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1.

Podstawy formalne realizacji Programu

Niniejsza dokumentacja do określenia „Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla miasta Leszna” zwana dalej Programem, przygotowana została
przez firmę LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Wrocławia, na
podstawie Umowy nr GK-O.621.1.2013 zawartej z Miastem Leszno, ul.
Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno reprezentowanym przez Pana
Tomasza Malepszego – Prezydenta Miasta Leszna.
1.1.

Zakres Programu

W roku 2012, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla dróg krajowych na
terenie miasta Leszna, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów
rocznie oraz dla odcinków linii kolejowych po których przejeżdża ponad
30 000 pociągów rocznie opracowane zostały mapy akustyczne, które
pozwoliły na zidentyfikowanie terenów, na których obserwowany poziom
hałasu przekracza poziomy normatywne.
W poniższych tabelach zestawiono podstawowe dane źródeł hałasu objętych
opracowaniem map akustycznych.
Tabela nr 1. Charakterystyka analizowanych odcinków dróg krajowych na
terenie miasta Leszna.
Powierzchnia
obszaru
[km2]

Lp.

Nazwa
drogi

Lokalizacja

Długość odcinka

1

2

3

4

5

1
2

DK5
DK12

m. Leszno
m. Leszno

6,55
6,95

3,96
4,01

[km]

Tabela nr 2. Dane odcinka linii kolejowej w powiecie grodzkim Leszno, po
którym przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie.
Nr
linii

Nazwa
linii

Nazwa
odcinka

271

Wrocław
Główny
–
Poznań
Główny

Leszno –
Luboń k.
Poznania

Kilometraż
Początek
Koniec
odcinka
odcinka

95.798

155.000

Liczba pociągów rocznie

Długość
odcinka

Pasażerskie

Towarowe

Ogółem

59.202

25641

8213

33854

Niniejszym Programem objęto odcinki dróg krajowych nr 5 i nr 12 oraz
odcinek linii kolejowej nr 271 zlokalizowany w granicach administracyjnych
miasta Leszna.
Ponadto w Programie oceniono ogólny stan klimatu akustycznego na
obszarze Leszna w odniesieniu do wyników realizowanych na przestrzeni
ostatnich lat pomiarów poziomu hałasu oraz pomiarów natężeń ruchu na
terenie miasta.
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1.2.

Zespół autorski

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna wykonany
został zrealizowany przez zespół autorski w składzie:
Odpowiedzialny za realizację zadania:
- dr inż. Zbigniew Lewicki – Prezes Zarządu LEMITOR Ochrona Środowiska
Sp. z o.o.
mgr inż. Łukasz Stasiak
inż. Grzegorz Sumara
mgr inż. Maciej Stryjakiewicz
mgr inż. Natalia Bigaj
mgr inż. Mariusz Jęczmiński
mgr inż. Przemysław Lewicki
1.3.

Podstawy prawne

Realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem wynika z zapisów
następujących aktów prawnych:
Przepisy unijne
Podstawowym dokumentem dotyczącym oceny i zarządzania hałasem w
środowisku jest Dyrektywa 2002/49/WE, w sprawie oceny i zarządzania
hałasem w środowisku.
Przepisy krajowe
W zakresie przepisów krajowych obowiązują następujące przepisy prawa:
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, (Dz. U.
z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
Jest to podstawowy akt prawny, z którego wynika konieczność sporządzenia
„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza
aglomeracjami przez zarządzających drogami, liniami kolejowymi,
zaliczanymi do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne
oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach”. Na podstawie art. 119
ust. 1. programy ochrony środowiska przed hałasem tworzy się dla terenów,
na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, których celem
jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego. Z zapisu art. 119 ust.
5. wynika, że programy ochrony środowiska przed hałasem powinny być
określone w terminie jednego roku od dnia przedstawienia map
akustycznych przez podmioty zobowiązane do jej wykonania.
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rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002r. w
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać
Program ochrony środowiska przed hałasem (Dz.U. 2002 nr 179
poz. 1498).
Program powinien się składać z następujących części:
opisowej (tj. opisu obszaru objętego Programem, wyszczególnienia
podstawowych kierunków i zakresów działań niezbędnych do
przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz
terminu realizacji Programu i źródła finansowania Programu),
wyszczególniającej ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji
Programu (tj. przedstawienia organów administracji właściwych w
sprawach oraz podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki),
uzasadniającej (tj. zastawienia danych i wniosków wynikających ze
sporządzenia modelowych map akustycznych oraz koncepcji działań
zabezpieczających środowisko przed hałasem).
Rozporządzenie ponadto określa zakres tematyczny Programu ochrony
środowiska przed hałasem oraz podaje kryteria do określenia priorytetów
poszczególnych działań naprawczych.
ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2008r. Nr 199, poz. 1227).
Ustawa reguluje również kwestie związane z udziałem społeczeństwa
w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony
środowiska przed hałasem.
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012r., poz. 1109).
Rozporządzenie określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu,
określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz LAeqD, i LAeqN dla rodzajów
terenów przeznaczonych pod:
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
szpitale i domy opieki społecznej,
budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
tereny strefy ochronnej „A” uzdrowiskowej,
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe,
tereny mieszkaniowo - usługowe.
Wartości dopuszczalnych poziomów hałasu określono z uwzględnieniem
rodzajów obiektów lub działalności będącej źródłem hałasu oraz również dla
każdego wskaźnika - czas odniesienia.
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rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010r. w
sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN
(Dz. U. nr 215, poz. 1414)
W niniejszym rozporządzeniu określono sposób, według którego wyznacza się
wskaźnik LDWN. Zgodnie z zapisami tego aktu prawnego jest on następujący:

L

0,1(L + 5) 8 0,1(L + 10) 
 12 0,1L
W
N
D + 4 10
= 10lg  10
+ 10

DWN
24
24
 24


gdzie:
LDWN – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w
decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób roku, z uwzględnieniem
pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00),
pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18:00 do godz.
22:00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do
godz.6:00),
LD – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w
decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór dnia w roku
(rozumianych jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00),
LW – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w
decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór wieczoru w roku
(rozumianych jako przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00),
LN – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w
decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku
(rozumianych jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz.6:00).
Ponadto do opracowania wykorzystano następujące dodatkowe akty prawne:
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie
dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować
negatywne oddziaływanie akustyczne na znaczących obszarach, dla
których jest wymagane sporządzenie map akustycznych, oraz sposobu
określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. z 2007r. Nr 1,
poz. 8),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007r. 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 16 czerwca 2011r. w sprawie
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub
energii w środowisku przez zarządzającego droga, linią kolejowa, linią
tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140 poz. 824).
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2.
2.1.

Wprowadzenie
Cel, zakres i ogólna charakterystyka Programu

Obowiązek realizacji Programów ochrony środowiska przed hałasem wynika
z zapisów Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
25 czerwca 2002r. w sprawie
oceny i zarządzania hałasem
w środowisku oraz z art. 119 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27
kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 112 ustawy Prawo ochrony środowiska – ochrona przed
hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
środowiska. Cel ten ma być osiągany poprzez utrzymanie poziomu hałasu
docelowo poniżej lub na poziomie wartości dopuszczalnej, a tam, gdzie
normy nie są dotrzymane należy dążyć do zmniejszenia hałasu, co najmniej
do dopuszczalnego.
Podstawowym celem Programu jest wskazanie działań naprawczych
mających za zadanie ograniczenie emisji hałasu do środowiska (w tym
przypadku z odcinków dróg krajowych oraz linii kolejowej), a tym samym
polepszenie komfortu życia społeczeństwa. W efekcie realizacja wskazanych
w Programie ochrony środowiska przed hałasem działań powinna
doprowadzić do redukcji poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych na
terenach, na których wystąpiły przekroczenia obowiązujących norm (art. 119
ust. 1 ustawy POŚ).
Podstawę Programu ochrony środowiska przed hałasem stanowi mapa
akustyczna, której zadaniem było m.in. wskazanie terenów zagrożonych
oddziaływaniem ponadnormatywnego poziomu hałasu oraz oszacowanie
liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas.
Mapy akustyczne dla terenów znajdujących się w pobliżu analizowanych
odcinków dróg krajowych oraz linii kolejowych zlokalizowanych na terenie
Leszna zostały opracowane w 2012r. W październiku 2012 roku weszło
w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska, zmieniające dopuszczalne
poziomy hałasu w środowisku, pochodzącego od dróg i linii kolejowych.
W związku powyższym zaistniała konieczność aktualizacji pierwotnych wersji
map akustycznych w wymaganym zakresie. Zaktualizowane mapy
akustyczne wykorzystano jako podstawę do opracowania niniejszego
Programu ochrony środowiska przed hałasem.
Materiałem wyjściowym do niniejszego opracowania są mapy imisyjne, mapy
terenów o przekroczonych dopuszczalnych wartościach hałasu w odniesieniu
do funkcji terenu (mapy różnicowe) oraz mapy rozkładu wskaźnika M,
będącego miarą zagrożenia hałasem. Program stworzono w oparciu
o szczegółową analizę efektywności możliwych środków obniżenia hałasu
samochodowego oraz kolejowego. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż przy
opracowywaniu niniejszego dokumentu pod uwagę brano nie tylko wyniki
opracowanych map akustycznych, ale również możliwości finansowe oraz
plany inwestycyjne zarządzających źródłami hałasu, dzięki czemu Program
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dostosowano
do
polityki
ekologicznej
i
wielkopolskiego, a także samego miasta Leszno.

finansowej

województwa

Biorąc pod uwagę cel strategiczny opracowania, tzn. obniżenie poziomu
hałasu w środowisku, w skład Programu wchodzą cztery podstawowe
elementy:
• analiza aktualnego stanu klimatu akustycznego, wykonana na
podstawie zaktualizowanych map akustycznych, wskazujących
obszary najbardziej narażone na oddziaływanie poszczególnych źródeł
hałasu;
• ocena realizacji poprzednich programów, obejmująca analizę
przyjętych założeń i strategii oraz stopnia realizacji zamierzonych
działań;
• wyznaczenie podstawowych kierunków działań mających na celu
obniżenie poziomu hałasu w środowisku;
• wskazanie obszarów i zakresu działań w odniesieniu do
poszczególnych źródeł emisji hałasu.
Niniejsze opracowanie odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed
hałasem (Dz. U. 2002 Nr 179, poz. 1498).
2.2.

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku stanowiące standardy
jakości środowiska, tj. długookresowe, średnie poziomy dźwięku LDWN oraz
LN, zostały określone przez Ministra Środowiska w rozporządzeniu z dnia 1
października
2012r.,
zmieniającym
rozporządzenie
w
sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109).
Wartości te zależą od rodzaju zagospodarowania terenu, źródła hałasu oraz
pory doby. Wartości LDWN i LN dla poszczególnych rodzajów terenu oraz źródeł
hałasu przedstawiono w kolejnej tabeli.
Należy zaznaczyć, że w okresie od zakończenia prac nad mapami
akustycznymi na terenie miasta rozpoczęła się realizacja inwestycji,
mających wpływ na obraz klimatu akustycznego na terenie miasta
(np. przebudowa drogi krajowej nr 5). W propozycjach działań w Programie
uwzględniono zatem zarówno realizowane aktualnie, jak również planowane
w najbliższym czasie inwestycje.
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Tabela nr 3. Dopuszczalne wartości długookresowych wskaźników poziomu
hałasu powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu.

Lp.

1

1

2

3

4

Rodzaj terenu

2

a) strefa ochronna „A”
uzdrowisk
b) Tereny szpitali poza
miastem
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
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
i
zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny zabudowy
zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno
wypoczynkowe
d)
Tereny
mieszkaniowo
usługowe
Tereny
w
strefie
śródmiejskiej
miast
powyżej
100
tys.
mieszkańców

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB
Pozostałe obiekty i
działalność będąca źródłem
Drogi lub linie kolejowe
hałasu
LN
LN
LDWN przedział
LDWN
przedział
przedział
czasu
przedział czasu
czasu
czasu
odniesienia
odniesienia
odniesienia
odniesienia
równy
równy
równy
równy
wszystkim
wszystkim
wszystkim
wszystkim
dobom w roku
dobom w roku
porom nocy
porom nocy
3

4

5

6

50

45

45

45

64

59

50

40

68

59

55

45

70

65

55

45

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku obowiązują dla rodzajów terenów
wyszczególnionych w powyższej tabeli i zależą one od rodzaju terenu,
charakteru mierzonego hałasu oraz okresu odniesienia. Rodzaj terenu
określa się na podstawie zapisów w miejscowym planie zagospodarowania
terenu.
Należy zaznaczyć, że zapisy w aktualnych planach zagospodarowania
przestrzennego są często niejednoznaczne i występują przypadki, w których
ten sam obszar ma kilka zróżnicowanych funkcji. Zgodnie z Art. 114 ust. 2
Ustawy POŚ, jeżeli teren może być zaliczony do kilku rodzajów terenów,
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o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, uznaje się, że dopuszczalne poziomy
hałasu powinny być ustalone jak dla przeważającego rodzaju terenu.
Przekroczenie wartości dopuszczalnych stanowi miarę zagrożenia warunków
akustycznych w środowisku.

3.
3.1.

Charakterystyka obszaru objętego Programem
Charakterystyka ogólna

Leszno położone jest w województwie wielkopolskim w zachodniej części
Polski, pomiędzy dwoma dużymi centrami gospodarczymi – Wrocławiem
i Poznaniem. Pod względem wielkości miasto zajmuje siódmą pozycję
w województwie z powierzchnią 31,86km2 zamieszkaną przez 64694
mieszkańców, co daje gęstość zaludnienia na poziomie 2029 osoby/km2.
W Lesznie nie występuje prawny podział administracyjny na dzielnice
miejskie i osiedla mieszkaniowe. Miasto jest jednolitą gminą o statusie
miasta, a dzielnice i osiedla nie są jednostkami pomocniczymi gminy.
Nazewnictwo dzielnic i osiedli jest nazewnictwem zwyczajowym, powszechnie
używanym przez mieszkańców, wynikającym z pewnych uwarunkowań
urbanistycznych i historycznych tych terenów. W umownej nomenklaturze
na terenie Leszna występują następujące dzielnice: Nowe Miasto, Podwale,
Zatorze, Leszczynko, Gronowo, Przylesie, Grzybowo, Zaborowo, Centrum oraz
następujące osiedla mieszkalne: Osiedle Antoniny, Osiedle Ogrody, Osiedle
Wieniawa, Osiedle Armii Krajowej, Osiedle Przyjaźni, Osiedle na Skarpie,
Osiedle Zamenhofa, Osiedle Rejtana, Osiedle Sułkowskiego, Osiedle
Grunwald, Osiedle Prochownia, Osiedle Ostroroga i Osiedle Przylesie.
W Lesznie zamieszkuje ponad 64tyś. mieszkańców, z czego 52,5% stanowią
kobiety. W 2010r. 42tyś. mieszkańców (65,2%) było w wieku produkcyjnym,
ok. 12tyś. (18,7%) w wieku przedprodukcyjnym oraz ok. 10tyś. (16,1%) w
wieku poprodukcyjnym. W końcu stycznia 2011r. liczba zarejestrowanych
bezrobotnych w Lesznie obejmowała ok. 3tyś. mieszkańców, co stanowiło
stopę bezrobocia na poziomie 8,8%.
Przez Leszno przebiegają dwie drogi krajowe: DK5 (E261) Świecie – Lubawka
oraz DK12 Łęknica – Berdyszcze. Łączna długość dróg i ulic na terenie
Leszna wynosi odpowiednio: drogi krajowe – 13,5km, drogi wojewódzkie –
6,3km, drogi powiatowe – 46km, drogi gminne – 148,8km, ścieżki rowerowe –
25,5km. W najbliższych latach planowana jest budowa obwodnicy Leszna
w ciągu drogi ekspresowej S5 (odcinek Radomicko - Kaczkowo). Ponadto
w mieście działa stacja kolejowa Leszno oraz przystanek Leszno Grzybowo.
Droga krajowa nr 5 łączy jedne z największych aglomeracji miejskich
w Polsce, tj. bydgosko-toruńską, poznańską i wrocławską. Przez Leszno
DK nr 5 przebiega z północy na południe ulicami: Poznańską (do ronda
z ul. Fabryczną), Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Al. Konstytucji
3 Maja (do granicy miasta). Na początkowym odcinku trasa posiada jedną
jezdnię (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku) z wydzielonym pasem
rozdziału. Za rondem z ul. Wilkowicką droga rozdziela się na dwie jezdnie (po
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dwa pasy ruchu w każdym kierunku), by następnie za „zakrętem” zmienić się
w trzy pasy ruchu w obu kierunkach.
Trasa na całej długości krzyżuje się z następującymi ulicami:
- ul. Wilkowicka / ul. Gronowska,
- ul. Fabryczna,
- ul. Mickiewicza,
- ul. Niepodległości/Kąkolewska,
- Al. Jana Pawła II / Estkowskiego (DK 12),
- ul. 55 Pułku Piechoty,
- ul. Jana Kiepury,
- ul. Okrężna.
W chwili obecnej trwa przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach
administracyjnych miasta Leszno.
Droga krajowa nr 12 przebiega w kierunku zachód - wschód łącząc Głogów
z Jarocinem. Przez Leszno DK nr 12 biegnie ulicami: Szybowników,
gen. Stefana Grota – Roweckiego, Al. Jana Pawła II, Ewarysta Estkowskiego,
Unii Europejskiej oraz ul. Kąkolewską. Na początkowym odcinku trasa
posiada jedną jezdnię (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku), by
w okolicy skrzyżowania z ul. Wolińską rozdzielić się na dwie jezdnie (po dwa
pasy ruchu w każdym kierunku). Następnie droga biegnie wiaduktem
im. gen. Grota – Roweckiego nad liniami kolejowymi. Mijając skrzyżowanie
z Al. Konstytucji 3 Maja, aż do granicy miasta trasa ponownie uzyskuje
przebieg jednojezdniowy (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku).
Trasa na całej długości krzyżuje się z następującymi ulicami:
- ul. Łanowa,
- ul. Dożynkowa,
- ul. Kochanowskiego,
- ul. Wolińska,
- ul. Polna,
- Al. Krasińskiego / ul. C. K. Norwida,
- ul. ks. T. Korcza,
- ul. Grunwaldzka,
- Al. Konstytucji 3 Maja,
- ul. Francuska.
W chwili obecnej opracowywane jest Studium wykonalności projektu
przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta
Leszna.
Omawiane odcinki dróg krajowych oraz odcinek linii kolejowej nr 271 od
Stacji Leszno do miejscowości Luboń k. Poznania, objęte zostały w 2012r.
opracowaniami map akustycznych (Mapy akustyczne dla dróg krajowych
o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów w ciągu roku oraz linii
kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów w ciągu roku).
Odcinki te ujęto w niniejszym Programie.
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3.2.

Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu

Drogi oraz linie kolejowe są liniowymi źródłami dźwięku, generującymi hałas
typu komunikacyjnego. Na poziom tego hałasu wpływają czynniki związane
z drogą, linią kolejową, ruchem i jego strukturą oraz czynniki niezależne.
Do czynników związanych z drogą oraz linią kolejową wpływających na
generację oraz propagację hałasu zaliczyć można rodzaj i stan nawierzchni,
rodzaj i stan torowiska, położenie trasy względem poziomu terenu, jej
geometrię (szerokość drogi, liczbę pasów ruchu, pas zieleni, nachylenie
poprzeczne i podłużne), sposób łączenia szyn, organizację ruchu
(ograniczenia
prędkości,
przejścia
dla
pieszych,
skrzyżowania,
w szczególności te z sygnalizacją świetlną) oraz obiekty inżynierskie i obiekty
mające na celu ograniczenie hałasu, w szczególności ekrany akustyczne.
Czynnikami związanymi z użytkowaniem drogi lub linii kolejowej
wpływającymi na generację hałasu jest struktura ruchu, zarówno ilościowa,
jak i jakościowa – jego natężenie, udział pojazdów ciężkich, rodzaj taboru
kolejowego prędkość przejazdów i rodzaj ruchu (przyspieszony, hamujący,
stabilny, przerywany itp.).
Propagacja hałasu zależy również od czynników niezależnych od stanu
drogi / linii kolejowej i jej użytkowania, takich jak warunki meteorologiczne,
pora doby, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu (wpływ odbić
i pochłaniania dźwięku przez teren i obiekty sąsiadujące z drogą / linią
kolejową).
3.2.1.

Drogi i ulice

Niniejszym Programem objęto odcinki: drogi krajowej nr 5 o łącznej długości
6,55km i drogi krajowej nr12 o łącznej długości 6,95km położonych
w granicach administracyjnych miasta Leszno w oparciu o opracowaną
uprzednio mapę akustyczną, wykonaną przez firmę Lemitor Ochrona
Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław. W ramach
mapy akustycznej analizowano tereny zlokalizowane w pasie o szerokości ok.
600m (2 x 300m z każdej strony drogi).
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Rysunek nr 1. Odcinki dróg krajowych nr 5 i nr 12 w granicach miasta
Leszno.
Analizowane odcinki tras na całej swojej długości są drogami o nawierzchni
asfaltowej z przekrojem jednojezdniowym, dwupasmowym oraz przekrojem
dwujezdniowym, czteropasmowym oraz sześciopasmowym. W miejscach
zbiegu ul. Poznańskiej - ul. Wilkowickiej - ul. Gronowskiej, ul. Poznańskiej –
ul. Fabrycznej – Al. marsz. J. Piłsudskiego, Al. marsz. J. Piłsudskiego –
Al. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Unii Europejskiej – ul. Kąkolewskiej
zlokalizowane są ronda.
Wzdłuż analizowanej trasy DK nr 5, na odcinku pomiędzy ul. Ostroroga
i ul. Niepodległości zlokalizowany jest ekran akustyczny, chroniący
zabudowę mieszkaniową osiedla Ogrody.
Strukturę ruchu na analizowanych odcinkach DK nr 5 oraz DK nr 12
przedstawiono w kolejnych tabelach, wykorzystując wyniki całodobowych
obserwacji, prowadzonych przez firmę EKOANALITYKA Jerzy Sternal,
ul. Święciechowska 4, 64-100 Leszno w 2010r.
Tabela nr 4. Natężenia ruchu na DK nr 5, odcinek od granicy miasta do
ronda z ul. Wilkowicką / ul. Gronowską
Pora doby

Natężenie ruchu
Pojazdy lekkie [poj./h]
Pojazdy ciężkie [poj./h]
min
max
średnie
min
max
średnie

1

2

3

4

5

6

7

Pora dnia (6:00-18:00)
Pora wieczoru (18:00-22:00)
Pora nocy (22:00-06:00)

676
325
51

1247
844
289

1016
582
131

122
92
69

175
133
94

145
109
86
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Tabela nr 5. Natężenia ruchu na DK nr 5, odcinek
z ul. Wilkowicką / ul. Gronowską do skrzyżowania z DK nr 12
Pora doby

od

ronda

Natężenie ruchu
Pojazdy lekkie [poj./h]
Pojazdy ciężkie [poj./h]
min
max
średnie
min
max
średnie

1

2

3

4

5

6

7

Pora dnia (6:00-18:00)
Pora wieczoru (18:00-22:00)
Pora nocy (22:00-06:00)

622
356
45

1307
1097
284

996
721
116

114
87
52

181
129
88

138
108
74

Tabela nr 6. Natężenia ruchu na DK nr 5, odcinek od skrzyżowania
z DK nr 12 do skrzyżowania z ul. Okrężną
Pora doby

Natężenie ruchu
Pojazdy lekkie [poj./h]
Pojazdy ciężkie [poj./h]
min
max
średnie
min
max
średnie

1

2

3

4

5

6

7

Pora dnia (6:00-18:00)
Pora wieczoru (18:00-22:00)
Pora nocy (22:00-06:00)

828
476
41

1541
1212
429

1196
800
169

103
94
48

161
112
97

139
102
72

Tabela nr 7. Natężenia ruchu na DK nr 5, odcinek od skrzyżowania
z ul. Okrężną do granicy miasta
Pora doby

Natężenie ruchu
Pojazdy lekkie [poj./h]
Pojazdy ciężkie [poj./h]
min
max
średnie
min
max
średnie

1

2

3

4

5

6

7

Pora dnia (6:00-18:00)
Pora wieczoru (18:00-22:00)
Pora nocy (22:00-06:00)

