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., (członek konsorcjum) 

ul. Jana Długosza 40,  

51-162 Wrocław 

 

ZESPÓŁ AUTORSKI 

dr Piotr Kokowski (kierownik zespołu) 

dr Michał Gałuszka 

lic. Jacek Gruszka 

dr Tomasz Kaczmarek 

inż. Paweł Kaszewski 

mgr Michał Kowalczuk 

mgr Katarzyna Kowalska 

mgr Danuta Nabiałek 

mgr inż. Kajetan Pachucy 

dr Piotr Pękala 

mgr Anna Przewoźnik 

mgr Bartłomiej Dzierża 

mgr inż. Przemysław Lewicki  

dr inż. Zbigniew Lewicki  

inż. Grzegorz Szyliński  

mgr inż. Marzena Wydmańska 

mgr Maciej Żółtowski 

 
 

 



 
 

 

 

  Mapa akustyczna miasta Poznania 2017 

 

str. 3 

 

 

Część Opisowa 

 

SPIS TREŚCI 

1 Informacje wprowadzające .......................................................................................................11 

1.1 Podstawa opracowania oraz dane identyfikacyjne jednostki odpowiedzialnej za realizację 
zadania i podmiotu realizującego zadanie ................................................................................ 11 

1.2 Podstawa prawna oraz wytyczne .................................................................................................. 12 

1.3 Podstawowe pojęcia i oznaczenia ................................................................................................ 13 

1.4 Rodzaje sporządzonych map ........................................................................................................ 18 

1.5 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku ............................................................................... 20 

2 Zakres opracowania .................................................................................................................25 

2.1 Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie .......................................................................... 25 

2.2 Identyfikacja i charakterystyka źródła hałasu ................................................................................ 28 

2.2.1 Hałas drogowy ............................................................................................................... 29 

2.2.1.1 Natężenie ruchu ......................................................................................................... 31 
2.2.1.2 Prędkość ruchu .......................................................................................................... 32 
2.2.1.3 Rodzaj ruchu .............................................................................................................. 34 
2.2.1.4 Rodzaj i stan nawierzchni drogi ................................................................................. 34 

2.2.2 Hałas kolejowy ............................................................................................................... 35 

2.2.3 Hałas tramwajowy .......................................................................................................... 40 

2.2.4 Hałas przemysłowy ........................................................................................................ 44 

2.2.5 Hałas lotniczy ................................................................................................................. 47 

2.2.5.1 Lotnisko wojskowe Poznań – Krzesiny...................................................................... 48 
2.2.5.2 Lotnisko cywilne Poznań – Ławica ............................................................................ 53 

3 Uwarunkowania akustyczne wynikające ze sposobów zagospodarowania terenów .......................61 

3.1 Kwalifikacja akustyczna terenów ................................................................................................... 61 

3.2 Sposoby użytkowania gruntów miasta Poznania .......................................................................... 66 

3.3 Obszary ograniczonego użytkowania wokół lotnisk ...................................................................... 67 

3.3.1 OOU Ławica .................................................................................................................. 67 

3.3.2 OOU Krzesiny ................................................................................................................ 70 

4 Metody wykorzystane do opracowania map akustycznych ..........................................................76 

4.1 Podstawowe metodyki oraz zastosowane oprogramowanie ........................................................ 76 

4.2 Geometria źródło-punkt obserwacji oraz obiekty ekranujące ....................................................... 78 

4.3 Rodzaj pokrycia terenu .................................................................................................................. 78 

4.4 Warunki meteorologiczne .............................................................................................................. 79 

4.5 Wskaźnik M ................................................................................................................................... 82 

5 Bazy danych wejściowych ........................................................................................................84 

5.1 Dane przestrzenne ........................................................................................................................ 84 

5.2 Dane akustyczne ........................................................................................................................... 86 

6 Kalibracja i walidacja modelu obliczania hałasu ..........................................................................93 

6.1 Kalibracja mapy imisyjnej hałasu drogowego ............................................................................... 93 

6.2 Kalibracja mapy imisyjnej hałasu kolejowego ............................................................................... 96 

6.3 Kalibracja mapy imisyjnej hałasu tramwajowego .......................................................................... 99 

6.4 Kalibracja mapy imisyjnej hałasu przemysłowego ...................................................................... 104 



 
 

 

 

  Mapa akustyczna miasta Poznania 2017 

 

str. 4 

 

6.5 Kalibracja mapy imisyjnej hałasu lotniczego ............................................................................... 110 

7 Informacje i analizy uprzednio wykonanych map akustycznych ................................................. 113 

7.1 Porównanie sposobu wykonania map akustycznych .................................................................. 113 

7.2 Porównanie map wrażliwości ...................................................................................................... 117 

8 Informacje na temat uprzednio zrealizowanych Programów Ochrony Środowiska przed Hałasem 119 

8.1 Program Ochrony Środowiska przed Hałasem 2008 .................................................................. 119 

8.1.1 Hałas drogowy ............................................................................................................. 120 

8.1.2 Hałas kolejowy ............................................................................................................. 123 

8.1.3 Hałas tramwajowy ........................................................................................................ 124 

8.1.4 Hałas lotniczy ............................................................................................................... 126 

8.1.5 Hałas przemysłowy ...................................................................................................... 127 

8.2 Program Ochrony Środowiska przed Hałasem 2013 .................................................................. 128 

8.2.1 Hałas drogowy ............................................................................................................. 128 

8.2.2 Hałas kolejowy ............................................................................................................. 133 

8.2.3 Hałas tramwajowy ........................................................................................................ 134 

8.2.4 Hałas przemysłowy ...................................................................................................... 137 

8.2.5 Hałas lotniczy ............................................................................................................... 138 

8.2.5.1 Lotnisko cywilne Poznań - Ławica ........................................................................... 138 
8.2.5.2 Lotnisko wojskowe Krzesiny .................................................................................... 139 

9 Efekty wynikające z podjęcia działań przeciwhałasowych zrealizowanych od poprzedniej edycji map 
akustycznych i ocena ich efektywności ......................................................................................... 140 

9.1 Działania zrealizowane ................................................................................................................ 140 

9.2 Działania planowane lub w trakcie realizacji ............................................................................... 158 

9.3 Ocena skuteczności planowanych i będących w realizacji działań przeciwhałasowych ............ 161 

9.3.1 Hałas drogowy ............................................................................................................. 161 

9.3.1.1 Redukcja prędkości ruchu ....................................................................................... 161 
9.3.1.2 Ekrany akustyczne ................................................................................................... 165 
9.3.1.3 Remonty i przebudowy ulic ...................................................................................... 168 
9.3.1.4 Ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich ................................................................... 171 
9.3.1.5 Przebudowa skrzyżowania na rondo ....................................................................... 171 
9.3.1.6 Stosowanie cichych nawierzchni ............................................................................. 171 
9.3.1.7 Promowanie i uprzywilejowywanie środków transportu publicznego, 

upowszechnianie komunikacji rowerowej ...................................................................................... 174 

9.3.2 Hałas kolejowy ............................................................................................................. 174 

9.3.2.1 Ekrany akustyczne ................................................................................................... 174 
9.3.2.2 Szlifowanie szyn ...................................................................................................... 177 
9.3.2.3 Modernizacja torowiska ........................................................................................... 180 

9.3.3 Hałas tramwajowy ........................................................................................................ 183 

9.3.3.1 Remont i modernizacja torowiska ............................................................................ 183 
9.3.3.2 Szlifowanie szyn ...................................................................................................... 188 
9.3.3.3 Toczenie kół ............................................................................................................. 191 
9.3.3.4 Wymiana taboru ....................................................................................................... 191 

9.4 Skargi mieszkańców na uciążliwości akustyczne ....................................................................... 191 

10 Liczba osób, budynków i terenów zagrożonych hałasem ........................................................... 196 

10.1 Hałas drogowy ............................................................................................................................. 196 

10.2 Hałas kolejowy ............................................................................................................................ 199 

10.3 Hałas tramwajowy ....................................................................................................................... 202 

10.4 Hałas przemysłowy ..................................................................................................................... 205 

10.5 Hałas lotniczy .............................................................................................................................. 208 



 
 

 

 

  Mapa akustyczna miasta Poznania 2017 

 

str. 5 

 

11 Analiza trendów zmian stanu akustycznego środowiska ............................................................ 211 

11.1 Hałas drogowy ............................................................................................................................. 211 

11.2 Hałas kolejowy ............................................................................................................................ 222 

11.3 Hałas tramwajowy ....................................................................................................................... 229 

11.4 Hałas lotniczy .............................................................................................................................. 239 

11.4.1 Lotnisko cywilne Poznań – Ławica .............................................................................. 239 

11.4.2 Lotnisko wojskowe Poznań – Krzesiny........................................................................ 246 

11.4.3 Porównanie zmian liczby osób i budynków i terenów eksponowanych na hałas oraz 
terenów na których występują przekroczenia hałasu ................................................................ 250 

12 Proponowane kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego .............................................. 253 

13 Wyniki analiz rozkładu hałasu na elewacjach – mapa 3D .......................................................... 257 

14 Podsumowanie i wnioski ........................................................................................................ 259 

15 Materiały źródłowe i metodyczne ............................................................................................ 272 

16 Zestawienie tabel ................................................................................................................... 273 

17 Zestawienie rysunków ............................................................................................................ 280 

 

  



 
 

 

 

  Mapa akustyczna miasta Poznania 2017 

 

str. 6 

 

Spis zał ączników (wersja elektroniczna na płycie DVD) 

 

Lp. Numer 
załącznika  Nazwa katalogu/pliku 

1 
1 

zał.1.1_Miejscowe_Plany_Zagospodarowania_Przestrzennego_-
_Zestawienie 

2 zał.1.2_War_meteo-Poznan_2007-2016 

3 2 
zał.2.1_Wyniki_z_pomiarów_–_hałas_drogowy 

zał.2.2_Dane ruchowe_–_hałas_drogowy 

4 

3 

zał.3.1_Wyniki_z_pomiarów_–_hałas_kolejowy 

5 zał.3.2_Sprawozdania_z_pomiarów_–_hałas_kolejowy 

6 zał.3.3_Dane_ruchowe_–_hałas_kolejowy 

7 zał.3.4_Konstrukcja_torów_–_hałas_kolejowy 

8 

4 

zał.4.1_Wyniki_z_pomiarów_–_hałas_tramwajowy 

9 zał.4.2_Dane_ruchowe_–_hałas_tramwajowy 

10 zał.4.3_Konstrukcja_torow_–_hałas_tramwajowy 

11 5 zał.5_Wyniki_pomiarów_–_hałas_przemysłowy 

12 

6 

zał.6.1_Wyniki_pomiarów_–_hałas_lotniczy_EPPO 

13 zał.6.2_Wyniki_pomiarów_–_hałas_lotniczy_EPKS 

14 zał.6.3_Dane_szczegółowe_lotnisk_zlokalizowanych_w_granicac
h_miasta_Poznania 

15 zał.6.4_Liczba_operacji_lotniczych_dla_lotniska_EPPO 

16 zał.6.5_Liczba_operacji_lotniczych_dla_lotniska_EPKS 

17 
7 

zał.7_1_Baza_istniejących_rozwiązań_ograniczających_hałas_-
_ekrany_akustyczne 

18 zał.7_2_Baza_istniejących_rozwiązań_ograniczających_hałas_-
_ciche_nawierzchnie 

19 8 zał.8_Sprawozdanie_do_Komisji_Europejskiej 

20 9 zał.9_Analiza_rozkładu_hałasu_3D 

21 10 zał.10_Model_wektorowy_SHP 

22 11 zał.11_Wyniki obliczeń_SHP 
 
 
  



 
 

 

 

  Mapa akustyczna miasta Poznania 2017 

 

str. 7 

 

Część Graficzna 

 

SPIS MAP (wersja elektroniczna na płycie DVD)  

Lp.  Rodzaj mapy  

TOM I – hałas drogowy  

1 Mapa emisyjna dla wskaźnika LDWN 

2 Mapa emisyjna dla wskaźnika LN 

3 Mapa imisyjna dla wskaźnika LDWN 

4 Mapa imisyjna dla wskaźnika LN 

5 Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla wskaźnika LDWN 

6 Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla wskaźnika LN 

7 Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LDWN 

8 Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LN 

9 Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LDWN  

10 Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LN  

11 Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla wskaźnika LDWN 

12 Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla wskaźnika LN 

13 Mapa przestrzennego rozkładu wartości wskaźnika M LDWN dla budynków 

14 Mapa przestrzennego rozkładu wartości wskaźnika M LN dla budynków 

15 Mapa przestrzennego rozkładu wartości wskaźnika M LDWN dla obszarów 

16 Mapa przestrzennego rozkładu wartości wskaźnika M LN dla obszarów 

TOM II – hałas kolejowy 

1 Mapa emisyjna dla wskaźnika LDWN 

2 Mapa emisyjna dla wskaźnika LN 

3 Mapa imisyjna dla wskaźnika LDWN 

4 Mapa imisyjna dla wskaźnika LN 



 
 

 

 

  Mapa akustyczna miasta Poznania 2017 

 

str. 8 

 

Lp.  Rodzaj mapy  

5 Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla wskaźnika LDWN 

6 Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla wskaźnika LN 

7 Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LDWN 

8 Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LN 

9 Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LDWN  

10 Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LN  

11 Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla wskaźnika LDWN 

12 Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla wskaźnika LN 

13 Mapa przestrzennego rozkładu wartości wskaźnika M LDWN dla budynków 

14 Mapa przestrzennego rozkładu wartości wskaźnika M LN dla budynków 

15 Mapa przestrzennego rozkładu wartości wskaźnika M LDWN dla obszarów  

16 Mapa przestrzennego rozkładu wartości wskaźnika M LN dla obszarów  

TOM III – hałas tramwajowy 

1 Mapa emisyjna dla wskaźnika LDWN 

2 Mapa emisyjna dla wskaźnika LN 

3 Mapa imisyjna dla wskaźnika LDWN 

4 Mapa imisyjna dla wskaźnika LN 

5 Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla wskaźnika LDWN 

6 Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla wskaźnika LN 

7 Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LDWN 

8 Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LN 

9 Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LDWN  

10 Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LN  

11 Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla wskaźnika LDWN 



 
 

 

 

  Mapa akustyczna miasta Poznania 2017 

 

str. 9 

 

Lp.  Rodzaj mapy  

12 Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla wskaźnika LN 

13 Mapa przestrzennego rozkładu wartości wskaźnika M LDWN dla budynków 

14 Mapa przestrzennego rozkładu wartości wskaźnika M LN dla budynków 

15 Mapa przestrzennego rozkładu wartości wskaźnika M LDWN dla obszarów  

16 Mapa przestrzennego rozkładu wartości wskaźnika M LN dla obszarów  

TOM IV – hałas przemysłowy 

1 Mapa emisyjna dla wskaźnika LDWN 

2 Mapa emisyjna dla wskaźnika LN 

3 Mapa imisyjna dla wskaźnika LDWN 

4 Mapa imisyjna dla wskaźnika LN 

5 Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla wskaźnika LDWN 

6 Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla wskaźnika LN 

7 Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LDWN 

8 Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LN 

9 Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LDWN  

10 Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LN  

11 Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla wskaźnika LDWN 

12 Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla wskaźnika LN 

13 Mapa przestrzennego rozkładu wartości wskaźnika M LDWN dla budynków 

14 Mapa przestrzennego rozkładu wartości wskaźnika M LN dla budynków 

15 Mapa przestrzennego rozkładu wartości wskaźnika M LDWN dla obszarów 

16 Mapa przestrzennego rozkładu wartości wskaźnika M LN dla obszarów  

TOM V – hałas lotniczy 

1 Mapa emisyjna dla wskaźnika LDWN 



 
 

 

 

  Mapa akustyczna miasta Poznania 2017 

 

str. 10 

 

Lp.  Rodzaj mapy  

2 Mapa emisyjna dla wskaźnika LN 

3 Mapa imisyjna dla wskaźnika LDWN 

4 Mapa imisyjna dla wskaźnika LN 

5 Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla wskaźnika LDWN 

6 Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla wskaźnika LN 

7 Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LDWN 

8 Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LN 

9 Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LDWN  

10 Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LN  

11 Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla wskaźnika LDWN 

12 Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla wskaźnika LN 

13 Mapa przestrzennego rozkładu wartości wskaźnika M LDWN dla budynków 

14 Mapa przestrzennego rozkładu wartości wskaźnika M LN dla budynków 

15 Mapa przestrzennego rozkładu wartości wskaźnika M LDWN dla obszarów  

16 Mapa przestrzennego rozkładu wartości wskaźnika M LN dla obszarów  

 

  



 
 

 

 

  Mapa akustyczna miasta Poznania 2017 

 

str. 11 

 

1 Informacje wprowadzaj ące 

1.1 Podstawa opracowania oraz dane identyfikacyjne jednostki 

odpowiedzialnej za realizacj ę zadania i podmiotu realizuj ącego zadanie 

Podstawą niniejszej mapy akustycznej jest umowa nr OS-IV.272.7.2017 

sporządzona w dniu 10.02.2017 w Poznaniu pomiędzy Miastem Poznań, 

reprezentowanym przez Macieja Wudarskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta 

Poznania, a Konsorcjum firm: 

− AkustiX Sp. z o.o.  - lider Konsorcjum, 

− LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. - członek Konsorcjum. 

Dane adresowe i kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego za realizację mapy 

akustycznej oraz jej wykonawcy przedstawia Tab. 1. 

Lp. Typ jednostki Nazwa jednostki Dane adresowe i kontaktowe 

1 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację mapy 
akustycznej 

Urząd Miasta 
Poznania 

Urząd Miasta Poznania 
Wydział Ochrony Środowiska 

ul. Gronowa 22a 
http://www.poznan.pl 

e-mail: wos@um.poznan.pl 
61-  625 Poznań 
tel. 61 878 40 53 

2 

Wykonawca mapy 
akustycznej 

(konsorcjum firm) 

AkustiX Sp. z o. o.  
(lider Konsorcjum) 

ul. Wiosny Ludów 54 
62-081 Przeźmierowo 
http://www.akustix.pl 

e-mail: poczta@akustix.pl 
tel. +48 61 625 68 00 
fax +48 61 624 37 52 

3 
LEMITOR Ochrona 
Środowiska Sp. z o.o.  
(członek Konsorcjum) 

ul. Jana Długosza 40 
51-162 Wrocław 

http://www.lemitor.com.pl 
e-mail: biuro@lemitor.com.pl 

tel./faks: 71 325 25 90, 326 02 40, 
372 79 02 

 

Tab. 1 Dane identyfikacyjne podmiotów odpowiedzialnych za realizację mapy akustycznej 
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1.2 Podstawa prawna oraz wytyczne 

Niniejsza mapa akustyczna została opracowana zgodnie z następującymi 

aktami prawnymi: 

− Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 

czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w 

środowisku - dalej określana jako „Dyrektywa”; 

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

U. 2017 poz. 519 ze zm.) – dalej określana jako „POŚ”; 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowiska (tekst jedn.: Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich 

układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 1340); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 roku w 

sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program 

ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498); 

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

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn.: Dz. U. 2014 poz. 

112); 

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

sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN, (Dz. U. Nr 215, poz. 

1414); 

− 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. Nr 140 poz. 824 ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 

ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 1542). 
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Ponadto opracowanie zostało wykonane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami 

następujących dokumentów: 

− Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of 

Associated Data on Noise Exposure - version 2, European Commission 

Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN), styczeń 2006; 

− Wytyczne do sporządzania map akustycznych – wersja znowelizowana, 

GIOŚ, Warszawa 2016; 

− Guidance Note for Strategic Noise Mapping – version 2, sierpień 2011. 

 

1.3 Podstawowe poj ęcia i oznaczenia  

W niniejszym opracowaniu korzystano z pojęć, wielkości i oznaczeń z zakresu 

akustyki oraz zaczerpniętych z POŚ, Dyrektywy i innych obowiązujących 

dokumentów. Poniżej zebrano ich objaśnienia i definicje: 

Decybel  - jest to logarytmiczna miara stosunku wielkości fizycznej (zwykle 

ciśnienia akustycznego, natężenia lub mocy akustycznej) w odniesieniu do wartości 

odniesienia. Decybel jest równy 0.1 bela. 

Dźwięk i wska źniki jego oceny  - dźwięk jest wrażeniem wywołanym przez 

szybkie zmiany ciśnienia powietrza względem ciśnienia atmosferycznego. Różnica 

pomiędzy chwilowym ciśnieniem powietrza a ciśnieniem atmosferycznym nazywa się 

ciśnieniem akustycznym. Zakres zmian ciśnienia akustycznego, który wywołuje 

wrażenie dźwiękowe wynosi od 2⋅10-5 Pa – próg słyszalności, aż do 100 Pa – próg 

bólu (liniowa skala zmian ciśnienia akustycznego). Posługiwanie się skalą o tak dużej 

rozpiętości (106) jest w praktyce bardzo kłopotliwe. Fakt ten był jednym z powodów 

wprowadzenia skali logarytmicznej. Drugim, ważniejszym powodem wprowadzenia 

skali logarytmicznej, było prawo Webera-Fechnera zgodnie, z którym wrażenie 

wywołane bodźcem (np. dźwiękiem) jest proporcjonalne do natężenia tego bodźca 

odniesionego do bodźca progowego. Prawo to pozwala zapisać poziom ci śnienia 

akustycznego  w postaci: 
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gdzie p2 jest średnim kwadratem ciśnienia akustycznego, natomiast po jest 

ciśnieniem odniesienia, które wynosi po = 2⋅10-5 Pa. Wielkość Lp wyrażana jest 

w decybelach. Z powyższej definicji wynika, że stukrotny wzrost ciśnienia 

akustycznego powoduje wzrost poziomu ciśnienia akustycznego o 40 dB. Z kolei 

poziom d źwięku A , LpA, jest miarą logarytmiczną stosunku kwadratu ciśnienia 

akustycznego danego sygnału do kwadratu ciśnienia odniesienia (20µPa), 

skorygowany krzywą korekcyjną A: 
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Innym wskaźnikiem oceny hałasu jest równowa żny poziom d źwięku A , 

wyrażony logarytmem z uśrednionego w długim przedziale czasu (np. 8 godzin nocy) 

kwadratu ciśnienia akustycznego: 
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Zgodnie z art. 112a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 t. j. ze zm.). do 

sporządzania m.in. map akustycznych wykorzystuje się długookresowe wska źniki 

oceny hałasu : 

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

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

jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jako 

przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako 

przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600), 

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

wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu 

od godz. 2200 do godz. 600). 
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Wskaźnik LDWN definiuje się za pomocą następującej zależności 

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

ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. Nr 215, poz. 1414): 

( ) ( ) ],[10
24
8

10
24
4

10
24
12

log10 101.051.01.0 dBL NWD LLL
DWN 







 ⋅+⋅+⋅= +⋅+⋅⋅
 (4) 

gdzie: 

• LD – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczony w ciągu 

wszystkich pór dnia w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 600 

do 1800), 

• LW – jest długookresowym średnim poziomem dźwięku A, wyznaczonym w ciągu 

wszystkich pór wieczoru w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 

1800 do 2200), 

• LN – długookresowym średnim poziomem dźwięku A, wyznaczonym w ciągu 

wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 2200 

do 600). 

GIS – system informacyjny, służący do gromadzenia, przechowywania, 

przetwarzania oraz wizualizacji danych odniesionych przestrzennie do powierzchni 

ziemi. Dane GIS przechowywane są w bazie danych w postaci zbioru warstw 

tematycznych wzajemnie powiązanych relacjami przestrzennymi. 

Hałas w środowisku -  (na podstawie art. 3 Dyrektywy) oznacza 

niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność człowieka na 

wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, 

ruch kolejowy, ruch samolotowy oraz hałas pochodzący z obszarów działalności 

przemysłowej. W przypadku ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadzana jest w 

art. 3 definicja ogólna hałasu, czyli dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 kHz. 

LAeq - Równoważny poziom hałasu dźwięku A. 

LAeqD - (zgodnie z art. 112 a, pkt 2, lit. a) POŚ) równoważny poziom dźwięku 

A dla pory dnia (przedział czasu od godz. 600 do godz. 2200). 

LAeqN - (zgodnie z art. 112 a, pkt 2, lit. b) POŚ) równoważny poziom dźwięku 

A dla pory nocy (przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600). 
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LDWN (LDEN) - Długookresowy średni poziom dźwięku A (wskaźnik hałasu dla 

pory dziennej, wieczornej i nocnej) wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w 

ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział 

czasu od godz. 600 do godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od 

godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 

2200 do godz. 600). 

LN (Lnight)  - Długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach 

(dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku, rozumianych jako przedział 

czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00 (wskaźnik hałasu dla pory nocnej) 

Natężenie ruchu – liczba przejazdów przez dany przekrój pomiarowy 

w jednostce czasu. 

MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Obszar cichy w obrębie aglomeracji – wg. art. 3 Dyrektywy, oznacza 

obszar, którego granice wyznacza właściwy organ, na przykład obszar, w którym 

narażenie na hałas z jakiegokolwiek źródła nie przewyższa określonej wartości LDWN 

lub innego odpowiedniego wskaźnika hałasu wyznaczonego przez Państwo 

Członkowskie.  

Ocena - (na podstawie art. 3 Dyrektywy) oznacza dowolną metodę 

stosowaną do obliczania, przewidywania, szacowania albo pomiaru wartości 

wskaźnika hałasu lub związanych z nim szkodliwych skutków. 

Plany działań - (na podstawie art. 3 Dyrektywy) oznaczają plany 

sporządzane dla potrzeb zarządzania emisją i skutkami hałasu oraz, w razie 

potrzeby, zarządzania działaniami zmniejszającymi poziom hałasu. W ustawie Prawo 

ochrony środowiska pod tym pojęciem funkcjonuje Program Ochrony Środowiska 

przed Hałasem. 

Planowanie akustyczne - (na podstawie art. 3 Dyrektywy) oznacza 

działania wpływające na przyszły hałas poprzez wykorzystanie środków, takich jak 

planowanie zagospodarowania przestrzennego, planowanie transportu i sieci 

drogowej, inżynieria systemów transportowych, zmniejszenie hałasu przez 

stosowanie środków z zakresu izolacji dźwiękowej i przez kontrolę źródeł pod kątem 

hałasu oraz monitoring. 

POŚ – ustawa Prawo Ochrony Środowiska. 
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Równoważny poziom hałasu – (zgodnie z art. 3, pkt 32 b) POŚ) 

oznacza wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, 

skorygowaną według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym 

przedziale czasu odniesienia jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia 

akustycznego analizowanego dźwięku o zmiennym poziomie w czasie; równoważny 

poziom hałasu wyraża się wzorem zgodnie z Polską Normą. 

SDR – średni dobowy ruch w roku, czyli liczba pojazdów 

przejeżdżających przez dany przekrój w czasie jednej doby, średnio w ciągu jednego 

roku. 

SUiKZP – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

Mapa hałasu – na podst. art. 3 Dyrektywy oznacza przedstawianie na 

mapie rozkładu wskaźnika hałasu, dla danych dotyczących aktualnej lub 

przewidywanej sytuacji w zakresie hałasu, ze wskazaniem przypadków naruszenia 

obowiązujących wartości granicznych dla zabudowy lub terenu, liczby dotkniętych 

osób na określonym obszarze lub liczby lokali mieszkalnych poddanych działaniu 

hałasu o pewnej wartości wskaźnika na analizowanym obszarze. 

Strategiczna mapa hałasu – (na podstawie art. 3 Dyrektywy) oznacza 

mapę, opracowaną do celów całościowej oceny narażenia na hałas zabudowy lub 

obszaru z różnych źródeł na danym obszarze, albo do celów prezentacji ogólnych 

prognoz dla danego obszaru. 

Wskaźnik hałasu – (na podstawie art. 3 Dyrektywy) oznacza wartość, 

stosowaną do określenia poziomu hałasu w środowisku. 

Wartość dopuszczalna (graniczna) – na podst. art. 3 Dyrektywy 

oznacza wartość LDWN lub LN, po przekroczeniu której właściwe władze są 

obowiązane rozważyć wprowadzenie środków łagodzących. Dopuszcza się 

różnicowanie wartości granicznych według różnych rodzajów hałasu (od ruchu 

kołowego, szynowego, lotniczego, z działalności przemysłowej, etc.), różnego 

rodzaju terenu i różnej wrażliwości mieszkańców na hałas. Dopuszcza się także ich 

różnicowanie w zależności od istniejącej sytuacji i dla nowych sytuacji (w przypadku, 

gdy nastąpiła zmiana sytuacji w zakresie źródła hałasu lub wykorzystania terenu). 
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WOŚ UMP – Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. 

Wskaźnik M  – wskaźnik miary zagrożenia hałasem w środowisku, 

pozwalający na ustalenie kolejności realizacji zadań w Programie Ochrony 

Środowiska przed Hałasem (POŚpH). Sposób wyznaczania wartości wskaźnika M, 

określony został w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 

2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinien odpowiadać program 

ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U.  Nr 179, poz. 1498), jest następujący: 

( )110m0,1M ∆L0,1 −⋅= ⋅
, (5) 

gdzie ∆L oznacza wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu (w dB), 

natomiast m oznacza liczbę mieszkańców na terenie o poziomie hałasu 

przekraczającym wartość dopuszczalną o ∆L decybeli.  

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

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

Zagrożenie hałasem jest tym większe im większą wartość przyjmuje wskaźnik M. 

Identyfikuje to obszary, na których występują duże przekroczenia wartości 

dopuszczalnych w połączeniu z dużą liczbą osób narażonych. 

 

1.4 Rodzaje sporz ądzonych map 

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu 

i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 1340), w części graficznej dokumentacji 

przygotowano mapy, których rodzaje opisano w Tab. 2. 

Lp. Rodzaje map Opis 

1 Mapy emisyjne dla  
LDWN i LN 

Mapy prezentujące poziom emitowanego dźwięku wyrażony 
w postaci wskaźników LDWN i LN. Mapy prezentują 
rozmieszczenie izolinii poziomu imisji dźwięku dla 
wskaźników LDWN i LN w sytuacji niezakłóconego 
rozprzestrzeniania się, tzn. bez uwzględnienia 

uwarunkowań terenowych i przeszkód w propagacji hałasu 

Tab. 2 Zawartość map w części graficznej opracowania „Mapa akustyczna Poznania 2017”
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Lp. Rodzaje map Opis 

2 
Mapy imisyjne dla  

LDWN i LN 
 

Mapy obrazujące stan akustyczny środowiska wyrażony 
wskaźnikiem LDWN i LN w postaci barwnych stref, 

ilustrujących przedziały zakresu imisji. Mapy uwzględniają 
w pełnym stopniu zróżnicowanie ukształtowania terenu, stan 

i sposób jego zagospodarowania oraz średnie, lokalne 
warunki meteorologiczne. Mapy prezentują także obiekty 

chronione akustycznie 

3 

Mapy wrażliwości 
hałasowej 
obszarów  

dla LDWN i LN 

Mapy przedstawiające rozkład dopuszczalnych poziomów 
dźwięku dla wskaźników LDWN i LN na rozpatrywanym 

obszarze w zależności od sposobu zagospodarowania 
terenu 

4 

Mapy terenów 
zagrożonych 

hałasem  
dla LDWN i LN 

Mapy prezentujące wielkość przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów dźwięku dla wskaźników LDWN i LN, określonych 
rozporządzeniem Ministra Środowiska, wyrażone w postaci 
obszarów odpowiadających zróżnicowanym przedziałom 

przekroczeń. Mapy prezentują przekroczenia wartości 
dopuszczalnych w przedziałach co 5 dB oraz mapy w 

przedziałach co 10 dB 

5 

Mapy rozkładu 
przestrzennego 

wartości 
wskaźnika M dla 

LDWN i LN  

Mapa prezentująca przestrzenne rozmieszczenie wskaźnika 
M dla wskaźników LDWN i LN, wyznaczonego na podstawie 

rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać 

Program Ochrony Środowiska przed Hałasem (POŚpH) 

6 

Mapy 
rozmieszczenia 

ludności 
eksponowanej na 
hałas dla LDWN i LN 

Mapy zagrożeń akustycznych w odniesieniu do liczby osób 
eksponowanych na hałas, wyznaczone dla wskaźników 
LDWN i LN, powstające przez analizę rozkładu liczby osób 
mieszkających w poszczególnych strefach imisji dźwięku 

7 

Mapa zawierająca 
proponowane 
kierunki zmian 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Mapy prezentujące rozmieszczenie obszarów  
i obiektów objętych ochroną akustyczną w środowisku 

zewnętrznym (na podst. ustawy POŚ) oraz przestrzenny 
zasięg stref proponowanego ograniczenia możliwości 

rozwoju zabudowy mieszkaniowej, wynikający z 
występowania wysokich wartości imisji dźwięku 

 

Należy mieć na uwadze, iż obszary wyznaczone izoliniami poziomów hałasu 

na mapach tematycznie różnych (np. mapa imisyjna i mapa przekroczeń) nie muszą 

się pokrywać. Rozbieżność ta wynika z konieczności zachowania zgodności 

prezentowanych wyników obliczeń z wymaganiami formalnymi. Przedziały imisji 

hałasu i przedziały przekroczeń wartości dopuszczalnych przedstawiane są - zgodnie 
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z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu 

i sposobu prezentacji (Dz. U. 2007, nr 187, poz. 1340) - co 5 decybeli, w 

przedziałach wyznaczonych przez wielokrotność liczby 5 (50, 55, 60 dB, itd.). Z kolei 

dopuszczalne poziomy hałasu, zgodnie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst 

jednolity Dz.U. 2014, poz. 112), nie pokrywają się z wielokrotnością liczby 5.  

Dla przykładu, jeśli wartość dopuszczalna wynosi 68 dB to przekroczenie 

zaczyna się w ok. połowie przedziału imisji 65 - 70 dB, tj. zaczyna się od poziomu 

hałasu 68 dB, którego izolinii nie widać ze względu na konieczność prezentacji w ww. 

przedziałach, tj. co 5 dB. 

Wykonano dwa rodzaje mapy rozkładu przestrzennego wartości wskaźnika M 

(rozdz. 4.5) – dla każdego budynku mieszkalnego oddzielnie oraz dla kwadratów o 

boku 200 m, tj. o powierzchni 4 ha, z sumą wartości wskaźnika M wszystkich 

budynków w danym kwadracie, proporcjonalnie do powierzchni budynku 

przypadającej na dany kwadrat. 

Ze względu na brak wytycznych formalno-prawnych mapy emisyjne wykonano w 

następujący sposób: 

• dla hałasu komunikacyjnego – poziom hałasu dla wskaźnika LDWN i LN obliczony 

w odległości 10 m od toru ruchu, dla obserwatora na referencyjnej wysokości 4 

m, w warunkach propagacji w terenie akustycznie twardym, płaskim i 

niezabudowanym (bez przeszkód wpływających na propagację hałasu), 

• dla hałasu przemysłowego – emisja jest reprezentowana jako średnia 

przestrzenna wartość długookresowego wskaźnika poziomu hałasu LDWN 

obliczonego na granicy terenu wokół zakładu, dla obserwatora na referencyjnej 

wysokości 4 m. 

 

1.5 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Standardem jakości klimatu akustycznego w środowisku są dopuszczalne 

wartości poziomów dźwięku. Wartości te określa załącznik do Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
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hałasu w środowisku (tekst jedn.: Dz. U. 2014 poz. 112). Standardy jakości zostały 

zróżnicowane ze względu na rodzaj terenu, typ źródła hałasu oraz porę doby. 

W Tab. 3 oraz Tab. 4 przedstawiono dopuszczalne wartości poziomu dźwięku 

A w środowisku dla poszczególnych źródeł hałasu dla wskaźników długookresowych 

LDWN i LN, stosowanych w mapach akustycznych. 

 

Lp.  Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy 
średni poziom d źwięku A [dB] 

LDWN LN 

1 

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
b) Tereny szpitali, domów opieki 

społecznej 
c) Tereny zabudowy związanej ze 

stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży 

55 45 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jedno- i wielorodzinnej oraz 
zabudowy zagrodowej i 
zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 

c) Tereny mieszkaniowo-usługowe 
d) Tereny w strefie śródmiejskiej 

miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców 1) 

60 50 

1) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy 
mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku 
miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć 
w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową 
z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych 

 

Ww. rozporządzenie definiuje również dopuszczalne poziomy hałasu dla wskaźników 

mających zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, 

w odniesieniu do jednej doby, tj. LAeqD i LAeqN. Do ich wartości można odnieść m.in. 

wyniki z monitoringu hałasu w celu oceny klimatu akustycznego. Wartości 

dopuszczalnych poziomów LAeqD i LAeqN przedstawia Tab. 5 i Tab. 6. 

Tab. 3. Dopuszczalne długookresowe poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty 
lądowania i przeloty statków powietrznych 



 
 

 

 

  Mapa akustyczna miasta Poznania 2017 

 

str. 22 

 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom d źwięku A [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 1) 
Pozostałe obiekty  

i działalno ść będąca 
źródłem hałasu 

LDWN LN LDWN LN 

1 a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 

czasowym pobytem dzieci i młodzieży 
c) Tereny domów opieki społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

68 59 55 45 

4 a) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców2) 

70 65 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych 
2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych 
i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę 
śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

Tab. 4. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez drogi lub linie kolejowe oraz pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu 
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Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku [dB]  

Drogi lub linie 
kolejowe 1) 

Pozostałe obiekty  
i działalno ść będąca 
źródłem hałasu 

LAeqD LAeqN LAeqD LAeqN 

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 

61 56 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

4 a) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców2) 68 60 55 45 
1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 
2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych  
i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę 
śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

Tab. 5 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez drogi, linie kolejowe i tramwajowe (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – tekst jednolity (Dz. U. z 2014 r., poz.112) 
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Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom 
dźwięku A [dB] 

LAeqD LAeqN 

1 

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
b) Tereny szpitali, domów opieki społecznej 
c) Tereny zabudowy związanej ze stałym 

lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży 

55 45 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i 
wielorodzinnej oraz zabudowy 
zagrodowej  
i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
c) Tereny mieszkaniowo-usługowe 
d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców 1) 

60 50 

1) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy 

mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku 

miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć 

w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową 

z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

  

Tab. 6. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty lądowania i 
przeloty statków powietrznych 
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2 Zakres opracowania 

2.1 Charakterystyka obszaru podlegaj ącego ocenie 

Zasięg terytorialny opracowania obejmuje obszar zawarty w granicach 

administracyjnych miasta Poznania, zajmujący powierzchnię 261,9 km2, w którym 

mieszka 540,4 tys. osób, a gęstość zaludnienia wynosi ok. 2063 osób na km2 (stan 

ludności na 31.12.2016 – dane pochodzą ze strony internetowej Głównego Urzędu 

Statystycznego - http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx). Miasto 

Poznań jest miastem na prawach powiatu.  

Do 1990 r. funkcjonował podział miasta na 5 dzielnic: Grunwald, Jeżyce, 

Nowe Miasto, Stare Miasto oraz Wilda, który ma teraz tylko charakter zwyczajowy. 

Obecnie Poznań podzielony jest na 42 osiedlowe jednostki pomocnicze 

(w dzielnicach wyznaczono od 4 do 36 jednostek), (Tab. 7 oraz Rys. 1). 

 

Lp. Dzielnica Powierzchnia [km 2] Ludno ść ogółem [osoby] 

1 Grunwald 36,2 118 095 

2 Jeżyce 57,9 80 235 

3 Nowe Miasto 105,1 133 177 

4 Stare Miasto 47,1 152 808 

5 Wilda 15,0 58 033 

 

Tab. 7 Powierzchnia i liczba mieszkańców dzielnic miasta Poznania 
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 Rys. 1 Podział administracyjny miasta Poznania 
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Śródmieście jest częścią miasta Poznania obejmująca siedem jednostek 

pomocniczych, tj. Stare Miasto, Jeżyce, Sołacz, Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – 

Komandoria, Rataje, Wilda i Łazarz. Ich udział w powierzchni śródmieścia jest 

różnorodny, a łączny obszar wynosi ok. 1760 ha pow. terenu.  

Teren śródmieścia został wyznaczony na podstawie wyodrębnionego obszaru 

funkcjonalnego śródmieścia, wskazanego w aktualnym Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania przyjętego uchwałą 

Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r. nr LXXII/1137/VI/2014. 

 

 

Podstawowe dane statystyczne dla m. Poznania dot. mieszkalnictwa: 

• liczba mieszkań – 251,3 tys. (informacja ze strony internetowej Głównego 

Urzędu Statystycznego, stan na 31.12.2015), 

Rys. 2 Śródmieście miasta Poznania 
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• powierzchnia użytkowa mieszkań - 16236 tys. m2 (informacja ze strony 

internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, stan na 31.12.2015). 

Na terenie miasta Poznania znajdują się: 

• 290 placówki wychowania przedszkolnego, w tym 231 przedszkoli, 

• 113 szkół podstawowych, 

• 90 gimnazja, 

• 124 szkoły ponadgimnazjalne, 

• 24 szkół wyższych. 

Ponadto, na terenie Poznania znajduje się 23 szpitale, w tym 12 prywatnych.  

 

2.2 Identyfikacja i charakterystyka źródła hałasu 

W Mapie akustycznej 2017 uwzględniono następujące rodzaje hałasu na terenie 

miasta Poznania:  

− hałas drogowy,  pochodzący od ruchu samochodowego, 

− hałas kolejowy , pochodzący od linii kolejowych, 

− hałas tramwajowy , pochodzący od linii tramwajowych, wydzielonych lub 

zlokalizowanych w pasie drogowym, 

− hałas przemysłowy , pochodzący od wybranych zakładów przemysłowych 

na terenie miasta Poznania, w tym od wszystkich posiadających 

pozwolenie zintegrowane1) lub decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, 

− hałas lotniczy , pochodzący od operacji statków powietrznych 

obsługiwanych przez porty lotnicze zlokalizowane w granicach miasta 

Poznania. 

 

1)  POŚ, rozdział 4, art. 201.1.: „Pozwolenie zintegrowane wymaga prowadzenie instalacji, której 
funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować 
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo Środowiska jako całości. 
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2.2.1 Hałas drogowy 

Sieć drogowa miasta Poznania to drogi publiczne o łącznej długości 1 052 km 

(Rys. 3). Przez Poznań przebiega lub kończy swój bieg 5 dróg o znaczeniu 

krajowym:  

• DK nr 5 Świecie - Bydgoszcz - Poznań - Leszno - Wrocław - Lubawka,  

• DK nr 11 Kołobrzeg - Koszalin - Piła - Poznań - Ostrów - Kępno - Lubliniec - 

Bytom,  

• DK nr 32 Gubinek - Zielona Góra - Sulechów - Wolsztyn - Stęszew k. 

Poznania,  

• DK nr 92 Miedzichowo - Pniewy - Poznań - Września - Słupca - Konin - Kutno 

- Łowicz,  

• Autostrada A2 Świecko - Poznań - Łódź - Warszawa - Terespol.  

Autostrada A2 jest jednocześnie drogą o randze europejskiej E30, natomiast 

DK nr 5 – trasą E261. Przez Poznań przebiega również 5 dróg wojewódzkich: 

• DW nr 184 Poznań – Szamotuły - Ostroróg,  

• DW nr 194 Poznań – Węzeł S5 Gniezno Południe, 

• DW nr 196 Poznań – Murowana Goślina - Wągrowiec,  

• DW nr 307 Poznań – Buk - Opalenica - Nowy Tomyśl, 

• DW nr 430 Poznań – Puszczykowo - Mosina.  

W Mapie akustycznej 2017 uwzględniono wszystkie drogi na terenie miasta 

Poznania, których natężenie ruchu pojazdów w ciągu doby przekracza 3 000 

przejazdów (Rys. 3). Drogi charakteryzujące się mniejszym SDR niż ww. nie 

stanowią zagrożenia dla klimatu akustycznego, ponieważ zasięgi hałasu drogowego 

nie wykraczają wtedy poza obszar pasa drogowego, a więc nie powodują 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach chronionych 

akustycznie.  
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Źródłem hałasu drogowego są poruszające się pojazdy samochodowe. W celu 

określenia poziomu hałasu generowanego podczas ruchu pojazdów, należy 

dysponować informacjami o następujących parametrach, które decydują o hałasie:  

• prędkości ruchu – im większa prędkość ruchu tym hałas drogowy większy, 

• rodzaju i stanu technicznego nawierzchni jezdni, 

Rys. 3 Lokalizacja dróg w granicach miasta Poznania objętych Mapą akustyczną 2017 z wyróżnieniem 
dróg o największym natężeniu, przekraczającym 3 mln pojazdów rocznie  
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• rodzaju ruchu – ruch płynny (jednostajny), ruch niejednostajny, 

• rodzaju pojazdów samochodowych, 

• struktury ruchu (liczby pojazdów lekkich i ciężkich), 

• położenia drogi (droga na nasypie, w wykopie, w poziomie terenu) oraz 

ukształtowania terenu, 

• rodzaj pokrycia terenu pomiędzy źródłem hałasu (drogą) a punktem 

obserwacji.  

Parametry te omówiono w kolejnych podrozdziałach. Szczegółowe dane 

ruchowe oraz zestawienie wyników pomiarów terenowych służących do kalibracji 

modelu obliczeniowego przedstawiono w załączniku 2. 

2.2.1.1 Natężenie ruchu 

Mapę akustyczną miasta Poznania 2017 sporządzono w oparciu natężenie 

ruchu pojazdów pozyskane z trzech strumieni danych. Podstawowym źródłem był 

model przestrzenny VISUM, kalibrowany wielopunktowymi wynikami pomiarów 

natężenia ruchu samochodów. Dane z modelu VISUM były przyjęte do obliczeń 

emisji hałasu jeśli korelowały z przynajmniej jednym z dwóch pozostałych źródeł 

danych, tj. z systemu pętli indukcyjnych, zliczających pojazdy wjeżdżające na 

skrzyżowania sterowane sygnalizacją świetlną lub wyników pomiarów natężenia 

ruchu towarzyszących obligatoryjnie okresowemu monitoringowi hałasu (załącznik 2 

do tekstu). Przy braku ww. korelacji, przyjmowano dane z bazy, która gwarantowała 

zgodność wartości SDR z przylegającymi ulicami lub sąsiednimi odcinkami ulic oraz 

z danymi przyjętymi w poprzedniej mapie akustycznej.  

ZDM dostarczył dane z trzech systemów pętli indukcyjnych: ITS, GT Traffic 

oraz MSR, sumowane dla przedziałów godzinowych. Dane te nie mogą być jedyną 

podstawą do obliczeń akustycznych, gdyż obejmują stosunkowo niedużą sieć ulic, 

nie uwzględniają ruchu pojazdów ciężkich, ale przede wszystkim zawierają liczne 

braki spowodowane awariami. 

Udział poszczególnych pór doby (dzień, wieczór, noc) w SDR ustalono na 

podstawie danych rzeczywistych, zarejestrowanych przez pętle indukcyjne. Wartości 

te wyznaczono uśredniając dane dla poszczególnych godzin z całego roku, a 
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następnie sumując przedziałami dla średniorocznej pory dziennej, wieczornej i 

nocnej. 

Udział pojazdów ciężkich w potoku ruchu dla poszczególnych pór doby 

ustalono na podstawie modelu VISUM lub okresowego monitoringu hałasu, na 

ulicach gdzie to źródło danych było wykorzystane do ustalenia wartości SDR. 

Szczegółowe informacje na temat natężenia ruchu znajdują się w załączniku 2. W 

załączniku tym wyróżniono drogi o natężeniu ruchu przekraczającym 3 miliony 

przejazdów rocznie.  

2.2.1.2 Prędkość ruchu 

Prędkość jest jednym z podstawowych parametrów determinujących hałas 

generowany przez samochody. W poniższej tabeli przedstawiono zmianę poziomu 

emisji hałasu drogowego, oddzielnie dla pojazdów lekkich i ciężkich, spowodowaną 

zmianą prędkości. Zmiany te wyznaczono na podstawie referencyjnej metodyki 

obliczeniowej NMPB (rozdz. 4.1). Jako prędkość odniesienia przyjęto 30 km/godz. 

Dla pojazdów lekkich wzrost prędkości o 20 km/godz., przy prędkościach do 70 

km/godz. powoduje wzrost poziomu emisji o ok. 3 dB, natomiast powyżej 70 

km/godz. – wzrost o ok. 2 dB. Dla pojazdów ciężkich wzrost poziomu emisji hałasu 

kształtuje się na poziomie ok. 2 – 2,5 dB przy wzroście prędkości o 20 km/godz. 

Kategoria 
pojazdów 

Zmiana poziomu emisji [dB] 

V = 50 km/h V = 70 km/h V = 90 km/h V = 110 km/h  

pojazdy lekkie 3,7 6,4 8,4 10,1 

pojazdy ciężkie 2,6 5,1 7,1 -- 

 

Do określenia prędkości pojazdów na drogach na terenie miasta Poznania 

oparto się o aktualnie obowiązujące ograniczenia prędkości. W tym celu skorzystano 

z następujących baz danych dopuszczalnych prędkości pojazdów: 

• wykaz ulic o ograniczonej prędkości 20/30/40 km/godz. przekazany 

przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 

Tab. 8. Przyrost poziomu emisji hałasu drogowego ze wzrostem prędkości, wyrażony względem 
prędkości 30 km/godz.  
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• wykaz ulic o podwyższonej prędkości dopuszczalnej, powyżej 

50 km/godz., przekazany przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 

• dane dotyczące ograniczeń prędkości dla dróg w OSM – baza danych 

OpenStreetMap, dostępna na stronie http://osmapa.pl/w/maxspeed/ 

(przykładowy zrzut ekranu z ww. strony - Rys. 4). 

 

Biorąc pod uwagę powyższe dane, zastosowano następujący algorytm 

wyznaczania średnich prędkości dla pojazdów lekkich na potrzeby mapy akustycznej 

miasta Poznania dla roku 2017: 

• dla pory dziennej oraz wieczornej jako średnią prędkość przyjęto wartość 

prędkości dopuszczalnej, czyli: Vśr = Vdop, 

• dla pory nocnej, w przypadku drogi jednojezdniowej, o jednym pasie ruchu na 

kierunek, jako średnią prędkość przyjęto wartość prędkości dopuszczalnej, czyli: 

Vśr = Vdop, 

Rys. 4 Fragment śródmieścia Poznania z oznaczeniem dopuszczalnych prędkości (źródło: 
http://osmapa.pl/w/maxspeed/) 
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• dla pory nocnej, w przypadku drogi dwujezdniowej lub drogi jednojezdniowej o 

dwóch lub więcej pasach ruchu nakierunek, jako średnią prędkość przyjęto 

wartość prędkości dopuszczalnej, powiększoną o 10 czyli: Vśr = 10 + Vdop. 

Dla pojazdów ciężkich za prędkość średnią przyjęto wartość wynikającą z przepisów 

dot. ograniczeń prędkości, bez względu na porę doby, liczbę pasów ruchu i jezdni. 

2.2.1.3 Rodzaj ruchu 

Wielkość emisji hałasu drogowego zależy m.in. od płynności ruchu pojazdów. 

Hałas generowany podczas przyspieszania (np. podczas odjazdu ze skrzyżowania) 

jest większy niż hałas generowany w ruchu jednostajnym. W obliczeniach 

akustycznych, dla całego analizowanego układu drogowego przyjęto rodzaj ruchu 

określony w metodyce referencyjnej jako ruch równomierny, zgodnie z założeniami 

przyjętymi do mapy akustycznej 2012. 

2.2.1.4 Rodzaj i stan nawierzchni drogi 

Rodzaj i stan nawierzchni drogi ma wpływ na emisję hałasu drogowego. 

W niniejszej mapie akustycznej, przyjęto zgodnie ze stanem faktycznym, że 

większość odcinków ulic wykonana jest z tradycyjnej nawierzchni asfaltowej (tzw. 

beton asfaltowy) oraz znajdują się w dobrym stanie (nie przyjmowano żadnej 

poprawki na emisję hałasu ze względu na zły stan nawierzchni). Zestawienie 

nawierzchni drogowych o obniżonej emisji hałasu (tzw. ciche nawierzchnie) na 

terenie miasta Poznania przedstawiono w załączniku 7 do tekstu. 

