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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

SKRÓTY 

GPR Generalny Pomiar Ruchu, wykonywany na drogach publicznych co 5 lat 

LAeq Równoważny poziom dźwięku 

LDWN = Lden Wskaźnik hałasu dla pory dziennej, wieczornej i nocnej 

LN = Lnight Wskaźnik hałasu dla pory nocnej 
MPZP Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

POŚ Ustawa Prawo ochrony środowiska 

ŚDR Średni dobowy ruch w roku podawany w pojazdach na dobę [P/d] 
SUiKZP Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

GIS Geographical Information System 

SŁOWNIK TERMINÓW SPECJALISTYCZNYCH 

Decybel (Bel) Logarytmiczna jednostka miary równa 1/10 bela, tu opisująca natężenie dźwięku. 
Określa on stosunek wartości parametru do przyjętej wartości bazowej wg wzoru 𝑋𝑑𝐵 = 10 log ( 𝑋𝑋0) np.: 𝑋0 = 1 →  𝑋𝑑𝐵 = 0 𝑋 = 10 →  𝑋𝑑𝐵 = 10 𝑋 = 100 →  𝑋𝑑𝐵 = 20 𝑋 = 1000 →  𝑋𝑑𝐵 = 30 𝑋 = 10000 →  𝑋𝑑𝐵 = 40 

𝑋 = 0.1 →  𝑋𝑑𝐵 = −10 𝑋 = 0.01 →  𝑋𝑑𝐵 = −20 𝑋 = 0.001 →  𝑋𝑑𝐵 = −30 𝑋 = 0.0001 →  𝑋𝑑𝐵 = −40 

Decybela używa się do opisu parametrów, które liniowo przyjmują wartości o szerokim 
spektrum np. dla zakresu słyszalności człowieka (dźwięki o częstotliwości od około 20 
Hz do około 20 000 Hz lub o ciśnieniu akustycznym od 0.00002 Pa do 20 Pa) 

GIS (GIS. ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do 
wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. 
którego jedną z funkcji jest wspomaganie decyzji. W przypadku, gdy System Informacji 
Geograficznej gromadzi dane opracowane w formie mapy wielkoskalowej (tj. w 
skalach 1:5000 i większych), może być nazywany Systemem Informacji o Terenie (LIS. 
ang. Land Information System) 

Natężenie 
ruchu 

liczba pojazdów przejeżdżających przez dany przekrój drogi w jednostce czasu 

Poziom 
dźwięku 

poziom ciśnienia akustycznego po korekcie według jednej z krzywych izofonicznych 
(A, B lub C), uwzględniającej właściwości ludzkiego słuchu 

Średni dobowy 
ruch w roku 
(SDR) 

liczba pojazdów przejeżdżających przez dany przekrój drogi w ciągu 24 kolejnych 
godzin, średnio w ciągu roku 

Wahania ruchu 
w czasie 

zmiany wielkości ruchu dobowego lub godzinowego i jego struktury rodzajowej w 
określonym przedziale czasu dla drogi lub odcinka drogi, Odróżnia się sezonowe, 
tygodniowe i dobowe wahania ruchu 
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DEFINICJE WEDŁUG USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY 
ŚRODOWISKA [4]: 

LAeq D równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (przedział czasu od godz. 600 do godz. 
2200) 

LAeq N równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (przedział czasu od godz. 2200 do 
godz. 600) 

LDWN długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony 
w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako 
przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jako przedział 
czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu 
od godz. 2200 do godz. 600) 

LN długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony 
w ciągu wszystkich pór nocy w roku (przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600) 

Równoważny 
poziom dźwięku 

wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku. skorygowaną 
według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu 
odniesienia jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego 
dźwięku o zmiennym poziomie w czasie; równoważny poziom hałasu wyraża się 
wzorem zgodnie z Polską Normą 

DEFINICJE WEDŁUG DYREKTYWY 2002/49/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
I RADY Z DNIA 25 CZERWCA 2002 R. ODNOSZĄCEJ SIĘ DO OCENY 
I ZARZĄDZANIA POZIOMEM HAŁASU W ŚRODOWISKU [1] (ART. 3): 

 

Aglomeracja część terytorium, którego granice wyznacza Państwo Członkowskie, o liczbie 
mieszkańców powyżej 100 tys. i gęstości zaludnienia powodującej, że Państwo 
Członkowskie uznaje je za obszar zurbanizowany 

Główna droga regionalna, krajowa albo międzynarodowa droga oznaczona przez Państwo 
Członkowskie, którą przejeżdża rocznie ponad trzy miliony pojazdów 

Główna linia 
kolejowa 

linia kolejowa oznaczona przez Państwo Członkowskie, po której przejeżdża rocznie 
ponad 30 tys. składów pociągów 

Hałas w 
środowisku 

niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność człowieka na 
wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, 
ruch kolejowy, ruch samolotowy, oraz hałas pochodzący z obszarów działalności 
przemysłowej. 

W przypadku ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadzana jest w art. 3 definicja 
ogólna hałasu, czyli dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz 

Obszar ciszy 
w obrębie 
aglomeracji 

obszar, którego granice wyznacza właściwy organ, na przykład obszar, w którym 
narażenie na hałas z jakiegokolwiek źródła nie przewyższa określonej wartości Lden 
lub innego odpowiedniego wskaźnika hałasu, wyznaczonego przez Państwo 
Członkowskie 

Ocena dowolna metoda stosowana do obliczania, przewidywania, szacowania albo pomiaru 
wartości wskaźnika hałasu lub związanych z nim szkodliwych skutków 

Planowanie 
akustyczne 

kontrolowanie hałasu w przyszłości przez wykorzystanie takich środków jak 
planowanie zagospodarowania przestrzennego, planowanie transportu i sieci 
drogowej, inżynieria systemów transportowych, zmniejszenie hałasu przez 
stosowanie środków z zakresu izolacji dźwiękowej i przez kontrolę źródeł pod kątem 
hałasu oraz monitoring 

Plany działań plany sporządzane dla potrzeb zarządzania emisją i skutkami hałasu, w tym, w razie 
potrzeby, dla potrzeb zmniejszania poziomu hałasu. 
W ustawie Prawo ochrony środowiska pod tym pojęciem funkcjonuje „Program 
ochrony środowiska przed hałasem” 
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Sporządzanie 
mapy hałasu 

przedstawianie na mapie izofon lub wskaźnika hałasu dla danych dotyczących 
aktualnej lub przewidywanej sytuacji w zakresie hałasu, ze wskazaniem przypadków 
naruszenia obowiązujących wartości granicznych, liczby dotkniętych osób na 
określonym obszarze, lub liczby lokali mieszkalnych poddanych działaniu hałasu o 
pewnej wartości wskaźnika na analizowanym obszarze 

Strategiczna 
mapa hałasu  

mapa opracowana do celów całościowej oceny narażenia na hałas z różnych źródeł 
na danym obszarze, albo do celów sporządzania ogólnych prognoz dla danego 
obszaru 

Szkodliwe skutki niekorzystne oddziaływanie na zdrowie ludzkie 

Wartość 
graniczna 

wartość Lden lub Lnight i tam, gdzie właściwe, Lday i Levening, ustaloną przez 
Państwo Członkowskie, po przekroczeniu której właściwe władze są obowiązane 
rozważyć wprowadzenie środków łagodzących; dopuszcza się różnicowanie wartości 
granicznych według różnych rodzajów hałasu (od ruchu kołowego, szynowego, 
lotniczego, z działalności przemysłowej etc.), różnego otoczenia i różnej wrażliwości 
mieszkańców na hałas; dopuszcza się także ich różnicowanie w zależności od 
istniejącej sytuacji i dla nowych sytuacji (w przypadku, gdy nastąpiła zmiana sytuacji 
w zakresie źródła hałasu lub korzystania z otoczenia) 

Wskaźnik hałasu fizyczna skala stosowana do określenia hałasu w środowisku, mająca związek ze 
szkodliwym skutkiem 
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2. DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA SPORZĄDZENIE MAPY I DANE 
WYKONAWCY MAPY 

Przedmiotowe opracowanie wykonano na podstawie umowy 
nr KO.272.175.2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. roku zawartej pomiędzy Miastem Ruda 
Śląska a firmą EKKOM Sp. z o.o. w Krakowie. 

 
Podmiot odpowiedzialny za sporządzenie strategicznej mapy hałasu: 

Prezydent Miasta Ruda Śląska 

ul. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska 

adres e-mail: prezydent@ruda-sl.pl 

nr telefonu: +48 32 248 71 88 

 
Wykonawca strategicznej mapy hałasu: 

EKKOM Sp. z o.o. 

ul. dr. Józefa Babińskiego 71 B, 30-394 Kraków 

adres e-mail: biuro@ek-kom.com 

nr telefonu: +48 12 267 23 33 

 
Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 

z późn. zm.) [4] zobowiązuje prezydentów miast o liczbie mieszkańców większej niż 
100 tysięcy do sporządzenia strategicznych map hałasu, które mają stanowić 
podstawowe źródło danych wykorzystywanych do [4]: 

 

− informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, 
− opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska, 
− tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem, 
− planowania strategicznego, 

− planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

 

Szczegółowy zakres danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposób 
ich prezentacji oraz formę ich przekazania określa rozporządzenie Ministra Klimatu 
i Środowiska z dnia 1 lipca 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1325) [11], które zastąpiło 
nieaktualne już rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich 
układu i sposobu prezentacji (Dz. U. 2007 Nr 187 poz. 1340). 

