Strategiczna Mapa Hałasu dla Miasta Częstochowy. Zasięg terytorialny – granice
administracyjne miasta Częstochowy

Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Niniejsze opracowanie powstało w wyniku realizacji zadania „Strategiczna mapa
hałasu dla Miasta Częstochowy. Zasięg terytorialny – granice administracyjne miasta
Częstochowy”.
Wymóg sporządzania map dla miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy
wynika z zapisów art. 118 ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. Prawo Ochrony Środowiska
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.), który nakłada na prezydentów miast o liczbie
mieszkańców większej niż 100 tysięcy obowiązek sporządzania raz na 5 lat strategicznych map.
Zakres niniejszego opracowania wynika z kolei z treści rozporządzenia Ministra Klimatu
i Środowiska z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych
na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania
(Dz. U. 2021 r., poz. 1325). Zgodnie z rozporządzeniem, zakres niniejszego opracowania
obejmuje dane dla wszystkich odcinków dróg publicznych, odcinków linii kolejowych
i tramwajowych oraz miejsc prowadzenia działalności przemysłowej, zlokalizowanych
w granicach miasta Częstochowy.
1. Charakterystyka głównych źródeł hałasu
Zakres opracowania obejmuje zasięg terytorialny znajdujący się w granicach
administracyjnych miasta Częstochowa. Całkowita powierzchnia objęta opracowaniem
wynosi 160 km2. Częstochowa stanowi jedną z 19 gmin, posiadającą jednocześnie status
miasta na prawach powiatu w województwie śląskim.
•
•
•
•

Zakresem niniejszego opracowania objęto źródła hałasu pochodzące od:
ruchu drogowego;
ruchu kolejowego;
ruchu tramwajowego;
działalności przemysłowej.

W ramach niniejszego opracowania w zakresie oszacowania oddziaływania akustycznego
przyjęto:
• drogi o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów (wyznaczone
na podstawie danych o średniorocznym natężeniu ruchu);
• ok. 237,619 km czynnych linii oraz łącznic kolejowych;
• 2 linie tramwajowe;
• 49 obiektów stanowiących zakłady działalności przemysłowej, składowej lub
transportowej, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 5 000 m2 lub
parkingi powyżej 300 miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności publicznej oraz
parkingi działające w systemie „Parkuj i Jedź”.
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2. Opis terenów zagrożonych hałasem
W analizowanych obszarze bezpośrednim otoczeniem w rozpatrywanych źródłach
hałasu (drogowego, kolejowego, tramwajowego oraz przemysłowego) były tereny
o zróżnicowanej funkcji, tj. m.in.: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, tereny zamieszkania zbiorowego, tereny rekreacyjne
oraz w mniejszym stopniu tereny przemysłowe.
3. Szacunkowa liczba osób zamieszkujących na terenach, na których występują
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikami L DWN
i LN
W ramach opracowania dla obszarów poddanych analizie sporządzono tabelaryczne
zestawienia szacunkowej liczby lokali mieszkalnych, liczby osób zamieszkujących te lokale,
a także szacunkowej liczby obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci
i młodzieży, szpitali i domów pomocy społecznej na terenach, na których występują
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu oraz na terenach zagrożonych hałasem
wyrażonym wskaźnikiem LDWN i LN. Wskazano również szacunkową powierzchnię obszarów
zagrożonych hałasem.
W części graficznej niniejszego opracowania dla odcinków dróg stanowiących jego
przedmiot przedstawiono m.in.:
• mapę emisyjną dla dróg, charakteryzującą uśrednione z poprzedniego roku
kalendarzowego dobowe natężenie ruchu;
• mapę imisyjną, która charakteryzuje stan akustyczny środowiska, obrazującą
poziom hałasu w środowisku na wysokości 4 m nad poziomem terenu,
z uwzględnieniem ukształtowania terenu, stanu i sposobu jego zagospodarowania
dla wskaźników LDWN i LN;
• mapę terenów objętych ochroną akustyczną wraz z przyporządkowanymi
im dopuszczalnymi poziomami hałasu wyrażonymi wskaźnikami LDWN i LN,
wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych
aktów prawa miejscowego lub z faktycznego zagospodarowania terenu;
• mapę terenów zagrożonych hałasem charakteryzującą tereny, na których
przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone wskaźnikami LN i LDWN,
• mapy przedstawiające rezultaty działań planowanych do realizacji w ciągu 5 lat,
które obrazują tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w miejscach tych działań,
ujmujące przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikami
LDWN i LN.
Przeprowadzone obliczenia wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
dla następującej liczby ludności, lokali mieszkalnych, obiektów związanych ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz szpitali i domów pomocy społecznej zgodnie
z poniższymi tabelami dla wskaźników LDWN oraz LN.
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Tabela 1 Zestawienie sumarycznej powierzchni obszarów, liczby mieszkańców i lokali mieszkalnych, obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i
młodzieży oraz szpitali i domów opieki na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikiem LDWN i wskaźnikiem LN dla hałasu
drogowego
Wskaźnik LDWN [dB]