W obliczeniach poziomu emisji hałasu przyjęto, że w szerokości jezdni 

nawierzchnia drogi jest akustycznie twarda (G=0). Dla odcinków ulic, na których 

wykonano nawierzchnię o obniżonej emisji (cicha nawierzchnia), a jej wiek nie 

przekracza trzech lat, przyjęto skuteczność tłumienia hałasu zgodnie z metodyką 

referencyjną. Dla ulic wykonanych z kostki przyjęto wzrost emisji hałasu względem 

nawierzchni referencyjnej, zgodnie z metodą NMPB (rozdz. 4.1). 
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2.2.2 Hałas kolejowy 

Na obszarze miasta i powiatu działa Poznański Węzeł Kolejowy, w którego 

granicach odbywa się ruch regionalny, międzyregionalny i międzynarodowy. W węźle 

tym zbiega się 19 linii kolejowych: 

− linia E20 Warszawa Zachodnia - Poznań Główny - Kunowice - granica 

państwa 

− linia nr 271 Wrocław Główny - Poznań Główny 

− linia nr 272 Kluczbork - Poznań Główny 

− linia nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny 

− linia nr 352 Swarzędz – Poznań Starołęka 

− linia nr 353 Poznań Wschód - Skandawa - granica państwa 

− linia nr 354 Poznań Główny - Piła Główna 

− linia nr 356 Poznań Wschód - Bydgoszcz Główna (kierunek Gołańcz) 

− linia nr 357 Sulechów - Luboń koło Poznania (kierunek Wolsztyn) 

− linia nr 394 Poznań Krzesiny – Kobylnica 

− linia nr 395 Zieliniec – Poznań Piątkowo – Kiekrz  

− linia nr 801 Poznań Starołęka – Poznań Górczyn 

− linia nr 802 Poznań Starołęka – Luboń koło Poznania 

− linia nr 803 Poznań Piątkowo – Suchy Las 

− linia nr 804 Poznań Antoninek – Nowa Wieś Poznańska 

− linia nr 805 Swarzędz – Stary Młyn 

− linia nr 806 Pokrzywno – Poznań Franowo – Nowa Wieś Poznańska 

− linia nr 823 Pokrzywno – Poznań Franowo 

− linia nr 984 Poznań Franowo PFB – Poznań Franowo PFA. 

Układ linii podstawowych węzła uzupełniany jest przez linie obwodowe oraz 

łącznice umożliwiające swobodny ruch pociągów w wielu kierunkach z pominięciem 

stacji Poznań Główny. Obwodnicą jeżdżą głównie pociągi towarowe. W Poznaniu 

znajduje się ok. 161,3 km linii kolejowych (Rys. 5). 
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Wielkość hałasu kolejowego zależy od wielu czynników, m.in.:  

− typu i rodzaju hamulców w poszczególnych składach,  

− typu i stanu technicznego wagonów,  

− typu lokomotywy, 

− konstrukcji i stanu technicznego torowiska i podtorza (rodzaj szyn, 

sposób łączenia i ułożenia, itd.), 

− prędkości jazdy. 

Rys. 5 Linie oraz stacje kolejowe w granicach miasta Poznania 
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Do analiz na potrzeby mapy akustycznej uwzględniono wszystkie linie 

kolejowe na terenie miasta. Zastosowano podział pociągów na kategorie według 

standardów przyjętych w analizach środowiskowych realizowanych przez Biuro 

Ochrony Środowiska Polskich Linii Kolejowych PLK S.A. W modelu akustycznym 

poszczególne rodzaje pociągów przypisano do odpowiedniej kategorii (Tab. 9), 

zgodnie z metodyką referencyjną RMR obliczania hałasu kolejowego, opisaną w 

rozdziale 4.1.  

Rodzaj poci ągu Oznaczenie Kategoria poci ągu wg RMR 

pociąg osobowy stary POS C1 

pociąg osobowy nowoczesny PON C3 

pociąg towarowy TOW C4 

autobus szynowy SZY C6 

pociąg pospieszny zintegrowany PPZ C8 

pociąg pospieszny wagonowy 
elektryczny 

PPWE C2 

lokomotywy LOK C4 

pociąg utrzymaniowo-naprawczy UN C4 

 

W celu określenia emisji hałasu generowanego przez pociągi niezbędne 

informacje pozyskano od PLK S.A. (dane o taborze i infrastrukturze). Do tego 

wykonano pomiary hałasu kolejowego przeprowadzonymi na potrzeby niniejszej 

mapy akustycznej (pomiary własne, 8 punktów pomiarowych) oraz wykorzystano 

dane przekazane przez PKP PLK S.A. (2 punkty pomiarowe).  

W Tab. 10 przedstawiono podstawowe dane ruchowe wykorzystane do 

obliczeń akustycznych z wyszczególnieniem linii kolejowych o rocznym natężeniu 

ruchu przekraczającym 30 000 przejazdów. Szczegółowe zestawienie danych 

ruchowych, wyników pomiarów hałasu oraz parametrów torowisk zawarto w 

załączniku 3 do tekstu. 

W obliczeniach uwzględniono zmiany prędkości pociągów, tj. hamowanie i 

przyspieszanie na odcinku 1,5 km odpowiednio przed oraz za stacją kolejową. 

 

Tab. 9 Rodzaje pociągów oraz odpowiadające im kategorie w metodyce RMR do obliczania poziomu 
hałasu kolejowego 
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Dane o linii  Prędkość średnia [km/godz.]  
Roczne 

natężenie ruchu  Lp.  Numer linii  Nazwa linii  Kilometra ż 
początkowy  

Kilometra ż 
końcowy  

PPWE, 
PPZ 

POS, 
PON SZY TOW LOK  UN 

1 3 Swarzędz - Poznań Antoninek 291,618 294,112 120 90 - 45 60 60 23725 

2 3 
Poznań Główny - Poznań 

Górczyn 
304,656 309,155 120 90 90 - 60 60 17520 

3 3 
Poznań Antoninek - Poznań 

Wschód 
294,112 298,997 120 90 - 45 60 60 27375 

4 3 Poznań Górczyn - Chlastawa  309,155 382,754 120 90 90 45 60 60 33215* 

5 3 Poznań Wschód - Poznań 
Główny 298,997 304,656 120 90 90 45 60 60 59130* 

6 271 Lubo ń k. Poznania - Poznań 
Główny 157,933 164,455 80 70 - 50 60 60 30660* 

7 272 Jarocin - Pozna ń Krzesiny 133,574 191,622 100 80 - 40 50 50 30660* 

8 272 Poznań Krzesiny - Poznań 
Starołęka 

191,622 196,001 80 70 - 40 50 50 18980 

9 272 
Poznań Starołęka - Poznań 

Główny 
196,001 201,507 60 50 - 30 40 40 19345 

10 351 Poznań Główny - Poznań 
Główny POD 0 2,898 60 60 60 - 50 50 30660* 

11 351 Poznań Główny - Kiekrz 2,898 12,909 100 80 80 40 50 50 21535 

12 352 
Nowa Wieś Poznańska - 
Poznań Franowo PFA 

2,804 4,35 - 70 - 40 50 50 12045 

13 352 
Poznań Franowo PFA - 

Pokrzywno 
4,35 9,238 - 40 - 30 30 30 16790 

14 352 Pokrzywno - Poznań Starołęka 9,238 11,798 50 - - 40 40 40 20075 

15 353 Poznań Wschód - Kobylnica -0,91 7,727 120 100 - - - - 24820 

16 354 Poznań Główny - Suchy Las -0,197 6,3 - 50 - - - - 6570 

17 356 Poznań Wschód - Bolechowo -0,802 14,016 - - 80 40 - - 11680 

Tab. 10 Charakterystyka linii kolejowych wykorzystana na obliczeń akustycznych do mapy akustycznej miasta Poznania 2017 
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Dane o linii  Prędkość średnia [km/godz.]  
Roczne 

natężenie ruchu  Lp.  Numer linii  Nazwa linii  Kilometra ż 
początkowy  

Kilometra ż 
końcowy  

PPWE, 
PPZ 

POS, 
PON SZY TOW LOK  UN 

18 394 Poznań Krzesiny - Pokrzywno -0,005 3,202 - - - 30 40 40 13140 

19 394 
Pokrzywno - Poznań Franowo 

PFA 
3,202 8,078 - - - 30 40 40 2555 

20 394 
Poznań Franowo PFA - Stary 

Młyn 
8,078 10,193 - - - 30 40 40 14235 

21 395 Zieliniec - Poznań Piątkowo -0,019 14,67 - - - 30 40 40 14235 

22 395 Poznań Piątkowo - Kiekrz 14,67 20,886 - - - 30 40 40 9490 

23 801 
Poznań Starołęka - Poznań 

Górczyn 
0 4,126 - - - 20 30 30 12045 

24 802 
Poznań Starołeka PSK – 

Luboń k. Poznania 
0 4,453 - - - 20 30 - 5475 

25 803 Poznań Piątkowo - Suchy Las -1,055 1,145 - - - 20 30 - 1460 

26 804 
Poznań Antoninek - Nowa 

Wieś Poznańska 
0,311 1,882 - 40 - 20 30 30 4380 

27 806 
Poznań Franowo PFD-Nowa 

Wieś Poznańska 
0 4,082 60 - - 30 40 - 4745 

28 823 Poznań Franowo PFD - Stary 
Młyn 

0 4,714 - - - 20 20 - 6205 

29 824 
Pokrzywno-Poznań Franowo 

PFD 
-0,052 2,481 60 - - 30 40 40 12775 

30 984 
Poznań Franowo PFB - 
Poznań Franowo PFA 

0 2,68 - - - 30 - - 1825 

31 805 Swarzędz – Stary Młyn 0 1,453 - - - 20 30 0 1825 

32 394 Stary Młyn – Zieliniec 10,193 12,2 - - - 30 40 40 22995 

33 394 Zieliniec – Kobylnica 12,2 15,979 - - - 30 40 40 7665 

* - linie, których natężenie ruchu w skali rocznej (2016) przekracza 30 000 przejazdów pociągów. 
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2.2.3 Hałas tramwajowy 

Sieć komunikacji tramwajowej obejmuje w Poznaniu 21 linii tramwajowych (w 

tym jedna linia nocna), o łącznej długości ok. 137 km. Rozchodzą się one 

promieniście z centrum Poznania w kierunku 14 pętli tramwajowych, zlokalizowanych 

w pobliżu większych osiedli mieszkaniowych, zakładów produkcyjnych, cmentarzy 

oraz centrów handlowych Rys. 6.  

 

 

Hałas tramwajowy jest, podobnie jak hałas kolejowy, rodzajem hałasu 

szynowego. Wielkość emisji hałasu tramwajowego zależy m.in. od konstrukcji i 

położenia torowiska, tj. od:  

Rys. 6 Linie tramwajowe w granicach miasta Poznania 
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− biegu torowiska (wydzielone, w jezdni, estakada), 

− usytuowania torowiska w stosunku do poziomu terenu, 

− rodzaju wypełnienia między szynami, 

− typu szyn, 

− sposobu mocowania szyn (sztywne, sprężyste), 

− rodzaju podkładów (beton, drewno, stal), 

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

− systemów antywibracyjnych. 

W celu określenia emisji hałasu generowanego przez tramwaje pozyskano 

i przetworzono niezbędne dane przekazane przez Zarząd Transportu Miejskiego w 

Poznaniu oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o. o.. 

Aktualnie w Poznaniu eksploatowanych jest 7 typów tramwajów, które 

zaprezentowano w Tab. 11.  

Lp. 
Tramwaj 

Producent Typ Oznaczenie  

1 Konstal 105N 105 

2 HCP Tatra RT6N1 RT6 

3 Siemens Combino COM 

4 Solaris Tramino S105P SOL 

5 Modertrans Moderus Beta BET 

6 Modertrans Moderus Alfa ALF 

7 Düwag GT8 GT8 

Natężenie ruchu (SDR) dla wszystkich 21 linii tramwajowych, przy 

uwzględnieniu zimowego i letniego rozkładu jazdy (z wyłączeniem rozkładów jazdy 

dla sytuacji nadzwyczajnych, np. awarie, remonty) dla poszczególnych pór doby 

przedstawia Tab. 12. 

 

  

Tab. 11 Typy tramwajów eksploatowane w Poznaniu
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Średnioroczne dobowe nat ężenie ruchu (stan na rok 2016) 

Numer linii Pora dzienna  
(6:00 – 18:00) 

Pora wieczorna  
(18:00 – 22:00) 

Pora nocna  
(22:00 – 6:00) 

 1 118 30 17 
 2 105 27 15 
 3 37 3 0 
 4 71 26 15 
 5 111 29 16 
 6 116 30 16 
 7 114 30 16 
 8 114 29 16 
 9 106 27 15 

 10 109 28 15 
 11 65 24 15 
 12 109 28 15 
 13 106 27 15 
 14 110 28 15 
 15 113 29 16 
 16 111 29 16 
 17 108 28 15 
 18 106 27 15 
 19 17 3 0 
 20 62 10 2 

 201 0 0 31 
 

Typy tramwajów wraz z ich średniorocznym procentowym udziałem w 

całkowitym natężeniu ruchu przedstawiono w Tab. 13. Podział ten jest istotny ze 

względu na różne poziomy emisji hałasu poszczególnych typów. 

Tab. 12 Średnioroczne dobowe natężenie ruchu tramwajów z podziałem na numer linii i porę doby 
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Udział typów tramwajów w nat ężeniu ruchu [%] (stan na rok 2016) 

Numer 
linii 

Pora dzienna (6:00 – 18:00) Pora wieczorna (18:00 – 22:00) Pora nocna (22:00 – 6:00) 
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1 71,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,3 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 10,6 0,0 42,4 10,6 10,6 0,0 25,8 6,7 0,0 66,7 0,0 13,3 0,0 13,3 0,0 0,0 66,7 16,7 16,7 0,0 0,0 

3 0,0 0,0 29,4 0,0 0,0 0,0 70,6 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 66,7 -- -- -- -- -- -- -- 

4 0,0 0,0 0,0 0,0 54,3 0,0 45,7 0,0 0,0 0,0 0,0 58,3 0,0 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 0,0 45,5 

5 31,9 0,0 0,0 44,9 0,0 0,0 23,2 37,5 0,0 0,0 56,3 0,0 0,0 6,3 40,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

6 52,2 0,0 0,0 47,8 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 

7 10,6 0,0 10,6 0,0 33,3 0,0 45,5 5,9 0,0 11,8 0,0 47,1 0,0 35,3 0,0 0,0 22,2 0,0 55,6 0,0 22,2 

8 41,2 0,0 0,0 0,0 52,9 0,0 5,9 18,8 0,0 0,0 0,0 81,3 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 0,0 

9 0,0 0,0 51,5 0,0 10,6 0,0 37,9 0,0 0,0 66,7 0,0 13,3 0,0 20,0 0,0 0,0 66,7 0,0 11,1 0,0 22,2 

10 12,1 0,0 0,0 57,6 0,0 0,0 30,3 0,0 0,0 6,3 81,3 0,0 0,0 12,5 10,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 10,0 

11 0,0 0,0 2,9 0,0 54,3 0,0 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 0,0 45,5 0,0 0,0 9,1 0,0 54,5 0,0 36,4 

12 48,6 0,0 0,0 51,4 0,0 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0 73,3 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 

13 12,1 69,7 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 12,5 81,3 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 85,7 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 

14 41,2 0,0 0,0 58,8 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0 

15 25,8 0,0 0,0 74,2 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

16 34,3 0,0 0,0 53,7 10,4 0,0 1,5 6,7 0,0 0,0 86,7 6,7 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 83,3 8,3 0,0 0,0 

17 11,9 0,0 0,0 0,0 88,1 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 93,3 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 87,5 0,0 0,0 

18 22,1 30,9 10,3 0,0 19,1 0,0 17,6 13,3 40,0 6,7 0,0 26,7 0,0 13,3 10,0 50,0 0,0 0,0 30,0 0,0 10,0 

19 76,9 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 15,4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

20 76,9 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 17,9 83,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 -- -- -- -- -- -- -- 

201 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,0 0,0 0,0 38,5 0,0 0,0 61,5 

Tab. 13 Procentowy udział poszczególnych typów tramwajów w natężeniu ruchu dla trzech pór doby
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Szczegóły dotyczące danych ruchowych tramwajów (stan na rok 2016), opis 

parametrów torowisk oraz zestawienie wyników pomiarów przedstawiono w 

załączniku 4 do tekstu. 

 

2.2.4 Hałas przemysłowy 

W mapie akustycznej miasta Poznania 2017 uwzględniono hałas przemysłowy 

emitowany od wybranych zakładów, w tym wszystkich zakładów posiadających 

pozwolenia zintegrowane oraz z Toru „Poznań”. Lokalizacja zakładów została 

przedstawiona na Rys. 7. 

Listę zakładów objętych mapą akustyczną przedstawiono w Tab. 14. Łączna 

powierzchnia terenu zajmowana przez te zakłady wynosi ok. 301 ha. 

Wielkość emisji hałasu z każdego zakładu zależy od: 

− liczby i lokalizacji źródeł hałasu, 

− czasu emisji hałasu (w przypadku źródeł nieruchomych) lub liczby 

przejazdów (w przypadku źródeł ruchomych), 

− wielkości emisji hałasu (poziomu mocy akustycznej) poszczególnych 

źródeł. 

Do stworzenia modelu akustycznego, dla części zakładów wykorzystano 

kompletne lub częściowe akustyczne dane wejściowe, będące w zasobach WOŚ 

UMP oraz pozyskane od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

(zakłady numer 01, 08, 12, 14, 16-22, 24, 25). Dla tych zakładów modele akustyczne 

uwzględniają wszystkie zidentyfikowane we ww. danych źródła hałasu. 

Dla zakładów, dla których WOŚ UMP nie dysponował danymi wejściowymi lub 

dane te nie były wystarczające (zakłady 02-07, 09-11, 13, 15, 23, 26, 27), model 

akustyczny zbudowano przy pomocy metody zastępczych źródeł powierzchniowych, 

zastępując cały zakład jednym źródłem powierzchniowym (w przypadku braku 

bardziej szczegółowych danych) lub zespołem źródeł powierzchniowych o różnych 

poziomach emisji. W celu określenia poziomu emisji, dla tych przypadków posłużono 

się pomiarami akustycznymi wykonanymi w otoczeniu analizowanych obiektów (poza 

terenem zakładu).  
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Charakterystyki zakładów wraz z zestawieniem wyników terenowych 

pomiarów hałasu  przedstawiono w załączniku 5 do tekstu. 

 

 

  

Rys. 7 Lokalizacja zakładów przemysłowych na terenie miasta Poznania uwzględnianych w Mapie 
akustycznej 2017 
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Numer 
zakładu Nazwa i adres zakładu 

01 Tor Poznań 
ul. Wyścigowa 3, 62-081 Przeźmierowo 

02 Lisner Sp. z o.o. 
ul. Strzeszyńska 38/42, 60-479 Poznań 

03 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe 

ADOB Sp. z o.o. 
ul. Kołodzieja 11, 61-070 Poznań 

04 Elektrociepłownia "EC II Karolin" 
ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań 

05 Exide Technologies S.A. 
ul. Gdyńska 31/33, 61-016 Poznań 

06 
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „SYNTEZA” Sp. z o.o. – 

Zakład nr 2 
ul. Rzeczna 1/5, 61-013 Poznań 

07 
Zakłady Metalurgiczne „POMET” S.A. 

ul. Krańcowa 20, 61-037 Poznań 

08 
Volkswagen Poznań Sp. z o.o. 

ul. Warszawska 349, 61-066 Poznań 

09 
OWENS – ILLIONIS Produkcja Polska S.A. 

- Huta Szkła "Antoninek" 
ul. Gorzysława 31/37, 60-101 Poznań 

10 Fabryka papieru MALTA-DECOR" S.A. 
ul. Wołkowyska 32, 61-132 Poznań 

11 
Kompania Piwowarska S.A. – 
LECH Browary Wielkopolski 

ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań 

12 Słodownia Soufflet Polska Sp. z o.o. 
ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań 

13 „IBP Instalfittings” Sp. z o.o. 
ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań 

14 Ferrex Sp. z o.o. 
ul. Romana Maya 1, Poznań 

15 Volkswagen Poznań Sp. z o.o. - Odlewnia Aluminium - ul. 28 Czerwca 
1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań 

16 
Instalacja Termicznego Przekształcania 

Odpadów Komunalnych – ITPOK, 
ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań 

Tab. 14 Zestawienie zakładów przemysłowych uwzględnianych w mapie akustycznej Poznania 2017 
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Numer 
zakładu Nazwa i adres zakładu 

17 
Zakład Zagospodarowania Odpadów 

w Poznaniu Sp. z o.o. – biokompostownia, 
ul. Meteorytowa 3, 61-680 Poznań 

18 Ekos Poznań Sp. z o.o. 
ul. Krańcowa 12, 61-021 Poznań 

19 
Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. 

– sortownia odpadów, 
ul. Krańcowa 14, 61-021 Poznań 

20 
SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych 

ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań 

21 
Alkom F.H.U. 

ul. Obodrzycka 75 

22 
Unilever Polska S.A. 

ul. Bałtycka 43, 61-017 Poznań 

23 
Pekabex S.A. 

ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań 

24 
Bridgestone Poznań Sp. z o.o., 
ul. Bałtycka 65, 61-017 Poznań 

25 
RPC BEBO Sp. z o.o. 

ul. Urszuli Ledóchowskiej 33/35, 60-462 Poznań 

26 
BSC Drukarnia Opakowań S.A. 

ul. Żmigrodzka 37, 60-171 Poznań 

27 
Centrum Handlowe „Posnania” 

ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań 

 

 

2.2.5 Hałas lotniczy 

W granicach administracyjnych miasta Poznania funkcjonują dwa lotniska: 

Międzynarodowy Port Lotniczy Poznań – Ławica przy ul. Bukowskiej oraz lotnisko 

wojskowe w Poznaniu - Krzesinach, wchodzące w struktury NATO. 
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2.2.5.1 Lotnisko wojskowe Poznań – Krzesiny 

a) Lokalizacja lotniska 

Lotnisko Poznań – Krzesiny (kod ICAO: EPKS) znajduje się na terenie 

Jednostki Wojskowej nr 1156, na terenie której znajduje się 31 Baza Lotnictwa 

Taktycznego. Lotnisko jest położone w południowo - wschodniej części Poznania, 

około 8 km od centrum miasta. Lotnisko jest położone na terenach dobrze 

zurbanizowanych. Na północ od osi drogi startowej znajduje się Poznań (Nowe 

Miasto) oraz Szczepankowo. Na północny-wschód znajdują się miejscowości 

Krzesiny i Świątniczki. Na wschód od lotniska znajdują się miejscowości Jaryszki, 

Szczytniki, Gądki, Robakowo. Na południe od lotniska znajdują się miejscowości: 

Osiedle Głuszyna, Babki, Daszewice. Na zachód od lotniska znajdują się: os. 

Marlewo i os. Świerczewo w Poznaniu oraz miasto Luboń.  

Podstawowe dane identyfikacyjne i parametry lotniska Poznań - Krzesiny 

zamieszczono w Tab. 15.  

RWY Kierunek 
geograficzny 

Współrz ędne THR 
(WGS-84) 

Współrz ędne ko ńca 
drogi startowej 

Poziom 
progu 

[m] 

Współrz ędne ARP 
(WGS-84), 

wzniesienie [m] 

11 118,000° GEO 52° 20’ 13,77’’N 
16° 57’ 01,67’’E 

115,5 52° 19’ 54,9”N 
16° 57’ 59,7”E 
wzniesienie 84 29 298,000° GEO 52° 19’ 36,15’’N 

16° 58’ 57,79’’E 
115,5 

 

b) Typy eksploatowanych statków powietrznych 

Podstawowym typem statków powietrznych użytkowanych na lotnisku są 

myśliwce General Dynamics F-16 Fighting Falcon, w wersji Block52+. 

Statki F-16 Block 52+ są samolotami odrzutowymi wielozadaniowymi. 

Przeznaczone są między innymi do walk manewrowych na średnich i małych 

odległościach oraz do zwalczania celów naziemnych.  

Poza myśliwcami F-16 na lotnisku okresowo mogą operować inne statki 

powietrzne takie jak: 

Tab. 15. Dane identyfikacyjne i podstawowe parametry lotniska Poznań – Krzesiny (EPKS) 
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− turbowentylatorowe myśliwce (np. SU-22, PA200 Tornado, PZL TS-11 Iskra, MIG-

29, EUROFIGHTER Typhoon), 

− turbośmigłowe samoloty transportowe i pasażersko – transportowe (np. CASA C-

295, Lockheed C-130 Hercules, PZL Mielec M-28 Skytruck), 

− turbowentylatorowe samoloty transportowe i pasażerskie (np. Boeing E-3A Sentry 

- „AWACS”, Boeing KC-135R T Stratotanker, Cesna C560 Citation, Embraer 

EMB-135, Embraer EMB-145), 

− śmigłowce (np. MIL Mi-2, MIL Mi-8, MIL Mi-24, Aerospatiale AS-350, 

Agustaestland AB-412 Griffon, Sikorsky UH-60 Black Hawk, PZL Świdnik W-3 

Sokół). 

 

 
c) Charakterystyka operacji lotniczych oraz tras dolotowych i odlotowych 

Na lotnisku Poznań - Krzesiny jedyną używaną drogą startową jest droga 

usytuowana pod kątem 298o – 118o. Starty i lądowania wykonuje się najczęściej pod 

wiatr. Na przedmiotowym lotnisku przeważają wiatry zachodnie (80%), stąd najwięcej 

operacji wykonywanych jest na kierunku 298°.  

Na podstawie danych z AIP (MIL AIP Poland, MIL AD4 EPKS 1-1- 

50.JAN.2017) oraz danych rejestrowanych w trakcie rocznego monitoringu hałasu 

(od 01.07.2015 do 30.06.2016), wyróżniono trasy odlotowe i dolotowe na kierunkach 

RWY 11 oraz RWY 29 oraz zidentyfikowano trasy dodatkowych manewrów 

szkoleniowych, takich jak operacje touch-and-go (T&G) i podejść do lądowania typu 

„low approach”, operacji typu „closed traffic pattern”. 

Poglądowe zestawienie graficzne głównych tras operacji lotniczych 

przedstawiono na Rys. 8. Szczegółowe prezentacje graficzne tras wraz z opisem 

zamieszczono w załączniku 6.3. 
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Na podstawie danych przekazanych przez Zarządzającego lotniskiem, w Tab. 

16 przedstawiono roczne zestawienie operacji z podziałem na kierunki drogi 

startowej i pory doby. W tabeli oprócz operacji startów i lądowań zamieszczono „inne 

operacje”. Kategoria ta zawiera wszystkie operacje szkoleniowe wykonywane nad 

lotniskiem – takie jak operacje touch and go, operacje niskiego podejścia (low 

approach), operacje separujące przed lądowaniem typu Overhead i inne. 

Szczegółowe zestawienia operacji wraz z ich opisem, obciążeniem tras 

zamieszczono w załączniku 6.5. 

  

Rys. 8 Główne trasy operacji lotniczych na lotnisku EPKS 
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Pora 
doby 

RWY 11 RWY 29 
Łącznie - 

pora 
doby Start Lądowanie  Inne 

operacje  Start Lądowanie  Inne 
operacje  

dzień 855 765 430 1711 1638 887 6286 

wieczór 91 107 40 226 282 119 865 

noc 7 7 5 27 77 22 145 

razem 953 879 475 1964 1997 1028 7296 

 

W Tab. 17 zamieszczono średnie obciążenie kierunków drogi startowej. 

Pora doby 

RWY11 RWY29 

Start Lądowanie  Inne 
operacje Start Lądowanie  Inne 

operacje 

dzień 
14% 12% 7% 27% 26% 14% 

33% 67% 

wieczór 
11% 12% 5% 26% 33% 14% 

28% 72% 

noc 
5% 5% 3% 19% 53% 15% 

13% 87% 

razem 
13% 12% 7% 27% 27% 14% 

32% 68% 
 

Na lotnisku Poznań Krzesiny występuje dość znaczne zróżnicowanie dobowe 

obciążenia ruchowego. Na podstawie rocznego monitoringu hałasu wykonywanego w 

okresie od 01.07.2015 do 30.06.2016 wynika, iż w tym okresie było łącznie 223 dni 

lotne oraz 25 nocy, w których odbywały się operacje lotnicze. W ciągu 187 dni loty 

wykonywane były na progu RWY29, a w ciągu 102 dni loty odbywały się na kierunku 

RWY11. W czasie 21 nocy miały miejsce operacje na RWY29, a w ciągu 7 nocy 

operacje na RWY11.   

Tab. 16 Roczna liczba operacji w okresie roku od 01.07.2015 do 30.06.2016 na lotnisku Poznań – 
Krzesiny 

 Tab. 17 Średnioroczne obciążenie kierunków drogi startowej 
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d) Warunki meteorologiczne 

Na podstawie ciągłego rocznego monitoringu hałasu wokół lotniska Poznań – 

Krzesiny określono warunki meteorologiczne panujące na lotnisku w ciągu roku. 

Zestawienie znajduje się w Tab. 18 oraz na Rys. 9 poniżej. Dane dotyczą okresu od 

01.07.2015 do 30.06.2016. 

Wartości mierzone 

Wartości 
minimalne 

w ci ągu 
roku 

Wartości 
maksymalne 
w ci ągu roku  

Wartości 
średnie 
w roku 

Odchylenie 
standardowe  

temperatura powietrza [oC] -15,0 37,0 10,4 8,7 

wilgotność względna [%] 20,0 100,0 73,4 18,4 

ciśnienie atmosferyczne [Pa] 985,0 1040,0 1015,5 8,8 

 

 

e) Procedury ograniczające hałas na lotnisku Poznań - Krzesiny 

Lotnisko Poznań – Krzesiny ma w swoim AIP zapisaną procedurę mającą na 

celu ograniczenie hałasu podczas startów. Zgodnie z tą procedurą podczas startów 

Tab. 18 Warunki meteorologiczne na lotnisku EPKS 

Rys. 9 Roczna róża wiatrów na lotnisku EPKS wg danych METAR za okres 01.07.2015 – 30.06.2016. 
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na RWY 29 oraz na RWY 11 samolot powinien odejść na odległość 3 nm od ARP w 

osi pasa – przed pierwszą zmianą kierunku. 

 

2.2.5.2 Lotnisko cywilne Poznań – Ławica 

a) Lokalizacja  

Z lotniska Poznań - Ławica im. Henryka Wieniawskiego można dolecieć do 

ponad 30 portów lotniczych. Obsługuje ono ok. 1,7 mln pasażerów rocznie (dane ze 

strony Portu Lotniczego Ławica, za rok 2016). Lotnisko zlokalizowane jest przy ul. 

Bukowskiej, ok. 7 km na zachód od centrum miasta (m. Poznań, pow. poznański, 

woj. wielkopolskie), pomiędzy trasami drogowymi na Berlin i Buk. Port lotniczy 

Poznań Ławica stanowi część miasta Poznania i obejmuje fragment dzielnic Jeżyce i 

Grunwald. Lotnisko zajmuje powierzchnię 315,58 ha.  

Podstawowe dane identyfikacyjne i parametry portu lotniczego zostały 

przedstawione w Tab. 19. 

RWY Kierunek 
geograficzny 

Współrz ędne THR 
(WGS-84) 

Współrz ędne ko ńca 
drogi startowej 

Poziom 
progu 

[m] 

Współrz ędne ARP 
(WGS-84), 

wzniesienie [m] 

10 107,53° GEO 52° 25’ 29,85’’N 
16° 48’ 21,62’’E 

93,94 52° 25’ 16”N 
16° 49’ 35”E, 

wzniesienie 93,9 28 287,56° GEO 52° 25’ 05,43’’N 
16° 50’ 27,94’’E 

87,9 

 

b) Typy eksploatowanych statków powietrznych 

Uciążliwość hałasowa lotnisk została określona przy założeniu, że w sposób 

ciągły użytkowane będą następujące typy statków powietrznych: 

− turboodrzutowe samoloty komunikacyjne (Boeing 737-800, Airbus A320, 

Boeing 734, Embraer 145, Embraer 170, Embraer 170, Embraer 190, 

Bombardier CRJ 900, Bombardier CRJ 700) 

− turbośmigłowe samoloty komunikacyjne (ATR 72) 

Tab. 19 Podstawowe dane identyfikacyjne oraz parametry lotniska Poznań - Ławica (EPPO) 
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− samoloty dyspozycyjne (Beech 1900, Cesna C56X, Cesna C525) 

− samoloty wielozadaniowe (Bombardier DH8D, Dornier D328) 

Wymienione typy statków powietrznych eksploatowane są przez 

przewoźników komercyjnych, firmy lotnicze oraz osoby prywatne.  

 

c) Charakterystyka operacji lotniczych oraz tras dolotowych I odlotowych 

Na lotnisku Poznań - Ławica jedyną używaną drogą startową jest droga 

usytuowana pod kątem 287o – 107o. Starty i lądowania wykonuje się najczęściej pod 

wiatr. Na przedmiotowym lotnisku przeważają wiatry zachodnie (80%), stąd najwięcej 

operacji wykonywanych jest na kierunku 287°.  

Na podstawie AIP (AIP Poland, AD 2 EPPO 1-1 25 MAY 2017) oraz ciągłego 

monitoringu hałasu (dane za rok 2016), w celu określenia emisji hałasu 

generowanego przez samoloty zebrano następujące niezbędne dane wejściowe: 

− trasy odlotowe i dolotowe na kierunkach RWY 10 oraz RWY 28. 

− charakterystyki akustyczne użytkowanych statków powietrznych 

− trasy dolotowe i odlotowe, 

− profile startów i lądowań, 

− obciążenia progów podejścia i odejścia, 

− rozkładów intensywności lotów w porze dziennej, wieczornej i nocnej 

Trasy dolotowe i odlotowe przedstawiono na Rys. 10. W Tab. 20 

przedstawiono roczną liczbę operacji za rok 2016. 
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Pora 
doby 

RWY 10 RWY 28 

Łącznie 
 - pory doby 

Start Lądowanie Start Lądowanie 

dzień 1705 2042 6874 5402 16023 

wieczór 449 893 1800 1669 4811 

noc 61 1159 753 539 2512 

razem 2215 4094 9427 7610 23346 

 

Start na kierunku RWY 10 oznacza start w kierunku wschodnim (nad 

Poznaniem). Start w kierunku RWY 28 oznacza start w kierunku zachodnim (nad 

Przeźmierowem). Lądowanie na kierunek RWY 10 oznacza lądowanie z kierunku 

Rys. 10 Główne trasy operacji lotniczych dla lotniska EPPO 

Tab. 20 Roczna liczba operacji lotniczych w roku 2016 na lotnisku Poznań – Ławica 
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zachodniego (podejście znad Przeźmierowa), natomiast lądowanie na kierunek 

RWY 28 oznacza lądowanie z kierunku wschodniego (podejście znad Poznania). 

W tabeli Tab. 21 przedstawiono podział obciążenia progów drogi startowej dla 

poszczególnych typów operacji w poszczególnych porach doby. 

Pora doby 

RWY 10 RWY 28 

Start Lądowanie Start Lądowanie 

dzień 
11% 13% 43% 34% 

23% 77% 

wieczór 
9% 19% 37% 35% 

28% 72% 

noc 
2% 46% 30% 21% 

49% 51% 

razem 
9% 18% 40% 33% 

27% 73% 

 

W Tab. 22 przedstawiono rozkład operacji z uwzględnieniem strony lotniska 

po której odbywają się operacje. Operacje wykonywane nad Poznaniem, to starty na 

kierunek RWY 10 oraz lądowania na kierunek RWY 28, natomiast operacje 

wykonywane po stronie zachodniej lotniska (nad Przeźmierowem) to starty na 

kierunek RWY 28 oraz lądowania na kierunku RWY 10. 

Pora doby 

Operacje na wschodzie  
(nad Poznaniem) 

Operacje na zachodzie  
(nad Prze źmierowem) 

start 
 na RWY 10 

lądowanie na 
RWY 28 

start 
na RWY 28 

lądowanie 
RWY 10 

dzień 
11% 34% 43% 13% 

44% 56% 

Tab. 21 Średnioroczne obciążenie kierunków drogi startowej lotniska Poznań - Ławica 

 Tab. 22 Średnioroczne obciążenie operacjami lotniczymi obszaru po wschodniej i zachodniej stronie 
lotniska Poznań - Ławica 
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Pora doby 

Operacje na wschodzie  
(nad Poznaniem) 

Operacje na zachodzie  
(nad Prze źmierowem) 

start 
 na RWY 10 

lądowanie na 
RWY 28 

start 
na RWY 28 

lądowanie 
RWY 10 

wieczór 
9% 35% 37% 19% 

44% 56% 

noc 
2% 21% 30% 46% 

24% 76% 

razem 
9% 33% 40% 18% 

42% 58% 

Szczegółowa prezentacja graficzna tras, jak również liczba operacji z 

podziałem na progi zawarte są w załączniku 6.3. 

 

d) Warunki meteorologiczne 

Na podstawie ciągłego monitoringu hałasu wokół lotniska Poznań – Ławica 

określono warunki meteorologiczne panujące na lotnisku w ciągu roku. Zestawienie 

znajduje się w Tab. 23 oraz na Rys. 11. Dane dotyczą okresu od 01.01.2016 do 

31.12.2016. 

Wartości mierzone  
Wartości 

minimalne w 
ciągu roku 

Wartości 
maksymalne 
w ci ągu roku 

Wartości 
średnie w 

roku 

Odchylenie 
standardowe  

temperatura 
powietrza [oC] -14,0 34,0 9,9 8,6 

wilgotność 
względna [%] 

24,0 100,0 76,4 17,7 

ciśnienie 
atmosferyczne [Pa] 985,0 1042,0 1015,8 8,7 

Tab. 23 Warunki meteorologiczne na lotnisku EPPO 
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e) Procedury ograniczające hałas na lotnisku Poznań - Ławica 

Lotnisko Poznań- Ławica ma w swoim AIP zapisane procedury mające na celu 

ograniczyć emisję hałasu. Operatorzy statków powietrznych wykonujący operacje 

lotnicze na lotnisku Poznań - Ławica powinni stosować procedury ograniczenia 

hałasu odpowiednie dla danego typu statku powietrznego w celu zmniejszenia 

poziomu hałasu lotniczego w bezpośredniej okolicy lotniska. W przypadku braku 

procedur ograniczenia hałasu dostosowywanych do typu statku powietrznego zaleca 

się, aby odloty z lotniska Poznań- Ławica wykonywać wg przykładowej procedury 

ograniczenia hałasu podczas wznoszenia w odlocie (NADP1), zgodnie z 

załącznikiem do rozdziału 3 ICAO Doc 8168 Procedury służb żeglugi powietrznej - 

Operacje statków powietrznych, tom I - Procedury lotu, część I, rozdział 7.  

Lotnisko wdrożyło następujące procedury ograniczające hałas: 

− W godzinach 21:00 do 5:00 czasu lokalnego odloty z RWY 28 należy 

wykonywać następująco: odlot wzdłuż przedłużonej osi RWY do osiągnięcia 

Rys. 11 Roczna róża wiatrów na lotnisku EPPO wg danych METAR za 2016 rok. 
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odległości 1,5 NM od THR 10, następnie wykonać zakręt zgodnie z 

zezwoleniem służby kontroli ruchu lotniczego. 

− Na lotnisku Poznań - Ławica obowiązują ograniczenia w wykonywaniu 

operacji lotniczych w godzinach od 20:55 do 5:00 czasu lokalnego. Lotnisko 

od czerwca do września podlega koordynacji rozkładu lotów.  

− Pomiędzy 20:55 a 5:00 czasu lokalnego starty z RWY 10 są zezwolone tylko 

dla operacji wykonywanych przez statki powietrzne, których ekspozycyjny 

poziom hałasu mierzony w punkcie pomiarowym P2 nie przekracza 96 dB. 

Punkt pomiarowy P2 jest zlokalizowany 200 m na południe od osi podejścia 

na RWY 28 i 448 m na wschód od THR 28. Współrzędne 

geograficzne:52°24’54,94”N, 016°50’46,79”E.  

− Pomiędzy 20:55 a 5:00 czasu lokalnego lądowania na RWY 28 są zezwolone 

tylko dla operacji wykonywanych przez statki powietrzne, których 

ekspozycyjny poziom hałasu mierzony w punkcie pomiarowym P2 nie 

przekracza 86 dB.  

− W godzinach od 21:00 do 5:00 czasu lokalnego nie zaleca się wykonywania 

startów z RWY 10.  

− Zaleca się ograniczenie stosowania odwracania ciągu przez samoloty 

lądujące w godzinach od 21:00 do 5:00 czasu lokalnego. Ograniczenie to nie 

obowiązuje w sytuacjach awaryjnych.  

− Ograniczenia w wykonywaniu operacji w godzinach 21:00 – 5:00 czasu 

lokalnego nie dotyczą statków powietrznych lotnictwa państwowego, lądowań 

awaryjnych, lotów humanitarnych oraz śmigłowców ratowniczych.  

− Zaleca się nieplanowanie operacji lotniczych rozkładowych, nierozkładowych 

i ad-hoc w godzinach 21:00 – 5:00 czasu lokalnego. 
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Rys. 12. Lotniska na terenie Poznania objęte mapą akustyczną
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3 Uwarunkowania akustyczne wynikaj ące ze sposobów zagospodarowania 

terenów 

3.1 Kwalifikacja akustyczna terenów  

 

Zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy POŚ do terenów wymagających 

ochrony przed hałasem zalicza się tereny faktycznie zagospodarowane pod: 

zabudowę mieszkaniową, szpitale i domy opieki społecznej, budynki związane ze 

stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele uzdrowiskowe, na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe oraz na cele mieszkaniowo-usługowe. Standardy jakości 

klimatu akustycznego dla ww. terenów określone zostały w Rozporządzeniu Ministra 

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

w środowisku (Dz. U. 2014, poz.112, t. j.). Zgodnie z art. 114 ust. 1 ww. ustawy, przy 

sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się 

tereny, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, a zatem zapisy miejscowych planów 

są wiążące w zakresie ustalenia terenów wymagających ochrony akustycznej. 

 Dla terenu śródmieścia (Rys. 2), dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

przyjęto jak dla strefy śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców, zgodnie z 

Tab. 3 i  Tab. 4,  z wyłączeniem terenów: 

• wskazanych w MPZP, dla których ustalono inne poziomy dopuszczalne, 

• rekreacyjno-wypoczynkowych (brak charakteru zwartej zabudowy). 

 

Zestawienie obowiązujących MPZP przedstawiono w postaci tabelarycznej w 

załączniku 1 oraz na Rys. 13. Oznaczenie planów na rysunku odpowiada numeracji 

tabelarycznej. Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 

terenie miasta Poznania przedstawia Rys. 15. 

Zgodnie z art. 115 ustawy 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, właściwe organy dokonują na podstawie 

faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania tego i sąsiednich terenów. W 

związku z tym, na terenach nieobjętych MPZP kwalifikacji akustycznej dokonano na 
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podstawie faktycznego zagospodarowania terenów. Poszczególne rodzaje terenów 

faktycznie zagospodarowanych ustalono m.in. na podstawie  ewidencji gruntów i 

budynków udostępnionej przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, a 

kwalifikacja ta została uzgodniona z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

Poznania, Miejską Pracownią Urbanistyczną oraz Wydziałem Urbanistyki i 

Architektury Urzędu Miasta Poznania.  

Na podstawie informacji o zagospodarowaniu przestrzennym utworzono mapę 

wrażliwości hałasowej obszarów (warstwa „wrażliwość.shp”) w układzie 

współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG 2000 strefa 6, przedstawiającą rozkład 

dopuszczalnych poziomów hałasu na rozpatrywanym obszarze, w zależności od 

sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji. Uwzględniając zapisy art. 113 ust. 

2, pkt. 1 oraz art. 114 ust. 1 POŚ w mapie wrażliwości hałasowej obszarów 

wydzielono także tereny chronione objęte MPZP, ale dotychczas 

niezagospodarowane. Na podstawie ww. warstwy SHP, na Rys. 14 przedstawiono 

poglądowo tereny wymagające ochrony akustycznej. 

Mapa wra żliwo ści hałasowej obszarów nie stanowi opinii organu w 

sprawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystani a terenów, o której 

mowa w art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska. Mapa ta mo że stanowi ć 

wył ącznie jedno ze źródeł do opracowania takiej opinii przez wła ściwy organ.  
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Rys. 13 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Poznania (stan z maja 2017) 
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Rys. 14 Mapa wrażliwości akustycznej miasta Poznania - tereny wymagające ochrony akustycznej
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Rys. 15 Kwalifikacja terenów na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
na terenie miasta Poznania 
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3.2 Sposoby u żytkowania gruntów miasta Poznania  
 

Na podstawie danych o użytkach gruntowych wyznaczono powierzchnię oraz 

procentowy udział poszczególnych rodzajów gruntów w stosunku do powierzchni 

całego miasta. 

Rodzaj u żytku gruntowego Powierzchnia 
[km 2] 

Udział 
[%] 

brak danych 0,1 0,0 

grunty zadrzewione i zakrzewione 1,6 0,6 

sady 2,6 1,0 

inne tereny komunikacyjne 4,1 1,6 

tereny kolejowe 5,7 2,2 

zurbanizowane tereny niezabudowane 6,1 2,3 

użytki ekologiczne 6,5 2,5 

wody powierzchniowe płynące i stojące, grunty pod 
stawami, rowy 

7,8 3,0 

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 9,7 3,7 

tereny przemysłowe 10,6 4,0 

łąki trwałe i pastwiska trwałe 10,7 4,1 

nieużytki i tereny różne 14,0 5,3 

inne tereny zabudowane 22,0 8,4 

drogi 25,8 9,9 

lasy 34,2 13,1 

tereny mieszkaniowe i użytki rolne zabudowane 34,8 13,3 

grunty orne 65,9 25,1 

 
 
 

Tab. 24 Udział poszczególnych rodzajów użytków gruntowych na terenie miasta Poznania
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3.3 Obszary ograniczonego u żytkowania wokół lotnisk  
 

Obszar ograniczonego użytkowania (OOU) obejmuje teren, na którym nie 

mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska, w tym przypadku w zakresie 

hałasu. Na terenie m. Poznania zostały utworzone dwa obszary ograniczonego 

użytkowania, wokół: 

− lotniska cywilnego Poznań-Ławica, 

− lotniska wojskowego Poznań – Krzesiny.  

 

3.3.1 OOU Ławica 

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu 

został utworzony uchwały nr XVIII/302/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 30 stycznia 2012., która została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 14 

lutego 2012r. (Nr 0, poz. 961) i weszło w życie z dniem 29 lutego 2012 r. 

Orientacyjne granice ww. OOU pokazano na Rys. 16. 

W styczniu 2016 Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o.o. zakończył analizę 

porealizacyjną w zakresie emisji hałasu do środowiska dla zadania inwestycyjnego 

pn. „Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o.” 

Analiza wykazała, iż na skutek między innymi zmian w AIP dotyczących toru lotu, a 

także optymalizacji obciążeń progów drogi startowej zasięg oddziaływania lotniska 

zmienił się w stosunku do aktualnie obowiązującego OOU. W wyniku wskazano 

konieczność zmiany kształtu OOU wg propozycji zawartej w analizie. 



 
 

 

 

  Mapa akustyczna miasta Poznania 2017 

 

str. 68 

 

 

 

 

  

Rys. 16 Obszar ograniczonego użytkowania wokół portu lotniczego Poznań-Ławica
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W obszarze ograniczonego użytkowania wyodrębniono dwie strefy: 

1) Strefę zewnętrzną, której obszar od zewnątrz wyznacza linia będąca 

granicą obszaru ograniczonego użytkowania, określona na podstawie: 

− izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia LAeqD = 55 dB, 

pochodzącego od startów, lądowań i przelotów statków powietrznych, 

− izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla pory nocy LAeqN = 45 dB, 

pochodzącego od startów, lądowań i przelotów statków powietrznych, 

− izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia LAeqD = 50 dB, 

pochodzącego od pozostałych źródeł hałasu związanych z działalnością lotniska, 

− izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla pory nocy LAeqN = 40 dB, 

pochodzącego od pozostałych źródeł hałasu związanych z działalnością lotniska, 

a od wewnątrz linia będąca obwiednią: 

− izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia LAeqD = 60 dB oraz dla 

pory nocy LAeqN = 50 dB, pochodzącego od startów, lądowań i przelotów statków 

powietrznych; 

− izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia LAeqD = 55 dB oraz dla 

pory nocy LAeqN = 45 dB, pochodzącego od pozostałych źródeł hałasu związanych 

z działalnością lotniska. 

2) Strefę wewnętrzną, której obszar od zewnątrz wyznacza linia będąca 

obwiednią, o której mowa w pkt 1, a od wewnątrz linia biegnąca wzdłuż granicy 

terenu lotniska. 

W Tab. 25 przedstawiono sposoby korzystania z terenów jakie obowiązują w 

obszarze ograniczonego użytkowania. 

 

Strefa zewn ętrzna Strefa wewn ętrzna 

• zabrania się budowy nowych szpitali, 
domów opieki społecznej i budynków 
związanych ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży. 

• zabrania się budowy nowych szpitali, 
domów opieki społecznej i budynków 

• związanych ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży. 

Tab. 25 Sposoby korzystania z terenów w obrębie stref OOU Ławica  
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Strefa zewn ętrzna Strefa wewn ętrzna 

• dopuszcza się rozbudowę, odbudowę 
oraz nadbudowę istniejących szpitali, 
domów opieki społecznej i budynków 
związanych ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży. 

• zabrania się tworzenia stref 
ochronnych „A” uzdrowisk. 

 

 dopuszcza się rozbudowę, odbudowę 
oraz nadbudowę istniejących szpitali, 
domów opieki społecznej i budynków 
związanych ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży. 

• zabrania się tworzenia stref 
ochronnych „A” uzdrowisk. 

• dopuszcza się lokalizowanie 
zabudowy mieszkaniowej, pod 
warunkiem zapewnienia właściwego 
komfortu akustycznego w 
pomieszczeniach wymagających 
ochrony akustycznej. 

W obszarze ograniczonego użytkowania zabrania się przeznaczenia nowych 

terenów pod budowę szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze 

stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz pod strefy ochronne „A” 

uzdrowisk. 

 

3.3.2 OOU Krzesiny 

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań - 

Krzesiny w Poznaniu został ustanowiony rozporządzeniem Nr 40/07 Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2007 r., które zostało opublikowane w Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. z dnia 22 stycznia 2008 r. (Nr 1, poz. 1) i weszło w życie z dniem 22 

lutego 2008 r. Rozporządzenie to zmieniło dotychczas obowiązujące rozporządzenie 

Nr 82/03 w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska 

wojskowego Poznań - Krzesiny w Poznaniu.  

Istnienie Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU) dla lotniska 

wojskowego Poznań-Krzesiny jest obecnie przedmiotem sporu prawnego. Zgodnie z 

postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 października 2010 r. 

(II OSK 548/09), z powodów proceduralnych OOU dla lotniska Poznań-Krzesiny nie 

obowiązuje. Wyrok wydany przez Sąd Najwyższy w sprawie sygn. akt II CSK 421/10 
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z dnia 06 maja 2011 r. wraz z uzasadnieniem, wskazuje że pomimo argumentacji 

Naczelnego Sądu Administracyjnego (sprawa II OSK 548/09 z 06.10.2010 r.), akt 

wykonawczy wydany przez Wojewodę Wielkopolskiego, ustanawiający OOU dla 

lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny nie utracił mocy. 

Na mocy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Poznaniu 

(znak: WOO-II.4703.01.2011 ZG z dnia 27.01.2014r) oraz Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska (znak: DOOŚ-oal.4703.1.2014 mc.2 z dnia 12.06.2014r) 

Zarządzający Lotniskiem – Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu wykonał 

roczny ciągły monitoring hałasu wokół lotniska Poznań – Krzesiny zakończony 

kompleksową analizą uzyskanych wyników w kontekście ich zgodności z 

dotychczasowym OOU. W wyniku przeprowadzonych analiz pokazano, iż obecny 

sposób użytkowania lotniska różni się znacznie od założeń przyjętych podczas 

tworzenia obecnego OOU w związku z czym nie odzwierciedla on rozkładu hałasu 

wokół lotniska i istnieje potrzeba jego zmiany. Raport końcowy z monitoringu i analiz 

zawiera propozycję nowego OOU. Ustanowiony rozporządzeniem Nr 40/07 

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2007 r obszar ograniczonego 

użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań – Krzesiny stanowi teren ograniczony 

linią, zwaną dalej „granicą obszaru ograniczonego użytkowania, na której 

dopuszczalny poziom hałasu od startów, lądowań i przelotów statków powietrznych 

jest równy 55 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej” (Rys. 17). 
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W obszarze ograniczonego użytkowania jw. wyodrębnia się trzy strefy: 

• strefę I, której obszar wyznaczają: linia biegnąca wzdłuż granicy terenu 

lotniska, stanowiąca wewnętrzną granicę strefy I oraz obwiednia złożona 

Rys. 17 Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań – Krzesiny, 
ustanowiony rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 40/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. 
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z linii, na której dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A od 

startów, lądowań i przelotów statków powietrznych jest równy 60 dB i linii, na 

której dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A od operacji 

naziemnych i pozostałych źródeł hałasu związanych z funkcjonowaniem 

lotniska jest równy 55 dB, stanowiąca zewnętrzną granicę strefy I; 

• strefę II, której obszar wyznaczają: linia będąca zewnętrzną granicą strefy I, 

stanowiąca wewnętrzną granicę strefy II oraz obwiednia złożona z linii, na 

której dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A od startów, 

lądowań i przelotów statków powietrznych jest równy 55 dB i linii, na której 

dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A od operacji 

naziemnych i pozostałych źródeł hałasu związanych z funkcjonowaniem 

lotniska jest równy 50 dB, stanowiąca zewnętrzną granicę strefy II; 

• strefę III, której obszar wyznaczają: linia będąca zewnętrzną granicą strefy II, 

stanowiąca wewnętrzną granicę strefy III oraz granica obszaru ograniczonego 

użytkowania. 

