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1. Wstęp
Zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami) jednym z zadań Państwowego Monitoringu
Środowiska jest obserwacja zmian oraz ocena stanu akustycznego środowiska na podstawie
wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz
z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demograficznych oraz dotyczących
sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.
Zgodnie z art. 118 ustawy POŚ na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska
sporządza się mapy akustyczne. Dla aglomeracji wykonuje je starosta, natomiast dla dróg,
linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie
na znacznych obszarach - zarządzający tymi obiektami. Na pozostałych obszarach nie
objętych procesem opracowania map akustycznych, oceny stanu akustycznego środowiska
dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016 - 2020 Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi w 2017 roku zaplanował wykonanie mapy
akustycznej w miejscowości Warta.

2. Podstawowe terminy
Hałas – dźwięki o częstotliwości od 16 Hz do 16 000 Hz,
Emisja – wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka
energie (wibracje, pola elektromagnetyczne, hałas) do powietrza, gleby lub ziemi,
Mapa imisyjna – mapa rozkładu poziomu hałasu emitowanego przez poszczególne źródło,
Hałas komunikacyjny – hałas emitowany przez środki transportu drogowego i ulicznego,
lotniczego oraz kolejowego,
Decybel – logarytmiczna jednostka miary równa 1/10 bela, stosowana w pomiarach dźwięku,
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony
w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (przedział czasu od godz. 6 00 do
godz. 1800), pory wieczoru (przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200 oraz pory nocy
(przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600),
LD – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony
w ciągu wszystkich pór dnia w roku (przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800),
LW – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony
w ciągu wszystkich pór wieczoru w roku (przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200),
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LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony
w ciągu wszystkich pór nocy w roku (przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600 ),
LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od
godz. 600do godz.2200),
LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od
godz. 2200do godz.600),
Równoważny poziom dźwięku LAeq – rozumie się przez to wartość poziomu ciśnienia
akustycznego

ciągłego

ustalonego

dźwięku,

skorygowaną

według

charakterystyki

częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu odniesienia równa jest średniemu
kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku o zmiennym poziomie w czasie.
Sporządzanie mapy hałasu – na podstawie art. 3 Dyrektywy oznacza przedstawianie na
mapie rozkładu wskaźnika hałasu, dla danych dotyczących aktualnej lub przewidywanej
sytuacji w zakresie hałasu, ze wskazaniem przypadków naruszenia obowiązujących wartości
granicznych dla zabudowy lub terenu, liczby dotkniętych osób na określonym obszarze lub
liczby lokali mieszkalnych poddanych działaniu hałasu o pewnej wartości wskaźnika na
analizowanym obszarze,
Ocena – wg art. 3 Dyrektywy oznacza dowolną metodę stosowaną do obliczania,
przewidywania, szacowania albo pomiaru wartości wskaźnika hałasu lub związanych z nim
szkodliwych skutków oddziaływania hałasu.

3. Dane identyfikacyjne jednostki wykonującej mapę
Jednostką odpowiedzialną za wykonanie mapy akustycznej dla obszaru miasta Warta
jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16, 90 - 743 Łódź.
Pomiary hałasu wykonane zostały przez Laboratorium WIOŚ w Łodzi i Sieradzu. Mapa
akustyczna opracowana została w Wydziale Monitoringu Środowiska.

4. Charakterystyka terenu objętego mapą
Miejscowość Warta położona jest w zachodniej części województwa łódzkiego
w północnej części powiatu sieradzkiego i jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Przez
miasto przepływa rzeka Warta trzecia co do długości w Polsce, która wchodzi w skład
dorzecza rzeki Odry. Obszar okolicy Warty położony jest na Wysoczyźnie Złoczewskiej,
jednego z najbardziej urozmaiconych regionów geograficznych. Jej krajobraz kształtuje

4

przede wszystkim Dolina Warty i polodowcowe wzgórza moreny czołowej. Ważnym
elementem krajobrazu i topografii gminy jest zbiornik zalewowy Jeziorsko.
Powierzchnia miasta wynosi 10,84 km2 a liczba jego mieszkańców 3303 (dane GUS,
2016).
Mapa 1. Lokalizacja miasta Warta (źródło: WIOŚ Łódź)