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU, DLA KTÓREGO JEST SPORZĄDZANA 
MAPA 

Poniższa strategiczna mapa hałasu obejmuje zakresem tereny zlokalizowane 
w granicach administracyjnych miasta Ruda Śląska. 

Ruda Śląska jest zlokalizowana na Górnym Śląsku w województwie śląskim. 
Jest miastem na prawach powiatu. Zajmuje powierzchnię równą 77.73 km2. Obszar 
miasta znajduje się na wysokości od ok. 240 do 274 m n.p.m. Wg danych GUS 
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z grudnia 2021 r. [23] Rudę Śląską zamieszkuje łącznie 135 695 osób. Gęstość 
zaludnienia jest równa 1 745.7 osób/km2. Miasto jest podzielone na 11 dzielnic: 
Orzegów, Godula, Ruda, Chebzie, Nowy Bytom, Bielszowice, Bykowina, Wirek, 
Halemba, Kochłowice oraz Czarny Las. Ruda Śląska graniczy z następującymi 
miastami: Zabrzem, Bytomiem, Świętochłowicami, Chorzowem, Katowicami, 
Mikołowem i Paniówkami w gminie Gierałtowice. Poniżej na rys. 3.1 przedstawiono 
orientacyjną lokalizację miasta na tle województwa śląskiego.  

 

 
Rys. 3.1. Orientacyjna lokalizacja miasta Ruda Śląska na tle województwa śląskiego.  

 
Poniżej na fot. 3.1 - fot. 3.9 przedstawiono przykładowe widoki terenów 

zlokalizowanych w otoczeniu wybranych źródeł hałasu w Rudzie Śląskiej.  
 

 

Fot. 3.1. Widok terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanych 
w otoczeniu autostrady A4 
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Fot. 3.2. Widok terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w otoczeniu 
Drogowej Trasy Średnicowej (ul. Wolności) 

 

Fot. 3.3. Widok terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanych 
w otoczeniu ulicy 1 Maja 

 

Fot. 3.4. Widok terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanych 
w otoczeniu ul. Katowickiej 
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Fot. 3.5. Widok terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanych 
w otoczeniu ul. Kokota 

 

Fot. 3.6. Widok terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanych 
w otoczeniu ul. Chorzowskiej 

 

Fot. 3.7. Widok terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanych 
w otoczeniu linii kolejowej nr 141 
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Fot. 3.8. Widok terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanych 
w otoczeniu linii tramwajowej nr 9 

 

Fot. 3.9. Widok terenów usługowo-przemysłowych zlokalizowanych w otoczeniu 
zakładu przemysłowego Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. 

 
W granicach miasta Ruda Śląska zlokalizowane są 34 przedszkola, do których 

uczęszczało 4 644 dzieci. Swoje placówki miało także 31 szkół podstawowych, 6 liceów 
ogólnokształcących, 6 techników oraz 3 branżowe szkoły I stopnia [24]. Na obszarze 
miasta znajdowało się także 47 szpitali oraz 24 domy opieki społecznej.  

Obiekty te stanowiące przedmioty szczególnej ochrony przed hałasem zostały 
przedstawione w załącznikach graficznych (w ramach wszystkich rodzajów map). 

Większość głównych źródeł hałasu objętych obowiązkiem wykonania 
strategicznych map hałasu (drogi i ulice, linie kolejowe, zakłady przemysłowe) jest 
zlokalizowana w otoczeniu terenów zielonych oraz zabudowanych i zurbanizowanych. 
W otoczeniu tych źródeł znajdują się tereny podlegające ochronie akustycznej 
określone w rozporządzeniu [8]. Ich lokalizacja została przedstawiona w części 
rysunkowej na mapach terenów objętych zakresem ochrony akustycznej. Ogólną 
strukturę użytkowania gruntów w Rudzie Śląskiej przedstawiono natomiast poniżej 
w tabl. 3.1. 
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Tabl. 3.1. Struktura użytkowania gruntów w m. Ruda Śląska [23] 
 

Rodzaj terenu Powierzchnia terenu [ha] 

Użytki rolne 1 702 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 1 879 

Tereny mieszkaniowe 774 

Tereny przemysłowe 644 

Tereny inne zabudowane 433 

Tereny zurbanizowane niezabudowane 213 

Tereny rekreacji i wypoczynku 451 

Tereny komunikacyjne - drogi 662 

Tereny komunikacyjne - koleje 271 

Tereny komunikacyjne - inne 22 

Tereny inne 213 

 
W ramach opracowania Strategicznej mapy hałasu uwzględniono w modelu 

obliczeniowym użytki zielone. Dane dotyczące zieleni załączono do opracowania 
w postaci pliku shp. Wyszczególniono w nim rodzaje zieleni, ich współczynnik tłumienia 
oraz etykiety, tj. nazwy własne obszarów. Plik ten znajduje się w załącznikach 
elektronicznych do opracowania. 

4. IDENTYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ HAŁASU 

4.1. Drogi i ulice 

W Rudzie Śląskiej zlokalizowane są trzy drogi publiczne zaliczone do kategorii 
wojewódzkiej lub wyższej. Są nimi: autostrada A4 (granica z Niemcami – Zgorzelec – 
Legnica – Wrocław – Gliwice – Zabrze – Ruda Śląska – Kraków – Tarnów – Rzeszów – 
granica z Ukrainą) oraz droga wojewódzka nr 902 – Drogowa Trasa Średnicowa 
(Katowice – Chorzów – Świętochłowice – Ruda Śląska – Zabrze – Gliwice) i droga 
wojewódzka nr 925 (Rybnik -  Przegędza – Stanowice – Bełk – Orzesze – Ornontowice 
– Mikołów – Ruda Śląska – Bytom). Należy tutaj także wspomnieć o trzech odcinkach 
dróg powiatowych: 8401 (ul. Kokota), 8422 (ul. Niedurnego oraz Odrodzenia) i 8415 
(ul. Katowicka). Wszystkie wymienione powyżej odcinki dróg są jedynymi z głównych 
arterii w mieście. Należy podkreślić, że na każdej z nich natężenie ruchu drogowego 
jest większe od 3 milionów pojazdów na rok.  

Dodatkowo należy także wspomnieć o innych drogach i ulicach stanowiących 
istotne źródła hałasu w mieście. W sąsiedztwie tych odcinków dróg i ulic wykonano, 
w ramach poniższego opracowania, pomiary natężenia ruchu. Poniżej, w tabl. 4.1, 
zestawiono wyniki tych pomiarów wraz z wynikami pomiarów.  
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Tabl. 4.1. Zestawienie głównych dróg i ulic w mieście Ruda Śląska wraz z wynikami 
pomiarów natężenia ruchu drogowego 

Nr punktu 
pomiarowego 

Nazwa drogi lub ulicy 
Natężenie ruchu 
drogowego [P/d] 

PPH-1 ul. Goduli 9 192 

PPH-2 ul. Dworcowa / Asfaltowa 25 728 

PPH-3 ul. Orzegowska 8 921 

PPH-4 ul. Piastowska 6 474 

PPH-5 ul. Szczęść Boże 6 453 

PPH-6 Drogowa Trasa Średnicowa 60 359 

PPH-7 ul. Trasa N-S 7 798 

PPH-8 ul. Zabrzańska 11 584 

PPH-9 ul. 1 Maja 13 994 

PPH-10 Autostrada A4 64 806 

PPH-11 ul. Ks. Józefa Niedzieli 4 173 

PPH-12 ul. Kokota 10 165 

PPH-13 ul. Halembska 8 076 

PPH-14 Autostrada A4 63 099 

PPH-15 ul. 1 Maja 12 986 

PPH-16 ul. Czarnoleśna 6 458 

PPH-17 Autostrada A4 68 758 

PPH-18 Autostrada A4 64 234 

PPH-19 ul. Piłsudskiego 9 520 

PPH-20 Autostrada A4 69 771 

PPH-21 ul. Radoszowska 4 854 

PPH-22 ul. Ks. Ludwika Tunkla 16 768 

PPH-23 ul. Wyzwolenia 4 952 

PPH-24 ul. Górnośląska 8 617 
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Nr punktu 
pomiarowego 

Nazwa drogi lub ulicy 
Natężenie ruchu 
drogowego [P/d] 

PPH-25 ul. Ks. Ludwika Tunkla 11 317 

PPH-26 ul. Katowicka 10 422 

PPH-27 ul. Chorzowska 6 597 

PPH-28 ul. Piotra Niedurnego 7 577 

PPH-29 ul. Wolności 18 690 

PPH-30 ul. Gen. Józefa Hallera 4 501 

 
Wszystkie odcinki dróg i ulic znajdujące się w granicach administracyjnych miasta 

Ruda Śląska, dla których natężenie ruchu jest większe od 1000 pojazdów na dobę 
zostały objęte zakresem strategicznej mapy hałasu. Ich orientacyjną lokalizację 
przedstawiono poniżej na rys. 4.1 

 

Rys. 4.1. Orientacyjna lokalizacja dróg i ulic zlokalizowanych w granicach 
administracyjnych miasta Ruda Śląska objętych zakresem strategicznej mapy hałasu  