723
381
63

1289
1020
455

1044
675
168

100
81
45

122
116
84

110
93
64

Tabela nr 8. Natężenia ruchu na DK nr 12, odcinek od granicy miasta do
skrzyżowania z ul. Wolińską
Pora doby

Natężenie ruchu
Pojazdy lekkie [poj./h]
Pojazdy ciężkie [poj./h]
min
max
średnie
min
max
średnie

1

2

3

4

5

6

7

Pora dnia (6:00-18:00)
Pora wieczoru (18:00-22:00)
Pora nocy (22:00-06:00)

458
219
40

909
692
251

707
410
97

90
77
31

151
117
83

127
91
50

Tabela nr 9. Natężenia ruchu na DK nr 12, odcinek od skrzyżowania
z ul. Wolińską do skrzyżowania z DK nr 5
Pora doby

Natężenie ruchu
Pojazdy lekkie [poj./h]
Pojazdy ciężkie [poj./h]
min
max
średnie
min
max
średnie

1

2

3

4

5

6

7

Pora dnia (6:00-18:00)
Pora wieczoru (18:00-22:00)
Pora nocy (22:00-06:00)

920
416
39

1627
1352
462

1358
843
162

95
72
33

194
128
97

153
93
52
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Tabela nr 10. Natężenia ruchu na DK nr 12, odcinek od skrzyżowania
z DK nr 5 do ronda Grzybowo
Pora doby

Natężenie ruchu
Pojazdy lekkie [poj./h]
Pojazdy ciężkie [poj./h]
min
max
średnie
min
max
średnie

1

2

3

4

5

6

7

Pora dnia (6:00-18:00)
Pora wieczoru (18:00-22:00)
Pora nocy (22:00-06:00)

757
298
21

1469
1076
337

1075
639
112

65
33
15

124
97
47

108
55
28

Tabela nr 11. Natężenia ruchu na DK nr 12, odcinek od ronda Grzybowo do
granicy miasta
Pora doby

Natężenie ruchu
Pojazdy lekkie [poj./h]
Pojazdy ciężkie [poj./h]
min
max
średnie
min
max
średnie

1

2

3

4

5

6

7

Pora dnia (6:00-18:00)
Pora wieczoru (18:00-22:00)
Pora nocy (22:00-06:00)

469
153
22

708
454
250

558
292
69

59
18
9

92
47
27

78
31
16

Należy zaznaczyć, iż na wybranych ulicach miasta Leszna realizowane były
pomiary natężenia ruchu drogowego z podziałem z uwzględnieniem
kierunków ruchu oraz podziału na następujące kategorie pojazdów:
samochody osobowe, samochody dostawcze, samochody ciężarowe oraz
autobusy. Powyższe pomiary przeprowadziło konsorcjum firm: INTEGRA Sp.
z o.o. ul. Śniadeckich 13/10, 60-774 Poznań oraz Pracownia Inżynierii
Lądowej „RONDO” Magdalena Artur Fojud Sp. j., os. Przylesie 6c/7, 63-004
Tulce. Badania wykonywane były w dwóch okresach: jesiennym w dniach
7-8 listopada 2003r. oraz wiosennym w dniach 18-19 marca i 7 kwietnia
2004r. W kolejnej tabeli zestawiono uzyskane wyniki pomiarów, przy czym
odnoszono się tutaj wyłącznie do punktów zlokalizowanych poza odcinkami
dróg krajowych nr 5 i nr 12 objętych niniejszym Programem. Wartości
natężeń ruchu na drogach krajowych nr 5 i nr 12 zestawiono z wartościami
aktualnymi (wyniki pomiarów z 2010r.) w rozdziale „Analiza trendów zmian
klimatu akustycznego”.
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Tabela nr 12. Wartości natężeń ruchu na ulicach miasta Leszna – wyniki pomiarów 2003/2004r.
L.p.

Ulica

1

Krasińskiego

2

Osiecka

3

Kąkolewska

4

Mickiewicza

5

Sygietyńskiego

6

Kiepury

7

8

Niepodległości

Grunwaldzka

9
10

Niepodległości
Prochownia

11

Grunwaldzka

12

1 Maja

13

Opalińskich

14

Zacisze

15

1 Maja

16

Okrężna

17

Norwida

Kierunek
Słowiańska
Norwida
Osieczna
Kąkolewska
Osiecka
Al.
Konstytucji 3
Maja
Al.
Piłsudskiego
Dąbrowskiego
Szpitalna
Dekana
Al.
Konstytucji 3
Maja
Szpitalna
Al.
Konstytucji 3
Maja
Grunwaldzka
Al. Jana
Pawła II
Niepodległości
Dąbrowskiego
Jagiellońska
Al. Jana
Pawła II
17 Stycznia
Leśna
Lipowa
Mickiewicza
Narutowicza
Fabryczna
Opalińskich
Zaborowo
Leśna
Strzelecka
17 Stycznia
Centrum
Obr. Lwowa

OSOBOWE
Poj./h
Poj./24h
JESIEŃ
WIOSNA
JESIEŃ
WIOSNA
685
5708
756
6300
228
204
1900
1700
180
185
1500
1542
561
4675
533

-

4442

-

619

-

5158

413
-

116
120

3442
-

-

156

-

DOSTAWCZE
Poj./h
Poj./24h
JESIEŃ
WIOSNA
JESIEŃ
WIOSNA
63
525
141
1175
30
30
250
250
31
25
258
208
13
108
475

-

CIĘŻAROWE
Poj./h
Poj./24h
JESIEŃ
WIOSNA
JESIEŃ
WIOSNA
35
292
10
83
11
24
92
200
22
24
183
200
6
50
-

57

-

21

-

-

5

-

42

-

0

-

967
1000

18
-

13
4

150
-

108
33

1
-

1
0

-

1300

-

1

-

8

-

0

153

-

1275

-

3

-

25

-

384

329

3200

2742

4

11

33

92

175

AUTOBUSY
Poj./h
Poj./24h
JESIEŃ
WIOSNA
JESIEŃ
WIOSNA
5
42
13
108
3
4
25
25
3
2
25
25
4
33
-

-

8

-

67

-

0

-

12

-

100

-

8
-

8
0

8
-

10
8

67
-

83
67

-

0

-

5

-

42

3

-

25

-

7

-

58

2

4

17

33

9

14

75

117
67

775

515

6458

4292

18

5

150

42

5

6

42

50

9

8

75

577

-

4808

-

32

-

267

-

4

-

33

-

5

-

42

-

414
490
512

-

3450
4083
4267

-

33
10
9

-

275
83
75

-

5
0
3

-

42
0
25

-

6
0
11

-

50
0
92

-

540

-

4500

-

18

-

150

-

6

-

50

-

8

-

67

-

478
246
295
323
352
284
285
278
408
404
398

122
163
250
283
404
325

3983
2050
2458
2692
2933
2367
2375
2317
3400
3367
3317

1017
1358
2083
2358
3367
2708

31
47
56
11
12
31
29
48
62
55
52

13
8
51
22
40
43

258
392
467
92
100
258
242
400
517
458
433

108
67
425
183
333
358

7
11
8
7
7
5
13
24
20
14
11

7
2
5
5
15
19

58
92
67
58
58
42
108
200
167
117
92

58
17
42
42
125
158

9
9
8
6
7
5
5
5
4
8
5

9
5
6
3
10
5

75
75
67
50
58
42
42
42
33
67
42

75
42
50
25
83
42
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cd Tabeli nr 12
L.p.

Ulica

18

Dożynkowa

19

55 Pułku
Piechoty

20

Dąbrowskiego

21

Fabryczna

22

Śniadeckich

23

Krasińskiego

Kierunek
Lipowa
Szybowników
Al.
Konstytucji 3
Maja
Grunwaldzka
Niepodległości
Al. Jana
Pawła II
Śniadeckich
Poznańska
Krasińskiego
Fabryczna
Al. Jana
Pawła II
Śniadeckich
Racławicka
Okrężna
Święciechowa
Słowiańska
PKP
Wiadukt

24

17 Stycznia

25

Święciechowska

26

Dworcowa

27

Franciszka z
Asyżu

28

Święciechowska

29

Szczepanowskiego

30

Spółdzielcza

31

Wolińska

32
33
34

Wyszyńskiego

Święciechowska

Łużycka
Słowiańska

Wolińska
Krasińskiego

35

Wałowa

36
37

Średnia
Łaziebna

Okrzei
Święciechowska

Kilińskiego
Franciszka z
Asyżu
Święciechowska

Okrzei
Okrzei
Wilkowicka
Święciechowska

Szybowników

Marcinkowskiego

Krasińskiego
Grodzka
Krasińskiego

Poj./h

OSOBOWE
Poj./24h

Poj./h

DOSTAWCZE
Poj./24h

Poj./h

CIĘŻAROWE
Poj./24h

Poj./h

AUTOBUSY
Poj./24h

JESIEŃ
66
76

WIOSNA
-

JESIEŃ
550
633

WIOSNA
-

JESIEŃ
8
7

WIOSNA
-

JESIEŃ
67
58

WIOSNA
-

JESIEŃ
5
2

WIOSNA
-

JESIEŃ
42
17

WIOSNA
-

JESIEŃ
1
1

WIOSNA
-

JESIEŃ
8
8

WIOSNA
-

362

-

3017

-

2

-

17

-

1

-

8

-

3

-

25

-

278
482

-

2317
4017

-

1
20

-

8
167

-

1
2

-

8
17

-

3
4

-

25
33

-

510

-

4250

-

26

-

217

-

7

-

58

-

9

-

75

-

403
414
448
596

341
475
620
384

3358
3450
3733
4967

2842
3958
5167
3200

49
45
15
21

74
49
30
18

408
375
125
175

617
408
250
150

16
7
5
2

19
13
19
9

133
58
42
17

158
108
158
75

13
13
10
16

9
9
26
15

108
108
83
133

75
75
217
125

762

-

6350

-

66

-

550

-

5

-

42

-

10

-

83

-

875
-

370
426
343
335
141
143
246
240
238

7292
-

3083
3550
2858
2792
1175
1192
2050
2000
1983

137
-

10
12
42
40
12
8
38
30
53

1142
-

83
100
350
333
100
67
317
250
442

10
-

3
12
22
28
0
0
7
12
7

83
-

25
100
183
233
0
0
58
100
58

5
-

5
6
4
6
12
10
2
2
1

42
-

42
50
33
50
100
83
17
17
8

-

230

-

1917

-

35

-

292

-

17

-

142

-

8

-

67

-

124
56
180
244
247
379
248
199
209
66
18
45
175

-

1033
467
1500
2033
2058
3158
2067
1658
1742
550
150
375
1458

-

21
12
30
25
75
50
34
34
12
9
1
35
29

-

175
100
250
208
625
417
283
283
100
75
8
292
242

-

8
0
21
26
167
14
0
1
0
0
0
0
0

-

67
0
175
217
1392
117
0
8
0
0
0
0
0

-

1
0
0
6
19
5
0
0
0
0
0
0
0

-

8
0
0
50
158
42
0
0
0
0
0
0
0
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cd Tabeli nr 12
L.p.

Ulica

Kierunek

38

Boczna

39

Plac Metziga

40

Plac
Kościuszki

41

Chrobrego

42

Bohaterów
Westerplatte

Krasińskiego
Szkolna
Różana
Ofiar Katynia
Plac
Kościuszki
Al. Jana
Pawła II
Niepodległości
Dąbrowskiego
Chrobrego

Poj./h

OSOBOWE
Poj./24h

Poj./h

DOSTAWCZE
Poj./24h

Poj./h

CIĘŻAROWE
Poj./24h

Poj./h

AUTOBUSY
Poj./24h

JESIEŃ
-

WIOSNA
69
282
42
73

JESIEŃ
-

WIOSNA
575
2350
350
608

JESIEŃ
-

WIOSNA
9
62
2
4

JESIEŃ
-

WIOSNA
75
517
17
33

JESIEŃ
-

WIOSNA
2
0
0
0

JESIEŃ
-

WIOSNA
17
0
0
0

JESIEŃ
-

WIOSNA
0
0
0
0

JESIEŃ
-

WIOSNA
0
0
0
0

-

140

-

1167

-

18

-

150

-

0

-

0

-

0

-

0

165

178

1375

1483

4

23

33

192

1

0

8

0

0

0

0

0

170
-

182
278
70

1417
-

1517
2317
583

0
-

19
23
6

0
-

158
192
50

-

0
2
2

-

0
17
17

-

0
0
0

-

0
0
0
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Przeprowadzone pomiary wykazały, iż najbardziej obciążone ruchem na
terenie Leszna są drogi krajowe nr 5 i nr 12 prowadzące w dużej części ruch
tranzytowy. Średniodobowe natężenia ruchu w granicach 10000poj.
zaobserwowano wzdłuż głównych dróg zbiorczych przejmujących ruch
z odcinków dróg krajowych i doprowadzających go do poszczególnych
dzielnic miasta. W oparciu o uzyskane wartości pomiarów podwyższonych
poziomów hałasu (poza rejonami odcinków dróg krajowych nr 5 i nr 12)
spodziewać się można w sąsiedztwie podstawowych ciągów komunikacyjnych
miasta tj. wzdłuż ciągu ulic Fabrycznej, Śniadeckich i Krasińskiego, wzdłuż
ciągu ulic Mickiewicza i Dąbrowskiego, w rejonie ul. Kąkolewskiej pomiędzy
Al. Konstytucji 3 Maja i Rondem Grzybowo, w rejonie ul. Niepodległości i ul.
Grunwaldzkiej, w ciągu ulic Norwida i Obrońców Lwowa, w rejonie ul. 17
Stycznia (ze względu na nawierzchnię wykonaną z kostki granitowej) oraz
w sąsiedztwie ul. Wolińskiej.
W latach 2011 – 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Poznaniu, Delegatura w Lesznie prowadził pomiary monitoringowe hałasu
komunikacyjnego w 4 punktach zlokalizowanych na terenie miasta
(3 punkty pomiarowe – 2011r., 1 punkt pomiarowy – 2012r.). Punkty
każdorazowo lokalizowane były na linii zabudowy podlegającej ochronie
akustycznej lub przed elewacją budynków chronionych (w odległości ok. 2m
lub w odległości odpowiadającej linii zabudowy) oraz na granicy terenów
podlegających ochronie. Pomiary prowadzono na wysokości 4m nad
poziomem gruntu z częstotliwością:
- dla roku 2011 – jednorazowo w okresie jednej doby w dzień powszedni;
- dla roku 2012 – łącznie dla 8 dób (w okresie wiosennym: 2 doby w dni
powszednie oraz 1 doba w weekend, w okresie letnim: jedna doba w dzień
powszedni oraz 1 doba w weekend, w okresie jesiennym: 2 doby w dni
powszednie oraz 1 doba w weekend).
Tabela nr 13. Lokalizacja stanowisk pomiarowych hałasu komunikacyjnego
na terenie Leszna
Nr stanowiska
Lokalizacja
Rok 2011
Stanowisko nr 1
ul. 55 Pułku Piechoty
Stanowisko nr 2
ul. Niepodległości 51
Stanowisko nr 3
ul. Św. Franciszka z Asyżu
Rok 2012
Stanowisko nr 4
ul. Wolińska 20
W kolejnych tabelach zestawiono wyniki pomiarów uzyskane w ramach
przeprowadzonych badań monitoringowych.
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Tabela nr 14. Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego prowadzonych
przez WIOŚ w 2011r. na terenie Leszna
L.p.
1
2
3
4
5
6

Lokalizacja punktu

Równoważny
poziom hałasu
LAeq [dB]

Odległość
zabudowy
[m]

62,2

8

370

10

54,2

8

36

1

64,0

5

454

10

59,2

5

82

3

65,1

2,8

334

17

59,4

2,8

64

3

Leszno, ul. 55 Pułku
Piechoty
jw. pora nocna
Leszno, ul.
Niepodległości 51
jw. pora nocna
Leszno, ul. Św.
Franciszka z Asyżu
jw. pora nocna

Natężenie ruchu [poj./h]
Pojazdy
Ogółem
ciężkie

Tabela nr 15. Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego prowadzonych
przez WIOŚ w 2012r. na terenie Leszna
Stanowisko
pomiarowe
ul.
Wolińska
20

Równoważny poziom
hałasu LAeq [dB]

Całkowita liczba pojazdów w okresie pomiarowym
Ogółem

Dzień
powszedni

Weekend

1 doba
jw. pora
nocna
2 doba
jw. pora
nocna
3 doba
jw. pora
nocna

64,5

-

53,6

-

678

64,2

-

53,0

Dzień
Weekend
powszedni
OKRES WIOSENNY
9825
-

Udział pojazdów
ciężkich [%]
Dzień
Weekend
powszedni
11,2

-

-

15

-

9963

-

11,2

-

-

717

-

15,6

-

-

62,5

-

6270

-

4,2

-

57,5

-

856

-

6,3

1 doba
jw. pora
nocna
2 doba
jw. pora
nocna

64,3

-

OKRES LETNI
9827

-

6,2

56,4

-

655

-

6,7

-

-

61,2

-

7501

-

2,3

-

54,2

-

700

-

4,7

1 doba
jw. pora
nocna
2 doba
jw. pora
nocna
3 doba
jw. pora
nocna

64,6

-

OKRES JESIENNY
8845

-

11,3

-

52,7

-

588

-

15,5

-

64,2

-

9186

-

6,5

-

56,4

-

619

-

6,9

-

-

60,8

-

5784

-

4,6

-

54,3

-

611

-

4,7

Przeprowadzone pomiary wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych
hałasu w sąsiedztwie ul. Niepodległości, ul. Św. Franciszka z Asyżu oraz
w dni powszednie w rejonie ul. Wolińskiej.
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3.2.2.

Linie kolejowe

Niniejszym Programem objęto odcinek linii kolejowej nr 271 relacji Wrocław
Główny – Poznań Główny od Stacji Leszno do północnej granicy
administracyjnej miasta w oparciu o opracowaną uprzednio mapę
akustyczną, wykonaną przez firmę EKKOM Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8i,
30-415 Kraków. W ramach mapy akustycznej analizowano tereny
zlokalizowane w pasie o szerokości ok. 600m (2 x 300m z każdej strony linii
kolejowej). Należy jednocześnie zaznaczyć, iż opracowaniem mapy
akustycznej objęty był cały odcinek linii kolejowej od Stacji Leszno do
miejscowości Luboń k. Poznania o łącznej długości 59,202km.

Rysunek nr 2. Lokalizacja analizowanej linii kolejowej w powiecie grodzkim
Leszno.
W najbliższym sąsiedztwie analizowanego odcinka linii kolejowej dominują
tereny przemysłowe oraz komunikacyjne. Udział terenów mieszkaniowych
w całkowitej powierzchni nie przekracza 17%. W kolejnej tabeli zestawiono
szczegółowe informacje na temat sposobu zagospodarowania i użytkowania
terenów w buforze analizowanego odcinka linii kolejowej na terenie Leszna.
Tabela nr 16. Powierzchnie terenów o różnych sposobach użytkowania w
buforze linii kolejowej
Rodzaj terenu
Powierzchnia [km2]
Udział w powierzchni
Powiat m. Leszno
Tereny rolnicze
0,35
14,8%
Tereny mieszkaniowe
0,40
16,7%
Tereny komunikacyjne
0,79
33,2%
Tereny przemysłowe
0,67
28,1%
Tereny usługowe
0,12
5,2%
Tereny zieleni
0,05
1,9%
Suma
2,39
100%
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Linia kolejowa nr 271 stanowi obecnie jednej z najintensywniej
eksploatowanych odcinków PKP na terenie Polski oznaczony symbolem E-59,
po którym rocznie przejeżdża niemal 34 000 pociągów.
3.2.3.

Przemysł

Na terenie Leszna funkcjonuje kilka marketów wielkopowierzchniowych,
wiele hurtowni, składów oraz centrów handlowych. W kolejnej tabeli
zestawiono dane dotyczące liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących
na terenie miasta.
Tabela nr 17. Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie
Leszna
Liczba podmiotów
gospodarczych objętych
rejestrem REGON
8483
8733
8752
8806

Z kapitałem zagranicznym
Rok 2007
102
Rok 2008
118
Rok 2009
127
Rok 2010
132

Udział podmiotów
zatrudniających do 9 osób
94%
93,5%
93,8%
94,1%

Ponadto na terenie Leszna zlokalizowana jest podstrefa Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podstrefa Leszno obejmuje obszar
o powierzchni 10,6ha. Teren podstrefy jest w całości terenem
niezabudowanym, co stwarza dogodne warunki do kształtowania zabudowy.
Pierwszym inwestorem w podstrefie Leszno Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej jest firma Ensinger Polska Sp. z o.o. – dostawca tworzyw
konstrukcyjnych,
kompletnych
zespołów
budowlanych
i
profili
z termoplastycznych tworzyw sztucznych.
Klimat akustyczny wokół każdego zakładu przemysłowego zależy od wielu
czynników, przede wszystkim od rodzaju, liczby oraz sposobu rozmieszczenia
źródeł hałasu na terenie zakładu, skuteczności zabezpieczeń akustycznych
poszczególnych źródeł oraz ukształtowania i zagospodarowania terenu
zagrożonego oddziaływaniem hałasu.
Do najbardziej uprzemysłowionych obszarów miasta należy zaliczyć tereny
zespołu przemysłowego pomiędzy ulicami Okrężną i Mierniczą oraz zespołu
przemysłowo – składowego w rejonie Ciepłowni Zatorze, wzdłuż
ul. Spółdzielczej. Wśród głównych zakładów przemysłowych na terenie
Leszna, których działalność związana jest z emisją hałasu do środowiska
należy wymienić:
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przy
ul. Spółdzielczej 12;
- Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 15;
- Metalplast S.A. przy ul. Magazynowej 4;
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- Akwawit – Polmos Spółka Akcyjna, Zakład produkcyjny w Lesznie przy ul.
Święciechowskiej 2;
- Zakład Mechaniczno – Meblowy „Meblomech” Sp. z o.o. przy ul. Św.
Franciszka z Asyżu 2;
- Manufaktura Drewna Sp. C. Barbara & Tomasz Barczyńscy przy ul.
Złotniczej 14;
- Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa Partner Sp. z o.o. przy ul.
Okrężnej 10;
- Przetwórstwo Drewna Zdzisław Kaczmarek przy ul. Jesiennej 12;
- Blacharstwo, Mechanika Pojazdowa B. Stocki przy ul. Szybowników 103;
- Kawiarnia ANTIDOTUM CLUB Maria Nadolna, Rynek 20;
- Supermarket „Waldi” przy ul. Armii Krajowej 14;
- Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT Sp. z o.o. przy ul. Kąkolewskiej 21;
- MLEKPOL Centrum Dystrybucji Zenon Kurt przy ul. Okrężnej 19a;
- Klub nocny „RELAKS” R. Ratajczak, M. Ratajczak, przy ul. Strzeleckiej 11 w
obiekcie należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie;
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „PEROPLAST” przy ul.
Fabrycznej 11;
- Restauracja Licencyjna Mc Donald’s przy Al. Konstytucji 3 maja 3A.
Według Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu –
Delegatura w Lesznie w ostatnim dziesięcioleciu przeprowadzono szereg
kontroli poziomu hałasu emitowanego do środowiska. Przeprowadzono 29
kontroli w efekcie których w 12 zakładach stwierdzono przekroczenia.
W przypadkach stwierdzenia przekroczeń wartości normatywnych dla danego
zakładu wydana została Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu,
nakładająca na zarządzającego danym źródłem hałasu wymagania, mające
na celu nieprzekraczalnie wartości normatywnych na terenach podlegających
ochronie akustycznej. Ochrony środowiska przed hałasem przemysłowym
realizowana jest na różne sposoby m.in. poprzez zastosowanie zabezpieczeń
akustycznych, remonty i modernizacje zakładów przemysłowych, a w
skrajnych przypadkach nawet przez zamknięcie danego zakładu.
Na terenie Leszna decyzjami o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz
pozwoleniami zintegrowanymi objęte zostały następujące działające obecnie
zakłady:
- Zakład Mechaniczno – Meblowy „Meblomech” Sp. z o.o. przy ul. Św.
Franciszka z Asyżu 2;
- Klub nocny „RELAKS” R. Ratajczak, M. Ratajczak, przy ul. Strzeleckiej 11 w
obiekcie należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie;
- Blacharstwo, Mechanika Pojazdowa B. Stocki przy ul. Szybowników 103;
- Kawiarnia ANTIDOTUM CLUB Maria Nadolna, Rynek 20;
- Supermarket „Waldi” przy ul. Armii Krajowej 14;
- Manufaktura Drewna Sp. C. Barbara & Tomasz Barczyńscy przy ul.
Złotniczej 14;
- MLEKPOL Centrum Dystrybucji Zenon Kurt przy ul. Okrężnej 19a;
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przy
ul. Spółdzielczej 12;
- Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 15;
- Metalplast S.A. przy ul. Magazynowej 4.
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Należy zaznaczyć, iż w latach 2003 – 2013 nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu emisji hałasu w środowisku, określonego
w decyzjach udzielających pozwolenia zintegrowanego lub w decyzjach
o dopuszczalnym poziomie hałasu.