4.1. Charakterystyka źródeł hałasu
Przez miasto Warta przebiega droga krajowa nr 83 stanowiąca połączenie między
Sieradzem, a Turkiem, która krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 710, biegnącą z Łodzi
w kierunku zachodnim.
Czynnikami wpływającymi na poziom hałasu drogowego jest natężenie ruchu, średnia
prędkość potoku pojazdów, struktura ruchu (udział pojazdów hałaśliwych), płynność ruchu,
pochylenie drogi, rodzaj i stan nawierzchni.
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4.2. Uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów prawa
miejscowego
Użytkowanie gruntów na terenie miasta ma bardzo ważne znaczenie dla oceny klimatu
akustycznego, a w szczególności dla oceny zagrożenia hałasem i występowania przekroczeń
dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego.
Obszary, na których mogą występować przekroczenia wyznaczono zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz.112). Dopuszczalne
poziomy hałasu przedstawiono w tabeli 1 i 2.
Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy
źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków
powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to
wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska,
w odniesieniu do jednej doby

L.p.

1

2

3

Rodzaj terenu

a) Strefa ochronna „A”
uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze
stałym lub czasowym pobytem
dzieci i młodzieży2)
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 –
wypoczynkowe2)

Dopuszczalny poziom hałasu [dB]
Pozostałe obiekty i działalność
Drogi lub linie kolejowe1)
będąca źródłem hałasu
LAeqD
LAeqN
przedział czasu
przedział
LAeqD
LAeqN
odniesienia
czasu
przedział
przedział
równy 8
odniesienia
czasu
czasu
najmniej
równy 1
odniesienia odniesienia
korzystnym
najmniej
równy 16
równy 8
godzinom dnia
korzystnej
godzinom
godzinom
kolejno po sobie
godzinie
następującym
nocy
50

45

45

40

61

56

50

40

65

56

55

45
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d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys.
mieszkańców3)

68

60

55

45

Objaśnienia:
1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom
hałasu w porze nocy.
3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys.,
można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Tabela 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy
źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków
powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki
mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem

L.p.

1

2

3

4

Rodzaj terenu

a) Strefa ochronna „A”
uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze
stałym lub czasowym pobytem
dzieci i młodzieży2)
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 –
wypoczynkowe2)
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys.
mieszkańców3)

Dopuszczalny poziom hałasu [dB]
Pozostałe obiekty i działalność
Drogi lub linie kolejowe1)
będąca źródłem hałasu
LDWN
LN
LDWN
LN
przedział
przedział
przedział czasu
przedział
czasu
czasu
odniesienia
czasu
odniesienia
odniesienia
równy
odniesienia
równy
równy
wszystkim
równy
wszystkim
wszystkim
dobom
wszystkim
dobom
porom nocy
w roku
porom nocy
w roku
50

45

45

40

64

59

50

40

68

59

55

45

70

65

55

45

Objaśnienia:
1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys.,
można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
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4.3. Charakterystyka systemów danych przestrzennych
Mapę akustyczną wykonano wykorzystując do obliczeń akustycznych program
CADNA A firmy DataKustik, natomiast do analiz przestrzennych i prezentacji wyników
wykorzystano oprogramowanie ArcGIS firmy ESRI. Podstawowym formatem wymiany
danych przestrzennych były pliki wektorowe typu SHP.

4.4. Dane wykorzystane do wykonania mapy
Do wykonania analiz akustycznych wykorzystano Bazę Danych Obiektów
Topograficznych (BDOT10k) udostępnioną przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi (głównie warstwy: budynki, sieć komunikacyjna),
wyniki pomiarów hałasu wykonane przez Laboratorium WIOŚ w Łodzi i Sieradzu oraz
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Warta www.warta.e-mapa.net.
Mapę dla miejscowości Warta opracowano w oparciu o „Wytyczne do sporządzania
map akustycznych” - Wersja znowelizowana, Warszawa 2016. Wytyczne opracowano na
zamówienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Instytucie Ochrony Środowiska –
PIB, Zakład Akustyki Środowiska.