Strefy tworzące obszar ograniczonego użytkowania obejmują tereny 

przedstawione w Tab. 26. 

Strefa I Strefa II Strefa III 

• na północny wschód od 
lotniska, do torów 
kolejowych w obrębie 
Krzesiny, do 
ul. Jarosławskiej,  

• na południowy wschód 
od lotniska; 

• na południe od lotniska - 
teren na zachód od 
ul. Silniki i część 
terenów leśnych przy 
ul. Głuszyna; 

• na zachód od lotniska – 
osiedle Marlewo, część 

• na północny zachód od 
lotniska - od 
skrzyżowania 
ul. Glinianej 
z ul. Głogowską, 
dzielnicę Kotowo, 
Świerczewo i osiedle 
Powstańców Śląskich, 
do granicy miasta przy 
ul. Dolna Wilda, po 
południowej stronie 
autostrady A2; 

• na północ od lotniska – 
południową część 
osiedla Baraki do 

• na północny zachód od 
lotniska – zachodnia 
część obrębu Strzeszyn, 
wschodnia obrębu 
Krzyżowniki, centralna 
obrębów Golęcin, 
Ławica II i Ławica, 
zachodnia obrębu 
Jeżyce, centralna i 
wschodnia obrębu 
Plewiska, obręb 
Junikowo, południowa 
część obrębów 
Górczyn, Dębiec i 
Starołęka miasta 

Tab. 26 Strefy OOU Krzesiny 
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Strefa I Strefa II Strefa III 

zakola Warty. 

 

skrzyżowania 
ul. Krzesiny i 
ul. Jarosławskiej, 
południowa część 
Krzesin do granicy 
miasta Poznania. 

 

Poznania;  

• na północ od lotniska – 
południową część 
obrębu Krzesiny do 
granicy miasta 
Poznania, 

• na południe od lotniska 
– obręby Piotrowo, 
Głuszyna i Daszewice 
miasta Poznania.  

 

W obszarze ograniczonego użytkowania wprowadzono ograniczenia 

w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków 

oraz sposobu korzystania z terenów, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 

I tak, na przykład ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu obejmują: 

• w strefie I – zakazano przeznaczania terenu pod budowę budynków 

mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze 

stałym pobytem dzieci i młodzieży, takich jak szkoły, przedszkola, internaty, domy 

dziecka itp.,  

• w strefie II – zakazano przeznaczania terenu pod budowę szpitali, domów opieki 

społecznej i zabudowy związanej ze stałym pobytem dzieci i młodzieży, takich jak 

internaty, domy dziecka itp.,  

• w strefie III – nie wprowadzono ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu. 

Wymagania techniczne, dotyczące budynków wyodrębniono dla stref: 

• w strefie I – wymaga się zmiany funkcji istniejących budynków na niepodlegające 

ochronie akustycznej lub zapewnienie właściwego klimatu akustycznego w 

pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej poprzez stosowanie 

przegród budowlanych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej, 
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• w strefie II i III – wymaga się zapewnienia właściwego klimatu akustycznego 

w budynkach z pomieszczeniami wymagającymi ochrony akustycznej poprzez 

stosowanie przegród budowlanych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej. 

Ponadto, wprowadzono liczne ograniczenia dotyczące sposobu korzystania 

z terenów: 

Strefa I: 

− zakazano budowy budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej i 

budynków związanych ze stałym pobytem dzieci i młodzieży, takich jak szkoły, 

przedszkola, internaty, domy dziecka itp.,  

− zakazano zmiany funkcji istniejących obiektów niewymagających ochrony 

akustycznej na podlegające ochronie akustycznej, 

− dopuszczono lokalizowanie nowych obiektów nie wymienionych wyżej i nie 

powodujących znaczącego zwiększenia emisji hałasu do środowiska, 

Strefa II: 

− zakazano budowy szpitali, domów opieki społecznej i zabudowy związanej ze 

stałym pobytem dzieci i młodzieży, takich jak internaty, domy dziecka itp.  

− dopuszczono lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem 

zapewnienia właściwego klimatu akustycznego w pomieszczeniach 

wymagających ochrony akustycznej, 

Strefa III: 

− dopuszczono lokalizowanie wszelkiej zabudowy pod warunkiem zapewnienia 

właściwego klimatu akustycznego w pomieszczeniach wymagających ochrony 

akustycznej. 
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4 Metody wykorzystane do opracowania map akustyczny ch 

4.1 Podstawowe metodyki oraz zastosowane oprogramow anie 

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej (Dyrektywa 2002/49/WE), przy 

tworzeniu Mapy akustycznej 2017, obliczenia akustyczne wykonano wykorzystując 

następujące metody obliczeniowe: 

− dla hałasu drogowego: francuską krajową metodę „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, 

− dla hałasu szynowego (kolejowego i tramwajowego): metodę holenderską 

SRM II – Reken - en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ‘96, Ministerie 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 listopada 1996, 

− dla hałasu przemysłowego: normę PN-EN ISO 9613-2:2002, 

− dla hałasu lotniczego: metoda ECAC.CEAC Doc. 29 (3rd edition) „Report on 

Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports”, oparta 

na dokumencie ICAO Circular 205-AN/1/25 „Recommended Method for 

Computing Noise Contours around Airports”. 

Metoda NBPB-Routes-96, stosowana do modelowania hałasu drogowego, nie 

uwzględnia specyfiki hałasu wytwarzanego na parkingach. Z tego powodu obliczenia 

akustyczne dla hałasu emitowanego przez parkingi wykonano w oparciu o niemiecką 

metodę RLS 90 – Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen. 

Na potrzeby niniejszej mapy akustycznej do obliczeń hałasu drogowego, 

szynowego (tramwajowego i kolejowego) oraz hałasu przemysłowego i parkingów 

wykorzystano oprogramowanie SoundPLAN wersja 7.4 (producent - SoundPLAN 

International LLC, licencja nr 5910 oraz 7027, właściciel licencji – AkustiX sp. z o.o., 

62-081 Przeźmierowo, ul. Wiosny Ludów 54). Program ten ma zaimplementowane 

wszystkie metody obliczeniowe wymagane do realizacji map akustycznych, 

wyłączając hałas lotniczy. W Tab. 27 zamieszczono podstawową konfigurację 

programu przyjętą do obliczeń akustycznych.  
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Parametr Wartość 

Liczba przedziałów czasu oceny 3 

Dzień 600-1800 

Wieczór 1800-2200 (kara 5 dB) 

Noc 2200-600 (kara 10 dB) 

Standard 
NMPB - Routes – 96 (hałas drogowy) 
SRM II (hałas tramwajowy i kolejowy) 

ISO 9613-2 (hałas przemysłowy) 

Emisja Guide du Bruit 

Warunki oceny LDWN, LN (PL) 

Liczba odbić 2 

Promień poszukiwań 1000 m 
(800 m dla hałasu przemysłowego) 

Dozwolony błąd 0,1 dB 

Uwzględnianie powierzchni jezdni przy 
obliczaniu oddziaływania fali 

akustycznej z powierzchnią ziemi 
aktywne 

Krok siatki obliczeniowej 5 x 5 m 

Wysokość punktów obliczeniowych 4 m 

Interpolacja siatki wyłączona 

Ze względu na istotne różnice w parametrach taboru kolejowego 

eksploatowanego w RP względem danych zawartych w ww. metodzie holenderskiej, 

przy obliczeniach: 

− hałasu kolejowego – przyjęto dla pociągów pasażerskich starych klasę C1, dla 

pociągów pospiesznych wagonowych elektrycznych – C2, dla pociągów 

osobowych nowoczesnych – C3, towarowych – C4, autobusów szynowych – C6, 

a dla pociągów pospiesznych zintegrowanych – klasę C8, zgodnie ze 

szczegółowym podziałem przedstawionym w Tab. 9, 

− hałasu tramwajowego – przyjęto klasę – C7. 

Tab. 27. Konfiguracja i ustawienia programu obliczeniowego SoundPLAN 
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Obliczenia zasięgu hałasu lotniczego zostały wykonane przy pomocy 

programu komputerowego Integrated Noise Model (INM), wersja 7.0d, (licencja nr 

1623, właściciel licencji: AkustiX Sp. z o.o.). Program ten zawiera bazę danych 

zmierzonych poziomów emisji hałasu w funkcji: rodzaju operacji, odległości od 

obserwatora, prędkości i siły ciągu samolotu (tzw. Noise-Power-Distance). Na 

podstawie tych danych wyznacza się poziom ekspozycji hałasu, LAE, pojedynczej 

operacji lotniczej w każdym punkcie obserwacji, uwzględniając warunki propagacji 

(oddziaływanie z powierzchnią ziemi, pochłanianie przez powietrze).  

 

4.2 Geometria źródło-punkt obserwacji oraz obiekty ekranuj ące 

Na potrzeby realizacji mapy akustycznej został przetworzony Numeryczny 

Model Terenu obejmujący obszar całego miasta Poznania. Wykorzystano również 

Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT). Dane te pozwoliły uwzględnić w 

analizach akustycznych położenie źródła hałasu względem otoczenia, ukształtowanie 

terenu oraz wszystkie obiekty ekranujące (np. budynki, mosty, wiadukty). Dodatkowo 

we własnym zakresie przeprowadzono inwentaryzację ekranów akustycznych. 

 

4.3 Rodzaj pokrycia terenu 

Na propagację hałasu w środowisku ma wpływ rodzaj pokrycia terenu 

pomiędzy źródłem hałasu a punktem obserwacji. Czynnik ten został uwzględniony 

w obliczeniach akustycznych. Zamodelowano następujące typy powierzchni terenu: 

− twarda – współczynnik tłumienia G = 0 (jezdnie, chodniki, place, itp.), 

− pochłaniająca – współczynnik tłumienia G = 1 (trawa, pola uprawne, teren pokryty 

roślinnością, itp.), 

− mieszana – współczynnik tłumienia G z przedziału 0 ÷ 1 (tereny pozostałe 

wartość zależna od rodzaju pokrycia). 
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4.4 Warunki meteorologiczne 

Uwzględnione w obliczeniach akustycznych warunki meteorologiczne oparto o 

dane z ostatnich 10 lat, pozyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 

zebrane w postaci opracowania pt. „Warunki meteorologiczne sprzyjające 

rozprzestrzenianiu się dźwięku na obszarze Poznania. Wartości wskaźnika P w 

latach 2007-2016” (załącznik 1 do tekstu) oraz o wytyczne poradnika „Good Practice 

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

Exposure”. 

W modelu propagacji hałasu współczynnik P reprezentuje procentowy udział 

sprzyjających warunków rozprzestrzeniania się fali akustycznej w środowisku (wiatr 

w kierunku od źródła do obserwatora). Na podstawie danych zebranych przez stację 

zlokalizowaną na terenie portu lotniczego Ławica w Poznaniu, ustalono średnie 

kierunki i prędkości wiatru oraz wyznaczono współczynnik P dla miasta Poznania w 

latach 2007-2016 dla poszczególnych pór doby. Dane te zebrano w Tab. 28 oraz 

Tab. 29. 

Godzina 

Sektorowy kierunek wiatru (sektorowy) 

Udział [%] 

Cisza N NE E SE S SW W NW 

00:00 14,8 14,3 5,0 6,9 7,7 8,5 10,2 15,5 17,1 

12:00 1,4 12,6 5,9 6,1 11,6 10,0 10,0 16,8 25,7 

18:00 8,4 12,6 7,7 7,7 10,8 9,3 10,5 14,4 18,5 

 

  

Tab. 28 Rozkład kierunków wiatru w Poznaniu w latach 2007-2016 
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Godzina  

Sektorowy kierunek wiatru (sektorowy) 

Prędkość [m/s] 

N NE E SE S SW W NW 

00:00 3,5 3,1 3,3 3,7 2,5 3,2 3,1 4,3 

12:00 4,8 3,9 4,0 4,9 3,8 4,1 4,3 5,5 

18:00 4,0 3,1 3,1 3,9 2,7 3,1 3,3 4,3 

 

 Obliczony współczynnik P przedstawiono w Tab. 30, z kolei na Rys. 18 

zaprezentowano wyniki w formie róży wiatrów, dla której zastosowano podziałkę 20-

stopniową, a kierunek północny przyjęto jako wartość zerowa. 

Kierunek 
Współczynnik P 

Pora dzienna Pora wieczorna Pora nocna 

N 36 41 62 

NE 37 42 66 

E 32 45 61 

SE 38 44 66 

S 33 39 61 

SW 37 43 67 

W 34 46 69 

NW 38 43 65 

Wartość maksymalna 38 46 69 

Tab. 29 Rozkład prędkości wiatru w Poznaniu w latach 2007- 2016 

Tab. 30 Wartości liczbowe współczynnika warunków sprzyjających propagacji hałasu, P, dla Poznania 
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Przedstawione w powyższej tabeli wartości maksymalne współczynnika P 

zostały wprowadzone do modelu obliczeniowego hałasu drogowego, zgodnie z 

wymogami metodyki „NMPB-Routes-96” dla wskaźników LDWN i LN.  

Do modelu hałasu kolejowego, tramwajowego oraz przemysłowego 

uwzględniono warunki meteorologiczne, dodając do wyniku obliczeń współczynnik 

korygujący ze względu na warunki meteorologiczne, Cmet [dB]. Jego wartość jest 

zależna od rzutu odległości między źródłem punktowym a punktem imisji nad 

poziomą płaszczyzną gruntu (dp), wysokościami źródła hałasu i punktu imisji (hs, hr) 

oraz współczynnika C0. Zgodnie z normą PN-ISO 9613-2:2002, w przypadku gdy dp 

≤ 10 (hs + hr), poprawka Cmet ma wartość 0. Jeżeli dp > 10 (hs + hr), poprawkę 

meteorologiczną, Cmet oblicza się za pomocą wzoru: 

( )prsmet dhhCC /)(1010 +−=  [dB] (6) 

Rys. 18 Rozkład wskaźnika warunków sprzyjających propagacji hałasu ,P, w Poznaniu w latach 2007-
2016 (PD – pora dzienna, PW – pora wieczorna, PN – pora nocna) 
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Współczynnik C0 jest zależny od lokalnych warunków meteorologicznych - 

prędkości i kierunków wiatru oraz gradientów temperatury. Oblicza się go 

następująco: 














+−=

−−−
101010
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100
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100
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100

lg10
huhcf C

hu
C

hc

C
f ppp

C  [dB] (7) 

gdzie: 

pf, phc, phu – prawdopodobieństwo wystąpienia warunków meteorologicznych 

sprzyjających propagacji dźwięku (f) względem warunków neutralnych (h), przy 

wietrze poprzecznym (c) lub kierunku wiatru nie sprzyjającym propagacji dźwięku (u), 

Cf, Chc, Chu – stałe zgodnie z normą PN-ISO 9613-2:2002 przyjmujące wartości 

kolejno: 0 dB, 1.5 dB oraz 10 dB. Do modelu obliczeniowego hałasu szynowego i 

przemysłowego, wprowadzono następujące współczynniki: 

• C0 = 2,0 dB dla pory dziennej, 

• C0 = 1,7 dB dla pory wieczornej, 

• C0 = 0,9 dB dla pory nocnej. 

 

Do wszystkich obliczeń przyjęto standardowe wartości podstawowych 

parametrów pogodowych – temperaturę powietrza 10 oC, wilgotność powietrza 70 % 

oraz ciśnienie atmosferyczne równe 1015 hPa. 

 

4.5 Wskaźnik M 

Na potrzeby niniejszej mapy akustycznej, wskaźnik M, którego definicję 

przedstawiono w rozdziale 1.3, wyznaczony został dla każdego źródła hałasu 

oddzielnie, na dwa sposoby. W związku z tym wyniki przedstawiono na dwóch 

odrębnych mapach: 

1) odrębnie dla każdego budynku 

Wartość M obliczano na podstawie liczby mieszkańców danego budynku 

(dane na podstawie bazy ewidencji ludności) i wartości średniej przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu hałasu, w którym znalazł się ten budynek. Obliczenia 

wykonano w przedziałach przekroczeń co 1 dB (np. w przypadku przedziału 
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przekroczeń 5 ÷ 6 dB przyjęto wartość 5,5 dB) przyjmując liczbę mieszkańców (w 

danym przedziale przekroczeń wartości dopuszczalnej) proporcjonalnie do 

powierzchni obszaru objętego tymi izoliniami względem powierzchni całego budynku. 

2) dla siatki przylegających kwadratów o boku 200 x 200 m  

Siatka została wygenerowana w taki sposób, aby swą powierzchnią pokryć 

cały teren miasta. Dla każdego kwadratu została wyznaczona łączna liczba 

mieszkańców, z uwzględnieniem przedziałów przekroczeń w sposób analogiczny, jak 

wskazano powyżej dla pojedynczych budynków. 

 

  



 
 

 

 

  Mapa akustyczna miasta Poznania 2017 

 

str. 84 

 

5 Bazy danych wej ściowych 

5.1 Dane przestrzenne 

Za podstawę zapisu i analizy danych przestrzennych przyjęto do realizacji 

map standardy i narzędzia Systemu Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic 

Information System) służące wprowadzaniu, 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 różne cechy ilościowe i jakościowe obiektów 

(np. liczbę mieszkań w budynku, 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 pracy na danych GIS wykorzystano oprogramowanie komercyjne ArcGIS 

firmy ESRI Inc., tj. ArcGIS for Desktop Basic (pakiet programów pozwalających na 

wizualizację i zarządzanie danymi, tworzenie map oraz wykonywanie 

zaawansowanych analiz przestrzennych). 

Podstawowym formatem wymiany danych w środowisku ArcGIS jest format 

SHAPEFILE (*.shp). Wykorzystywanym w niniejszym zadaniu układem odniesienia 

jest układ współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG 2000 strefa VI. 

Oprogramowanie to pracuje w dowolnej skali, a dokładność uzależniona jest od 

jakości, dokładności i rodzaju danych wejściowych oraz od sposobu prowadzenia 

analizy.  

Do wykonania map akustycznych wykorzystano bazy danych zaprezentowane 

w Tab. 31. 
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Nazwa bazy 
danych  

System Informacji o terenie dla 
miasta Poznania 

Materiały planistyczne dla miasta 
Poznania 

Lokalizacja  Zarząd Geodezji i Katastru 
Miejskiego GEOPOZ 

Zarząd Geodezji i Katastru 
Miejskiego GEOPOZ 

Właściciel lub 
dysponent  

Zarząd Geodezji i Katastru 
Miejskiego GEOPOZ 

Zarząd Geodezji i Katastru 
Miejskiego GEOPOZ 

Oprogramowanie 
baz ArcGIS ArcGIS 

Formaty plików  *.geotiff, shapefile (*shp, *dbf, 
*shx), *.xyz shapefile (*shp, *dbf, *shx) 

Zakres danych  
w bazach 

wykorzystywanych 
do opracowania 

mapy akustycznej  

Ortofotomapa 
Numeryczny Model Terenu (NMT) 

Numeryczny  Model Pokrycia 
Terenu (NMPT) 

Dane fotogrametryczne 
Granice administracyjne miasta 
Schemat komunikacji miejskiej 

Dane katastralne 
Obszary wód oraz terenów zieleni 

Punkty adresowe 
Obrysy budynków wraz z 

wysokościami poszczególnych 
obiektów 
Osie ulic 

Osie torów tramwajowych 
Osie torów kolejowych 

Miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego 

 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

Warunki dost ępu 
do baz  

Na zasadach ustalonych przez 
Właściciela 

Na zasadach ustalonych przez 
Właściciela 

Adres  ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań 
http://www.geopoz.pl 

ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań 
http://www.geopoz.pl 

Ograniczenia i 
koszty  

Dane bezpłatne - udostępnione 
Zamawiającemu do realizacji 

projektu 

Dane bezpłatne - udostępnione 
Zamawiającemu do realizacji 

projektu 

 

Przekazane dane w standardzie GIS, które stanowią podstawę modelu 

akustycznego w środowisku SoundPLAN, obejmują swoim zakresem 100 % 

powierzchni miasta.  

Tab. 31 Bazy danych wejściowych wykorzystane do sporządzenia mapy akustycznej Poznania 2017 
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5.2 Dane akustyczne 

Do wykonania modelu akustycznego wykorzystano wyniki monitoringu dla 

każdego rodzajów hałasu (monitoring okresowy i całoroczny), będące w zasobach 

WOŚ UMP. Prócz tego, w ramach uzupełnienia bazy danych dot. hałasu 

przemysłowego, dla zakładów lub instalacji na terenie miasta Poznań, zostały 

wykonane dodatkowe pomiary terenowe przeprowadzone we własnym zakresie na 

potrzeby mapy akustycznej. 

Informacje podstawowe o pomiarach hałasu uwzględnionych w analizie dla 

mapy akustycznej miasta Poznania 2017 zestawiono w Tab. 32.  

Lp. Rodzaj 
hałasu Wykonawca pomiarów  Data 

wykonania  
Dysponent wyników / 

rodzaj pomiarów 

1 drogowy 

PBiEŚ SEPO  
Sp. z o.o. 

ul. Dworcowa 47 
44-190 Knurów 

2016 

Zarząd Dróg Miejskich  
w Poznaniu;  

monitoring okresowy – 
pomiary akredytowane 

2 kolejowy 

Akustix Sp. z o.o. 
ul. Wiosny Ludów 54 
62-081 Przeźmierowo 

2017 
 Miasto Poznań; 

 monitoring okresowy – 
pomiary akredytowane 

PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. 
ul. Targowa 74  

03-734 Warszawa 

2017 
Miasto Poznań; 

 monitoring okresowy – 
pomiary nieakredytowane 

3 tramwajowy 
Akustix Sp. z o.o. 

ul. Wiosny Ludów 54 
62-081 Przeźmierowo 

2016 

Zarząd Dróg Miejskich  
w Poznaniu; 

monitoring okresowy – 
pomiary akredytowane 

4 przemysłowy Laboratoria badawcze od 2013 

Zarządzający lub 
właściciel  

zakładu / badania 
akredytowane i 

nieakredytowane 

Tab. 32 Informacje ogólne dotyczące pomiarów hałasu uwzględnianych w mapie akustycznej miasta 
Poznania 2017  
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Lp. Rodzaj 
hałasu Wykonawca pomiarów  Data 

wykonania  
Dysponent wyników / 

rodzaj pomiarów 

5 

lotniczy –  
Port Lotniczy  

Poznań - 
Ławica 

Akustix Sp. z o.o. 
ul. Wiosny Ludów 54 
62-081 Przeźmierowo 

2016 

Port Lotniczy Poznań - 
Ławica;  

monitoring ciągły – 
pomiary akredytowane 

6 

lotniczy –  
31 Baza 

Lotnictwa 
Taktycznego  

Poznań - 
Krzesiny 

Akustix Sp. z o.o. 
ul. Wiosny Ludów 54 
62-081 Przeźmierowo 

2015/2016 

Wojskowy Zarząd 
Infrastruktury  
w Poznaniu;  

monitoring całoroczny – 
pomiary akredytowane 

 

Lokalizację punktów pomiarowych dla hałasu kolejowego, tramwajowego,  

przemysłowego oraz lotniczego przedstawiono na Rys. 20  – Rys. 23.  

Zestawienie wyników pomiarów dla każdego rodzaju hałasu zawierają 

załączniki 2-6 do niniejszego opracowania. 
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 Rys. 19 Punkty monitoringu hałasu drogowego 
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Rys. 20 Punkty monitoringu hałasu kolejowego 
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Rys. 21 Punkty monitoringu hałasu tramwajowego 
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 Rys. 22 Punkty pomiarów hałasu przemysłowego 
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Rys. 23 Punkty monitoringu hałasu lotniczego (EPPO i EPKS) 
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6 Kalibracja i walidacja modelu obliczania hałasu 

 

Aby analizy akustyczne zostały wykonane zgodnie z rekomendowanymi przez 

Unię Europejską metodami obliczeniowymi, model obliczeniowy musi zostać 

skalibrowany i walidowany wynikami pomiarów hałasu.  
 

6.1 Kalibracja mapy imisyjnej hałasu drogowego 

W ramach okresowego monitoringu hałasu drogowego wykonano pomiary 

kalibracyjne w 27 punktach pomiarowych na terenie miasta Poznania przy drogach 

gminnych i krajowych. Położenie punktów pomiarowych przedstawia Rys. 19. 

Lokalizacje oraz współrzędne punktów zostały zestawione w Tab. 33.  

 

Lp.  
Oznaczenie 

punktu 
pomiar.  

Lokalizacja punktu 
pomiarowego na 

terenie m. Poznania  

Współrz ędne geograficzne 
punktu pomiarowego  

Wysoko ść 
punktu 

pomiar. [m]  N E 

1 G/P18 28 czerwca 1956 r. 142 52° 23' 22.05'' 16° 55' 06.45'' 5,8 

2 K/P6 Bałtycka 39 52° 25' 38.06'' 16° 58' 21.40'' 4,0 

3 G/P28 Baraniaka 158 52° 23' 51.71'' 16° 58' 41.26'' 4,0 

4 K/P29 Działkowa 1 52° 23' 17.99'' 16° 52' 51.90'' 4,0 

5 G/P38 Garbary 49 52° 24' 22.75'' 16° 56' 15.79'' 5,0 

6 K/P2 Główna 27 52° 25' 12.40'' 16° 58' 05.49'' 4,0 

7 K/P3 Gnieźnieńska 5 52° 25' 21.29'' 16° 58' 41.52'' 5,0 

8 K/P35 Hetmańska 101 52° 23' 03.07'' 16° 55' 07.30'' 4,0 

9 K/P33 Hetmańska 34 52° 23' 27.41'' 16° 53' 28.29'' 4,0 

10 K/P34 Hetmańska 65 52° 23' 22.28'' 16° 53' 46.89'' 4,0 

11 K/P1 Hlonda 31 52° 25' 07.90'' 16° 57' 37.90'' 4,0 

12 G/P15 Jawornicka 34 52° 23' 10.17'' 16° 51' 30.67'' 4,0 

13 G/P27 Królowej Jadwigi 32 52° 23' 57.19'' 16° 56' 01.32'' 5,5 

14 G/P69 Naramowicka 72 52° 26' 03.60'' 16° 56' 48.50'' 4,0 

Tab. 33. Lokalizacja punktów kalibracyjnych hałasu drogowego
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Lp.  
Oznaczenie 

punktu 
pomiar.  

Lokalizacja punktu 
pomiarowego na 

terenie m. Poznania  

Współrz ędne geograficzne 
punktu pomiarowego  

Wysoko ść 
punktu 

pomiar. [m]  N E 

15 G/P13 Os. Orła Białego 4 52° 22' 41.44'' 16° 57' 36.42'' 7,3 

16 G/P16 Palacza 36 52° 23' 17.95'' 16° 53' 04.63'' 4,0 

17 K/P21 Przybyszewskiego 19 52° 24' 47.50'' 16° 53' 26.04'' 4,0 

18 K/P26 Przybyszewskiego 39 52° 24' 21.39'' 16° 53' 20.39'' 4,0 

19 K/P27 Przybyszewskiego 43a 52° 24' 15.07'' 16° 53' 20.29'' 4,0 

20 K/P28 Reymonta 33a 52° 23' 54.81'' 16° 53' 21.00'' 4,0 

21 G/P65 Serbska 11 52° 25' 54.02'' 16° 54' 59.80'' 4,0 

22 K/P24 Turkusowa 1 52° 25' 49.30'' 16° 54' 11.40'' 5,3 

23 G/P72 Umultowska 5 52° 26' 41.80'' 16° 55' 41.20'' 4,0 

24 G/P34 Warszawska 51 52° 24' 31.53'' 16° 57' 57.14'' 4,0 

25 K/P9 Wichrowe Wzgórze 33 52° 26' 32.55'' 16° 56' 03.97'' 4,0 

26 G/P68 Wilczak 13H 52° 25' 52.20'' 16° 56' 55.70'' 4,0 

27 K/P43 Wybieg 35 52° 21' 40.21'' 16° 59' 36.60'' 4,0 

 

Wielkością rejestrowaną w trakcie pomiarów był ekspozycyjny poziom 

dźwięku, LAE, dla pojedynczych zdarzeń akustycznych tj. przejazdów pojedynczych 

pojazdów. W oparciu o średni poziom ekspozycyjny, wyznaczono LAeqD dla czasu 

oceny 16 godzin oraz LAeqN dla 8 godzin.  

Model obliczeniowy hałasu drogowego oparto o francuską „NMPB-Routes-

96”. Zgodnie z dyrektywą UE obliczenia kalibracyjne wykonane zostały dla 

referencyjnej wysokości względnej obserwatora równej 4 m lub w świetle okna w 

elewacji budynku eksponowanej na hałas. Dane ruchowe przyjmowane do modelu 

zawiera załącznik 2 do tekstu. Na podstawie obliczeń kalibracyjnych wyznaczono 

równoważne poziomy dźwięku A - LAeqD i LAeqN dla każdego z punktów kalibracyjnych.  

W Tab. 34 przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń w 27 punktach oraz 

różnice pomiędzy wartościami zmierzonymi i obliczonymi. Różnica ze znakiem 
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ujemnym oznacza, że wartość zmierzonego równoważnego  poziomu dźwięku A jest 

mniejsza niż wykazały obliczenia.  

Lp.  
Oznaczenie 

punktu 
pomiar. 

Wartości zmierzone 
[dB] 

Wartości obliczone 
[dB] 

Różnica  
[dB] 

LAeqD LAeqN LAeqD LAeqN ∆LAeqD ∆LAeqN 

1 G/P18 69,3 63,5 72,1 65,2 -2,8 -1,7 

2 K/P6 70,1 65,9 70,5 66,8 -0,4 -0,9 

3 G/P28 73,3 67,5 73,6 66,8 -0,3 0,7 

4 K/P29 67,8 60,7 67,8 61,2 0,0 -0,5 

5 G/P38 71,5 64,8 71,1 64,0 0,4 0,8 

6 K/P2 68,2 62,4 70,0 61,9 -1,8 0,5 

7 K/P3 69,3 65,1 71,3 64,2 -2,0 0,9 

8 K/P35 69,9 63,3 69,1 61,8 0,8 1,5 

9 K/P33 72,3 65,6 71,5 65,5 0,8 0,1 

10 K/P34 76,1 67,1 74,8 67,9 1,3 -0,8 

11 K/P1 55,1 50,3 56,6 51,7 -1,5 -1,4 

12 G/P15 62,1 51,4 63,7 54,2 -1,6 -2,8 

13 G/P27 72,8 67,3 72,0 66,7 0,8 0,6 

14 G/P69 67,8 60,9 69,3 62,3 -1,5 -1,4 

15 G/P13 64,1 57,7 63,9 57,2 0,2 0,5 

16 G/P16 64,0 54,0 65,2 55,0 -1,2 -1,0 

17 K/P21 70,2 64,7 70,2 63,2 0,0 1,5 

18 K/P26 72,2 65,8 72,8 66,8 -0,6 -1,0 

19 K/P27 74,3 67,1 73,9 67,9 0,4 -0,8 

20 K/P28 72,1 65,9 70,6 63,6 1,5 2,3 

21 G/P65 70,8 63,6 71,6 62,7 -0,8 0,9 

22 K/P24 61,7 56,4 62,6 55,8 -0,9 0,6 

23 G/P72 67,6 61,3 68,5 62,2 -0,9 -0,9 

24 G/P34 73,2 68,4 72,3 68,7 0,9 -0,3 

25 K/P9 63,5 60,5 64,6 59,5 -1,1 1,0 

Tab. 34. Zmierzone i obliczone wartości wskaźników LAeqD i LAeqN dla hałasu drogowego, w 
poszczególnych punktach pomiarowych (oznaczenia punktów pomiarowych: G – hałas od drogi 
gminnej, K – hałas od drogi krajowej) 
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Lp.  
Oznaczenie 

punktu 
pomiar. 

Wartości zmierzone 
[dB] 

Wartości obliczone 
[dB] 

Różnica  
[dB] 

LAeqD LAeqN LAeqD LAeqN ∆LAeqD ∆LAeqN 

26 G/P68 69,5 61,9 67,7 59,6 1,8 2,3 

27 K/P43 69,8 64,1 70,7 64,1 -0,9 0,0 

 

Różnice pomiędzy ww. wartościami nie przekraczają 3 dB w żadnym z 

punktów kalibracyjnych niezależnie od pory doby. Średnia wartość z wszystkich 

różnic wynosi -0,3 dB w porze dziennej oraz 0,0 dB w porze nocnej.  

Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. 

(załącznik 3, wzór 9), aby metoda pomiarowa i obliczeniowa były równoważne, musi 

być spełniony następujący warunek:  

5,2)(
1

1 2
,, ≤−

− ∑ ioblizm LL
n

 [dB], (8) 

gdzie n jest liczbą pomiarów porównawczych, Lzm,i jest i-tą zmierzoną wartością 

poziomu hałasu, zaś Lobl,i – i-tą obliczoną wartością poziomu hałasu. Po 

zweryfikowaniu wyników powyższym warunkiem, wykazano, że uzyskane różnice są 

mniejsze od ± 2,5 dB, co oznacza zgodność procedury obliczeniowej z pomiarami. 

Na tej podstawie model obliczeniowy hałasu drogowego uznano za zwalidowany, co 

oznacza, że stosowanie poprawek kalibracyjnych w dalszych analizach 

obliczeniowych nie jest potrzebne. 

 

6.2 Kalibracja mapy imisyjnej hałasu kolejowego 

Do kalibracji modelu hałasu kolejowego wykorzystane zostały rezultaty 

pomiarów terenowych z akredytowanych sprawozdań Laboratorium AkustiX, 

przeprowadzone na potrzeby realizacji niniejszego zadania w 8 punktach 

pomiarowych. Wielkością rejestrowaną w trakcie pomiarów był ekspozycyjny poziom 

dźwięku, LAE, dla pojedynczych zdarzeń akustycznych (przejazdy pojedynczych 

pociągów). Ww. dane wejściowe zostały uzupełnione wynikami z pomiarów hałasu 
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kolejowego w 2 punkach pomiarowych, udostępnione przez PLK S.A. Położenie 

punktów kalibracyjnych przedstawiono na Rys. 20, zaś ich lokalizacje i wysokości 

nad poziomem terenu zestawiono w Tab. 35. Oznaczenia punktów PP1-PP8 w 

poniższej tabeli są zgodne z oznaczeniami w akredytowanych sprawozdaniach z 

pomiarów (załącznik 3).  

Lp.  
Oznaczenie 

punktu 
pomiar. 

Lokalizacja 
punktu 

pomiarowego na 
terenie m. 
Poznania 

Współrz ędne geograficzne 
punktu pomiarowego Wysoko ść 

punktu 
pomiar. [m]  N E 

1 PP1 ul. Żarnowiecka 17 52°25'32,73" 16°51'51,20" 4,0 

2 PP2 ul. Czorsztyńska 37 52°26'54,77" 16°52'48,93" 4,0 

3 PP3 ul. Jabłonkowska 
49a 

52°21'47,47" 16°53'56,39" 4,0 

4 PP4 ul. Wołowska 39 52°22'42,51" 16°50'42,77" 4,0 

5 PP5 ul. Iłżańska 66 52°21’26,07” 16°56’56,75” 4,0 

6 PP6 
ul. Kobylepole – 

ogródki działkowe 52°23'26,41" 17°01'34,80" 4,0 

7 PP7 ul. Gnieźnieńska 57 52°25'22,01" 16°59'06,36" 4,0 

8 PP8 
ul. Wrzesińska 

(przy ogródkach 
działkowych) 

52°24'50.71" 16°59'47.66" 4,0 

9 PDH-09 ul. Zygmunta 
Noskowskiego 

52°24'43.22" 16°54' 56.82" 8,2 

10 PDH-10 ul. Kaczeńcowa 52°22'41.31" 16°49'14.32" 4,6 

 

Na podstawie zmierzonych wartości LAE, obliczono średnie wartości poziomu 

ekspozycji hałasu dla pociągów danego rodzaju, a z nich - równoważne poziomy 

dźwięku A dla dnia i nocy - LAeqD i LAeqN dla każdego punktu kalibracyjnego. 

Model obliczeniowy hałasu kolejowego uwzględnia 6 rodzajów pociągów 

(podział według standardów Polskich Linii Kolejowych PLK S.A). Każdy z tych 

rodzajów przyporządkowano do charakterystycznej mu kategorii RMR, co pokazano 

w Tab. 36. 

Tab. 35. Lokalizacja punktów kalibracyjnych hałasu kolejowego 
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Rodzaj poci ągu Nazwa skrótowa  Kategoria RMR 

pociąg osobowy stary POS C1 

pociąg pospieszny wagonowy elektryczny PPWE C2 

pociąg osobowy nowoczesny PON C3 

pociąg towarowy PT C4 

autobus szynowy SZY C6 

pociąg pospieszny zintegrowany PPZ C8 

 

Ponadto, zgodnie z metodyką RMR uwzględniono właściwości torowiska (parametr 

b) oraz złączenia szyn (parametr m), wpływające na emisję hałasu do środowiska. 

Na terenie miasta Poznania przyjęto 2 typy torowisk kolejowych: 

• tory kolejowe z zastosowaniem pojedynczych lub podwójnych podkładów 

blokowych (betonowych) z podsypką na podłożu (b=1), 

• tory kolejowe z zastosowaniem drewnianych lub na przemian betonowych 

podkładów z podsypką na podłożu (b=2). 

Spośród proponowanych przez RMR kategorii łączenia szyn, w analizie 

akustycznej uwzględniono ich 2 rodzaje: 

• całkowicie spawane szyny z lub bez łączonych zwrotnic lub rozjazdów (m= 1), 

• szyny z łączeniami lub izolowane złącza szynowe (m=2). 

Prócz tego wzięto pod uwagę dodatkowe czynniki takie jak rodzaj mocowania 

szyny (sztywne lub sprężyste), obecność systemu tłumiącego oraz czy torowisko 

było zlokalizowane na obiekcie typu wiadukt lub estakada. Dane ruchowe oraz 

szczegółowe informacje na temat torowisk i szyn kolejowych zestawiono w 

załączniku 3 do tekstu. 

Na podstawie różnic pomiędzy wynikami pomiarów i obliczeń w punktach 

kalibracyjnych (różnica poziomów równoważnych, zmierzonego i obliczonego, dla 

normowych przedziałów oceny dla jednej doby pomiarowej), określono poprawki 

kalibracyjne osobno dla każdego rodzaju pociągu w danym punkcie kalibracyjnym, z 

uwzględnieniem propagacji dźwięku nad powierzchniami o różnej twardości. 

Tab. 36. Zestawienie rodzajów i kategorii pociągów uwzględnionych w kalibracji modelu 
obliczeniowego hałasu kolejowego 
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Poprawki kalibracyjne wyznaczono w danym punkcie pomiarowym dla każdej 

kategorii oddzielnie, jako wartość średnią z poprawki dla pory dziennej i nocnej. 

Uzyskana w ten sposób poprawka kalibracyjna odnosi się do średniodobowego 

przejazdu pojedynczego pociągu danej kategorii. Oznacza to, że Zestawienie 

poprawek kalibracyjnych wprowadzonych do modelu obliczeniowego przedstawiono 

w Tab. 37. 

Punkt pomiarowy 
Kategoria RMR  

C1 C2 C3 C4 C6 C8 

1 1,3 2,2 0,1 1,2** 3,2 -0,9 

2 3,1 3,2 0,3** 1,2** 2,9** -1,5** 

3 2,4 2,0 0,3** 1,2** 4,7 -1,5** 

4 2,5** -1,1 -0,2 1,7 2,9** -1,5** 

5 2,3 2,1 0,3** 1,7 2,9** -1,5** 

6_352* 2,5** 2,0** 0,3** 1,9 2,9** -1,5** 

6_394* 2,5** 2,0** 0,3** -1,9 2,9** -1,5** 

7 3,6 2,7 2,2 1,2** 2,9** -1,5** 

8 2,5** 2,8 2,2 2,3 2,9 0,4 

* - kalibracja wykonana osobno dla linii kolejowej nr 352 i nr 394 na podstawie pomiarów w punkcie 
kalibracyjnym nr 6 
** - średnia z poprawek kalibracyjnych przyjęta z innych lokalizacji ze względu na brak 
reprezentatywnej próby wyników pomiarów dla pociągów tego rodzaju w danym punkcie kalibracyjnym 

 

Dla pozostałych odcinków linii kolejowych na terenie miasta Poznania przy 

których nie wykonano pomiarów kalibracyjnych, przyjęto średnią poprawkę 

kalibracyjną (ozn. „**” w Tab. 37) dla odpowiedniej kategorii RMR. 

 

6.3 Kalibracja mapy imisyjnej hałasu tramwajowego 

Do kalibracji modelu hałasu tramwajowego wykorzystano wyniki z 

akredytowanych pomiarów wykonanych przez Laboratorium AkustiX. Punkty 

Tab. 37 Wartości średnich poprawek kalibracyjnych z podziałem na rodzaj pociągu, przyjęte w  
modelu obliczeniowym hałasu kolejowego  



 
 

 

 

  Mapa akustyczna miasta Poznania 2017 

 

str. 100 

 

kalibracyjne znajdywały się w 35 lokalizacjach na terenie miasta Poznania. 

Wielkością mierzoną był ekspozycyjny poziom dźwięku, LAE, dla pojedynczych 

zdarzeń akustycznych (tj. przejazdów tramwajów). Na podstawie zmierzonych 

wartości LAE obliczono średnie wartości poziomu ekspozycji hałasu oddzielnie dla 

każdego typu tramwaju. Z tych poziomów obliczono równoważne poziomy dźwięku A 

dla normowych przedziałów oceny w porze dnia i nocy, LAeqD i LAeqN, dla każdego 

punktu kalibracyjnego. Podobnie jak dla hałasu kolejowego, ze względu na brak 

statystycznie istotnej różnicy pomiędzy poziomami ekspozycji w porze dziennej i 

nocnej, wyznaczono jedną poprawkę kalibracyjną dla całej doby. W tym celu, dla 

hałasu tramwajowego wyznaczono średnią dobową wartość równoważnego poziomu 

hałasu, LAeq24h. 

Położenie punktów kalibracyjnych pokazano na Rys. 21, zaś szczegółowe 

informacje o ich lokalizacji przedstawia Tab. 38. Oznaczenia punktów w poniższej 

tabeli są zgodne z oznaczeniami w sprawozdaniach z pomiarów (załącznik 4). 

Lp.  
Oznaczenie 

punktu 
pomiar. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego na 

terenie m. Poznania  

Współrz ędne geograficzne 
punktu pomiarowego 

Wysoko ść 
punktu 
pomiar. 

[m] N E 

1 PP01 23 lutego 17 52°24'36.54" 16°55'38.09" 4,0 

2 PP02 
róg ulic 

Chłapowskiego i 28 
Czerwca 1956 r. 

52o23’17,33’’ 16o55’02,86’’ 4,0 

3 PP03 
28 Czerwca 1956r. 

269 52°22'36,17" 16°54'24,93" 4,0 

4 PP04 Al. Wielkopolska 52°25'5,24" 16°54'58,19" 4,0 

5 PP05 Dąbrowskiego 23 52°24'41,42" 16° 54'35,07" 4,0 

6 PP06 Fredry 52°24'32,49" 16°55'14,11" 4,0 

7 PP07 Głogowska 149/151 52°23'7,85"N 16°53'21,46" 4,0 

8 PP08 Głogowska 62 52°23'46,76" 16°54'3,40" 4,0 

9 PP09 Hetmańska 91 52°23'9,89" 16°54'45,26" 4,0 

10 PP10 Zagonowa 2 52°25'32,04" 16°55'42,43" 4,0 

11 PP11 Mostowa 16 52°24'11,35" 16°56'27,53" 4,0 

Tab. 38. Lokalizacja punktów kalibracyjnych hałasu tramwajowego 
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Lp.  
Oznaczenie 

punktu 
pomiar. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego na 

terenie m. Poznania  

Współrz ędne geograficzne 
punktu pomiarowego 

Wysoko ść 
punktu 
pomiar. 

[m] N E 

12 PP12 Murawa 37B 52°25'42,71" 16°56'11,26" 4,0 

13 PP13 Norwida 11A 52°24'53,86" 16°54'50,55" 4,0 

14 PP14 Bolesława Chrobrego 
33A/9 

52°26'49,34" 16° 55'7,49" 14,5 

15 PP15 os. Piastowskie 73 52°23'28,32" 16°56'50,25" 4,0 

16 PP16 Dąbrowskiego 73 52°24'47,84" 16°54'5,39" 4,0 

17 PP18 Starołęcka 33 52°22'15,21" 16°56'3,87" 4,0 

18 PP19 Zielona 5 52°24'16,06" 16°56'9,01" 4,0 

19 PP20 Strzelecka 44 52°24'2,63" 16°56'5,73" 4,0 

20 PP21 Strzelecka 12 52°24'15,39" 16°55'59,61" 4,0 

21 PP22 Urbanowska 36 52°25'20,42" 16°55'1,16" 4,0 

22 PP23 Goplańska 2 52°24'34,35" 16°59'19,68" 4,0 

23 PP24 Wierzbięcice 6 52°23'56,47" 16°55'17,26" 4,0 

24 PP25 Zjazd 2 52°25'42,81" 16°54'32,19" 4,0 

25 PP26 Winiarska 56 52°25'55,85" 16°54'41,94" 4,0 

26 PP27 
Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego /  
Rynek Śródecki 1 

52°24'38,47" 16°57'13,39" 4,0 

27 PP28 Królowej Jadwigi 34 52°23'58,33" 16⁰55'59,52" 4,0 

28 PP29 Bukowska 13 52°24'24,45" 16°54'33,08" 4,0 

29 PP30 Grunwaldzka 43A 52°24'11,33" 16°53'27,35" 4,0 

30 PP32 os. Żegrze 180-185 52°22'56,61" 16°58'2,39" 4,0 

31 PP33 Katowicka 89 C 52°23'42,26" 16°57'56,96" 4,0 

32 PP34 Grunwaldzka (róg ul. 
Lubeckiego) 

52°23'59,22" 16°52'43,22" 4,0 

33 PP35 
Hetmańska 13 / 

Szymborska 9/11 52°23'32,45" 16°53'18,56" 4,0 

34 PP36 Św. Marcin 27 52°24'21,89" 16°55'35,35" 4,0 
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Lp.  
Oznaczenie 

punktu 
pomiar. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego na 

terenie m. Poznania  

Współrz ędne geograficzne 
punktu pomiarowego 

Wysoko ść 
punktu 
pomiar. 

[m] N E 

35 PP37 
Dąbrowskiego (róg 
ul. Szamotulskiej) 52°24'58,57" 16°53'11,88" 4,0 

 

W modelu obliczeniowym wszystkie rodzaje tramwajów zostały przypisane do 

kategorii C7 odpowiadającej w metodyce RMR pociągom metra i szybkim tramwajom 

z hamulcami tarczowymi. Jeden tramwaj odpowiada dwóm jednostkom kategorii C7. 

Liczba tramwajów przyjęta do obliczeń w każdym punkcie jest sumą ważoną 

wszystkich przejazdów, wg rozkładów jazdy, przy czym wagę stanowi różnica 

pomiędzy średnimi poziomami ekspozycji hałasu, LAE, względem emisji typu 

tramwaju przyjętego za referencyjny, tj. typu 105N. Zgodnie z metodyką RMR 

uwzględniono właściwości torowiska (parametr b) oraz typ złączeń szyn 

tramwajowych (parametr m), wpływające na emisję hałasu do środowiska. Na terenie 

miasta Poznania wyróżniono 3 typy torowisk (w RMR stosowana jest terminologia 

kolejowa): 

• tory kolejowe z zastosowaniem pojedynczych lub podwójnych podkładów 

blokowych (betonowych) z podsypką na podłożu (b=1), 

• tory kolejowe z zastosowaniem drewnianych lub na przemian betonowych 

podkładów z podsypką na podłożu (b=2), 

• torowisko w jezdni (zastosowana wylewka wzdłuż torów) (b=8) 

oraz 2 typy złączeń szyn tramwajowych: 

• całkowicie spawane szyny z lub bez łączonych zwrotnic lub rozjazdów (m= 1), 

• szyny z łączeniami lub izolowane złącza szynowe (m=2). 

 

Ponadto wzięto pod uwagę dodatkowe czynniki takie jak rodzaj mocowania 

szyny (sztywne lub sprężyste), obecność systemu tłumiącego, lokalizację torowiska 

na obiekcie (wiadukt, estakada) oraz czy na analizowanym odcinku występowało tzw. 

zielone torowisko (wpływ pochłaniania fali akustycznej przez miękki grunt). Dane 
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ruchowe oraz szczegółowe informacje o torowiskach i szynach tramwajowych 

przyjętych w modelu zawarto w załączniku 4 do tekstu. 

Kalibracja modelu hałasu tramwajowego polega na wprowadzeniu do modelu 

poprawki wynikającej z różnic pomiędzy równoważnymi poziomami dźwięku A 

otrzymanymi w pomiarach a rezultatami obliczeń (poziomy całodobowe wyznaczone 

jako suma ważona LAeqD i LAeqN, przy czym wagę stanowi czas uśredniania, tj. 16 

godzin dnia i 8 godzin nocy). Wyniki pomiarów i obliczeń oraz ich różnice w punktach 

kalibracyjnych wymienionych w Tab. 38 zestawiono w Tab. 39. Wartości różnic 

przedstawione w Tab. 39 zostały przyjęte jako poprawki kalibracyjne dla odcinków 

torowisk, dla których dany punkt kalibracyjny ustalono jako reprezentatywny.  

 

Lp. 
Oznaczenie 

punktu 
pomiarowego 

Wartości zmierzone 
LAeq24h [dB] 

Wartości obliczone 
LAeq24h [dB] 

Różnica 
ΔLAeq24h [dB] 

1 1 59,2 62,7 3,5 

2 2 62,1 62,5 0,4 

3 3 60,9 64,4 3,5 

4 4 58,1 57,4 -0,6 

5 5 57,7 58,5 0,8 

6 6 64,1 64,6 0,5 

7 7 63,9 66,2 2,3 

8 8 62,4 65,7 3,3 

9 9 61,4 56,8 -4,6 

10 10 60,8 59,0 -1,8 

11 11 60,8 63,1 2,3 

12 12 57,6 55,5 -2,1 

13 13 53,1 52,8 -0,3 

14 14 61,4 56,7 -4,7 

15 15 61,1 57,7 -3,4 

16 16 62,9 62,7 -0,2 

17 18 60,7 60,2 -0,5 

Tab. 39. Zmierzone i obliczone wartości równoważnego poziomu dźwięku dla hałasu 
tramwajowego 
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Lp. 
Oznaczenie 

punktu 
pomiarowego 

Wartości zmierzone 
LAeq24h [dB] 

Wartości obliczone 
LAeq24h [dB] 

Różnica 
ΔLAeq24h [dB] 

18 19 63,2 64,0 0,8 

19 20 58,6 59,2 0,6 

20 21 66,0 62,7 -3,3 

21 22 57,7 56,2 -1,5 

22 23 61,0 56,0 -5,0 

23 24 59,3 58,7 -0,6 

24 25 54,5 57,0 2,5 

25 26 50,6 50,0 -0,6 

26 27 59,9 55,7 -4,2 

27 28 59,0 56,8 -2,2 

28 29 59,4 62,9 3,5 

29 30 56,8 56,9 0,1 

30 32 52,3 49,4 -2,9 

31 33 54,8 58,6 3,8 

32 34 61,4 56,6 -4,8 

33 35 58,5 58,3 -0,2 

34 36 60,9 64,1 3,2 

35 37 61,5 61,9 0,4 
 

Dla pozostałych odcinków linii tramwajowych na terenie miasta Poznania, przy 

których nie wykonano pomiarów kalibracyjnych (oraz w otoczeniu punktów 

pomiarowych nr 17 i 31) przyjęto średnią poprawkę kalibracyjną równą 0,3 dB dla 

pory dziennej i nocnej. 

 

6.4 Kalibracja mapy imisyjnej hałasu przemysłowego 

Źródła hałasu przemysłowego charakteryzują się dużym zróżnicowaniem w 

porównaniu do innych źródeł hałasu objętych mapą akustyczną. Dotyczy to 

rozpiętości poziomów emisji, zmieniającego się miejsca, z którego emitowany jest 

hałas (np. zmieniające się trasy samochodów ciężarowych na terenie zakładu, trasy 
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wózków widłowych, zmienne lokalizacje pracy maszyn i urządzeń), jak i czasu emisji 

hałasu. W wielu przypadkach dokładną ocenę hałasu emitowanego z zakładu 

utrudnia wysoki poziom tła akustycznego, silna kierunkowość źródeł hałasu, liczne 

elementy ekranujące i odbijające dźwięk. Z tego powodu wyniki pomiarów hałasu 

przemysłowego obarczone są stosunkowo dużą zmiennością i niepewnością, co 

utrudnia kalibrację. 