4.

Naruszenia
środowisku

dopuszczalnych

poziomów

hałasu

w

Ocenę zagrożenia warunków akustycznych w stanie aktualnym,
przeprowadzono w oparciu o zaktualizowane mapy akustyczne, wykonane
dla odcinków dróg krajowych oraz linii kolejowej w zakresie określonym w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie
dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować
negatywne oddziaływanie akustyczne na znaczących obszarach, dla których
jest wymagane sporządzenie map akustycznych, oraz sposobu określania
granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. z 2007r. Nr 1, poz. 8.)
Miarą tego zagrożenia są przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu
dźwięku, które na mapach akustycznych pokazano w postaci obszarów, na
których obserwuje się przekroczenia normatywnych wartości hałasu dla
wskaźników LDWN oraz LN.. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 1 października w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na
mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji, uzyskane
przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku przedstawione zostały na
mapach w następujących wymaganych przedziałach: > 0 – 5dB, > 5 – 10dB,
> 10 – 15dB, > 15 – 20dB, > 20dB.
Na kolejnych rysunkach zilustrowano lokalizację terenów zagrożonych
ponadnormatywnym
oddziaływaniem
hałasu,
pochodzącego
od
analizowanych odcinków dróg krajowych oraz linii kolejowej, natomiast w
tabelach zestawiono wartości liczby ludności, lokali mieszkalnych oraz
budynków specjalnej ochrony narażonej zagrożonych hałasem.
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Rysunek nr 3. Mapa terenów zagrożonych hałasem drogowym
zlokalizowanych w sąsiedztwie analizowanych odcinków drogi krajowej nr 5
i nr 12 w granicach administracyjnych miasta Leszno, wskaźnik LDWN.
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Rysunek nr 4. Mapa terenów zagrożonych hałasem drogowym
zlokalizowanych w sąsiedztwie analizowanych odcinków drogi krajowej nr 5
i nr 12 w granicach administracyjnych miasta Leszno, wskaźnik LN.
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Tabela nr 18. Przekroczenie wartości dopuszczalnych, wskaźnik LDWN, droga
krajowa nr 5 i nr 12
DK5 i DK12
Hałas drogowy
do 5 dB

Powierzchnia terenów
zagrożonych w danym
zakresie [km2]
Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie [tys.]
Liczba zagrożonych
mieszkańców w danym
zakresie [tys.]
Liczba budynków
szkolnych i
przedszkolnych w danym
zakresie
Liczba budynków służby
zdrowia, opieki społecznej
i socjalnej w danym
zakresie

> 5-10 dB
> 10-15 dB
> 15-20 dB
Stan warunków akustycznych środowiska
niedobry
zły

Wskaźnik
hałasu
(LDWN w dB)
> 20 dB
bardzo zły

0,214

0,033

0,001

0

0

0,247

0,040

0

0

0

0,655

0,107

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

Tabela nr 19. Przekroczenie wartości dopuszczalnych, wskaźnik LN, droga
krajowa nr 5 i nr 12
DK5 i DK12
Hałas drogowy
do 5 dB

> 5-10 dB
> 10-15 dB
> 15-20 dB
Stan warunków akustycznych środowiska
niedobry
zły

Powierzchnia terenów
zagrożonych w danym
zakresie [km2]
Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie [tys.]
Liczba zagrożonych
mieszkańców w danym
zakresie [tys.]
Liczba budynków
szkolnych i
przedszkolnych w danym
zakresie
Liczba budynków służby
zdrowia, opieki społecznej
i socjalnej w danym
zakresie

Wskaźnik
hałasu
(LN w dB)
> 20 dB
bardzo zły

0,292

0,036

0

0

0

0,270

0,053

0

0

0

0,730

0,142

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0
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Rysunek nr 5. Mapa terenów zagrożonych hałasem kolejowym
zlokalizowanych w sąsiedztwie analizowanego odcinka linii kolejowej nr 271
w granicach administracyjnych miasta Leszno, wskaźnik LDWN.

Rysunek nr 6. Mapa terenów zagrożonych hałasem kolejowym
zlokalizowanych w sąsiedztwie analizowanego odcinka linii kolejowej nr 271
w granicach administracyjnych miasta Leszno, wskaźnik LN.
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Tabela nr 20. Przekroczenie wartości dopuszczalnych, wskaźnik LDWN, linia
kolejowa nr 271
Linia kolejowa nr 271
Hałas kolejowy
do 5 dB

Powierzchnia terenów
zagrożonych w danym
zakresie [km2]
Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie [tys.]
Liczba zagrożonych
mieszkańców w danym
zakresie [tys.]
Liczba budynków
szkolnych i
przedszkolnych w danym
zakresie
Liczba budynków służby
zdrowia, opieki społecznej
i socjalnej w danym
zakresie

> 5-10 dB
> 10-15 dB
> 15-20 dB
Stan warunków akustycznych środowiska
niedobry
zły

Wskaźnik
hałasu
(LDWN w dB)
> 20 dB
bardzo zły

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabela nr 21. Przekroczenie wartości dopuszczalnych, wskaźnik LN, linia
kolejowa nr 271
Linia kolejowa nr 271
Hałas kolejowy
do 5 dB

> 5-10 dB
> 10-15 dB
> 15-20 dB
Stan warunków akustycznych środowiska
niedobry
zły

Powierzchnia terenów
zagrożonych w danym
zakresie [km2]
Liczba lokali mieszkalnych
w danym zakresie [tys.]
Liczba zagrożonych
mieszkańców w danym
zakresie [tys.]
Liczba budynków
szkolnych i
przedszkolnych w danym
zakresie
Liczba budynków służby
zdrowia, opieki społecznej
i socjalnej w danym
zakresie

Wskaźnik
hałasu
(LN w dB)
> 20 dB
bardzo zły

0,001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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5.
5.1.

Metodyka realizacji Programu ochrony środowiska przed
hałasem
Wykorzystane wskaźniki oceny

Wskaźniki długookresowe oceny poziomu hałasu
W celu prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska
przed hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych oraz
programów ochrony środowiska przed hałasem stosowane są następujące
wskaźniki 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. 06:00 do godz.
18:00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18:00
do godz. 22:00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.
22:00 do godz. 06:00),
LN - 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. 06:00).

Sposób obliczania długookresowego wskaźnika LDWN określa Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN, zgodnie z którym wartość
wskaźnika ustala się według następującego wzoru:

4
8
 12

⋅ 100,1( LW + 5) +
⋅ 100,1( L N +10 ) 
LDWN = 10 lg  ⋅ 100,1LD +
24
24
 24

gdzie:
LD - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony
w ciągu wszystkich pór dnia w roku, z uwzględnieniem pory dnia
(rozumianych jako przedział czasu od godziny 06:00 do godziny 18:00),
LW - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony
w ciągu wszystkich pór wieczoru w roku, (rozumianych jako przedział czasu
od godziny 18:00 do godziny 22:00),
LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony
w ciągu wszystkich pór nocy w roku, (rozumianych jako przedział czasu od
godziny 22:00 do godziny 06:00).
Warunki akustyczne na terenach położonych wokół analizowanych odcinków
dróg krajowych, wyznaczone dla wskaźników LDWN i LN, określa się na mapie
akustycznej, z wykorzystaniem metody obliczeniowej, która powinna być
skalibrowana oraz zwalidowana wynikami terenowych pomiarów hałasu w
środowisku. Poziomy te stanowią punkt wyjścia do sporządzenia Programu
ochrony środowiska przed hałasem.
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Przekroczenie wartości dopuszczalnej poziomu hałasu ∆L
Dla terenów chronionych pod względem akustycznym określone są
dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w środowisku (rozdział 2.2).
Przekroczenie wartości dopuszczalnej w danym punkcie ∆L, wyznacza się
jako różnicę arytmetyczną poziomu dźwięku w tym punkcie, uzyskanego
w oparciu o mapę imisyjną hałasu i wartości normatywnej na danym terenie,
określonej zgodnie z opracowaną warstwą wrażliwości terenów.
Wskaźnik M
Kolejność realizacji zadań programu na terenach zagrożonych hałasem
ustalana jest na podstawie wartości wskaźnika M, będącego funkcją
ponadnormatywnego poziomu hałasu obserwowanego na danym obszarze
oraz ilości jego mieszkańców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 14 października 2002r., w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony przed hałasem (Dz.
U. Nr 179, Poz. 1498), §7 ust 2 wartość wskaźnika M oblicza się wg wzoru:
M = 0,1m(100,1∆L −1)
gdzie:
m - oznacza liczbę mieszkańców na obszarze,
dopuszczalna jest przekroczona o ∆L decybeli.

na

którym

wartość

Wskaźnik M przyjmuje wartość „0” na obszarach, na których nie ma
mieszkańców zagrożonych hałasem lub gdy nie ma przekroczeń wartości
dopuszczalnych.
Należy zaznaczyć , iż Wskaźnik M posiada kilka istotnych wad:
• rozporządzenie nie definiuje, dla jakiego obszaru należy obliczać
wskaźnik M (na potrzeby mapy akustycznej analizowanych dróg
krajowych wskaźnik M przypisano do każdego z budynków
mieszkalnych);
• rozporządzenie nie precyzuje, w którym punkcie obszaru należy
wyznaczyć wielkość przekroczenia ∆L (na potrzeby mapy akustycznej
analizowanych dróg krajowych ewentualną wartość przekroczenia ∆L
wyznaczono dla każdego z budynków mieszkalnych, w oparciu o
obliczenia w punktach zlokalizowanych na każdej z elewacji budynku
mieszkalnego, wartość ewentualnego przekroczenia wyznaczano
zarówno dla wskaźnika LDWN jak i LN);
• wartość wskaźnika M nie koreluje z subiektywnym odczuciem hałasu;
• wskaźnik M odnosi się wyłącznie do terenów mieszkaniowych, zatem
w konsekwencji tereny bez zabudowy mieszkaniowej nie podlegają
ochronie.
Z powyższych względów zastosowanie wskaźnika M jest w zasadzie
ograniczone tylko do funkcji pomocniczej, np. w sytuacji, gdy na takich
samych obszarach występuje różna liczba osób lub różna wartość
przekroczenia wartości dopuszczalnej.
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5.2.

Identyfikacja i kwalifikacja obszarów objętych Programem

Kwalifikację obszarów zagrożonych hałasem dla potrzeb niniejszego
Programu przeprowadzono w oparciu o wyniki, wykonanych uprzednio
zaktualizowanych map akustycznych w następujących etapach:
1. Przeprowadzenie procedury identyfikacji (na podstawie mapy zagrożeń
terenów):
a) obszaru objętego niniejszym Programem ochrony środowiska przed
hałasem, tj. wszystkich obszarów, na których przekroczone są dopuszczalne
wartości poziomu dźwięku,
b) obszarów szczególnie narażonych, tj. budynków przy których stwierdzono
najwyższe przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku,
c) obiektów specjalnej ochrony przed hałasem narażonych na
ponadnormatywne oddziaływanie hałasu oraz budynków mieszkalnych dla
których stwierdzono najwyższe wartości współczynnika M.
2. Przeprowadzenie analizy w/w obszarów pod kątem możliwości redukcji
hałasu, w świetle dostępnych metod i narzędzi oraz ograniczeń w ich
zastosowaniu w danej lokalizacji (rozdział 5.4 oraz 5.5.).
3. Zestawienie obszarów spełniających wymagania określone w pkt 2
z zamierzeniami inwestycyjnymi zarządcy źródła hałasu tj. z Miejskim
Zarządem Dróg i Inwestycji w Lesznie oraz Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu.
5.3.

Kształtowanie klimatu akustycznego w ujęciu strategicznym

Obraz klimatu akustycznego na danym obszarze może być kształtowany
poprzez realizację konkretnych zadań mających na celu redukcję poziomu
hałasu z danego typu źródła emisji ale również poprzez podejmowanie
działań, których głównym celem nie jest bezpośrednia redukcja hałasu
jednakże mogą one również korzystnie wpływać na stan klimatu
akustycznego. Działania takie z reguły mają charakter globalny, co oznacza
że ich przestrzenny zasięg oddziaływania jest duży, a czas trwania znacząco
długi. Wśród takich przedsięwzięć, wyróżnia się przede wszystkim:
- planowanie i gospodarkę przestrzenną z uwzględnieniem problemów
akustycznych danego terenu,
- politykę transportową i edukację ekologiczną, w tym: budowę obwodnic
służącą wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z terenu miasta, wspieranie
i popularyzację zbiorowej komunikacji miejskiej, ograniczanie prędkości,
zakaz ruchu pojazdów ciężkich na wybranych drogach lub w wytypowanych
obszarach miasta, tworzenie stref uspokojonego ruchu poprzez budowę
wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych, wprowadzenie stref płatnego
parkowania.
5.3.1.

Planowanie przestrzenne

Istotą planowania przestrzennego jest neutralizowanie istniejących
i potencjalnych kolizji w zagospodarowaniu przestrzennym, którym często
towarzyszą konflikty społeczne.
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Świadome kształtowanie polityki przestrzennej jest formą ciągłego procesu,
polegającego na poznawaniu i analizowaniu zmieniających się w czasie
i przestrzeni zjawisk społeczno-gospodarczych.
Bardzo ważnym jest więc uwzględnianie aspektów ochrony przed hałasem
w uchwalanych planach zagospodarowania przestrzennego oraz odpowiednie
lokalizowanie obiektów mogących stanowić źródła hałasu, najlepiej w pewnej
odległości od obszarów zamieszkanych, w rejonach przemysłowych.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego poprzez swoje zapisy
powinien zatem chronić przed nadmiernymi skutkami hałasu. Dzięki
strefowaniu funkcji terenów MPZP umożliwia minimalizację konfliktów
związanych z tą uciążliwością.
Zgodnie z art.
72 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy zapewnić
warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę
zasobami środowiska, w szczególności poprzez uwzględnianie potrzeb
w zakresie m.in. ochrony przed hałasem.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zależności od
potrzeb określa się m.in.: sposób usytuowania obiektów budowlanych
w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic
przyległych nieruchomości. Dzięki temu istnieje możliwość, racjonalnego
zaprojektowania zagospodarowania i wykorzystywania przestrzeni z poziomu
planowania przestrzennego. Poprzez zasady kształtowania zabudowy oraz
wskaźniki zagospodarowania terenu, określenie intensywność zabudowy,
minimalny udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej,
maksymalnej wysokość zabudowy, określenie linii zabudowy i gabarytów
obiektów tworzy się możliwość planowania zabudowy i zagospodarowania
terenu w taki sposób, aby ograniczyć ponadnormatywne oddziaływania
hałasu.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje również
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. W miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego określa się równocześnie zasady
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej oraz sposoby i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów.
Przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wymagane jest różnicowanie terenów o różnych funkcjach lub różnych
zasadach zagospodarowania. Konieczne jest zatem aby wskazywane
w planach funkcje terenów były zgodnie z klasyfikacją terenów pod kątem
obowiązujących
standardów
hałasowych.
Zapisy
planów
powinny
uwzględniać wymagania określane dla następujących terenów:
a) pod zabudowę mieszkaniową,
b) pod szpitale i domy opieki społecznej,
c) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
d) na cele uzdrowiskowe,
e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
f) na cele mieszkaniowo-usługowe
g) w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
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W przypadku terenów na których nie obowiązują standardy akustyczne, na
których znajdują się obiekty podlegające ochronie akustycznej, ochrona
przed
hałasem
polega
na
stosowaniu
rozwiązań
technicznych
zapewniających właściwe warunki akustyczne wewnątrz budynków.
W skrajnych przypadkach należy rozważać wprowadzenie obszarów
ograniczonego użytkowania.
Bardzo przydatnym narzędziem dla celów planowania przestrzennego są
mapy konfliktów akustycznych (mapy zagrożeń), które prezentują, na jakich
obszarach występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku. Informacje takie mogą być wykorzystane przy przebudowie
istniejących tras komunikacyjnych, dzięki czemu organizacja ruchu,
parametry ulic oraz ewentualna zmiana ich lokalizacji może zostać tak
dobrana, aby zmniejszyć ich niekorzystne oddziaływanie na klimat
akustyczny.
Ponadto
mapy
przedstawiające
konflikty
akustyczne
występujące w sąsiedztwie dróg lub linii kolejowych są źródłem przydatnych
informacji w przypadku rozważania możliwości zastosowania zabezpieczeń
w postaci: ekranów akustycznych, strefowania zabudowy, zmiany
przeznaczenia terenów na nie wymagające zapewnienia standardów, itp.
W przypadku podejmowanych działań z zakresu planowania przestrzennego
należy przestrzegać kilku podstawowych zasad, mających istotny wpływ na
klimat akustyczny. W bezpośrednim sąsiedztwie źródła hałasu, np. drogi lub
linii kolejowej w pierwszej linii zabudowy należy dążyć do lokalizacji
zabudowy usługowej (z wyłączeniem wrażliwych obiektów usług zdrowia
i oświaty), która pełni funkcję ekranującą hałas źródła (tworzenie zabudowy
pierzei ulicznych). Ponadto, zaleca się oddzielanie tereny zabudowy
mieszkaniowej od drogi zwartymi pasami zieleni izolacyjnej. Zieleń izolacyjna
wprowadza jedynie niewielkie tłumienie poziomu hałasu, jednakże główną
rolę w takich przypadkach odgrywa aspekt psychologiczny. Dla człowieka
źródło hałasu wydaje się mniej dokuczliwe wówczas, gdy staje się ono
niewidoczne.
Źródło hałasu – droga / linia kolejowa
Teren pośredni – droga wewnętrzna, parkingi
Teren pośredni – zieleń izolacyjna (park, skwer, las)
Teren ekranujący – zabudowa usługowa (zwarta) nie podlegająca
standardom akustycznym
Teren podlegający podwyższonym wartościom standardów akustycznych –
zabudowa mieszkaniowo – usługowa, zagrodowa, wielorodzinna
Teren podlegający obniżonym wartościom standardów akustycznych –
zabudowa szpitali, oświaty, tereny uzdrowiskowe
Rysunek nr 7. Zasady strefowania zabudowy względem źródła hałasu.
W przypadku projektowania nowych obiektów mieszkalnych należy mieć na
uwadze zapewnienie odpowiedniej izolacyjności ścian i okien budynków w
pobliżu źródła hałasu. Uwaga ta dotyczy głównie inwestorów, którzy
lokalizują budynki w bliskich odległościach od punktowych źródeł hałasu
oraz w strefach uciążliwości akustycznej powodowanej bezpośrednim
sąsiedztwem drogi lub linii kolejowej, stąd ważne jest tworzenie
odpowiednich nakazów na poziomie miejscowych planów zagospodarowania
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przestrzennego. Dodatkowo należy pamiętać o odpowiednim rozmieszczeniu
pomieszczeń w lokalach mieszkalnych. Pomieszczenia wymagające większego
komfortu akustycznego, np. sypialnie, gabinety, pomieszczenia dydaktyczne
powinny być lokalizowane po przeciwległej stronie budynku w stosunku do
drogi lub kolejowej. Od strony źródła hałasu należy planować łazienki,
kuchnie, stołówki, czyli pomieszczenia wymagające mniejszego komfortu
akustycznego.
5.3.2.

Polityka transportowa i edukacja ekologiczna

Zmniejszenie oddziaływania hałasu komunikacyjnego na środowisko oraz
mieszkańców realizowane może być m.in. poprzez zapewnienie większego
udziału alternatywnych (przyjaznych dla środowiska) środków transportu
osób i towarów oraz zmiany organizacji ruchu. Zmniejszenie natężenia ruchu
samochodowego
w
centrum
miasta
powinno
być
zadaniem
długoterminowym, nie tylko z powodu nadmiernego hałasu. Na podstawie
wyników prowadzonych badań stwierdzono, iż ok. 60% podróży samochodem
w strefach śródmiejskich dużych miast nie przekracza 3km, a 30% podróży
jest krótsze od 1,5km. Wyniki badań wskazują zatem, iż dystans taki można
z reguły pokonać pieszo lub rowerem.
Wspieranie komunikacji rowerowej i pieszej możliwe jest poprzez:
- stopniową realizację zaplanowanej docelowej sieci dróg rowerowych oraz
ciągów pieszych;
- zapewnienie właściwego oznakowania;
- zamykanie ulic dla ruchu samochodowego;
- tworzenie stref z ograniczonym ruchem drogowym;
- ograniczenie prędkości dla ruchu samochodowego;
- stojaki dla rowerów;
- sygnalizację świetlną uwzględniającą ruch rowerowy;
- prowadzenie akcji informacyjno – reklamowych.
Równolegle należy zwiększać atrakcyjność publicznego transportu
zbiorowego. Komunikacja zbiorowa powoduje znacznie mniejszą emisję
hałasu oraz zanieczyszczeń na osobę w
porównaniu z indywidualną
komunikacją samochodową. Atrakcyjność komunikacji zbiorowej należy
podnosić poprzez:
- zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji zbiorowej;
- stworzenie dużej ilości połączeń bezpośrednich;
- stworzenie odpowiedniej liczby węzłów przesiadkowych;
- ułatwienia dla komunikacji zbiorowej (buspasy);
- właściwą informację i reklamę;
- wprowadzenie zachęcającej taryfy biletowej.
Przy planowaniu nowych i modernizacji istniejących dróg należy eliminować
istniejące i potencjalne zagrożenia dla środowiska akustycznego. Istotną rolę
spełniają tu obwodnice drogowe. Zmiana organizacji ruchu poprzez budowę
obwodnic powoduje wyprowadzenie ruchu tranzytowego z odcinków
newralgicznych.
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Poza zaleconymi do realizacji w niniejszym Programie działaniami, których
efektem ma stać się poprawa stanu środowiska akustycznego, za ważny
element wzmacniający walkę z hałasem uznać należy prowadzenie edukacji
ekologicznej. Edukacja ekologiczna stanowi ważne ogniwo w osiąganiu
wysokiego poziomu świadomości wśród lokalnej społeczności o wpływie
hałasu na zdrowie człowieka i przeciwdziałaniu nadmiernej emisji hałasu do
środowiska. Jako punkt wyjścia dla przedmiotowych działań uznać należy
podjęcie odpowiedniej akcji informacyjnej społeczeństwa na temat dokonanej
oceny stanu środowiska akustycznego i przyjętej polityki walki z hałasem
w mieście. W ustalonym zakresie ma ona objąć możliwie szerokie grono
odbiorców począwszy od edukacji najmłodszych w przedszkolach i szkołach a
kończąc na różnych pod względem codziennej aktywności grupach
społeczeństwa (pracownicy przemysłu oraz firm związanych z transportem,
kierowcy, uczestnicy kursów prawa jazdy, rowerzyści, użytkownicy
komunikacji publicznej). Podstawę edukacji ekologicznej jako kampanii
informacyjno – edukacyjnej mogą stanowić:
- ulotki i broszury zawierające podstawowe informacje na temat
opracowanych map akustycznych oraz Programu ochrony środowiska przed
hałasem. Udostępnianie informacji na temat zrealizowanych zabezpieczeń
akustycznych oraz inwestycji mających na celu ograniczenie emisji hałasu
do środowiska;
- organizacja spotkań z zarządcami źródeł hałasu dotyczących problematyki
hałasu w środowisku pozwalającej na poszerzenie znajomości zagadnień
prawnych oraz praktycznych metod redukcji hałasu;
- systematyczne przekazywanie do mediów informacji na temat realizacji
Programu w postaci sprawozdań z wykonanych oraz planowanych inwestycji;
- promocja proekologicznych postaw i zachowań społecznych, w tym głównie
rezygnacji z indywidualnych podróży samochodowych na rzecz komunikacji
zbiorowej, rowerowej czy pieszej, przestrzeganie dopuszczalnych prędkości;
Akcja mająca na celu edukację ekologiczną społeczeństwa powinna być
prowadzona możliwie najliczniejszymi metodami i kanałami informacyjnymi,
w tym poprzez:
- strony internetowe Urzędu Miasta;
- dystrybucję ulotek i broszur informacyjnych;
- prowadzenie akcji i spotkań edukacyjnych w przedszkolach, szkołach,
firmach i instytucjach oraz w czasie imprez masowych o tematyce
edukacyjnej, przyrodniczej, komunikacyjnej;
- współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami społecznymi, obejmujących
zakresem swego działania tematykę ochrony środowiska i kształtowania
odpowiedzialnych postaw społecznych.
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5.4.