Dla każdego odcinka drogi i ulicy przedstawionego powyżej przyporządkowano 
natężenie ruchu w podziale na strukturę rodzajową, prędkości pojazdów oraz 
parametry techniczne (m.in. szerokość drogi, rodzaj nawierzchni) i inne parametry 
wymagane do wprowadzenia w metodzie obliczeniowej CNOSSOS-EU, o której nieco 
szerzej napisano w rozdziale 6 opracowania.  
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4.2. Linie kolejowe 

Przez obszar miasta Ruda Śląska przechodzi kilka odcinków linii kolejowych, 
które są wykorzystywana do ruchu pasażerskiego i towarowego. Należy wymienić tutaj 
przede wszystkim magistralną linię kolejową nr 137 Katowice – Legnica oraz 
pierwszorzędną linię kolejową nr 141 Katowice Ligota – Gliwice. W mieście są także 
zlokalizowane linie kolejowe znaczenia miejscowego. Wymienić tutaj należy m.in. linię 
kolejową nr 189 Ruda Chebzie – Zabrze Biskupice, linię kolejową nr 187 KWK Pokój – 
Ruda Orzegów czy linią kolejowa 164 Chorzów Batory – Ruda Kochłowice, a także linia 
kolejowa nr 894 Ruda Bielszowice – KWK Halemba. Lokalizację linii kolejowych 
w granicach miasta Ruda Śląska przedstawiono poniżej na rys. 4.2. 

 

 

Rys. 4.2. Orientacyjna linii kolejowych w granicach administracyjnych miasta Ruda 
Śląska [25] 

Poziom hałasu generowany przez przejeżdżające pociągi zależy od wielu 
czynników. Są nimi m.in.: typ pociągu (lokomotywy i wagonów), rodzaj hamulców, 
konstrukcja i stan torowiska, rodzaj jazdy (ruszanie, zatrzymywanie się), prędkość 
z jaką poruszają się pojazdy szynowe i wiele innych. Wszystkie te dane zostały 
uwzględnione jako dane wejściowe do modelu CNOSSOS-EU, za pomocą którego 
wykonano obliczenia hałasu. Dodatkowo wykorzystano także informacje zgromadzone 
w trakcie wykonywania pomiarów „in situ” przedstawione w sprawozdaniach z badań. 
Pomiary te zostały wykonane w 5 punktach. W tabl. 4.2 przedstawiono podstawowe 
dane dotyczące lokalizacji punktów pomiarowych (szczegółowe informacje 
przedstawiono w sprawozdaniach z badań). 
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Tabl. 4.2. Zestawienie podstawowych informacji dotyczących lokalizacji punktów 
pomiaru hałasu kolejowego w mieście Ruda Śląska 

Nr punktu 
pomiarowego 

Nr i nazwa linii kolejowej 
Orientacyjny kilometraż 

linii kolejowej 

PK-1 
Linia kolejowa nr 894 Ruda 

Bielszowice – KWK Halemba 
ok. 2+000 

PK-2 
Linia kolejowa nr 141 Katowice 

Ligota - Gliwice 
ok. 26+500 

PK-3 
Linia kolejowa nr 137 Katowice - 

Legnica 
ok. 13+880 

PK-4 
Linia kolejowa nr 137 Katowice - 

Legnica 
ok. 11+120 

PK-5 
Linia kolejowa nr 189 Ruda 
Chebzie – Zabrze Biskupice 

ok. 2+590 

 

Wyniki pomiarów hałasu posłużyły do weryfikacji i kalibracji modelu 
obliczeniowego. Szczegółowe informacje dotyczące walidacji przedstawiono 
w rozdziale 7.2 opracowania. Ogólne odwzorowanie linii kolejowych (objętych 
zakresem strategicznej mapy hałasu) na tle granic administracyjnych miasta Ruda 
Śląska w modelu obliczeniowym przedstawiono poniżej na rys. 4.3. 

 

Rys. 4.3. Orientacyjna lokalizacja linii kolejowych objętych zakresem strategicznej 
mapy hałasu na tle granic administracyjnych Rudy Śląskiej 
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4.3. Linie tramwajowe 

W granicach Rudy Śląskiej zlokalizowane są trzy linie tramwajowe (nr 1, 9 i 10) , 
które zostały objęte zakresem strategicznych map hałasu. Ogólny opis tych linii 
przedstawiono poniżej w tabl. 4.3, a ich schematyczną lokalizację przedstawiono na 
rys. 4.4.  

Tabl. 4.3. Zestawienie podstawowych informacji dotyczących lokalizacji punktów 
pomiaru hałasu kolejowego w mieście Ruda Śląska [26] 

Nr linii 
tramwajowej 

Nazwy przystanków w granicach miasta Ruda Śląska 

1 
Ruda Klary – Ruda Południowa – Ruda Urząd Skarbowy – Chebzie 

Styczyńskiego – Chebzie Dworcowa – Chebzie Pętla 

9 

Godula Osiedle Paryż – Godula Inkubator – Godula Plac 
Niepodległości – Chebzie Pawła – Chebzie Pętla (…) Ruda Klary – 

Ruda Południowa – Ruda Urząd Skarbowy – Chebzie Styczyńskiego 
– Chebzie Dworcowa – Chebzie Pętla – Nowy Bytom Osiedle 

Kaufhaus – Nowy Bytom Huta Pokój – Nowy Bytom Urząd Miasta – 
Nowy Bytom Grochowska – Wirek Kopalnia Pokój – Wirek Odrodzenia 
– Wirek Katowicka – Bykowina Mijanka – Bykowina Niedźwiedziniec 

10 
Godula Osiedle Paryż – Godula Inkubator – Godula Plac 

Niepodległości – Chebzie Pawła – Chebzie Pętla 

 

 

Rys. 4.4. Schemat sieci tramwajowej w granicach administracyjnych miasta Ruda 
Śląska [26] 

W sąsiedztwie powyższych linii tramwajowych wykonano pomiary równoważnego 
poziomu dźwięku w pięciu punktach. W tabl. 4.4 przedstawiono podstawowe dane 
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dotyczące lokalizacji punktów pomiarowych (szczegółowe informacje przedstawiono 
w sprawozdaniach z badań). 

Tabl. 4.4. Zestawienie podstawowych informacji dotyczących lokalizacji punktów 
pomiaru hałasu tramwajowego w mieście Ruda Śląska 

Nr punktu 
pomiarowego 

Nr linii 
tramwajowej 

Orientacyjna lokalizacja 

PT-1 9 
Okolice przystanku Nowy Bytom Osiedle 

Kaufhaus 

PT-2 9 
Okolice przystanku Nowy Bytom 

Grochowska 

PT-3 9 Okolice przystanku Bykowina Mijanka 

PT-4 1, 9 Okolice przystanku Ruda Południowa 

PT-5 9, 10 
Okolice przystanku Godula Plac 

Niepodległości 

Wyniki pomiarów hałasu posłużyły do weryfikacji i kalibracji modelu 
obliczeniowego. Szczegółowe informacje dotyczące walidacji przedstawiono 
w rozdziale 7.2 opracowania. Ogólne odwzorowanie linii tramwajowych (objętych 
zakresem strategicznej mapy hałasu) na tle granic administracyjnych miasta Ruda 
Śląska w modelu obliczeniowym przedstawiono poniżej na rys. 4.5. 
 

 

Rys. 4.5. Lokalizacja linii tramwajowych w granicach administracyjnych miasta Ruda 
Śląska, dla których wykonano strategiczną mapę hałasu [25] 
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4.4. Zakłady przemysłowe 

Ruda Śląska, z uwagi na swoje położenie, jest miejscem dogodnym z punktu 
widzenia prowadzenia działalności przemysłowej. Dużym ułatwieniem jest bardzo 
dobre połączenie komunikacyjne, a przede wszystkim lokalizacja autostrady A4 oraz 
Drogowej Trasy Średnicowej łączącej odpowiednio południową i północną część 
miasta z sąsiednimi miastami. W mieście funkcjonują m.in. takie organizacje, jak: 
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”, Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości czy Cech 
Rzemiosł i Przedsiębiorczości, a także Śląski Park Przemysłowy (powołany przy 
współdziałaniu Świętochłowic). Wśród największych zakładów przemysłowych 
i obiektów usługowych (w tym zawierają się także parkingi wielkopowierzchniowe) 
wymienić należy m.in.: 

 
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe NIK-POL Sp. z o.o. 
2. Remondis Górny Śląsk 
3. PreZero Sp. z o.o. 
4. PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba 
5. PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice 
6. AUTO-BUD Sp. z o.o. (myjnia samochodowa) 
7. Myjnia samochodowa przy ul. Radoszowskiej  
8. Zekon Sp. z o.o. 
9. PDC Industrial Center 63 
10. Ruda Logistics Sp. z o.o. 
11. PROLOGIS POLAND Sp. z o.o. 
12. Oczyszczalnia ścieków Halemba – Centrum 
13. Castorama Sp. z o.o. 
14. Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej 
15. Parking samochodowy przy Aquadrom Sp. z o.o.  