5. Wyniki pomiarów
W

celu

wykonania

mapy

niezbędne

było

przeprowadzenie

pomiarów

w terenie. Pomiary hałasu drogowego wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia
pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią
kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824).
Pomiary hałasu drogowego w Warcie zostały przeprowadzone w 5 punktach
pomiarowych. W jednym punkcie (przy ul. 3 Maja 29), wykonano pomiary służące do
obliczenia wskaźnika długookresowego dźwięku, natomiast w pozostałych 4 punktach (przy
ul. Sieradzkiej 6, ul. Cieleckiej 26, ul. Kaliskiej 10 i ul. Jagiellońskiej) wykonano pomiary
krótkookresowe. Punkty pomiarowe usytuowane zostały w odległości 10 metrów od krawędzi
ulic i na wysokości 4 m n.p.t.
W punkcie pomiarowym przy ul. 3 Maja pomiarami objęty był fragment drogi
krajowej nr 83. Wzdłuż ulicy znajduje się luźna zabudowa jednorodzinna oraz Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych (po stronie zachodniej).
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Punkt pomiarowy przy ul. Sieradzkiej stanowił kolejny fragment drogi krajowej nr
83.Wzdłuż ulicy, po stronie zachodniej, znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
oraz zabudowa mieszkaniowo-usługowa jednorodzinna, a po stronie wschodniej zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna i Wojewódzki Szpital Psychiatryczny.
Punkt pomiarowy przy ul. Cieleckiej jest odcinkiem drogi powiatowej. Po obu
stronach ulicy znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami.
Punkt pomiarowy przy ul. Kaliskiej jest fragmentem drogi powiatowej. Na badanym
odcinku po obu stronach ulicy znajduje się zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
Punkt pomiarowy przy ul. Jagiellońskiej, to fragment drogi wojewódzkiej nr 710.
Zabudowa znajdująca się po stronie północnej drogi w przeważającej części jest zabudową
mieszkaniowo-usługową, a po stronie południowej - zabudową mieszkaniową jednorodzinną.
Mapa 2. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu drogowego w mieście Warta (źródło:
WIOŚ Łódź)

W poniższych tabelach 3, 4, 5 i 6 zestawiono lokalizację punktów pomiarowych,
terminy wykonania pomiarów, wyniki pomiarów, poziomy dopuszczalne hałasu dla danych
punktów pomiarowych oraz natężenie ruchu.
9

Tabela 3. Lokalizacja punktów pomiarowych na terenie miasta Warta

L.p.

Nazwa ulicy

1.

ul. 3 Maja 29

2.

ul. Sieradzka 6

3.

ul. Cielecka 26

4.

ul. Kaliska 10

5.

ul. Jagiellońska

Współrzędne
geograficzne
18°37’28,1”E
51°42’52,2”N
18°37’30.53”E
51°42’18.41”N
18°37’4.85”E
51°42’46.27”N
18°37’09.40”E
51°42’25.85”N
18°37’28.11”E
51°42’21.45”N

Długość odcinka

Typ drogi
krajowa nr 83

350 m

krajowa nr 83

550 m

powiatowa

400 m

powiatowa

400 m

wojewódzka nr 710

80 m

Tabela 4. Terminy wykonania pomiarów, wyniki pomiarów hałasu drogowego na terenie
miasta Warta

64

59

LAeqN [dB]

Wartość
dopuszczalna
LAeqD [dB]

Wartość
dopuszczalna
LAeqN [dB]

57,7
50,0
57,7
51,6

65
61
61
61

56
56
56
56

LDWN

LN

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

ul. 3 Maja 29

10-11.06.2016
11-12.06.2016
12-13.06.2016
13-14.06.2016
18-19.08.2016
19-20.08.2016
21-22.08.2016
24-25.09.2016
26-27.09.2016
27-28.09.2016

Adres punktu
pomiarowego

Data pomiaru

LAeqD [dB]

14-15.09.2016
11-12.05.2016
20-21.09.2016
23-24.05.2016

63,1
59,4
57,8
67,1

ul. Cielecka 26
ul. Kaliska 10
ul.Jagiellońska

Wartość
dopuszczalna
LN [dB]

LAeqN

Data pomiaru

ul. Sieradzka 6

Wartość
dopuszczalna
LDWN [dB]

LAeqD16

Adres punktu
pomiarowego

Pomiary długookresowe
65,3
61,2
65,3
60,3
66,5
63,4
66,4
63,1
66,2
63,3
69,1
64,5
64,7
66,0
63,7
61,7
54,0
63,5
57,0
63,0
57,1
Pomiary krótkookresowe

61,8

W punkcie pomiarowym przy ul. 3 Maja 29, wystąpiły przekroczenia poziomów
dopuszczalnych odpowiednio dla LDWN o 5,1 dB i dla LN o 2,8 dB.
W punktach pomiarowych krótkookresowych dla pory dnia przekroczenie poziomu
dopuszczalnego wystąpiło w punkcie przy ul. Jagiellońskiej o 6,1 dB. W dwóch punktach

10

pomiarowych przy ul. Sieradzkiej 6 i ul. Kaliskiej 10 wystąpiły przekroczenia poziomów
dopuszczalnych dla pory nocy o 1,7 dB.