Parametr
Szacunkowa powierzchnia obszarów,
na których są przekroczone
dopuszczalne poziomy hałasu
Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych,
zlokalizowanych na terenach,
na których występują przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu
Szacunkowa liczba mieszkańców,
zlokalizowanych na terenach,
na których występują przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu
Szacunkowa liczba obiektów
związanych ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
zlokalizowanych na terenach,
na których występują przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu
Szacunkowa liczba szpitali
i domów pomocy społecznej
zlokalizowanych na terenach,
na których występują przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu

Wskaźnik LN [dB]

1-5

5,1-10

10,1-15

>15,1

1-5

5,1-10

10,1-15

>15,1

1,433

0,436

0,048

0,002

1,581

0,512

0,066

0,001

2700

500

0

0

2800

1000

0

0

5500

1100

0

0

5600

2000

100

0

15

5

0

0

7

4

0

0

5

0

0

0

3

0

0

0
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Tabela 2 Zestawienie sumarycznej powierzchni obszarów, liczby mieszkańców i lokali mieszkalnych, obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i
młodzieży oraz szpitali i domów opieki na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikiem LDWN i wskaźnikiem LN dla hałasu
kolejowego

Wskaźnik LDWN [dB]

Parametr

Szacunkowa powierzchnia obszarów,
na których są przekroczone
dopuszczalne poziomy hałasu
Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych,
zlokalizowanych na terenach,
na których występują przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu
Szacunkowa liczba mieszkańców,
zlokalizowanych na terenach,
na których występują przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu
Szacunkowa liczba obiektów
związanych ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
zlokalizowanych na terenach,
na których występują przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu
Szacunkowa liczba szpitali
i domów pomocy społecznej
zlokalizowanych na terenach,
na których występują przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu

Wskaźnik LN [dB]

1-5

5,1-10

10,1-15

>15,1

1-5

5,1-10

10,1-15

>15,1

0,063

0,002

0

0

0,212

0,026

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Tabela 3 Zestawienie sumarycznej powierzchni obszarów, liczby mieszkańców i lokali mieszkalnych, obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i
młodzieży oraz szpitali i domów opieki na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikiem L DWN i wskaźnikiem LN dla hałasu
tramwajowego

Wskaźnik LDWN [dB]

Parametr

Szacunkowa powierzchnia obszarów,
na których są przekroczone
dopuszczalne poziomy hałasu
Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych,
zlokalizowanych na terenach,
na których występują przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu
Szacunkowa liczba mieszkańców,
zlokalizowanych na terenach,
na których występują przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu
Szacunkowa liczba obiektów
związanych ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
zlokalizowanych na terenach,
na których występują przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu
Szacunkowa liczba szpitali
i domów pomocy społecznej
zlokalizowanych na terenach,
na których występują przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu

Wskaźnik LN [dB]

1-5

5,1-10

10,1-15

>15,1

1-5

5,1-10

10,1-15

>15,1

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Tabela 4 Zestawienie sumarycznej powierzchni obszarów, liczby mieszkańców i lokali mieszkalnych, obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i
młodzieży oraz szpitali i domów opieki na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikiem LDWN i wskaźnikiem LN dla hałasu
przemysłowego

Wskaźnik LDWN [dB]

Parametr

Szacunkowa powierzchnia obszarów,
na których są przekroczone
dopuszczalne poziomy hałasu
Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych,
zlokalizowanych na terenach,
na których występują przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu
Szacunkowa liczba mieszkańców,
zlokalizowanych na terenach,
na których występują przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu
Szacunkowa liczba obiektów
związanych ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
zlokalizowanych na terenach,
na których występują przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu
Szacunkowa liczba szpitali
i domów pomocy społecznej
zlokalizowanych na terenach,
na których występują przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu

Wskaźnik LN [dB]

1-5

5,1-10

10,1-15

>15,1

1-5

5,1-10

10,1-15

>15,1

0

0,001

0

0

0,012

0,006

0

0

500

300

100

300

600

500

200

400

1000

700

300

600

1300

1000

500

700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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4. Opis planowanych działań w zakresie ochrony przed hałasem
W celu ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego
zaproponowano 14 działań o charakterze inwestycyjnym przewidzianych do realizacji
w okresie do 5 lat licząc od roku następującego po roku sporządzenia mapy, to jest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1-Maja – ul. Krakowska,
Budowa ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Szajnowicza-Iwanowa
do ul. Wrocławskiej w Częstochowie,
Budowa drogi gminnej w Częstochowie na odcinku ul. Połanieckiej do zakresu
GDDKiA w Katowicach,
Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Wyszyńskiego,
Budowa połączenia drogowego ul. Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie,
Budowę ul. Żyznej w Częstochowie - etap I od ul. Dźbowskiej do ul. Zdrowej,
Rozbudowa ul. Narcyzowej w Częstochowie,
Przebudowa ul. Jasnogórskiej w Częstochowie,
Budowa Korytarza Północnego w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska
Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim,
Rozbudowa ul. Skrzetuskiego w Częstochowie na odcinku od ul. Polnej
do ul. Kawodrzańskiej,
Przebudowa ul. Pirotechników w Częstochowie na odcinku od ul. Sabinowskiej
do ul. Oficerskiej,
Rozbudowa ul. Meliorantów w Częstochowie na odcinku od ul. Ugody
do ul. Traktorzystów,
Rozbudowa ul. Adama Bienia w Częstochowie,
Rozbudowa ulic Lednickiej i Gnieźnieńskiej w Częstochowie.

Przeprowadzone analizy nie wykazały redukcji liczby ludności narażonej na hałas
przekraczający dopuszczalne poziomy wyrażone wskaźnikiem LDWN oraz wskaźnikiem LN,
na terenie na których zlokalizowane są planowane inwestycje lub zmiana jest nieujawniona
z uwagi na fakt, iż dane odnoszące się do liczby mieszkańców zaokrąglane są do najbliższych
100 (zgodnie z Załącznikiem VI do Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do wspólnych metod oceny hałasu). Realizacja powyższych zadań nie
przyczyniła się do pogorszenia aktualnego stanu wyrażonego wskaźnikiem L DWN oraz
wskaźnikiem LN. Planowane inwestycje polegają głównie na rozbudowie/przebudowie dróg
już istniejących, a swoim zakresem obejmują poprawę stanu i jakości nawierzchni oraz
podtrzymanie parametrów jezdni, zatem nie wpływają na struktura ruchu, która jest głównym
kryterium powodującym wystąpienie emisji hałasu.
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