Kalibracja modelu hałasu przemysłowego opiera się o wyniki pomiarów 

prowadzonych w ramach pomiarów własnych, wykonanych na potrzeby mapy 

akustycznej, okresowej kontroli poziomu emisji hałasu (realizowanej przez 

akredytowane laboratoria), pomiarów  na potrzeby pozwoleń zintegrowanych i 

raportów oddziaływania na środowisko. Materiały, o których mowa powyżej zostały 

przekazane przez WOŚ UMP. 

Pomiary poziomu hałasu wykorzystane do kalibracji modelu, były wykonywane 

na granicy terenów zakładów przemysłowych, w pobliżu źródeł hałasu 

charakteryzujących się największą emisją, bądź na granicy terenów wymagających 

ochrony akustycznej, narażonych na największe oddziaływanie ze strony tego 

zakładu. Warunkiem wykonania prawidłowego pomiaru jest odpowiedni odstęp od tła 

akustycznego (hałas innych zakładów, hałas komunikacyjny, itd.), co w wielu 

przypadkach dla zakładów przemysłowych jest bardzo trudne lub niemożliwe. W tej 

sytuacji rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w 

sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 

ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 1542) wskazuje na wykorzystanie metody 

obliczeniowej zamiast pomiarów.  

Lokalizację zakładów przemysłowych na terenie miasta Poznania przedstawia 

Rys. 7. Lokalizację punktów kalibracyjnych przedstawiono na Rys. 24 i w Tab. 40. 

Dla niektórych zakładów nie dysponowano pomiarami, ze względu na ww. zbyt mały 

odstęp od tła akustycznego. 
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Lp.  Numer 
zakładu  

Oznaczenie 
punktu 

pomiarowego 
X Y Z 

1 

02 

02_P1 6425096 5813610 4,0 

2 02_P2 6425045 5813651 4,0 

3 02_P3 6424917 5813428 4,0 

4 
03 

03_P1 6432444 5811772 4,0 

5 03_P3 6432593 5811836 4,0 

Rys. 24 Lokalizacja punktów pomiarowych wokół zakładów przemysłowych na terenie Poznania

Tab. 40 Współrzędne punktów kalibracyjnych dla hałasu przemysłowego 
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Lp.  Numer 
zakładu  

Oznaczenie 
punktu 

pomiarowego 
X Y Z 

6 04 04_P1 6431306 5812454 4,0 

7 
05 

05_P1 6430073 5811036 4,0 

8 05_P2 6430130 5811032 4,0 

9 
06 

06_P1 6430359 5810661 4,0 

10 06_P2 6430365 5810676 4,0 

11 07 07_P1 6429858 5809389 4,0 

12 
08 

08_P1 6434791 5809543 4,0 

13 08_P2 6434725 5809101 4,0 

14 
09 

09_P1 6434237 5808484 4,0 

15 09_P2 6434332 5808515 4,0 

16 

10 

10_P1 6429998 5807566 4,0 

17 10_P2 6430117 5807341 4,0 

18 10_P3 6430137 5807339 4,0 

19 10_P4 6429695 5807184 4,0 

20 10_P5 6429678 5807416 4,0 

21 

11 

11_P1 6431671 5806612 4,0 

22 11_P2 6431760 5806673 4,0 

23 11_P3 6432044 5806606 4,0 

24 11_P4 6432188 5806559 4,0 

25 
13 

13_P1 6429462 5805142 4,0 

26 13_P2 6429464 5805312 4,0 

27 
14 

14_P1 6428419 5805207 4,0 

28 14_P2 6428073 5804751 4,0 

29 

15 

15_P1 6425690 5805576 4,0 

30 15_P2 6425664 5805533 4,0 

31 15_P3 6425635 5805486 4,0 

32 15_P4 6425562 5805475 4,0 

33 
23 

23_P1 6423576 5814953 4,0 

34 23_P2 6423757 5814769 4,0 

35 
26 

26_P1 6420840 5805986 4,0 

36 26_P2 6420957 5806046 4,0 

37 

27 

27_P1 6428791 5807224 11,3 

38 27_P2 6428799 5807458 9,0 

39 27_P3 6428940 5807831 11,8 

40 27_P4 6429387 5807496 16,9 

41 27_P5 6428629 5807732 7,5 



 
 

 

 

  Mapa akustyczna miasta Poznania 2017 

 

str. 108 

 

Kalibracja mapy hałasu przemysłowego przeprowadzona została oddzielnie 

dla poszczególnych zakładów i polegała na doborze (poprzez wielokrotne obliczenia) 

poziomu mocy akustycznej zastępczych źródeł powierzchniowych (modelujących 

zespoły źródeł rzeczywistych), tak aby uzyskać najlepszą zgodność obliczonych 

poziomów hałasu z wartościami zmierzonymi. Kalibrację przeprowadzono dla 

wskaźników dobowych, dla których wykonywane są pomiary, tj. dla LAeqD oraz LAeqN. 

Wyniki kalibracji podane zostały w Tab. 41.  

Po kalibracji modelu, poziomy emisji hałasu zostały skorygowane o dane 

dotyczące czasu pracy poszczególnych źródeł hałasu, co pozwoliło na wyznaczenie 

izolinii hałasu dla wskaźników długookresowych, LDWN oraz LN, wymaganych w 

mapie akustycznej. 

Numer 
zakładu  Nazwa zakładu Numer punktu 

pomiarowego  

Poprawka kalibracyjna 

LAeqD [dB] LAeqN [dB] 

02 Lisner Sp. z o.o.  

02_P1 -0,9 0,7 

02_P2 1,2 -0,4 

02_P3 -0,3 -1,9 

03 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Consultingowe  
ADOB Sp. z o.o. 

03_P1 0,0 -- 

03_P3 0,2 -- 

04 
Elektrociepłownia „EC II 

Karolin"  04_P1 0,0 0,0 

05 Exide Technologies S.A.  
05_P1 0,6 0,6 

05_P2 -0,5 -0,4 

06 

Przedsiębiorstwo 
Farmaceutyczno-Chemiczne 

„SYNTEZA” Sp. z o.o. – Zakład 
nr 2  

06_P1 0,0 -- 

06_P2 0,0 -- 

07 
Zakłady Metalurgiczne 

„POMET” S.A.  07_P1 0,0 -- 

08 Volkswagen Poznań Sp. z o.o.  
08_P1 0,6 0,9 

08_P2 -0,2 0,0 

09 
OWENS – ILLIONIS Produkcja 

Polska S.A.  
- Huta Szkła „Antoninek"  

09_P1 0,2 0,8 

09_P2 -0,2 -1,0 

Tab. 41 Wartości poprawek zastosowanych do kalibracji modelu obliczeniowego hałasu zakładów 
przemysłowych 



 
 

 

 

  Mapa akustyczna miasta Poznania 2017 

 

str. 109 

 

Numer 
zakładu  Nazwa zakładu Numer punktu 

pomiarowego  

Poprawka kalibracyjna 

LAeqD [dB] LAeqN [dB] 

10 

Fabryka papieru  
„MALTA-DECOR" S.A.  

ul. Wołkowyska 32, 61-132 
Poznań 

10_P1 -0,7 -1,4 

10_P2 -0,9 -0,5 

10_P3 1,4 2,4 

10_P4 1,4 -1,2 

10_P5 0,2 1,0 

11 Kompania Piwowarska S.A. –  
LECH Browary Wielkopolski  

11_P1 -1,2 1,4 

11_P2 1,0 2,6 

11_P3 -1,6 -2,0 

11_P4 1,9 0,7 

13 „IBP Instalfittings” Sp. z o.o.  
13_P1 -1,6 -1,6 

13_P2 1,7 1,3 

14 Ferrex Sp. z o.o. 
14_P1 -2,2 -2,8 

14_P2 1,8 1,2 

15 
Volkswagen Poznań Sp. z o.o. - 

Odlewnia Aluminium 

15_P1 0,0 0,0 

15_P2 -0,9 -0,9 

15_P3 0,2 0,2 

15_P4 0,7 0,7 

23 Pekabex S.A.  
23_P1 0,1 0,0 

23_P2 -- -0,3 

26 BSC Drukarnia Opakowań S.A.  
26_P1 -1,2 1,3 

26_P2 1,2 -0,3 

27 
Centrum Handlowe „Posnania”  

ul. Pleszewska 1, 61-136 
Poznań 

27_P1 -2,7 -2,7 

27_P2 0,9 0,9 

27_P3 -0,2 -0,2 

27_P4 2,3 2,3 

27_P5 1,1 1,1 

W przypadku zakładów, dla których nie dysponowano wynikami pomiarów, 

model akustyczny był walidowany poprzez porównanie i dopasowanie wyników 

obliczeń wykonanych na modelu przygotowanym na potrzeby mapy akustycznej 

2017 z wynikami obliczeń przedstawionymi w materiałach źródłowych. 
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6.5 Kalibracja mapy imisyjnej hałasu lotniczego 

Do kalibracji modelu prognozowania hałasu lotniczego wykorzystano wyniki 

ciągłego monitoringu hałasu wokół lotniska Ławica i ciągłego monitoringu hałasu 

wokół lotniska Poznań - Krzesiny.  

Pierwszy etap kalibracji wykonany był przy użyciu wyników pomiarów hałasu 

pojedynczych operacji lotniczych. Na tym etapie porównywano średnie wartości 

ekspozycyjnych poziomów dźwięku z wynikami modelowania. Modelowano różne 

typy operacji (start, lądowanie, low approach, touch & go itp.) dla statków 

operujących na danym lotnisku. Ten etap procedury kalibracji polegał na takim 

doborze profili lotów i krzywych NPD (parametr charakteryzujący moc akustyczną 

poszczególnych typów statków powierzchnych), siły ciągu itp w programie 

obliczeniowym INM, aby uzyskać najmniejszą średnią wartość bezwzględną różnic 

poziomów LAE zmierzonych i obliczonych w poszczególnych punktach. 

Następnie cały model z danymi ruchowymi za cały okres monitoringu czyli z 

rocznymi natężeniami ruchu i obciążeniami poszczególnych tras poddano drugiemu 

etapowi kalibracji (walidacji) na podstawie wskaźników długookresowych - to jest 

LDWN i LN wyznaczonych z rocznego monitoringu hałasu. Etap ten pozwolił na 

weryfikację i korekty założeń dotyczących obciążenia poszczególnych tras, jak 

również ich faktycznego przebiegu. Korekty wprowadzane na tym etapie w programie 

obliczeniowym INM, wprowadzano w taki sposób, aby uzyskać najmniejszą średnią 

wartość bezwzględną różnic poziomów LDWN i LN zmierzonych i obliczonych w 

poszczególnych punktach. 

Do procedury tej wykorzystano wyniki wszystkich dostępnych pomiarów, 

również w punktach pomiarowych zlokalizowanych poza granicami miasta. Wyniki 

ostatecznej kalibracji modelu (walidacji) dla hałasu emitowanego z terenu lotniska 

Krzesiny pokazano w Tab. 42 i Tab. 43 

 

Punkt pomiarowy Wynik pomiarów 
LDWN [dB] 

Wynik INM 
LDWN [dB] 

Różnica 
∆LDWN [dB] 

EPKS-M-01 58,6 58,9 -0,3 

EPKS-M-02 54,5 56,5 -2,0 

Tab. 42 Walidacja modelu lotniska wojskowego Krzesiny dla wskaźnika LDWN 
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Punkt pomiarowy Wynik pomiarów 
LDWN [dB] 

Wynik INM 
LDWN [dB] 

Różnica 
∆LDWN [dB] 

EPKS-M-03 50,7 50,3 0,4 

EPKS-M-04 72,6 71,4 1,2 

EPKS-M-05 56,9 58,0 -1,1 

EPKS-M-06 56,6 56,1 0,5 

 

 

Punkt pomiarowy Wynik pomiarów 
LN [dB] 

Wynik INM 
LN [dB] 

Różnica 
∆LN [dB] 

EPKS-M-01 43,3 44,1 -0,8 

EPKS-M-02 37,3 41,8 -4,5 

EPKS-M-03 33,3 35,3 2,0 

EPKS-M-04 57,0 56,3 0,7 

EPKS-M-05 39,7 38,9 0,8 

EPKS-M-06 41,8 70,7 1,1 
 

Średnia różnica zmierzonych i obliczonych poziomów wynosi 0.2 dB dla 

wskaźnika LDWN oraz 0,1 dB dla wskaźnika LN. 

 

Wyniki ostatecznej kalibracji modelu (walidacji) dla hałasu emitowanego z 

terenu lotniska Ławica pokazano w Tab. 44 i Tab. 45. 

 

Punkt pomiarowy Wynik pomiarów 
LDWN [dB] 

Wynik INM 
LDWN [dB] 

Różnica 
∆LDWN [dB] 

P_01 54,7 55,9 1,2 

P_10 50,2 49,8 -0,4 

P_11 63,1 63,3 0,2 

P_19 61,9 61,1 -0,8 

P_20 57,7 56,8 -0,9 
 

 

Tab. 43 Walidacja modelu lotniska wojskowego Krzesiny dla wskaźnika LN 

Tab. 44 Walidacja modelu lotniska cywilnego Poznań-Ławica dla wskaźnika LDWN 
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Punkt pomiarowy Wynik pomiarów 
LN [dB] 

Wynik INM 
LN [dB] 

Różnica 
∆LN [dB] 

P_01 44,5 46,0 1,5 

P_10 39,9 39,4 -0,5 

P_11 55,5 55,9 0,4 

P_19 54,3 53,8 -0,5 

P_20 48,1 47,0 -1,1 

 

 Średnia różnica zmierzonych i obliczonych poziomów wynosi -0,1 dB dla 

wskaźnika LDWN oraz 0,0 dB dla wskaźnika LN. 

  

Tab. 45 Walidacja modelu lotniska cywilnego Poznań-Ławica dla wskaźnika LN 
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7 Informacje i analizy uprzednio wykonanych map aku stycznych 

7.1 Porównanie sposobu wykonania map akustycznych 

Do tej pory, dla miasta Poznania opracowano dwie mapy akustyczne – w roku 

2007 (wykonawca: Centrum Badań Akustycznych Fundacja Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań) i w 2012 roku (wykonawca: AkustiX Sp. 

z o.o., ul. Rubież 46 C5/115, 61-612 Poznań). 

W ramach wszystkich trzech map (rok: 2007, 2012 i 2017) analizami objęto 

hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy, przemysłowy i lotniczy. W Tab. 46 

przedstawiono porównanie metod obliczeniowych zastosowanych w kolejnych 

edycjach map.  

Rodzaj hałasu 
Rok wykonywania mapy 

2007 2012 2017 

Hałas drogowy 

model generacji i 
propagacji dźwięku 

opracowany w Instytucie 
Akustyki UAM (opisany 

w monografii R. 
Makarewicza - Hałas w 
środowisku). Poprzez 
porównanie obliczeń z 
wynikami pomiarów, 

wykazano 
równoważność 

przyjętego modelu z 
metodami zalecanymi 
przez Unię Europejską 

francuska 
krajowa metoda 
„NBPB-Routes-

96” 

francuska 
krajowa metoda 
„NBPB-Routes-

96” 

Hałas tramwajowy 
metoda 

holenderska 
SRM II 

metoda 
holenderska 

SRM II 

Hałas kolejowy 
metoda 

holenderska 
SRM II 

metoda 
holenderska 

SRM II 

Hałas przemysłowy 
norma PN-EN 

ISO 9613-2 
norma PN-EN 

ISO 9613-2 

Hałas lotniczy 
model symulacyjny na 
bazie programu INM 

6.2a 

ECAC.CEAC 
Doc. 29 (3rd 

edition) 

ECAC.CEAC 
Doc. 29 (3rd 

edition) 
  

Tab. 46. Porównanie metod obliczeniowych zastosowanych w kolejnych edycjach mapy akustycznej 
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Poniżej przedstawiono sposób określania parametrów wejściowych modelu, 

wpływających na emisję hałasu z poszczególnych źródeł w mapach akustycznych 

2007 i 2012. 

Mapa akustyczna 2007 

a) hałas drogowy: 

• dane o natężeniu ruchu na poszczególnych odcinkach ulic określono na 

podstawie informacji z pętli indukcyjnych zlokalizowanych na 

kilkudziesięciu skrzyżowaniach 

• liczbę pojazdów ciężkich (w każdej godzinie doby) określono w oparciu 

o dane z monitoringu hałasu na terenie m. Poznania przeprowadzonych 

w 2005 roku oraz pomiarów własnych 

• prędkości ruchu pojazdów lekkich i ciężkich określono na podstawie 

danych przekazanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, danych 

z monitoringu hałasu oraz pomiarów własnych 

b) hałas kolejowy - informacje o konstrukcji i stanie torowisk, taboru na 

poszczególnych liniach, prędkości ruchu na poszczególnych odcinkach, typach 

wagonów i lokomotyw, typach i rodzajach hamulców  uzyskano od PKP Polskie 

Linie kolejowe S.A., PKP CARGO S.A., PKP Inter City Sp. z o.o., Przewozy 

Regionalne Sp. z o.o.  

c) hałas tramwajowy - informacje o konstrukcji torów, natężeniu ruchu, taborze na 

poszczególnych liniach oraz prędkości ruchu na poszczególnych odcinkach 

uzyskano od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w 

Poznaniu 

d) hałas przemysłowy – dane dotyczące charakterystyk dominujących źródeł hałasu 

(ilość, czas pracy, poziom mocy akustycznej) zebrano dla 10 zakładów 

przemysłowych i Toru wyścigowego „Poznań” 

e) hałasu lotniczy – dane dotyczące charakterystyk akustycznych użytkowanych 

statków powietrznych, tras dolotowych i odlotowych, profili startów i lądowań, 

progów podejścia i odejścia oraz rozkładów intensywności lotów w porze 

dziennej, wieczornej i nocnej uzyskano dla dwóch lotnisk: Portu Lotniczego 

Ławica oraz lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny 
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Mapa akustyczna 2012 

a) hałas drogowy: 

• dane o natężeniu ruchu pojazdów samochodowych określono na 

podstawie danych, uzyskanych od Zarządu Dróg Miejskich, 

zarejestrowanych przez pętle indukcyjne zamontowane na 175 

skrzyżowaniach 

• procentowy udział pojazdów ciężkich określono na podstawie okresowego 

monitoringu hałasu wykonanego w latach 2011 i 2012 oraz opracowania 

pn. "Wykonanie pomiarów natężenia ruchu pojazdów w wybranych 

punktach miasta Poznania" (listopad 2011 r., Biuro Inżynierii Transportu) 

• prędkość pojazdów wyznaczono według algorytmu: 

- dla pory dziennej (D) dla każdego odcinka ulicy przyjęto prędkość 

pojazdów lekkich (PL) i ciężkich (PC) równą prędkości dopuszczalnej,  

VD/PL = VD/PC = Vdop; 

- dla pory wieczornej (W) ww. wartość powiększono o 5 km/godz., 

VW=VD+5; 

- dla pory nocnej przyjęto: dla ulic o jednym pasie ruchu na kierunek -  

VN/PL = VD/PL + 10 km/godz., VN/PC = VD/PC + 10 km/godz.; dla ulic o 

więcej niż jednym pasie ruchu na kierunek – odpowiednio: 

VN/PL = VD/PL + 20 km/godz. i VN/PC = VD/PC + 10 km/godz. 

• za rodzaj nawierzchni przyjęto dla wszystkich odcinków ulic (z 

wyłączeniem „cichych nawierzchni”) tradycyjną nawierzchnię asfaltową w 

dobrym stanie  

b) hałas kolejowy – informacje o konstrukcji i stanie torowisk, taborze na 

poszczególnych liniach, prędkości ruchu na poszczególnych odcinkach, typach 

wagonów i lokomotyw, typach i rodzajach hamulców uzyskano od PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. 

c) hałas tramwajowy:  

• informacje o konstrukcji torów, typie szyn i podkładów, systemów 

antywibracyjnych, wypełnieniu między szynami, usytuowaniu i biegu 

torowiska, natężeniu ruchu na poszczególnych liniach uzyskano od 



 
 

 

 

  Mapa akustyczna miasta Poznania 2017 

 

str. 116 

 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Poznaniu oraz 

Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu 

• prędkości tramwajów przyjęto na podstawie danych zawartych w mapie 

akustycznej Poznania z 2007 roku 

d) hałas przemysłowy: 

• dane o liczbie źródeł hałasu, ich czasie emisji oraz poziomie mocy 

akustycznej wykorzystano z dokumentacji zgromadzonej w ramach 

postępowania o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla 17 zakładów 

przemysłowych, przekazanej przez WOŚ UMP oraz Departament 

Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 

Poznaniu 

• dane dla Toru wyścigowego „Poznań” przygotowano na podstawie 

sprawozdań z pomiarów hałasu dostarczonych przez WOŚ UMP oraz 

kalendarza wydarzeń dostępnego na stronie internetowej Automobilklubu 

Wielkopolskiego 

e) hałas lotniczy - niezbędne dane wejściowe dotyczące charakterystyk 

akustycznych użytkowanych statków powietrznych, tras dolotowych i odlotowych, 

profili startów i lądowań, progów podejścia i odejścia, rozkładów intensywności 

lotów w porze dziennej, wieczornej i nocnej uzyskano od Wojskowego Zarząd 

Infrastruktury w Poznaniu (Lotnisko Poznań-Krzesiny) oraz Portu Lotniczego 

Ławica. 

Pomimo porównywalnych metod obliczeniowych zastosowanych w kolejnych 

edycjach map należy zachować ostrożność przy bezpośrednim porównywaniu 

wyników. Wynika to między innymi z faktu odmiennego podejścia przy wyznaczaniu 

liczby ludności narażonej na hałas. W 2012 roku, w budynku który był narażony na 

hałas z danego przedziału poziomów liczba mieszkańców narażonych zawsze była 

równa liczbie mieszkańców zamieszkujących dany budynek. Natomiast w 2017 roku 

liczba mieszkańców narażonych na hałas z danego zakresu wyznaczana była 

proporcjonalnie do powierzchni obszaru objętego danymi izoliniami względem 

powierzchni całego budynku. Porównanie wyników map akustycznych przedstawiono 

w rozdziale 11. 
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7.2 Porównanie map wra żliwo ści 

Mapy wrażliwości w mapach akustycznych 2012 i 2017 opracowano w okresie 

zmiany wymagań w tym zakresie określonych w ustawie POŚ (zmiana w roku 2015). 

Podstawowa zmiana polega na ochronie (obecnie) terenów faktycznie 

zagospodarowanych, a nie przeznaczonych do ochrony, jak to obowiązywało w roku 

2012. W obydwóch mapach podstawową i nadrzędną funkcję wyznaczają MPZP. W 

tym zakresie pomiędzy mapami 2012 i 2017 należy wskazać następujące różnice: 

• w 2012 roku dopuszczalne wartości poziomu dźwięku na terenie objętym 

MPZP ustalono zgodnie funkcją terenu określoną w części graficznej MPZP, 

natomiast w roku 2017 uwzględniono również wymagania (bardziej 

restrykcyjne) wskazane w części opisowej MPZP, 

• powyższe obowiązuje również w strefie śródmiejskiej miast, która w roku 2012 

stanowiła jednolity obszar. 

Jak wskazano w rozdziale 3.1, na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy POŚ 

ustalenia MPZP są wiążące w zakresie ochrony terenów wymagających ochrony 

akustycznej. Stąd w Mapie akustycznej 2017 wskazano na konieczność ochrony 

terenów aktualnie niezagospodarowanych jeśli taką ochronę przewidziano w MPZP. 

Z drugiej strony, na podstawie art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy POŚ tereny 

niezagospodarowane i jednocześnie nieobjęte MPZP nie podlegają takiej ochronie. 

Stanowi to różnicę względem Mapy akustycznej 2012, gdzie jednym z kryteriów 

kwalifikacji terenów były zapisy SUiKZP dla miasta Poznania, niezależnie od 

faktycznego stanu zagospodarowania (bądź niezagospodarowania) terenu. 

Poszczególne rodzaje terenów faktycznie zagospodarowanych i nieobjętych 

MPZP, ustalono w roku 2017 m.in. na podstawie  ewidencji gruntów i budynków, 

podczas gdy w roku 2012 podstawą były zapisy SUiKZP. 

Mapy wrażliwości z roku 2012 i 2017 porównano na Rys. 25. 
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Rys. 25 Porównanie map wrażliwości dla roku 2012 i 2017 
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8 Informacje na temat uprzednio zrealizowanych Prog ramów Ochrony 

Środowiska przed Hałasem  

Podstawowym celem mapy akustycznej jest wskazanie miejsc i obszarów 

zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu od wszystkich źródeł. Dla 

terenów, na których poziom hałasu przekracza wartość dopuszczalną LDWN lub LN, 

tworzy się Program Ochrony Środowiska przed Hałasem (POŚpH).  

Zadaniem Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem jest: 

• analiza metod redukcji hałasu, które mogą być wykorzystane  

w konkretnych sytuacjach, 

• obniżenie poziomu hałasu w środowisku,  

• tam gdzie jest to możliwe – zredukowanie poziomu hałasu do wartości 

dopuszczalnej.  

Do tej pory dla miasta Poznania opracowano dwa Programy Ochrony 

Środowiska przed Hałasem – w roku 2008 i w roku 2013. 

 

8.1 Program Ochrony Środowiska przed Hałasem 2008 

POŚpH z 2008 roku został zatwierdzony przez Radę Miasta Poznania 

Uchwałą nr XLIII/521/V/2008 z dnia 14 października 2008 r. i opublikowany w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.11.2008 r. Nr 200, 

poz. 3281.2008  

Program zawiera m.in.: 

• proponowane kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

• harmonogram działań, 

• koszty zaproponowanych działań, 

dla hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego, lotniczego i przemysłowego. 

Harmonogram oraz koszty związane z realizacją poszczególnych zadań opracowano 

w trzech wariantach: minimalnym, maksymalnym i optymalnym. W tabelach poniżej 

zaprezentowano działania przewidziane w wariancie optymalnym.  
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W wielu miejscach wskazanych w Programie, działania obniżające hałas 

zostały skorelowane z planami inwestycyjnymi i remontowymi zarządzających liniami 

kolejowymi i tramwajowymi oraz drogami w mieście. W miejscach, nie było 

możliwości zapewnienia komfortu akustycznego przy wykorzystaniu tylko jednej 

metody redukcji hałasu, zaproponowano przyjęcie rozwiązań kompleksowych.  

Poniżej przedstawiono podstawowe kierunki działań niezbędnych do 

przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określone w POŚpH.  

 

8.1.1 Hałas drogowy 

W ramach kierunków i zakresu działań redukujących hałas samochodowy 

zaproponowano: 

• wymianę nawierzchni asfaltowej na cichą,  

• budowę ekranów akustycznych, 

• ograniczenie prędkości ruchu pojazdów,  

• zmianę natężenia i struktury ruchu,  

• zmianę skrzyżowania na rondo,  

• budowę progów spowalniających, mini-rond, przewężeń jezdni, wysepek.  

 

Zaproponowane w ramach POŚpH 2008 metody redukcji hałasu, dla 

poszczególnych odcinków dróg, zamieszczono w Tab. 47. 

Lp. Opis zadania Lata 
realizacji 

1. wymiana nawierzchni asfaltowej na cichą 

wariant minimalny 

1.1. 
ul.  Winogrady, na odcinku od ul. Armii Poznań do 

ul. Szelągowskiej 2008-2009 

1.2. ul. Grunwaldzka, od ul. Bukowskiej do ul. Cmentarnej 2010-2012 

1.3. ul. Zamenhoffa, od ronda Rataje do ronda Starołęka  2012 

1.4. ul. Św. Marcin, od ul. Ratajczaka do Alei Marcinkowskiego 2013 

Tab. 47 Działania naprawcze wskazane do realizacji w celu poprawy klimatu akustycznego wokół 
wybranych odcinków dróg na terenie m. Poznania 
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Lp. Opis zadania Lata 
realizacji 

1.5. ul. Strzelecka 2012 

1.6. ul. Wierzbięcice, od ul. Towarowej do Rynku Wileckiego 2012 

1.7. ul. Lechicka, od mostu Lecha do ul. Naramowickiej 2009 

1.8. ul. Lechicka, od ul. Naramowickiej do ul. Obornickiej 2012 

1.9. ul. Chartowo, od ul. Krzywoustego do ul. Dymka 2011-2012 

1.10. ul. Warszawska, od ul. Krańcowej do ul. Mogileńskiej,  2010-2011 

1.11. ul. Bukowska, od ul. Leśnych Skrzatów do ul. Sławińskiej 2009-2011 

1.12. al. Solidarności, od ul. Witosa do ronda Solidarności 2009-2010 

1.13. ul. Połabska, od ul. Lechickiej do wjazdu na os. Zwycięstwa 2009 

1.14. ul. Bułgarska, od ul. Bukowskiej do ul. Łubieńskiej 2009-2011 

1.15. ul. Głogowska, od Rynku Łazarskiego do ul. Stablewskiego  2008 

wariant optymalny 

1.16. 
ul. Przybyszewskiego, na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do 

ul. Dąbrowskiego 2009-2010 

1.17. 
ul. Królowej Jadwigi, na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Górna 

Wilda 2011-2012 

1.18. ul. Warszawska, od ronda Śródka do ul. Krańcowej 2008 

1.19. ul. 28 czerwca, od Rynku Wildeckiego do ul. Hetmańskiej 2012-2013 

1.20. ul. Górna Wilda, od ul. Królowej Jadwigi do Rynku Wildeckiego 2012-2013 

1.21. ul. Bukowska, od ul. Kraszewskiego do ul. Bułgarskiej 2013 

1.22. ul. Krzywoustego, od ronda Rataje do ul. Szwedzkiej 2013 

2. uspokojenie ruchu samochodowego/ograniczenia prędkości 

wariant minimalny 

2.1. 

Obniżenie prędkości ruchu samochodów (przy zastosowaniu 
fotoradarów) na następujących ulicach: 

ul. Dąbrowskiego, na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Polskiej, 
do 60 km/godz. (na kierunku od centrum do granic miasta) 

ul. Warszawska, od ronda Śródka do wiaduktu Antoninek, do 
70 km/godz. 

2008 
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Lp. Opis zadania Lata 
realizacji 

2.2. 

Obniżenie prędkości ruchu samochodów (przy zastosowaniu 
fotoradarów) na następujących ulicach: 

ul. Żeromskiego, od ul. Dąbrowskiego do ul. Św. Wawrzyńca, 
do 60 km/godz. (na kierunku od centrum miasta do ronda 

Obornickiego) 
ul. Witosa, od ul. Wojska Polskiego do Alei Solidarności, do 

70 km/godz. (na kierunku do centrum) 

2009 

wariant optymalny 

2.3. 
Uspokojenie ruchu na ul. Dąbrowskiego na odcinku od Rynku 

Jeżyckiego do ul. Żeromskiego (po wybudowaniu 
ul. Św. Wawrzyńca) 

2009 

3. ekrany akustyczne 

wariant minimalny 

3.1. 
ul. Lechicka, na odcinku od mostu Lecha do ul. Naramowickiej 

– na wysokości os. Wilczy Młyn (powierzchnia ekranu 
ok. 2 700 m2) 

2009 

3.2. ul. Bułgarska, od ul. Bukowskiej do ul. Łubieńskiej 
(powierzchnia ekranu ok. 2 200 m2) 2009 

3.3. ul. Głogowska, od ul. Kopanina do ul. Ostatniej, po stronie 
zachodniej (powierzchnia ekranu ok. 800 m2) 

2008 

3.4. ul. Głogowska, od ul. Komornickiej do ul. Ostatniej, po stronie 
wschodniej (powierzchnia ekranu ok. 1 150 m2) 

2009 

3.5. ul. Głogowska, na odcinku od Wiaduktu Górczyńskiego do 
ul. Krzywej (powierzchnia ekranu ok. 3 000 m2) 

2012 

3.6. 
ul. Bukowska, od ul. Leśnych Skrzatów do ul. Sławińskiej 

(powierzchnia ekranu ok. 1 100 m2) 2011 

3.7. 
ul. Lechicka, na odcinku od ul. Naramowickiej do 

ul. Ks. Mieszka I (powierzchnia ekranu ok. 16 800 m2) 2008 

3.8. 
Budowa wału ziemnego wzdłuż ul. Dąbrowskiego, na odcinku 

od ul. Pniewskiej do ul. Starogardzkiej (długość ekranu 
ok. 350 m) 

2009-2010 

wariant optymalny 

3.9. 
ul. Hetmańska, na odcinku od ronda Starołęka do wiaduktu na 
wys. os. Bohaterów II Wojny Światowej (powierzchnia ekranu 

ok. 3 200 m2) 
2012 

3.10. 
ul. Krzywoustego, na odcinku od ronda Rataje do istniejącego 

ekranu oraz od istniejącego ekranu do ul. Bobrzańskiej (po 
popołudniowej stronie ulicy). Powierzchnia ekranu ok. 6 000 m2 

2013 

3.11. 
ul. Krzywoustego, od os. Milczańska do ul. Chartowo (po 

północnej stronie ulicy). Pow. ekranu ok. 4 400 m2 2013 

4. czyszczenie cichych nawierzchni drogowych 

4.1. Cykliczne czyszczenie wszystkich cichych nawierzchni 
(przynajmniej dwa razy w ciągu roku) 

2008-2013 
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Lp. Opis zadania Lata 
realizacji 

5. wymiana taboru autobusowego 

5.1. 

Wymiana autobusów najgorszych pod względem emisji hałasu. 
Nowe autobusy powinny charakteryzować się poziomem hałasu 
porównywalnym z najcichszymi autobusami eksploatowanymi 

przez MPK Poznań 

2011-2013 

 

8.1.2 Hałas kolejowy 

W ramach kierunków i zakresu działań w zakresie redukcji hałasu kolejowego 

znalazły się: 

• modernizacja torowiska,  

• szlifowanie szyn,  

• budowa ekranów akustycznych,  

• wymiana taboru.  

Zaproponowane w ramach POŚpH 2008 działania ograniczające hałas 

kolejowy, zamieszczono w  Tab. 47. 

Lp.  Opis zadania Lata realizacji 
1. ekrany akustyczne 

1.1. ul. Norwida  2011 

1.2. ul. Miśnieńska  2010 

1.3. ul. Jabłonkowska 2009 

2. modernizacja torowisk 

2.1. 

Modernizacja torowiska na linii nr 003 Warszawa – 
Kunowice, na odcinku od wschodniej do zachodniej 

granicy miasta Poznania (Poznań Antoninek – 
Poznań Junikowo), 19.2  km 

2009 

2.2. Modernizacja torowiska na stacji Poznań Główny 2010 

2.3. 
Modernizacja torowiska na linii nr 351 Poznań – 

Szczecin do granic miasta Poznania (Poznań 
Główny – Kiekrz), 12.9 km 

2010 

2.4. 
Modernizacja torowiska na linii nr 271 Wrocław – 
Poznań od granic miasta do Poznania Głównego, 

5.3 km 
2012 

Tab. 48. Działania naprawcze do wykonania w celu poprawy klimatu akustycznego wokół 
wybranych odcinków linii kolejowych na terenie m. Poznania 
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Lp.  Opis zadania Lata realizacji 

2.5. 
Modernizacja torowiska na linii nr 356 Poznań 

Wschód – Bydgoszcz do granic miasta Poznania 
2.8 km 

2012 

 

8.1.3 Hałas tramwajowy 

W ramach kierunków i zakresu działań w zakresie redukcji hałasu 

tramwajowego znalazły się: 

• remont i modernizacja torowiska,  

• szlifowanie szyn, 

• toczenie kół,  

• wymiana taboru,  

• ograniczenie prędkości ruchu,  

• budowa ekranów akustycznych,  

• montaż smarownic torów.   

Zaproponowane w ramach POŚPH 2008 działania ograniczające hałas 

tramwajowy, zamieszczono poniżej w Tab. 49. 

Lp. Opis zadania Lata 
realizacji 

1. modernizacja torowisk tramwajowych 

wariant minimalny 

1.1. ul. Winogrady, od ul. Armii Poznań do ul. Przełajowej – 1800 mtp 2008-2009 

1.2. ul. Warszawska, od ronda Śródka do pętli Miłostowo – 2700 mtp 2008-2009 

wariant optymalny 

1.3. ul. Hetmańska, na odcinku od ronda Żegrze do ronda Starołęka 
– ok. 1400 mtp 

2010 

1.4. 
ul. Przybyszewskiego, na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do 

ul. Dąbrowskiego – ok. 3000 mtp 2011 

1.5. 
ul. Królowej Jadwigi, na odcinku od ul. Górna Wilda do 

ul. Strzeleckiej – ok. 1200 mtp 2012 

1.6. 
ul. Dąbrowskiego, na odcinku od Mostu Teatralnego do pętli 

Ogrody (z wyłączeniem pętli) – 6076 mtp 2009-2011 

1.7. ul. Grunwaldzka, na odcinku od ul. Bukowskiej do pętli Junikowo 
(z wyłączeniem pętli) – 10506 mtp 

2009-2011 

Tab. 49. Działania naprawcze do wykonania w celu poprawy klimatu akustycznego wokół 
wybranych odcinków linii tramwajowych na terenie m. Poznania 
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Lp. Opis zadania Lata 
realizacji 

1.8. 
ul. 23 Lutego, na odcinku od ul. Mielżyńskiego do Placu 

Wielkopolskiego – ok. 1000 mtp 2013 

1.9. 
ul. Św.Marcin, od ul. Kościuszki do Alei Marcinkowskiego – 

ok. 1100 mtp 2011 

1.10. 
ul. Żegrze, na odcinku od tunelu na os. Czecha do ronda Żegrze 

– ok. 4400 mtp 2010 

1.11. ul. Zamenhoffa, od ronda Rataje do ronda Starołęka – 
ok. 3600 mtp 

2010 

1.12. ul. Górna Wilda, na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do Rynku 
Wileckiego – ok. 1720 mtp 

2013 

1.13. ul. 28 Czerwca, od Rynku Wildeckiego do ul. Hetmanskiej – 
ok. 2200 mtp 

2013 

1.14. 
ul. Wierzbięcice, na odcinku od ul. Towarowej do Rynku 

Wildeckiego – ok. 1900 mtp 2013 

1.15. ul. Strzelecka  – ok. 1600 mtp 2009 

1.16. PST, na odcinku od ul. Grudzieniec do pętli na os. Sobieskim (z 
wyłączeniem pętli) – ok. 10 600 mtp 

2013 

1.17. od ul. Jana Pawła II do pętli na os. Lecha – ok. 4200 mtp 2010 

1.18. od ul. Jana Pawła II do pętli na os. Lecha – ok. 4200 mtp 2010 

1.19. ul. Hetmańska, na odcinku od ul. Arciszewskiego do 
ul. Dmowskiego – ok. 1750 mtp 

2012 

1.20. ul. Gwarna – ok. 280 mtp 2011 

1.21. Mielżyńskiego – ok. 550 mtp 2011 

wariant maksymalny 

1.22. 
Modernizacja torowiska na ul. Przybyszewskiego od ronda Jana 
Nowaka Jeziorańskiego do węzła Żeromskiego-Dąbrowskiego – 

2766 mtp 
2010 

2. szlifowanie szyn z podbiciem torów tramwajowych 

2.1. 
Toczenie – korekcja profilu obręczy kół wszystkich 220 

pociągów/rok poprzez uruchomienie dodatkowej III zmiany 
(przynajmniej raz na rok) 

2009-2013 

3. toczenie kół tramwajów  

wariant minimalny 

3.1. 
Toczenie – korekcja profilu obręczy kół 180 pociągów/rok 

(średnio przynajmniej raz na 15 miesięcy) 2009-2013 

wariant optymalny 

3.2. 
Toczenie – korekcja profilu obręczy kół wszystkich 220 

pociągów/rok poprzez uruchomienie dodatkowej III zmiany 
(przynajmniej raz na rok) 

2009-2013 

4.  smarownice torów tramwajowych  

wariant minimalny 

4.1. 
Montaż smarownic torów na łukach o promieniu mniejszym niż 

50 m (12 sztuk) 2008-2009 
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Lp. Opis zadania Lata 
realizacji 

wariant optymalny 

4.1. Montaż smarownic torów na łukach o promieniu mniejszym niż 
50 m (10 sztuk) 

2010 

5. wytłumienie tunelu tramwajowego na os. lecha 

5.1. Wyłożenie ścian tunelu tramwajowego materiałem 
dźwiękochłonnym oraz budowa ugiętego ekranu akustycznego 

2010 

6. ekrany akustyczne 

6.1. Budowa ekranu akustycznego w celu redukcji hałasu 
tramwajowego: ul. Hetmańskiej 

2010 

6.2. 
Budowa ekranu akustycznego w celu redukcji hałasu 

tramwajowego: przy linii tramwajowej (po obu stronach) od ul. 
Kórnickiej do pętli na os. Lecha na wysokości os. Polanka 

2011 

6.3. 
Budowa ekranu akustycznego w celu redukcji hałasu 

tramwajowego: os. Milczańska 2012 

7. kontrola płaskich miejsc i nalewów występujących w kołach tramwajowych 

7.1. 
Zakup i instalacja stanowisk do kontroli płaskich miejsc 

i nalewów kół (3 sztuki po 1 stanowisku na każdą zajezdnię) 2010 

8. wymiana kół tramwajowych o szer. 95 mm na koła o szer. 115 mm 

8.1. 
Sukcesywna wymiana wszystkich kół w tramwajach 105 N 

i Combino na szersze (wymiana ok. 2500 kół) 2013 

9. wymiana krzyżownic rozjazdów tramwajowych na głęboko-żłobkowe 

9.1. 
Sukcesywna wymiana krzyżownic rozpoczęta dopiero po 

wymianie w MPK wszystkich kół tramwajowych na szerokie 
(od 2013 roku) 

2013 

10. wymiana taboru tramwajowego 

10.1. 
Zakup 40 tramwajów (o szerokich profilach kół), o parametrach 

akustycznych porównywalnych do najcichszych tramwajów 
eksploatowanych przez MPK Poznań 

2010-2011 

10.2. 
Częściowa likwidacja tramwajów: 8 szt. typu GT6, 10 szt. typu 
GT8, 7 szt. typu 3G, 15 szt. typu 105N. Zlikwidowane tramwaje 

będą zastąpione przez nowo zakupione (patrz wyżej) 
2010-2012 

 

8.1.4 Hałas lotniczy 

W ramach kierunków i zakresu działań w zakresie redukcji hałasu lotniczego 

znalazły się rozwiązania realne do wprowadzenia: 

• zmiana trajektorii lotu,  

• zmniejszenie liczby operacji lotniczych,  

• przeniesienie operacji lotniczych z pory nocnej na porę dzienną.  
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Zaproponowane w ramach POŚpH 2008 działania ograniczające hałas 

lotniczy, zamieszczono w Tab. 50. 

Lp. Opis zadania Lata 
realizacji 

1. ekrany akustyczne 

1.1. 
Budowa wysokiego ekranu akustycznego (od strony ul. 

Bukowskiej), w celu redukcji hałasu powstającego podczas 
rozgrzewania silników samolotów 

2009-2010 

2. zmniejszenie liczby cywilnych operacji lotniczych 

wariant minimalny 

2.1. Zmiana rozkładu lotów samolotów i zmniejszenie, w porze nocnej, 
liczby lotów rejsowych i czarterowych, do dwóch 

2009 

2.2. Przeniesienie operacji startów i lądowań samolotu pocztowego na 
porę dzienną 

2009 

wariant optymalny 

2.3. Zmiana rozkładu lotów samolotów i zmniejszenie, w porze nocnej, 
liczby lotów rejsowych i czarterowych, do jednego 

2010 

3. zmiana profili startów samolotów F-16 

3.1 
zmiana profili startów samolotów f-16 (stacjonujących na lotnisku 

wojskowym w Krzesinach) w przypadku startów w kierunku 
zachodnim 

2008 

4. monitoring hałasu samolotów F-16 

4.1. 
Ustalenie dokładnej wartości poziomu imisji hałasu w otoczeniu 

lotniska wojskowego Krzesiny oraz ocena skuteczności 
proponowanych działań redukujących hałas (patrz wyżej) 

2009-2013 

 

8.1.5 Hałas przemysłowy  

Metody redukcji hałasu przemysłowego zależą od rodzaju źródła hałasu, 

widma hałasu, wymaganej sprawności procesu technologicznego, itd. W celu 

redukcji emisji hałasu do środowiska najczęściej stosuje się: ekrany akustyczne, 

obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne, tłumiki akustyczne (różnych typów), 

wibroizolacje, itd. 

 

Tab. 50. Działania naprawcze do wykonania w celu poprawy klimatu akustycznego wokół lotnisk 
na terenie m. Poznania 
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8.2 Program Ochrony Środowiska przed Hałasem 2013 

Program z 2013 roku został zatwierdzony przez Radę Miasta Poznania 

Uchwałą Nr LX/927/VI/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku i opublikowany w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.01.2014 r., poz. 487. 

Program opracowano na podstawie analizy wyników map akustycznych z 

2012 roku oraz możliwości zastosowania metod redukcji hałasu w miejscach 

narażonych na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu. Przy opracowaniu 

dokumentu wzięto pod uwagę również tendencje rozwojowe miasta, skargi 

mieszkańców na hałas oraz możliwości finansowe miasta, dostosowując Program do 

polityki ekologicznej, rozwojowej i finansowej Poznania. W POŚpH 2013 

przedstawiono: 

• proponowane kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

• harmonogram działań, 

• koszty zaproponowanych działań 

dla wszystkich źródeł hałasu: drogowego, tramwajowego, kolejowego, 

lotniczego i przemysłowego. 

Poniżej przedstawiono podstawowe kierunki działań niezbędnych do 

przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określone w POŚpH 

2013.  

 

8.2.1 Hałas drogowy 

W ramach działań technicznych redukcji hałasu drogowego wskazano 

działania polegające na: 

• zastosowaniu cichej nawierzchni drogowej (rozumianej jako nawierzchnia o 

obniżonej emisji hałasu względem nawierzchni referencyjnej), 

• ograniczeniu prędkości jazdy pojazdów. 

Zestawienie proponowanych działań w podziale na cele krótko, średnio i 

długoterminowe przedstawiono w Tab. 51. 
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Kod 
obszaru  Nazwa obszaru Lokalizacja Proponowane środki ochrony 

akustycznej 

cele krótkookresowe (do  2018 r.) 

HD1 Bukowska Polna – Józefa 
Kraszewskiego 

ograniczenie prędkości ruchu 
do 40 km/godz. 

HD2 
Jana Henryka 
Dąbrowskiego 

Polna – 85 m za 
skrzyżowaniem z 
ul. Wawrzyniaka 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 30 km/godz. (włączenie ulicy 
do Strefy „30 na Jeżycach) 

HD3 Jana Henryka 
Dąbrowskiego 

Franklina 
Roosevelta – Józefa 

Kraszewskiego 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 30km/godz. (włączenie ulicy 
do Strefy „30 na Jeżycach) 

HD4 
Jana Henryka 
Dąbrowskiego 

Józefa 
Kraszewskiego – 

85m od 
skrzyżowania z 
ul. Wawrzyniaka 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 30km/godz. (włączenie ulicy 
do Strefy „30 na Jeżycach) 

HD5 Głogowska 
Franklina 

Roosevelta – 
Kanałowa 

ograniczenie prędkości ruchu 
do 40 km/godz. 

HD6 Jana Henryka 
Dąbrowskiego 

Klemensa 
Janickiego – 
Stanisława 

Przybyszewskiego 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 30km/godz. (włączenie ulicy 
do Strefy „30 na Jeżycach) 

HD7 Ewarysta 
Estkowskiego 

Bolesława 
Chrobrego – Małe 

Garbary 

wymiana nawierzchni na cichą 
(w tym również na wysokości 

Wyższej Szkoły Logistyki) 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 40 km/godz. 

HD8 Grochowska Grunwaldzka – 
Marcelińska 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 40 km/godz. 

HD9 Naramowicka 
Łużycka – 
Radojewo 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 40 km/godz. 

HD10 Bolesława 
Krzywoustego 

Odcinek Inflancka – 
Rondo Rataje 

wymiana nawierzchni drogowej  
w ramach budowy nowego i 

przebudowy istniejącego układu 
drogowego wraz z niezbędną 
infrastrukturą dla "Centrum 

Tab. 51. Zestawienie działań przeciwhałasowych POŚpH 2013 dla hałasu drogowego 
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Kod 
obszaru  Nazwa obszaru Lokalizacja Proponowane środki ochrony 

akustycznej 

Łacina" 

HD11 Piątkowska 
Aleje Solidarności – 

Szydłowska 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 40 km/godz. 

HD12 Malwowa 

Grunwaldzka – 
Perzycka (odcinek 

od Grunwaldzkiej do 
końca zabudowy po 

lewej stronie w 
granicach 

administracyjnych 
m. Poznania – ok. 

40m za 
skrzyżowaniem z 

ul. Daliową) 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 40 km/godz. 

HD13 
Jana Henryka 
Dąbrowskiego 

Klemensa 
Janickiego – Polna 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 30km/godz. (włączenie ulicy 
do Strefy „30 na Jeżycach) 

HD14 Złotowska 

Bukowska– 
Malwowa (dwa 

odcinki wzdłuż ulicy 
Złotowskiej: *od 

granicy m. Poznania 
(skrzyżowanie z 

Malwową) 700m w 
stronę Bukowskiej, 
*50m na lewo od 
skrzyżowania z 
ul. Owczą do 

ul. Bukowskiej) 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 40 km/godz. 

HD15 Jana Henryka 
Dąbrowskiego 

Olsztyńska - Nad 
Miedzą 

wymiana nawierzchni na cichą 

HD16 Żegrze Rondo Żegrze – 
Krzywoustego 

zmniejszenie natężenia ruchu w 
wyniku przeniesienia ruchu na  

fragment III ramy 
komunikacyjnej (rondo Żegrze 

– Krzywoustego) 

HD17 Jana Henryka 
Dąbrowskiego 

Lutycka - Polska wymiana nawierzchni na cichą 

HD18 Głogowska Andrzeja i 
Władysława 

ograniczenie prędkości ruchu 
do 40 km/godz. 
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Kod 
obszaru  Nazwa obszaru Lokalizacja Proponowane środki ochrony 

akustycznej 

Niegolewskich – 
Floriana 

Stablewskiego 

HD19 Święty Marcin 
Tadeusza 

Kościuszki – 
al. Marcinkowskiego 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 40 km/godz. 

HD20 Solna 
Aleje Karola 

Marcinkowskiego – 
Wolnica 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 40 km/godz. 

HD21 Starołęcka Rondo Starołęcka – 
autostrada A2 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 50 km/godz. 

HD22 Chojnicka Koszalińska 
wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 40 km/godz. 

HD23 Biskupińska Koszalińska 
wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 40 km/godz. 

HD24 Kowalewicka Głogowska – 
Sycowska 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 40 km/godz. 

cele średniookresowe (2019 – 2023 r.) 

HD25 Hetmańska 
Głogowska – 

Romana 
Dmowskiego 

wymiana nawierzchni na cichą 
(w tym również na wysokości 

szkoły) 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 40 km/godz. 

HD26 Hetmańska 
Marcina Kasprzaka 

– Władysława 
Reymonta 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 40 km/godz. 

HD27 Kurlandzka 
Chartowo – 
Wiatraczna 

wymiana nawierzchni na cichą 
(w tym również na wysokości 

szkoły) 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 40km/godz. 

HD28 Głogowska 
Macieja Palacza – 

Piotra Ściegiennego 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 40 km/godz. 

HD29 
28 Czerwca 1956 

r. 
Hetmańska – 
Wierzbięcice 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 
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Kod 
obszaru  Nazwa obszaru Lokalizacja Proponowane środki ochrony 

akustycznej 

do 40 km/godz. 

HD30 Piotra 
Ściegiennego 

Pogodna – 
Promienista 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 40 km/godz. 

HD31 Stanisława 
Przybyszewskiego 

Dąbrowskiego – 
Szamarzewskiego 

ograniczenie prędkości ruchu 
do 40 km/godz. 

HD32 Rolna 
Hetmańska – 

Wspólna 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 40 km/godz. 

HD33 Poznańska 
Franklina 

Roosevelta – 
Wąska 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 30km/godz. (włączenie ulicy 
do Strefy „30” na Jeżycach) 

HD34 Karola Libelta 

Tadeusza 
Kościuszki – 

Pl. Cyryla 
Ratajskiego 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 
do 30km/godz. (strefa „30”) 

HD35 Łozowa 28 Czerwca 1956 r. 
–Czechosłowacka 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 40 km/godz. 