Rysunek 1. Lokalizacja punktu długookresowego przy ul. 3 Maja
Tabela 5. Natężenie ruchu pojazdów pomiarów długookresowych LD, LW i LN na terenie
miasta Warta

Adres punktu
pomiarowego

Data pomiaru

Natężenie
ruchu
pojazdów pora dnia
[poj/16h]

ul. 3 Maja 29

10-11.06.2016
11-12.06.2016
12-13.06.2016
13-14.06.2016
18-19.08.2016
19-20.08.2016
21-22.08.2016
24-25.09.2016
26-27.09.2016
27-28.09.2016

4282
3518
5235
5235
6295
8725
8557
3253
4014
3786

Natężenie
ruchu
pojazdów pora
wieczoru
[poj/4h]
1051
1129
1119
1085
982
830
1186
722
821
790

Natężenie
ruchu
pojazdów pora nocy
[poj/8h]
627
695
776
695
776
1163
972
365
480
443

Udział procentowy pojazdów
ciężkich [%]
pora
dnia

pora
wieczoru

pora
nocy

13,4
10,0
24,6
23,2
21,1
18,3
22,7
6,7
15,8
14,4

13,1
12,0
23,7
22,0
11,8
16,6
22,0
15,8
12,6
13,9

23,9
20,7
31,4
40,7
32,3
35,3
29,6
6,8
27,9
28,9
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Wykres 1. Natężenie ruchu pojazdów w porze dnia w punkcie pomiarowym przy ul.
3 Maja 29 w Warcie (źródło: WIOŚ Łódź)
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Wykres 2. Natężenie ruchu pojazdów w porze wieczoru w punkcie pomiarowym przy
ul. 3 Maja 29 w Warcie (źródło: WIOŚ Łódź)
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Wykres 3. Natężenie ruchu pojazdów w porze nocy w punkcie pomiarowym przy
ul. 3 Maja 29 w Warcie (źródło: WIOŚ Łódź)
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Tabela 6. Natężenie ruchu pojazdów w punktach pomiarowych krótkookresowych LD i LN
na terenie miasta Warta

Ares punktu
pomiarowego

ul. Sieradzka 6

ul. Cielecka 26
ul. Kaliska 10
ul.Jagiellońska

Data pomiaru

Natężenie ruchu
pojazdów –
pora dnia
[poj/16h]

Natężenie ruchu
pojazdów - pora
nocy [poj/8h]

14-15.09.2016
11-12.05.2016
20-21.09.2016
23-24.05.2016

8325
1479
1424
2680

658
130
63
201

Udział procentowy
pojazdów ciężkich
[%]
pora
pora
dnia
nocy
10,8
28,0
24,0
10,0
14,6
20,6
15,3
12,9
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Wykres 4. Natężenie ruchu pojazdów w porze dnia w punktach pomiarowych
krótkookresowych na terenie miasta Warta (źródło: WIOŚ Łódź)
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Wykres 5. Natężenie ruchu pojazdów w porze nocy w punktach pomiarowych
krótkookresowych na terenie miasta Warta (źródło: WIOŚ Łódź)
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6. Kalibracja modelu obliczeniowego
W ramach prac nad mapami akustycznymi niezbędne jest wykonanie weryfikacji
i ewentualnej kalibracji przyjętej metody obliczeniowej. Podstawowym kryterium
weryfikacji metody obliczeniowej powinna być w przypadku map akustycznych
minimalizacja różnicy pomiędzy wynikami pomiarów hałasu i obliczeń. W związku z tym do
modelu obliczeniowego wprowadzono parametry ruchu wyznaczone podczas wykonywania
pomiarów. Przeprowadzono także obliczenia w punktach, w których prowadzono badania.
Następnie zostały porównane wartości pomiarowe z obliczonymi, określono kryterium
kalibracji i wprowadzono poprawki. Warunek równoważności metod pomiarowych
i obliczeniowych wyliczono zgodnie z wzorem:

1 n
Lzm,i  Lobl,i 2

n  1 i 1

 2,5 dB

gdzie:
Lzm,i – zmierzona wartość wskaźnika hałasu w decybelach [dB],
Lobli,i – obliczona dla tych samych warunków wartość wskaźnika hałasu w decybelach [dB],
n – liczba pomiarów porównawczych.
Tabela 7. Zestawienie wyników kalibracji w punkcie długookresowym monitoringu hałasu