 

Hałas przemysłowy generowany jest przez źródła dźwięku znajdujące się na 
terenie obiektów oraz zakładów przemysłowych i usługowych, a także parkingów 
wielkopowierzchniowych zlokalizowanych przy tych obiektach. Źródłami hałasu 
przemysłowego są m.in. maszyny i urządzenia przemysłowe, procesy technologiczne, 
a także różnego rodzaju instalacje oraz transport wewnątrzzakładowy.  

Dla wszystkich wymienionych powyżej zakładów przemysłowych zostały 
wykonane pomiary hałasu. Wyniki oraz szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji 
punktów pomiarowych przedstawiono w sprawozdaniach z badań. Ogólne 
odwzorowanie granic zakładów przemysłowych, obiektów usługowych oraz parkingów 
wielkopowierzchniowych (objętych zakresem strategicznej mapy hałasu) na tle granic 
administracyjnych miasta Ruda Śląska w modelu obliczeniowym przedstawiono poniżej 
na rys. 4.6. 
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Rys. 4.6. Lokalizacja zakładów przemysłowych, obiektów usługowych oraz parkingów 
wielkopowierzchniowych w granicach administracyjnych miasta Ruda Śląska, dla 

których wykonano strategiczną mapę hałasu [25] 

5. UWARUNKOWANIA AKUSTYCZNE WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW 
PLANISTYCZNYCH 

Uwarunkowania akustyczne na terenach zlokalizowanych w otoczeniu dróg, ulic, 
linii kolejowych, linii tramwajowych oraz zakładów przemysłowych i obiektów 
usługowych objętych zakresem strategicznej mapy hałasu określano w pierwszej 
kolejności na podstawie analizy Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego (MPZP). Dokumenty te pozwalały na bezpośrednie klasyfikowanie 
terenów z uwagi na obowiązujące na nich dopuszczalne wartości hałasu w środowisku. 
W miejscach, w których nie ma obowiązujących MPZP, uwarunkowania akustyczne 
terenów zostały określone na podstawie art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska [4], 
zgodnie z którym klasyfikacji tej dokonują właściwe organy na podstawie rzeczywistego 
zagospodarowania terenu (w tym przypadku Prezydent Miasta Ruda Śląska).  

Uwarunkowania w zakresie oddziaływania akustycznego określone 
w ww. dokumentach, dotyczą przede wszystkim poziomów dopuszczalnych hałasu 
w środowisku na terenach podlegających ochronie akustycznej zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112) [8]. Tereny, dla 
których dokonano klasyfikacji akustycznej z uwagi na ochronę przed hałasem 
przedstawiono w załącznikach graficznych do opracowania (na mapach wrażliwości 
akustycznej). 
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Wartości poziomów dopuszczalnych hałasu w środowisku dla poszczególnych 
grup terenów podlegających ochronie akustycznej przedstawiono poniżej w tabl. 5.1. 
Uwarunkowania akustyczne (obowiązujące poziomy dopuszczalne hałasu 
w środowisku) dla całego obszaru objętego analizą przedstawiono w sposób graficzny 
na mapie wrażliwości akustycznej w załącznikach graficznych. 

 

Tabl. 5.1. 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 LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia 

długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 1) 
Pozostałe obiekty i działalność  

będąca źródłem hałasu 

LDWN 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 

wszystkim 
dobom w roku 

LN 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 

wszystkim 
porom nocy 

LDWN 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 

wszystkim 
dobom w roku 

LN 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 

wszystkim 
porom nocy 

1 
a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej 
ze stałym lub czasowym pobytem 

dzieci i młodzieży 

c) Tereny domów opieki społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

68 59 55 45 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast  

powyżej 100 tys. mieszkańców 2) 
70 65 55 45 

1. Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza 
pasem drogowym i kolei linowych. 

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

 
Analizowane źródła hałasu w m. Ruda Śląska są zlokalizowane przede 

wszystkim w sąsiedztwie terenów w strefie śródmiejskiej, terenów zabudowy 
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mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz usługowej. Dla tych terenów 
obowiązują następujące wartości dopuszczalne w odniesieniu do wskaźnika LDWN oraz 
LN: 

− LDWN = 70 dB i LN = 65 dB (dla dróg, ulic, linii kolejowych i tramwajowych) 
oraz LDWN = 55 dB i LN = 45 dB (dla zakładów przemysłowych i obiektów 
usługowych) – w przypadku terenów w strefie śródmiejskiej miast pow. 100 
tys. mieszkańców, 

− LDWN = 64 dB i LN= 59 dB (dla dróg, ulic, linii kolejowych i tramwajowych) 
oraz LDWN = 50 dB i LN = 40 dB (dla zakładów przemysłowych i obiektów 
usługowych) – w przypadku terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

− LDWN = 68 dB i LN= 59 dB (dla dróg, ulic, linii kolejowych i tramwajowych) 
oraz LDWN = 55 dB i LN = 45 dB (dla zakładów przemysłowych i obiektów 
usługowych) – dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy zagrodowej oraz terenów 
mieszkaniowo-usługowych. 

Terenami podlegającymi ochronie akustycznej w obszarach dużych miast są 
także bardzo często tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, do których w tym opracowaniu 
zaliczono również tereny ogródków działkowych. Dla tych terenów, wartości 
dopuszczalne hałasu wynoszą: 

− LDWN = 68 dB (dla dróg, ulic, linii kolejowych i tramwajowych) oraz 
LDWN = 55 dB (dla zakładów przemysłowych i obiektów usługowych) 

− LN= 59 dB (dla dróg, ulic, linii kolejowych i tramwajowych) oraz LN = 45 dB 
(dla zakładów przemysłowych i obiektów usługowych) 

Powyższe dopuszczalne poziomy hałasu przyjęto następnie jako dane 
wejściowe do szczegółowych analiz statystycznych wykonanych w ramach poniższego 
opracowania.  

6. METODY I DANE WYKORZYSTYWANE DO WYKONANIA OBLICZEŃ 
AKUSTYCZNYCH 

W procesie tworzenia strategicznych map hałasu wykorzystano oprogramowanie 
do modelowania hałasu oraz oprogramowanie GIS do wykonania prezentacji wyników 
map. 

Do obliczeń akustycznych wykorzystano program SoundPLAN w wersji 8.2 firmy 
SoundPLAN LLC (licencja pojedyncza nr BABG4408 dla EKKOM Sp. z o.o.). Posiada 
on moduły służące do wprowadzania danych, ich kontroli oraz modyfikacji, 
generowania numerycznej mapy terenu, jak również wprowadzania parametrów ruchu 
drogowego i warunków meteorologicznych. Oprogramowanie posiada wszystkie 
moduły obliczeniowe potrzebne do wykonania analiz w ramach strategicznej mapy 
hałasu dla wszystkich źródeł dźwięku występujących na obszarach miast.  

W obliczeniach propagacji hałasu przyjęto skok siatki obliczeniowej 10 m oraz 
liczbę odbić równą 1 w obliczeniach hałasu drogowego i szynowego oraz 
3 w przypadku hałasu przemysłowego. Obliczenia emisji oraz imisji hałasu wykonano 
dla wysokości 4 m nad poziomem terenu. Modele akustyczne uwzględniały aktualne 
ukształtowanie, zagospodarowanie oraz pokrycie terenu. Obliczenia hałasu wykonano 
za pomocą zaimplementowanej do programu SoundPLAN metody CNOSSOS-EU [14] 
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zgodnie z Dyrektywą Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r.  [2] oraz 
z Wytycznymi GIOŚ [12]. 

Do obliczeń liczby lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych i liczby 
ludności przypisanej do budynków mieszkalnych wykorzystano metodykę opisaną 
w Wytycznych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska [12]. 

W obliczeniach akustycznych wykorzystano dane ruchowe (natężenie ruchu, 
strukturę rodzajową oraz prędkości pojazdów) oraz informacje o ruchu kolejowym 
i tramwajowym a także o hałasie generowanym przez zakłady przemysłowe 
udostępnione przez Zamawiającego i uzupełnione wynikami pomiarów „in situ”. 
Szczegółowe informacje zostały przedstawione w sprawozdaniach z badań.  

Do wykonania analiz przestrzennych i prezentacji wyników oraz przygotowania 
materiałów wykorzystano oprogramowanie Quantum GIS w wersji 3.12.3. Formatem 
wymiany plików pomiędzy programami do obliczeń akustycznych i analiz 
przestrzennych jest format SHP. W tabeli atrybutowej plików w plikach formatu DBF 
(Data Base File) zostały zapisane podstawowe informacje wynikowe z analiz, między 
innymi poziom dźwięku reprezentowany przez odpowiednie izofony.  

Do wykonania strategicznych map hałasu wykorzystano dostępne zbiory danych 
przestrzennych. Zestawiono je poniżej w tabl. 6.1 wraz z informacjami dotyczącymi ich 
dokładności oraz datą ostatniej aktualizacji.  