HD36 Głogowska 

Andrzeja i 
Władysława 

Niegolewskich – 
Stanisława 

Wyspiańskiego 

ograniczenie prędkości ruchu 
do 40 km/godz. 

HD37 Główna Smolna – Krańcowa ograniczenie prędkości ruchu 
do 40 km/godz. 

HD38 Królowej Jadwigi Niepodległości – 
Strzelecka 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 50 km/godz. 

HD39 Józefa 
Kraszewskiego 

Augustyna 
Szamarzewskiego – 

Jana Henryka 
Dąbrowskiego 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 30 km/godz. (włączenie ulicy 
do Strefy „30” na Jeżycach) 

HD40 Kanałowa Głogowska 
wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 40 km/godz. 

HD41 Głogowska 
Hetmańska - 

Błażeja Winklera – 
Hetmańska 

wymiana nawierzchni na cichą 
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Kod 
obszaru  Nazwa obszaru Lokalizacja Proponowane środki ochrony 

akustycznej 

cele długookresowe (po 2023 r.) 

HD42 Księcia Mieszka I Aleje Solidarności – 
Słowiańska 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 50 km/godz. 

HD43 Augustyna 
Szamarzewskiego 

Józefa 
Kraszewskiego – 

Polna 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 30 km/godz. (Strefa „30” na 
Jeżycach) 

HD44 gen. Stanisława 
Maczka 

Nad Wierzbakiem – 
Szydłowska 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 40 km/godz. 

HD45 Wierzbięcice Królowej Jadwigi – 
Górna Wilda 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 40 km/godz. 

HD46 Aleje Solidarności Połabska – 
Solidarności 

ograniczenie prędkości ruchu 
do 50 km/godz. 

HD47 Wiatraczna Chartowo – 
Kurlandzka 

wymiana nawierzchni na cichą 
ograniczenie prędkości ruchu 

do 40 km/godz. 

 

8.2.2 Hałas kolejowy 

 

W POŚpH 2013 wskazano, że hałas kolejowy nie stanowi znacznego 

zagrożenia dla klimatu akustycznego Poznania. Przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu są mniejsze od 5 dB.  

Jako działanie zapobiegające wzrostowi emisji hałasu w Programie zalecono 

cykliczne szlifowanie szyn (optymalnie – dwa-trzy razy w ciągu roku). Dodatkowo, w 

ramach własnych planów inwestycyjnych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonuje 

modernizację linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap III, odcinek 

Czempiń-Poznań, POliŚ 7.1-5.1.  

W zaplanowanej inwestycji zostaną zastosowane rozwiązania ograniczające 

emisję hałasu kolejowego, polegające na:  
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• modernizacji torów i podtorza (szyny 60E1, tor bezstykowy, podkłady 

strunobetonowe PS-94 z mocowaniem sprężystym SB na podsypce 

tłuczniowej), 

• budowie ekranów akustycznych (ekrany nieprzezroczyste z wypełnieniem z 

paneli obudowanych obustronnie blachą aluminiową z wypełnieniem wełną 

mineralną), 

• montażu wkładek przyszynowych (na odcinkach, gdzie posadowienie ekranów 

jest niemożliwe). 

 

8.2.3 Hałas tramwajowy 

W ramach działań ograniczających hałas tramwajowy wskazano następujące 

działania: 

• remont torowiska, 

• cykliczne szlifowanie szyn. 

Zestawienie proponowanych działań w przedstawiono w Tab. 52. 

Kod 
obszaru  

Nazwa 
obszaru Lokalizacja Proponowane środki ochrony 

akustycznej 

cele krótkookresowe (do  2018 r.) 

HT1 
28 Czerwca 

1956 r. 
Józefa Wybickiego – 

Pamiątkowa 
wymiana szyn i nawierzchni 

drogowej 

HT2 28 Czerwca 
1956 r. 

Pamiątkowa– 
Hetmańska 

cykliczne szlifowanie szyn 

HT3 28 Czerwca 
1956 r. 

200 m przed 
skrzyżowaniem z ul. 
Wspólną – Wspólna 

cykliczne szlifowanie szyn 

HT4 Podgórna 
Aleje Karola 

Marcinkowskiego – 
Szkolna 

cykliczne szlifowanie szyn 

HT5 Głogowska Załęże – Klaudyny 
Potockiej 

cykliczne szlifowanie szyn 

HT6 
28 Czerwca 

1956 r. Wspólna – Fiołkowa cykliczne szlifowanie szyn 

Tab. 52. Zestawienie działań przeciwhałasowych POŚpH 2013 dla hałasu tramwajowego 
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Kod 
obszaru  

Nazwa 
obszaru Lokalizacja Proponowane środki ochrony 

akustycznej 

HT7 Wielkopolska 
Klin – Kazimierza 

Pułaskiego cykliczne szlifowanie szyn 

HT8 Franklina 
Roosevelta 

róg ulic Roosevelta i 
Dąbrowskiego 

remont torowiska w ramach 
przebudowy węzła 

rozjazdowego most teatralny 

HT9 Murawa Sołtysia – 
Słowiańska 

cykliczne szlifowanie szyn 

HT10 Seweryna 
Mielżyńskiego 

Plac Cyryla 
Ratajskiego – 

Aleksandra Fredry 
cykliczne szlifowanie szyn 

HT11 Grunwaldzka 
Władysława 
Węgorka – 
Borkowicka 

cykliczne szlifowanie szyn 

HT12 Głogowska 
Ryszarda 

Berwińskiego – 
Śniadeckich 

cykliczne szlifowanie szyn 

HT13 
Kazimierza 
Pułaskiego 

róg ulic Pułaskiego i 
Wielkopolskiej cykliczne szlifowanie szyn 

HT14 Małopolska róg ulic Małopolskiej 
i Wołyńskiej 

cykliczne szlifowanie szyn 

HT15 Strzelecka Półwiejska – 
Strzałowa 

cykliczne szlifowanie szyn 

HT16 Starołęcka Forteczna – Bystra cykliczne szlifowanie szyn 

HT17 Wołyńska 
Wojska Polskiego – 

Mazowiecka cykliczne szlifowanie szyn 

HT18 
28 Czerwca 

1956 r. 

na wysokości 
Centrum 

Medycznego HCP 
cykliczne szlifowanie szyn 

HT19 
Aleksandra 

Fredry 
róg ulic Fredry i 
Mielżyńskiego 

wymiana nawierzchni stalowej i 
drogowej 

HT20 
Józefa 

Dowbora-
Muśnickiego 

Garbary – św. Marii 
Magdaleny cykliczne szlifowanie szyn 

HT21 Strzelecka Łąkowa – Krakowska cykliczne szlifowanie szyn 

HT22 Głogowska 
Floriana 

Stablewskiego – 
Emilii Sczanieckiej 

cykliczne szlifowanie szyn 
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Dodatkowo zaplanowano cykliczne toczenie kół (korekcja profili obręczy kół) w 

ok. 300 pociągach w ciągu roku. 

Ponadto, niezależnie od programu ochrony środowiska przed hałasem, 

Zarząd Transportu Miejskiego, zgłosił następujące zadania inwestycyjne na kolejne 

lata: 

• Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka – os. Lecha – Rondo Żegrze; 

W ramach projektu planuje się przebudowę torowiska tramwajowego 

w ul Kórnickiej (od ul. Jana Pawła II do rozjazdu przy os. Lecha) oraz w ul. Chartowo 

i Żegrze (od rozjazdu przy os. Lecha do ronda Żegrze), wraz z zastosowaniem 

technologii tzw. „cichego toru” oraz wibroizolacji (na odcinkach w sąsiedztwie 

zabudowy mieszkaniowej i innej chronionej) oraz przebudowa (i budowa nowych) 

przystanków tramwajowych dostosowanych do potrzeb obsługi osób 

niepełnosprawnych. 

• Usprawnienie połączenia komunikacyjnego Naramowic z centrum Poznania 

Wybudowanie od podstaw trasy na Naramowice obsługiwanej przez efektywne 

energetycznie środki transportu, pozwalające lepsze skomunikowanie 

dynamicznie rozwijającej się części miasta z centrum oraz ograniczenie kongestii 

komunikacyjnej w tej części Poznania. Na etapie opracowywania Programu w 

2013 r.  rozpatrywane były dwa warianty: 

− W1 A/T: Wilczak – Naramowicka – Nowa Naramowicka – Nowa 

Bożydara – os. Różany Potok z autobusem/trolejbusem, 

− W2 Tramwaj: Wilczak – Naramowicka – Sielawy – Rubież z tramwajem 

(ul. Naramowicka o przekroju 1x1). 

• Odnowa infrastruktury transportu publicznego w ulicach: Dąbrowskiego 

i Przybyszewskiego – etap I 

W ramach zadania zaplanowano: przebudowę torowiska tramwajowego 

w ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu, na odcinku ul. Botaniczna – ul. Roosevelta oraz 

dostosowanie torowiska do możliwości prowadzenia ruchu autobusowego (torowiska 

tramwajowo-autobusowe).  
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• Odnowa infrastruktury transportu publicznego w ulicach: Dąbrowskiego 

i Przybyszewskiego – etap II; 

Zakres projektu: przebudowa torowiska tramwajowego na całej długości 

ulicy Przybyszewskiego w Poznaniu oraz dostosowanie torowiska do 

możliwości ruchu autobusowego (torowisko tramwajowo-autobusowe). 

• Program „Centrum” – budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka w Poznaniu; 

Zakres projektu obejmuje: 

− Budowa nowej dwutorowej trasy tramwajowej w ciągu ulic Niezłomnych – 

Ratajczaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

− Przebudowa torowisk tramwajowych w śródmieściu, powiązanych 

technologicznie z nową trasą (m.in. ul. Mielżyńskiego, ul Św. Marcin), 

− Utworzenie ciągów pieszo-rowerowo-tramwajowych („deptaków”) w ciągu 

ul. 27 Grudnia – Pl. Wolności, a także w ul. Gwarnej, 

− Zawężenie przekrojów poprzecznych jezdni samochodowych, m.in. 

w ul. Św. Marcin i Ratajczaka. 

• Modernizacja torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku; 

W zakresie projektu znalazła się modernizacja dwutorowej trasy 

tramwajowej w ciągu ulic: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. 

• Odnowa infrastruktury tramwajowej miasta Poznania; 

Zakres projektu: modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej i przystankowej 

na wybranych odcinkach tras tramwajowych w Poznaniu. 

 

8.2.4 Hałas przemysłowy 

W POŚpH 2013 wskazano, że hałas instalacji, pochodzący od źródeł takich 

jak zakłady produkcyjne, obiekty handlowe wraz z obsługującymi je parkingami 

(galerie, centra handlowe, hipermarkety) nie stanowi dużego zagrożenia dla klimatu 

akustycznego miasta Poznania. Tor wyścigowy „Poznań”, ze względu na specyfikę 

generacji hałasu z tego źródła, jest źródłem dokuczliwości o charakterze 
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krótkotrwałym. W odniesieniu do wskaźników długookresowych, określonych 

wskaźnikami LDWN i LN, dla których sporządza się mapy akustyczne, nie występują 

przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku.  

Ze względu na złożoność procesu generacji hałasu w obiektach 

przemysłowych dobór odpowiednich metod redukcji hałasu nie jest możliwy bez 

szczegółowej znajomości procesu i cyklu technologicznego. Dlatego nie może być 

przeprowadzony w ramach POŚpH, który ze względu na swój strategiczny charakter 

wskazuje główne kierunki działań. W związku z tym, w POŚpH omówiono tylko 

metody redukcji hałasu przemysłowego oraz przedstawiono procedury 

administracyjne związane z oceną, kontrolą i weryfikacją emisji hałasu 

przemysłowego do środowiska. 

Zgodnie z art. 115a ust. 1 ustawy POŚ, w przypadku stwierdzenia przez organ 

ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska lub pomiarów podmiotu 

obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, 

przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o 

dopuszczalnym poziomie hałasu. Za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu 

uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeqD lub LAeqN. Poza przyczyną podaną 

powyżej, jest to drugi powód, dla którego wnioski z mapy akustycznej i POŚpH, 

wyrażone wskaźnikami długookresowymi, LDWN i LN, nie mogą być podstawą do 

wskazania konkretnych działań ograniczających emisję hałasu z zakładów 

przemysłowych. 

 

8.2.5 Hałas lotniczy 

 

8.2.5.1 Lotnisko cywilne Poznań - Ławica 

W POŚpH 2013 wskazano, że w otoczeniu Portu Lotniczego Poznań-Ławica 

(Port) poza granicami Obszaru Ograniczonego Użytkowania nie występują 

przekroczenia dopuszczalnych wartości długookresowych wskaźników poziomu 

dźwięku w środowisku. W związku z tym nie stwierdzono konieczności zwiększania 
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zasięgu OOU wokół Portu. Niezależnie od tego Port prowadzi ciągły monitoring 

hałasu w środowisku i wdraża działania przeciwhałasowe, m.in. związane z zapisami 

Decyzji Środowiskowej wydanej w roku 2011 w związku z rozbudową Portu. 

 

8.2.5.2 Lotnisko wojskowe Krzesiny 

Według informacji podanych w POŚpH 2013 na lotnisku Poznań – Krzesiny 

wprowadzono szereg procedur ograniczających hałas polegających na zmianie profili 

startów samolotów. Jednak ze względu na dalsze znaczne przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu wskazano procedury mające na celu przywrócenie 

właściwego stanu akustycznego środowiska. Wskazano na konieczność weryfikacji 

granic obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) wokół lotniska Poznań – Krzesiny. 

W momencie opracowywania POŚpH 2013 brak było wystarczających danych do 

ustalenia faktycznego zasięgu oddziaływania lotniska. Z tego powodu zalecono 

przeprowadzenie ciągłego monitoringu hałasu operacji lotniczych połączonego z 

gromadzeniem danych o rzeczywistych trajektoriach wykonywanych operacji (dane 

radarowe). 

Poza wprowadzeniem systemu ciągłego monitoringu hałasu, w ramach 

działań przeciwhałasowych, zalecono dążenie do ograniczenia: 

• operacji startów samolotów F-16 w porze nocnej, 

• operacji startów samolotów F-16 w porze wieczornej (godz. 18.00 – 22.00), 

• operacji lądowań w porze wieczornej i nocnej, 

• operacji lotniczych w dni ustawowo wolne od pracy, 

z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych, podyktowanych m.in. bezpieczeństwem lotów i 

względami obronności państwa.  

 Wskazano również, w oparciu o badania subiektywne dokuczliwości hałasu, 

dążenie do ustalenia maksymalnej dopuszczalnej liczby operacji (a zwłaszcza 

operacji startów) wykonywanych w czasie jednej godziny. 
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9 Efekty wynikaj ące z podj ęcia działa ń przeciwhałasowych zrealizowanych 

od poprzedniej edycji map akustycznych i ocena ich efektywno ści 

Działania zrealizowane od poprzedniej mapy akustycznej przedstawiono w 

rozdziale 9.1. Inwestycje obecnie realizowane oraz plany inwestycyjne 

przedstawiono w rozdziale 9.3. 

 

9.1 Działania zrealizowane 

Poniżej przedstawiono inwestycje zrealizowane od poprzedniej edycji mapy 

akustycznej (2012 rok) odpowiednio dla hałasu drogowego, tramwajowego, 

kolejowego i lotniczego. Oddzielnie przedstawiono inwestycje zapisane w Programie 

Ochrony przed Hałasem z 2013 roku i w ramach innych działań. 
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Lp.  Oznaczenie 
obszaru Lokalizacja zadania Zadania 

Jednostki i 
podmioty 

odpowiedzialne 
za zadanie 

Informacje o 
zadaniu 

Koszt 
realizacji  
[mln zł] 

Termin 
realizacji 

Ocena 
skuteczno ści  

         

1 HD19 
Św. Marcin 

(Kościuszki - 
Al. Marcinkowskiego) 

- wymiana 
nawierzchni na 

cichą 
- ograniczenie 

prędkości ruchu 
do 40km/godz. 

ZDM 
(w zakresie strefy 

Tempo 30) 
Biuro Koordynacji 
Projektów UMP 

Zrealizowano w 
zakresie Strefy 

Tempo 30. 
Wyłączenie 
sygnalizacji 
świetlnej – 

upłynnienie ruchu. 
Planowana 

kompleksowa 
rewitalizacja 

centrum 

1,09 2016 bd 

2 HD21 
Starołęcka (Rondo 

Starołęcka - 
autostrada A2) 

- wymiana 
nawierzchni na 

cichą 
- ograniczenie 

prędkości ruchu 
do 

50 km/godz. 

ZDM 

Prędkość 
ograniczona do 50 

km/h (obszar 
zabudowany), a 
miejscami do 40 
km/h (np. przy 

szkole) 

0,0024 2016 bd 

3 HD22 Chojnicka 
(Koszalińska ) 

 wymiana 
nawierzchni na 

cichą 
 ograniczenie 

ZDM 
Ograniczenie 

prędkości do 40 
km/h 

0,060 2014 bd 

Tab. 53 Inwestycje przeciwhałasowe wskazane w POŚpH 2013, zrealizowane do końca roku 2016 – hałas drogowy 
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Lp.  Oznaczenie 
obszaru Lokalizacja zadania Zadania 

Jednostki i 
podmioty 

odpowiedzialne 
za zadanie 

Informacje o 
zadaniu 

Koszt 
realizacji  
[mln zł] 

Termin 
realizacji 

Ocena 
skuteczno ści  

prędkości ruchu 
do 

40 km/godz. 

4 HD24 
Kowalewicka 
(Głogowska- 
Sycowska ) 

ograniczenie 
prędkości ruchu 
do 40km/godz. 

ZDM 
Wykonano odc. 

Pobielska - węzeł 
Nowe Kotowo 

1, 446 2014 do 2 dB 

5 HD31 
Przybyszew-skiego 

(Dąbrowskiego- 
Szamarzewskiego ) 

ograniczenie 
prędkości ruchu 
do 40 km/godz. 

ZDM 

Wprowadzono 
ograniczenie 

prędkości  do 50 
km/h, poprzez 

usunięcie znaku 
ograniczenia 

prędkości do 70 
km/h 

0,0024 2015 do 2 dB 

6 HD34 

Karola Libelta 
(Tadeusza Kościuszki 

– Pl. Cyryla 
Ratajskiego ) 

- wymiana 
nawierzchni na 

cichą 
- ograniczenie 

prędkości ruchu 
do 30km/godz. 

(strefa „30”) 

ZDM 

Wprowadzono 
Strefę 30 na 
Jeżycach i w 

obszarze I między 
ulicami Św. Marcin, 
Marcinkowskiego, 

Solna, al. 
Niepodległości. 
Obecnie trwają 

prace nad 

0,236 2013 do 3 dB 
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Lp.  Oznaczenie 
obszaru Lokalizacja zadania Zadania 

Jednostki i 
podmioty 

odpowiedzialne 
za zadanie 

Informacje o 
zadaniu 

Koszt 
realizacji  
[mln zł] 

Termin 
realizacji 

Ocena 
skuteczno ści  

wprowadzeniem 
strefy w obszarze II 

– Stare Miasto i 
obszarze III - 

Rybaki 

7 HD46 
Al. Solidarności 

(Połabska - 
Solidarności ) 

Wykonanie 
cichej 

nawierzchni na 
jezdni 

południowej. na 
odcinku od ul. 

Połabskiej do ul. 
Księcia Mieszka 

ZDM Zrealizowano 4,175 2014 

do 3 dB 
(prędkość 

ograniczona 
do 50 km/h 

(obszar 
zabudowany)) 
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Lp. Opis inwestycji Rok 
realizacji 

1 Budowa ekranów akustycznych długości 1524,5 m na 
węźle Antoninek 

2012 

2 Budowa ekranów akustycznych długości 578 m na 
wiadukcie Kosynierów Górczyńskich (nitka wschodnia) 

2013 

3 
Budowa ekranów akustycznych długości 448 m przy ul. 

Dolna Wilda (na odcinku od węzła autostradowego do ul. 
Hetmańskiej) 

2015 

4 Przebudowa skrzyżowania - ul. Krzywoustego, Ostrowska, 
Bodawska-Ługańska – zastąpienie skrzyżowania rondem 

2014 

5 
Wykonanie robót budowlanych polegających na 

wprowadzeniu strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h - 
Tempo 30 – ul. Św. Marcin i ul. 27 Grudnia – Plac Wolności 

2016 

6 

Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych w mieście. 
Utworzenie obszaru obowiązywania zakazu wjazdu 
samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej przekraczającej: 
- 16 t – obszar wewnątrz II ramy komunikacyjnej w 

godzinach od 7.00 do 9.00 i od 14.00 do 18.00 oraz ulice: 
Malwowa, Złotowska, Grochowska, Szpitalna, 

Szeligowskiego, Kurpińskiego, Wiechowicza, Stoińskiego, 
Łużycka, Główna, Abpa Antoniego Baraniaka, Dymka, 

Browarna, Chartowo, Kurlandzka, Piaśnicka, 
- 10 t – ulice: Krzywoustego, Piłsudskiego, Inflancka, 

Dąbrowksiego – od ul. Polskiej do ul. Żeromskiego, ul. 
Biskupińska, 

- 3,5 t – obszar w ścisłym centrum ograniczony ulicami 
Kościuszki, Krakowska, Solna 

2012 

7 

Działania promocyjne na rzecz transportu alternatywnego 
(akcje, informowanie w mediach, Internecie, itd.): 

- Podpisanie nowych standardów rowerowych 
- Przewodnik rowerowy „Rowerem po Poznaniu”. Kolejna 

edycja 
- Tydzień Zrównoważonego Transportu 

- Park(ing) Day 
- Strefa 30. Nowe stojaki rowerowe 

- Edukujemy w strefie Tempo 30 
- Debata o strefie Tempo 30 

- Kontraruch rowerowy na wybranych ulicach Poznania 

2016 

8 

Budowa progów spowalniających na ulicach: Bronisza, 
Bolka, Rataja, Zdobywców Monte Casino, Budziszyńskiej, 
Kopanina, Bełchatowskiej, Chodzieskiej, Czorsztyńskiej, 

Jesionowej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Tarnowskiej, 
Jarosławskiej, Tomickiego, Wilanowskiej, Żorskiej, 

Kieleckiej, Hrubieszowskiej, Skawińskiej, Żywieckiej, Zana i 

2016 

Tab. 54 Pozostałe inwestycje przeciwhałasowe, zrealizowane do roku 2016 – hałas drogowy 
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Lp. Opis inwestycji Rok 
realizacji 

Drobnika, Opoczyńskiej 

9 

Budowa dróg rowerowych oraz realizacja innych działań na 
rzecz rozwoju ruchu rowerowego: 

- Projekt organizacji ruchu na ulicy Katowickiej między ulicą 
Maltańską a przejazdem tramwajowym 

- Koncepcja dostosowania dróg pieszo-rowerowych na 
Ratajach do obecnych standardów 

- Przygotowanie materiałów potrzebnych do opracowania 
wieloletniego programu rozwoju ruchu rowerowego 

- Budowa drogi dla rowerów w ul. Koszalińskiej (odc. 
Literacka – Biskupińska) 

- Budowa drogi dla rowerów w ul. Piątkowskiej (odc. Al. 
Solidarności – Wydział Inżynierii Środowiska UP) 
- Budowa drogi dla rowerów w ul. Inflanckiej (odc. 

Wiatraczna – Piaśnicka) 
- Wartostrada – poznański ciąg pieszo-rowerowy (odc. rz. 

Główna – rz. Cybina – dopływ od jez. Malta) 
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. 

Daszewickiej (odc. ul. Głuszyna – granica miasta) 
- Drogi dla rowerów w obrębie ronda Kaponiera  Budowa 

chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowych w ul. 
Morasko 

- Budowa dróg dla rowerów w ul. Gdyńskiej 
- Budowa dróg dla rowerów w ul. Czechosłowackiej 

-Budowa drogi dla rowerów w ul. Bałtyckiej (odc. Hlonda 
– Gdyńska) 

2016 

10 
Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC - Usprawnienie 

funkcjonowania dębieckiego węzła komunikacyjnego,  
poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu 

2017 
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Lp.  
Oznacze-

nie 
obszaru 

Lokalizacja 
zadania Zadania 

Jednostki  
i podmioty 

odpowiedzialne 
za zadanie 

Informacje o zadaniu  
Koszt 

realizacji  
[mln zł] 

Termin 
realizacj

i 

Ocena 
skuteczno ści 

1 HT1 

28 Czerwca 
1956 r. (Józefa 
Wybickiego – 
Pamiątkowa) 

Wymiana szyn i 
nawierzchni 

drogowej 

ZTM/MPK 
Sp. z o.o. 

Zrealizowano w 
ograniczonym zakresie w 
2013 r. - wykonano roboty 

cząstkowe poprzez 
wymianę najbardziej 

newralgicznych odcinków 
szyn i nawierzchni 

drogowej 

0,33 2013 r.  bd 

2 HT2 
28 Czerwca 

1956 r. (Pamiątkowa 
– Hetmańska) 

Cykliczne 
szlifowanie szyn 

ZTM/MPK 
Sp. z o.o. 

Zrealizowano w 
zmienionym zakresie. 

Wykonano remont 
torowiska na odcinku 
Pamiątkowa - węzeł 

Traugutta 

1,139 
listopad 
2014 r. 

w zależności od 
prędkości ruchu – 

do 
ok. 5 dB 

Tab. 55 Inwestycje przeciwhałasowe wskazane w POŚpH 2013, zrealizowane do roku 2016 – hałas tramwajowy 
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Lp.  
Oznacze-

nie 
obszaru 

Lokalizacja 
zadania Zadania 

Jednostki  
i podmioty 

odpowiedzialne 
za zadanie 

Informacje o zadaniu  
Koszt 

realizacji  
[mln zł] 

Termin 
realizacj

i 

Ocena 
skuteczno ści 

3 HT8 

Franklina 
Roosevelta (róg ulic 

Roosevelta i 
Dąbrowskiego) 

 Remont 
torowiska w 

ramach 
przebudowy 

węzła 
rozjazdowego 
Most Teatralny 

ZTM/MPK 
Sp. z o.o. 

Przebudowa torowiska i 
sieci trakcyjnej na 
skrzyżowaniu ulic: 

Dąbrowskiego, Roosevelta 
i Mostu oraz włączenie 

trakcji w układ 
przebudowywanego węzła 

Kaponiera oraz PST. W 
ramach projektu 

zastosowano: smarownice 
torowe, 

maty wibroizolacyjne i 
profile gumowe 

przyszynowe, poprzeczki 
płaskie czterootworowe w 

otulinie gumowej w 
ilości 543 szt. 

4,450 
(koszt w  
2014 r.) 
16,211 

(całkowity 
koszt 

projektu) 

grudzień 
2014 r. 

w zależności od 
prędkości ruchu – 

do ok. 5 dB 

4 HT15 
Strzelecka 

(Półwiejska – 
Strzałowa) 

Cykliczne 
szlifowanie szyn 

MPK Poznań Sp. z o.o. Zrealizowano - - - 

5 HT19 
Aleksandra Fredry 
(róg ulic Fredry i 
Mielżyńskiego) 

Wymiana 
nawierzchni 

stalowej i 
drogowej 

ZTM/MPK 
Sp. z o.o. 

Wymieniono 512 mtp na 
ul. Fredry 

1,489 2013 r. 
w zależności od 

prędkości 
ruchu – do ok. 5 dB 
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Lp.  
Oznacze-

nie 
obszaru 

Lokalizacja 
zadania Zadania 

Jednostki  
i podmioty 

odpowiedzialne 
za zadanie 

Informacje o zadaniu  
Koszt 

realizacji  
[mln zł] 

Termin 
realizacj

i 

Ocena 
skuteczno ści 

6 
Część 

opisowa 
POŚpH 

dot. taboru 
tramwajowego MPK 

Sp. z o.o.  

Cykliczne 
toczenie kół 

(korekcja profili 
obręczy kół) w 

ok. 300 
pociągach w 
ciągu roku 

ZTM/MPK 
Sp. z o.o. 

Przeprowadzono toczenie 
kół w 385 wagonach (519 

wózków jezdnych) 
0,24 2014 r. 

w zależności od 
prędkości ruchu – 

do ok. 5 dB 

7 

Część 
opisowa 
POŚpH 

trasa Piątkowska 
(od al. Solidarności 

do słupa trakcyjnego 
za przejściem dla 

pieszych przystanek 
Bonin) 

Szlifowanie szyn: 
usuwanie 

zużycia falistego, 
reprofilacja 
powierzchni 

tocznej, 
likwidacja 

spływów po 
zewnętrznej 
stronie szyny 

MPK Poznań Sp. z o.o. 

Szlifowanie zrealizowano 
w lokalizacjach 

zamiennych do planu 
POŚPH, na odcinkach 
szyn o dużej falistości i 

zużyciu 

1,834 2016 
w zależności od 

prędkości ruchu – 
do ok. 3 dB 

8 

trasa do zajezdni 
Franowo (węzeł 
rozjazdowy os. 
Lecha, Pętla 
Franowo, tory 

łączące z zajezdnią i 
trasą) 

9 

ul. Matyi i ul. 
Towarowa (węzeł 

rozjazdowy 
Towarowa, 320 m 

torów w 
osi ul. Matyi i ul. 

Towarowej) 
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Lp.  
Oznacze-

nie 
obszaru 

Lokalizacja 
zadania Zadania 

Jednostki  
i podmioty 

odpowiedzialne 
za zadanie 

Informacje o zadaniu  
Koszt 

realizacji  
[mln zł] 

Termin 
realizacj

i 

Ocena 
skuteczno ści 

10 
ul. Starołęcka (ul. 

Starołęcka razem z 
pętlą Starołęka) 

11 

trasa Kórnicka (od 
rozjazdu w ul. 
Podgórnej /pl. 

Wiosny Ludów do 
rozjazdu w ul. Jana 

Pawła II) 
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Lp. Opis inwestycji 
Koszt 

realizacji  
[mln zł] 

Rok 
realizacji 

1 
Rozjazd Rynek Wildecki (od strony ul. Traugutta) 

- zakup i montaż nowoczesnych napędów i 
układów zwrotnic 

0,450 2014 

2 
Rozjazd AWF (od strony Ronda Rataje) - zakup i 

montaż nowoczesnych napędów i układów 
zwrotnic 

0,382 2014 

3 
Rozjazd Pułaskiego/Wielkopolska - zakup i 
montaż nowoczesnych napędów i układów 

zwrotnic 
0,382 2014 

4 
Zamenhofa - szlifowanie szyn - wyrównanie 
powierzchni tocznej szyn 2000 mtp własną 
szlifierką (tj. bez reprofilacji główki szyny) 

0,02 2015 

5 
Pętla Budziszyńska - Wymiana pierwszego 

rozjazdu na odcinku o długości 110 m 0,28 2015 

6 
Pętla Dębiec z peronami dla wsiadających (110 

mtp) - wymiana konstrukcji torowiska, 
przebudowa peronów 

0,479 2015 

7 

Dąbrowskiego - wymiana szyn, podlewu i 
nawierzchni drogowej w pasie torowiska wymiana 

konstrukcji torowiska na pętli oraz przebudowa 
peronów dla wsiadających 

0,835 
(w tym: 0,512 

– pętla 
0,323 – ul. 

Dąbrowskiego 

2015 

8 
Przejazd al. Solidarności - ul. Murawa - wymiana 

szyn, podlewu i nawierzchni drogowej w pasie 
torowiska 

0,245 2015 

9 

Zwierzyniecka - wymiana konstrukcji torowiska 
(podkładu, podrozjazdnic, tłucznia i szyn) zmiana 
układu torowego węzła rozjazdowego Gajowa, w 

tym likwidacja czterech rozjazdów 

2,925 2015 

10 
Rozjazd na ul. Królowej 

Jadwigi/Wierzbięcice/Matyi - wymiana napędów i 
układów zwrotnic 

0,190 2015 

11 
Rozjazd na Rynku Jeżyckim i ul. Kraszewskiego - 

wymiana zwrotnicy najazdowej, napędu, 
nawierzchni 

0,600 2015 

12 
Rondo Starołęka –  południowe torowisko w ul. 
Hetmańskiej - wymiana 4 zwrotnic, podlewu, 

nawierzchni z pozbruku 
0,410 2015 

13 
ul. Strzelecka od ul. Długiej do ul. Strzałowej (160 

mtp) - wymiana szyn, podlewu i nawierzchni 
drogowej w pasie torowiska 

0,407 2015 

14 ul. Św. Marcin (46 mtp) - wymiana szyn, podlewu i 
nawierzchni  drogowej w pasie torowiska 

0,122 2015 

Tab. 56. Pozostałe inwestycje przeciwhałasowe, zrealizowane do roku 2016 – hałas tramwajowy
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Lp. Opis inwestycji 
Koszt 

realizacji  
[mln zł] 

Rok 
realizacji 

15 
Przejazd ul. Pułaskiego - ul. Przepadek - wymiana 

szyn, podlewu i nawierzchni drogowej w pasie 
torowiska 

0,383 2015 

16 

Program Brama Zachodnia - przebudowa trasy 
tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. 

Botanicznej do 
ul. Żeromskiego wraz z węzłem 

17,015 
(w 2016 r.) 

24,762 
(łączne 
nakłady 

finansowe) 

2016 

17 

Trasa Piątkowska - od przystanku Bonin do al. 
Solidarności - wymiana konstrukcji torowiska, 
remont przejazdu, przejścia, przebudowa 4 

peronów 

2,737 2016 

18 
ul. Fredry - skrzyżowanie z ul. Kościuszki i z al. 
Niepodległości - wymiana konstrukcji torowiska, 

remont przejścia 
1,4 2016 

19 
ul. Towarowa. - od węzła ZCK do ul. św. Marcin - 

wymiana konstrukcji torowiska, wykonanie 
nawierzchni asfaltowej 

1,3 2016 

20 
Trasa Kórnicka - os. Lecha – rondo Żegrze - 

wymiana szyn,  podkładów nawierzchni szynowej 
w torowisku, remont przejazdu z ul. Inflancką 

1,69 2016 

21 

ul. Dąbrowskiego - odc. ul. Żeromskiego do ul. 
Kościelna i odcinek od ul. Kościelna do R. 

Jeżyckiego - wymiana szyn, podlewu, nawierzchni 
bitumicznej, zwrotnicy z węzła R. Jeżycki 

0,465 2016 

22 
ul. Pułaskiego - skrzyżowanie z ul. Libelta - 

wymiana szyn, podlewu pod szynami, 
nawierzchni bitumicznej 

0,404 2016 

23 
ul. Ratajczaka - skrzyżowanie z ul. Św. Marcin - 

wymiana szyn, podlewu pod szynami, 
nawierzchni bitumicznej 

0,11 2016 

24 
ul. Gwarna - w łuku do ul. Św. Marcin - wymiana 

szyn 0,29 2016 

25 
Pętla PST - od ul. Lechickiej do ul. 

Szymanowskiego - wymiana szyn w łukach oraz 
zwrotnic na pętli 

0,226 2016 

26 
Pętla Piątkowska - Pętla Piątkowska - wymiana 
konstrukcji toru (szyn, podkładów i podbudowy) 0,111 2016 

27 
Trasa Kórnicka - od ul. Podgórnej do Mostu Św. 

Rocha. - wymiana 4 kompletów przyrządów 
wyrównawczych na Moście Św. Rocha. 

0,151 2016 

28 
ul. Grunwaldzka - przejazd na ul. Grunwaldzkiej - 

wymiana szyn, podlewu pod szynami, 
nawierzchni oraz dwóch  przyrządów 

0,12 2016 
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Lp. Opis inwestycji 
Koszt 

realizacji  
[mln zł] 

Rok 
realizacji 

wyrównawczych 

29 
Pętla tramwajowa Sobieskiego PST - 

modernizacja systemu sterowania zwrotnicami, 
wymiana napędów i układów zwrotnic 

3,410 2016 

30 
Most Dworcowy od ul. Matyi - modernizacja 
systemu sterowania zwrotnicami, wymiana 

napędów i układów zwrotnic 

31 
Wjazd do Zajezdni Głogowska - modernizacja 

systemu sterowania zwrotnicami, wymiana 
napędów i układów zwrotnic 

32 
Pętla Budziszyńska - modernizacja systemu 
sterowania zwrotnicami, wymiana napędów i 

układów zwrotnic 

33 

ul. Hetmańska- 28 Czerwca 1956 r. od strony ul. 
Głogowskiej - modernizacja systemu sterowania 

zwrotnicami, wymiana napędów i układów 
zwrotnic 

34 
Pętla Miłostowo - Modernizacja systemu 

sterowania  zwrotnicami, wymiana napędów i 
układów zwrotnic 

35 
Miejscowa wymiana szyn, iglic, zwrotnic, 

podkładów, podlewu, nawierzchni, napawanie 
szyn itp. 

8,259 2016 

36 

Likwidacja 15 wyeksploatowanych pociągów 
tramwajowych (105Na, GT8), zakup 8szt. 

MF20AC, zakup i modernizacja 4 szt. RT6-MF-06 
- AC oraz modernizacja  6 szt. RT6-MF-06 -AC 

40,470 2016 
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Tab. 57 Inwestycje przeciwhałasowe wskazane w POŚpH 2013, zrealizowane do roku 2016 – hałas kolejowy 

Lp. Oznaczenie 
obszaru 

Lokalizacja 
zadania Zadania 

Jednostki i 
podmioty 

odpowiedzialne za 
zadanie 

Informacje o zadaniu  
Koszt 

realizacji  
[mln zł] 

Termin 
realizacji 

1 
Część 

opisowa 
POŚpH 

Poznań 
linia kolejowa nr 3 

(Warszawa 
Zachodnia – 

Kunowice) i nr 353 
(Poznań Wschód- 

Skandawa) 

Cykliczne 
szlifowanie 

szyn 
(optymalnie 

dwa-trzy razy 
w ciągu roku) 

PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. 

Przeszlifowano 
odcinki linii 

kolejowej nr 3 
(Warszawa- 

Kunowice) oraz nr 
353 (Poznań Wschód-
Skandawa) o łącznej 
długości 48,636 km. 

1,061 2014 

2 
Część 

opisowa 
POŚpH 

Linie kolejowe na 
terenie miasta 

Poznania 

Cykliczne 
szlifowanie 

szyn 
(optymalnie 

dwa-trzy razy 
w ciągu roku) 

PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A 

Przeprowadzono 
łącznie 294 procesy 

szlifowania 114 
rozjazdów w obrębie 
stacji kolejowych na 

terenie Poznania  

bd. 2016 
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Lp. Opis inwestycji Rok 
realizacji 

1 

Poznań Linia kolejowa nr 272 (Kluczbork- Poznań, odcinek Kórnik 
– Poznań Główny)  

-  Wymiana nawierzchni w torze nr 1 linii nr 272 na długości 3,453 
km w ramach  zadania pn. „Wymiana nawierzchni wraz z robotami 

towarzyszącymi na linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań, 
odcinek Kórnik – Poznań Główny wraz z przebudową mostu 
stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka w km 

196,254” 
- Wymiana podrozjazdnic na linii nr 272  st. Poznań Krzesiny, 

2014 

2 

Poznań Linia kolejowa nr 352 (Swarzędz – Poznań Starołęka) - 
Kompleksowa wymiana nawierzchni na linii nr 352, tor 2: 

- od km 1,280  do km  2,711 (Nowa Wieś Poznańska) 
- od km 2,829 do km  3,978 (Nowa Wieś Poznańska do Poznań 

Franowo PFA) 
- od km 8,344 do km 9,254 (Poznań Franowo PFC do Pokrzywno) 

- od km 9,335 do km 10,424 (Pokrzywno do Poznań Starołęka) 
- Wymiana części rozjazdowych – na linii nr 352, Poznań Starołęka 

i linii nr 003 st. Poznań Górczyn 

2014 

3 
Poznań Linia kolejowa nr 395 (Zieliniec Kiekrz) - Remont przejazdu 

na linii nr 395 w km 11,788, ul. Różany Potok w Poznaniu 2014 

4 Poznań Linia kolejowa nr 351 (Poznań Główny – Szczecin Główny) 
- Wymiana szyn na linii nr 351, tor 1 od km 1,100 do km 2,100 

2014 

5 
Poznań Linia kolejowa nr 394 (Poznań Krzesiny – Kobylnica) - 

Wymiana podkładów drewnianych na linii nr 394, odcinek  Poznań 
Franowo - Stary Młyn 

2014 

6 

Poznań Linia kolejowa nr 801 (Poznań Starołęka – Poznań 
Górczyn) - Mechaniczne podbicie torów na linii nr 801, tor 1, km od 

0,900 do 
km 1,200 Wymiana szyn, przekładek podszynowych na linii nr 801 

st. 
Poznań Górczyn, tor 11 

2014 

7 Poznań Linia kolejowa nr 3 (Warszawa Zachodnia – Kunowice) - 
Wymiana podrozjazdnic na linii nr 003, Poznań Antoninek 

2014 

8 

Poznań Linia kolejowa nr 272 (Kluczbork- Poznań)  - Wymiana 
nawierzchni w torze nr 2 linii nr 272 na długości 2,581 km od km 

194,597 do km 197,198 oraz przebudowa mostu nad rzeką Wartą 
w km 196,254 w torze nr 2 wraz z wymianą nawierzchni, w ramach 

zadania pn. „Wymiana nawierzchni wraz z robotami 
towarzyszącymi na linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań, 
odcinek Kórnik – Poznań Główny wraz z przebudową mostu 
stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka w km 

196,254 

2015 

Tab. 58. Pozostałe inwestycje przeciwhałasowe, zrealizowane do roku 2016 – hałas kolejowy 
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Lp. Opis inwestycji Rok 
realizacji 

9 

Budowa ekranów akustycznych w ramach projektu POIIŚ pn: 
„Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, 
etap III, odcinek Czempiń – Poznań” – na linii kolejowej nr 271 

Wrocław Główny – Poznań Główny.  

2015 

10 

Poznań linia kolejowa nr 352 (Swarzędz- Poznań Starołęka)  
- prace na linii kolejowej nr 352 Swarzędz – Poznań Starołęka tor 

nr 2 w km 3,977 
– 8,372, w ramach Programu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i 
likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”, w 

ramach którego wykonano kompleksową wymianę nawierzchni na 
tor bezstykowy z szyn 60E1 na podkładach strunobetonowych 

PS94 z przytwierdzeniem sprężystym typu SB. 

2016 

11 

Poznań linia kolejowa nr 395 (Zieliniec- Kiekrz) - Prace na linii nr 
395 w torze nr 1 na odcinku Koziegłowy – Kiekrz od km 7,211 do 
km 16,493 i w torze nr 2 na stacji Poznań Piątkowo od km 13,353 
do km 14,635 w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 
394, 395 na odcinku Poznań Franowo – Zieliniec – Kiekrz”, w 

ramach którego wykonano kompleksową wymianę nawierzchni na 
tor bezstykowy z szyn 60E1 na podkładach strunobetonowych 
PS94 z przytwierdzeniem sprężystym typu SB oraz reprofilację 

nowo zabudowanych szyn. 

2016 
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Lp.  Lokalizacja Zadania 

Jednostki i 
podmioty 

odpowiedzialne 
za zadanie 

Informacje o 
zadaniu 

Koszt 
realizacji 
[mln zł] 

Termin 
realizacji 

Ocena 
skuteczno ści  

1 Lotnisko wojskowe 
Poznań - Krzesiny 

Ograniczenie operacji 
lotniczych w porze 

wieczornej (18.00-22.00) 

Jednostka 
Wojskowa 1156 

Zrealizowano - 2014, 
2015 

- 

2 
Lotnisko wojskowe 
Poznań - Krzesiny 

Ograniczenie operacji 
lotniczych w porze nocnej 

(22.00-6.00) 

Jednostka 
Wojskowa 1156 Zrealizowano - 2014 - 

3 Lotnisko wojskowe 
Poznań - Krzesiny 

Ograniczenie operacji 
lotniczych w dni ustawowo 

wolne od pracy 

Jednostka 
Wojskowa 1156 

Zrealizowano - 2014 - 

4 Lotnisko wojskowe 
Poznań - Krzesiny 

Wdrożenie systemu 
ciągłego monitoringu 

hałasu lotniczego 

Wojskowy Zarząd 
Infrastruktury w 

Poznaniu 

Prowadzono ciągły 
monitoring hałasu 

lotniczego w 
okresie od 1 lipca 

2015 r. do 30 
czerwca 2016 r. 

Opracowano raport  
końcowy z 
ciągłego 

monitoringu 
hałasu. 

0,552 2015, 
2016 

 
dokładna 

ocena 
stopnia 
zagroże

nia 
hałasem 
lotniczy
m od 

lotniska 
Krzesiny 

 

5 
Port Lotniczy Poznań 

– Ławica 

Opracowanie analizy 
porealizacyjnej 

 
 

Opracowano 
analizę 

porealizacyjną, 
0,047 2016 -- 

Tab. 59 Inwestycje przeciwhałasowe wskazane w POŚpH 2013, zrealizowane do roku 2016 – hałas lotniczy 
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Lp.  Lokalizacja Zadania 

Jednostki i 
podmioty 

odpowiedzialne 
za zadanie 

Informacje o 
zadaniu 

Koszt 
realizacji 
[mln zł] 

Termin 
realizacji 

Ocena 
skuteczno ści  

która stanowić 
będzie podstawę 
do ewentualnej 
zmiany granic 

obowiązującego 
obszaru 

ograniczonego 
użytkowania 
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9.2 Działania planowane lub w trakcie realizacji 

Informacje o inwestycjach planowanych lub w trakcie realizacji, mogące 

wpływać na klimat akustyczny w zakresie hałasu drogowego i tramwajowego, 

uzyskano z aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej nr z dnia Dane o ww. 

inwestycjach zestawiono poniżej (Tab. 60, Tab. 61 i Tab. 62). 

Lp.  Opis inwestycji Okres 
realizacji 

1 Przebudowa mostu Lecha 2016-2019 

2 Przebudowa ul. Kolejowej 2014-2020 

3 
Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów 

inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo 2011-2018 

4 Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej 2015-2019 

5 Przebudowa ul. Husarskiej 2015-2018 

6 Budowa ronda Starołęcka/Głuszyna 2016-2017 

7 Budowa ul. Św. Wawrzyńca 2016-2019 

8 Przebudowa ul. Cześnikowskiej 2016-2018 

9 Przebudowa ulicy Chociszewskiego 2016-2017 

10 Przebudowa ul. Palacza 2016-2018 

11 Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania 2016-2018 

12 Przebudowa ul. Czernichowskiej 2016-2018 

13 Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej 2016-2018 

14 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej 2016-2017 

15 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 – węzeł 
Wola i węzeł Koszalińska 

2016-2018 

16 
Budowa drogi łączącej ul. 5 Stycznia z Osiedlem Lotnictwa 

Polskiego w Poznaniu 2016-2017 

17 Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej 2017-2018 

18 Przebudowa ul. Taczaka 2017-2018 

19 
Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z  

Aviano - Morasko - Mateckiego 2017-2018 

20 Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz 
Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu 

2017-2018 

21 Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu 2017-2018 

Tab. 60. Inwestycje planowane i w trakcje realizacji mogące mieć wpływ na zmianę warunków 
akustycznych w zakresie hałasu drogowego  
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Lp.  Opis inwestycji Okres 
realizacji 

22 
Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap I -

Wspieranie transportu publicznego przy ograniczeniu ruchu 
samochodowego na terenie miasta Poznania 

2016-2017 

23 Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka 2016-2021 

24 

Budowa dróg rowerowych - Upowszechnienie komunikacji 
rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do 

poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska 
miejskiego 

2002-2021 

25 

Poznański System Rowerów Publicznych – zwiększenie zasięgu 
Poznańskiego Roweru Miejskiego, poprawa dostępności PRM, 

zwiększenie wykorzystywania roweru jako środka transportu 
miejskiego, zwiększenie mobilności mieszkańców, zmniejszenie 

korków ulicznych, zmniejszenie emisji CO2 

2015-2018 

 

Lp.  Opis inwestycji Okres 
realizacji 

1 
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 

1956 r. 2014-2022 

2 
Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha – rondo 
Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii 

Lubelskiej 
2014-2022 

3 Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego 2014-2022 

4 
Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap I od pętli 

Wilczak do Naramowic 2016-2021 

5 Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. 
Arciszewskiego i Rembertowskiej 

2016-2018 

6 
Budowa trasy tramwajowej na Naramowice – etap II od pętli 

Wilczak do skrzyżowania ulic Garbary / Estkowskiego 2016-2018 

7 
Budowa zintegrowanego węzła transportowego 

Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 2016-2018 

 

  

Tab. 61. Inwestycje planowane i w trakcje realizacji mogące mieć wpływ na zmianę warunków 
akustycznych w zakresie hałasu tramwajowego 
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Lp.  Opis inwestycji Okres 
realizacji 

1 

Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras 
tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego 
w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. 

Wolności, Towarowa 

2016-2029 

2 
Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej 

wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w Ratajczaka 2015-2022 

 

Inwestycje zaplanowane do roku 2023 potencjalnie wpływające na zmianę 

warunków akustycznych w zakresie hałasu kolejowego: 

• Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie, 

• Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, 

odcinek Czempiń – Poznań, 

• Prace na towarowej obwodnicy Poznania, 

• Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na 

terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze 

połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską, na odcinku 

Poznań Wschód – Gołańcz - Etap I A, 

• Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła 

Główna, 

• Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 

272 Kluczbork – Poznań, odcinek Kórnik – Poznań Główny wraz z 

przebudową mostu stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka 

w km 196,254, 

• Prace na liniach nr 353, 206, 544 Poznań Wschód – Dziarnowo – 

Inowrocław Rąbinek oraz Zamków – Borysławice. 

 

  

Tab. 62. Inwestycje planowane i w trakcje realizacji mogące mieć wpływ na zmianę warunków 
akustycznych w zakresie hałasu drogowego i tramwajowego 
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9.3 Ocena skuteczno ści planowanych i b ędących w realizacji działa ń 

przeciwhałasowych 

W niniejszym rozdziale omówiono skuteczność działań przeciwhałasowych 

zrealizowanych, planowanych i będących w realizacji. Pokazano również efekty 

stosowanych działań, w wybranych lokalizacjach Poznania, w formie graficznej – w 

postaci izolinii wskaźnika LDWN i LN przed i po realizacji inwestycji.   

 

9.3.1 Hałas drogowy 

 

Z inwestycji zrealizowanych i planowanych wynika, że do działań 

zmniejszających poziom hałasu drogowego na terenie Poznania należą: 

• Ograniczenie prędkości jazdy  

• Budowa ekranów akustycznych 

• Remonty i przebudowy ulic  

• Ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich 

• Przebudowa skrzyżowania na rondo 

• Stosowanie cichych nawierzchni 

• Promowanie i uprzywilejowywanie środków transportu publicznego ze 

zwiększeniem jego atrakcyjności 

• Upowszechnianie komunikacji rowerowej. 
 

Poniżej omówiono skuteczność wyżej wymienionych działań. 

 

9.3.1.1 Redukcja prędkości ruchu 

Hałas drogowy maleje wraz z prędkością ruchu, przy czym spadek ten zależny 

jest od kategorii pojazdu (lekki lub ciężki), rodzaju nawierzchni, zmiany prędkości 

oraz prędkości wyjściowej. Przykładowe wartości redukcji hałasu w zależności od 

zmiany prędkości i rodzaju pojazdu przedstawiono dla pojazdów poruszających się 

ruchem jednostajnym, po nawierzchni referencyjnej, wykonanej z asfaltobetonu 

przedstawiono poniżej na Rys. 26.  
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Na Rys. 27 i Rys. 28 przedstawiono efekty wynikające z ograniczenia 

prędkości z 70 km/godz. do 50 km/godz. Planowanej na ul. Przybyszewskiego 

(odcinek od ul. Szamarzewskiego do ul. Dąbrowskiego). 
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Rys. 26. Redukcja hałasu pojazdów lekkich i ciężkich zależna od zakresu prędkości ruchu 
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Rys. 27. Efekt planowanego ograniczenia prędkości ruchu samochodów z 70 km/godz. na 
50 km/godz. - zasięg hałasu dla wskaźnika LDWN 
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Rys. 28. Efekt planowanego ograniczenia prędkości ruchu samochodów z 70 km/godz. na 
50 km/godz. - zasięg hałasu dla wskaźnika LN 
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9.3.1.2 Ekrany akustyczne 

Skuteczność akustyczna zależy od wysokości i długości ekranu, odległości 

ekranu od źródła hałasu oraz od lokalizacji punktu obserwacji i może wynosić do 

kilkunastu decybeli. Na Rys. 29 i Rys. 30 przedstawiono efekty wynikające z budowy 

ekranów akustycznych na wiadukcie Kosynierów Gdyńskich. 
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Rys. 29. Efekty budowy ekranów akustycznych na wiadukcie Kosynierów Gdyńskich. Zasięg hałasu 
dla wskaźnika LDWN 
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Rys. 30. Efekty budowy ekranów akustycznych na wiadukcie Kosynierów Gdyńskich. Zasięg hałasu 
dla wskaźnika LN 
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9.3.1.3 Remonty i przebudowy ulic 

Zużyta powierzchnia jezdni (z nierównościami, w złym stanie technicznym) 

przyczynia się do wzrostu hałasu samochodowego. W zależności od prędkości jazdy, 

rodzaju pojazdu oraz rodzaju powierzchni, która podlega wymianie, skuteczność 

przeciwhałasowa remontu może wynieść do 3 dB (w przypadku użycia mieszanek 

SMA). Na Rys. 31 i Rys. 32 przedstawiono prognozowane efekty przebudowy 

planowanej ul. Palacza (na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych). 
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Rys. 31. Prognozowane efekty wynikające z planowanej przebudowy ul. Palacza. Zasięg hałasu dla 
wskaźnika LDWN 
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Rys. 32. Prognozowane efekty wynikające z planowanej przebudowy ul. Palacza. Zasięg hałasu dla 
wskaźnika LN 
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9.3.1.4 Ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich 

Skuteczność działania przeciwhałasowego polegającego na ograniczeniu 

ruchu pojazdów ciężkich w zależności od procentowego udziału pojazdów ciężkich 

w całkowitym potoku ruchu zawiera się w przedziale 0 – 4 dB. 

