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Zgodnie z podjętym zobowiązaniem informowania czytelników BIL-a o działaniach na rzecz 
ochrony środowiska w Gminie, przedstawiamy czwartą część najwaŜniejszych załoŜeń i ustaleń przyjętego 
uchwałą Rady Miasta Nr XXV/141/04 z dnia 29.06.2004 r. „Programu Ochrony Środowiska Gminy 
Lędziny”. 
 
OCHRONA PRZED HAŁASEM 
 

Hałas i wibracje są zanieczyszczeniami środowiska przyrodniczego charakteryzującymi się 
mnogością źródeł i powszechnością występowania. Świadczy o tym fakt, Ŝe hałas o ponadnormatywnym 
poziomie obejmuje 21% powierzchni kraju, oddziaływując na jedną trzecią ludności. Wpływ hałasu na 
człowieka jest często bagatelizowany, dlatego, Ŝe skutki oddziaływania hałasu nie są dostrzegalne 
natychmiast. 
Hałas wywołuje zmęczenie, złe samopoczucie, utrudnia wypoczynek, moŜe prowadzić do częściowej lub 
całkowitej utraty słuchu. Ponadto powoduje powaŜne zmiany psychosomatyczne, jak zagroŜenie 
nadciśnieniem, zaburzenia nerwowe oraz zaburzenia w układzie kostno-naczyniowym. 

Zgodnie z definicją, hałasem są wszelkie niepoŜądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania 
mechaniczne ośrodka spręŜystego, (określenie "wibracje" stosuje się do drgań oddziaływujących za 
pośrednictwem ciał stałych), działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne zmysły oraz 
elementy organizmu człowieka. W zaleŜności od częstotliwości drgań wyróŜnia się: 
� hałas infradźwiękowy, niesłyszalny, lecz odczuwalny, o częstotliwości drgań niŜszej od 20 Hz 
� hałas słyszalny o częstotliwości w przedziale 20-20000 Hz 
� hałas ultradźwiękowy, niesłyszalny, ponad 20000 Hz. 

Klasyfikacja źródeł hałasu i wibracji wyróŜnia źródła pojedyncze (np. środki komunikacji, transportu i 
produkcji w obiektach i na zewnątrz), oraz źródła zgrupowane na określonej przestrzeni (drogi, lotniska, 
zajezdnie, stacje rozrządowe, obiekty przemysłowe, rozrywkowe itp.). 
 

Wskaźnikiem oceny hałasu w środowisku jest poziom równowaŜny dla przedziału czasu odniesienia. 
RównowaŜny poziom dźwięku A określa się w decybelach (dB). Dopuszczalne wartości równowaŜnego 
poziomu dźwięku podano w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, 
poz. 436) (Tabela 1). 
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Tabela 1 Dopuszczalny równowaŜny poziom hałasu dla dróg, linii kolejowych, torowisk tramwajowych poza 
pasem drogowym oraz pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu 
 

Dopuszczalny poziom hałasu wyraŜony równowaŜnym 
poziomem dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe* Pozostałe obiekty  
i grupy źródeł hałasu 

Lp. Przeznaczenie terenu Pora dnia 
– przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

Pora nocy – 
przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 
godzinom 

Pora dnia – 
przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom 
dnia 

Pora nocy – 
przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 1 
najmniej 
korzystnej 

godzinie nocy 
a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej 1. 
b. Tereny szpitali poza miastem 

50 40 40 35 

a. Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne 
poza miastem 

b. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

c. Tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub wielogodzinnym pobytem 
dzieci i młodzieŜy 

d. Tereny domów opieki społecznej 

2. 

e. Tereny szpitali w miastach 

55 45 45 40 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 

b. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 
rzemieślniczymi 

3. 

c. Tereny zabudowy zagrodowej 

60 50 50 40 

4. 
a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyŜej 100 tyś. mieszkańców ze 
zwartą zabudową mieszkaniową i 
koncentracją obiektów administra-
cyjnych, handlowych i usługowych 

65 55 55 45 

 
* Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się takŜe dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym. 
 
Poziomy dopuszczalne dotyczą emisji hałasu na danym terenie. Na terenach nie wyszczególnionych w 
załączniku do ww. rozporządzenia, dopuszczalny poziom hałasu określa się, przyjmując wartości 
dopuszczalne dla rodzaju terenu o zbliŜonym przeznaczeniu.  
 