Tabl. 6.1. Zestawienie zbiorów danych przestrzennych użytych do wykonania 
strategicznych map hałasu dla miasta Ruda Śląska 

Nazwa zbioru danych przestrzennych 
Dokładność 

[m] 
Termin ostatniej 

aktualizacji 
Identyfikator 

GUGiK 

Ortofotomapy 0.25 2019 PL.PZGiK.203 

Numeryczne modele terenu 

1.0 

(dokładność 
pozioma) 

0.1 – 0.9 

(dokładność 
pionowa) 

2011 PL.PZGiK.205 

Bazy Danych Obiektów Topograficznych 

1.0 

(dokładność 
pozioma) 

2021 PL.PZGiK.202 

Państwowy rejestr Granic i Powierzchni 
Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju 

- 2021 PL.PZGiK.200 

 
Na potrzeby wykonania analiz statystycznych dotyczących liczby lokali 

mieszkalnych oraz liczby ludności zamieszkującej te lokale wykorzystano metodykę 
opisaną w rozdziale 10.2.3 Wytycznych GIOŚ [12]. Przyjęto, że każdy budynek 
mieszkalny jednorodzinny stanowi jeden lokal mieszkalny, a budynek dwulokalowy dwa 
lokale mieszkalne. Dla pozostałej zabudowy, liczbę lokali mieszkalnych obliczono 
wg następującej zależności: 

 
Liczba lokali mieszkalnych = 0.8 * powierzchnia zabudowy * liczba kondygnacji 
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Liczba mieszkańców przypisana do danego lokalu została określona jako średnia 
liczba osób w gospodarstwie domowym na podstawie danych statystycznych GUS [23]. 
Zgodnie z Wytycznymi GIOŚ [12] liczbę mieszkańców w tych analizach zaokrąglono do 
0.01 osoby. Przyjęto średnią powierzchnię użytkową 1 mieszkania równą 24 m2 oraz 
średnią liczbę mieszkańców na 1 budynek mieszkalny równą 2.32 osoby  

7. WYNIKI POMIARÓW HAŁASU I KALIBRACJI MODELU OBLICZENIOWEGO 

7.1. Wyniki pomiarów hałasu  
W ramach strategicznej mapy hałasu zostały wykorzystane wyniki pomiarów 

wykonanych przez Laboratorium badawcze firmy EKKOM Sp. z o.o. posiadające 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (nr AB 1046). Dysponentem wyników 
pomiarów jest Prezydent Miasta Ruda Śląska (sprawozdania są przechowywane 
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska) 

Wyniki pomiarów hałasu zestawiono poniżej w tabl. 7.1. Podczas pomiarów 
hałasu drogowego, kolejowego i tramwajowego wykonano równocześnie pomiary 
natężenia ruchu, których wyniki przedstawiono w tabeli.  
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Tabl. 7.1. Zestawienie wyników pomiarów hałasu wykonanych w ramach strategicznej mapy hałasu dla miasta Ruda Śląska 

Lp. 
Rodzaj 

hałasu 

Nr sprawozdania z 

pomiarów 

Wysokość punktu 
pomiarowego nad 

poziomem terenu  

[m] 

Natężenie ruchu 
drogowego/szynowego 

 [P/d] 

Wyniki pomiarów 
równoważnego poziomu 

dźwięku LAeq [dB] 
Data 

wykonywania 

pomiarów 

Czas 

odniesienia 

[h] 
Pora dnia 

(od godz. 

6:00 do 

godz. 22:00) 

Pora nocy 

(od godz. 

22:00 do 

godz. 6:00) 

1 Drogowy 6684/PPH-1/2021 4.0 9 192 67.8 61.6 14 – 15.10.2022 r. 24 

2 Drogowy 6684/PPH-2/2021 4.0 25 728 67.3 60.0 14 – 15.10.2022 r. 24 

3 Drogowy 6684/PPH-3/2021 4.0 8 921 65.7 55.4 14 – 15.10.2022 r. 24 

4 Drogowy 6684/PPH-4/2021 4.0 6 474 63.5 57.5 14 – 15.10.2022 r. 24 

5 Drogowy 6684/PPH-5/2021 4.0 6 453 63.7 52.0 14 – 15.10.2022 r. 24 

6 Drogowy 6684/PPH-6/2021 4.0 60 359 75.0 69.2 24 – 25.11.2022 r. 24 

7 Drogowy 6684/PPH-7/2021 4.0 7 798 69.9 61.3 09 – 10.11.2022 r. 24 

8 Drogowy 6684/PPH-8/2021 4.0 11 584 66.9 63.7 09 – 10.11.2022 r. 24 

9 Drogowy 6684/PPH-9/2021 4.0 13 994 66.4 62.5 27 – 28.10.2022 r. 24 

10 Drogowy 6684/PPH-10/2021 4.0 64 806 73.4 70.3 27 – 28.10.2022 r. 24 

11 Drogowy 6684/PPH-11/2021 4.0 4 173 62.7 55.6 27 – 28.10.2022 r. 24 

12 Drogowy 6684/PPH-12/2021 4.0 10 165 64.7 58.2 27 – 28.10.2022 r. 24 

13 Drogowy 6684/PPH-13/2021 4.0 8 076 67.1 61.5 27 – 28.10.2022 r. 24 
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Lp. 
Rodzaj 

hałasu 

Nr sprawozdania z 

pomiarów 

Wysokość punktu 
pomiarowego nad 

poziomem terenu  

[m] 

Natężenie ruchu 
drogowego/szynowego 

 [P/d] 

Wyniki pomiarów 
równoważnego poziomu 

dźwięku LAeq [dB] 
Data 

wykonywania 

pomiarów 

Czas 

odniesienia 

[h] 
Pora dnia 

(od godz. 

6:00 do 

godz. 22:00) 

Pora nocy 

(od godz. 

22:00 do 

godz. 6:00) 

14 Drogowy 6684/PPH-14/2021 4.0 63 099 75.3 69.3 17 – 18.11.2022 r. 24 

15 Drogowy 6684/PPH-15/2021 4.0 12 986 67.2 62.4 27 – 28.20.2022 r. 24 

16 Drogowy 6684/PPH-16/2021 4.0 6 458 65.4 56.9 09 – 10.11.2022 r. 24 

17 Drogowy 6684/PPH-17/2021 4.0 68 758 72.2 71.4 17 – 18.11.2022 r. 24 

18 Drogowy 6684/PPH-18/2021 4.0 64 234 64.3 60.5 12 – 13.11.2022 r. 24 

19 Drogowy 6684/PPH-19/2021 4.0 9 520 67.3 58.6 17 – 18.11.2022 r. 24 

20 Drogowy 6684/PPH-20/2021 4.0 69 771 65.3 56.1 17 – 18.11.2022 r. 24 

21 Drogowy 6684/PPH-21/2021 4.0 4 854 63.2 54.9 25 – 26.10.2022 r. 24 

22 Drogowy 6684/PPH-22/2021 4.0 16 768 71.4 62.7 25 – 26.10.2022 r. 24 

23 Drogowy 6684/PPH-23/2021 4.0 4 952 65.8 55.0 17 – 18.11.2022 r. 24 

24 Drogowy 6684/PPH-24/2021 4.0 8 617 65.2 55.6 25 – 26.10.2022 r. 24 

25 Drogowy 6684/PPH-25/2021 4.0 11 317 66.7 58.3 18 – 19.10.2022 r. 24 

26 Drogowy 6684/PPH-26/2021 4.0 10 422 64.0 59.6 25 – 26.10.2022 r. 24 

27 Drogowy 6684/PPH-27/2021 4.0 6 597 64.8 61.3 25 – 26.10.2022 r. 24 
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Lp. 
Rodzaj 

hałasu 

Nr sprawozdania z 

pomiarów 

Wysokość punktu 
pomiarowego nad 

poziomem terenu  

[m] 

Natężenie ruchu 
drogowego/szynowego 

 [P/d] 

Wyniki pomiarów 
równoważnego poziomu 

dźwięku LAeq [dB] 
Data 

wykonywania 

pomiarów 

Czas 

odniesienia 

[h] 
Pora dnia 

(od godz. 

6:00 do 

godz. 22:00) 

Pora nocy 

(od godz. 

22:00 do 

godz. 6:00) 

28 Drogowy 6684/PPH-28/2021 4.0 7 577 66.8 60.8 09 – 10.11.2022 r. 24 

29 Drogowy 6684/PPH-29/2021 4.0 18 690 65.8 62.1 14 – 15.10.2022 r. 24 

30 Drogowy 6684/PPH-30/2021 4.0 4 501 62.9 53.1 09 – 10.11.2022 r 24 

31 Kolejowy 6684/PK-1/2021 4.0 5 46.2 52.6 15 – 16.20.2022 r. 24 

32 Kolejowy 6684/PK-2/2021 4.0 17 52.0 53.9 13 – 14.11.2022 r. 24 

33 Kolejowy 6684/PK-3/2021 4.0 91 61.7 58.7 09 – 10.10.2022 r. 24 

34 Kolejowy 6684/PK-4/2021 4.0 113 63.4 61.6 24 – 25.10.2022 r. 24 

35 Kolejowy 6684/PK-5/2021 4.0 2 52.4 - 29 – 30.10.2022 r. 24 

36 Tramwajowy 6684/PT-1/2021 4.0 119 47.2 45.0 20 – 21.11.2022 r. 24 

37 Tramwajowy 6684/PT-2/2021 4.0 119 48.7 46.4 20 – 21.11.2022 r. 24 

38 Tramwajowy 6684/PT-3/2021 4.0 118 46.7 44.7 20 – 21.11.2022 r. 24 

39 Tramwajowy 6684/PT-4/2021 4.0 107 51.3 50.0 25 – 26.11.2022 r. 24 

40 Tramwajowy 6684/PT-5/2021 4.0 86 53.5 52.2 20 – 21.11.2022 r. 24 

41 Przemysłowy 6684/PP-1/2021 4.0 - 52.6 50.3 29 – 30.11.2022 r. 24 
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Lp. 
Rodzaj 

hałasu 

Nr sprawozdania z 

pomiarów 

Wysokość punktu 
pomiarowego nad 

poziomem terenu  

[m] 

Natężenie ruchu 
drogowego/szynowego 

 [P/d] 

Wyniki pomiarów 
równoważnego poziomu 

dźwięku LAeq [dB] 
Data 

wykonywania 

pomiarów 

Czas 

odniesienia 

[h] 
Pora dnia 

(od godz. 