Dostępne techniki i technologie w zakresie ograniczania hałasu

W niniejszym rozdziale wymieniono i krótko scharakteryzowano metody
redukcji hałasu, możliwe do zastosowania dla poszczególnych źródeł hałasu.
Należy pamiętać, że zastosowanie poszczególnych metod jest ograniczone.
Wybór i celowość zastosowania określonej metody uzależniony jest m.in. od:
− rodzaju hałasu,
− wielkości przekroczenia wartości dopuszczalnej,
− lokalizacji obserwatora względem źródła hałasu,
− możliwości technicznych i względów bezpieczeństwa,
− rodzaju źródła hałasu,
− opinii mieszkańców.
Redukcja hałasu drogowego
Poziom hałasu drogowego zależny jest m.in. od:
- prędkości ruchu;
- rodzaju i stanu technicznego nawierzchni;
- liczby oraz kategorii pojazdów;
- stanu technicznego pojazdów;
- rodzaju napędu.
Do głównych metod redukcji hałasu drogowego zalicza się:
• metody redukcji hałasu „u źródła”:
- zmniejszenie prędkości ruchu;
- zmiana organizacji ruchu;
- zmiana natężenia ruchu;
- stosowanie cichych nawierzchni drogowych;
- zamiana skrzyżowania na rondo;
- realizacja „szykan drogowych”;
- zmiana stylu jazdy.
• metody redukcji hałasu „na drodze propagacji”:
- ekrany akustyczne, półtunele;
- odpowiednie kształtowanie zabudowy oraz terenu w pobliżu źródeł hałasu
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Zmniejszenie prędkości ruchu:
Zmniejszenie prędkości ruchu samochodów prowadzi do zmniejszenia emisji
hałasu. Redukcję poziomu hałasu dla pojazdów lekkich (osobowych i
dostawczych) oraz ciężkich (ciężarowych), przy określonej zmianie prędkości
ruchu, przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela nr 22. Redukcja poziomu hałasu pojazdów w zależności od zmiany
prędkości ruchu
Zmiana prędkości ruchu
od
od
od
od
od
od
od
od
od

90
90
90
70
70
70
60
60
60

do
do
do
do
do
do
do
do
do

80
70
60
60
50
40
50
40
30

km/godz.
km/godz.
km/godz.
km/godz.
km/godz.
km/godz.
km/godz.
km/godz.
km/godz.

Redukcja hałasu [dB]
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie
1,1
1,0
2,2
2,0
4,5
3,1
2,3
1,0
3,9
2,0
5,4
3,1
1,6
1,0
3,1
2,0
4,7
3,0

Jak widać z przedstawionych wyżej wartości, redukcja prędkości znacznie
zmniejsza hałas (szczególnie dla pojazdów lekkich). Do najbardziej
skutecznych metod należą: fotoradary, progi spowalniające, ronda,
wzniesione skrzyżowania, przewężenia jezdni (np. wysepki) lub fragmenty
ulic z nawierzchnią w innym kolorze. Skuteczność poszczególnych rozwiązań
(zmniejszenia prędkości ruchu) zależy od odległości pomiędzy nimi.
Niestety, niektóre z wymienionych sposobów redukcji hałasu stosuje się
przede wszystkim na drogach lokalnych i osiedlowych (np. progi
spowalniające, wyniesione skrzyżowania), w celu zwiększenia bezpieczeństwa
mieszkańców. Poza tym podstawowy problem stanowi utrzymanie obniżonej
prędkości ruchu na odpowiednio długim odcinku.
Zmiana natężenia ruchu:
Poziom hałasu zależy bardzo silnie od natężenia ruchu samochodowego.
W kolejnej tabeli przedstawiono redukcję hałasu powodowaną zmniejszeniem
natężenia ruchu.
Tabela nr 23. Redukcja poziomu hałasu przy zmianie natężenia ruchu
Redukcja natężenia ruchu [%]
10
20
30
40
50
60
70
80

Redukcja hałasu [dB]
0,5
1,0
1,5
2,2
3,0
4,0
5,2
7,0
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Wielkość poziomu hałasu można również kształtować poprzez zmianę
struktury ruchu, np. poprzez zmniejszenie procentowego udziału pojazdów
ciężkich w potoku ruchu. Wartość tej redukcji zależy dodatkowo od
prędkości potoku ruchu (poziom hałasu generowanego przez pojazdy ciężkie
nie zmienia się tak samo z prędkością ruchu jak poziom hałasu pojazdów
lekkich). Najskuteczniejszymi metodami zmniejszenia udziału pojazdów
ciężarowych w potoku ruchu na terenie miasta są realizacje obwodnic
wyprowadzających ruch tranzytowy.
Tabela nr 24. Redukcja poziomu hałasu przy zmianie udziału pojazdów
ciężkich w potoku ruchu
Redukcja udziału pojazdów
ciężkich w potoku ruchu [%]
od 10 do 0
od 20 do 0
od 30 do 0

Redukcja hałasu [dB]
3,9
6,4
8,3

„Ciche” nawierzchnie drogowe:
Nawierzchnie drogowe określane mianem cichych lub porowatych wykazują
właściwości tłumiące hałas samochodowy. Jest wiele typów i rodzajów
cichych nawierzchni (nawierzchnie dwu– i jednowarstwowe, z różną
zawartością wolnej przestrzeni, różną wielkością uziarnienia). Skuteczność
akustyczna takich nawierzchni zależy przede wszystkim od budowy
nawierzchni, prędkości ruchu oraz kategorii pojazdów samochodowych (dla
pojazdów lekkich skuteczność akustyczna jest większa niż dla pojazdów
ciężkich). Im większa prędkość ruchu, tym tłumienie hałasu jest większe. W
warunkach miejskich, w zależności od rodzaju nawierzchni oraz prędkości
ruchu, skuteczność akustyczna cichych nawierzchni może osiągać 5 dB.
W Europie prowadzone były liczne badania mające na celu określenie
różnego rodzaju nawierzchni i ich wpływu na emisję hałasu. W ramach
jednego z projektów europejskich pod nazwą: „SILVIA – Zrównoważone
nawierzchnie drogowe umożliwiające kontrolę hałasu drogowego” powstała
„Instrukcja dotycząca zastosowania cichych nawierzchni”, opublikowana
przez Forum Europejskich Krajowych Laboratoriów Drogowych (FEHRL –
Forum of European National Highway Research Laboratories). Badania
wykazały, że największą redukcję poziomu hałasu można uzyskać, stosując
nawierzchnie porowate lub o bardzo gładkiej teksturze. Przy niewielkich
przekroczeniach dopuszczalnego poziomu hałasu na drodze, zastosowanie
tego typu nawierzchni jest znacznie bardziej opłacalne niż stosowanie innych
środków zabezpieczających przed nadmiernym hałasem, w tym również
ekranów akustycznych. Badania prowadzone w ramach projektu SILVIA
wykazały, że do najbardziej skutecznych cichych nawierzchni należy
dwuwarstwowy asfalt porowaty, powodujący redukcję emisji hałasu o prawie
9dB w porównaniu z nawierzchnią kontrolną z SMA.
Jako przykład cichej nawierzchni można przytoczyć asfalt porowaty. Tym
coraz bardziej powszechnie stosowanym terminem określa się mieszanki
o nieciągłym uziarnieniu i zawartości wolnych przestrzeni powyżej 15 % obj.
Ze względu na dużą liczbę wolnych przestrzeni powietrze odpowiadające za
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hałas na styku opony z nawierzchnią ulega rozproszeniu, redukowany jest
efekt rozprężenia powietrza pod ciśnieniem na powierzchni drogi, a tym
samym hałas.
Ujemna tekstura asfaltu porowatego (na powierzchni warstwy ścieralnej
więcej jest pustych przestrzeni niż elementów wystających) przyczynia się
w znaczący sposób do zmniejszenia generowanego hałasu.
Wśród rozwiązań stosowanych w Polsce można wymienić:
- asfalt porowaty;
- układ dwuwarstwowy asfaltu porowatego;
- szczelne mieszanki o nieciągłym uziarnieniu, np. SMA5, SMA8;
- mieszanki z dodatkiem gumy.
W kolejnej tabeli zestawiono wartości redukcji poziomu hałasu dla
przykładowych cichych nawierzchni w odniesieniu do nowej nawierzchni
mineralno – asfaltowej typu SMA11 w bardzo dobrym stanie technicznym
przy charakterystycznych dla miasta prędkościach ruchu.
Tabela nr 25. Redukcja poziomu hałasu po zastosowaniu poszczególnych
nawierzchni

Prędkość
pomiarowa

30 km/h
50 km/h
70 km/h

Redukcja równoważnego poziomu dźwięku w odniesieniu do
odcinka porównawczego z nawierzchnią SMA11 [dB]
Beton
asfaltowy do
Asfalt
Mieszanka
Mieszanka
cienkich
SMA5
SMA8
porowaty PA8
warstw
BBTM8
1,2
2,8
2,4
1,3
2,7
3,8
2,0
1,4
2,9
3,3
1,9
1,5

Należy zaznaczyć, iż powyższe wyniki pomiarów mogą służyć jedynie
wstępnemu porównaniu i wnioskowaniu o redukcji poziomu hałasu przy
zastosowaniu nawierzchni cichych. Jednocześnie wyniki badań potwierdzają
wnioski dotyczące redukcji poziomu hałasu w stosunku do nowej
nawierzchni mineralno – asfaltowej, przy czym nawierzchnie porowate (PA8,
BBTM8) powodują większą redukcję niż nawierzchnie drobnoziarniste
z mieszanki mineralno – asfaltowej.
Zamiana skrzyżowania na rondo
Ronda stosuje się w celu upłynnienia ruchu samochodowego oraz
zmniejszenia
średniej
prędkości.
W
porównaniu
z
klasycznymi
skrzyżowaniami, ruch na rondzie i w jego pobliżu charakteryzuje się
łagodniejszymi profilami jazdy (łagodniejsze hamowanie i przyspieszanie na
dojazdach i odjazdach). W konsekwencji, dzięki zmniejszeniu prędkości
ruchu samochodowego, otrzymuje się redukcję hałasu sięgającą nawet 4 dB.
Wartość redukcji hałasu zależy od prędkości ruchu na dojazdach i odjazdach
ze skrzyżowania, od prędkości ruchu na rondzie oraz lokalizacji punktu
obserwacji.
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„Szykany drogowe” – progi spowalniające, minironda, „wyniesione”
skrzyżowania, przewężenia jezdni, wysepki
Redukcję prędkości ruchu – a w konsekwencji redukcję hałasu – można
osiągnąć poprzez stosowanie progów spowalniających, minirond oraz
wyniesionych skrzyżowań (skrzyżowanie znajduje się powyżej poziomu dróg
dojazdowych). Aby tego typu rozwiązania były skuteczne, tzn. aby obniżyła
się średnia prędkość ruchu, należy stosować je odpowiednio często
(maksymalna odległość wynosi ok. 300m). Przy zastosowaniu jednej z tych
metod, redukcja hałasu – dla pojazdów lekkich – może wynosić nawet 4 dB.
Należy zaznaczyć, iż powyższych rozwiązań unika się z reguły na drogach
krajowych, ekspresowych, drogach ruchu przyspieszonego ze względu na
charakter danej trasy.
Ekrany akustyczne
Ekrany akustyczne stanowią rozwiązanie ostateczne, ponieważ nie likwidują
hałasu u źródła. Stosowane są po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości
technicznych i organizacyjnych przedstawionych powyżej.
Ekrany mogą być efektywną metodą redukcji hałasu po spełnieniu szeregu
warunków technicznych. Skuteczność ekranu zależy od jego długości i
wysokości oraz lokalizacji punktu obserwacji. Poniżej przedstawiono, dla
przykładu, skuteczność akustyczną ekranu o różnych wysokościach dla
kilku wybranych lokalizacji punktu obserwacji.
W tabeli poniżej zebrano przykładowe wartości skuteczności ekranów
określonych na podstawie badań prowadzonych przez Zakład Akustyki
Środowiska IOŚ-PIB.
Tabela nr 26. Skuteczność akustyczna ekranu (środek ekranu)
Wysokość ekranu
akustycznego [m]
3
4
6 zakończony
dyfraktorem

80
322

Odległość
punktu
obserwacji
od ekranu
[m]
40
40

200

25

Długość
ekranu
akustycznego
[m]

Wysokość
punktu
obserwacji
[m]

Rzeczywista
skuteczność
ekranowania
[dB]

4,0
4,0

1,0
4,7

7,5

10,1

Podane powyżej skuteczności dotyczą miejsc na środku ekranu, tj. miejsc
o maksymalnej skuteczności. Skuteczność maleje w miarę zbliżania się
punktu obserwacji w kierunku skraju ekranu. W kolejnej tabeli zebrano
wartości skuteczności dla skraju ekranu.
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Tabela nr 27. Skuteczność akustyczna ekranu (skraj ekranu)
Wysokość ekranu
akustycznego [m]
3
4
6 zakończony
dyfraktorem

80
322

Odległość
punktu
obserwacji
od ekranu
[m]
60
50

200

25

Długość
ekranu
akustycznego
[m]

Wysokość
punktu
obserwacji
[m]

Rzeczywista
skuteczność
ekranowania
[dB]

4,0
4,0

0,2
4,4

7,5

4,7

Stosowanie ekranów akustycznych w mieście traktuje się jako ostateczność,
ponieważ bardzo trudne jest spełnienie wszystkich merytorycznych wymagań
technicznych. Ekran w istotny sposób zaburza ład przestrzenny. Jako
konstrukcja budowlana realizacja ekranów wymaga odpowiedniej przestrzeni
oraz badań np. budowlanych.
Przy orientacyjnym szacowaniu koniecznej długości ekranu stosuje się
pewne zalecenia. Jedno z nich określa minimalną długość ekranu
akustycznego jako sumę długości chronionego budynku i podwojonej
odległości pomiędzy nim a ekranem. Wysokość ekranu określa różnicę dróg
między falą bezpośrednią a ekranowaną, im większa różnica dróg tym
większa skuteczność. Poza obszarem cienia akustycznego ekran jest
nieskuteczny.
Obecnie na rynku dużą popularnością cieszą się systemy ochrony
akustycznej nowej generacji zwane „żywymi ekranami akustycznymi”.
Systemy takie stanowią połączenie nawierzchni nośnej, konstrukcji stalowej,
geowłókniny, maty kokosowej, mineralnego materiału wypełniającego
i obsadzeń roślinnych, a swą efektywnością dorównuje wałom ziemnym,
z kolei wymaganiami powierzchniowymi zbliżony jest do standardowych
ekranów akustycznych. System zgodny jest z następującymi wymogami:
- izolacyjność dźwięku: dLR ≥ 42dB spełnia wymogi klasy B3;
- pochłanialność dźwięku: dLA ≥ 10dB spełnia wymogi klasy A3;
- system obustronnie wysoce pochłaniający.
Konstrukcja stalowa składa się z profili w formie litery „A”, zbudowanych
z grubościennych rur i wspawanych płaskowników usztywniających
konstrukcję. Po ustawieniu konstrukcji stalowej jej wnętrze wypełniane jest
materiałem wypełniającym (ziemia z wykopów, gruz betonowy oraz ceglany).
Wypełnienie nasypywane jest luzem, bez jego zagęszczenia. Powstałe w ten
sposób ekrany obsadzane są głównie odpornymi na warunki bluszczem
z niewielkimi dodatkami dzikiego wina lub innych kolorowych pnączy.
Tabela nr 28. Zestawienie skuteczności poszczególnych typów ekranów
Skuteczność ekranów akustycznych w całym mierzonym
Ekran ziemny
Ekran przezroczysty
Ekran zrębkobetonowy

zakresie częstotliwości
15,8 dB
13,7 dB
13,0 dB
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Do podstawowych zalet omawianego systemu należą:
- brak głębokich fundamentów, oszczędność czasu i nakładów technicznych;
- możliwość budowy na każdym podłożu, również na namułach i przy niskim
poziomie wody gruntowej;
- możliwość nadbudowy i krzyżowania się z instalacjami podziemnymi;
- konstrukcja monoblokowa, brak przerw, luk i połączeń wobec czego hałas
nie ma możliwość przedostania się na drugą stronę;
- zapewnia optymalne warunki wzrostu dla roślinności dzięki dużej objętości
ziemi w systemie przez co ekran również nie nagrzewa się;
- wysokość do 10m;
- w zależności od wielkości projektu koszt budowy 1m2 ekranu leży pomiędzy
400 a 650 zł;
Podstawowym minusem analizowanego systemu jest fakt, iż jego realizacja
wymaga nieco więcej powierzchni od systemów głęboko fundamentowanych.
Redukcja hałasu kolejowego
Podczas redukcji hałasu kolejowego istotny jest także aspekt tłumienia
wibracji. Eliminacja lub znaczne ograniczenie niekorzystnych oddziaływań
jest możliwe dzięki zastosowaniu bezpodsypkowych konstrukcji nawierzchni
takich jak system szyny w otulinie (ERS) czy szynowe podpory blokowe –
system EBS. Sprężyste posadowienie szyny ogranicza wzbudzanie drgań
pojazdu, a zwłaszcza drgań tarczy koła, stanowiących jedno z głównych
źródeł emisji hałasu oraz ogranicza drgania samej szyny. Istotnym
czynnikiem ograniczającym emisję drgań akustycznych w tym przypadku
jest zakrycie powierzchni bocznych za pomocą otuliny z trwale elastycznej
żywicy. Dzięki takiemu rozwiązaniu w systemie ERS, gdzie sprężysta otulina
stanowi zarówno ciągłe podparcie, eliminujące ugięcia wtórne (źródło drgań),
jak i przytwierdzenie szyny - uzyskano korzystny model pracy nawierzchni i
dobre parametry tłumienia drgań i hałasu.
Modernizacja torowiska
Stan i rodzaj torowiska bardzo silnie wpływają na emisję hałasu kolejowego.
W celu obniżenia hałasu kolejowego powinno się stosować tory bezstykowe,
ze sprężystym mocowaniem 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.
Szlifowanie szyn
Przy hamowaniu, koła pociągu oraz szyny ulegają zniekształceniom.
Nierówności na szynach powodują znaczny wzrost hałasu. Aby obniżyć ten
hałas wymagane są cykliczne szlifowania szyn. Otrzymany w ten sposób
spadek poziomu hałasu może osiągnąć, w zależności od prędkości ruchu,
ok. 4dB.
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Ekrany akustyczne
Jedną z metod redukcji hałasu kolejowego są ekrany akustyczne. W wielu
miejscach, przy bardzo dużym przekroczeniu dopuszczalnego poziomu
hałasu, jest to jedyny efektywny sposób obniżenia poziomu hałasu.
Redukcja hałasu przemysłowego
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.
5.5.

Ograniczenia w stosowaniu środków redukcji hałasu

Oczekiwana skuteczność akustyczna zapewniona jest wówczas, gdy
właściwie zostanie zastosowana dana metoda redukcji hałasu. Wybór
właściwej metody redukcji zależy m.in. od przekroczeń dopuszczalnych
wartości poziomów hałasu, rodzaju źródła hałasu, odległości od źródła
hałasu, wysokości zabudowy wymagającej ochrony akustycznej.
W przypadku ekranów akustycznych ich realizacja jest celowa wówczas, gdy
zastosowanie innych metod redukcji hałasu okazuje się niewystarczające.
Niemniej należy pamiętać, że skuteczność akustyczna tej metody jest również
ograniczona i w praktyce nie przekracza maksymalnie kilkunastu decybeli.
Najwyższa skuteczność ekranowania hałasu występuje, gdy ekran
usytuowany jest możliwie najbliżej źródła hałasu lub odbiornika. W praktyce
występują ograniczenia wynikające z zasad bezpieczeństwa drogowego,
lokalizacji oświetlenia i uzbrojenia terenu. Ponadto budowa ekranów
akustycznych często wzbudza wiele kontrowersji wśród mieszkańców, ze
względu na ingerencję oraz wizualną degradację krajobrazu. W takich
przypadkach ważne jest zapewnienie harmonii realizowanego ekranu z
otoczeniem poprzez zastosowanie odpowiedniego kształtu, faktury, koloru
czy też obsadzeń roślinnością.
Realizacja cichych nawierzchni jest uzasadniona w przypadkach przekroczeń
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu sięgających kilku decybeli.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż skuteczność akustyczna cichych
nawierzchni zależy nie tylko od jej budowy, ale również od rodzaju pojazdów
samochodowych oraz od prędkości ruchu. Im większy procent udziału
pojazdów ciężkich w potoku ruchu tym mniejsza wypadkowa redukcja
hałasu wynikająca z właściwości samej nawierzchni. Największą wadą
cichych nawierzchni drogowych jest spadek ich efektywności wraz z
upływającym czasem. Zjawisko to spowodowane jest przez zanieczyszczenia,
które wypełniają pory na powierzchni jezdni. Zmniejszenie ich objętości
powoduje zmniejszenie właściwości absorpcyjnych. W warunkach miejskich,
ciche nawierzchnie tracą swoje właściwości tłumiące z reguły już po upływie
2-3 lat. W celu utrzymania skuteczności akustycznej w długim okresie czasu
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zalecane jest czyszczenie cichych nawierzchni w celu usunięcia
zanieczyszczeń. Zaleca się czyszczenie cykliczne, 2 razy w ciągu roku, przy
czym częstość tej operacji zależy od prędkości ruchu na drodze oraz
natężenia ruchu. W przypadku doprowadzenia do całkowitego wypełnienia
wnęk na powierzchni jezdni, nie jest możliwe skuteczne wyczyszczenie takiej
nawierzchni.
Kolejną wadą cichych nawierzchni są koszty związane z jej utrzymaniem
w okresie zimowym. Temperatura takich nawierzchni spada szybciej niż
nawierzchni tradycyjnych i tym samym nie można doprowadzić do sytuacji,
gdy woda znajdująca się w porach zamarznie bowiem prowadzi to do
zniszczenia struktury górnej warstwy nawierzchni jezdni. W okresie
zimowym, w celu zapobiegnięcia zamarznięciu wody na powierzchni jezdni
stosuje się sól lub solanki.
Uzyskiwanie redukcji prędkości ruchu poprzez stosowanie progów
spowalniających, minirond nie jest z reguły stosowane na drogach
krajowych, ekspresowych czy drogach ruchu przyspieszonego, gdyż działania
takie godzą w możliwość pełnienia przez wymienione trasy ich podstawowych
funkcji, tzn. zapewnienia na odpowiednim poziomie warunków przejazdu
podróżującym. Odrębną kwestią jest natomiast egzekwowanie ograniczeń
prędkości na terenach zabudowy mieszkaniowej. Instalacja urządzeń kontroli
prędkości ruchu jest niewątpliwie rozwiązaniem poprawiającym nie tylko
komfort akustyczny, ale także bezpieczeństwo ruchu.

6.

Ocena realizacji poprzedniego Programu

Opracowany Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna
jest pierwszym tego typu opracowaniem. Przeprowadzenie analiz będzie
możliwe, po wykonaniu kolejnego programu, w roku 2018.

7.