Wartości progowe poziomów hałasu w środowisku, których przekroczenie powoduje zaliczenie obszaru, do 
kategorii terenu zagroŜonego hałasem określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. 
w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 8, poz.81) (Tabela 2). 
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Tabela 2 Dopuszczalna równowaŜna wartość progowa poziomu hałasu dla dróg, linii kolejowych, torowisk 
tramwajowych poza pasem drogowym oraz pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu 
 

Wartość progowa poziomu hałasu wyraŜona 
równowaŜnym poziomem dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe* Pozostałe obiekty  
i grupy źródeł hałasu 

Lp. Przeznaczenie terenu Pora dnia 
(przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom) 

Pora nocy 
(przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 
godzinom) 

Pora dnia – 
przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom 
dnia 

Pora nocy – 
przedział 
czasu 

odniesienia 
równy jednej 
najmniej 
korzystnej 
godzinie 
nocy 

1. Obszary A ochrony uzdrowiskowej 60 50 50 45 
2. Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne 

poza miastem 60 50 - - 

3. 
1) Tereny zabudowy związanej ze 

stałym lub wielogodzinnym pobytem 
dzieci i młodzieŜy 

2) Tereny zabudowy szpitalnej i domów 
opieki społecznej 

65 60 60 50 

4. Tereny zabudowy mieszkaniowej 75 67 67 57 
 
* Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się takŜe dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym. 
 
Charakterystyka i ocena aktualnego stanu 

Na terenie Gminy Lędziny mamy do czynienia z obszarami, w których hałas przenikający do 
środowiska kształtuje klimat akustyczny tych terenów, z drugiej strony występują miejsca, które nie są 
naraŜone na jakąkolwiek formę oddziaływania akustycznego związanego z działalnością człowieka. 
Racjonalnie prowadzona polityka rozwoju przestrzennego Gminy z jej podstawowymi funkcjami winna być 
prowadzona i ukierunkowana na powstrzymanie degradacji oraz przywracanie walorów środowiska 
naturalnego, w tym na poprawę i kształtowanie klimatu akustycznego. 
 
Hałas przemysłowy 

Na terenie Gminy działalność gospodarczą prowadzi kilkaset podmiotów (772). Działalność tych 
podmiotów kształtuje klimat akustyczny terenów bezpośrednio z nimi sąsiadujących. Z badań kontrolnych 
hałasu tych obiektów wynika, iŜ procedury lokalizacyjne, system ocen oddziaływania na środowisko, system 
kontroli i egzekucji daje moŜliwość oddziaływania na jednostki organizacyjne nie spełniające wymagań 
ochrony środowiska przed hałasem. W drodze decyzji administracyjnej ustalany jest dopuszczalny poziom 
hałasu emitowany z terenu danej jednostki organizacyjnej do środowiska. 
Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska jest wymagane, gdy hałas w środowisku przekracza 
dopuszczalne poziomy. Dopuszczalną emisję hałasu dla obiektów, mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, ustala Wojewoda Śląski w drodze indywidualnej decyzji, w oparciu o charakter, przeznaczenie i 
sposób zagospodarowania oraz uŜytkowania terenu jak i obowiązujące standardy dla obszarów otaczających 
obiekt. Dla pozostałych obiektów, usytuowanych na terenie Gminy dopuszczalną emisję hałasu ustala 
Starosta Bieruńsko-Lędziński w drodze indywidualnej decyzji. Daje to moŜliwość przeprowadzenia badań 
kontrolnych Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Katowicach. Nie przestrzeganie 
ustaleń decyzji administracyjnej skutkuje sankcjami finansowymi w postaci kar. Pozwolenie na emitowanie 
hałasu do środowiska nie jest wymagane, gdy hałas powstaje w związku działalnością osoby fizycznej nie 
będącej przedsiębiorcą. 
 
Hałas drogowy (komunikacyjny) 

Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu poruszających 
się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi w tym po torach tramwajowych. Jest 
to hałas typu liniowego. 
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Układ komunikacyjny Gminy, niska jakość dróg, wzrost zatłoczenia systemu drogowego, nakładanie się 
ruchu tranzytowego na ruch lokalny przy braku systemu obwodnic usuwających ruch tranzytowy z centrów 
miejscowości jest przyczyną emisji hałasu do środowiska.  