6:00 do 

godz. 22:00) 

Pora nocy 

(od godz. 

22:00 do 

godz. 6:00) 

49.9 46.3 

56.3 39.2 

42 Przemysłowy 6684/PP-2/2021 4.0 - 

48.8 42.5 

29 – 30.11.2022 r. 24 51.1 43.5 

52.7 43.0 

43 Przemysłowy 6684/PP-3/2021 4.0 - 

60.0 53.5 

25 – 26.11.2022 r. 24 57.9 49.2 

57.6 55.7 

44 Przemysłowy 6684/PP-4/2021 4.0 - 

62.5 59.0 

29 – 30.11.2022 r. 24 51.1 47.8 

56.5 53.3 

45 Przemysłowy 6684/PP-5/2021 4.0 - 

59.3 58.2 

29 – 30.11.2022 r. 24 67.6 66.0 

63.1 55.9 



Strategiczna Mapa Hałasu miasta Ruda Śląska 

 - 27 - 

Lp. 
Rodzaj 

hałasu 

Nr sprawozdania z 

pomiarów 

Wysokość punktu 
pomiarowego nad 

poziomem terenu  

[m] 

Natężenie ruchu 
drogowego/szynowego 

 [P/d] 

Wyniki pomiarów 
równoważnego poziomu 

dźwięku LAeq [dB] 
Data 

wykonywania 

pomiarów 

Czas 

odniesienia 

[h] 
Pora dnia 

(od godz. 

6:00 do 

godz. 22:00) 

Pora nocy 

(od godz. 

22:00 do 

godz. 6:00) 

46 Przemysłowy 6684/PP-6/2021 4.0 - 

64.0 49.5 

25 – 26.11.2022 r. 24 57.4 52.0 

63.9 53.5 

47 Przemysłowy 6684/PP-7/2021 4.0 - 

56.3 41.9 

29 – 30.11.2022 r. 24 64.0 49.8 

60.3 40.0 

48 Przemysłowy 6684/PP-8/2021 4.0 - 

52.7 53.4 

25 – 26.11.2022 r. 24 53.0 50.6 

54.1 52.4 

49 Przemysłowy 6684/PP-9/2021 4.0 - 

53.8 47.1 

25 – 26.11.2022 r. 24 55.5 48.4 

62.9 50.6 
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Lp. 
Rodzaj 

hałasu 

Nr sprawozdania z 

pomiarów 

Wysokość punktu 
pomiarowego nad 

poziomem terenu  

[m] 

Natężenie ruchu 
drogowego/szynowego 

 [P/d] 

Wyniki pomiarów 
równoważnego poziomu 

dźwięku LAeq [dB] 
Data 

wykonywania 

pomiarów 

Czas 

odniesienia 

[h] 
Pora dnia 

(od godz. 

6:00 do 

godz. 22:00) 

Pora nocy 

(od godz. 

22:00 do 

godz. 6:00) 

50 Przemysłowy 6684/PP-10/2021 4.0 - 

63.8 41.8 

29 – 30.11.2022 r. 24 59.1 41.4 

54.0 45.8 

51 Przemysłowy 6684/PP-11/2021 4.0 - 

56.2 52.0 

29 – 30.11.2022 r. 24 50.2 53.2 

58.4 59.9 

52 Przemysłowy 6684/PP-12/2021 4.0 - 

55.2 49.3 

29 – 30.11.2022 r. 24 50.3 45.2 

50.2 47.7 

53 Przemysłowy 6684/PP-13/2021 4.0 - 

63.4 55.0 

25 – 26.11.2022 r. 24 57.1 52.6 

64.7 51.4 
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Lp. 
Rodzaj 

hałasu 

Nr sprawozdania z 

pomiarów 

Wysokość punktu 
pomiarowego nad 

poziomem terenu  

[m] 

Natężenie ruchu 
drogowego/szynowego 

 [P/d] 

Wyniki pomiarów 
równoważnego poziomu 

dźwięku LAeq [dB] 
Data 

wykonywania 

pomiarów 

Czas 

odniesienia 

[h] 
Pora dnia 

(od godz. 

6:00 do 

godz. 22:00) 

Pora nocy 

(od godz. 

22:00 do 

godz. 6:00) 

54 Przemysłowy 6684/PH-1/2021 4.0 - 

59.0 53.0 

29 – 30.11.2022 r. 24 49.2 45.5 

61.3 44.1 

55 Przemysłowy 6684/PPR-1/2021 4.0 - 

53.9 50.3 

29 – 30.11.2022 r. 24 55.8 55.6 

57.4 48.6 
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Szczegółowa lokalizacja punktów pomiarowych została przedstawiona 
w sprawozdaniach z badań.  

7.2. Wyniki weryfikacji i kalibracji modeli obliczeniowych 

Modele akustyczne zostały zweryfikowane z wynikami pomiarów hałasu zgodnie 
z wymaganiami rozporządzenia z dnia 16 czerwca 2011 r. (zał. nr 3, rozdz. H, pkt. 3) 
[10]. W tym celu zebrano wyniki pomiarów we wszystkich punktach i zestawiono 
je z odpowiadającymi im wynikami obliczeń dla każdego rodzaju hałasu osobno. 

Po analizie rozbieżności wyników obliczeń i pomiarów stwierdzono, że wymóg 
równoważności metody pomiarowej i obliczeniowej określony w załączniku 3 (wzór 9) 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 140, 
poz. 824 z późn. zm.) [10] został spełniony. Wyniki weryfikacji dla poszczególnych 
rodzajów źródeł dźwięku przedstawiono poniżej w tabl. 7.2. 

Tabl. 7.2. Wyniki weryfikacji modeli obliczeniowych dla poszczególnych źródeł hałasu 

Rodzaj źródła 
dźwięku 

Wyniki weryfikacji modelu dla pory 
dziennej [dB] 

Wyniki weryfikacji modelu dla pory 
nocnej [dB] 

Hałas drogowy 1.8 2.4 

Hałas szynowy 1.4 1.5 

Hałas przemysłowy 2.5 2.5 

Analizując wyniki przedstawione w powyższej tabeli należy stwierdzić, 
że w każdym przypadku uzyskane wyniki weryfikacji modeli obliczeniowych są 
mniejsze lub równe 2.5 dB. Należy zatem uznać, o czym wspomniano już 
w poprzednim akapicie, że warunek określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
[10] został spełniony. W tabl. 7.3 przedstawiono cząstkowe wyniki pomiarów i obliczeń 
wykorzystane do weryfikacji modeli obliczeniowych.  

Tabl. 7.3. Zestawienie wyników pomiarów i obliczeń w punktach wykorzystanych 
do weryfikacji modeli obliczeniowych 

Lp. 

Nr punktu 

pomiarowego 

(GPH 2020) 

Wyniki pomiarów 
równoważnego 

poziomu dźwięku Lzm,i 

[dB] 

Wyniki obliczeń 
równoważnego 

poziomu dźwięku Lobl,i 

[dB] 

Różnica pomiędzy 
wynikami obliczeń 

i pomiarów równoważnego 
poziomu dźwięku [dB] 

Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy 

Hałas drogowy 

1 PPH-1 67.8 61.6 66.2 59.3 -1.6 -2.3 

2 PPH-2 67.3 60.0 65.8 58.9 -1.5 -1.1 

3 PPH-3 65.7 55.4 63.8 56.8 -1.9 1.4 

4 PPH-4 63.5 57.5 62.9 56.0 -0.6 -1.5 

5 PPH-5 63.7 52.0 61.4 54.3 -2.3 2.3 
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Lp. 

Nr punktu 

pomiarowego 

(GPH 2020) 

Wyniki pomiarów 
równoważnego 

poziomu dźwięku Lzm,i 

[dB] 

Wyniki obliczeń 
równoważnego 

poziomu dźwięku Lobl,i 

[dB] 

Różnica pomiędzy 
wynikami obliczeń 

i pomiarów równoważnego 
poziomu dźwięku [dB] 

Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy 

6 PPH-6 75.0 69.2 74.5 67.6 -0.5 -1.6 

7 PPH-7 69.9 61.3 67.4 60.5 -2.5 -0.8 

8 PPH-8 66.9 63.7 69.2 62.4 2.3 -1.3 

9 PPH-9 66.4 62.5 67.1 60.1 0.7 -2.4 

10 PPH-10 73.4 70.3 76.4 69.5 3.0 -0.8 

11 PPH-11 62.7 55.6 62.5 56.1 -0.2 0.5 

12 PPH-12 64.7 58.2 66.7 59.7 2.0 1.5 

13 PPH-13 67.1 61.5 65.4 58.7 -1.7 -2.8 

14 PPH-14 75.3 69.3 76.9 70.1 1.6 0.8 

15 PPH-15 67.2 62.4 66.4 59.5 -0.8 -2.9 

16 PPH-16 65.4 56.9 63.4 56.5 -2.0 -0.4 

17 PPH-17 72.2 71.4 73.0 66.3 0.8 -5.1 

18 PPH-18 64.3 60.5 66.6 61.3 2.3 0.8 

19 PPH-19 67.3 58.6 66.1 59.1 -1.2 0.5 

20 PPH-20 65.3 56.1 67.6 61.8 2.3 5.7 

21 PPH-21 63.2 54.9 64.6 57.7 1.4 2.8 

22 PPH-22 71.4 62.7 68.4 61.4 -3.0 -1.3 

23 PPH-23 65.8 55.0 64.5 57.5 -1.3 2.5 

24 PPH-24 65.2 55.6 63.7 56.8 -1.5 1.2 

25 PPH-25 66.7 58.3 65.2 58.3 -1.5 0.0 

26 PPH-26 64.0 59.6 63.9 56.9 -0.1 -2.7 

27 PPH-27 64.8 61.3 64.0 57.0 -0.8 -4.3 

28 PPH-28 66.8 60.8 65.0 58.0 -1.8 -2.8 

29 PPH-29 65.8 62.1 66.8 59.8 1.0 -2.3 

30 PPH-30 62.9 53.1 60.5 54.6 -2.4 1.5 
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Lp. 

Nr punktu 

pomiarowego 

(GPH 2020) 

Wyniki pomiarów 
równoważnego 

poziomu dźwięku Lzm,i 

[dB] 

Wyniki obliczeń 
równoważnego 

poziomu dźwięku Lobl,i 

[dB] 

Różnica pomiędzy 
wynikami obliczeń 

i pomiarów równoważnego 
poziomu dźwięku [dB] 

Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy 

Hałas szynowy 

31 PK-1 46.2 52.6 47.6 53.8 1.4 1.2 

32 PK-2 52.0 53.9 51.6 52.3 -0.4 -1.6 

33 PK-3 61.7 58.7 62.0 56.8 0.3 -1.9 

34 PK-4 63.4 61.6 63.8 62.6 0.4 1.0 

35 PK-5 52.4 0.0 50.5 0.0 -1.9 0.0 

36 PT-1 47.2 45.0 48.5 46.5 1.3 1.5 

37 PT-2 48.7 46.4 50.3 48.1 1.6 1.7 

38 PT-3 46.7 44.7 48.7 46.7 2.0 2.0 

39 PT-4 51.3 50.0 51.1 49.8 -0.2 -0.2 

40 PT-5 53.4 47.6 51.7 45.9 -1.7 -1.7 

Hałas przemysłowy 

41 

PP-1 

A 52.6 50.3 53.9 46.6 -1.3 3.7 

42 B 49.9 46.3 53.3 46.0 -3.4 0.3 

43 C 56.3 39.2 51.3 43.9 5.0 -4.7 

44 

PP-2 

A 48.8 42.5 50.9 41.7 -2.1 0.8 

45 B 51.1 43.5 52.4 43.1 -1.3 0.4 

46 C 52.7 43.0 51.6 42.4 1.1 0.6 

47 

PP-3 

A 60.0 53.5 57.8 53.2 2.2 0.3 

48 B 57.9 49.2 57.5 52.9 0.4 -3.7 

49 C 57.6 55.7 56.4 51.8 1.2 3.9 

50 

PP-4 

A 62.5 59.0 59.7 56.1 2.8 2.9 

51 B 51.1 47.8 50.6 46.9 0.5 0.9 

52 C 56.5 53.3 59.5 55.8 -3.0 -2.5 
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Lp. 

Nr punktu 

pomiarowego 

(GPH 2020) 

Wyniki pomiarów 
równoważnego 

poziomu dźwięku Lzm,i 

[dB] 

Wyniki obliczeń 
równoważnego 

poziomu dźwięku Lobl,i 

[dB] 

Różnica pomiędzy 
wynikami obliczeń 

i pomiarów równoważnego 
poziomu dźwięku [dB] 

Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy 

53 

PP-5 

A 59.3 58.2 62.3 59.4 -3.0 -1.2 

54 B 67.6 66.0 66.6 63.7 1.0 2.3 

55 C 63.1 55.9 62.0 59.1 1.1 -3.2 

56 

PP-6 

A 64.0 49.5 62.1 51.5 1.9 -2.0 

57 B 57.4 52.0 62.2 51.6 -4.8 0.4 

58 C 63.9 53.5 64.4 53.8 -0.5 -0.3 

59 

PP-7 

A 56.3 41.9 59.2 42.3 -2.9 -0.4 

60 B 64.0 49.8 64.6 47.8 -0.6 2.0 

61 C 60.3 40.0 58.6 41.8 1.7 -1.8 

62 

PP-8 

A 52.7 53.4 57.3 54.4 -4.6 -1.0 

63 B 53.0 50.6 55.0 54.0 -2.0 -3.4 

64 C 54.1 52.4 58.8 57.2 -4.7 -4.8 

65 

PP-9 

A 53.8 47.1 56.8 44.9 -3.0 2.2 

66 B 55.5 48.4 56.3 44.4 -0.8 4.0 

67 C 62.9 50.6 66.0 54.2 -3.1 -3.6 

68 

PP-10 

A 63.8 41.8 63.5 44.7 0.3 -2.9 

69 B 59.1 41.4 60.3 41.5 -1.2 -0.1 

70 C 54.0 45.8 58.2 39.4 -4.2 6.4 

71 

PP-11 

A 56.2 52.0 54.6 54.3 1.6 -2.3 

72 B 50.2 53.2 52.3 51.9 -2.1 1.3 

73 C 58.4 59.9 58.8 58.6 -0.4 1.3 

74 

PP-12 

A 55.2 49.3 55.8 49.9 -0.6 -0.6 

75 B 50.3 45.2 52.5 46.5 -2.2 -1.3 

76 C 50.2 47.7 51.9 46.0 -1.7 1.7 
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Lp. 

Nr punktu 

pomiarowego 

(GPH 2020) 

Wyniki pomiarów 
równoważnego 

poziomu dźwięku Lzm,i 

[dB] 

Wyniki obliczeń 
równoważnego 

poziomu dźwięku Lobl,i 

[dB] 

Różnica pomiędzy 
wynikami obliczeń 

i pomiarów równoważnego 
poziomu dźwięku [dB] 

Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy 

77 

PP-13 

A 63.4 55.0 65.8 56.6 -2.4 -1.6 

78 B 57.1 52.6 59.6 50.4 -2.5 2.2 

79 C 64.7 51.4 62.8 53.7 1.9 -2.3 

80 

PH-1 

A 59.0 53.0 61.1 50.6 -2.1 2.4 

81 B 49.2 45.5 53.5 42.9 -4.3 2.6 

82 C 61.3 44.1 58.3 47.4 3.0 -3.3 

83 

PPR-1 

A 53.9 50.3 53.9 49.9 0.0 0.4 

84 B 55.8 55.6 58.2 54.2 -2.4 1.4 

85 C 57.4 48.6 54.9 50.8 2.5 -2.2 

8. TERENY ZAGROŻONE HAŁASEM 

W ramach poniższego opracowania określono tereny zagrożone hałasem 
zlokalizowane w otoczeniu poszczególnych źródeł dźwięku objętych zakresem 
strategicznej mapy hałasu oraz wykonano dla nich podstawowe analizy. Terenami tymi 
są obszary, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku oraz 
są one narażone na oddziaływanie hałasu, który te poziomy przekracza. Obszary te 
zostały w sposób szczegółowy przedstawione w załącznikach graficznych do 
opracowania (mapy przekroczeń wartości dopuszczalnych). Analizy dotyczące 
szacunkowej liczby osób, lokali mieszkalnych, obiektów związanych ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz szpitali i domów opieki społecznej 
przedstawiono w kolejnym rozdziale opracowania. Poniżej w tabl. 8.1 i tabl. 8.2 
zestawiono natomiast podstawowe informacje dotyczące liczby budynków 
znajdujących się w przekroczeniach dopuszczalnych poziomów hałasu w podziale na 
dzielnice miasta Ruda Śląska. 