Analiza trendów zmian klimatu akustycznego

Na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie odcinków dróg krajowych nr 5 i
nr 12 , odcinków dróg wojewódzkich nr 323 i nr 432 oraz ul. Spółdzielczej (ze
względu na skargi mieszkańców) w granicach administracyjnych miasta
Leszna w roku 2005 oraz 2010 prowadzone były całodobowe pomiary
poziomu hałasu. Pomiary zostały zrealizowane przez firmę EKOANALITYKA
Jerzy Sternal, ul. Święciechowska 4, 64-100 Leszno. Punkty pomiarowe
każdorazowo lokalizowano na wysokości 4m powyżej jezdni. W kolejnej tabeli
zestawiono wyniki uzyskanych pomiarów równoważnego poziomu dźwięku
oraz natężenia ruchu panującego w trakcie prowadzonych pomiarów.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40
50
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tabela nr 29. Wynik pomiarów równoważnego poziomu
w sąsiedztwie odcinków głównych dróg na terenie miasta Leszna
Oznaczenie
punktu
pomiarowego

PP01

PP02

PP03

PP04

PP05

PP06

PP07

PP08 (01)

PP08 (02)

PP09

PP10
PP11

Lokalizacja punktu
pomiarowego
ul. Poznańska na
wysokości posesji przy
ul. Chocimskiej 44-72
(10m od krawędzi
jezdni)
Al. Konstytucji 3 Maja,
rejon Zakładu
Poligraficznego HAF
(10m od krawędzi
jezdni)
Al. Konstytucji 3 Maja,
rejon ul. Zygmunta
Starego (10m od
krawędzi jezdni)
Al. Konstytucji 3 Maja,
rejon ul. Rejtana 55-53
na wys. przejścia dla
pieszych (10m od
krawędzi jezdni)
ul. Szybowników 147
(10m od krawędzi
jezdni)
Al. Jana Pawła II nr 21
(1,5m od krawędzi
jezdni)
ul. Estkowskiego
pomiędzy ul.
Bułgarską i ul.
Rumuńską, przed bud.
nr 36-42 (10m od
krawędzi jezdni)
ul. Unii Europejskiej
przy południowym
narożniku z ul.
Francuską (10m od
krawędzi jezdni)
ul. Kąkolewska 8 (5m
od krawędzi jezdni)
ul. Górowska – przy
posesji ul. Andersena
28 (10m od krawędzi
jezdni)
ul. Osiecka 2a (5m od
krawędzi jezdni)
ul. Spółdzielcza 33 (6m
od krawędzi jezdni)

Poziom równoważny –
2005r. [dB]
Pora dnia
Pora nocy

dźwięku

Poziom równoważny –
2010r. [dB]
Pora dnia
Pora nocy

70,0

67,5

70,9

68,3

69,9

65,6

68,1

64,1

70,0

64,6

70,2

65,2

68,0

63,8

70,3

65,4

69,2

65,4

69,0

65,5

71,9

67,6

74,5

68,3

67,1

60,1

69,6

63,7

65,8

58,3

-

-

-

-

68,9

61,7

64,1

57,1

61,4

53,5

67,8

60,3

68,1

61,6

-

-

68,8

60,6

W kolejnych tabelach zestawiono wyniki pomiarów natężenia ruchu
towarzyszące prowadzonym pomiarów równoważnego poziomu dźwięku
w sąsiedztwie głównych dróg na terenie miasta Leszna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40
51
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tabela nr 30. Wynik pomiarów natężenia ruchu na terenie miasta Leszna
Rok 2005 – Punkt PP01 (odcinek DK5 od granicy miasta do ronda Gronowo)
Kategoria
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie
pojazdów
Pora doby
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Liczba pojazdów
12818
836
2315
529
Rok 2010 – Punkt PP01 (odcinek DK5 od granicy miasta do ronda Gronowo)
Kategoria
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie
pojazdów
Pora doby
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Liczba pojazdów
14253
1047
2170
687
Rok 2005 – Punkt PP02 (odcinek DK5 od ronda Gronowo do DK12)
Kategoria
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie
pojazdów
Pora doby
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Liczba pojazdów
14002
1217
2467
559
Rok 2010 – Punkt PP02 (odcinek DK5 od ronda Gronowo do DK12)
Kategoria
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie
pojazdów
Pora doby
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Liczba pojazdów
14836
927
2090
590
Rok 2005 – Punkt PP03 (odcinek DK5 od DK12 do ul. Okrężnej)
Kategoria
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie
pojazdów
Pora doby
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Liczba pojazdów
17212
1097
2323
529
Rok 2010 – Punkt PP03 (odcinek DK5 od DK12 do ul. Okrężnej)
Kategoria
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie
pojazdów
Pora doby
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Liczba pojazdów
17550
1355
2074
579
Rok 2005 – Punkt PP04 (odcinek DK5 od ul. Okrężnej do granicy miasta)
Kategoria
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie
pojazdów
Pora doby
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Liczba pojazdów
12819
933
1891
505
Rok 2010 – Punkt PP04 (odcinek DK5 od ul. Okrężnej do granicy miasta)
Kategoria
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie
pojazdów
Pora doby
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Liczba pojazdów
15225
1349
1687
513
Rok 2005 – Punkt PP05 (odcinek DK12 od granicy miasta do ul. Krasińskiego)
Kategoria
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie
pojazdów
Pora doby
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Liczba pojazdów
12102
924
1848
347
Rok 2010 – Punkt PP05 (odcinek DK12 od granicy miasta do ul. Krasińskiego)
Kategoria
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie
pojazdów
Pora doby
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Liczba pojazdów
10123
775
1889
396
Rok 2005 – Punkt PP06 (odcinek DK12 od ul. Krasińskiego do DK5)
Kategoria
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie
pojazdów
Pora doby
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Liczba pojazdów
20509
1166
1898
339
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cd Tabeli nr 30
Rok 2010 – Punkt PP06 (odcinek DK12 od ul. Krasińskiego do DK5)
Kategoria
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie
pojazdów
Pora doby
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Liczba pojazdów
19663
1295
2205
413
Rok 2005 – Punkt PP07 (odcinek DK12 od DK5 do ul. Unii Europejskiej)
Kategoria
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie
pojazdów
Pora doby
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Liczba pojazdów
10956
468
853
98
Rok 2010 – Punkt PP07 (odcinek DK12 od DK5 do ul. Unii Europejskiej)
Kategoria
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie
pojazdów
Pora doby
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Liczba pojazdów
14453
897
1510
226
Rok 2005 – Punkt PP08 (01) (odcinek DK12 od ul. Estkowskiego do ul. Kąkolewskiej)
Kategoria
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie
pojazdów
Pora doby
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Liczba pojazdów
6365
310
804
87
Rok 2010 – Punkt PP08 (02) (odcinek DK12 od ul. Unii Europejskiej do granicy miasta)
Kategoria
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie
pojazdów
Pora doby
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Liczba pojazdów
7869
555
1054
129
Rok 2005 – Punkt PP09 (odcinek DW323 od ul. 1 Maja do granicy miasta)
Kategoria
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie
pojazdów
Pora doby
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Liczba pojazdów
3692
176
432
40
Rok 2010 – Punkt PP09 (odcinek DW323 od ul. 1 Maja do granicy miasta)
Kategoria
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie
pojazdów
Pora doby
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Liczba pojazdów
2917
200
262
14
Rok 2005 – Punkt PP10 (odcinek DW432 od ul. Kąkolewskiej do granicy miasta)
Kategoria
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie
pojazdów
Pora doby
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Liczba pojazdów
4325
298
528
54
Rok 2010 – Punkt PP10 (odcinek DW432 od ul. Kąkolewskiej do granicy miasta)
Kategoria
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie
pojazdów
Pora doby
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Liczba pojazdów
5912
356
688
82
Rok 2010 – Punkt PP11 (ul. Spółdzielcza)
Kategoria
Pojazdy lekkie
Pojazdy ciężkie
pojazdów
Pora doby
Dzień
Noc
Dzień
Noc
Liczba pojazdów
5158
741
540
60

Przeprowadzone w 2010r. pomiary wykazały wzrost poziomu hałasu
w sąsiedztwie głównych dróg na terenie Leszna w odniesieniu do wyników
z roku 2005 niemal we wszystkich punktach pomiarowych. Najwyższy wzrost
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na drodze krajowej odnotowano na odcinku od ul. Okrężnej do granicy
miasta (Al. Konstytucji 3 Maja) i wyniósł on ok. 2dB zarówno w porze dnia
jak i nocy. W przypadku drogi krajowej nr 12 największe różnice
zaobserwowano na Al. Jana Pawła II oraz ul. Estkowskiego, gdzie poziom
hałasu wzrósł o ok. 2,5dB ÷ 3dB. Wyraźny spadek poziomu hałasu na
przestrzeni 5 lat wystąpił w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 323 i wyniósł
on w granicach 3dB, na co niewątpliwy wpływ miał wyraźny spadek
natężenia ruchu, głównie pojazdów ciężkich. Jednocześnie należy zauważyć
różne trendy zmian w przypadku zarejestrowanych wartości natężenia
ruchu. Dla drogi krajowej nr 5 widoczny jest wzrost liczby pojazdów lekkich
(zarówno w porze dziennej) oraz pojazdów ciężkich w porze nocnej przy
wyraźnym spadku liczby pojazdów ciężkich w okresie dnia. Dla drogi
krajowej nr 12 zauważalny jest znaczny wzrost liczby pojazdów ciężkich w
okresie całej doby głównie na Al. Jana Pawła II oraz ul. Estkowskiego. Na
drodze wojewódzkiej nr 432 wzrost liczby pojazdów lekkiej oraz ciężkich
zarówno dla pory dnia jak i nocy znalazł odzwierciedlenie w poziomie hałasu,
którego wzrost określono w granicach 0,5dB÷1dB. Dla ul. Unii Europejskiej,
Kąkolewskiej oraz Spółdzielczej brak możliwości określenia trendów zmian
klimatu akustycznego ze względu na brak prowadzonych pomiarów hałasu w
różnych okresach czasu.

8.

Analiza
materiałów,
dokumentów
i
wykorzystanych do opracowania Programu

8.1.

publikacji

Polityki, strategie, plany oraz Programy wojewódzkie powiatowe i
gminne

Polityka ochrony środowiska w Polsce wymusza sporządzanie dokumentów
strategicznych z tej dziedziny przez wszystkie jednostki terytorialne.
Najwyższa rangą jest Polityka Ekologiczna Państwa, następnie sporządzane
są wojewódzkie, powiatowe i gminne Programy ochrony środowiska. Zasady
zrównoważonego rozwoju zawiera także szereg innych opracowań, m.in.
plany zagospodarowania przestrzennego, strategie rozwoju, Programy
sektorowe, itp.
W ramach tworzenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla
miasta Leszna przeanalizowano następujące dokumenty krajowe i lokalne:
1) Plany krajowe:
Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku
2016, Warszawa 2008 przyjęta została przez Radę Ministrów w dniu
16.12.2008r. Dokument ten w dniu 04.03.2009 r. Sejmowa Komisja Ochrony
Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rekomendowała do przyjęcia
przez Sejm Rzeczypospolitej. Celem średniookresowym do 2016 roku
przyjętym w przywołanym dokumencie w zakresie ochrony przed hałasem
jest
dokonanie
wiarygodnej
oceny
narażenia
społeczeństwa
na
ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia
tam, gdzie jest ono największe.
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Zawiera ona również kierunki działań które miały zostać zrealizowane w
latach 2009-2012 określone jako: „Działania zmierzające do ochrony
społeczeństwa przed ponadnormatywnym działaniem hałasu należą do
kompetencji władz samorządowych. Jest konieczne pilne sporządzenie map
akustycznych dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz dla dróg
krajowych i lotnisk, a także wynikających z nich Programów ochrony przed
hałasem. W Programach tych powinny być zawarte konkretne
przedsięwzięcia techniczne i organizacyjne dla zmniejszenia poziomu hałasu
tam, gdzie jest on ponadnormatywny. Szczególnie ważna jest likwidacja
źródeł hałasu przez tworzenie stref wolnych od transportu, ograniczenie
szybkości ruchu, wymiana taboru tramwajowego na mniej hałaśliwy, a także
budowa ekranów akustycznych. Istotne też jest wykorzystywanie planowania
przestrzennego dla rozdzielenia potencjalnych źródeł hałasu od terenów
mieszkaniowych. Konieczny jest też rozwój systemu monitoringu hałasu.”
2) Dokumenty wojewódzkie:
a) Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku (uchwalona
przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 19 grudnia 2005r.)
stanowi
główny
dokument
determinujący
rozwój
województwa
wielkopolskiego i mający wpływ na pozostałe dokumenty na szczeblu
powiatów i gmin. Celem nadrzędnym wynikającym z przyjętej „Strategii...”
jest: „Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji rynku
pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia
mieszkańców”. Cel realizowany ma być poprzez cele strategiczne, w ramach
których określono szczegółowe cele operacyjne. Według autorów „Strategii...”
podstawą konkurencyjności regionu jest odpowiednia jakość przestrzeni oraz
poziom jej wyposażenia w infrastrukturę. Zauważono, iż zarówno przestrzeń
jak i infrastruktura nie tworzą jeszcze spójnego systemu. Zgodnie z celami
operacyjnymi 1.1 oraz 1.2 należy dążyć do poprawy stanu środowiska
i racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi oraz wzrostu
spójności komunikacyjnej i powiązań z otoczeniem. Cele te mają być
realizowane m.in. poprzez ograniczanie akustycznego zagrożenia środowiska,
upowszechnianie edukacji ekologicznej, upowszechnianie stosowania norm
ochrony środowiska w gospodarce, inwestycje w infrastrukturę korytarzy
transportowych (infrastrukturę drogową, kolejową, wraz z infrastrukturą
ułatwiającą inwestowanie), zwiększanie różnorodności form transportu,
promocję komunikacji zbiorowej oraz rozwój transportu śródlądowego.
b) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego,
przyjęty uchwałą nr XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 kwietnia 2010r., którego nadrzędnym celem jest kształtowanie
harmonijnej
struktury
funkcjonalno
przestrzennej
województwa
sprzyjającej zrównoważonemu wykorzystaniu cech, zasobów i walorów
przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem poziomu i jakości życia oraz
trwałym zachowaniem właściwości środowiska przyrodniczego. W planie
zwrócono uwagę, iż do najważniejszych zadań w zakresie komunikacyjnych
problemów międzyregionalnych należy kontynuacja wspólnych działań władz
rządowych i samorządowych województw ościennych w celu koordynacji
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zamierzeń planistycznych i projektowych w zakresie krajowej sieci drogowej.
Na terenie Wielkopolski należy kontynuować wyznaczone wspólnie
z województwami ościennymi korytarze powiązań międzyregionalnych, które
jednocześnie nawiązywałyby do korytarzy międzynarodowych. Jednocześnie
ze względu na postępującą urbanizację oraz stałą rozbudowę sieci dróg,
zapewnienie właściwych warunków akustycznych potraktowano jako zadanie
priorytetowe a zarazem coraz bardziej skomplikowane. Wobec powyższego w
ramach zasad kształtowania przestrzeni miejskich zgodnie z Planem należy
dążyć do:
- zapewnienia sprawnego transportu publicznego oraz wprowadzenia
ułatwień w ruchu pieszym i rowerowym;
- optymalizacji sieci ulic (realizacja nowych ulic, segregacja ruchu);
- zapobiegania nadmiernemu wydłużaniu zabudowy wzdłuż głównych tras
komunikacyjnych.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego zawiera
ustalone i wymagane obwodnice drogowe miejscowości położonych w ciągach
dróg krajowych i wojewódzkich. Plan uwzględnia obwodnice zawarte
w opracowaniach drogowych oraz opracowaniach planistycznych gmin.
Korekty przebiegu projektowanych dróg, zmiany ich klasy bądź kategorii oraz
obwodnice miejscowości wynikające z dostosowania istniejących bądź
projektowanych dróg do założonego standardu, które są zgodne
z zamierzeniami inwestycyjnymi zarządców dróg, należy uznać za zgodne
z kierunkami rozwoju systemu komunikacji drogowej w województwie.
3) Plany oraz strategie powiatowe i gminne:
a) Strategia rozwoju miasta Leszna. Strategia rozwoju Leszna została
opracowana w 1997r. przy czym w 2008r. Rada Miejska Leszna dokonała jej
aktualizacji, przyjmując nową wizję, misję, cele strategiczne oraz programy
i zadania. Wizję miasta przedstawiono jako: „Leszno miastem średniej
wielkości oferujące mieszkańcom doskonałe warunki do życia i dobre miejsca
pracy, szczególnie w gospodarce opartej na wiedzy, a jednocześnie dla
regionu będące centrum usługowym posiadające szeroką ofertę w dziedzinie
handlu, finansów, nauki i szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury, medycyny,
informacji, rekreacji i sportu”. Misja została zdefiniowana jako: „Leszno jest
miastem, którego władze, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne
i mieszkańcy, kontynuują tradycje wielkopolskie w warunkach rosnącej
konkurencji, współpracują ze sobą oraz zewnętrznymi jednostkami dążąc do
lepszego wykorzystania lokalnych zasobów, możliwości wynikających
z wielkości i położenia miasta w celu podniesienia jego atrakcyjności,
poziomu życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego”. Misja ma zostać
zrealizowana poprzez 3 główne cele strategiczne uszczegółowione następnie
celami kierunkowymi. Uwagę należy tutaj zwrócić przede wszystkim na cel nr
1 odnoszący się do zmodernizowania lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcia
innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju
gospodarczego. Dla realizacji powyższego celu zaproponowano stworzenie
m.in. Programu „Nowe inwestycje”, którego wykonanie wymagać będzie
zabiegania o poprawę standardu krajowych dróg dojazdowych (nr 5 i nr 12),
przygotowania odpowiedniej oferty uzbrojonych terenów pod działalność
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gospodarczą, prowadzenia intensywnej promocji gospodarczej, wspólnie
z okolicznymi gminami, stosowania wsparcia dla inwestorów w postaci ulg
oraz pomocy w realizacji procesu inwestycyjnego. Miernikiem dla realizacji
powyższego programu będą zatem przede wszystkim nowe lub
zmodernizowane
połączenia
drogowe
poprawiające
dostępność
do
regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego.
b) Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Leszna przyjęty
uchwałą nr XXXII/374/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia
2009r. Podstawowym celem dokumentu jest określenie warunków
zapewniających stworzenie zintegrowanego systemu transportowego,
opierającego się na wzmocnieniu roli transportu publicznego oraz
zmniejszeniu negatywnych skutków dla środowiska. Dzięki stworzeniu
zintegrowanego systemu transportowego w przewozach pasażerskich
powinno nastąpić zmniejszenie udziału samochodów osobowych na korzyść
transportu publicznego, co pomoże w bieżącym rozwiązywaniu problemów
wynikających ze wzrastającej intensywności ruchu drogowego. Ponadto
Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego miasta Leszna określa
zadania, które należy zrealizować w celu włączenia miasta do regionalnego i
ponadregionalnego systemu transportowego oraz dostosowania miejskiej
komunikacji publicznej do współczesnych wymagań technicznych i
ekologicznych.
Autorzy dokumentu wśród słabych stron transportu publicznego Leszna
wymieniają:
- wrażliwość komunikacji autobusowej na zatłoczenie w ruchu drogowym;
- brak priorytetu dla transportu publicznego w ruchu drogowym, szczególnie
na skrzyżowaniach;
- niewystarczająca jakość dróg miejskich;
- niedostateczny standard taboru, w tym niedostosowanie pojazdów do
potrzeb osób niepełnosprawnych;
- niska częstotliwość kursowania środków miejskiej komunikacji zbiorowej;
mały
udział
nowoczesnych
technologii
informatycznych
i
telekomunikacyjnych w zarządzaniu transportem publicznym;
- niedostatek środków budżetowych w stosunku do potrzeb rozwojowych
transportu publicznego.
Wśród podstawowych założeń przyjaznej komunikacji dla pasażera wymienia
się:
- czytelny i funkcjonalny układ linii;
- taktowy, powtarzalny rozkład jazdy;
- koordynacja odjazdów linii biegnących odcinkowo tą samą trasą;
- przystanki z podwyższonym peronem do wysokości pierwszego stopnia w
autobusie;
- bezpieczne przystanki (antyzatoki, z azylem);
- systemy informacji pasażerskiej:
• czytelna informacja pasażerska na przystanku (rozkład jazdy, schemat
linii, inne informacje);
• dynamiczna informacja pasażerska (elektroniczna informacja o
przyjeździe najbliższego autobusu);
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- automaty biletowe;
- bilet elektroniczny;
- Punkty Obsługi Pasażera;
- zintegrowane węzły przesiadkowe, szczególnie pomiędzy różnymi środkami
transportu;
- inne usługi komunikacyjne.
Jako podstawowe kierunki rozwoju transportu publicznego na terenie Leszna
zalecono:
- odnowę taboru autobusowego poprzez wprowadzenie autobusów
niskopodłogowych, z silnikami spełniającymi normę emisji spalin co
najmniej EURO 3, w tym nowych autobusów z silnikami spełniającymi
normę EURO 5, autobusów z automatyczną skrzynią biegów, autobusów
z klimatyzacją przestrzeni pasażerskiej;
- utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego poprzez połączenie
dworców PKP i PKS oraz zespołu przystanków komunikacji miejskiej
zlokalizowanych w sąsiedztwie dworców. W ramach Zintegrowanego Węzła
Przesiadkowego należy:
• wprowadzić wspólną obsługę podróżnych;
• zapewnić wspólną informację pasażerską;
• przewidzieć dodatkową lokalizację przystanków komunikacji miejskiej
po stronie zachodniej linii kolejowej Wrocław – Poznań na wysokości
przejazdu kolejowego i przejścia podziemnego dla pieszych;
• zadbać o dobrą komunikację pieszą pomiędzy dworcami PKP i PKS
oraz centrum miasta.
- wprowadzenie jednolitego systemu biletowego obejmującego komunikację
miejską oraz lokalne i regionalne linie autobusowe, z uwzględnieniem
zintegrowanych biletów przesiadkowych autobus – pociąg;
- stworzenie systemu korytarzy autobusowych, czyli odcinków dróg
o największym znaczeniu dla komunikacji zbiorowej (odcinkowe wydzielenia
pasów ruchu dla autobusów, sterowanie sygnalizacją świetlną przez
zbliżające się autobusy, usprawnienia włączania się do ruchu z przystanków,
ograniczenie do minimum potrzeby skręcania i manewrowania przez
autobusy);
- zminimalizowanie problemów przestrzennych w komunikacji miejskiej
w celu ułatwienia podróżowania osobom starszym, niepełnosprawnym,
matkom z małymi dziećmi, osobom ubogim i bezrobotnym;
- realizację elektronicznych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej
w Zintegrowanym Węźle Przesiadkowym w centralnym obszarze miasta przy
szpitalu.
8.2. Istniejące programy ochrony środowiska
“Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 20082011 z perspektywą na lata 2012 - 2019”, jest dokumentem nadrzędnym
wytyczającym cele i kierunki działań w zakresie polityki ekologicznej
województwa. Program ochrony środowiska stanowi rozwinięcie strategii
rozwoju województwa w odniesieniu do ochrony środowiska.
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Podstawowy cel ekologiczny Programu do 2019r. w zakresie klimatu
akustycznego zdefiniowano jako: „Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców
województwa ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza emitowanym przez
środki transportu drogowego”. Cel ten jest zgodny z celem polityki
ekologicznej państwa i ma być realizowany w oparciu o następujące kierunki
działań:
- realizacja programów ochrony środowiska przed hałasem;
- systematyczna aktualizacja map akustycznych i programów ochrony
środowiska przed hałasem;
- rozszerzanie monitoringu hałasu w środowisku, szczególnie na terenach
będących pod wpływem oddziaływania określonej kategorii dróg, linii
kolejowych oraz terenów wskazanych w powiatowych programach ochrony
środowiska;
- realizacja inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny
(budowa obwodnic, modernizacja szlaków komunikacyjnych, budowa
ekranów akustycznych, rewitalizacja odcinków linii kolejowych i wymiana
taboru na mniej hałaśliwy, itp.);
- dalsze ograniczanie emisji hałasu pochodzącego z sektora gospodarczego,
m.in. poprzez kontrole przestrzegania dopuszczalnej emisji hałasu,
wprowadzanie urządzeń ograniczających emisję hałasu;
- przestrzeganie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w odniesieniu do
nowo zagospodarowywanych terenów: stosowanie w zagospodarowaniu
przestrzennym zasady strefowania.
Uchwałą nr XIX/183/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 maja 2004r.
przyjęto „Program ochrony środowiska Miasta Leszna” wraz z „Planem
gospodarki odpadami dla Miasta Leszna”. W Programie w oparciu o diagnozę
stanu środowiska zdefiniowano najważniejsze problemy środowiskowe,
stanowiące bazę dla długoterminowej polityki ochrony środowiska i strategii
wdrożeniowej. Wśród obecnych zagrożeń wymieniono m.in. emisje
zanieczyszczeń powietrza i hałasu ze źródeł mobilnych. Jako najważniejsze
przedsięwzięcia przewidywane do realizacji i mające bezpośredni związek z
problematyką eliminacji uciążliwości transportu drogowego dla otoczenia
wskazano:
- w układzie powiązań zewnętrznych:
• Budowę obejścia Leszna na ciągu drogi krajowej nr 5 (przewidzianej
jak droga ekspresowa S5 Gdańsk – Grudziądz – Bydgoszcz – Poznań Wrocław);
• Budowę obwodnicy na kierunku Poznań – Głogów, od trasy
ekspresowej do drogi nr 34(12) po północnej i północno – zachodniej
stronie miasta, co pozwoli na prowadzenie ruchu tranzytowego
z ominięciem jego terenów zainwestowanych.
- w układzie powiązań wewnętrznych:
• Budowę ciągów ulic umożliwiających płynne powiązania pomiędzy
dzielnicami miasta oraz aktywizację obszarów przewidzianych do
zainwestowania (głównie po zachodniej, południowo – zachodniej
i południowej stronie miasta);
• Budowę ulic umożliwiających zagospodarowanie północno –
wschodniej części miasta;
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•

Poprawę stanu technicznego istniejącego układu miejskiego
(ulepszenie nawierzchni, sygnalizacja świetlna, chodniki, itp.).