 

9.3.1.5 Przebudowa skrzyżowania na rondo 

Hałas drogowy generowany w ruchu przyspieszonym (np. odjazd ze 

skrzyżowania) jest większy niż w ruchu opóźnionym (dojazd do skrzyżowania). Ze 

względu na przyspieszanie w rejonie skrzyżowań, budowa rond zamiast skrzyżowań 

jest korzystna. Działanie to stosuje się w celu uspokojenia ruchu i zwiększenia 

płynności ruchu, co przy okazji skutkuje też zmniejszeniem emisji hałasu drogowego. 

Wielkość redukcji hałasu zależy od kilku czynników: promienia ronda, prędkości 

ruchu na dojeździe i odjeździe oraz od lokalizacji obserwatora w stosunku do ronda. 

Spodziewany spadek emisji hałasu w wyniku budowy ronda wynosi do ok. 3-4 dB. 

 

9.3.1.6 Stosowanie cichych nawierzchni 

Skuteczność akustyczna cichych nawierzchni drogowych zależy przede 

wszystkim od jej budowy, prędkości ruchu oraz kategorii pojazdów samochodowych 

(dla pojazdów lekkich skuteczność akustyczna jest większa niż dla pojazdów 

ciężkich). W warunkach miejskich, w zależności od rodzaju nawierzchni oraz 

prędkości ruchu, skuteczność akustyczna cichych nawierzchni może maksymalnie 

osiągać 5 dB. Na Rys. 33 i Rys. 34 przedstawiono efekty zastosowania cichej 

nawierzchni na jezdni południowej ul. Aleje Solidarności (na odcinku od ul. Połabskiej 

do ul. Księcia Mieszka I). 
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Rys. 33. Efekty zastosowania cichej nawierzchni na jezdni południowej ul. Aleje Solidarności (na 
odcinku od ul. Połabskiej do ul. Księcia Mieszka I). Zasięg hałasu dla wskaźnika LDWN 
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Rys. 34. Efekty zastosowania cichej nawierzchni na jezdni południowej ul. Aleje Solidarności (na 
odcinku od ul. Połabskiej do ul. Księcia Mieszka I). Zasięg hałasu dla wskaźnika LN 
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9.3.1.7 Promowanie i uprzywilejowywanie środków transportu publicznego, 

upowszechnianie komunikacji rowerowej 

Działania polegające na wspieraniu i promowaniu transportu zbiorowego 

(budowane parkingi Park&Ride, akcje promocyjne, uprzywilejowanie transportu 

zbiorowego poprzez wytyczanie Buspasów) a także upowszechnianie komunikacji 

rowerowej (budowa nowych ścieżek rowerowych, Poznański Rower Miejski – 

zwiększanie jego zasięgu i dostępności) globalnie wpływają na obniżenie hałasu w 

mieście. Nie jest możliwa ilościowa ocena skuteczności tego typu działań, która 

zauważalna jest zazwyczaj w perspektywie długoterminowej. Należy jednak 

podkreślić, że działania tego typu dążą do ograniczanie ruchu pojazdów 

samochodowych, a przez to do obniżania pochodzącego od niego hałasu i poprawy 

klimatu akustycznego w mieście. 

 
 

9.3.2 Hałas kolejowy 

Z inwestycji zrealizowanych, w trakcie realizacji i planowanych wynika, że do 

działań zmniejszających poziom hałasu kolejowego na terenie Poznania należą: 

• Budowa ekranów akustycznych 

• Modernizacja torowisk 

• Szlifowanie szyn 

Poniżej omówiono skuteczność wyżej wymienionych działań. 

9.3.2.1 Ekrany akustyczne 

Skuteczność ekranowania zależna jest od wysokości i długości ekranu, 

odległości ekranu od źródła hałasu oraz od lokalizacji punktu obserwacji i wynosi do 

kilkunastu decybeli. Na  Rys. 35 i Rys. 36 przedstawiono efekty wynikające z budowy 

ekranów akustycznych w ramach projektu POIIŚ pn: „Modernizacja linii kolejowej 

E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań” – na linii 

kolejowej nr 271 Wrocław Główny – Poznań Główny. 
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Rys. 35. Efekty budowy ekranów akustycznych przy ul. Rydzyńskiej (linia kolejowa nr 271 Wrocław 
Główny – Poznań Główny). Zasięg hałasu dla wskaźnika LDWN 
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Rys. 36. Efekty budowy ekranów akustycznych przy ul. Rydzyńskiej (linia kolejowa nr 271 Wrocław 
Główny – Poznań Główny). Zasięg hałasu dla wskaźnika LN 
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9.3.2.2 Szlifowanie szyn 

Przy hamowaniu, koła pociągu oraz szyny ulegają zniekształceniom. 

Nierówności na szynach powodują znaczny wzrost hałasu. Aby obniżyć ten hałas 

wymagane jest cykliczne szlifowanie szyn. Otrzymany w ten sposób spadek poziomu 

hałasu może osiągnąć, w zależności od prędkości ruchu, ok. 4 dB. Na Rys. 37 i Rys. 

38 przedstawiono efekty wynikające ze szlifowania szyn na linii kolejowej nr 3 

(odcinek Poznań Górczyn – Palędzie). 
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Rys. 37. Efekty szlifowania szyn na linii kolejowej nr 3 (odcinek Poznań Górczyn – Palędzie). Zasięg 
hałasu dla wskaźnika LDWN 
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Rys. 38. Efekty szlifowania szyn na linii kolejowej nr 3 (odcinek Poznań Górczyn – Palędzie). Zasięg 
hałasu dla wskaźnika LN 
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9.3.2.3 Modernizacja torowiska 

Stan i rodzaj torowiska bardzo silnie wpływają na generację hałasu 

kolejowego. W celu obniżenia hałasu kolejowego powinno się stosować tory 

bezstykowe, ze sprężystym mocowaniem szyn do podkładów, a szyna powinna być 

ułożona na podkładce elastycznej. Redukcja hałasu kolejowego, w wyniku 

modernizacji torowiska zależy od prędkości ruchu, ale zwykle jest większa niż 5 dB.  

Na Rys. 39 i Rys. 40 przedstawiono prognozowane efekty planowanej modernizacji 

linii kolejowej E5 na odcinku Poznań Główny – Szczecin obejmującej modernizację 

torów i podtorza. 
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Rys. 39. Prognozowane efekty planowanej modernizacji torowiska na linii kolejowej E59 na odcinku 
Poznań Główny – Szczecin. Zasięg hałasu dla wskaźnika LDWN. 
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Rys. 40. Prognozowane efekty planowanej modernizacji torowiska na linii kolejowej E59 na odcinku 
Poznań Główny – Szczecin. Zasięg hałasu dla wskaźnika LN. 
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9.3.3 Hałas tramwajowy 

 

Z inwestycji zrealizowanych, w trakcie realizacji i planowanych wynika, że do 

działań zmniejszających poziom hałasu tramwajowego na terenie Poznania należą: 

• remonty i modernizacje torowisk, 

• szlifowanie szyn, 

• toczenie kół, 

• wymiana taboru. 

Poniżej omówiono skuteczność wyżej wymienionych działań. 

 

9.3.3.1 Remont i modernizacja torowiska  

Zły stan techniczny torowiska jest źródłem znacznego wzrostu poziomu hałasu 

generowanego przez poruszające się tramwaje. Z tego powodu przeprowadzenie 

remontu oraz dodatkowa modernizacja polegająca na zastosowaniu szyn 

bezstykowych (ze sprężystym mocowaniem do podkładów oraz systemem tłumienia 

drgań) okazuje się bardzo skuteczną metodą redukcji. Prawidłowo wykonana 

modernizacja torowiska może spowodować spadek poziomu hałasu większy niż 

10 dB (przy dużych prędkościach tramwajów). Na Rys. 41 i Rys. 42 przedstawiono 

efekty wynikające z wymiany szyn i nawierzchni drogowej na ul. 28 czerwca 1956 r. 

(odcinek od ul. Wybickiego do ul. Pamiątkowej). Na Rys. 43 i Rys. 44 przedstawiono 

prognozowane efekty wynikające z planowanej przebudowy torowiska w ciągu ul. 

Wierzbięcice. 
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Rys. 41. Efekty remontu torowiska przy ul. 28 Czerwca 1956 r. (odcinek od ul. Wybickiego do ul. 
Pamiątkowej). Zasięg hałasu dla wskaźnika LDWN 
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Rys. 42. Efekty remontu torowiska przy ul. 28 Czerwca 1956 r. (odcinek od ul. Wybickiego do ul. 
Pamiątkowej). Zasięg hałasu dla wskaźnika LN 
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Rys. 43. Prognozowane efekty planowanej modernizacji torowiska w ul. Wierzbięcice. Zasięg hałasu 
dla wskaźnika LDWN 
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Rys. 44. Prognozowane efekty planowanej modernizacji torowiska w ul. Wierzbięcice. Zasięg hałasu 
dla wskaźnika LN 
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9.3.3.2 Szlifowanie szyn  

Podobnie jak dla hałasu kolejowego, w celu obniżenia poziomu hałasu 

tramwajów, przeprowadza się cykliczne szlifowanie szyn tramwajowych. Otrzymany 

w ten sposób spadek poziomu hałasu może osiągnąć, w zależności od prędkości 

ruchu, ok 3-4 dB.  Na Rys. 45 i Rys. 46 przedstawiono efekty wynikające ze 

szlifowania szyn na ul. 28 czerwca 1956 r. (odcinek od ul. Pamiątkowej do ul. 

Traugutta). 
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Rys. 45. Efekty szlifowania szyn przy ul. 28 Czerwca 1956 r (odcinek od ul. Traugutta do ul. 
Pamiątkowej). Zasięg hałasu dla wskaźnika LDWN 
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Rys. 46. Efekty szlifowania szyn przy ul. 28 Czerwca 1956 r (odcinek od ul. Traugutta do ul. 
Pamiątkowej). Zasięg hałasu dla wskaźnika LN 
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9.3.3.3 Toczenie kół  

Utrzymanie niskiej emisji hałasu tramwaju wymaga, poza regularnym 

szlifowaniem szyn, również cyklicznego toczenia kół. Brak toczenia kół powoduje 

wzrost poziomu hałasu, w zależności od prędkości, do ok. 5 dB. 

 

9.3.3.4 Wymiana taboru  

Wielkość hałasu tramwajowego bardzo silnie zależy od typu tramwaju – 

różnice mogą sięgać nawet kilkunastu decybeli (na tym samym torowisku i przy tej 

samej prędkości). Przeprowadzając zatem stopniową wymianę taboru na cichszy, 

można oczekiwać znacznego obniżenia poziomu hałasu.  

 

9.4 Skargi mieszka ńców na uci ążliwo ści akustyczne 

Skargi na hałas na terenie miasta Poznania składane od roku 2013 w WOŚ 

UMP zostały zestawione w Tab. 63. Przeanalizowano zasadność tych wniosków, 

sprawdzając czy na obszarach ich zgłoszenia występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu. W przypadku potwierdzenia przekroczeń wartości 

dopuszczalnych, na etapie tworzenia Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem 

rozważone zostaną środki ochrony akustycznej. Miejsca, w których występują skargi 

na hałas, a w których nie stwierdzono przekroczeń w tej edycji mapy akustycznej, 

należy uwzględnić w kolejnym monitoringu okresowym. 
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Lp.  Data wpływu  Nadawca 
Rodzaj hałasu 

którego dotyczy 
wniosek 

Lokalizacja Przedmiot wniosku Zasadno ść wniosku i uwagi 

1 28-01-2014 
Mieszkańcy ul. 

Biskupińskiej 142 
drogowy ul. Biskupińska 

Ustawienie progów zwalniających 
wyspowych, likwidacja ruchu 
ciężarowego, likwidacja ruchu 
autobusów przegubowych lub 

zmiana trasy autobusów 60 i 46, 
przeprowadzenie pomiarów hałasu. 

Skarga zasadna - w Mapie 
akustycznej wykazano 

przekroczenia dopuszczalnych 
wartości poziomu hałasu. W 

POŚpH 2013 wskazano 
działania przeciwhałasowe, 

które nie zostało zrealizowane 
i należy uwzględnić je w 

przyszłej edycji Programu. 

2 12-02-2014 
Mieszkańcy bloku przy 

ul. Smolnej 13A 
drogowy ul. Hlonda 

Skarga na uciążliwy hałas drogowy 
od ul. Hlonda (WIOŚ wykonał 

pomiary) 

 W Mapie akustycznej nie 
wykazano przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu. 

3 04-12-2013 
Zarząd Osiedla Suchy 

Las - Wschód 
drogowy 

ul. Obornicka od 
wiaduktu Gabriela 

Narutowicza do Ronda 
Obornickiego 

Wniosek o pilne uruchomienie 
inwestycji. 

Skarga zasadna - w Mapie 
akustycznej wykazano 

przekroczenia dopuszczalnych 
wartości poziomu hałasu.  

4 05-05-2014 

Mieszkaniec budynku 
przy ul. Ogrodowej 14a 

(rejon przejścia 
nawierzchni z kostki 
kamiennej na asfalt) 

drogowy ul. Ogrodowa 
Wykonanie pomiarów hałasu, 

ograniczenie uciążliwego hałasu. 
Ulica Ogrodowa nie została 

objęta mapowaniem 

5 26-05-2014 
Mieszkaniec ul. 

Górskiej 19a 
kolejowy rejon ul. Górskiej 

Realizacja ekranów akustycznych w 
celu ograniczenia uciążliwego 
hałasu i drgań od pociągów 

towarowych. 

W Mapie akustycznej nie 
wykazano przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu. Ocena drgań wykracza 

poza zakres Mapy 
akustycznej. 

Tab. 63 Wnioski mieszkańców ws. uciążliwości akustycznej, złożone w latach 2013 - 2017 
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Lp.  Data wpływu  Nadawca 
Rodzaj hałasu 

którego dotyczy 
wniosek 

Lokalizacja Przedmiot wniosku Zasadno ść wniosku i uwagi 

6 30-06-2015 
Mieszkaniec bloku przy 

ul. Madalińskiego 23 
hałas drogowy i 

tramwajowy  
ul. Hetmańska w rejonie 

ul. Madalińskiego 

Likwidacja zajezdni przy ul. 
Madalińskiego (+torowiska 
przebiegającego przez ul. 

Hetmańską, wibracje, hałas 
komunikacyjny). 

Podjęto działania – decyzja 
ZTM z września 2016 o 
likwidacji toru, korekcie  

nawierzchni jezdni w otoczeniu 
torowiska 

7 26-06-2015 
były Radny z Osiedla 

Głuszyna 
drogowy 

ul. Witosa – zjazd na ul. 
Wojska Polskiego 

Budowa ekranu akustycznego na 
odcinku ok. 200 m 

zabezpieczającego blok nr 3 przy ul. 
Wojska Polskiego 64/66. 

Skarga zasadna - w Mapie 
akustycznej wykazano 

przekroczenia dopuszczalnych 
wartości poziomu hałasu. 

8 24-05-2015 
mieszkaniec ul. 

Majakowskiego 309A kolejowy Węzeł kolejowy Franowo 
Uciążliwość hałasu kolejowego w 
rejonie ul. Majakowskiego w porze 

nocnej. 

W Mapie akustycznej nie 
wykazano przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu. 

9 26-10-2015 
Mieszkańcy Osiedla 
Krzesiny-Pokrzywno-

Garaszewo 
drogowy 

ul. Krzywoustego (obszar 
Rady Osiedla Krzesiny-

Pokrzywno-Garaszewo – 
odc. od wiaduktu na 
Franowie do granicy 

miasta) 

Budowa ekranów akustycznych. 

Skarga zasadna - w Mapie 
akustycznej wykazano 

przekroczenia dopuszczalnych 
wartości poziomu hałasu na 
odcinku od ul. Okólnej do ul. 

Wybieg 

10 26-10-2015 
Mieszkańcy Osiedla 
Krzesiny-Pokrzywno-

Garaszewo 

drogowy 

Autostrada A2 
Krzywoustego (obszar 
Rady Osiedla Krzesiny-

Pokrzywno-Garaszewo – 
odc. od wiaduktu 

kolejowego przy ul. 
Garaszewo do węzła 

Krzesiny) 

Budowa ekranów akustycznych. 

Skarga zasadna - w Mapie 
akustycznej wykazano 

przekroczenia dopuszczalnych 
wartości poziomu hałasu. 

11 16-05-2016 
Mieszkaniec ul. 

Chociszewskiego 
drogowy 

ul. Chociszewskiego – 
fragment ulicy wyłożony 

kostką brukową 

Wykonanie pomiarów hałasu, 
wprowadzenie rozwiązań w postaci: 
zmian organizacji ruchu, realizacja 

progów spowalniających, 
ograniczenie prędkości, 
wyasfaltowanie odcinka. 

Ulica Chociszewskiego nie 
została objęta mapowaniem 
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Lp.  Data wpływu  Nadawca 
Rodzaj hałasu 

którego dotyczy 
wniosek 

Lokalizacja Przedmiot wniosku Zasadno ść wniosku i uwagi 

12 08-06-2016 
Mieszkaniec ul. 28 

Czerwca 1956 r. nr 144 
tramwajowy 

ul. 28 Czerwca 1956 r., 
odcinek Kosińskiego –  

Fabryczna 

Remont torowiska, ograniczenie 
prędkości tramwajów. 

W Mapie akustycznej nie 
wykazano przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu. Przeprowadzono 

remont w 2013 roku. 

13 20-06-2016 
Mieszkańcy ul. 

Bronowej 9 
tramwajowy 

Pętla tramwajowej przy 
ul. Piątkowskiej 

Zmniejszenie uciążliwych pisków 
tramwajów na pętli.  

W Mapie akustycznej nie 
wykazano przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu. 

14 19-07-2016 
Mieszkaniec kamienicy 
przy ul. Głogowskiej 73 

Hałas drogowy i 
tramwajowy (w 
tym drgania) 

ul. Głogowska 
Ograniczenie łącznego hałasu 

drogowego i tramwajowego 

W Mapie akustycznej nie 
wykazano przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu tramwajowego. 

Wykazano przekroczenia 
dopuszczalnych wartości 

hałasu drogowego. Ocena 
drgań wykracza poza zakres 

Mapy akustycznej. 

15 19-09-2016 
Mieszkanka na II 

piętrze bloku na os. 
Orła Białego 43 

Hałas drogowy, 
w tym karetek i 

klaksonów 
ul. Kurlandzka 

Wykonanie pomiarów hałasu przy 
bloku na os. Orła Białego 43. 

Skarga zasadna - w Mapie 
akustycznej wykazano 

przekroczenia dopuszczalnych 
wartości poziomu hałasu. 

Hałas karetek i klaksonów nie 
podlega ocenie.  

16 

2016-10-10 
(pierwsza 

skarga w lipcu 
2012 r- – OS-

II-6254-32-
2012) 

Mieszkaniec budynku 
przy ul. Ogrodowej 14a 

drogowy ul. Ogrodowa 

Ograniczenie prędkości, progi 
zwalniające. Na wysokości bloku 

przy ul. Ogrodowej 14a kończy się 
kostka brukowa od ul. Pólwiejskiej. 

Ulica Ogrodowa nie została 
objęta mapowaniem 
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Lp.  Data wpływu  Nadawca 
Rodzaj hałasu 

którego dotyczy 
wniosek 

Lokalizacja Przedmiot wniosku Zasadno ść wniosku i uwagi 

17 

2017-19-01 
(odpowiedź 

WIOŚ) 

Brak dokładnej 
informacji o lokalizacji – 
prawdopodobnie bloki 

przy ul. abpa. W. 
Dymka 194-200 

drogowy ul. abpa. W. Dymka 
Wniosek o pomiar hałasu przy ul. 

Dymka. 

W Mapie akustycznej nie 
wykazano przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu. 

18 28-02-2017 

Mieszkańcy budynków 
przy ul. Podjaryszki 11 

do 17 oraz  
ul. Ostrowskiej 572, 

572a 

drogowy 
Obręb Krzesiny (ul. 
Podjaryszki oraz ul. 

Ostrowska)  

Wniosek o wykonanie badań 
oddziaływania hałasu na budynki 
przy ul. Podjaryszki 11 do 17 oraz 
ul. Ostrowskiej 572, 572a z drogi 

S11 oraz o budowę ekranów 
akustycznych na podmiotowym 

obszarze. 

W Mapie akustycznej nie 
wykazano przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu. 
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10 Liczba osób, budynków i terenów zagro żonych hałasem 

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki analiz wielkości narażenia na 

hałas w postaci tabel i wykresów, z podziałem na poszczególne źródła hałasu i 

wskaźniki oceny hałasu. Wyniki przedstawiono jako zbiorcze wartości dla obszaru 

całego miasta. 

10.1 Hałas drogowy 

Hałas drogowy 

Przedział przekrocze ń poziomu dopuszczalnego dla hałasu 
drogowego, wska źnik L DWN 

< 5 dB  5 - 10 dB 10 - 15 dB 15 - 20 dB > 20 dB 

Stan warunków akustycznych 

Niedobry Zły Bardzo zły  

Powierzchnia obszarów narażonych w danym 
zakresie [km2] 

1,612 0,312 0,013 0,000 0,000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie 
[w setkach] 56,20 10,65 0,09 0,00 0,00 

Liczba narażonych mieszkańców w danym 
zakresie [w setkach]  

105,16 18,70 0,19 0,00 0,00 

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych 
w danym zakresie 

30 18 4 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej w danym zakresie 

32 9 2 0 0 

Inne obiekty budowlane z punktu widzenia ochrony 
przed hałasem 

0 0 0 0 0 

 

Hałas drogowy 

Przedział przekrocze ń poziomu dopuszczalnego dla hałasu 
drogowego, wska źnik L N 

0 - 5 dB  5 - 10 dB 10 - 15 dB 15 - 20 dB > 20 dB 

Stan warunków akustycznych 

Niedobry Zły Bardzo zły  

Powierzchnia obszarów narażonych w danym 
zakresie [km2] 

1,297 0,193 0,003 0,000 0,000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie 
[w setkach] 45,14 5,81 0,28 0,00 0,00 

Liczba narażonych mieszkańców w danym 
zakresie [w setkach]  

88,24 11,02 0,45 0,00 0,00 

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych 
w danym zakresie 

28 7 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej w danym zakresie 

19 5 0 0 0 

Tab. 64. Przekroczenie wartości dopuszczalnych według wskaźnika LDWN – dane dla hałasu 
drogowego 

Tab. 65. Przekroczenie wartości dopuszczalnych według wskaźnika LN – dane dla hałasu drogowego 
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Hałas drogowy 

Przedział przekrocze ń poziomu dopuszczalnego dla hałasu 
drogowego, wska źnik L N 

0 - 5 dB  5 - 10 dB 10 - 15 dB 15 - 20 dB > 20 dB 

Stan warunków akustycznych 

Niedobry Zły Bardzo zły  

Inne obiekty budowlane z punktu widzenia ochrony 
przed hałasem 

0 0 0 0 0 

 

Hałas drogowy 
Przedział poziomów d źwięku, wska źnik L DWN 

55-60 dB  60 - 65 dB 65 - 70 dB 70 - 75 dB > 75 dB 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym 
zakresie [km2] 33,739 23,172 14,784 8,307 5,156 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [w 
setkach] 359,49 216,02 113,95 39,27 6,92 

Liczba eksponowanych mieszkańców w danym 
zakresie [w setkach] 790,86 455,22 213,25 63,18 10,47 

 

Hałas drogowy 
Przedział poziomów d źwięku, wska źnik L N 

50-55 dB 55-60 dB  60 - 65 dB 65 - 70 dB > 70 dB 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym 
zakresie [km2] 

28,152 18,332 10,411 5,115 2,369 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie  [w 
setkach] 

272,03 150,04 58,16 14,49 0,88 

Liczba eksponowanych mieszkańców w danym 
zakresie [w setkach] 

585,61 295,12 98,80 20,57 1,52 

 

Tab. 66. Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LDWN – dane dla hałasu 
drogowego 

Tab. 67. Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LN – dane dla hałasu drogowego
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Rys. 47. Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym zakresie [km2], liczba lokali mieszkalnych 
w danym zakresie, liczba eksponowanych mieszkańców w danym zakresie [w setkach] oraz liczba 
osób narażonych na hałas przekraczający dopuszczalną wartość w danym zakresie dla wskaźnika 

LDWN i LN 
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10.2 Hałas kolejowy 

Hałas kolejowy 

Przedział przekrocze ń poziomu dopuszczalnego dla hałasu 
kolejowego, wska źnik L DWN 

< 5 dB  5 - 10 dB 10 - 15 dB 15 - 20 dB > 20 dB 

Stan warunków akustycznych 

Niedobry Zły Bardzo zły  

Powierzchnia obszarów narażonych w danym 
zakresie [km2] 

0,113 0,007 0,000 0,000 0,000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie 
[w setkach] 0,52 0,03 0,00 0,00 0,00 

Liczba narażonych mieszkańców w danym 
zakresie [w setkach]  

1,50 0,10 0,01 0,00 0,00 

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych 
w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane z punktu widzenia ochrony 
przed hałasem 

0 0 0 0 0 

 

Hałas kolejowy 

Przedział przekrocze ń poziomu dopuszczalnego dla hałasu 
kolejowego, wska źnik L N 

0 - 5 dB  5 - 10 dB 10 - 15 dB 15 - 20 dB > 20 dB 

Stan warunków akustycznych 

Niedobry Zły Bardzo zły  

Powierzchnia obszarów narażonych w danym 
zakresie [km2] 

0,091 0,006 0,000 0,000 0,000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie 
[w setkach] 0,34 0,04 0,00 0,00 0,00 

Liczba narażonych mieszkańców w danym 
zakresie [w setkach]  

0,83 0,12 0,00 0,00 0,00 

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych 
w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane z punktu widzenia ochrony 
przed hałasem 

0 0 0 0 0 

 

Hałas kolejowy 
Przedział poziomów d źwięku, wska źnik L DWN 

55-60 dB  60 - 65 dB 65 - 70 dB 70 - 75 dB > 75 dB 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym 
zakresie [km2] 7,419 4,374 2,798 1,803 0,386 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [w 
setkach] 11,27 4,28 0,77 0,11 0,00 

Tab. 68. Przekroczenie wartości dopuszczalnych według wskaźnika LDWN – dane dla hałasu 
kolejowego 

Tab. 69. Przekroczenie wartości dopuszczalnych według wskaźnika LN – dane dla hałasu kolejowego 

Tab. 70. Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LDWN – dane dla hałasu 
kolejowego 
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Liczba eksponowanych mieszkańców w danym 
zakresie [w setkach] 25,61 8,64 1,88 0,31 0,00 

 

Hałas kolejowy 
Przedział poziomów d źwięku, wska źnik L N 

50-55 dB 55-60 dB  60 - 65 dB 65 - 70 dB > 70 dB 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym 
zakresie [km2] 

6,007 3,390 2,402 1,085 0,045 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie  [w 
setkach] 

6,59 1,74 0,28 0,02 0,00 

Liczba eksponowanych mieszkańców w danym 
zakresie [w setkach] 

14,20 4,34 0,76 0,07 0,00 

 

Tab. 71. Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LN – dane dla hałasu kolejowego
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Rys. 48. Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym zakresie [km2], liczba lokali mieszkalnych 
w danym zakresie, liczba eksponowanych mieszkańców w danym zakresie [w setkach] oraz liczba 
osób narażonych na hałas przekraczający dopuszczalną wartość w danym zakresie dla wskaźnika 

LDWN i LN 
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10.3 Hałas tramwajowy 

Hałas tramwajowy 

Przedział przekrocze ń poziomu dopuszczalnego, wska źnik 
LDWN 

0 - 5 dB  5 - 10 dB 10 - 15 dB 15 - 20 dB > 20 dB 

Stan warunków akustycznych 

Niedobry Zły Bardzo zły  

Powierzchnia obszarów narażonych w danym 
zakresie [km2] 

0,042 0,002 0,000 0,000 0,000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [w 
setkach] 1,40 0,09 0,00 0,00 0,00 

Liczba narażonych mieszkańców w danym 
zakresie [w setkach]  

2,48 0,08 0,00 0,00 0,00 

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w 
danym zakresie 

3 3 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej w danym zakresie 

2 1 0 0 0 

Inne obiekty budowlane z punktu widzenia ochrony 
przed hałasem 

0 0 0 0 0 

 

Hałas tramwajowy 

Przedział przekrocze ń poziomu dopuszczalnego, wska źnik L N 

0 - 5 dB  5 - 10 dB 10 - 15 dB 15 - 20 dB > 20 dB 

Stan warunków akustycznych 

Niedobry Zły Bardzo zły  

Powierzchnia obszarów narażonych w danym 
zakresie [km2] 

0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [w 
setkach] 0,90 0,08 0,00 0,00 0,00 

Liczba narażonych mieszkańców w danym 
zakresie [w setkach]  

1,69 0,07 0,00 0,00 0,00 

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w 
danym zakresie 

3 0 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej w danym zakresie 

1 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane z punktu widzenia ochrony 
przed hałasem 

0 0 0 0 0 

 

 

 

Tab. 72. Przekroczenie wartości dopuszczalnych według wskaźnika LDWN – dane dla hałasu 
tramwajowego 

Tab. 73. Przekroczenie wartości dopuszczalnych według wskaźnika LN – dane dla hałasu 
tramwajowego 
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Hałas tramwajowy 
Przedział poziomów d źwięku, wska źnik L DWN 

55-60 dB  60 - 65 dB 65 - 70 dB 70 - 75 dB > 75 dB 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym 
zakresie [km2] 

2,863 2,026 1,272 0,454 0,089 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [w 
setkach] 42,36 29,41 14,28 0,45 0,00 

Liczba eksponowanych mieszkańców w danym 
zakresie [w setkach] 75,35 48,99 22,46 0,69 0,00 

 

Hałas tramwajowy 
Przedział poziomów d źwięku, wska źnik L N 

50-55 dB 55-60 dB  60 - 65 dB 65 - 70 dB > 70 dB 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym 
zakresie [km2] 2,312 1,540 0,577 0,140 0,048 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie  [w 
setkach] 32,13 20,48 0,91 0,00 0,00 

Liczba eksponowanych mieszkańców w danym 
zakresie [w setkach] 

55,75 32,30 1,49 0,00 0,00 

 

Tab. 74. Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LDWN – dane dla hałasu 
tramwajowego 

Tab. 75. Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LN – dane dla hałasu 
tramwajowego 
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Rys. 49. Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym zakresie [km2], liczba lokali mieszkalnych 
w danym zakresie, liczba eksponowanych mieszkańców w danym zakresie [w setkach] oraz liczba 
osób narażonych na hałas przekraczający dopuszczalną wartość w danym zakresie dla wskaźnika 
LDWN i LN. 
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10.4 Hałas przemysłowy 

Hałas przemysłowy 

Przedział przekrocze ń poziomu dopuszczalnego,  
wska źnik L DWN 

0 - 5 dB  5 - 10 dB 10 - 15 dB 15 - 20 dB > 20 dB 

Stan warunków akustycznych 

Niedobry Zły Bardzo zły  

Powierzchnia obszarów narażonych w danym 
zakresie [km2] 0,093 0,015 0,000 0,000 0,000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [w 
setkach] 0,39 0,05 0,00 0,00 0,00 

Liczba narażonych mieszkańców w danym 
zakresie [w setkach] 1,27 0,13 0,00 0,00 0,00 

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w 
danym zakresie 5 1 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej w danym zakresie 4 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane z punktu widzenia ochrony 
przed hałasem 0 0 0 0 0 

 

Hałas przemysłowy 

Przedział przekrocze ń poziomu dopuszczalnego, wska źnik L N 

0 - 5 dB  5 - 10 dB 10 - 15 dB 15 - 20 dB > 20 dB 

Stan warunków akustycznych 

Niedobry Zły Bardzo zły  

Powierzchnia obszarów narażonych w danym 
zakresie [km2] 0,159 0,048 0,004 0,000 0,000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [w 
setkach] 1,02 0,25 0,02 0,00 0,00 

Liczba narażonych mieszkańców w danym 
zakresie [w setkach] 3,11 0,82 0,05 0,00 0,00 

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w 
danym zakresie 8 3 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej w danym zakresie 

6 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane z punktu widzenia ochrony 
przed hałasem 0 0 0 0 0 

Tab. 76. Przekroczenie wartości dopuszczalnych według wskaźnika LDWN – dane dla hałasu 
przemysłowego 

Tab. 77. Przekroczenie wartości dopuszczalnych według wskaźnika LN – dane dla hałasu 
przemysłowego 
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Hałas przemysłowy 
Przedział poziomów d źwięku, wska źnik L DWN 

55-60 dB 60 - 65 dB 65 - 70 dB 70 - 75 dB > 75 dB 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym 
zakresie [km2] 1,542 0,800 0,820 0,152 0,052 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [w 
setkach] 0,19 0,05 0,00 0,00 0,00 

Liczba eksponowanych mieszkańców w danym 
zakresie [w setkach] 0,63 0,14 0,00 0,00 0,00 

 

Hałas przemysłowy 
Przedział poziomów d źwięku, wska źnik L N 

50-55 dB 55-60 dB 60 - 65 dB 65 - 70 dB > 70 dB 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym 
zakresie [km2] 1,041 0,494 0,649 0,059 0,026 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie  [w 
setkach] 0,16 0,02 0,00 0,00 0,00 

Liczba eksponowanych mieszkańców w danym 
zakresie [w setkach] 0,54 0,06 0,00 0,00 0,00 

 

Tab. 78. Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LDWN – dane dla hałasu 
przemysłowego 

Tab. 79. Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LN – dane dla hałasu 
przemysłowego 
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Rys. 50. Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym zakresie [km2], liczba lokali mieszkalnych 
w danym zakresie, liczba eksponowanych mieszkańców w danym zakresie [w setkach] oraz liczba 
osób narażonych na hałas przekraczający dopuszczalną wartość w danym zakresie dla wskaźnika 
LDWN i LN 
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10.5 Hałas lotniczy 

Hałas lotniczy 

Przedział przekrocze ń poziomu dopuszczalnego, 
wska źnik L DWN 

0 - 5 dB 5 - 10 dB 10 - 15 dB 15 - 20 dB > 20 dB 

Stan warunków akustycznych 

Niedobry Zły Bardzo zły  

Powierzchnia obszarów narażonych w danym 
zakresie [km2] 0,788 0,321 0,031 0,000 0,000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [w 
setkach] 5,64 3,35 0,29 0,00 0,00 

Liczba narażonych mieszkańców w danym 
zakresie [w setkach] 16,47 10,07 0,78 0,00 0,00 

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w 
danym zakresie 4 1 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej w danym zakresie 7 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane z punktu widzenia ochrony 
przed hałasem 0 0 0 0 0 

 

Hałas lotniczy 

Przedział przekrocze ń poziomu dopuszczalnego,  
wska źnik L N 

0 - 5 dB  5 - 10 dB 10 - 15 dB 15 - 20 dB > 20 dB 

Stan warunków akustycznych 

Niedobry Zły Bardzo zły  

Powierzchnia obszarów narażonych w danym 
zakresie [km2] 

0,489 0,026 0,000 0,000 0,000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [w 
setkach] 3,34 0,25 0,00 0,00 0,00 

Liczba narażonych mieszkańców w danym 
zakresie [w setkach] 

10,18 0,65 0,00 0,00 0,00 

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w 
danym zakresie 2 0 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej w danym zakresie 

6 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane z punktu widzenia ochrony 
przed hałasem 0 0 0 0 0 

Tab. 80. Przekroczenie wartości dopuszczalnych według wskaźnika LDWN – dane dla hałasu lotniczego 

Tab. 81. Przekroczenie wartości dopuszczalnych według wskaźnika LN – dane dla hałasu lotniczego 
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Hałas lotniczy 

Przedział poziomów d źwięku, wska źnik L DWN 

55-60 dB 60 - 65 dB 65 - 70 dB 70 - 75 dB > 75 dB 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym 
zakresie [km2] 16,000 7,980 4,349 2,221 1,657 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [w 
setkach] 

52,32 5,68 3,34 0,29 0,00 

Liczba eksponowanych mieszkańców w danym 
zakresie [w setkach] 151,48 16,46 10,01 0,78 0,00 

 

Hałas lotniczy 

Przedział poziomów d źwięku, wska źnik L N 

50-55 dB 55-60 dB 60 - 65 
dB 

65 - 70 
dB > 70 dB 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym 
zakresie [km2] 4,671 2,188 1,330 0,620 0,136 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie  [w 
setkach] 

3,32 0,25 0,00 0,00 0,00 

Liczba eksponowanych mieszkańców w danym 
zakresie [w setkach] 9,90 0,67 0,00 0,00 0,00 

 

Tab. 82. Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LDWN – dane dla hałasu lotniczego

Tab. 83. Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LN – dane dla hałasu lotniczego
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Rys. 51. Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym zakresie [km2], liczba lokali mieszkalnych 
w danym zakresie, liczba eksponowanych mieszkańców w danym zakresie [w setkach] oraz liczba 
osób narażonych na hałas przekraczający dopuszczalną wartość w danym zakresie dla wskaźnika 
LDWN i LN 
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11 Analiza trendów zmian stanu akustycznego środowiska 

 

11.1 Hałas drogowy 

W ramach analizy trendów zmian hałasu drogowego porównano wyniki 

monitoringu okresowego hałasu drogowego z roku 2011/2012 oraz roku 2016. 

Porównanie przeprowadzono w 20 punktach pomiarowych, których szczegółowe 

dane lokalizacyjne zamieszczono w Tab. 84. Dla pozostałych punktów pomiarowych 

różnice lokalizacyjne punktów w obydwu seriach pomiarowych uniemożliwiały 

bezpośrednie porównanie wyników pomiarów. 

Kategoria drogi* / 
numer punktu 
pomiarowego 

Adres 
Współrz ędne 
geograficzne 

(WGS-84) 

Odległo ść 
od 

kraw ędzi 
jezdni [m] 

Nazwa odcinka 
drogi 

K/P4 Borowikowa 8 52° 25' 02,58''N   
17° 01' 15,24''E 

4,8 Bałtycka 

K/P8 Kosmonautów 12 52° 26' 29,18''N   
16° 56' 32,80''E 

100,0 Lechicka 

K/P9 Wichrowe Wzgórze 33 52° 26' 32,55''N   
16° 56' 03,97''E 

52,0 Lechicka 

K/P21 Przybyszewskiego 19 52° 24' 47,50''N   
16° 53' 26,04''E 

11,2 Przybyszewskiego 

K/P23 Podlaska 27 52° 25' 34,09''N   
16° 53' 52,01''E 

14,0 Niestachowska 

K/P27 Przybyszewskiego 43a 52° 24' 15,07”N   
16° 53' 20,29''E 

5,2 Przybyszewskiego 

K/P33 Hetmańska 34 52° 23' 27,41”N   
16° 53' 28,29''E 

7,5 Hetmańska 

K/P34 Hetmańska 65 52° 23' 22,28”N   
16° 53' 46,89''E 

5,2 Hetmańska 

K/P35 Hetmańska 101 52° 23' 03,07”N   
16° 55' 07,30''E 

23,0 Hetmańska 

K/P39 Jagiellońskie 2 52° 23' 39,80”N   
16° 57' 01,09''E 

32,0 Zamenhofa 

G/P3 Gliwicka 2 52° 21' 45,21''N   
16° 53' 27,63''E 

14,7 Opolska 

Tab. 84 Lokalizacje punktów okresowego monitoringu hałasu drogowego w roku 2011/2012 i w 
roku 2016 wykorzystanych do analiz trendów zmian hałasu drogowego 
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Kategoria drogi* / 
numer punktu 
pomiarowego 

Adres 
Współrz ędne 
geograficzne 

(WGS-84) 

Odległo ść 
od 

kraw ędzi 
jezdni [m] 

Nazwa odcinka 
drogi 

G/P13 Os. Orła Białego 4 
52° 22' 41,44''N   
16° 57' 36,42''E 34,0 Żegrze 

G/P15 Jawornicka 34 
52° 23' 10,17''N   
16° 51' 30,67''E 3,8 Jawornicka 

G/P16 Palacza 36 
52° 23' 17,95''N   
16° 53' 04,63''E 5,0 Palacza 

G/P18 28 czerwca 1956 r. 142 
52° 23' 22,05''N   
16° 55' 06,45''E 4,5 

28 czerwca  
1956 r. 

G/P27 Królowej Jadwigi 32 
52° 23' 57,19''N   
16° 56' 01,32''E 6,0 Królowej Jadwigi 

G/P28 Baraniaka 158 
52° 23' 51,71''N   
16° 58' 41,26''E 2,0 Baraniaka 

G/P34 Warszawska 51 
52° 24' 31,53''N   
16° 57' 57,14''E 9,2 Warszawska 

G/P38 Garbary 49 
52° 24' 22,75''N   
16° 56' 15,79''E 5,0 Garbary 

G/P65 Serbska 11 
52° 25' 54,02''N   
16° 54' 59,80''E 5,3 Serbska 

* - K – droga krajowa; G – droga gminna 

Kategoria 
drogi* / 
numer 
punktu 

pomiarowego  

LAeq,D  [dB] LAeq,N  [dB] 

rok 2011 / 
2012 rok 2016 zmiana rok 2011 / 

2012 rok 2016 zmiana 

K/P4 72,9 73,7 0,8 68,6 68,9 0,3 

K/P8 60,7 56,8 -3,9 57,8 54,4 -3,4 

K/P9 64,3 60,5 -3,8 61,7 57,5 -4,2 

K/P21 69,5 67,2 -2,3 64,6 61,7 -2,9 

K/P23 73,7 73,0 -0,7 68,0 67,0 -1,0 

K/P27 72,8 71,3 -1,5 69,6 64,1 -5,5 

K/P33 70,3 69,3 -1,0 65,1 62,6 -2,5 

K/P34 73,7 73,1 -0,6 67,5 64,1 -3,4 

K/P35 65,8 66,9 1,1 60,6 60,3 -0,3 

Tab. 85 Porównanie wyników monitoringu okresowego hałasu drogowego w roku 2011/2012 i w 
roku 2016 
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Kategoria 
drogi* / 
numer 
punktu 

pomiarowego  

LAeq,D  [dB] LAeq,N  [dB] 

rok 2011 / 
2012 rok 2016 zmiana rok 2011 / 

2012 rok 2016 zmiana 

K/P39 63,6 62,5 -1,1 59,1 57,1 -2,0 

G/P3 65,3 64,8 -0,5 58,4 56,1 -2,3 

G/P13 61,6 61,1 -0,5 55,0 54,7 -0,3 

G/P15 62,2 62,1 -0,1 52,1 51,4 -0,7 

G/P16 65,4 64,0 -1,4 57,4 54,0 -3,4 

G/P18 65,7 66,3 0,6 60,9 60,5 -0,4 

G/P27 68,5 69,8 1,3 63,1 64,3 1,2 

G/P28 72,9 73,3 0,4 67,0 67,5 0,5 

G/P34 72,8 73,2 0,4 68,3 68,4 0,1 

G/P38 67,5 68,5 1,0 62,4 61,8 -0,6 

G/P65 72,1 70,8 -1,3 64,8 63,6 -1,2 

* - K – droga krajowa; G – droga gminna 

 
Jak widać z powyższej tabeli na różnych odcinkach dróg występuje zarówno 

spadek, jak i wzrost emisji hałasu od ostatniej mapy akustycznej, przy czym 

dominującą tendencją jest spadek emisji hałasu. Odpowiedzialnych za to jest kilka 

czynników takich jak: 

• zmiana natężenia ruchu, 

• poprawa stanu technicznego parku samochodowego, 

• modernizacja nawierzchni i struktury drogowej, 

• zmiany prędkości, 

• optymalizacja sterowania sygnalizacją świetlną, 

• budowa zabezpieczeń akustycznych. 

W Tab. 86 i Tab. 87 zamieszczono porównanie danych ruchowych z lat 

2011/2012 i 2016 odpowiednio dla pory dnia i nocy. 
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Kategoria 
drogi* / 
numer 
punktu 
pomiar. 

liczba pojazdów 
lekkich 

NL,D 

liczba pojazdów 
ciężkich 

NC,D 

średnia pr ędko ść 
pojazdów lekkich 

VL,D [km/h] 

średnia pr ędko ść 
pojazdów ci ężkich 

VC,D [km/h] 

 2011/ 
2012  2016  2011/ 

2012  2016  2011/ 
2012  2016  2011/ 

2012  2016 

K/P4 20257 10635 4777 1 553 75 69 62,9 66 

K/P8 15506 9278 3546 557 55,6 45 50,1 45 

K/P9 15519 18087 3575 2 390 62,8 47 49 46 

K/P21 36206 29909 1985 1 218 56,2 45 50,9 46 

K/P23 58892 34655 2328 1 149 77,7 64 56,9 63 

K/P27 36249 34963 1961 1 919 49,4 51 48,5 50 

K/P33 20289 19691 1550 1 034 55,3 46 50,4 38 

K/P34 20314 26621 1536 1 289 53,1 43 50 40 

K/P35 20282 35302 1555 1 439 47,1 42 42,7 38 

K/P39 20152 27744 1297 2 234 50,4 58 45,5 56 

G/P3 10621 8606 497 640 62 53 51 49 

G/P13 16077 17521 1033 872 57 59 59 58 

G/P15 4065 3547 99 65 33 47 28 36 

G/P16 11401 7212 149 68 54 40 42 43 

G/P18 13864 12 386 320 673 44 42 40 28 

G/P27 29717 32781 788 446 47 49 45 47 

G/P28 18099 23785 1019 1 016 59 65 49 58 

G/P34 33438 28608 2148 1 786 67 64 55 59 

G/P38 16552 14 269 511 236 42 40 49 40 

G/P65 20156 18 567 1116 728 52 52 47 47 

* - K – droga krajowa; G – droga gminna 

Tab. 86 Porównanie natężeń ruchu w porze dziennej oraz średniej prędkości na analizowanych 
odcinkach dróg w roku 2011/2012 i w roku 2016 
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Kategoria 
drogi* / 
numer 
punktu 
pomiar. 

liczba pojazdów 
lekkich 

NL,N 

liczba pojazdów 
ciężkich 

NC,N 

średnia pr ędko ść 
pojazdów lekkich 

VL,N [km/h] 
średnia pr ędko ść 
pojazdów ci ężkich  

VC,N [km/h] 

 2011/ 
2012  2016  2011/ 

2012  2016  2011/ 
2012  2016  2011/ 

2012  2016 

K/P4 2180 1 264 1162 371 69,6 69 58,9 67 

K/P8 2357 1 349 1358 168 60,2 50 53,9 49 

K/P9 2390 1 244 1356 450 74,5 60 49,4 56 

K/P21 3713 2 385 476 162 69,6 51 53,8 47 

K/P23 2190 2 515 371 111 90,5 72 66,1 67 

K/P27 3696 2 700 449 270 58,3 60 55,4 58 

K/P33 3176 1 719 422 145 68,4 54 53,9 45 

K/P34 3189 1 949 407 174 67,7 58 54 50 

K/P35 3173 2 214 400 163 56,1 55 50,5 40 

K/P39 1938 1 822 327 286 69,8 61 51,4 57 

G/P3 1266 652 89 204 68 60 52 56 

G/P13 1100 1 222 241 145 69 63 52 63 

G/P15 215 138 4 6 38 39 32 33 

G/P16 413 295 12 4 58 45 45 44 

G/P18 993 672 83 74 56 56 46 29 

G/P27 1969 3 672 125 148 65 51 55 48 

G/P28 1116 1 752 311 196 75 67 59 65 

G/P34 3362 3 589 551 606 63 70 53 61 

G/P38 1163 1 205 50 28 61 47 32 47 

G/P65 1624 1 302 88 52 52 60 47 56 

 

Tab. 87 Porównanie natężeń ruchu w porze nocnej oraz średniej prędkości na analizowanych 
odcinkach dróg w roku 2011/2012 i w roku 2016 
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Na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego i średniej prędkości 

przedstawionych powyżej, jak również na podstawie informacji o zmianach w 

infrastrukturze drogowej można wskazać prawdopodobne przyczyny zmian w 

poszczególnych punktach pomiarowych. Zostały one wskazane w Tab. 88. 

Kategoria 
drogi* / 
numer 
punktu 
pomiar. 

∆LAeq,D 
[dB] 

∆VL,D 
[km/h] 

∆VC,D 
[km/h]  

∆NL,D 
[%] 

∆NC,D 
[%] 

Wskazanie potencjalnych przyczyn 
zmian 

K/P4 0,8 -6 3 -47% -67% 

Spodziewanym efektem wypadkowym 
spadku natężenia ruchu i wzrostu prędkości 

pojazdów ciężkich jest spadek poziomu 
hałasu o ok. 3 dB. Brak takiego spadku 

wskazuje na inne przyczyny, jak np. 
uszkodzenie nawierzchni, pogorszenie 

stanu technicznego nawierzchni itp. 

K/P8 -3,9 -11 -5 -40% -84% Spadek natężenia ruchu i prędkości 

K/P9 -3,8 -16 -3 17% -33% 
Spadek natężenia ruchu pojazdów ciężkich i 

spadek prędkości pojazdów lekkich oraz 
inne przyczyny. 

K/P21 -2,3 -11 -5 -17% -39% Spadek natężenia ruchu i prędkości 

K/P23 -0,7 -14 6 -41% -51% 

Spadek natężenia ruchu i prędkości 
pojazdów lekkich. Spadek poziomu hałasu 

jest jednak mniejszy niż wynika to ze 
spadku natężenia ruchu i prędkości. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy może być 
np. uszkodzenie nawierzchni, pogorszenie 

stanu technicznego nawierzchni itp. 

K/P27 -1,5 2 2 -4% -2% Inne przyczyny 

K/P33 -1,0 -9 -12 -3% -33% 
Spadek natężenia ruchu i prędkości 

pojazdów ciężkich 

K/P34 -0,6 -10 -10 31% -16% 
Spadek prędkości pojazdów lekkich i 

spadek natężenia ruchu pojazdów ciężkich 

K/P35 1,1 -5 -5 74% -7% Wzrost natężenia pojazdów lekkich 

K/P39 -1,1 8 11 38% 72% 

Ze zmian natężenia ruchu i prędkości 
można było oczekiwać ok. 2 dB wzrostu 

poziomu hałasu. Uzyskany spadek tłumaczą 
więc inne przyczyny. 

G/P3 -0,5 -9 -2 -19% 29% 
Jest to efekt wypadkowy spadku natężenia 

ruchu i prędkości pojazdów lekkich oraz 
wzrostu natężenia ruchu pojazdów ciężkich 

G/P13 -0,5 2 -1 9% -16% Spadek natężenia ruchu pojazdów ciężkich 

G/P15 -0,1 14 8 -13% -34% 
Jest to efekt wypadkowy wzrostu natężenia 

pojazdów i spadku prędkości 

Tab. 88 Analiza przyczyn zmian poziomów hałasu drogowego w porze dziennej na 
analizowanych odcinkach dróg w roku 2011/2012 i w roku 2016 
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Kategoria 
drogi* / 
numer 
punktu 
pomiar. 

∆LAeq,D 
[dB] 

∆VL,D 
[km/h] 

∆VC,D 
[km/h]  

∆NL,D 
[%] 

∆NC,D 
[%] 

Wskazanie potencjalnych przyczyn 
zmian 

G/P16 -1,4 -14 1 -37% -54% 

Jest to efekt spadku natężenia i prędkości. 
Spadek poziomu hałasu jest jednak 

mniejszy niż wynika to ze spadku natężenia 
ruchu i prędkości. Przyczyną takiego stanu 

rzeczy może być np. uszkodzenie 
nawierzchni, pogorszenie stanu 
technicznego nawierzchni itp. 