Lokalizacja punktu
pomiarowego
ul. 3 Maja

Wartości
zmierzone
LDWN
LN
[dB]
[dB]
69,1
61,8

Wartości obliczone
LDWN
[dB]
69,7

LN
[dB]
62,5

Różnica
LDWN
[dB]
-0,6

LN
[dB]
-0,7

Z powyższej tabeli wynika, iż dla wskaźników długookresowych warunek
równoważności metod pomiarowych i obliczeniowych został spełniony. Dla wskaźnika LDWN
kryterium wyniosło 0,6 dB, a dla wskaźnika LN 0,7 dB.
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Tabela 8. Zestawienie wyników kalibracji w punktach krótkookresowych monitoringu hałasu

Lokalizacja punktu
pomiarowego
ul. Sieradzka
ul. Cielecka
ul. Kaliska
ul. Jagiellońska

Wartości
zmierzone
LAeqD
LAeqN
[dB]
[dB]
57,7
50,0
57,7
51,6

63,1
59,4
57,8
67,1

Wartości obliczone
LAeqD
[dB]
65,5
61,7
60,0
65,3

LAeqN
[dB]
59,7
52,4
55,5
52,9

Różnica
LAeqD
[dB]
-2,4
-2,3
-2,2
1,8

LAeqN
[dB]
-2,0
-2,4
2,2
-1,3

Proces kalibracji przeprowadzono także dla wskaźników krótkookresowych (LAeqD
i LAeqN). Na podstawie uzyskanych wyników hałasu za pomocą pomiarów i metody
obliczeniowej stwierdzono, że kryterium kalibracji zostało spełnione. Dla wskaźnika LAeqD
kryterium wyniosło 2,5 dB, a dla wskaźnika LAeqN - 2,3 dB.

7. Informacje i analizy wykonanej mapy akustycznej
Na

podstawie

wykonanych

map

imisyjnych

określono

szacunkową

liczbę

mieszkańców narażonych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu LDWN i LN.
Uzyskane wartości przedstawiono w tabelach 9 i 10 oraz na wykresie 6 i 7. Na hałas dla
wskaźnika LDWN>55 dB eksponowanych jest szacunkowo 993 osoby, natomiast dla
wskaźnika LN > 50dB 711 osób.
Tabela 9. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości
poziomu LDWN w mieście Warta
Lp.
1.

Nazwa miasta
Warta

Liczba
Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy
mieszkańców
w przedziałach wartości poziomu LDWN
3303 (dane
55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB >75 dB
GUS)
390
297
285
21
0

Tabela 10. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości
poziomu LN w mieście Warta
Lp.
1.

Nazwa
miasta
Warta

Liczba
mieszkańców
3303 (dane
GUS)

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy
w przedziałach wartości poziomu LN
50-54 dB
55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB >70 db

306

279

126

0

0
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Wykres 6. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości
poziomu LDWN w mieście Warta (źródło: WIOŚ Łódź)
450
400
350

Liczba osób

300
250
Liczba osób

200
150
100
50
0
55-60 dB

60-65 dB

65-70 dB

70-75 dB

>75 dB

Wykres 7. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości
poziomu LN w mieście Warta (źródło: WIOŚ Łódź)

350
300

Liczba osób

250
200
Liczba osób

150
100
50
0
50-55 dB

55-60 dB

60-65 dB

65-70 dB

Mapa akustyczna może być wykorzystywana do wytyczania długofalowej polityki
w zakresie ochrony przed hałasem, należy jednak podkreślić, iż mapa została wykonana
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metodą uproszczoną. W związku z powyższym, w sytuacjach wątpliwych zaleca się
przeprowadzenie dodatkowych badań.

8. Część graficzna
Część graficzna zawiera mapę stanu akustycznego środowiska dla wskaźnika LDWN
i LN w miejscowości Warta oraz mapę wrażliwości hałasowej obszarów, która obrazuje
rozkład dopuszczalnych poziomów hałasu w zależności od sposobu zagospodarowania terenu
określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki części graficznej
- Mapa imisyjna dla wskaźnika LDWN w miejscowości Warta.
- Mapa imisyjna dla wskaźnika LN w miejscowości Warta.
- Mapa wrażliwości hałasowej obszarów w miejscowości Warta.
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Mapa 3. Mapa imisyjna dla wskaźnika LDWN w miejscowości Warta
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Mapa 4. Mapa imisyjna dla wskaźnika LN w miejscowości Warta
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Mapa 5. Mapa wrażliwości hałasowej obszarów w miejscowości Warta
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