W zakresie transportu miejskiego jako najważniejsze kierunki działań
wymieniono:
- wyznaczanie stref dostępności dla samochodu (strefy niedostępne, strefy
uspokojonego ruchu, itp.);
- ustalenie priorytetów dla komunikacji zbiorowej (ciągi pieszo – rowerowe,
wydzielone pasy autobusowe, parkingi);
- politykę cenową w zakresie opłat parkingowych i opłat za korzystanie
z komunikacji miejskiej;
- kształtowanie komunikacyjnych, proekologicznych zachowań społecznych
(korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej);
- pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje w dziedzinie
infrastruktury transportu miejskiego.
W ramach rozwoju alternatywnych rodzajów transportu uwagę skupiono na:
- wyposażeniu w trasy rowerowe wszystkich nowoprojektowanych ulic
zbiorczych;
- kontynuacji połączenia miasta trasami rowerowymi z obszarami jego
obrzeża, terenami leśnymi i rekreacyjnymi;
- udostępnieniu centrum miasta dla ruchu rowerowego.
Cel długoterminowy Programu w zakresie ochrony akustycznej określono
jako: „Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców”. Ochrona przed
hałasem ma polegać na zapobieganiu jego powstawaniu lub przenikaniu do
środowiska, co można osiągnąć poprzez:
- eliminacje czynności powodujących hałas;
- stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapobiegających
powstawaniu lub przenikaniu hałasu do środowiska, a także środków
zmniejszających poziom hałasu – np. ekrany akustyczne. Ponadto
w Programie zalecono stworzenie stałej sieci monitorowania poziomu hałasu.
Zaproponowano, by pomiary odbywały się dwukrotnie w ciągu roku na
ulicach: Niepodległości, Grunwaldzkiej, Al. Konstytucji 3 Maja, 17 Stycznia,
Grota – Roweckiego, Al. Krasińskiego, Narutowicza, Lipowej i Obrońców
Lwowa oraz po przebudowie na trasie W-Z.
8.3. Uwarunkowania wynikające z ustaleń planów zagospodarowania
przestrzennego,
ograniczeń
związanych
z
występowaniem
istniejących obszarów ograniczonego użytkowania i stref
ochronnych
Plany zagospodarowania przestrzennego
Podstawowymi dokumentami określającymi prawo miejscowe w zakresie
zagospodarowania przestrzennego są miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego (MPZP). W kolejnej tabeli zestawiono wszystkie udostępnione
i obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obszarów
miasta objętych niniejszym Programem.
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Tabela nr 31. Zestawienie podstawowych dokumentów prawa miejscowego
obowiązujących dla obszarów objętych zasięgiem niniejszego Programu
Lp.
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nazwa MPZP

Akt powołujący

2

3

Zmiana planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego
miasta Leszna i miejscowego planu
szczegółowego zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w
Lesznie – „Gronowo” w rejonie ulic
Poznańskiej, Juranda i torów PKP
Zmiana planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego
miasta Leszna i miejscowego planu
szczegółowego zagospodarowania
przestrzennego terenu, dla obszaru w
Lesznie – „Gronowie” w rejonie ul.
Poznańskiej, Gronowskiej, Łowieckiej i
Bilewiczówny
Zmiana planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego
miasta Leszna, dotycząca terenu
położonego w Lesznie w rejonie ulic
Spółdzielczej, Wilkowickiej i terenów
kolejowych
Zmiana planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego
miasta Leszna, zatwierdzonego Uchwałą
nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 7 września 1993r. w rejonie ul.
Dekana
Zmiana planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego
miasta Leszna w części dotyczącej
osiedla Rejtana (całość) i osiedla
Zamenhofa (część) w Lesznie
Zmiana planu szczegółowego
zagospodarowania przestrzennego
terenu, dla obszaru położonego w
Lesznie – „Gronowie” w rejonie ul.
Jeziorkowskiej i Żółkiewskiego
Zmiana planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego
miasta Leszna, zatwierdzonego uchwałą
Nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 7 września 1993r. dotyczącej
terenu w rejonie ul. Kąkolewskiej
Zmiana planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego
miasta Leszna, zatwierdzonego uchwałą
Nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 7 września 1993r. dotyczącej
terenu w rejonie ul. Estkowskiego
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Osieckiej,
Kąkolewskiej i torów PKP w Lesznie

Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XIV/164/99 z dn. 30.09.1999r.

Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XX/224/2000 z dn. 27.04.2000r.

Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XXII/248/2000 z dn.29.06.2000r.

Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XXII/249/2000 z dn.29.06.2000r.

Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XXIV/267/2000 z dn.26.10.2000r.

Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XXVIII/325/2001 z dn.27.02.2001r.

Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XLII/439/2002 z dn.28.02.2002r.

Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr IV/41/2002 z dn.19.12.2002r.

Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr VIII/71/2003 z dn.29.04.2003r.
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cd Tabeli nr 31
Lp.

Nazwa MPZP

Akt powołujący

1

2

3

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie Al. Konstytucji
3 Maja oraz ulic Kąkolewskiej i Osieckiej
w Lesznie
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie Al. Konstytucji
3 Maja, Estkowskiego i Dekana w
Lesznie
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Okrężnej,
Al. Konstytucji 3 Maja i torów PKP w
Lesznie
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul.
Wilkowickiej, Poznańskiej, Fabrycznej,
Zacisze i torów kolejowych w Lesznie
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Okrzei,
torów kolejowych i granic miasta Leszna
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Poznańskiej,
Antonińskiej, Gronowskiej i torów
kolejowych w Lesznie
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie Osiedla Józefa
Sułkowskiego i „Przylesie” w Lesznie
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie „Zatorza” w
Lesznie
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie osiedla
„Nowego Miasta”, osiedla „Grunwald” i
ulicy Ogrody w Lesznie
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie centrum
Leszna – część A
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie Al. Jana Pawła
II, ulicy Henryka Sienkiewicza,
Obrońców Lwowa i Cypriana Kamila
Norwida w Lesznie
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie „Gronowa” w
Lesznie
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie osiedla
„Podwale” w Lesznie
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul.
Szybowników w Lesznie
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Cypriana
Kamila Norwida w Lesznie

Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr VIII/72/2003 z dn.29.04.2003r.

Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XI/98/2003 z dn.28.08.2003r.

Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XLI/501/2006 z dn.26.10.2006r.

Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XXVII/312/2008 z dn.27.11.2008r.
Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XXXII/379/2009 z dn.28.04.2009r.
Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XXXVI/427/2009 z dn.29.10.2009r.
Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XIII/199/2011 z dn.29.11.2011r.
Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XVI/228/2012 z dn.16.02.2012r.
Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XVI/229/2012 z dn.16.02.2012r.
Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XVII/247/2012 z dn.05.04.2012r.

Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XIX/310/2012 z dn.21.06.2012r.

Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XX/321/2012 z dn.20.09.2012r.
Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XX/322/2012 z dn.20.09.2012r.
Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XXI/352/2012 z dn.09.11.2012r.
Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XXI/353/2012 z dn.09.11.2012r.
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cd Tabeli nr 31
Lp.

Nazwa MPZP

Akt powołujący

1

2

3

25.

26.

27.

28.

29.

Zmiana planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego
miasta Leszna, zatwierdzonego uchwałą
Nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 7 września 1993r. w rejonie ulic:
Estkowskiego, Al. 21 Października i
Kąkolewskiej
Zmiana planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego
miasta Leszna, zatwierdzonego uchwałą
Nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 7 września 1993r. w rejonie ulic:
Mickiewicza, Narutowicza i Fabrycznej
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul.
Szybowników, Dożynkowej, torów PKP
relacji Leszno – Głogów i granic miasta
Leszna
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul.
Szybowników, Wolińskiej i granic miasta
Leszna
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie „Leszczynka” w
Lesznie

Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr VI/64/99 z dn.18.01.1999r.

Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr VI/65/99 z dn.28.01.1999r.

Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XXV/278/2008 z dn.23.10.2008r.

Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XXXII/381/2009 z dn.28.04.2009r.
Uchwała Rady Miejskiej Leszna
nr XXXVII/446/2009 z dn.26.11.2009r.

Na podstawie art. 113 i art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony
środowiska,
w
miejscowych
planach
zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących w zasięgu objętym zakresem niniejszego
opracowania, wskazuje się tereny należące do poszczególnych rodzajów
przeznaczenia, dla których określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w
środowisku
(tereny
różnych
rodzajów
zabudowy
mieszkaniowej,
mieszkaniowo-usługowej, usług ochrony zdrowia i usług oświaty). Dla tych
terenów należy przyjmować poziom hałasu ustalony dla przeznaczenia
przeważającego. Dla pozostałych terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi
nie ustala się dopuszczalnego hałasu w środowisku.
Zgodnie z art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska, 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
ramach
niniejszego
Programu
wykreślono
dodatkowo
mapę
proponowanych kierunków zmian zagospodarowania przestrzennego.
W ramach mapy proponowanych kierunków zmian zagospodarowania
przestrzennego
wyznaczono
zasięgi
stref
ograniczonej
zabudowy
mieszkaniowej odpowiednio dla LDWN = 68dB i LDWN = 64dB. Podczas
opracowania planów zagospodarowania przestrzennego sugeruje się
uwzględnienie przebiegu granic stref ograniczonej zabudowy mieszkaniowej.
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Rysunek nr 8. Mapa proponowanych kierunków zmian zagospodarowania
przestrzennego.
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Obszary chronione
Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem brak jest obszarów
chronionych w myśl ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska, (Dz. U. 2008r., Nr 25 poz. 150 z późn. zmian.).
Obszar ograniczonego użytkowania
Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem brak jest ustanowionych
Obszarów ograniczonego użytkowania w myśl ustawy z dnia z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. 2008r., Nr 25 poz. 150
z późn. zmian.).
8.4. Pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska oraz opracowania
wykonane
dla
potrzeb
postępowań
administracyjnych
prowadzonych w stosunku do podmiotów korzystających ze
środowiska, których działalność ma negatywny wpływ na stan
akustyczny środowiska
Obowiązek przestrzegania dopuszczalnych norm natężenia hałasu z dróg
i linii kolejowych wynika bezpośrednio z mocy prawa i nie wymaga
indywidualizacji w formie decyzji administracyjnych.
Artykuł 115a Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.
z 2008 r.nr 25, poz. 150 z późn. zm.) będący podstawą wydania decyzji
o dopuszczalnym poziomie hałasu dla instalacji (wcześniej pozwolenia na
emitowanie hałasu) nie dotyczy dróg i linii kolejowych. Decyzję
o dopuszczalnym poziomie hałasu wydaje się 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
przemysłowym, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne
poziomy hałasu. W decyzji określa się dopuszczalne poziomy hałasu poza
zakładem w odniesieniu do rodzajów terenów podlegających ochronie
akustycznej. Mogą być również wskazane wymagania mające na celu
nieprzekraczalnie poza zakładem dopuszczalnych poziomów hałasu.
Na terenach objętym niniejszym programem ochrony środowiska przed
hałasem dla wyszczególnionych odcinków dróg i linii kolejowych nie
prowadzono, na żadnym szczeblu administracji publicznej, postępowań
administracyjnych, zobowiązujących zarządcę źródła hałasu do zmniejszenia
ponadnormatywnego hałasu np. na podstawie art. 362 ustawy Prawo
ochrony środowiska. Należy jednocześnie zauważyć, iż w ramach aktualnie
realizowanych oraz planowanych inwestycji na terenie miasta Leszna
opracowano oraz planuje się opracowanie dokumentów na potrzeby
prowadzonych postępowań dotyczących wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz pozwoleń na budowę. W ramach niniejszego
Programu przeanalizowano następujące dokumenty:
- Raport o oddziaływaniu na środowisko Przebudowy drogi krajowej nr 5
w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z ul. Fabryczną do granicy miasta
Leszna po stronie południowej;
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- Decyzja o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego MPEC Sp. z o.o. z dnia
30.06.2006r. (znak GK-O-7642/3/05 z późn. zm.);
- Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska dla MŁYNÓW SOUFFLET
POLSKA Sp. z o.o. z dnia 16.05.2005r. (znak GK-O-7613/4/04);
- Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu dla Zakładu Mechaniczno –
Meblowego „MEBLOMECH” Sp. z o.o. z dnia 30.09.2005r. (znak GK-O7613/2/05);
- Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu dla Klubu Nocnego „RELAKS”
R.Ratajczak, M.Ratajczak z dnia 19.08.2005r. (znak GK-O-7613/1/05);
- Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu dla zakładu Blacharstwo
Mechanika Pojazdowa B. Stocki z dnia 20.12.2010r. (znak GK-O7613/1/10);
- Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu dla kawiarni ANTIDOTUM CLUB
Maria Nadolna z dnia 02.09.2009r. (znak GK-O-7613/1/09);
- Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu dla Supermarketu „Waldi” z dnia
20.09.2011r. (znak GK-O.6251.2.2011);
- Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu dla zakładu Manufaktura
Drewna Sp. C. Barbara & Tomasz Barczyńscy z dnia 27.06.2011r. (znak GKO.6251.1.2011).
Ponadto opracowany zostanie Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 12
w graniach miasta Leszna. Obecnie opracowywane jest Studium
wykonalności powyższego projektu przebudowy.
8.5. Przepisy dotyczące emisji hałasu z instalacji i urządzeń, w tym
pojazdy, których funkcjonowanie ma negatywny wpływ na stan
akustyczny środowiska
Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), środki transportu
powinny spełniać wymagania ochrony środowiska określone w ustawie oraz
w przepisach odrębnych.
W odniesieniu do pojazdów drogowych mają tu zastosowanie przepisy
wynikające z Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 66 ww. ustawy pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak
zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego: nie zakłócało
spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom
określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., nr 32, poz. 262 z późn. zm.).
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Zgodnie z § 9 ust. 1 cytowanego rozporządzenia pojazd powinien być tak
zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby poziom hałasu zewnętrznego
mierzony podczas postoju pojazdu z odległości 0,5 m nie przekraczał
w odniesieniu do:
a) pojazdu, który był poddany badaniom homologacyjnym – wartości
ustalonej w trakcie badań homologacyjnych o 5 dB (A),
b) pozostałych pojazdów - wartości podanych w kolejnej tabeli.
Tabela nr 32. Dopuszczalne poziomy hałasu zewnętrznego pojazdów
L.p.
1

1
2

3

4

Pojazd
2

Motocykl z silnikiem o
pojemności skokowej:
- nieprzekraczającej 125cm3
- większej niż 125cm3
Samochód osobowy
Pojazd samochodowy o
dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5t z
wyjątkiem samochodu
osobowego
Inny pojazd samochodowy

Rodzaj silnika
O zapłonie
O zapłonie
iskrowym
samoczynnym [dB]
[dB]
3

4

94
96
93

96

93

102

98

108

Dla ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego (§45 ust. 1 w/w
rozporządzenia) poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju
pojazdu silnikowego z odległości 0,5 m nie może przekraczać 104 dB(A),
natomiast motoroweru – 90 dB(A) (§53 ust. 5 w/w rozporządzenia).
Przy wyborze metod obniżania poziomu hałasu, wykorzystano najnowsze
osiągnięcia techniczno-naukowe, przedstawione m.in. w pracach:
• R.Makarewicz, P.Kokowski, Efficiency of noise reduction by a road
speed bump, Archives of Acoustics, 32, 3, 631-642, 2007,
• R.Makarewicz, P.Kokowski, prediction of noise changes due to traffic
speed control, J.Acoust.Soc.Am., 122 (4), 2074-2081, 2007,
• R.Makarewicz, R.Gołębiewski, Modelling of the roundabout noise
impact, J.Acoust.Soc.Am., 122 (2), 860-868, 2007,
• Makarewicz R., Noise reduction through source rerouting, Journal of
the Acoustical Society of America, 2004; 116, 2735,
• R.Gołębiewski, R.Makarewicz, M.Nowak, A.Preis, Traffic noise
reduction due to the porous road surface, Applied Acoustics, 64, 481494, 2003,
• R.Gołębiewski, R.Makarewicz, Railroad sound power level, Journal of
Sound and Vibration, 257 (2), 381-390, 2002,
• Materiały z I Konferencji ochrony środowiska przed hałasem
komunikacyjnym „Transnoise 2012”, Zakopane, październik 2012,
• Magazyn Autostrady, Budownictwo drogowo – mostowe „Bariery
drogowe”, Wydawnictwo ELAMED, sierpień – wrzesień 2012.
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9.

Kierunki programowe

W ramach niniejszego programu przyjęto następujące sposoby rozwiązywania
problemów akustycznych:
1. w harmonogramie działań krótkookresowych opisano szczegółowo
postulowane przedsięwzięcia naprawcze wraz z oceną ich skuteczności
oraz kosztochłonności,
2. w działaniach długookresowych sprecyzowano najistotniejsze kierunki
działań perspektywicznych, prowadzących do obniżenia hałasu wzdłuż
analizowanych dróg. Z uwagi jednak na odległą nieraz perspektywę
oraz długofalowość działania niemożliwe było doprecyzowanie
parametrów technicznych oraz kosztów poszczególnych działań.
Doprecyzowanie parametrów technicznych i ekonomicznych proponowanych
rozwiązań przebiegać będzie w sposób ciągły, w ramach przewidywanych
korekt i weryfikacji Programu, co wynika z przepisów prawnych (weryfikacja
map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem
przewidywana jest w cyklu 5-cio letnim).
9.1.

Kierunki działań krótkookresowych

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna opracowano
w trzech wariantach:
- wariant podstawowy;
- wariant rozszerzony;
- wariant maksymalny.
Podstawą każdego następnego wariantu jest wariant poprzedni,
tzn. podstawą wariantu rozszerzonego jest wariant podstawowy, a podstawą
wariantu maksymalnego jest wariant rozszerzony.
Realizacja wariantu podstawowego oraz rozszerzonego jest w pełni
skorelowana z planami inwestycyjnymi zarządzających źródłami hałasu
(Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji oraz GDDKiA), co jest gwarantem ich
realizacji. Realizacja wariantu maksymalnego uzależniona jest od możliwości
finansowych miasta. Harmonogram, koszty realizacji oraz szacunkową
skuteczność poszczególnych zadań przedstawiono w kolejnej tabeli.
Należy jednocześnie zaznaczyć, iż mapę akustyczną na której bazuje
niniejszy Program ochrony środowiska przed hałasem sporządzono w oparciu
o pomiary akustyczne prowadzone na terenie miasta pod koniec 2010r. Tym
samym mapa nie uwzględniała inwestycji zrealizowanych po 2010r. oraz
inwestycji aktualnie wciąż realizowanych, tzn. przebudowy drogi krajowej nr
5 – etap II na odcinku od ul. Fabrycznej do południowej granicy miasta
(aktualnie przebudowywana) oraz modernizacji ul. Estkowskiego i Unii
Europejskiej wraz z rondem Roszarnia (inwestycja zrealizowana w 2012r).
Powyższe inwestycje zostały uwzględnione w niniejszym Programie.
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Tabela nr 33. Harmonogram oraz szacunkowe koszty realizacji poszczególnych zadań
Lata realizacji
Zadanie

Opis zadania

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Szacowana
skuteczność
działań

Szacunkowe
koszty
realizacji [zł]

Źródło
finansowania

2dB

68 631 382*

Środki własne
Urzędu Miasta
+ 85%
dofinansowania
ze środków UE

2dB

3 143 137 100
***

Środki GDDKiA

Droga krajowa nr 5
Wariant podstawowy

Modernizacja
nawierzchni
jezdni,
upłynnienie
ruchu

Modernizacja i wymiana
nawierzchni w ramach
projektu „Przebudowy drogi
krajowej nr 5 w Lesznie,
odcinek ul. Fabryczna –
południowa granica miasta –
etap II. Dostosowanie
parametrów technicznych
nowej nawierzchni dla drogi
KR6 o nośności do 115kN/oś.
Poprawa płynności i
przepustowości ruchu poprzez
zastosowanie koordynacji
liniowej sygnalizacji
świetlnych i odpowiedniej
geometrii jezdni

Budowa
obwodnicy
miasta
Leszna

Budowa obwodnicy Leszna w
ciągu drogi ekspresowej S5
Poznań – Wrocław.
Wyprowadzenie całości ruchu
tranzytowego z obecnej drogi
krajowej nr 5 poza granice
miasta.

x

Wariant rozszerzony

x

x

x

x
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cd Tabeli nr 33
Lata realizacji
Zadanie

Opis zadania

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Szacowana
skuteczność
działań

Szacunkowe
koszty
realizacji [zł]

Źródło
finansowania

Droga krajowa nr 5
Wariant maksymalny

Wykonanie
przeglądu
ekologicznego

Ograniczenie
prędkości
ruchu

Opracowanie
przeglądu
ekologicznego dla odcinka ul.
Poznańskiej od granicy miasta
do ronda Podwale (z ul.
Fabryczną), uwzględniającego
rzeczywisty wpływ budowy
drogi ekspresowej S5 na stan
klimatu
akustycznego
w
szczególności
w
rejonie
zabudowy
zlokalizowanej
wzdłuż
ul.
Chocimskiej,
Poznańskiej oraz w rejonie
ronda Gronowo
Ograniczenie
prędkości
pojazdów lekkich i ciężkich do
50km/h w porze dziennej i
nocnej
na
odcinku
ul.
Poznańskiej
na
wysokości
zabudowy
jednorodzinnej
zlokalizowanej
wzdłuż
ul.
Chocimskiej z wykorzystaniem
dwóch fotoradarów

x

x

-

1dB

30 000

500 000
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cd Tabeli nr 33
Lata realizacji
Zadanie

Opis zadania

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Szacowana
skuteczność
działań

Szacunkowe
koszty
realizacji [zł]

Źródło
finansowania

27 800 000**

Środki
własne
Urzędu
Miasta + 85%
dofinansowa
nia ze
środków UE

Droga krajowa nr 12
Wariant podstawowy

Modernizacja
nawierzchni
jezdni

Przebudowa drogi krajowej nr
12 w Lesznie na odcinkach:
- ul. Szybowników od granicy
miasta do skrzyżowania z ul.
Wolińską (przebudowa i
wymiana nawierzchni);
- wiadukt im. gen. Grota –
Rowieckiego (wymiana
warstwy ścieralnej na obu
estakadach i dojazdach);
- Al. Jana Pawła II
(wzmocnienie nawierzchni na
obu jezdniach);
- ul. Kąkolewska (przebudowa
od stacji paliw do granicy
miasta wraz z przebudową
skrzyżowania z ul. Grzybową
na skanalizowane)

x

x

x

x

2dB
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cd Tabeli nr 33
Lata realizacji
Zadanie

Opis zadania

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Szacowana
skuteczność
działań

Szacunkowe
koszty
realizacji [zł]

Źródło
finansowania

1dB

3 143 137 100**
*

Środki
GDDKiA

Droga krajowa nr 12
Wariant rozszerzony

Budowa
obwodnicy
miasta
Leszna

Budowa obwodnicy Leszna w
ciągu drogi ekspresowej S5
Poznań – Wrocław.
Wyprowadzenie części ruchu
tranzytowego z głównie z
odcinka DK12 od granicy
miasta (ul. Szybowników) do
skrzyżowania z Al. Konstytucji
3 Maja (obecna DK5). Po
wybudowaniu drogi
ekspresowej S5 planowane
jest przeniesienie drogi
krajowej nr 12 na ciąg drogi
ekspresowej S5, łącznika i
odcinek przeplatania z obecną
drogą krajową nr 5 (Uchwała
nr XVI/246/2012 Rady
Miejskiej Leszna z dnia
16.02.2012r.)

x

x

x

x

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40
72
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

cd Tabeli nr 33
Lata realizacji
Zadanie

Opis zadania

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Szacowana
skuteczność
działań

Szacunkowe
koszty
realizacji [zł]

Źródło
finansowania

Droga krajowa nr 12
Wariant maksymalny
Opracowanie przeglądu
ekologicznego dla odcinka ul.
Estkowskiego od Al.
Konstytucji III Maja do ul.
Rumuńskiej oraz odcinka Unii
Europejskiej od ronda
Roszarnia do ronda Grzybowo,
uwzględniającego rzeczywisty
stan klimatu akustycznego po
Środki
przeprowadzonej modernizacji
Wykonanie
własne
przeglądu
x
40 000
przedmiotowych odcinków
Urzędu
ekologicznego DK12 oraz wybudowaniu trasy
Miasta
S5 ze szczególnym
uwzględnieniem zabudowy
wielorodzinnej pomiędzy ul.
Estkowskiego i ul. Kubańską
oraz zabudowy mieszkaniowej
zlokalizowanej w rejonie
skrzyżowania ul. Unii
Europejskiej z Al. 21
Października
* - podano łączne koszty projektu przebudowy drogi krajowej nr 5 – etap II;
** - podano łączne koszty projektu przebudowy drogi krajowej nr 12.
*** - podano łączne koszty budowy drogi S-5 na odcinku Poznań (A-2 węzeł „Głuchowo”) – węzeł Kaczkowo, wg. prognozy wartości projektu
zawartej w „Programie budowy dróg krajowych na lata 2011-2015.
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9.2.