G/P18 0,6 -2 -12 -11% 110% 
Jest to efekt wypadkowy wzrostu natężenia 
pojazdów ciężkich i spadku ich prędkości 

G/P27 1,3 2 2 10% -43% Spadek natężenia pojazdów ciężkich. 

G/P28 0,4 6 9 31% 0% 

Wzrost poziomu hałasu jest mniejszy niż 
wynika to ze wzrostu natężenia ruchu i 

prędkości. Uzyskany wynik tłumaczą więc 
jeszcze inne przyczyny 

G/P34 0,4 -3 4 -14% -17% 

Brak spadku poziomu hałasu pomimo 
spadku natężenia ruchu.  Uzyskana 
rozbieżność jest jednak w granicy 

niepewności pomiarowej. 

G/P38 1,0 -2 -9 -14% -54% 

Wzrost poziomu hałasu pomimo spadku 
natężenia i prędkości wskazuje na inne 

przyczyny, jak np. uszkodzenie nawierzchni, 
pogorszenie stanu technicznego 

nawierzchni itp. 

G/P65 -1,3 0 0 -8% -35% Spadek natężenia ruchu 

* - K – droga krajowa; G – droga gminna 

Kategoria 
drogi* / 
numer 
punktu 
pomiar. 

∆LAeq,N 
[dB] 

∆VL,N 
[km/h] 

∆VC,N 
[km/h]  

∆NL,N 
[%] 

∆NC,N 
[%] 

Wskazanie potencjalnych przyczyn 
zmian 

K/P4 0,3 -1 8 -42% -68% 

Spodziewanym efektem wypadkowym 
spadku natężenia ruchu i wzrostu prędkości 

pojazdów ciężkich jest spadek poziomu 
hałasu o ok. 3 dB. Brak takiego spadku 

wskazuje na inne przyczyny, jak np. 
uszkodzenie nawierzchni, pogorszenie 

stanu technicznego nawierzchni itp. 
K/P8 -3,4 -10 -5 -43% -88% Spadek natężenia ruchu i prędkości 

K/P9 -4,2 -15 7 -48% -67% 

Jest to efekt wypadkowy spadku natężenia 
ruchu pojazdów ciężkich, wzrostu natężenia 

ruchu pojazdów lekkich oraz spadku 
prędkości. 

K/P21 -2,9 -19 -7 -36% -66% Spadek natężenia ruchu i prędkości 

K/P23 -1,0 -19 1 15% -70% 

Jest to efekt wypadkowy spadku natężenia 
ruchu, spadku prędkości pojazdów lekkich i 

wzrostu prędkości pojazdów ciężkich. 
Spadek poziomu hałasu jest jednak 

Tab. 89 Analiza przyczyn zmian poziomów hałasu drogowego w porze nocnej na analizowanych 
odcinkach dróg w roku 2011/2012 i w roku 2016 
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Kategoria 
drogi* / 
numer 
punktu 
pomiar. 

∆LAeq,N 
[dB] 

∆VL,N 
[km/h] 

∆VC,N 
[km/h]  

∆NL,N 
[%] 

∆NC,N 
[%] 

Wskazanie potencjalnych przyczyn 
zmian 

mniejszy niż wynikałoby to z wymienionych 
wyżej przyczyn. Przyczyną takiego stanu 

rzeczy może być np. uszkodzenie 
nawierzchni, pogorszenie stanu 
technicznego nawierzchni itp. 

K/P27 -5,5 2 3 -27% -40% 

Ze zmian natężenia ruchu i prędkości 
można było oczekiwać ok. 3 dB spadku 

poziomu hałasu. Uzyskany spadek tłumaczą 
więc jeszcze inne przyczyny. 

K/P33 -2,5 -14 -9 -46% -66% Spadek natężenia ruchu i prędkości  
K/P34 -3,4 -10 -4 -39% -57% Spadek natężenia ruchu i prędkości 

K/P35 -0,3 -1 -11 -30% -59% 

Jest to efekt spadku natężenia ruchu, 
spadku prędkości pojazdów ciężkich. 
Spadek poziomu hałasu jest jednak 

mniejszy niż wynikałoby to z wymienionych 
wyżej przyczyn. Przyczyną takiego stanu 

rzeczy może być np. uszkodzenie 
nawierzchni, pogorszenie stanu 
technicznego nawierzchni itp. 

K/P39 -2,0 -9 6 -6% -13% 

Ze zmian natężenia ruchu i prędkości 
można było oczekiwać ok. 1 dB spadku 

poziomu hałasu. Uzyskany spadek tłumaczą 
więc inne przyczyny. 

G/P3 -2,3 -8 4 -48% 129% 
Jest to efekt wypadkowy spadku natężenia 

ruchu i prędkości pojazdów lekkich oraz 
wzrostu natężenia ruchu pojazdów ciężkich 

G/P13 -0,3 -6 11 11% -40% 

Jest to efekt wypadkowy wzrostu natężenia 
pojazdów lekkich, spadku natężenia 

pojazdów ciężkich, wzrostu prędkości 
pojazdów ciężkich i spadku prędkości 

pojazdów lekkich. 

G/P15 -0,7 1 1 -36% 50% 
Jest to efekt wypadkowy wzrostu natężenia 

pojazdów ciężkich i spadku natężenia 
pojazdów lekkich 

G/P16 -3,4 -13 -1 -29% -67% Jest to efekt spadku natężenia i prędkości. 

G/P18 -0,4 0 -17 -32% -11% 
Jest to efekt spadku natężenia ruchu i 

prędkości. Różnica pozostaje w granicy 
niepewności pomiarowej. 

G/P27 1,2 -14 -7 86% 18% 
Jest to efekt wypadkowy wzrostu natężenia 

pojazdów i spadku prędkości 

G/P28 0,5 -8 6 57% -37% 

Jest to efekt wypadkowy wzrostu natężenia 
pojazdów lekkich i spadku prędkości 

pojazdów lekkich oraz spadku natężenia 
ruchu pojazdów ciężkich i wzrostu ich 

prędkości 

G/P34 0,1 7 8 7% 10% 
Pomimo niewielkiego wzrostu natężenia 

ruchu i prędkości uzyskana zmiana w 
granicach niepewności pomiaru. 

G/P38 -0,6 -14 15 4% -44% 

Jest to efekt wypadkowy spadku natężenia 
ruchu pojazdów ciężkich i wzrostu ich 

prędkości oraz spadku prędkości pojazdów 
lekkich i niewielkiego wzrostu ich natężenia 
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Kategoria 
drogi* / 
numer 
punktu 
pomiar. 

∆LAeq,N 
[dB] 

∆VL,N 
[km/h] 

∆VC,N 
[km/h]  

∆NL,N 
[%] 

∆NC,N 
[%] 

Wskazanie potencjalnych przyczyn 
zmian 

ruchu. 

G/P65 -1,2 9 -20% -41% 8 Spadek natężenia ruchu 

* - K – droga krajowa; G – droga gminna 

Wskazane powyżej przyczyny nie zawsze w całości wyjaśniają uzyskane 

różnice i mogą nie być jedynymi czynnikami odpowiedzialnymi za uzyskane różnice. 

Często, jak wskazywano w ww. tabelach, efekt końcowy jest wypadkową np. wzrostu 

natężenia ruchu i spadku prędkości. 

Z analizy trendów wynika także, że w wielu punktach zmniejszyło się 

natężenie ruchu. W prawie wszystkich punktach pomiarowych zmniejszyła się 

średnia prędkość pojazdów. Czynniki te przełożyły się na spadek poziomu hałasu w 

większości punktów pomiarowych.  

Pomimo lokalnego obniżenia się natężenia ruchu, w ujęciu globalnym łączny 

ruch na terenie miasta Poznania wzrósł o około 7%. Szczegółowe porównanie ruchu 

w latach 2012 – 2016 przedstawiono w Tab. 90 poniżej. 

typ pojazdów 
zmiana natężenia ruchu (rok 2012 – 0%) 

pora dnia pora nocy średniodobowo 

pojazdy lekkie +1% +27% +3% 

pojazdy ciężkie +79% +56% +77% 

łączny ruch +5 +28% +7% 

 

W ramach analiz trendów porównano także powierzchnie obszarów 

eksponowanych na hałas oraz liczbę osób narażonych na hałas. Wyniki porównań 

zamieszczono w tabelach poniżej. Ze względu na inną metodykę wyznaczania liczby 

narażonych mieszkańców stosowaną obecnie i w ostatniej mapie akustycznej – nie 

jest możliwe bezpośrednie porównanie liczby narażonych mieszkańców. W celu 

oceny trendów zmian warunków akustycznych możliwe było jednak obliczenie na 

potrzeby niniejszego porównania łącznej liczby mieszkańców narażonych na hałas 

Tab. 90 Zmiana natężenia ruchu samochodowego w latach 2012 - 2016 
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wyrażony wskaźnikiem LDWN o wartości powyżej 55 dB oraz na hałas wyrażony 

wskaźnikiem LN o wartości powyżej 50 dB dla danych z 2012 roku, wg metodyki 

zastosowanej w aktualnej mapie. Wyznaczono także powierzchnię terenu na której 

hałas wyrażony wskaźnikiem LDWN jest większy niż 55 dB oraz powierzchnię terenu, 

na której hałas wyrażony wskaźnikiem LN jest większy niż 50 dB. 

Warto ść wska źnika L DWN > 55 dB 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym 
zakresie [km 2] – rok 2012 111,975 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym 
zakresie [km 2] – rok 2017 85,158 

Zmiana powierzchni obszarów eksponowanych w 
danym zakresie – pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [km 2] -26,817 

Zmiana powierzchni obszarów eksponowanych w 
danym zakresie – pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [%] -23,9% 

 

Warto ść wska źnika L N > 50 dB 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym 
zakresie [km 2] – rok 2012 

84,938 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym 
zakresie [km 2] – rok 2017 

64,379 

Zmiana powierzchni obszarów eksponowanych w 
danym zakresie – pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [km 2] 

-20,559 

Zmiana powierzchni obszarów eksponowanych w 
danym zakresie – pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [%] 

-24,2% 

 

Tab. 91 Porównanie powierzchni obszarów eksponowanych na hałas według wskaźnika LDWN – dane 
dla hałasu drogowego 

Tab. 92 Porównanie powierzchni obszarów eksponowanych na hałas według wskaźnika LN – dane dla 
hałasu drogowego 
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Warto ść wska źnika L DWN > 55 dB 

Liczba osób nara żonych na hałas w danym zakresie  
[w tys.] – rok 2012 185,306 

Liczba osób nara żonych na hałas w danym zakresie  
[w tys.] – rok 2017 153,297 

Zmiana liczby osób nara żonych w danym zakresie – 
pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [km 2] -32,009 

Zmiana liczby osób nara żonych w danym w danym 
zakresie – pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [%] -17,3 % 

 

Warto ść wska źnika L N > 50 dB 

Liczba osób nara żonych na hałas w danym zakresie  
[w tys.] – rok 2012 119,036 

Liczba osób nara żonych na hałas w danym zakresie 
[w tys.] – rok 2017 100,162 

Zmiana liczby osób nara żonych w danym zakresie – 
pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [km2] -18,874 

Zmiana liczby osób nara żonych w danym w danym 
zakresie – pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [%] -15,9 % 

Analizując powierzchnie terenów eksponowanych na wartości wskaźników 

LDWN i LN, w porównaniu do 2012 roku zaobserwować można znaczny spadek 

zasięgu akustycznego oddziaływania hałasu drogowego. 

Zestawienie ludności narażonej na hałas wyrażony wskaźnikami LDWN i LN, 

wykazuje także znaczny spadek uciążliwości hałasu drogowego, jednakże w tym 

wypadku procentowy spadek jest nieco mniejszy, niż ten uzyskany dla 

eksponowanych powierzchni miasta. 

 

Tab. 93 Porównanie liczby osób narażonych na hałas według wskaźnika LDWN – dane dla hałasu 
drogowego 

Tab. 94 Porównanie liczby osób narażonych na hałas według wskaźnika LN – dane dla hałasu 
drogowego 
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11.2 Hałas kolejowy 

W ramach analizy trendów zmian hałasu kolejowego porównano wyniki 

monitoringu okresowego hałasu kolejowego z roku 2012 oraz roku 2017. Porównanie 

przeprowadzono w ośmiu punktach pomiarowych, których szczegółowe dane 

lokalizacyjne zamieszczono w Tab. 95. 

Numer 
punktu 
pomiar. 

Adres (miasto 
Poznań) 

Współrz ędne 
geograficzne 

(WGS-84) 

Odległo ść od 
osi torowiska 

[m] 

Nazwa odcinka linii 
kolejowej 

PP1 ul. Żarnowiecka 17 
16°51'51,20"E 

21,0 Linia kolejowa 351 
52°25'32,73"N 

PP2 ul. Czorsztyńska 37 
16°52'48,93"E 

43,0 Linia kolejowa 354 
52°26'54,77"N 

PP3 
ul. Jabłonkowska 

49a 

16°53'56,39"E 

23,5 

Linia kolejowa nr 271 
(odcinek Luboń k. 

Poznania – Poznań 
Główny) i nr 801 
(odcinek Poznań 

Starołęka PSK – Luboń 
k. Poznania) 

52°21'47,47"N 

PP4 
ul. Wołowska 39 

 

16°50'42,77"E 
25,0 

Linia Kolejowa nr 3, 
odcinek Poznań Górczyn 

– Chlastawa 52°22'42,51"N 

PP5 ul. Iłżańska 66 
 

16°56’56,75”E 
24,0 

Linia Kolejowa nr 272, 
odcinek Poznań 

Krzesiny – Poznań 
Starołęka 

52°21’26,07”N 

PP6 
ul. Kobylepole – 

ogródki działkowe 

17°01'34,80"E 
25,5 

Linia Kolejowa nr 394, 
352 i 804, odcinek 

Franowo 52°23'26,41"N 

PP7 ul. Gnieźnieńska 57 
16°59'06,36"E 

42,0 
Linia Kolejowa nr 353 

odcinek Poznań Wschód 
- Kobylnica 52°25'22,01"N 

PP8 
ul. Wrzesińska 

(przy ogródkach 
działkowych) 

16°59'47.66"E 
34,0 

Linia Kolejowa nr 3, 
odcinek Poznań 

Antoninek – Poznań 
Wschód 

52°24'50.71"N 

 

 

 

 

Tab. 95 Lokalizacje punktów okresowego monitoringu hałasu kolejowego w roku 2012 i 2017 
wykorzystanych do analiz trendów zmian hałasu kolejowego 
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Numer 
punktu 
pomiar. 

LAeq,D  [dB] LAeq,N  [dB] 

rok 2012 rok 2017 zmiana rok 2012 rok 2017 zmiana 

PP1 58,8 64,5 5,7 56,8 58,9 2,1 

PP2 50,3 53,8 3,5 50,3 40,7 -9,6 

PP3 62 47,2 -14,8 60,1 43,0 -17,1 

PP4 65,3 66,7 1,4 64,5 65,3 0,8 

PP5 57,4 60,6 3,2 53,8 60,8 7,0 

PP6 61 60,2 -0,8 61,7 61,9 0,2 

PP7 59,2 56,1 -3,1 54,7 52,3 -2,4 

PP8 60,2 61,5 1,3 56,2 56,1 -0,1 

Jak widać z powyższej tabeli na różnych liniach kolejowych występuje 

zarówno spadek jak i wzrost emisji hałasu od ostatniej mapy akustycznej. 

Odpowiedzialnych za to jest kilka czynników takich jak: 

• zmiana natężenia i struktury ruchu, 

• zmiana taboru, 

• zmiany torowisk, 

• zmiany prędkości, 

• budowa zabezpieczeń akustycznych. 

W Tab. 97 i Tab. 98 zamieszczono porównanie danych ruchowych z lat 2012 i 2017 

odpowiednio dla pory dnia nocy. 

 

 

 

 

 

 

Tab. 96 Porównanie wyników monitoringu okresowego hałasu kolejowego w roku 2012 i 2017 
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Punkt 
pomiar. 

Rok 2012 Rok 2017 
da

le
ko

bi
e
żn

y 

lo
ka

ln
y 

to
w

ar
ow

y 

au
to

bu
s 

sz
yn

ow
y 

in
ne

 

ra
ze

m
 

ś
re

dn
ia

 p
r
ę
dk

o
ś
ć
 

[k
m

/h
] 

da
le

ko
bi

e
żn

y 

lo
ka

ln
y 

to
w

ar
ow

y 

au
to

bu
s 

sz
yn

ow
y 

in
ne

 

ra
ze

m
 

ś
re

dn
ia

 p
r
ę
dk

o
ś
ć
 

[k
m

/h
] 

PP1 13 25 0 1 0 39 101 29 24 0 6 0 59 88 

PP2 5 17 0 2 0 24 61 6 19 0 0 0 25 68 

PP3 21 35 13 10 0 79 53 32 21 0 16 0 69 90 

PP4 14 20 0 20 0 54 71 19 33 39 0 8 99 82 

PP5 4 30 0 24 0 58 56 9 38 7 0 3 57 50 

PP6 0 0 41 0 0 41 20 2 0 30 0 18 50 31 

PP7 10 28 2 0 0 40 76 23 45 0 0 1 69 51 

PP8 24 30 1 0 0 55 102 34 40 5 0 13 92 91 

Punkt 
pomiar. 

Rok 2012 Rok 2017 

da
le

ko
bi

e
żn

y 

lo
ka

ln
y 

to
w

ar
ow

y 

au
to

bu
s 

sz
yn

ow
y 

in
ne

 

ra
ze

m
 

ś
re

dn
ia

 p
r
ę
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o
ś
ć
 

[k
m

/h
] 

da
le

ko
bi

e
żn

y 

lo
ka

ln
y 

to
w

ar
ow

y 

au
to

bu
s 

sz
yn

ow
y 

in
ne

 

ra
ze

m
 

ś
re

dn
ia

 p
r
ę
dk

o
ś
ć
 

[k
m

/h
] 

PP1 6 3 0 0 0 9 101 3 3 0 0 0 6 88 

PP2 0 2 0 0 0 2 61 0 1 0 0 0 1 68 

PP3 9 7 8 3 0 27 53 6 4 0 4 0 14 90 

PP4 0 4 0 12 0 16 71 2 2 20 0 2 26 82 

PP5 0 3 0 7 0 10 56 4 4 7 0 0 15 50 

PP6 0 0 0 24 0 24 20 0 0 25 0 7 32 31 

PP7 2 4 0 0 0 6 76 6 8 0 0 1 15 51 

PP8 5 2 1 0 0 8 102 4 4 3 0 1 12 91 

Tab. 97 Porównanie natężeń ruchu w porze dziennej oraz średniej prędkości na analizowanych 
odcinkach linii kolejowych w roku 2012 i 2017 

 

Tab. 98 Porównanie natężeń ruchu w porze nocnej oraz średniej prędkości na analizowanych 
odcinkach linii kolejowych w roku 2012 i 2017 
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Na podstawie danych o natężeniu ruchu pociągów poszczególnych kategorii i 

średniej prędkości przedstawionych powyżej (Tab. 97 i Tab. 98), jak również na 

podstawie informacji o zmianach w samych torowiskach można wskazać 

prawdopodobne przyczyny zmian w poszczególnych punktach pomiarowych. Zostały 

one wskazane w Tab. 99. 

Punkt 
pom. 

∆LAeq,D 
[dB] 

∆LAeq,N 
[dB] 

∆V 
[km/h] Wskazanie potencjalnych przyczyn zmian 

PP1 5,7 2,1 -13 

wzrost natężenia ruchu pociągów dalekobieżnych i 
autobusów szynowych w dzień, zmiana natężenia ruchu i 
prędkości nie tłumaczy wzrostu poziomu hałasu w porze 

nocnej 

PP2 3,5 -9,6 7 
spadek natężania pociągów lokalnych w porze nocnej, 

wzrost natężenia dalekobieżnych w porze dziennej, 

PP3 -14,8 -17,1 37 
powstał ekran akustyczny oraz zmniejszyło się natężenie 

ruchu 
PP4 1,4 0,8 11 wzrost ruchu i prędkości w porze dziennej i nocnej 

PP5 3,2 7,0 -7 
wzrost liczby pociągów dalekobieżnych, pojawienie się 

pociągów towarowych 

PP6 -0,8 0,2 11 
brak istotnych różnic (uzyskane różnice mieszczą się w 

przedziale niepewności pomiaru) pomimo wzrostu 
prędkości i liczby pociągów 

PP7 -3,1 -2,4 -25 
zmniejszenie średniej prędkości o 25 km/h, remont  jednej 
nitki torowiska (pomimo zwiększonego natężenia ruchu) 

PP8 1,3 -0,1 -11 wzrost ruchu w porze dziennej 

 

Wskazane w Tab. 99 przyczyny nie zawsze w całości wyjaśniają uzyskane 

różnice i mogą nie być jedynymi czynnikami odpowiedzialnymi za uzyskane różnice. 

Z analizy trendów wynika także, że znacznie poprawił się stan torowisk i 

taboru kolejowego. Jest to widoczne np. w punkcie pomiarowym PP4 i PP6 – gdzie 

pomimo znacznego wzrostu natężenia ruchu i prędkości poziom hałasu nie zmienił 

się w statystycznie istotny sposób (niepewność rozszerzona wyników pomiarów – 

przy pomiarze całodobowym zawiera się z reguły w przedziale 1,0 – 1,4 dB). 

Podobny trend możemy zaobserwować w punkcie PP2 – gdzie przy zmianie 

natężenia ruchu w porze nocnej o połowę równoważny poziom dźwięku w porze 

nocnej zmniejszył się nie o 3 dB, jakby to wynikało tylko z samej zmiany natężenia 

Tab. 99 Analiza przyczyn zmian poziomów hałasu kolejowego na analizowanych odcinkach linii 
kolejowych w roku 2012 i 2017 
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ruchu, ale aż o 9,6 dB – i to przy jednoczesnym wzroście średniej prędkości 

pociągów. 

W ramach analiz trendów porównano także powierzchnie obszarów 

eksponowanych na hałas oraz liczbę osób narażonych na hałas. Wyniki porównań 

zamieszczono w tabelach poniżej. Ze względu na inną metodykę liczenia liczby 

narażonych mieszkańców stosowaną obecnie i w ostatniej mapie akustycznej – nie 

jest możliwe bezpośrednie porównanie liczby narażonych mieszkańców. W celu 

oceny trendów zmian warunków akustycznych możliwe było jednak obliczenie na 

potrzeby niniejszego porównania łącznej liczby mieszkańców narażonych na hałas 

wyrażony wskaźnikiem LDWN o wartości powyżej 55 dB oraz na hałas wyrażony 

wskaźnikiem LN o wartości powyżej 50 dB dla danych z 2012 roku, wg metodyki 

zastosowanej w mapie akustycznej 2017. Wyznaczono także powierzchnię terenu na 

której hałas wyrażony wskaźnikiem LDWN jest większy niż 55 dB oraz powierzchnię 

terenu, na której hałas wyrażony wskaźnikiem LN jest większy niż 50 dB. 

 

Warto ść wska źnika L DWN > 55 dB 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym 
zakresie [km 2] – rok 2012 13,441 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym 
zakresie [km 2] – rok 20176 16,781 

Zmiana powierzchni obszarów eksponowanych w 
danym zakresie – pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [km 2] 3,340 

Zmiana powierzchni obszarów eksponowanych w 
danym zakresie – pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [%] 24,9% 

 

 

 

 

Tab. 100 Porównanie powierzchni obszarów eksponowanych na hałas według wskaźnika LDWN – dane 
dla hałasu kolejowego 
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Warto ść wska źnika L N > 50 dB 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym 
zakresie [km 2] – rok 2012 10,763 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym 
zakresie [km 2] – rok 2017 12,929 

Zmiana powierzchni obszarów eksponowanych w 
danym zakresie – pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [km 2] 2,166 

Zmiana powierzchni obszarów eksponowanych w 
danym zakresie – pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [%] 20,1% 

 

Warto ść wska źnika L DWN > 55 dB 

Liczba osób nara żonych na hałas w danym zakresie  
[w tys.] – rok 2012 3,139 

Liczba osób nara żonych na hałas w danym zakresie  
[w tys.] – rok 2017 3,644 

Zmiana liczby osób nara żonych w danym zakresie – 
pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [km 2] 0,505 

Zmiana liczby osób nara żonych w danym w danym 
zakresie – pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [%] 16 % 

 

Warto ść wska źnika L N > 50 dB 

Liczba osób nara żonych na hałas w danym zakresie  
[w tys.] – rok 2012 2,089 

Liczba osób nara żonych na hałas w danym zakresie 
[w tys.] – rok 2017 1,884 

Tab. 101 Porównanie powierzchni obszarów eksponowanych na hałas według wskaźnika LN – dane 
dla hałasu kolejowego 

Tab. 102 Porównanie liczby osób narażonych na hałas według wskaźnika LDWN – dane dla 
hałasu kolejowego 

Tab. 103 Porównanie liczby osób narażonych na hałas według wskaźnika LN – dane dla hałasu 
kolejowego 
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Zmiana liczby osób nara żonych w danym zakresie – 
pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [km2] -0,205 

Zmiana liczby osób nara żonych w danym w danym 
zakresie – pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [%] -10 % 

 

W porównaniu do 2012 roku zaobserwować można zwiększenie zasięgu 

akustycznego oddziaływania hałasu kolejowego, przede wszystkim w przypadku 

analizy powierzchni eksponowanych na hałas, wyrażonych dla wskaźników LDWN i LN. 

Wzrost całkowitej powierzchni zagrożonej hałasem nie wynika ze zwiększonej emisji 

hałasu i dlatego w tym przypadku nie może być traktowany jako wskaźnik wzrostu 

zagrożenia hałasem kolejowym. Wzrost powierzchni zagrożonej hałasem 

zidentyfikowany w Mapie akustycznej 2017 wynika z większego obszaru objętego 

analizą niż w roku 2012 (odpowiednio było to ok. 151 km linii kolejowych w roku 2012 

i ok. 161 km w roku 2017). 

Zestawienie ludności narażonej wykazuje wzrostową tendencję uciążliwości 

tego rodzaju hałasu w przypadku wskaźnika LDWN, jednakże w tym wypadku 

procentowe przyrost okazał się być mniejszy niż ten uzyskany dla powierzchni 

eksponowanych na hałas. W przypadku liczby osób narażonych na hałas wyrażony 

wskaźnikiem LN możemy zaobserwować spadek liczby narażonej ludności. 
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11.3 Hałas tramwajowy  

W ramach analizy trendów zmian hałasu tramwajowego porównano wyniki 

monitoringu okresowego hałasu tramwajowego z roku 2012 oraz roku 2016. 

Porównanie przeprowadzono w 27 punktach pomiarowych, których szczegółowe 

dane lokalizacyjne zamieszczono w Tab. 95. 

Numer 
punktu 
pomiar. 

Adres 
Współrz ędne 
geograficzne 

(WGS-84) 

Odległo ść 
od osi 

torowiska 
[m] 

Nazwa odcinka linii 

PP1 23 lutego 17 
16°55'38.09"E 

9,5 
Plac 

Cyryla Ratajskiego – 
Plac Wielkopolski 52°24'36.54"N 

PP2 
róg ulic Chłapowskiego i 

28 Czerwca 1956 r. 

16o55’02,86’’E 
9,5 28 Czerwca 1956 

52o23’17,33’’N 

PP3 28 Czerwca 1956r. 269 
16°54'24,93"E 

10,0 28 Czerwca 1956 
52°22'36,17"N 

PP4 Al. Wielkopolska 
16°54'58,19"E 

25,0 Aleja Wielkopolska 
52°25'5,24"N 

PP5 Dąbrowskiego 23 
16° 54'35,07"E 

12,0 

Dąbrowskiego na 
odcinku: Most 

Teatralny –Rynek 
Jeżycki 52°24'41,42"N 

PP6 Fredry 
16°55'14,11"E 

15,6 
Fredry na odcinku 
Okrąglak – Teatr 

Wielki 52°24'32,49"N 

PP7 Głogowska 149/151 
16°53'21,46"E 

12,0 
 

Głogowska na odcinku 
Górczyn -Hetmańska 

52°23'7,85"N 

PP8 Głogowska 62 
16°54'3,40"E 

14,6 
Głogowska na odcinku 
Park Wilsona– Rynek 

Łazarski 52°23'46,76"N 

PP9 Hetmańska 91 16°54'45,26"E 22,2 
Hetmańska na odcinku 

28 Czerwca 1956 -

Tab. 104 Lokalizacje punktów okresowego monitoringu hałasu tramwajowego w roku 2012 i 2016 
wykorzystanych do analiz trendów zmian hałasu tramwajowego 



 
 

 
 

  Mapa akustyczna miasta Poznania 2017 

 

str. 230 

 

Numer 
punktu 
pomiar. 

Adres 
Współrz ędne 
geograficzne 

(WGS-84) 

Odległo ść 
od osi 

torowiska 
[m] 

Nazwa odcinka linii 

52°23'9,89"N 
Kolejowa 

PP10 Zagonowa 2 
16°55'42,43"E 

12,5 Winogrady 
52°25'32,04"N 

PP11 Mostowa 16 
16°56'27,53"E 

13,8 
Mostowa 

 
52°24'11,35"N 

PP12 Murawa 37B 
16°56'11,26"E 

29,0 
Murawa - odcinek 
Murawa – os. Pod 

Lipami 52°25'42,71"N 

PP13 Norwida 11A 
16°54'50,55"E 

30,0 
Trasa PST w Poznaniu 
na odcinku Słowiańska 

– Most Teatralny 52°24'53,86"N 

PP14 
Bolesława Chrobrego 

33A/9 

16° 55'7,49"E 
65,0 

Linia PST na odcinku 
Kurpińskiego - 

Lechicka 52°26'49,34"N 

PP15 os. Piastowskie 73 
16°56'50,25"E 

26,1 Ludwika Zamenhofa 
52°23'28,32"N 

PP16 Dąbrowskiego 73 
16°54'5,39"E 

10,8 
Dąbrowskiego – 

odcinek Polna – Rynek 
Jeżycki 52°24'47,84"N 

PP18 Starołęcka 33 
16°56'3,87"E 

8,0 

Starołęcka odcinek 
Rondo 

Starołęka – Pętla 
Starołęka 52°22'15,21"N 

PP19 Zielona 5 
16°56'9,01"E 

7,1 

Podgórna odcinek 
Plac Wiosny 

Ludów – Rynek 
Bernardyński 52°24'16,06"N 

PP20 Strzelecka 44 
16°56'5,73"E 

16,2 Strzelecka 
52°24'2,63"N 

PP21 Strzelecka 12 
16°55'59,61"E 

5,5 Strzelecka 
52°24'15,39"N 
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Numer 
punktu 
pomiar. 

Adres 
Współrz ędne 
geograficzne 

(WGS-84) 

Odległo ść 
od osi 

torowiska 
[m] 

Nazwa odcinka linii 

PP22 Urbanowska 36 
16°55'1,16"E 

98,0 
Trasa PST w Poznaniu 
na odcinku Słowiańska 

– Most Teatralny 52°25'20,42"N 

PP23 Goplańska 2 
16°59'19,68"E 

18,7 
Warszawska w 

Poznaniu na odcinku 
Śródka - Antoninek 52°24'34,35"N 

PP24 Wierzbięcice 6 
16°55'17,26"E 

11,9 Wierzbięcice 
52°23'56,47"N 

PP25 Zjazd 2 
16°54'32,19"E 

22,0 
Winiarska odcinek 

Bonin – Al. 
Solidarności 52°25'42,81"N 

PP26 Winiarska 56 
16°54'41,94"E 

26,0 
Winiarska w Poznaniu 
na odcinku Bonin – Al. 

Solidarności 52°25'55,85"N 

PP27 
Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego / Rynek 
Śródecki 1 

16°57'13,39"E 
22,0 

Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 

52°24'38,47"N 

PP28 Królowej Jadwigi 34 
16°55'59,52"E 

19,9 Królowej Jadwigi 
52°23'58,33"N 

 

Numer 
punktu 
pomiar. 

LAeq,D  [dB] LAeq,N  [dB] 

rok 2012 rok 2016 zmiana rok 2012 rok 2016 zmiana 

PP1 63,1 60,5 -2,6 56,4 54,0 -2,4 

PP2 66,9 63,5 -3,4 59,8 56,1 -3,7 

PP3 65,3 62,2 -3,1 58,3 55,2 -3,1 

PP4 59,5 59,2 -0,3 55,1 54,2 -0,9 

PP5 59,8 59,1 -0,7 54,1 51,9 -2,2 

PP6 64,0 65,5 1,5 56,9 58,4 1,5 

PP7 66,6 65,3 -1,3 59,5 57,3 -2,2 

Tab. 105 Porównanie wyników monitoringu okresowego hałasu tramwajowego w roku 2012 i w 
roku 2016 
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Numer 
punktu 
pomiar. 

LAeq,D  [dB] LAeq,N  [dB] 

rok 2012 rok 2016 zmiana rok 2012 rok 2016 zmiana 

PP8 66,5 63,7 -2,8 60,4 57,0 -3,4 

PP9 64,2 62,1 -2,1 58,0 57,0 -1,0 

PP10 59,8 62,1 2,3 53,8 55,7 1,9 

PP11 64,7 62,0 -2,7 57,4 56,7 -0,7 

PP12 59,7 58,7 -1,0 54,2 53,9 -0,3 

PP13 54,1 62,8 8,7 46,9 56,7 9,8 

PP14 63,3 62,7 -0,6 56,1 55,7 -0,4 

PP15 65,3 62,2 -3,1 58,2 57,2 -1,0 

PP16 63,7 64,2 0,5 57,3 57,4 0,1 

PP18 64,9 61,7 -3,2 58,0 57,6 -0,4 

PP19 64,2 64,3 0,1 56,9 59,4 2,5 

PP20 59,1 60,1 1,0 52,1 51,7 -0,4 

PP21 62,0 67,4 5,4 54,9 59,8 4,9 

PP22 58,4 59,1 0,7 51,2 51,9 0,7 

PP23 58,5 62,3 3,8 52,1 55,6 3,5 

PP24 63,8 60,7 -3,1 56,9 52,5 -4,4 

PP25 56,3 55,7 -0,6 51,9 50,1 -1,8 

PP26 54,2 51,8 -2,4 49,8 46,3 -3,5 

PP27 63,1 61,2 -1,9 56,3 54,5 -1,8 

PP28 63,9 60,3 -3,6 57,1 53,7 -3,4 

Jak widać z powyższej tabeli na różnych odcinkach linii tramwajowych 

występuje zarówno spadek jak i wzrost emisji hałasu od ostatniej mapy akustycznej, 

przy czym dominującą tendencją jest spadek emisji hałasu. Odpowiedzialnych za to 

jest kilka czynników takich jak: 

• zmiana natężenia ruchu, 

• zmiana taboru, 

• zmiany torowisk, 

• zmiany prędkości, 

• budowa zabezpieczeń akustycznych. 
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W Tab. 106 zamieszczono porównanie danych ruchowych z lat 2012 i 2016 

odpowiednio dla pory dnia nocy. 

Punkt 
pom. 

Liczba tramwajów  
pora dzienna – N_D 

Liczba tramwajów  
pora nocna – N_N Średnia pr ędko ść V [km/h] 

rok 2012 rok 2016 rok 2012 rok 2016 rok 2012 rok 2016 

PP1 774 494 84 55 29 33 

PP2 492 488 48 50 32 29 

PP3 502 495 50 59 26 38 

PP4 267 257 49 41 40 40 

PP5 279 497 38 49 32 22 

PP6 644 908 63 92 29 32 

PP7 667 578 65 56 61 46 

PP8 782 680 90 80 41 38 

PP9 451 442 54 72 42 25 

PP10 346 337 44 41 40 37 

PP11 509 489 48 71 28 32 

PP12 263 261 37 41 48 47 

PP13 793 638 75 72 25 25 

PP14 793 780 75 102 59 54 

PP15 939 607 92 97 41 42 

PP16 611 497 70 54 30 28 

PP18 702 702 73 134 34 32 

PP19 509 536 48 91 26 32 

PP20 339 364 34 28 25 28 

PP21 340 364 33 28 24 23 

PP22 793 780 75 93 58 56 

PP23 345 337 40 39 51 55 

PP24 165 162 17 14 52 32 

PP25 267 260 49 38 39 36 

PP26 267 260 49 38 34 31 

PP27 437 495 46 54 56 42 

PP28 851 604 89 70 37 31 

Tab. 106 Porównanie natężeń ruchu w porze dziennej oraz średniej prędkości na analizowanych 
odcinkach linii tramwajowych w roku 2012 i w roku 2016 
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Na podstawie danych o natężeniu ruchu tramwajowego i średniej prędkości 

przedstawionych w Tab. 97, jak również na podstawie informacji o zmianach w 

samych torowiskach można wskazać prawdopodobne przyczyny zmian w 

poszczególnych punktach pomiarowych. Zostały one wskazane w Tab. 107. 

Punkt 
pom. 

∆LAeq,D 
[dB] 

∆LAeq,N 
[dB] 

∆V 
[km/h]  

∆N_D 
[%] 

∆N_N 
[%] Wskazanie potencjalnych przyczyn zmian 

PP1 -2,6 -2,4 4 -36 -35 
zmniejszenie natężenia ruchu oraz poprawa 

stanu taboru 

PP2 -3,4 -3,7 -3 -1 4 modernizacja torowiska / poprawa stanu taboru 

PP3 -3,1 -3,1 12 -1 18 
poprawa stanu taboru (spadek hałasu pomimo 

wzrostu prędkości) 

PP4 -0,3 -0,9 0 -4 -16 
niewielkie zmniejszenie ruchu  / poprawa stanu 

taboru – zmiana w granicach niepewności 
pomiaru 

PP5 -0,7 -2,2 -10 78 29 
zmniejszenie prędkości / poprawa stanu taboru 
(spadek hałasu pomimo zwiększenia natężenia 

ruchu) 

PP6 1,5 1,5 3 41 46 wzrost natężenia ruchu i prędkości 

PP7 -1,3 -2,2 -15 -13 -14 
zmniejszenie średniej prędkości i natężenia 

ruchu 

PP8 -2,8 -3,4 -3 -13 -11 
poprawa jakości taboru, niewielkie 

zmniejszenie natężenia ruchu 

PP9 -2,1 -1,0 -17 -2 33 
zmniejszenie średniej prędkości oraz poprawa 
stanu taboru (spadek hałasu w nocy pomimo 

wzrostu natężenia ruchu)j 

PP10 2,3 1,9 -3 -3 -7 inne niezidentyfikowane czynniki 

PP11 -2,7 -0,7 4 -4 48 
poprawa stanu taboru (spadek hałasu pomimo 
wzrostu prędkości i wzrostu natężenia ruchu w 

nocy) 

PP12 -1,0 -0,3 -1 -1 11 poprawa stanu taboru 

PP13 8,7 9,8 0 -20 -4 
podczas pomiarów w roku 2016 występowały 

piski. 

PP14 -0,6 -0,4 -5 -2 36 
poprawa stanu taboru (brak wzrostu hałasu 
pomimo wzrostu natężenia ruchu w nocy) 

Tab. 107 Analiza przyczyn zmian poziomów hałasu tramwajowego na analizowanych odcinkach 
linii tramwajowych w roku 2012 i w roku 2016 
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Punkt 
pom. 

∆LAeq,D 
[dB] 

∆LAeq,N 
[dB] 

∆V 
[km/h]  

∆N_D 
[%] 

∆N_N 
[%] Wskazanie potencjalnych przyczyn zmian 

PP15 -3,1 -1,0 1 -35 5 
zmniejszenie natężenia ruchu w porze dziennej 

i poprawa stanu taboru 

PP16 0,5 0,1 -2 -19 -23 w granicach niepewności pomiaru - brak zmian 

PP18 -3,2 -0,4 -2 0 84 
poprawa stanu  taboru (pomimo zwiększenia 

natężenia ruchu w porze nocnej hałas nie 
wzrósł) 

PP19 0,1 2,5 6 5 90 zwiększenie natężenia ruchu 

PP20 1,0 -0,4 3 7 -18 
wzrost natężenia ruchu  w dzień, zmniejszenie 

w nocy, 

PP21 5,4 4,9 -1 7 -15 
podczas pomiarów w roku 2016 występowały 

piski. 

PP22 0,7 0,7 -2 -2 24 w granicach niepewności pomiaru - brak zmian 

PP23 3,8 3,5 4 -2 -3 inne niezidentyfikowane czynniki 

PP24 -3,1 -4,4 -20 -2 -18 
zmniejszenie średniej prędkości i spadek 

natężenia ruchu w nocy 

PP25 -0,6 -1,8 -3 -3 -22 zmniejszenie natężenia ruchu w nocy 

PP26 -2,4 -3,5 -3 -3 -22 
remont torowiska, spadek natężenia ruchu w 

nocy 

PP27 -1,9 -1,8 -14 13 17 
zmniejszenie średniej prędkości, poprawa 

stanu taboru (w nocy spadek hałasu pomimo 
wzrostu natężenia ruchu) 

PP28 -3,6 -3,4 -6 -29 -21 
zmniejszenie średniej prędkości oraz spadek 

natężenia ruchu 

 

 Wskazane w powyższej tabeli przyczyny nie zawsze w całości wyjaśniają 

uzyskane różnice i mogą nie być jedynymi czynnikami za nie odpowiedzialnymi. 

Z analizy trendów wynika także, że znacznie poprawił się stan taboru 

tramwajowego, a remont torowiska pociągał za sobą zawsze istotny spadek hałasu 

(w granicach 3 dB – czyli efekt odpowiadający skutkowi zmniejszenia natężenia 

ruchu o połowę). Efekt remontu torowisk jest widoczny np. w punkcie pomiarowym 

PP2 i PP26. Porównanie wyników otrzymanych w punktach PP3, PP8, PP11, PP18, 
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gdzie pomimo braku spadku natężenia ruchu i prędkości hałas zmniejszył się 

znacząco lub pomimo znacznego wzrostu natężenia ruchu i prędkości poziom hałasu 

nie zmienił się w statystycznie istotny sposób (niepewność rozszerzona wyników 

pomiarów, przy pomiarze całodobowym zawiera się z reguły w przedziale 1,0 –

 1,4 dB). 

W ramach analiz trendów porównano także powierzchnie obszarów 

eksponowanych na hałas oraz liczbę osób narażonych na hałas. Wyniki porównań 

zamieszczono w tabelach poniżej. Ze względu na inną metodykę liczenia liczby 

narażonych mieszkańców stosowaną obecnie i w ostatniej mapie akustycznej – nie 

jest możliwe bezpośrednie porównanie liczby narażonych mieszkańców. W celu 

oceny trendów zmian warunków akustycznych możliwe było jednak obliczenie na 

potrzeby niniejszego porównania łącznej liczby mieszkańców narażonych na hałas 

wyrażony wskaźnikiem LDWN o wartości powyżej 55 dB oraz na hałas wyrażony 

wskaźnikiem LN o wartości powyżej 50 dB dla danych z 2012 roku wg metodyki 

stosowanej w obecnej edycji mapy akustycznej.  

Wyznaczono także powierzchnię terenu na której hałas wyrażony wskaźnikiem 

LDWN jest większy niż 55 dB oraz powierzchnię terenu, na której hałas wyrażony 

wskaźnikiem LN jest większy niż 50 dB. 

 

Warto ść wska źnika L DWN > 55 dB 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym 
zakresie [km 2] – rok 2012 4,927 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym 
zakresie [km 2] – rok 2017 6,704 

Zmiana powierzchni obszarów eksponowanych w 
danym zakresie – pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [km 2] 1,777 

Zmiana powierzchni obszarów eksponowanych w 
danym zakresie – pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [%] 36 % 

 

Tab. 108 Porównanie powierzchni obszarów eksponowanych na hałas według wskaźnika LDWN – 
dane dla hałasu tramwajowego 
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Warto ść wska źnika L N > 50 dB 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym 
zakresie [km2] – rok 2012 3,244 

Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym 
zakresie [km2] – rok 2017 4,617 

Zmiana powierzchni obszarów eksponowanych w 
danym zakresie – pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [km2] 1,373 

Zmiana powierzchni obszarów eksponowanych w 
danym zakresie – pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [%] 42 % 

 

Warto ść wska źnika L DWN > 55 dB 

Liczba osób nara żonych na hałas w danym zakresie 
[w tys.] – rok 2012 16,298 

Liczba osób nara żonych na hałas w danym zakresie 
[w tys.] – rok 2017 14,749 

Zmiana liczby osób nara żonych w danym zakresie – 
pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [km 2] -1,549 

Zmiana liczby osób nara żonych w danym w danym 
zakresie – pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [%] -10 % 

 

 

 

 

 

Tab. 109 Porównanie powierzchni obszarów eksponowanych na hałas według wskaźnika LN – 
dane dla hałasu tramwajowego 

Tab. 110 Porównanie liczby osób narażonych na hałas według wskaźnika LDWN – dane dla 
hałasu tramwajowego 
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Warto ść wska źnika L N > 50 dB 

Liczba osób nara żonych na hałas w danym zakresie 
[w tys.] – rok 2012 11,857 

Liczba osób nara żonych na hałas w danym zakresie 
[w tys.] – rok 2017 8,953 

Zmiana liczby osób nara żonych w danym zakresie – 
pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [km 2] -2,903 

Zmiana liczby osób nara żonych w danym w danym 
zakresie – pomi ędzy rokiem 2012 a 2017 [%] -24 % 

 

W porównaniu do 2012 roku zaobserwować można zwiększenie zasięgu 

akustycznego oddziaływania hałasu tramwajowego, przede wszystkim w przypadku 

analizy powierzchni eksponowanych na hałas, wyrażonych dla wskaźników LDWN i LN. 

Wzrost całkowitej powierzchni zagrożonej hałasem nie wynika ze zwiększonej emisji 

hałasu i dlatego w tym przypadku nie może być traktowany jako wskaźnik wzrostu 

zagrożenia hałasem tramwajowym. Wzrost powierzchni zagrożonej hałasem 

zidentyfikowany w Mapie akustycznej 2017 wynika z większego obszaru objętego 

analizą niż w roku 2012 (odpowiednio było to ok. 131,5 km linii tramwajowych w roku 

2012 i ok. 137,1 km w roku 2017). 

Zestawienie ludności narażonej wykazuje natomiast tendencję spadkową 

uciążliwości hałasu tramwajowego, zarówno dla wskaźnika LDWN, jak i dla wskaźnika 

LN. Tendencja ta jest zbieżna z wynikami monitoringu hałasu wykonanego w latach 

2011/12 i w roku 2016. 

 

  

Tab. 111 Porównanie liczby osób narażonych na hałas według wskaźnika LN – dane dla hałasu 
tramwajowego 
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11.4 Hałas lotniczy 

Analizę trendów w odniesieniu do hałasu lotniczego przeprowadzono 

oddzielnie dla każdego z poznańskich lotnisk. 

 

11.4.1 Lotnisko cywilne Pozna ń – Ławica 

Lotnisko Poznań – Ławica prowadzi ciągły monitoring hałasu od roku 2011, tj. 

więc od okresu poprzedzającego poprzednią mapę akustyczną Poznania. Dzięki 

ciągłemu monitoringowi hałasu możliwe jest prześledzenie zmian stanu środowiska 

akustycznego w ujęciu rocznym, od roku 2012 do roku 2016.  

W ramach prac nad mapą akustyczną analizowano roczne zmiany 

wskaźników oceny hałasu (LDWN i LN) w punktach objętych ciągłym monitoringiem 

hałasu. Zestawienie punktów ciągłego monitoringu hałasu zamieszczono w Tab. 112. 

Wyniki porównań przedstawiono w Tab. 113 dla wskaźnika LDWN oraz w Tab. 114 dla 

wskaźnika LN. Zestawienia te zaprezentowano także na Rys. 52 do Rys. 58.  

W Tab. 115 przedstawiono zmiany emisji hałasu wyrażone wskaźnikami LDWN i LN od 

ostatniej mapy akustycznej (rok 2012) do roku 2015 i 2016 (w zależności od 

dostępności danych do porównania). Dodatkowo, w Tab. 116 przedstawiono 

zestawienie rocznej liczby operacji lotniczych w latach 2012 – 2016. 

 

Nr Adres Szeroko ść 
geogr. Długo ść geogr. 

Wysoko ść 
względna 

[m] 

Odległo ść 
ARP [m] 

P_1 
Poznań, 

ul. Wiosenna 11 52° 24' 48,83" 16° 52' 15,20" 4,0 3340 

P_4 
Poznań, 

Drzewieckiego 69 
52°25'0.87" 16°51'34.30" 4,0 2400 

P_8 
Poznań, 

Ognik 20c 
52 24' 26.77" 16 52' 11.52" 14,0 3469 

P_10 
Poznań, 

Szamarzewskieg
o 89c 

52° 24' 50,14” 16° 53' 00,51” 18,0 4230 

P_12 
Poznań, 

Grodziska 17 
52°24'23.63" 16°52'59.54" 12,0 4351 

P_15 
Poznań 

Jesienna 4 
52°24'38.18" 16°52'32.25" 13,0 3710 

P_18 
Poznań 

Guliwera 11 52°24'42.05" 16°50'9.85" 4,0 1311 

 

Tab. 112 Punkty monitoringu hałasu lotniczego w Poznaniu w latach 2012 - 2016 dla lotniska Ławica
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Rok 
Punkty monitoringu 

P_1 P_4 P_8 P_10 P_12 P_15 P_18 

2012 58,3 55,2 49,3 51,4 50,9 58,9 49,7 

2013 56,2 52,2 48,6 48,8 49,6 56,9 44,9 

2014 55,7 53,7 49,7 51,2 50,5 55,8 48,3 

2015 54,8 52,8 48,5 50,1 49,9 56,6 47,1 

2016 54,7 -- -- 50,2 50,3 -- -- 

 

Tab. 114 Zmiana długookresowych poziomów dźwięku wyrażonych wskaźnikiem LN na przestrzeni lat 
2012 – 2016 w punktach objętych ciągłym monitoringiem hałasu lotniska Ławica 

Rok 
Punkty monitoringu 

P_1 P_4 P_8 P_10 P_12 P_15 P_18 

2012 50,4 47,5 41,8 43,7 42,9 50,7 41,6 

2013 48,1 44,4 40,4 39,4 40,9 48,8 37,5 

2014 46,9 44,1 39,4 41,9 40,9 46,2 40,9 

2015 44,7 43,5 37,4 40,6 40,8 46,9 38,3 

2016 44,5 -- -- 39,9 40,2 -- -- 

 

Tab. 115 Zmiana długookresowych średnich poziomów dźwięku wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN 
dla hałasu lotniska Ławica od ostatniej mapy akustycznej (2012) do chwili obecnej (rok 2016 lub dla 
niektórych punktów – rok 2015) 

Wskaźnik  
Zmiana emisji hałasu w punktach monitoringu 

P_1 P_4 P_8 P_10 P_12 P_15 P_18 

∆LDWN -3,6 -2,4 -0,8 -1,2 -0,6 -2,3 -2,6 

∆LN -5,9 -4,0 -4,4 -3,8 -2,7 -3,8 -3,3 

 

  

Tab. 113 Zmiana długookresowych poziomów dźwięku wyrażonych wskaźnikiem LDWN na przestrzeni 
lat 2012 – 2016 w punktach objętych ciągłym monitoringiem hałasu lotniska Ławica 

 



 
 

 
 

  Mapa akustyczna miasta Poznania 2017 

 

str. 241 

 

 
Rys. 52 Zmiana długookresowych poziomów dźwięku wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN na 
przestrzeni lat 2012 – 2016 w punkcie ciągłego monitoringu hałasu P_1 

 

 
Rys. 53 Zmiana długookresowych poziomów dźwięku wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN na 
przestrzeni lat 2012 – 2016 w punkcie ciągłego monitoringu hałasu P_4 
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Rys. 54 Zmiana długookresowych poziomów dźwięku wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN na 
przestrzeni lat 2012 – 2016 w punkcie ciągłego monitoringu hałasu P_8 

 

 
Rys. 55 Zmiana długookresowych poziomów dźwięku wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN na 
przestrzeni lat 2012 – 2016 w punkcie ciągłego monitoringu hałasu P_10 

30

35

40

45

50

55

2012 2013 2014 2015 2016

d
łu

g
o

o
k

re
so

w
y

 w
sk

a
źn

ik
 o

ce
n

y
 h

a
ła

su
 l

o
tn

ic
ze

g
o

 [
d

B
]

rok

LDWN

LN

30

35

40

45

50

55

2012 2013 2014 2015 2016

d
łu

g
o

o
k

re
so

w
y

 w
sk

a
źn

ik
 o

ce
n

y
 h

a
ła

su
 l

o
tn

ic
ze

g
o

 [
d

B
]

rok

LDWN

LN



 
 

 
 

  Mapa akustyczna miasta Poznania 2017 

 

str. 243 

 

 
Rys. 56 Zmiana długookresowych poziomów dźwięku wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN na 
przestrzeni lat 2012 – 2016 w punkcie ciągłego monitoringu hałasu P_12 

 

 
Rys. 57 Zmiana długookresowych poziomów dźwięku wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN na 
przestrzeni lat 2012 – 2016 w punkcie ciągłego monitoringu hałasu P_15 
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Rys. 58 Zmiana długookresowych poziomów dźwięku wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN na 
przestrzeni lat 2012 – 2016 w punkcie ciągłego monitoringu hałasu P_18 

 

Tab. 116 Liczba operacji lotniczych związanych z funkcjonowaniem lotniska Ławica na przestrzeni lat 
2012 – 2016 

Rok 

Dzień Wieczór Noc 

Suma RWY10 RWY28 RWY10 RWY28 RWY10 RWY28 

Start Ląd. Start  Ląd. Start Ląd. Start Ląd. Start  Ląd. Start Ląd. 