W ramach raportu o stanie środowiska Gminy Lędziny zostały przeprowadzone pomiary poziomu 
hałasu komunikacyjnego i kolejowego. Pomiary przeprowadzone w rejonach najbardziej zagroŜonych 
(Rondo-Lędziny, przystanek przy przejeździe kolejowym) wykazały, Ŝe dopuszczalne poziomy hałasu w 
porze dnia są przekraczane do 7 dB(A), natomiast w porze nocy oscylują w granicach norm. Największy 
poziom hałasu występuje wzdłuŜ drogi krajowej DK-1 oraz ulic o największym natęŜeniu ruchu pojazdów 
osobowych i cięŜarowych (ulice: Lędzińska, Hołdunowska, Gwarków). 
UciąŜliwość hałasów komunikacyjnych zaleŜy od wartości poziomu równowaŜnego LAeq i wynosi 
odpowiednio: 

mała uciąŜliwość  LAeq < 52dB 
średnia uciąŜliwość  52dB < LAeq < 62dB 
duŜa uciąŜliwość  63dB < LAeq < 70dB 
bardzo duŜa uciąŜliwość  LAeq > 70dB 

 
Strategicznym celem na najbliŜsze lata w zakresie ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym, 

jest zmniejszenie skali naraŜenia mieszkańców na nadmierny, ponadnormatywny poziom hałasu. Poprawę 
sytuacji moŜna osiągnąć poprzez  
1. modyfikację systemu transportowego 
� modernizacja lub przebudowa tras komunikacyjnych,  
� właściwa dbałość o stan nawierzchni dróg 
� stosowanie „cichych” nawierzchni typu colsoft 
� budowa obwodnic  
� ograniczenie prędkości na określonych odcinkach dróg 
� właściwa organizację ruchu, np. poprzez przebudowę sygnalizacji świetlnej. 

2. stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających rozprzestrzenianie zanieczyszczeń,  
� ekrany akustyczne 

3. wymiana okien na dźwiękoizolacyjne, (zapewnią, one warunki komfortu akustycznego wewnątrz 
zamkniętych pomieszczeń, nie zmniejszają jednak poziomu hałasu w środowisku). 
 
Hałas drogowy powinien być uwzględniony przez organy administracji w przypadkach udzielania 

pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych w bezpośredniej odległości od istniejących i planowanych 
dróg. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny być wznoszone poza zasięgiem 
uciąŜliwości określonych w przepisach ochrony środowiska, a w przypadku, gdy ich lokalizacja znajdzie się 
w zasięgu ich oddziaływania muszą zostać zastosowane środki techniczne zmniejszające uciąŜliwości do 
poziomu określonego w przepisach. 
 
Hałas kolejowy 

Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii 
kolejowych. Przez teren Gminy przebiega linia kolejowa relacji Mysłowice – Bieruń. Ponadto na terenie 
Gminy istnieje system linii kolejowych wyłączających się z linii PKP związanych głównie z obsługą 
górnictwa oraz z systemem punktów przeładunkowych. 
Generalnie w całej Polsce hałas kolejowy kształtuje się na jednakowym poziomie. W porze nocnej hałas 
pochodzący od linii kolejowej moŜe przekraczać dopuszczalną wartość 50 dB w odległości do około 80 m 
od osi torów. Lokalnie mogą wystąpić niekorzystne zmiany ze względu na, stan infrastruktury (torowiska), 
prędkości przejazdu, rodzaju i stanu taboru kolejowego, połoŜenia torowiska (nasyp, wąwóz, teren płaski). 

Strategicznym celem na najbliŜsze lata w zakresie ochrony środowiska przed hałasem kolejowym, jest 
zmniejszenie skali naraŜenia mieszkańców na nadmierny, ponadnormatywny poziom hałasu. Poprawę 
sytuacji moŜna osiągnąć poprzez: 
� poprawa stanu technicznego taboru kolejowego 
� tworzenie obszarów ograniczonego uŜytkowania 
� techniczne rozwiązania minimalizujące rozprzestrzenianie się hałasu (ekrany akustyczne, pasy 

zieleni ochronnej). 
 

Zespół ds. Zarządzania Energią i Środowiskiem 
mgr inŜ. Renata Berger 