Kierunki działań długookresowych do 2030r.

Zdefiniowane kierunki działań długookresowych mające przyczynić się, w
perspektywie, do eliminacji bądź znacznego obniżenia przekroczeń poziomów
dopuszczalnych hałasu w skali całego miasta, wyszczególniono poniżej.
Należą do nich:
Systematyczne podnoszenie jakości nawierzchni dróg, remonty
ulic podstawowej sieci komunikacyjnej, realizacja działań zgodnie
z wytycznymi przeglądów ekologicznych i analiz porealizacyjnych
Hałas drogowy powstaje w wyniku poruszania się pojazdu oraz na styku
opony z nawierzchnią drogową. Opony o asymetrycznej rzeźbie bieżnika,
wąskie rowki boczne, nowoczesne i ciche silniki oraz układy wydechowe
składające się z kilku tłumików powodują, iż głównym źródłem hałasu jest
zjawisko zachodzące pomiędzy oponą a nawierzchnią. W związku z tym,
bardzo ważny jest rodzaj zastosowanej nawierzchni. Niektóre nawierzchnie,
ze względu na zastosowanie zwartych materiałów, generują bardzo duży
hałas toczenia na styku opony z drogą. Taki hałas powstaje na skutek
zasysania powietrza przez bieżnik opony, sprężenia i uwolnienia.
Zastosowanie odpowiedniego rodzaju nawierzchni i zapewnienie równości
drogi może powodować zmniejszenie poziomu emisji hałasu aż o 5dB w
porównaniu z typowymi nawierzchniami drogowymi.
Podstawowymi właściwościami nawierzchni, mającymi największy wpływ na
zmniejszenie hałasu, są: szorstkość, wielkość ziaren kruszywa i zawartość
wolnych przestrzeni.
Realizacja
nasadzeń
zieleni
komunikacyjnych miasta,

wzdłuż

głównych

ciągów

Zwarte i gęste pasy zieleni przyulicznej tworzą pewnego rodzaju bariery
akustyczne, wprowadzające tłumienie oraz rozproszenie fali dźwiękowej.
Należy zaznaczyć, iż tłumienie wprowadzane przez zieleń jest z reguły
niewielkie zatem zasadność jej stosowania ogranicza się do miejsc
o niewielkich przekroczeniach wartości normatywnych hałasu. Prowadzone
badania wskazują, iż tłumienie wprowadzane przez zieleń wynosi ok.
0,05dB/m szerokości pasa zieleni. Bardziej istotny w przypadku zieleni
przyulicznej jest jej aspekt psychologiczny. Dla człowieka źródło hałasu
wydaje się cichsze wówczas, gdy staje się ono niewidoczne. Zaleca się w
rejonach o odpowiednich warunkach terenowych (przede wszystkim w
sąsiedztwie głównych tras komunikacyjnych miasta) wprowadzenie
dogęszczeń istniejących oraz tworzenie nowych pasów zieleni izolacyjnej.
Prowadzenie monitoringu poziomu hałasu oraz natężenia ruchu,
Zaleca się prowadzenie monitoringu hałasu i natężenia ruchu metodą
pomiarów ciągłych w ograniczonym czasie – co najmniej 24h z
częstotliwością nie rzadziej niż raz na 3 lata.
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Proponuje się lokalizację punktów monitoringu hałasu i natężenia ruchu,
głównie na trasach wylotowych oraz trasach prowadzących ruch tranzytowy
na terenie miasta przede wszystkim:
− ul. Szybowników,
− ul. Kąkolewskiej,
− ul. Poznańskiej,
− Al. Konstytucji 3 Maja.
Wyniki pomiarów hałasu w punktach monitoringu ciągłego posłużą do
kalibracji kolejnej mapy akustycznej przewidzianej do wykonania w 2017r.
(5 lat od zakończenia prac nad obecną Mapą Akustyczną) oraz do kalibracji
modelu sieci transportowej.
Budowa systemu tras rowerowych łączących poszczególne osiedla
z centrum, poprawa jakości infrastruktury pieszej,
Zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w centrum miasta powinno
być zadaniem długoterminowym, nie tylko z powodu nadmiernego hałasu.
Szereg wyników badań wskazuje, iż większość podróży samochodem w
centrach miast odnosi się do dystansów, jakie można z reguły pokonać
pieszo lub rowerem.
Wspieranie komunikacji rowerowej i pieszej możliwe jest poprzez:
- stopniową realizację zaplanowanej docelowej sieci dróg rowerowych oraz
ciągów pieszych;
- zapewnienie właściwego oznakowania;
- zamykanie ulic dla ruchu samochodowego;
- tworzenie stref z ograniczonym ruchem drogowym;
- ograniczenie prędkości dla ruchu samochodowego;
- stojaki dla rowerów;
- sygnalizację świetlną uwzględniającą ruch rowerowy;
- prowadzenie akcji informacyjno – reklamowych.
Optymalizacja sieci połączeń autobusowych,
Komunikacja zbiorowa powoduje znacznie mniejszą emisję hałasu oraz
zanieczyszczeń na osobę w
porównaniu z indywidualną komunikacją
samochodową. Atrakcyjność komunikacji zbiorowej należy podnosić poprzez:
- zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji zbiorowej;
- stworzenie dużej ilości połączeń bezpośrednich;
- stworzenie odpowiedniej liczby węzłów przesiadkowych;
- ułatwienia dla komunikacji zbiorowej (buspasy);
- właściwą informację i reklamę;
- wprowadzenie zachęcającej taryfy biletowej.
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Promowanie dbałości o klimat akustyczny,
Celem jest promowanie postaw społecznych szanujących klimat akustyczny
poprzez przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przede wszystkim nie
przekraczanie dopuszczalnych prędkości (częstym zjawiskiem jest
przekraczanie dopuszczalnych prędkości nawet o 100%, głównie w porze
nocnej). Sposobem realizacji może być kampania reklamowa, np. w prasie i
w lokalnej telewizji.
9.3.

Klimat akustyczny po realizacji działań Programu, efektywność
ekologiczna

Do oceny efektywności ekologicznej zastosowano wskaźnik M. Jako M1
określono wskaźnik przed realizacją programu, jako M2 wartość wskaźnika
po realizacji zadań programu. Efektywność określono zgodnie z zależnością:

E=

M1 − M 2
⋅ 100%
M1

W tabeli poniżej zestawiono wartości efektywności dla poszczególnych
wariantów zaproponowanych działań. Na potrzeby obliczeń każdorazowo
wykorzystywano wyższą z wartości wskaźnika M wyznaczonych dla
wskaźników oceny hałasu LDWN i LN.
Tabela nr 34. Wielkości
zaproponowanych działań
Wartość M przed
realizacją zadań Programu
– M1
374,7
374,7
374,7

efektywności

dla

Wartość M po realizacji
zadań Programu – M2
Wariant podstawowy
195,4
Wariant rozszerzony
104,6
Wariant maksymalny
102,5

poszczególnych

wariantów

Efektywność [%]

48
72
73
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Tabela nr 35. Zestawienie liczby ludności narażonej na ponadnormatywne
oddziaływanie hałasu dla poszczególnych wariantów zaproponowanych
działań, wskaźnik LDWN
DK5 i DK12
Hałas drogowy
do 5 dB

> 5-10 dB
> 10-15 dB
> 15-20 dB
Stan warunków akustycznych środowiska
niedobry
zły
Stan obecny (wyniki mapy akustycznej)

Liczba zagrożonych
mieszkańców w danym
zakresie [tys.]

0,655

0,107

Wskaźnik
hałasu
(LDWN w dB)
> 20 dB
bardzo zły

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wariant podstawowy
Liczba zagrożonych
mieszkańców w danym
zakresie [tys.]

0,481

0,036
Wariant rozszerzony

Liczba zagrożonych
mieszkańców w danym
zakresie [tys.]

0,350

0,013
Wariant maksymalny

Liczba zagrożonych
mieszkańców w danym
zakresie [tys.]

0,347

0,013

Tabela nr 36. Zestawienie liczby ludności narażonej na ponadnormatywne
oddziaływanie hałasu dla poszczególnych wariantów zaproponowanych
działań, wskaźnik LN
DK5 i DK12
Hałas drogowy
do 5 dB

> 5-10 dB
> 10-15 dB
> 15-20 dB
Stan warunków akustycznych środowiska
niedobry
zły
Stan obecny (wyniki mapy akustycznej)

Liczba zagrożonych
mieszkańców w danym
zakresie [tys.]

0,730

0,142

Wskaźnik
hałasu
(LN w dB)
> 20 dB
bardzo zły

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wariant podstawowy
Liczba zagrożonych
mieszkańców w danym
zakresie [tys.]

0,484

0,034
Wariant rozszerzony

Liczba zagrożonych
mieszkańców w danym
zakresie [tys.]

0,302

0,014
Wariant maksymalny

Liczba zagrożonych
mieszkańców w danym
zakresie [tys.]

0,296

0,013

10. Środki finansowe
10.1. Koszty jednostkowe działań
W kolejnej tabeli zestawiono szacunkowe koszty związane z realizacją
podstawowych zadań Programu. Należy pamiętać, że w większości
przypadków podane niżej kwoty nie stanowią wyłącznie kosztu działań
przeciwhałasowych. Nie da się jednak wydzielić nakładów na ograniczenie
emisji hałasu z całkowitego kosztu inwestycji (np. przy przebudowie odcinka
drogi lub zakupie fotoradaru).
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Tabela nr 37. Koszty jednostkowe działań ograniczających emisję hałasu
przyjęte do obliczeń kosztów całkowitych
Działanie
Modernizacja nawierzchni na
DK5
Modernizacja nawierzchni na
DK12
Wyprowadzenie ruchu
tranzytowego (obwodnica
miasta)
Ograniczenie prędkości
(zastosowanie fotoradaru)
Opracowanie przeglądu
ekologicznego dla odcinka
1km drogi

Koszty
68 631 382 zł*
27 800 000 zł**
3 143 137 100***
250 000 zł/szt.
20 000 zł

* - podano łączne koszty projektu przebudowy drogi krajowej nr 5 – etap II;
** - podano łączne koszty projektu przebudowy drogi krajowej nr 12;
*** - podano łączne koszty budowy drogi S-5 na odcinku Poznań (A-2 węzeł „Głuchowo”) –
węzeł Kaczkowo, wg. prognozy wartości projektu zawartej w „Programie budowy dróg
krajowych na lata 2011-2015.

10.2. Źródła finansowania Programu
Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna finansowany
będzie głównie ze środków własnych zarządzającego ulicami i drogami w
mieście, tj. Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie, środków
finansowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz przy
wykorzystaniu funduszy unijnych (głównie funduszy strukturalnych).
Sytuacja budżetowa wielu jednostek samorządu terytorialnego jest bardzo
trudna. Większość z nich nie jest w stanie samodzielnie podołać
finansowaniu inwestycji ekologicznych, dlatego też działania ich ograniczają
się do utrzymania stanu istniejącego. Z powyższego wynika konieczność
poszukiwania zewnętrznych źródeł środków na realizację inwestycji, do
podstawowych można zaliczyć: Programy pomocowe, państwowe Fundusze
Ekologiczne oraz rynki finansowe. Poniżej przedstawiona została krótka
charakterystyka
zewnętrznych
źródeł
finansowania
inwestycji
samorządowych w dziedzinie ochrony środowiska.
Fundusze ekologiczne
Podstawę systemu finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce
stanowią Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dzielące się
zgodnie z podziałem administracyjnym na poziomy: narodowy, wojewódzki,
powiatowy i gminny. Fundusze te zostały powołane w celu zapewnienia
ciągłości oraz uniezależnienia źródeł finansowania inwestycji ekologicznych
od budżetu państwa. Obecnie stanowią one najbardziej znane źródło dotacji
i pożyczek dla podmiotów realizujących inwestycje z zakresu ochrony
środowiska.
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- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Podstawowym celem funduszu jest korygowanie podstawowych dysproporcji
regionalnych we Wspólnocie Europejskiej poprzez niwelowanie różnic w
poziomach rozwoju poszczególnych regionów. Ze środków EFRR finansowane
są m.in.:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

projekty skierowane do sektora przedsiębiorstw w zakresie środowiska
produkcyjnego
i
konkurencyjności
przedsiębiorstw
(projekty
inwestycyjne oraz doradcze),
projekty badawcze w dziedzinie innowacji i nowych technologii,
rozwój i modernizacja lokalnej i regionalnej infrastruktury turystycznej
(komunikacyjnej, noclegowej, gastronomicznej, itp.),
projekty w zakresie przyspieszenia rozwoju gospodarki elektronicznej,
wyposażenia szkół w Internet, budowy elektronicznych platform
informacyjnych dla przedsiębiorców,
zakupy technologii ograniczających negatywny wpływ na środowisko,
działania służące budowaniu współpracy pomiędzy graniczącymi ze
sobą regionami krajów członkowskich oraz integracji pomiędzy
wybranymi regionami Unii Europejskiej.

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zgodnie z Uchwałami Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 230/09 z dnia
21.12.2009r., nr 184/10 z dnia 30.11.2010r., nr 38/11 z dnia 12.04.2011r.,
nr 218/12 z dnia 18.12.2012r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania
ze środków NFOŚiGW stosuje się następujące formy dofinansowania:
1.
2.

3.

4.
5.

udzielanie oprocentowanych pożyczek,
udostępnianie środków finansowych bankom z przeznaczeniem na
udzielanie kredytów, na wskazane przez Narodowy Fundusz programy i
przedsięwzięcia,
udostępnianie środków finansowych wojewódzkim funduszom ochrony
środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na udzielanie
kredytów, na wskazane przez Narodowy Fundusz programy i
przedsięwzięcia,
przyznawanie dotacji,
dokonywanie dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów
bankowych i pożyczek.

Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Narodowego
Funduszu mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa,
instytucje i urzędy, szkoły wyższe i uczelnie, jednostki organizacyjne ochrony
zdrowia, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), administracja
państwowa oraz osoby fizyczne.
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- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
to wojewódzki fundusz celowy działający w oparciu o Ustawę Prawo Ochrony
Środowiska. Jego zadaniem jest finansowe wspieranie przedsięwzięć z
zakresu ochrony środowiska, realizowanych na obszarze Województwa
Wielkopolskiego.
Fundusz
posiada
osobowość
prawną
i może udzielać pomocy w postaci preferencyjnych pożyczek, dotacji oraz
dopłat do kredytów.
Środki wojewódzkiego funduszu przeznacza się m.in. na wspieranie
działalności oraz dofinansowywanie:
• inwestycji ekologicznych realizowanych ze środków pochodzących
z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych,
• badań, upowszechniania ich wyników, a także postępu technicznego
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
• opracowywania
i wdrażania
nowych
technik
i technologii,
w szczególności dotyczących ograniczania emisji i zużycia wody,
a także efektywnego wykorzystywania paliw,
• zapobiegania lub usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska,
w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego,
• systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za
korzystanie ze środowiska, a w szczególności tworzenia baz danych
podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia
opłat,
• innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, ustalonych w
planach działalności wojewódzkich funduszy, w tym na Programy
ochrony środowiska, Programy ochrony powietrza, Programy ochrony
przed hałasem, plany gospodarki odpadami, plany działań
krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ust. 1, a także na
realizację powyższych planów i Programów.
Rynki finansowe
Podstawową formą pozyskania funduszy jest zaciągnięcie kredytu w banku
komercyjnym. Warunki spłaty kredytu, opłaty, prowizje oraz oprocentowanie
są przedmiotem indywidualnych negocjacji pomiędzy bankiem a jednostką
samorządową. Poniżej znajduje się przykładowa lista banków wspierających
inwestycje proekologiczne:
- Bank Gospodarstwa Krajowego – jest bankiem państwowym
wspierającym inwestycje w trzech sektorach: mieszkalnictwo łącznie
z problematyką oszczędności energii, małe i średnie przedsiębiorstwa
(MŚP) oraz przedsięwzięcia inwestycyjno-rozwojowe jednostek samorządu
terytorialnego. W ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
Bank oferuje preferencyjne kredyty umożliwiające gminom i ich związkom
finansowanie kosztów przygotowania projektów inwestycji komunalnych,
przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.
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-

Bank Ochrony Środowiska S.A. – uniwersalny bank specjalizujący się w
obsłudze finansowej przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Oferta
BOŚ S.A. skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego,
przedsiębiorców i osób fizycznych. Kredyty dla firm realizujących
inwestycje w formule „Trzeciej strony”. Przedmiotem kredytowania mogą
być inwestycyjne przedsięwzięcia proekologiczne służące np. oczyszczaniu
ścieków lub uzdatnianiu wody, których efekty ekologiczne w wyrazie
finansowym zapewniają spłatę kredytu. Linia usług proekologicznych
pozwala na dofinansowanie zakupu urządzeń i wyrobów służących
ochronie środowiska.

11. Ograniczenia
Programu

i

obowiązki

wynikające

z

realizacji

Zgodnie z art. 173 POŚ ochronę przed zanieczyszczeniami powstającymi
w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych (..) zapewnia się poprzez:
1. stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających rozprzestrzenianie
zanieczyszczeń:
a) zabezpieczeń akustycznych,
b) zabezpieczeń przed przedostawaniem się zanieczyszczonych wód
opadowych do gleby lub ziemi,
c) środków umożliwiających usuwanie odpadów powstających w trakcie
eksploatacji dróg;
2. właściwą organizację ruchu.
Powyższe obowiązki spoczywają na podmiotach projektujących określone
rozwiązania komunikacyjne, a także na ich wykonawcach oraz podmiotach,
które będą nimi zarządzały. Z tego katalogu nie można wyłączyć również
organów administracji wydających pozwolenia na realizację tych
przedsięwzięć
oraz
czuwających
nad
prawidłową
ich
realizacją
i funkcjonowaniem.
11.1. Organy odpowiedzialne za realizację Programu
Niniejszy Program zostanie uchwalony przez Radę Miejską Leszna. Organem,
który będzie kontrolował realizację Programu i raportował jego postępy
będzie Prezydent Miasta Leszna. Obowiązki innych organów będą dotyczyły
głównie informacji o wydawanych decyzjach i aktach prawa miejscowego
mających wpływ na realizację Programu i ograniczają się do działań
sprawozdawczych.
Raport z postępów realizacji Programu powinien zawierać:
• Opisy poszczególnych działań zadań zrealizowanych i będących w
realizacji:
- jednostkę odpowiedzialną za zadanie;
- wydane decyzje administracyjne lub dokonane zgłoszenia budowlane;
- harmonogram realizacji zadania, jego koszty i źródła finansowania;
- założone i uzyskane w wyniku realizacji rezultaty zadania;
- weryfikacja skuteczności zadania (pomiary weryfikacyjne).
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•
•

Informacje o ewentualnych zagrożeniach wykonania zadań Programu.
Informacje o wydanych aktach prawa miejscowego, mających wpływ na
klimat akustyczny otoczenia dróg (plany zagospodarowania, obszary
ograniczonego użytkowania, obszary ciche w aglomeracji).

Informacje do Raportu Prezydent Miasta Leszna uzyskuje od:
• Jednostek zobowiązanych do realizacji zadań Programu;
• Organów administracji budowlanej w zakresie wydawanych pozwoleń
budowlanych, decyzji na użytkowanie i przyjmowanych zgłoszeń, których
ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów Programu;
• Organów administracji właściwych w sprawach ustanawiania obszarów
ograniczonego użytkowania.
Raport powinien być tworzony głównie w oparciu o informacje przekazywane
przez zarządców źródeł emisji hałasu o zrealizowanych i będących w trakcie
realizacji zadaniach (m.in. wydane decyzje administracyjne, sprawozdania z
pomiarów poziomu dźwięku, wyniki analiz porealizacyjnych) oraz informacje
o przyjętych w planach zagospodarowania przestrzennego zapisach
dotyczących rozwiązań, mających na celu ograniczenie emisji hałasu do
środowiska, a także poprawę komfortu życia mieszkańców.
11.2. Monitorowanie trendów zmian klimatu akustycznego
Do analizy trendów zmian klimatu akustycznego niezbędne są wyniki
okresowych pomiarów hałasu w środowisku. Prowadzenie takich pomiarów
pozwoli również na ocenę rzeczywistych skuteczności zrealizowanych działań
Naprawczych oraz gromadzenie i weryfikację danych wejściowych dla modeli
prognozowania hałasu (np. na etapie mapy akustycznej) oraz kalibrację i/lub
walidację modeli obliczeniowych (wykorzystywanych np. na etapie
sporządzania mapy akustycznej).
Obowiązek prowadzenia okresowych pomiarów poziomów w środowisku
substancji lub energii wprowadzanych w związku z eksploatacją tych
obiektów, na podstawie art. 175 ust. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
spoczywa na zarządzającym drogą, linią kolejową, linią tramwajową,
lotniskiem lub portem.
Zgodnie z art. 147a POŚ pomiary powinny być prowadzone przez
odpowiednie laboratoria, zgodnie z metodyką określoną we właściwych
rozporządzeniach Ministra Środowiska. Ponowne pomiary należy wykonać w
tych samych punktach, z rejestracją tych samych parametrów opisujących
dane źródła hałasu.
11.3. Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska
Wszystkie obowiązki ustanowione w Programie zostały uzasadnione
możliwościami
ich
zastosowania.
Oceniając
możliwości
realizacji
poszczególnych zadań brano pod uwagę zarówno możliwości techniczne,
technologiczne oraz finansowe zarządcy źródła hałasu.
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Do realizacji zadań opisanych w niniejszym Programie został zobowiązany
zarządca dróg i ulic na terenie miasta Leszna – Miejski Zarząd Dróg
i Inwestycji w Lesznie oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu. Poza obowiązkami prawa miejscowego jakim jest
Program, zarządca drogi jest zobowiązany, zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo Ochrony Środowiska do zapewnienia przestrzegania wymogów
ochrony środowiska. Obowiązki zarządcy źródła hałasu polegają na:
- dotrzymywaniu standardów emisji hałasu (art. 141 POŚ),
- zapewnieniu prawidłowej eksploatacji urządzenia, tzn. nie powodującej
przekroczenia standardów jakości środowiska (art. 144 POŚ),
- prowadzeniu okresowych pomiarów poziomów w środowisku substancji lub
energii w związku z eksploatacją danego obiektu (art. 175 ust.1 POŚ), lub
ciągłych pomiarów poziomów substancji lub energii w razie eksploatacji
obiektów o określonych cechach lub kategoriach wskazujących na możliwość
wprowadzania do środowiska substancji lub energii w znacznych ilościach
(art. 175 ust. 2 POŚ), przy czym pomiary powinny zostać przeprowadzane
przez odpowiednie laboratoria (art. 147a POŚ),
- ewidencjonowaniu oraz przechowywaniu wyników pomiarów przez 5 lat
(art. 147 ust. 6 POŚ),
- zgłaszaniu do eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia, mogącej
jednak negatywnie oddziaływać na środowisko (art. 152 POŚ),
- stosowaniu zabezpieczeń akustycznych i właściwej organizacji ruchu w celu
ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem hałasem (art. 173 POŚ),
- dotrzymaniu standardów jakości środowiska (rozumiany jako obowiązek
zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu – art. 174 POŚ),
- przedstawianiu właściwemu organowi ochrony środowiska oraz
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wyników wykonanych
pomiarów (art. 177 ust.1 POŚ),
- sporządzaniu, co 5 lat map akustycznych (fragmentów) dla terenów w
otoczeniu obiektów mogących negatywnie wpływać na środowisko (art. 179
ust.1 i 3 POŚ),
- obowiązku sporządzenia po raz pierwszy mapy akustycznej w terminie 1
roku od dnia, w którym obiekt został zaliczony do obiektów, których
eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na
znacznych obszarach (art. 179 ust. 5 POŚ).