2012 
1136 1574 6510 5727 375 446 2014 1381 115 421 758 1367 

21824 
14947 4216 2661 

2013 
1470 1718 5490 4660 373 569 1351 973 159 833 740 801 

19137 
13338 3266 2533 

2014 
2076 2473 4930 3923 555 792 1326 1075 152 1133 879 442 

19756 
13402 3748 2606 

2015 
1544 1834 5960 4681 445 750 1767 1423 77 1032 613 678 

20804 
14019 4385 2400 

2016 
1734 1985 6845 5459 459 868 1790 1694 65 1155 749 543 

23346 
16023 4811 2512 

 

Z zestawień przedstawionych w Tab. 112 - Tab. 115 oraz na Rys. 52 - Rys. 58 

wynika, iż w ciągu ostatnich 4 – 5 lat emisja hałasu w istotny sposób się zmniejszyła. 
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Jak pokazano w Tab. 115 emisja hałasu wyrażona wskaźnikiem LDWN zmniejszyła się 

o około 1 – 2 dB, podczas gdy emisja hałasu w porze nocnej – wyrażona 

wskaźnikiem LN spadła o ponad 3 dB. Jak widać z Tab. 116 (ostatnia kolumna – pora 

nocna) spadki te nastąpiły pomimo nieznacznie rosnącej od 2012 roku liczbie 

operacji lotniczych. W tabeli tej widać jednak także, że od 2012 roku w porze nocnej 

systematycznie malała liczba operacji lotniczych wykonywanych na wschód – nad 

Poznaniem (starty na RWY 10 oraz lądowania na RWY 28) oraz nieznacznie malała 

całkowita liczba operacji dla tej pory doby. Ta zmiana proporcji obciążeń progów 

drogi startowej jest jedną z głównych przyczyn spadków emisji hałasu lotniczego na 

terenie Poznania i wynika ona z realizacji działań zapisanych w ostatnim POŚpH.  

W ramach analiz trendów zmian hałasu lotniska Ławica porównano także 

wielkości obszarów objętych ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu lotniska. 

Wyniki analiz zaprezentowano w Tab. 117, dla wskaźnika LDWN oraz w Tab. 118 dla 

wskaźnika LN.  

Tab. 117 Powierzchnia objęta ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu lotniska Ławica (wskaźnik 
LDWN) w roku 2012 (poprzednia mapa akustyczna) i 2016 

Rok 
Powierzchnia obszarów  eksponowanych w danym zakresie wska źnika 

LDWN [km 2] 
55-60 dB 60 - 65 dB 65 - 70 dB 70 - 75 dB > 75 dB 

2012 1,49 1,08 0,00 0,00 0,00 

2016 1,48 0,47 0,04 0,00 0,00 

zmiana – [km2] -0,01 -0,61 0,03 0,00 0,00 

zmiana  [%] -0,9% -56,3% -- -- -- 

 

Tab. 118 Powierzchnia objęta ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu lotniska Ławica (wskaźnik 
LN) w roku 2012 (poprzednia mapa akustyczna) i 2016 

Rok 
Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym zakresi e wska źnika L N 

[km 2] 
50-55 dB 55-60 dB 60 - 65 dB 65 - 70 dB > 70 dB 

2012 0,91 0,02 0,00 0,00 0,00 

2016 0,58 0,07 0,00 0,00 0,00 

zmiana – [km2] -0,33 0,05 0,00 0,00 0,00 

zmiana  [%] -36,7% 176,4% -- -- -- 
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Jak widać z przedstawionych powyżej analiz nieznacznie (0,9 %) zmniejszył 

się obszar w którym poziomy hałasu wyrażone za pomocą wskaźnika LDWN mieszczą 

się w przedziale 55 – 60 dB (a więc przekroczenia występują tylko dla obiektów o 

podwyższonych wymaganiach akustycznych). Obszar, na którym LDWN jest w 

przedziale 60 – 65 dB zmniejszył się natomiast o ponad połowę. Jest to obszar, na 

którym dla zabudowy mieszkaniowej poziom LDWN jest przekroczony od 0 do 5 dB. 

Kosztem takiego zmniejszenia obszarów narażonych na hałas z zakresu 55 – 65 dB 

jest pojawienie się niewielkich  obszarów wokół lotniska (0,03 km2, na których 

wartość wskaźnika LDWN zawiera się w przedziale 65 – 70 dB). Odpowiadałoby to 

przekroczeniu wartości dopuszczalnych dla zabudowy mieszkaniowej o 5 do 10 dB. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że obszar ten pojawił się bezpośrednio przy granicy 

portu lotniczego przy jego zachodniej, północno-zachodniej i południowo-zachodniej 

granicy. Są to jednak obszary nie podlegające ochronie akustycznej (tereny 

przemysłowe, Tor Poznań). 

Z analiz dla pory nocnej wynika natomiast, że obszar w którym emisja hałasu 

w porze nocnej wyrażona wskaźnikiem LN zawiera się w przedziale od 50 do 55 dB 

(a więc przekroczenie od 0 do 5 dB dla obszarów mieszkaniowych) zmniejszył się aż 

o ponad 36 %. Zmniejszenie to jest związane ze zwiększeniem obszarów wokół 

lotniska (o 0,05 km2, na których wartość wskaźnika LN zawiera się w przedziale 55 – 

60 dB). Odpowiadałoby to przekroczeniu wartości dopuszczalnych dla zabudowy 

mieszkaniowej o 5 do 10 dB. Należy jednak zwrócić uwagę, że obszar ten pojawił się 

bezpośrednio przy granicy portu lotniczego, jak w przypadku obszaru dla wskaźnika 

LDWN.  

 

11.4.2 Lotnisko wojskowe Pozna ń – Krzesiny 

Śledzenie trendów w przypadku lotniska Poznań Krzesiny jest znacznie 

utrudnione ze względu na brak ciągłego monitoringu hałasu wokół tego lotniska, 

trwającego dłużej niż rok oraz ze względu na znaczne dobowe zmiany natężenia 

ruchu operacji lotniczych. W roku 2011 Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu 

wykonał okresowy monitoring hałasu wokół lotniska Poznań – Krzesiny. Monitoring 

prowadzony był w 12 punktach pomiarowych, z których jedynie dwa pokrywają się 

lokalizacyjnie z punktami, w których prowadzony był ciągły roczny monitoring hałasu 
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w okresie od 01.07.2015 do 30.06.2016. Były to punkty pomiarowe oznaczone w 

monitoringu ciągłym jako EPKS-M-01 (Poznań – Świerczewo) oraz EPKS-M-05 

(Poznań – Głuszyna). Dane szczegółowe punktów znajdują się w Tab. 119. 

Tab. 119 Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu okresowego z 2011 i odpowiadających im 
punktów ciągłego z okresu 01.07.2015 – 30.06.2016 

Numer 
punktu Adres Szeroko ść 

geograficzna 
Długo ść 

geograficzna 

Okres 
wykonywania 

pomiarów 

EPKS-M-01 
ul. Dunikowskiego 14 

Poznań - 
Świerczewo 

16°52'41,27" 52°21'42,24" 
01.07.2015 
30.06.2016 

P2 
ul. Witaszka 53 

Poznań - 
Świerczewo 

16°52'39.32" 52°21'38.93" 12.2011 

EPKS-M-05 
ul. Głuszyna 151c 
Poznań (Piotrowo) 

16°57'13.65" 52°19'12.60" 
01.07.2015 
30.06.2016 

P12 ul. Głuszyna 151c 
Poznań (Piotrowo) 

16°57'16.32" 52°19'12,48" 12.2011 

W Tab. 120 zamieszczono zestawienie wyników monitoringu z 2011 roku z 

wynikami uzyskanymi podczas rocznego okresu monitoringu. Jak widać dla punktu 

EPKS-M-01 (P2) na Świerczewie, wynik okresowych pomiarów jest zawarty 

pomiędzy minimalną a maksymalną dobą z rocznego okresu monitoringu. Dla punktu 

EPKS-M-05 (P12) widać, że maksymalna wartość równoważnego poziomu dźwięku 

dla pory dziennej w całym rocznym okresie monitoringu ciągłego była mniejsza od 

wyniku uzyskanego podczas okresowych pomiarów hałasu wykonanych w roku 

2011. Wartość uzyskana w monitoringu okresowym dla pory nocnej zawiera się w 

przedziale wartości uzyskanych w ciągu rocznego monitoringu ciągłego. 

Punkt 
pomiarowy Wskaźnik hałasu [dB] 

Monitoring 
okresowy 
 2011 rok 

Monitoring ci ągły 
01.07.2015 – 30.06.2016 

min max średnia 

EPKS-M-01/P2 
LAeq,D 59,8 23,6 67,6 62,5 

LAeq,N 53,4 34,9 64,4 59,4 

EPKS-M-05/P12 
LAeq,D 63,0 27,6 71,0 60,6 

LAeq,N 51,9 22,7 61,4 53,1 

Tab. 120 Zestawienie wyników pomiarów z monitoringu okresowego z 2011 i odpowiadających im 
punktów ciągłego z okresu 01.07.2015 – 30.06.2016 
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Zestawienie to pokazuje, że wyznaczenie trendów na podstawie wyników 

pomiarów okresowych jest mało niewiarygodna dla źródła o tak zmiennej strukturze 

funkcjonowania w ciągu roku.  

W Tab. 121 przedstawiono zestawienie liczby operacji lotniczych w roku 2011 oraz w 

roku 2016. 

Tab. 121 Zestawienie liczby operacji lotniczych związanych z funkcjonowaniem lotniska Krzesiny na 
przestrzeni lat 2011 – 2016 

ro
k Pora doby  

RWY 11 RWY 29 
Łącznie - 
pora doby  

start lądowanie  inne 
operacje start lądowanie  inne 

operacje 

20
11

 

dzień 619 619 177 1624 1624 465 5128 

wieczór 155 155 44 406 406 116 1282 

noc 9 9 2 22 22 6 71 

razem 782 782 224 2053 2053 587 6481 

20
15

-2
01

6 dzień 855 765 430 1711 1638 887 6286 

wieczór 91 107 40 226 282 119 865 

noc 7 7 5 27 77 22 145 

razem 953 879 475 1964 1997 1028 7296 

Jak widać z Tab. 121, od Mapy akustycznej 2012 roczna liczba operacji 

lotniczych wzrosła nieznacznie. Jednak należy zwrócić uwagę, że roczna liczba 

operacji w nocy wzrosła ponad dwukrotnie. Wzrost taki nie musi mieć przełożenia na 

wzrost wskaźników jednodobowych (LAeq,N), ponieważ wzrost ten może wynikać nie z 

większej liczby operacji dla danej nocy, lecz z większej liczby nocy, w których 

odbywały się loty. 

Porównując zestawienia liczby operacji należy podkreślić, że liczba operacji 

raportowana przez WZI w 2011 roku była obliczona na podstawie ewidencji operacji 

prowadzonej na potrzeby operacyjne przez kontrolerów ruchu. Liczba operacji za rok 

2015/2016 pochodzi natomiast z ciągłego monitoringu hałasu. Sposób liczenia 

operacji na potrzeby operacyjne odbiega nieco od sposobu liczenia operacji 

związanych z wystąpieniem wydarzenia akustycznego generującego hałas w danym 

punkcie monitoringu. Na przykład, lądowanie poprzedzone operacją overhead jest 

liczone jako jedna operacja, podczas gdy z punktu widzenia generacji hałasu nad 

obszarami leżącymi w rejonie podejścia statek powietrzny przelatuje dwukrotnie. 
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Mając na uwadze te różnice, faktyczna liczba zdarzeń akustycznych generujących 

hałas mogła być w 2011 roku nawet wyższa niż w roku 2015-2016. Fakt ten utrudnia 

obiektywne porównanie zmian natężenia ruchu. Porównując natomiast liczbę samych 

tylko startów, to od roku 2011 ich liczba wzrosła tylko o 82 starty rocznie. 

W ramach analiz trendów zmian hałasu emitowanego z lotniska Krzesiny 

porównano także wielkości obszarów objętych ponadnormatywnym oddziaływaniem 

hałasu tego lotniska. Wyniki analiz zaprezentowano w Tab. 122, dla wskaźnika LDWN 

oraz w Tab. 123 dla wskaźnika LN.  

Tab. 122 Zestawienie powierzchni objętych ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu lotniska 
Krzesiny (wskaźnik LDWN) w roku 2012 (poprzednia mapa akustyczna) i 2017 

Rok 
Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym zakresi e wska źnika L DWN [km 2] 

55-60 dB 60 - 65 dB 65 - 70 dB 70 - 75 dB > 75 dB 

2012 11,17 4,63 1,54 0,74 0,92 

2016 13,51 4,49 1,60 0,16 0,00 

zmiana [km2] 2,34 -0,14 0,06 -0,58  

zmiana  [%] 21,0% -3,0% 3,8% -78,4% -- 

 

Tab. 123 Zestawienie powierzchni objętych ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu lotniska 
Krzesiny (wskaźnik LN) w roku 2012 (poprzednia mapa akustyczna) i 2017 

Rok 
Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym zakresi e wska źnika L N [km 2] 

50-55 dB 55-60 dB 60 - 65 dB 65 - 70 dB > 70 dB 

2012 0,47 0,42 0,16 0,01 0,00 

2016 1,49 0,14 0,00 0,00 0,00 

zmiana [km2] 1,01 -0,28 -0,16 -0,01 0,00 

zmiana  [%] 213,4% -66,8% -- -- -- 

Jak widać z przedstawionych powyżej analiz, zwiększył się obszar w którym 

poziomy hałasu wyrażone za pomocą wskaźnika LDWN zawarte są w przedziale 55 – 

60 dB (a więc w przedziale, w którym przekroczenia wartości dopuszczalnych 

występują tylko dla obiektów o podwyższonych wymaganiach akustycznych, Tab. 3). 

Obszar objętym poziomem LDWN w przedziale 60 – 65 dB zmniejszył się natomiast o 

3 %. Jest to obszar, na którym dla zabudowy mieszkaniowej poziom LDWN jest 



 
 

 
 

  Mapa akustyczna miasta Poznania 2017 

 

str. 250 

 

przekroczony od 0 do 5 dB. Znacznie zmniejszył się natomiast obszar, na którym 

wartość wskaźnika LDWN zawiera się w przedziale 70 – 75 dB, a obszary na których 

wskaźnik LDWN przekracza 75 dB nie występują w ogóle. Z analiz dla pory nocnej 

wynika natomiast, że obszar w którym emisja hałasu w porze nocnej dla poziomu LN 

zawiera się w przedziale od 50 do 55 dB (a więc dla obszarów mieszkaniowych 

przekroczenie wartości dopuszczalnej wynosi od 0 do 5 dB, Tab. 3) zwiększył się o 

1,01 km2 zmniejszając jednocześnie powierzchnię obszarów, na których 

występowały wyższe poziomy dźwięku. Obecnie wokół lotniska nie występują już 

tereny, na których wartość dopuszczalna dla wskaźnika LN przekracza 10 dB. 

Oprócz przedstawionych powyżej zmian wielkości obszarów narażonych na 

ponadnormatywne oddziaływanie hałasu, analizując kształt rozkładu hałasu wokół 

lotniska należy zauważyć, że uległ on zasadniczej zmianie. Zmiany powierzchni i 

kształtu obszarów objętych ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu mogą 

wynikać z wielu czynników, jak np. opisywane powyżej różnice liczby operacji i 

sposobu ich liczenia oraz rodzaje wykonywanych operacji i sposób ich wykonywania 

(procedury antyhałasowe). Z przedstawionej powyżej analizy wynika, że od czasu 

Mapy akustycznej 2012 uzyskano znaczną redukcję obszarów narażonych na 

najwyższe poziomy hałasu kosztem niewielkiego przyrostu obszarów narażonych na 

niższe poziomy hałasu.  

 

11.4.3 Porównanie zmian liczby osób i budynków i te renów eksponowanych na 

hałas oraz terenów na których wyst ępują przekroczenia hałasu 

Z zestawień przedstawionych poniżej wynika, że od czasu Mapy akustycznej 

2012 zmniejszyły się obszary objęte ponadnormatywnym hałasem wyrażonym 

wskaźnikiem LDWN. Zmniejszyła się także liczba lokali mieszkalnych i liczba 

narażonej ludności w odniesieniu do wskaźnika LDWN. Dla pory nocnej widać 

natomiast, że zwiększeniu uległy nieco obszary objęte najniższymi przekroczeniami 

(0 – 5 dB) hałasu wyrażonego wskaźnikiem LDWN kosztem spadku wielkości 

obszarów w których występują większe przekroczenia hałasu wyrażonego 

wskaźnikiem LDWN. Podobna tendencja występuje w zakresie liczby lokali oraz liczby 

mieszkańców pozostających w obszarach objętych przekroczeniami wskaźnika LN. 
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Tab. 124 Zestawienie terenów na których występują przekroczenia wartości dopuszczalnych (LDWN)  
dla hałasu lotniczego (oba lotniska łącznie) w roku 2012 (poprzednia mapa akustyczna) i 2016 

Rok  
Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym zakresi e 

przekrocze ń wska źnika L DWN [km 2] 
< 5 dB  5 - 10 dB  10 - 15 dB  15 - 20 dB  > 20 dB  

2012 1,977 0,727 0,284 0,205 0,027 

2016 0,788 0,321 0,031 0,000 0,000 

zmiana [km2] -1,189 -0,406 -0,253 -0,205 -0,027 

zmiana  [%] -60,1% -55,8% -89,1% -100,0% -100,0% 

 

Tab. 125 Zestawienie terenów na których występują przekroczenia wartości dopuszczalnych (LN) dla 
hałasu lotniczego (oba lotniska łącznie) w roku 2012 (poprzednia mapa akustyczna) i 2016 

Rok  

Powierzchnia obszarów eks ponowanych w danym zakresie 
przekrocze ń 

wska źnika L N [km 2] 
< 5 dB  5 - 10 dB  10 - 15 dB  15 - 20 dB  > 20 dB  

2012 0,429 0,228 0,058 0,000 0,000 

2016 0,489 0,026 0,000 0,000 0,000 

zmiana [km2] 0,06 -0,202 -0,058 0,000 0,000 

zmiana  [%] 14,0% -88,6% -100,0% -- -- 

 

Tab. 126 Zestawienie liczby lokali mieszkalnych w danym zakresie wskaźnika LDWN (obydwa lotniska 
łącznie) w roku 2012 (poprzednia mapa akustyczna) i 2016 

Rok  
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie przekrocze ń 

wska źnika L DWN [tys.]  
< 5 dB  5 - 10 dB  10 - 15 dB  15 - 20 dB  > 20 dB  

2012 1,963 0,645 0,208 0,223 0,009 

2016 0,564 0,335 0,029 0,000 0,000 

zmiana – [tys.] -1,399 -0,31 -0,179 -0,223 -0,009 

zmiana  [%] -71,3% -48,1% -86,1% -100,0% -100,0% 

 

Tab. 127 Zestawienie liczby lokali mieszkalnych w danym zakresie wskaźnika LN (obydwa lotniska 
łącznie) w roku 2012 (poprzednia mapa akustyczna) i 2016 

Rok  
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie przekrocze ń 

wska źnika L N [tys.]  
< 5 dB  5 - 10 dB  10 - 15 dB  15 - 20 dB  > 20 dB  

2012 0,207 0,182 0,120 0,000 0,000 

2016 0,334 0,025 0,000 0,000 0,000 

zmiana [tys.] 0,127 -0,157 -0,12 0,000 0,000 

zmiana  [%] 61,4% -86,3% -100,0% -- -- 
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Tab. 128 Zestawienie liczby narażonych mieszkańców w danym zakresie wskaźnika LDWN (obydwa 
lotniska łącznie) w roku 2012 (poprzednia mapa akustyczna) i 2016 

Rok  
Liczba nara żonych mieszka ńców w danym zakresie przekrocze ń 

wska źnika L DWN [tys.]  
< 5 dB  5 - 10 dB  10 - 15 dB  15 - 20 dB  > 20 dB  

2012 4,814 1,703 0,416 0,326 0,011 

2016 1,647 1,007 0,078 0,000 0,000 

zmiana [tys.] -3,167 -0,696 -0,338 -0,326 -0,011 

zmiana  [%] -65,8% -40,9% -81,3% -100,0% -100,0% 

 

Tab. 129 Zestawienie liczby narażonych mieszkańców w danym zakresie wskaźnika LN (obydwa 
lotniska łącznie) w roku 2012 (poprzednia mapa akustyczna) i 2016 

Rok  
Liczba nara żonych mieszka ńców w danym zakresie przekrocze ń 

wska źnika L N [tys.]  
< 5 dB  5 - 10 dB  10 - 15 dB  15 - 20 dB  > 20 dB  

2012 0,405 0,284 0,167 0,000 0,000 

2016 1,018 0,065 0,000 0,000 0,000 

zmiana [tys.] 0,613 -0,219 -0,167 0,000 0,000 

zmiana  [%] 151,4% -77,1% -100,0% -- -- 
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12 Proponowane kierunki zmian zagospodarowania prze strzennego 

Jednym z podstawowych zadań mapy akustycznej jest wsparcie procesu planowania 

przestrzennego poprzez dostarczenie informacji o zasięgu oddziaływania hałasu, 

wskazaniu najbardziej uciążliwych źródeł oraz trendów zmian warunków 

akustycznych w środowisku. Wprowadzenie do zagadnienia zostało omówione w 

Mapie akustycznej 2012 i zawarte tam propozycje pozostają aktualne.  

Miasto Poznań realizuje na swoim obszarze cele wynikające z uwarunkowań 

lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych, które zostały zdefiniowane w 

obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Poznania (Uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta 

Poznania z dnia z dnia 23 września 2014 r.). Jednym z celów Studium jest 

ograniczenie tendencji spadkowej liczby mieszkańców miasta poprzez wyznaczenie 

nowych terenów pod rozwój mieszkalnictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego. 

Jednocześnie utrzymano dotychczasowe zasady rozwoju polityki transportowej. Z 

tego powodu w Mapie akustycznej 2017, w mapie wrażliwości (część graficzna mapy 

oraz rozdz. 3.1) wskazano jako wymagające ochrony akustycznej tereny obecnie 

niezagospodarowane, ale przeznaczone w obowiązujących MPZP na funkcje 

mieszkaniowe. 

Kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego powinny uwzględniać przede 

wszystkim ograniczenia wynikające z ponadnormatywnych oddziaływań 

akustycznych źródeł hałasu komunikacyjnego. Zagrożenia hałasem komunikacyjnym 

i ograniczenia w użytkowaniu terenów są w Poznaniu uwzględniane w 

opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

sporządzanych dla poszczególnych terenów, czy obszarów miasta. W tym kontekście 

należy zaznaczyć, że informacje z mapy akustycznej, ze względu na strategiczny 

charakter dokumentu, stanowią tylko materiał wyjściowy do bardziej szczegółowej 

oceny warunków akustycznych i możliwości ich kształtowania, z uwzględnieniem 

planowanych zmian w układzie komunikacyjnym i użytkowaniu terenów.  

Wynikiem takich analiz szczegółowych są m.in. obowiązujące na terenie miasta dwa 

obszary ograniczonego użytkowania (rozdz. 3.3).  
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Z wyników przedstawionych w rozdz. 11.4.2 wynika, że aktualny zasięg hałasu wokół 

lotniska wojskowego Krzesiny znacznie różni się od granic istniejącego obszaru 

ograniczonego użytkowania. Aktualny zasięg hałasu (wyznaczony na podstawie 

rocznego monitoringu hałasu) powinien stanowić podstawę działań planistycznych 

wyznaczania nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz ograniczeń przy 

wydawaniu pozwoleń na budowę na terenach, gdzie taką funkcję dopuszczają 

obowiązujące uwarunkowania. Granice obszaru ponadnormatywnego oddziaływania 

w granicach administracyjnych m. Poznania przedstawiono na Rys. 59. 

 

W odniesieniu do hałasu drogowego, największą emisją w granicach miasta 

Poznania charakteryzuje się autostrada A2 (duże: natężenie ruchu, prędkość 

pojazdów, udział pojazdów ciężkich). Docelowo, w związku z planowaną dobudową 

trzeciego pasa ruchu, wokół autostrady powstaną dodatkowe ekrany akustyczne 

(Decyzja Środowiskowa, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, pismo znak 

DOOŚ-DŚL.4200.35.2016.mc.10 z 24 maja 2017 roku) w celu ochrony terenów 

faktycznie zagospodarowanych, zgodnie z funkcją wymagającą ochrony akustycznej 

w środowisku. Ekrany te nie będą chronić terenów aktualnie niezagospodarowanych. 

W związku z tym, mapa akustyczna również w tym przypadku powinna stanowić 

jeden z czynników determinujących lokalizowanie nowych terenów przeznaczanych 

pod zabudowę mieszkaniową. Przykład wykorzystania mapy akustycznej do tego 

celu pokazano na Rys. 60. Na podstawie mapy imisyjnej dla wskaźnika LDWN 

wyznaczono obszar, w którym nowa zabudowa byłaby narażona na 

ponadnormatywne oddziaływanie autostrady (źródło: część graficzna mapy, hałas 

drogowy, mapa imisyjna dla wskaźnika LDWN, arkusz G6, odcinek A2 od ul. 

Ostrowskiej do ul. Gospodarskiej). 
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Rys. 59 Obszar wokół lotniska wojskowego Krzesiny zagrożony ponadnormatywnym hałasem jako wytyczna do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
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Rys. 60 Przykład obszaru wokół autostrady A2 zagrożonego ponadnormatywnym hałasem jako wytyczna do planowania zagospodarowania terenów 
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13 Wyniki analiz rozkładu hałasu na elewacjach – ma pa 3D 

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2007 r. 

sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich 

układu i sposobu prezentacji (Dz. U. 187, poz. 1340), w ramach niniejszej mapy 

akustycznej przeprowadzono analizy akustyczne pozwalające określić rozkład 

wartości wskaźnika oceny hałasu w trzech wymiarach.  

Model wykonano dla hałasu drogowego. W tym celu wyznaczono na wszystkich 

budynkach wymagających ochrony akustycznej siatkę punktów immisji w odstępach 

co 5 m, zlokalizowanych 2 m przed każdą elewacją i na każdej kondygnacji.  

Wyniki zostały opracowane w formacie SHP (3D) i będą dostępne w SIP m. 

Poznania. Rozkład hałasu w trzech wymiarach przedstawiono w załączniku 9 do 

części tekstowej, a przykład modelu dla fragmentu miasta pokazano na Rys. 61, 

gdzie wartości poziomów hałasu dla wskaźnika LDWN oznaczono kolorami.  

Na podstawie mapy hałasu 3D można - dla konkretnych lokalizacji (przekrojów) - 

ocenić rozkład hałasu w funkcji: 

• odległości od drogi, 

• wysokości (kondygnacji), 

• wpływu ekranowania (przez ekrany drogowe i inne obiekty kubaturowe), 

• położenia drogi względem poziomu terenu, 

• lokalizacji zabudowy względem drogi (układ urbanistyczny), 

co służy m.in. zagadnieniom omówionym w rozdz. 12. 
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Rys. 61 Mapa imisyjna hałasu drogowego 3D dla fragmentu miasta, wyrażona wskaźnikiem LDWN 
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14 Podsumowanie i wnioski 
 

Mapa akustyczna Poznania 2017 obejmuje analizy dla pięciu źródeł hałasu: 

• drogowego 

• kolejowego 

• tramwajowego 

• lotniczego 

• przemysłowego 

Poszczególne źródła hałasu scharakteryzowano wyznaczając: 

• dla hałasu samochodowego – natężenia ruchu i prędkości pojazdów, rodzaj 

ruchu, rodzaj i stan nawierzchni oraz profil jezdni, rodzaj i stan zabezpieczeń 

przeciwhałasowych 

• dla hałasu kolejowego i tramwajowego – natężenia i prędkości ruchu 

pociągów i tramwajów poszczególnych kategorii, charakterystykę torowisk, 

rodzaj i stan zabezpieczeń przeciwhałasowych 

• dla hałasu lotniczego – liczbę operacji oraz typy eksploatowanych statków 

powietrznych, trasy operacji lotniczych, procedury przeciwhałasowe 

• dla hałasu przemysłowego – dominujące źródła hałasu występujące na 

terenie poszczególnych zakładów, obiektów handlowych i parkingów 

Przeprowadzono klasyfikację zagospodarowania terenów pod kątem wymagań w 

zakresie ochrony środowiska przed hałasem, uwzględniając wymagania ustawy 

POŚ, zapisy MPZP oraz faktyczne zagospodarowanie terenów. Na tej podstawie 

wyznaczono dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla tych terenów, 

prezentowane w postaci mapy wrażliwości. 

Dla potrzeb kalibracji modelu obliczeniowego wykonano pomiary akustyczne oraz 

wykorzystano dostępne wyniki pomiarów przekazane przez właściwych 

zarządzających, odpowiedzialnych za emisję poszczególnych rodzajów hałasu. 

Jako miarę oceny hałasu w środowisku  wykorzystano długookresowy średni poziom 

dźwięku dla doby, LDWN, uwzględniający porę dnia, wieczoru i nocy (D, W, N), a także 
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większą wrażliwość na hałas wieczorem i w nocy oraz długookresowy średni poziom 

dźwięku dla nocy (N), LN. 

Dla każdego ze źródeł hałasu opracowano następujące mapy: 

• Mapy emisyjne, 

• Mapy imisyjne, 

• Mapy wrażliwości hałasowej (mapa wartości dopuszczalnych), 

• Mapy terenów zagrożonych hałasem (mapa przekroczeń), 

• Mapy liczby osób eksponowanych na hałas, 

• Mapy rozkładu wskaźnika narażenia M (dla budynków i obszarów). 

 

 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń i analiz uzyskano: 

• Ocenę aktualnego stanu klimatu akustycznego w mieście  

• Ocenę skuteczności zrealizowanych działań przeciwhałasowych, 

określonych w programie ochrony przed hałasem 

• Stopień zagrożenia mieszkańców ponadnormatywnym hałasem z 

uwzględnieniem wielkości przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

oraz liczby mieszkańców na terenie o przekroczonym dopuszczalnym 

poziomie hałasu. 

• Trendy zmian stanu akustycznego środowiska na przestrzeni 10 lat (od 

pierwszej edycji map w roku 2007) 

Mapa akustyczna została wykonana w zakresie i wymogami określonymi przez 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i 

sposobu prezentacji (Dz. U. 2007, nr 187, poz. 1340) i składa się z części opisowej 

oraz części graficznej. 
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Porównując mapę akustyczną Poznania z 2012 i 2017 roku stwierdza się 

poprawę klimatu akustycznego w zakresie rodzajów hałasu: drogowego, 

tramwajowego i kolejowego. Podejmowane działania bieżące, naprawcze i 

zapobiegawcze poprawiły ilościowo stan klimatu akustycznego w mieście w 

następujący sposób: 

− hałas drogowy – spadek hałasu o ok. 1 dB w porze dziennej i 1,5 dB 

w porze nocnej oraz zmniejszenie liczby narażonych mieszkańców o ok. 

17 %. 

− hałasu tramwajowego – spadek hałasu o ok. 1 dB zarówno w porze 

dziennej, jak i nocnej oraz zmniejszenie liczby narażonych mieszkańców o 

ok. 10 %. 

− hałas kolejowy – – spadek hałasu o ok. 1 dB w porze dziennej i 2,3 dB 

w porze nocnej oraz zmniejszenie liczby narażonych mieszkańców w porze 

nocnej o ok. 10 %. 

 

Należy podkreślić, że spadek hałasu drogowego obserwowany jest pomimo 

ciągłego wzrostu natężenia ruchu w mieście, co świadczy o skuteczności 

podejmowanych działań przeciwhałasowych. 

Poza analizą danych z map akustycznych, do oceny klimatu akustycznego 

miasta wykorzystano również wyniki monitoringu hałasu prowadzonego przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a także wyniki okresowych pomiarów 

hałasu, do których zobowiązani są zarządcy poszczególnych źródeł hałasu. 

W oparciu o wyniki ww. pomiarów hałasu oraz dane pozyskane z Mapy 

akustycznej miasta Poznania 2017 należy stwierdzić, że w skali całego miasta 

największe zagrożenie dla mieszkańców zdecydowanie stanowi hałas drogowy. 

W czasie doby (dla wskaźnika LDWN) na hałas drogowy o poziomie powyżej 55 dB 

narażonych jest ponad 30 % mieszkańców (ok. 153 tys. osób), natomiast w porze 

nocnej (wskaźnik LN), na hałas drogowy o poziomie powyżej 50 dB – ponad 19 % 

mieszkańców (ok. 100 tys. mieszkańców). Kolejnymi istotnymi źródłami hałasu, 

powodującymi uciążliwości dla mieszkańców jest hałas lotniczy i hałas tramwajowy. 

W ciągu doby na hałas lotniczy o poziomie LDWN powyżej 55 dB narażonych jest ok. 
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3,5% mieszkańców (ok. 17.847 osób), a w porze nocy na hałas lotniczy powyżej 50 

dB – 0,2% mieszkańców (ok. 1057 osób). W ciągu doby na hałas tramwajowy o 

poziomie powyżej LDWN 55 dB narażonych jest ok. 2,9% mieszkańców (ok. 14.749 

osób), a w porze nocy na hałas tramwajowy powyżej 50 dB – 1,8% mieszkańców (ok. 

8953 osób). Pozostałe analizowane w mapie akustycznej rodzaje hałasu, tj. kolejowy 

i przemysłowy, stanowią stosunkowo niewielkie zagrożenie dla środowiska. 

Na poniższych wykresach (Rys. 62 i Rys. 63) zestawiono procentowy udział 

mieszkańców w łącznej populacji miasta, narażonych na każdy z rodzajów hałasu 

wyrażony długookresowym średnim poziomem dźwięku, wyznaczonym w ciągu 

wszystkich dób w roku w ciągu pory dnia, wieczoru i nocy  (LDWN) oraz w ciągu pory 

nocy (LN) dla poszczególnych przedziałów poziomu hałasu. Na kolejnych wykresach 

(Rys. 64 i Rys. 65) przedstawiono procentowy udział mieszkańców mieszkających na 

terenach objętych przekroczeniami każdego z rodzajów hałasu dla wskaźników LDWN 

i LN dla poszczególnych przedziałów przekroczeń.  

 

 

Rys. 62. Procent osób narażonych na hałas z poszczególnych źródeł hałasu wyrażony wskaźnikiem 
LDWN 
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Rys. 63. Procent osób narażonych na hałas z poszczególnych źródeł hałasu wyrażony wskaźnikiem 
LN 

Rys. 64. Procent osób narażonych na przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu z 
poszczególnych źródeł hałasu wyrażony wskaźnikiem LDWN 
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Trendy zmian stanu akustycznego środowiska dla poszczególnych źródeł hałasu 

można scharakteryzować następująco: 

 

a) hałas drogowy 
 

Trendy zmian hałasu drogowego zostały określone na podstawie porównania 

wyników pomiarów hałasu samochodowego przeprowadzonego w roku 

2011/2012 i 2016 oraz na podstawie analizy zasięgów hałasu i liczby narażonych 

mieszkańców. 

Porównano wyniki pomiarów z 20 punktów pomiarowych w pobliżu dróg 

krajowych oraz gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta 

Poznania, oddzielnie dla pory dnia i nocy.  

W wyniku analizy stwierdzono, że w zdecydowanej większości punktów 

pomiarowych (13 spośród analizowanych 20 punktów w porze dnia oraz w 16 

Rys. 65. Procent osób narażonych na przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu z 
poszczególnych źródeł hałasu wyrażony wskaźnikiem LN 
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spośród 20 punktów pomiarowych w porze nocy) poziom hałasu drogowego w 

2016 r. jest mniejszy od poziomu w roku 2011/2012 r., a średnia różnica wynosi 

poniżej 1 dB w porze dziennej i ok. 1,5 dB w porze nocnej. Do porównania 

wyników z roku 2016 i 2011/2012 wybrano tylko te punkty, w których możliwe 

było bezpośrednie porównanie wyników wynikające z takiej samej lokalizacji 

punktów pomiarowych. Od pierwszej edycji map akustycznych – czyli od roku 

2007 obserwowany jest systematyczny spadek hałasu drogowego. Poziom 

hałasu zmniejszył się na przestrzeni ostatnich 10 lat średnio o około 6 dB w 

porze dziennej oraz 7 dB w porze nocnej – co stanowi bardzo dobry wynik. 

Z porównania natężenia ruchu drogowego pomiędzy rokiem 2012 i 2016 

wynika, iż średniodobowo całkowite natężenie ruchu drogowego wzrosło o około 

7%. Wzrost natężenia ruchu w porze dziennej to około 5%, a w porze nocnej to 

około 28%. Wzrost natężenia pojazdów lekkich odnotowano głównie w nocy, 

natomiast natężenie ruchu pojazdów ciężkich wzrosło zarówno w porze dnia jak i 

w porze nocy – przy czym wzrost w porze nocnej był mniejszy od wzrostu 

natężenia w porze dziennej. 

Taki wzrost natężenia ruchu powinien się przełożyć na wzrost poziomu 

hałasu, jednak pomimo wzrostu natężenia ruchu zauważalny jest wyraźny 

spadek poziomu hałasu drogowego wynikającego z pomiarów, co świadczy o 

skuteczności podjętych działań przeciwhałasowych. 

Do działań przyczyniających się do redukcji emisji hałasu drogowego, 

zrealizowanych w latach 2012-2016 zalicza się: 

• wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h - TEMPO 30 w 

centrum miasta 

• realizacja inwestycji drogowych: modernizacja ulicy Dąbrowskiego na 

odcinku od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego, przebudowa Ronda 

Kaponiera wraz z mostem Uniwersyteckim, budowa tunelu w ciągu ul. 

Czechosłowackiej (węzeł Dębiec), przebudowa ul. Bałtyckiej , przebudowa 

ul. Kowalewickiej na odcinku od ul. Pobielskiej do węzła Nowe Kotowo, 

przebudowa ul. Ściegiennego na odcinku od ul. Arciszewskiego do ul. 

Głogowskiej, przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Bukowskiej do 

ul. Smoluchowskiego 
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• bieżące remonty ulic w celu utrzymania dobrego stanu jezdnego ulic, 

• realizacja ekranu akustycznego na ul. Głogowskiej, na odcinku od Wiaduktu 

Górczyńskiego do ul. Krzywej 

• realizacja ekranu akustycznego na węźle Antoninek, 

• Budowa ekranów akustycznych przy ul. Dolna Wilda, 

• Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych w mieście poprzez utworzenie 

obszarów obowiązywania zakazu wjazdu samochodów ciężarowych, 

• wymiana taboru autobusowego poprzez wycofanie taboru z normą EURO 0, 

I, II i zakup autobusów z normą EURO V 

• działania na rzecz promowania ruchu rowerowego jako transportu 

alternatywnego: budowa ścieżek rowerowych, zmiana organizacji ruchu w 

centrum miasta usprawniającej komunikację rowerową, rozbudowa systemu 

Poznańskiego Roweru Miejskiego, 

 

W porównaniu z ostatnią mapą akustyczną całkowita powierzchnia 

zagrożona hałasem zmniejszyła się o około 24% dla hałasu wyrażonego 

wskaźnikiem LDWN i LN. Całkowita powierzchnia na której występują 

przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźnika LDWN wynosi około 1,9 km2 

natomiast w przypadku wskaźnika LN około 1,5 km2. Obecnie narażonych na 

hałas drogowy wyrażony wskaźnikiem LDWN jest około 153 tyś osób (30 % 

całkowitej liczby mieszkańców) Wynik taki wskazuje na około 17% spadek liczby 

narażonych mieszkańców. W przypadku hałasu wyrażonego wskaźnikiem LN 

obecnie narażonych jest około 100 tyś mieszkańców (20 % całkowitej liczby 

mieszkańców), co oznacza niespełna 16 procentowy spadek liczby narażonych 

mieszkańców. 

b) Hałas tramwajowy 

Trendy zmian hałasu tramwajowego zostały określone poprzez porównanie 

liczby mieszkańców narażonych na hałas, pozyskanych na podstawie map 

akustycznych 2012 i 2017. W wyniku analiz ustalono, że liczba mieszkańców 

narażonych na hałas tramwajowy o poziomie LDWN > 55 dB spadła o około 10 % 

(z 16 298 do 14 749 mieszkańców) a powierzchnia terenów na których występują 
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przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźnika LDWN > 55 dB wynosi obecnie 

2,56 km2. 

Łączna liczba mieszkańców narażonych na hałas tramwajowy o poziomie 

LN > 50 dB spadła o około 24 % (z 11 857 do 8 953 mieszkańców) a 

powierzchnia terenów na których występują przekroczenia wartości 

dopuszczalnych wskaźnika LN >  50 dB wynosi obecnie 1,76 km2. 

Analizując wyniki pomiarów hałasu tramwajowego z roku 2016 można 

zauważyć niewielki (niespełna 1 dB) spadek równoważnego poziomu dźwięku w 

stosunku do roku 2012. Tendencja ta dotyczy zarówno pory dziennej (LAeqD) jak i 

nocnej (LAeqN). 

Do działań przyczyniających się do poprawy stanu akustycznego w zakresie 

hałasu tramwajowego, zrealizowanych w latach 2012-2017 zaliczają się: 

• modernizacja torowiska w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. 

Żeromskiego, 

• szlifowanie szyn na odcinkach o dużej falistości i zużyciu: trasa Piątkowska 

od al. Solidarności do przystanku Bonin, trasa na Franowo od os. Lecha do 

pętli Franowo, ul. Matyi i Towarowa wraz z węzłem rozjazdowym, ul. 

Starołęcka wraz z pętlą Starołęka, trasa Kórnicka od rozjazdu w ul. 

Podgórnej /pl. Wiosny Ludów do rozjazdu w ul. Jana Pawła II    

• bieżące remonty torowisk tramwajowych (wymiana szyn, płyt, podkładów 

pod torowiskiem), 

• wymiana taboru tramwajowego na cichszy (w 2016 r. zlikwidowano 15 

wyeksploatowanych pociągów tramwajowych (105Na, GT8), zakupiono 

8szt. Moderus MF20AC , zakupiono i zmodernizowano 4 szt. Moderus RT6-

MF-06 -AC oraz zmodernizowano 6 szt. Moderus RT6-MF-06 –AC) 

• toczenie kół tramwajowych (w 2015 r. rozpoczęto rozruch nowej tokarki w 

zajezdni na Franowie i przetoczono koła w 229 pociągach, w 2016 r. 

przetoczono koła w 313 pociągach), 

• montaż smarownic torów na łukach o promieniu mniejszym niż 50 m, 

• wymiana zwrotnic tramwajowych na nowoczesne  
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c) Hałas lotniczy 
 

Analizując na podstawie aktualnej i poprzedniej mapy akustycznej liczbę 

mieszkańców narażonych na hałas stwierdzono poprawę warunków 

akustycznych. W zasięgu hałasu lotniczego LDWN (łącznie od lotniska Ławica i 

Krzesiny), w przedziale od 65 do 75 dB liczba mieszkańców spadła z 326 osób 

do zera. Liczba mieszkańców narażonych na przekroczenia wskaźnika LDWN w 

przedziale 0 – 5 dB spadła z 4814 mieszkańców do 1647 mieszkańców (spadek 

o 66 %). Podobne tendencje odnotowano dla mieszkańców narażonych na 

przekroczenia w zakresie 5 – 10 dB (spadek o 41 %) i 10 – 15 dB (spadek o 

81 %).W porze nocnej zwiększyła się liczba mieszkańców narażonych na 

przekroczenia 0 – 5 dB co było między innymi skutkiem takiej reorganizacji ruchu 

lotniczego, dzięki której na przekroczenia w przedziale 5 – 10 dB narażonych jest 

obecnie tylko 65 osób, a przekroczenia większe niż 10 dB nie występują w ogóle. 

Powierzchnia terenów objętych przekroczeniami wskaźnika LDWN wynosi 

1,14 km2, natomiast przekroczenia wskaźnika LN występują na powierzchni 

0,51 km2. 

Łącznie na obszarze na którym wartość wskaźnika LDWN > 55 dB mieszka 

17,87 tyś mieszkańców, z czego przekroczeniami wartości dopuszczalnych dla 

tego wskaźnika objętych jest 2,73 tys. mieszkańców – czyli o ok. 4,5 tys. 

mieszkańców mniej w stosunku do poprzedniej mapy akustycznej (7,27 tys. 

mieszkańców w roku 2012), a na obszarze objętym przekroczeniami wskaźnika 

LN w porze nocnej znajduje się obecnie 1083 mieszkańców – czyli o 227 

mieszkańców więcej w stosunku do wcześniejszej mapy. 

 

 Liczba operacji lotniczych wykonanych na lotnisku Poznań – Krzesiny 

wzrosła nieznacznie w porównaniu z rokiem 2011 (z 6 481 na 7 296) pozostając 

jednak wciąż znacznie poniżej liczby operacji przyjmowanej w „analizie 

porealizacyjnej dla lotniska Poznań-Krzesiny...”, która stanowiła podstawę 

ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania (Rozporządzenie Wojewody 

Wielkopolskiego nr 40/07 z dnia 31.12.2007 r.), która wynosiła w ciągu roku 

łącznie 15 500, w tym 200 operacji w porze nocnej. Liczba operacji w porze 

nocnej wzrosła w stosunku do ostatniej mapy akustycznej o 104 % - z 71 do 145. 
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Pomimo wzrostu liczby operacji na skutek zmian struktury ruchu na lotnisku i 

wprowadzeniu procedur antyhałasowych nie nastąpił wzrost liczby 

eksponowanych na hałas terenów i ludzi. 

Liczba operacji lotniczych wykonanych na lotnisku Poznań – Ławica także 

wzrosła nieznacznie w porównaniu z rokiem 2011 (z 21 824 na 23 346). Liczba 

operacji w porze nocnej spadła o 6 % w stosunku do ostatniej mapy akustycznej 

(z 2661 do 2512 operacji). W porównaniu z rokiem 2012 znacząco zmieniło się 

obciążenie kierunków drogi startowej. Obecnie liczba operacji wykonywanych 

nad Poznaniem w porze nocnej jest mniejsza o ponad 59% (spadek z 1482 na 

608 operacji) Taki spadek liczby operacji w nocy ma znaczący wpływ na poprawę 

komfortu akustycznego wokół lotniska Ławica. Powyższe zmiany rozkładu ruchu 

na lotnisku były jedną z przyczyn propozycji zmiany granic obszaru 

ograniczonego użytkowania wynikającej z przeprowadzonej w 2016 roku analizy 

porealizacyjnej na lotnisku. 

Lotnisko Poznań-Ławica realizuje ciągły monitoring hałasu lotniczego w 

punktach pomiarowych usytuowanych wokół lotniska, a wyniki tego monitoringu 

przedkładane są w cyklach miesięcznych do właściwych organów ochrony 

środowiska – Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

W przypadku lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny w sierpniu 2016 r. 

zakończono realizację rocznego ciągłego monitoringu hałasu lotniczego w 

otoczeniu tego lotniska. Wyniki monitoringu zostały zebrane w opracowaniu pt. 

„Raport końcowy z ciągłego monitoringu hałasu wokół lotniska Poznań Krzesiny” 

i przekazane Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

Śledzenie trendów zmian stanu akustycznego środowiska w przypadku lotniska 

Poznań-Krzesiny na podstawie monitoringu okresowego jest znacznie utrudnione 

ze względu na duże dobowe zmiany liczby oraz rodzajów wykonywanych 

operacji. Jedynym miarodajnym narzędziem oceny i kontroli stanu środowiska 

jest w tym przypadku ciągły monitoringu hałasu. 
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d) Hałas kolejowy 
 

Łączna liczba mieszkańców narażonych na hałas kolejowy LDWN > 55 dB wynosi 

obecnie 3,644 tys. z czego na terenach objętych przekroczeniami wskaźnika 

LDWN znajduje się obecnie 160 mieszkańców. Całkowita powierzchnia terenów 

zagrożonych wynosi 16,78 km2, a powierzchnia objęta przekroczeniami 

wskaźnika LDWN to 0,12 km2. 

Łączna liczba mieszkańców narażonych na hałas kolejowy LN > 50 dB 

wynosi obecnie 1,884 tys. z czego na terenach objętych przekroczeniami 

wskaźnika LN znajduje się obecnie 95 mieszkańców. Całkowita powierzchnia 

terenów zagrożonych wynosi 12,93 km2, a powierzchnia objęta przekroczeniami 

wskaźnika LN to 0,097 km2. 

Z porównania obecnych wyników z danymi z poprzedniej mapy 

akustycznej wynika, iż całkowita powierzchnia obszarów eksponowanych na 

hałas wzrosła o ok. 25 % w przypadku wskaźnika LDWN i o około 20 % w 

przypadku wskaźnika LN. Całkowita liczba osób narażonych na hałas wzrosła o 

ok. 16 % w przypadku wskaźnika LDWN oraz w porze nocnej (wskaźnik LN) 

zmalała o ok. 10 %. 

Z porównania wyników pomiarów hałasu kolejowego prowadzonych w 

roku 2012 i 2017 wynika, iż poziom hałasu w porze dziennej zmniejszył się 

średnio nieco poniżej 1 dB a w porze nocnej nastąpił spadek średnio o ok. 

2,3 dB. Takie spadki pomimo znacznego wzrostu natężenia ruchu (na niektórych 

odcinkach linii kolejowych natężenie ruchu wzrosło nawet 9 krotnie) i prędkości 

pociągów wynika z poprawy stanu torowisk oraz z budowy nowych ekranów 

akustycznych. 

Na przestrzeni lat 2012-2017 dzięki realizacji szeregu działań 

inwestycyjnych z uwzględnieniem ochrony środowiska przed hałasem, w 

znacznym stopniu została ograniczona emisja hałasu kolejowego w następujący 

sposób:  

• zrealizowano inwestycję pn. „Modernizacja torowiska na linii nr 271 Wrocław – 

Poznań od granic miasta do Poznania Głównego, 5,3 km” w ramach projektu 
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pn. „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, 

odcinek Czempiń – Poznań”  

• przeprowadzono prace budowlane w obrębie torowisk na terenie Poznania 

polegające na kompleksowej wymianie nawierzchni na tory bezstykowe z 

szyn 60E1 na podkładach strunobetonowych PS94 z przytwierdzeniem 

sprężystym typu SB, wymianie podkładów drewnianych, przebudowie mostu 

stalowego na rzece Warcie,  

• prowadzono cykliczne szlifowanie szyn kolejowych w 2014 i w 2016 r. 

(szlifowanie szyn i rozjazdów w obrębie miasta Poznania) 

Wszystkie wymienione działania (modernizacja torowisk kolejowych oraz 

szlifowanie szyn) powodują zmniejszenie emisji hałasu (u źródła). 

 

e) Hałas przemysłowy 
 

Zgodnie z Mapą akustyczną 2017, która obejmowała główne zakłady 

przemysłowe oraz Tor Poznań, liczba mieszkańców Poznania narażonych na ten 

rodzaj hałasu, wyrażony wskaźnikiem dobowym LDWN > 55 dB, stanowi niewielki 

odsetek całkowitej liczby mieszkańców i wynosi poniżej 100 mieszkańców, 

natomiast narażonych na hałas w porze nocnej, wyrażony wskaźnikiem 

LN > 50 dB – ok. 60 mieszkańców. Powierzchnia terenów zagrożonych hałasem 

przemysłowym, wyrażonym wskaźnikiem LDWN wynosi obecnie 0,11 km2, 

natomiast wyrażonym wskaźnikiem LN – 0,21 km2. 

W związku z lokalnym zasięgiem oddziaływaniem hałasu przemysłowego 

stanowi on w ujęciu globalnym, skali całego miasta, najmniejsze zagrożenie dla 

mieszkańców. Ograniczenie jego oddziaływania do granicy terenu zakładów jest 

stosunkowo łatwe do osiągnięcia w porównaniu do pozostałych źródeł hałasu. 
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