12. Uzasadnienia zakresu zagadnień
12.1. Dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych
Charakterystykę obszaru objętego mapą akustyczną , a tym samym
niniejszym Programem przedstawiono w rozdziałach 3.2.1 – 3.2.2.
Dla potrzeb niniejszego programu ochrony środowiska przed hałasem
wykorzystano
zaktualizowane
mapy
akustyczne
terenów
objętych
wymaganym zakresem opracowań. Otrzymane wyniki, w tym mapy terenów
zagrożonych oddziaływaniem ponadnormatywnym hałasu, określonym jako
przekroczenie dopuszczalnych wartości poziomu hałasu dla wskaźników
LDWN i LN, liczbę mieszkańców oraz powierzchnie terenów zagrożonych
oddziaływaniem ponadnormatywnego poziomu hałasu przedstawiono
w rozdziale 4. Należy zauważyć, iż na podstawie opracowanej mapy
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akustycznej dla linii kolejowej na terenie Leszna nie stwierdzono, żadnych
mieszkańców oraz lokali mieszkalnych narażonych na ponadnormatywne
oddziaływanie hałasu. W związku z powyższym w niniejszym Programie nie
proponowano działań naprawczych w zakresie hałasu kolejowego.
12.2. Charakterystyki techniczno – akustyczne źródeł hałasu mających
negatywny wpływ na poziom hałasu w środowisku
Klimat akustyczny na terenach położonych wokół analizowanych odcinków
dróg krajowych kształtowany jest przede wszystkim przez poruszające się
pojazdy samochodowe. W rozdziale 5.3.3 omówiono czynniki, od których
zależy poziom hałasu samochodowego. Niezwykle istotnym czynnikiem
wpływającym na poziom hałasu, jest stan techniczny pojazdów
samochodowych – w tym przede wszystkim pojazdów ciężkich. Hałas tych
pojazdów może być dodatkowo potęgowany na skutek ruchu po nierównej
nawierzchni drogi (np. koleiny podłużne i poprzeczne). Z tego powodu
modernizacje dróg polegające na wzmacnianiu drogi i wyrównaniu górnej
warstwy nawierzchni są działaniami pożądanymi – prowadzącymi do
zmniejszenia emisji hałasu samochodowego.
Do grupy pojazdów bardzo dokuczliwych należy również zaliczyć motocykle
poruszające się z dużymi prędkościami ruchu.
W kontekście hałasu pojazdów drogowych zastosowanie znajduje ustawa
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz.
1137 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym aktem prawnym pojazd
uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby
korzystanie z niego nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie
hałasu przekraczającego poziom określony w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., nr 32,
poz. 262 z późn. zm.).
Kolejnym czynnikiem wpływającym na hałas samochodowy jest ruch
niejednostajny, występujący np. w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych.
Ruch opóźniony (hamowanie) oznacza niższą emisję hałasu, natomiast ruch
przyspieszony, jest przyczyną jego wzrostu. Wzrost ten zależy przede
wszystkich od wartości przyspieszenia (stylu jazdy). Upłynnienie ruchu
oznacza zatem redukcję hałasu.
Do bardzo dokuczliwych czynników potęgujących hałas samochodowy
należą również:
- wadliwie osadzone studzienki kanalizacyjne – przejeżdżające przez nie
pojazdy generują bardzo wysokie chwilowe wartości poziomu dźwięku
(dźwięki impulsowe). W trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych należy
zatem dołożyć wszelkich starań, aby były one osadzane z największa
starannością, tak by nie zapadały się z upływem czasu,
- przejazdy kolejowe – podczas przeprawy pojazdów przez przejazdy, również
generowany jest hałas o charakterze impulsowym. W celu jego minimalizacji
powinno się stosować specjalne maty tłumiące oraz/lub nawierzchnie ciche,
które charakteryzują się właściwościami absorpcyjnymi.
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12.3. Oszacowanie wpływu obwodnicy S5 na rozkład natężenia ruchu
na analizowanych odcinkach dróg krajowych w granicach miasta
Leszna
Rozkład natężenia ruchu na odcinkach dróg krajowych nr 5 i nr 12 w
granicach miasta Leszna dla stanu po wybudowaniu obwodnicy S5
oszacowano w oparciu o dane zamieszczone w opracowaniu „Prognozy ruchu
dla drogi ekspresowej S5 Głuchowo (A2) – Kaczkowo. Relacje skrętne na
węzłach drogowych dla odcinka Radomicko – Kaczkowo” udostępnione przez
GDDKiA Oddział w Poznaniu. Na potrzeby analiz wykorzystano kartogramy
ruchu rozplotami dla poszczególnych planowanych węzłów w ciągu trasy S5
w roku oddania drogi do użytkowania, tj. 2017r. Należy zaznaczyć, iż
udostępnione kartogramy ruchu odnoszą się wyłącznie do wartości
średniodobowych liczby pojazdów klasy lekkiej oraz ciężkiej wobec czego na
potrzeby niniejszego opracowania przyjęto następujące założenia:
• Procentowy rozkład ruchu na przestrzeni doby (dla pory dnia, wieczoru
i nocy) w odniesieniu do ruchu całodobowego dla stanu
prognozowanego przyjęto taki sam, jak podczas pomiarów
rzeczywistych prowadzonych w 2010r. na terenie miasta Leszna;
Tabela nr 38. Proporcje rozkładu ruchu pomiędzy poszczególnymi porami
doby przyjęte na potrzeby określenia ruchu prognozowanego po
wybudowaniu obwodnicy S5
Udział procentowy liczby
Udział procentowy liczby
pojazdów lekkich w ruchu
pojazdów ciężkich w ruchu
całodobowym [%]
całodobowym [%]
Pora
Pora
Pora
Pora
Pora
Pora
dnia
wieczoru
nocy
dnia
wieczoru
nocy
DK nr 5, odcinek od granicy miasta do ronda z ul. Wilkowicką /
ul. Gronowską
78,3
15,0
6,7
60,8
15,2
24,0
DK nr 5, odcinek od ronda
z ul. Wilkowicką / ul. Gronowską do skrzyżowania z DK nr 12
75,8
18,3
5,9
61,8
16,1
22,1
DK nr 5, odcinek od skrzyżowania
z DK nr 12 do skrzyżowania z ul. Okrężną
75,9
16,9
7,2
62,9
15,4
21,7
DK nr 5, odcinek od skrzyżowania
z ul. Okrężną do granicy miasta
75.6
16,3
8,1
59,9
16,9
23,2
DK nr 12, odcinek od granicy miasta do skrzyżowania z ul.
Wolińską
77,8
15,1
7,1
66,6
15,9
17,5
DK nr 12, odcinek od skrzyżowania
z ul. Wolińską do skrzyżowania z DK nr 5
77,7
16,1
6,2
70,0
14,2
15,8
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• Przyjęto następujące założenia:
- dla odcinka DK nr 5, od granicy miasta do ronda z ul. Wilkowicką /
ul. Gronowską ruch prognozowany będzie odpowiadał wartościom
z kartogramu dla węzła „Radomicko”;
- dla odcinka DK nr 5, od skrzyżowania z ul. Okrężną do granicy miasta
ruch prognozowany będzie odpowiadał wartościom z kartogramu dla
węzła „Dąbcze”;
- dla odcinka DK nr 12, od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Wolińską
ruch prognozowany będzie odpowiadał wartościom z kartogramu dla
węzła „Leszno”.
•

Przyjęto takie same spadki natężenia ruchu w odniesieniu do stanu z
2010r. dla następujących par odcinków:
- odcinek DK nr 5: od granicy miasta do ronda z ul. Wilkowicką / ul.
Gronowską oraz od ronda z ul. Wilkowicką / ul. Gronowską do
skrzyżowania z DK nr 12;
- odcinek DK nr 5 od skrzyżowania z ul. Okrężną do granicy miasta oraz
od skrzyżowania z DK nr 12 do skrzyżowania z ul. Okrężną;
- odcinek DK nr 12 od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Wolińską
oraz od skrzyżowania z ul. Wolińską do skrzyżowania z DK nr 5.

Tabela nr 39. Prognozowane średniogodzinowe wartości ruchu
poszczególnych odcinkach DK5 i DK12 po realizacji obwodnicy S5

na

Natężenie ruchu pojazdów
Natężenie ruchu pojazdów
lekkich [poj./h]
ciężkich [poj./h]
Pora
Pora
Pora
Pora
Pora
Pora
dnia
wieczoru
nocy
dnia
wieczoru
nocy
DK nr 5, odcinek od granicy miasta do ronda z ul. Wilkowicką /
ul. Gronowską
568
327
73
99
74
59
DK nr 5, odcinek od ronda
z ul. Wilkowicką / ul. Gronowską do skrzyżowania z DK nr 12
562
407
66
91
71
49
DK nr 5, odcinek od skrzyżowania
z DK nr 12 do skrzyżowania z ul. Okrężną
661
441
94
100
74
52
DK nr 5, odcinek od skrzyżowania
z ul. Okrężną do granicy miasta
513
332
82
73
62
43
DK nr 12, odcinek od granicy miasta do skrzyżowania z ul.
Wolińską
210
122
29
100
72
39
DK nr 12, odcinek od skrzyżowania
z ul. Wolińską do skrzyżowania z DK nr 5
862
536
103
125
76
42

•

Założono, iż wpływ obwodnicy S5 na ruch na odcinku DK nr 12 od
skrzyżowania z DK5 do wschodniej granicy miasta będzie znikomy i
został on pominięty w dalszych obliczeniach.
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12.4. Koncepcje działań zabezpieczających środowisko przed hałasem
Plan działań zaproponowanych w niniejszym Programie zmierza do
zabezpieczenia środowiska naturalnego przed hałasem. Koncepcja polega na
wyeliminowaniu przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w wyniku
zaplanowanych działań i opracowanych strategii.
Podjęte działania będą polegały na ograniczeniu emisji hałasu do środowiska
poprzez przebudowę dróg i poprawę jakości ich nawierzchni, budowę
obwodnic oraz zastosowanie urządzeń kontroli prędkości.
Dla analizowanych odcinków dróg, działania obniżające hałas zostały
skorelowane z planami inwestycyjnymi Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji
w Lesznie oraz planami inwestycyjnymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Działania te zostały ujęte w wariancie podstawowym oraz
rozszerzonym.
Propozycje rozwiązań ograniczających hałas drogowy, w poszczególnych
wariantach, zestawiono w kolejnej w tabeli.
Na wielu terenach położonych wokół analizowanych odcinków dróg
krajowych, na których wykazano przekroczenia wartości dopuszczalnych, nie
ma
technicznych
możliwości
zapewnienia
komfortu
akustycznego
rozumianego jako spełnienie dopuszczalnych poziomów dźwięku A w
środowisku.
W
wielu
przypadkach
bliska
lokalizacja
zabudowy
mieszkaniowej oraz ograniczenia terenowe (wjazdy do posesji) uniemożliwia
zastosowanie
ekranów
akustycznych.
Pomimo
to,
w
Programie
zaproponowano działania, które spowodują poprawę stanu klimatu
akustycznego. W wariancie podstawowym oraz rozszerzonym skupiono się na
sposobach obniżenia poziomu hałasu „u źródła” poprzez realizację
modernizacji nawierzchni oraz wyprowadzenie ruchu tranzytowego z terenu
miasta, dzięki budowie obwodnicy Leszna. W wariancie maksymalnym,
zaproponowano ewentualne sposoby obniżenia prędkości (poprzez
zastosowanie fotoradarów) oraz opracowanie dokumentacji określających
rzeczywistą skuteczność działań, rozważanych w ramach wariantu
podstawowego i rozszerzonego, w których w razie konieczności
zaproponowane zostaną szczegółowe propozycje dalszych rozwiązań
przeciwhałasowych.
Zweryfikowanie przyjętej koncepcji możliwe będzie po opracowaniu kolejnej
mapy akustycznej dla dróg krajowych na terenie miasta Leszna, co nastąpi
do 5 lat od wykonania poprzedniego opracowania.
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Tabela nr 40. Propozycje działań obniżających poziom hałasu drogowego dla trzech wariantów
Działanie

Modernizacja
nawierzchni jezdni,
upłynnienie ruchu*

Numer
drogi
Wariant podstawowy
Modernizacja i wymiana nawierzchni w ramach
projektu „Przebudowy drogi krajowej nr 5 w
Lesznie, odcinek ul. Fabryczna – południowa
granica miasta – etap II. Dostosowanie
parametrów technicznych nowej nawierzchni
5
dla drogi KR6 o nośności do 115kN/oś.
Poprawa płynności i przepustowości ruchu
poprzez zastosowanie koordynacji liniowej
sygnalizacji świetlnych i odpowiedniej geometrii
jezdni
Przebudowa drogi krajowej nr 12 w Lesznie na
odcinkach:
- ul. Szybowników od granicy miasta do
skrzyżowania z ul. Wolińską (przebudowa i
wymiana nawierzchni);
- wiadukt im. gen. Grota – Rowieckiego
(wymiana
warstwy
ścieralnej
na
obu
12
estakadach i dojazdach);
- Al. Jana Pawła II (wzmocnienie nawierzchni
na obu jezdniach);
- ul. Kąkolewska (przebudowa od stacji paliw do
granicy
miasta
wraz
z
przebudową
skrzyżowania z ul. Grzybową na skanalizowane)
Opis działania

Redukcja hałasu
Spodziewana redukcja hałasu samochodowego
al. 2dB. Emisja hałasu samochodowego zależy al.
od rodzaju i stanu technicznego nawierzchni
jezdni: im gorszy jest stan techniczny drogi (liczne
nierówności, łaty, koleiny) tym emisja hałasu
większa. Wzmocnienie drogi, w tym również
wymiana
warstwy
ścieralnej
wpływa
na
zmniejszenie hałasu – przede wszystkim hałasu
toczenia. Efekt ten jest szczególnie widoczny w
przypadku hałasu pojazdów ciężkich, gdyż wpływ
nierówności drogi na hałas tych pojazdów jest
większy niż pojazdów lekkich. Należy się również
spodziewać, że realizacja analizowanych inwestycji
wpłynie korzystnie na subiektywny odbiór hałasu
– brak hałasu impulsowego powstającego na
skutek ruchu pojazdów (szczególnie ciężkich) po
nierównościach drogi. Dodatkowym efektem
związanym
z
modernizacją
drogi
będzie
zwiększone bezpieczeństwo ludzi (kierowców i
pieszych). Wykonanie w. przewężeń jezdni oraz
rond pozwoli upłynnić ruch – co z kolei również
powinno skutkować zmniejszeniem emisji hałasu
(brak ruchu niejednostajnego).
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cd Tabeli nr 40
Działanie

Budowa obwodnicy
miasta Leszna

Numer
drogi
Wariant rozszerzony
Budowa obwodnicy Leszna w ciągu drogi
ekspresowej
S5
Poznań
–
Wrocław.
5
Wyprowadzenie całości ruchu tranzytowego z
obecnej drogi krajowej nr 5 poza granice
miasta.
Budowa obwodnicy Leszna w ciągu drogi
ekspresowej
S5
Poznań
–
Wrocław.
Wyprowadzenie części ruchu tranzytowego z
głównie z odcinka DK12 od granicy miasta (ul.
Szybowników) do skrzyżowania z Al. Konstytucji
3 Maja (obecna DK5). Po wybudowaniu drogi
12
ekspresowej S5 planowane jest przeniesienie
drogi krajowej nr 12 na ciąg drogi ekspresowej
S5, łącznika i odcinek przeplatania z obecną
drogą krajową nr 5 (Uchwała nr XVI/246/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 16.02.2012r.)
Opis działania

Redukcja hałasu

Na odcinkach dróg, dla których buduje się
obwodnice, należy spodziewać się zmniejszenia
natężenia ruchu samochodowego i w
konsekwencji – zmniejszenie emisji hałasu
samochodowego. Zmiana natężenia ruchu o
połowę oznacza redukcję hałasu o 3 dB. W
oparciu o prognozowane wartości natężenia ruchu
po wybudowaniu trasy ekspresowej S5 szacuje
się, iż spodziewany spadek poziomu hałasu
drogowego wyniesie w granicach 1÷2dB
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cd Tabeli nr 40
Działanie

Wykonanie przeglądu
ekologicznego

Ograniczenie
prędkości ruchu

Opis działania

Numer
drogi
Wariant maksymalny

Opracowanie przeglądu ekologicznego dla
odcinka ul. Poznańskiej od granicy miasta do
ronda
Podwale
(z
ul.
Fabryczną),
uwzględniającego rzeczywisty wpływ budowy
drogi ekspresowej S5 na stan klimatu
akustycznego w szczególności w rejonie
zabudowy
zlokalizowanej
wzdłuż
ul.
Chocimskiej, Poznańskiej oraz w rejonie ronda
Gronowo

Ograniczenie prędkości pojazdów lekkich i
ciężkich do 50km/h w porze dziennej i nocnej
na odcinku ul. Poznańskiej na wysokości
zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej wzdłuż
ul. Chocimskiej z wykorzystaniem dwóch
fotoradarów

5

Redukcja hałasu
Obecnie sieć drogowa na terenie Leszna oraz w
jego bezpośrednim sąsiedztwie jest w trakcie
intensywnej przebudowy i rozwoju zatem na
obecnym etapie jako cele krótkookresowe
korzystne jest prowadzenie głównie działań
wynikających z harmonogramu prac GDDKiA oraz
Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji i dopiero na
podstawie ustaleń przeglądów ekologicznych – w
razie potrzeby opracowanie sposobu redukcji
poziomu dźwięku dla wytypowanych przez
niniejszy Program rejonów działań lub w
skrajnych
przypadkach
konieczności
ustanowienia
obszaru
ograniczonego
użytkowania.
Przeprowadzone w 2010r. roku pomiary wykazały
iż na analizowanym odcinku średnie prędkości
poruszających się pojazdów wynoszą w granicach
60-65km/h. Szacuje się, że spodziewany
spadek poziomu hałasu wyniesie ok. 1dB.
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cd Tabeli nr 40
Działanie

Opis działania

Numer
drogi
Wariant maksymalny

Redukcja hałasu

Obecnie sieć drogowa na terenie Leszna oraz w
jego bezpośrednim sąsiedztwie jest w trakcie
intensywnej przebudowy i rozwoju zatem na
obecnym etapie jako cele krótkookresowe
korzystne jest prowadzenie głównie działań
wynikających z harmonogramu prac GDDKiA oraz
Wykonanie przeglądu
Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji i dopiero na
12
ekologicznego
podstawie ustaleń przeglądów ekologicznych – w
razie potrzeby opracowanie sposobu redukcji
poziomu dźwięku dla wytypowanych przez
niniejszy Program rejonów działań lub w
skrajnych
przypadkach
konieczności
ustanowienia
obszaru
ograniczonego
użytkowania.
* - w ramach wariantu podstawowego, w obliczeniach uwzględniono również wpływ modernizacji ul. Estkowskiego oraz Unii Europejskiej
(odcinki DK12), która zrealizowana została w 2012r. ( po zakończeniu opracowania mapy akustycznej).
Opracowanie przeglądu ekologicznego dla
odcinka ul. Estkowskiego od Al. Konstytucji III
Maja do ul. Rumuńskiej oraz odcinka Unii
Europejskiej od ronda Roszarnia do ronda
Grzybowo, uwzględniającego rzeczywisty stan
klimatu akustycznego po przeprowadzonej
modernizacji przedmiotowych odcinków DK12
oraz wybudowaniu trasy S5 ze szczególnym
uwzględnieniem
zabudowy
wielorodzinnej
pomiędzy ul. Estkowskiego i ul. Kubańską oraz
zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w
rejonie skrzyżowania ul. Unii Europejskiej z Al.
21 Października
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13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Niniejsza „Dokumentacja do określenia Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla miasta Leszna”, przygotowana została przez firmę LEMITOR
Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Wrocławia, na podstawie Umowy
nr GK-O.621.1.2013 zawartej z Miastem Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15,
64-100 Leszno reprezentowanym przez Pana Tomasza Malepszego –
Prezydenta Miasta Leszna.
Głównym celem niniejszego Programu było wskazanie działań mających za
zadanie ograniczenie emisji hałasu do środowiska z odcinków dróg
krajowych nr 5 i nr 12 oraz odcinka linii kolejowej nr 271, po której
przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie zlokalizowanych w granicach
administracyjnych miasta Leszna.
Podstawę merytoryczną programu ochrony środowiska przed hałasem
stanowiły zaktualizowane mapy akustyczne, wskazujące tereny zagrożone
oddziaływaniem ponadnormatywnego poziomu hałasu. Potrzeba aktualizacji
mapy akustycznej wynikała ze zmiany Rozporządzenia Ministra Środowiska
o dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku, które weszło w życie
w październiku 2012 roku.
Opracowana mapa akustyczna dla linii kolejowych nie wykazała przekroczeń
dopuszczalnych wartości poziomów hałasu w środowisku na terenie Leszna,
wobec czego zakres proponowanych działań naprawczych ograniczał się
wyłącznie do analizowanych odcinków dróg krajowych.
Materiałem wyjściowym do niniejszego opracowania były mapy imisyjne,
mapy różnicowe oraz mapy rozkładu wskaźnika M, będącego miarą
zagrożenia hałasem. Program został stworzony na podstawie analizy
efektywności możliwych środków obniżenia hałasu drogowego. Opracowując
niniejszy dokument wzięto pod uwagę nie tylko wyniki mapy akustycznej, ale
również możliwości finansowe zarządzających źródłami hałasu.
W programie przedstawiono i szczegółowo opisano metody redukcji hałasu
drogowego, pod kątem ich skuteczności akustycznej oraz ograniczeń
w stosowaniu.
Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna opracowano
w trzech wariantach:
- wariant podstawowy,
- wariant rozszerzony,
- wariant maksymalny.
Podstawą każdego następnego wariantu jest wariant poprzedni, tj. podstawą
wariantu rozszerzonego jest wariant podstawowy, a podstawą wariantu
maksymalnego jest wariant rozszerzony. Realizacja wariantu podstawowego
oraz rozszerzonego jest w pełni skorelowana z planami inwestycyjnymi
zarządzających źródłami hałasu, co jest gwarantem ich realizacji.
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Realizacja wariantu maksymalnego uzależniona jest od możliwości
finansowych
zarządzającego
źródłem
hałasu.
Dla
wszystkich
zaproponowanych w ramach niniejszego programu ochrony środowiska
przed hałasem działań określono skuteczność akustyczną. Podjęcie
zaproponowanych działań wpłynie korzystnie na klimat akustyczny na
terenach znajdujących się w sąsiedztwie analizowanych odcinków dróg
krajowych.
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ZAŁĄCZNIKI
1.
Wydruk map zgodnie z zestawieniem, rulon;
2.
Pismo GDDKiA Oddział w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2013r. (znak:
GDDKiA O/PO-P2-AG-4113-17/53-468/2009) w sprawie udostępnienia
danych dotyczących planowanej budowy drogi S5 Poznań – Wrocław, odc.
Radomicko - Kaczkowo;
3.
Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu,
Delegatura w Lesznie z dnia 30 kwietnia 2013r. (znak: LDI.7016.2.2013.AJ),
w sprawie informacji dotyczących hałasu przemysłowego i komunikacyjnego
na terenie Leszna;
4.
Analiza pod kątem przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko;
5.
Wersja elektroniczna opracowania, płyta CD.
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