Tabl. 8.1. Opis i usytuowanie terenów zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem 
LDWN 

Dzielnica 

Liczba budynków w przekroczeniach hałasu (LDWN) 

1 – 5 dB 5.1 – 10 dB 10.1 – 15 dB > 15 dB 

Hałas drogowy 

Bielszowice 199 40 0 0 

Bykowina 82 0 0 0 
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Dzielnica 

Liczba budynków w przekroczeniach hałasu (LDWN) 

1 – 5 dB 5.1 – 10 dB 10.1 – 15 dB > 15 dB 

Chebzie 7 1 0 0 

Czarny Las 38 4 0 0 

Godula 57 0 0 0 

Halemba 406 75 0 0 

Kochłowice 630 186 6 0 

Nowy bytom 57 26 0 0 

Orzegów 50 4 0 0 

Ruda 247 64 3 0 

Wirek 265 48 1 0 

Hałas przemysłowy 

Bielszowice 0 0 0 0 

Bykowina 0 0 0 0 

Chebzie 0 0 0 0 

Czarny Las 0 0 0 0 

Godula 0 0 0 0 

Halemba 3 0 0 0 

Kochłowice 0 0 0 0 

Nowy bytom 0 0 0 0 

Orzegów 0 0 0 0 

Ruda 0 0 0 0 

Wirek 0 0 0 0 

Hałas szynowy 

Bielszowice 0 0 0 0 

Bykowina 0 0 0 0 

Chebzie 3 0 0 0 

Czarny Las 0 0 0 0 

Godula 0 0 0 0 
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Dzielnica 

Liczba budynków w przekroczeniach hałasu (LDWN) 

1 – 5 dB 5.1 – 10 dB 10.1 – 15 dB > 15 dB 

Halemba 1 0 0 0 

Kochłowice 0 0 0 0 

Nowy bytom 0 0 0 0 

Orzegów 0 0 0 0 

Ruda 12 0 0 0 

Wirek 1 0 0 0 

Tabl. 8.2. Opis i usytuowanie terenów zagrożonych hałasem wyrażonym wskaźnikiem 
LN 

Dzielnica 

Liczba budynków w przekroczeniach hałasu (LDWN) 

1 – 5 dB 5.1 – 10 dB 10.1 – 15 dB > 15 dB 

Hałas drogowy 

Bielszowice 150 36 0 0 

Bykowina 69 2 0 0 

Chebzie 9 5 0 0 

Czarny Las 42 3 0 0 

Godula 66 4 0 0 

Halemba 349 73 0 0 

Kochłowice 646 126 1 0 

Nowy bytom 54 44 2 0 

Orzegów 60 11 0 0 

Ruda 278 81 1 0 

Wirek 226 72 1 0 

Hałas przemysłowy 

Bielszowice 6 0 0 0 

Bykowina 0 0 0 0 

Chebzie 0 0 0 0 

Czarny Las 0 0 0 0 
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Dzielnica 

Liczba budynków w przekroczeniach hałasu (LDWN) 

1 – 5 dB 5.1 – 10 dB 10.1 – 15 dB > 15 dB 

Godula 3 0 0 0 

Halemba 3 1 0 0 

Kochłowice 0 0 0 0 

Nowy bytom 0 0 0 0 

Orzegów 0 0 0 0 

Ruda 0 0 0 0 

Wirek 0 0 0 0 

Hałas szynowy 

Bielszowice 0 0 0 0 

Bykowina 0 0 0 0 

Chebzie 1 3 0 0 

Czarny Las 0 0 0 0 

Godula 0 0 0 0 

Halemba 0 0 0 0 

Kochłowice 0 0 0 0 

Nowy bytom 0 0 0 0 

Orzegów 0 0 0 0 

Ruda 30 2 0 0 

Wirek 0 0 0 0 

9. DANE DOTYCZĄCE NARAŻENIA LUDZI NA HAŁAS WRAZ Z OKREŚLENIEM 
SKUTKÓW ZDROWOTNYCH 

Dane dotyczące liczby osób, lokali mieszkalnych, obiektów związanych ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, szpitali oraz domów opieki społecznej 
narażonych na oddziaływanie hałasu przedstawiono poniżej w tabl. 9.1 - tabl. 9.6. 
Dodatkowo, w tych zestawieniach, uwzględniono także powierzchnię terenu znajdującą 
się w zasięgach oddziaływania hałasu. Przedstawiono je także w podziale 
poszczególne źródła hałasu występujące w Rudzie Śląskiej odpowiednio dla 
wskaźników LDWN oraz LN.  
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Tabl. 9.1. Dane dotyczące liczby osób, obiektów chronionych oraz powierzchni terenu 
narażonych na oddziaływanie hałasu drogowego w mieście Ruda Śląska 

Poziom hałasu [dB] Liczba 
lokali [-] 

Liczba 
osób [-] 

Liczba obiektów 
związanych 

ze stałym lub 
czasowym 

pobytem dzieci 
i młodzieży [-] 

Liczba szpitali 
i domów pomocy 

społecznej [-] 
Powierzchnia 
terenu [km2] 

Wskaźnik LDWN 

55.0-59.9 6200 14300 103 11 8.331 

60.0-64.9 5100 11800 10 2 5.933 

65.0-69.9 5600 12900 1 1 3.817 

70.0-74.9 1500 3500 2 4 2.232 

75.0-79.9 0 100 0 0 0.535 

≥80.0 0 0 0 0 0.717 

Wskaźnik LN 

50.0-54.9 5400 12400 86 10 7.569 

55.0-59.9 5300 12200 2 2 4.881 

60.0-64.9 3200 7400 5 3 3.310 

65.0-69.9 300 700 2 1 1.349 

70.0-74.9 0 0 0 0 0.390 

≥75.0 0 0 0 0 0.571 

 

Tabl. 9.2. Dane dotyczące liczby osób, obiektów chronionych oraz powierzchni terenu 
znajdujących się w zasięgach oddziaływania hałasu drogowego większego niż 

dopuszczalny w mieście Ruda Śląska 

Przekroczenie 
wartości 

dopuszczalnej 
hałasu 

w środowisku [dB] 

Liczba 
lokali [-] 

Liczba 
osób [-] 

Liczba obiektów 
związanych 

ze stałym lub 
czasowym 

pobytem dzieci 
i młodzieży [-] 

Liczba szpitali 
i domów pomocy 

społecznej [-] 
Powierzchnia 
terenu [km2] 

Wskaźnik LDWN 

1-5 6300 14600 7 4 0.867 

5.1-10 1600 3800 0 3 0.139 

10.1-15 0 0 0 0 0.018 

≥15 0 0 0 0 0.000 

Wskaźnik LN 

1-5 7300 16900 13 3 0.998 

5.1-10 2600 5900 2 2 0.188 

10.1-15 100 100 0 0 0.042 

≥15 0 0 0 0 0.000 
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Tabl. 9.3. Dane dotyczące liczby osób, obiektów chronionych oraz powierzchni terenu 
narażonych na oddziaływanie hałasu szynowego w mieście Ruda Śląska 

Poziom hałasu [dB] Liczba 
lokali [-] 

Liczba 
osób [-] 

Liczba obiektów 
związanych 

ze stałym lub 
czasowym 

pobytem dzieci 
i młodzieży [-] 

Liczba szpitali 
i domów pomocy 

społecznej [-] 
Powierzchnia 
terenu [km2] 

Wskaźnik LDWN 

55.0-59.9 400 1100 2 0 1.170 

60.0-64.9 0 200 0 0 0.595 

65.0-69.9 0 0 0 0 0.194 

70.0-74.9 0 0 0 0 0.021 

75.0-79.9 0 0 0 0 0.000 

≥80.0 0 0 0 0 0.000 

Wskaźnik LN 

50.0-54.9 200 400 1 0 0.987 

55.0-59.9 0 100 0 0 0.380 

60.0-64.9 0 0 0 0 0.149 

65.0-69.9 0 0 0 0 0.001 

70.0-74.9 0 0 0 0 0.000 

≥75.0 0 0 0 0 0.000 

 

Tabl. 9.4. Dane dotyczące liczby osób, obiektów chronionych oraz powierzchni terenu 
znajdujących się w zasięgach oddziaływania hałasu szynowego większego niż 

dopuszczalny w mieście Ruda Śląska 

Przekroczenie 
wartości 

dopuszczalnej 
hałasu 

w środowisku [dB] 

Liczba 
lokali [-] 

Liczba 
osób [-] 

Liczba obiektów 
związanych 

ze stałym lub 
czasowym 

pobytem dzieci 
i młodzieży [-] 

Liczba szpitali 
i domów pomocy 

społecznej [-] 
Powierzchnia 
terenu [km2] 

Wskaźnik LDWN 

1-5 100 100 0 0 0.020 

5.1-10 0 0 0 0 0.001 

10.1-15 0 0 0 0 0.000 

≥15 0 0 0 0 0.000 

Wskaźnik LN 

1-5 0 100 0 0 0.030 

5.1-10 0 100 0 0 0.002 

10.1-15 0 0 0 0 0.000 

≥15 0 0 0 0 0.000 
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Tabl. 9.5. Dane dotyczące liczby osób, obiektów chronionych oraz powierzchni terenu 
narażonych na oddziaływanie hałasu przemysłowego w mieście Ruda Śląska 

Poziom hałasu [dB] Liczba 
lokali [-] 

Liczba 
osób [-] 

Liczba obiektów 
związanych 

ze stałym lub 
czasowym 

pobytem dzieci 
i młodzieży [-] 

Liczba szpitali 
i domów pomocy 

społecznej [-] 
Powierzchnia 
terenu [km2] 

Wskaźnik LDWN 

55.0-59.9 100 200 0 0 0.211 

60.0-64.9 0 0 0 1 0.362 

65.0-69.9 0 0 1 0 1.182 

70.0-74.9 0 0 0 0 0.563 

75.0-79.9 0 0 0 0 0.108 

≥80.0 0 0 0 0 0.000 

Wskaźnik LN 

50.0-54.9 0 200 0 1 0.233 

55.0-59.9 0 0 0 0 0.388 

60.0-64.9 0 0 1 0 1.166 

65.0-69.9 0 0 0 0 0.537 

70.0-74.9 0 0 0 0 0.023 

≥75.0 0 0 0 0 0.000 

 

Tabl. 9.6. Dane dotyczące liczby osób, obiektów chronionych oraz powierzchni terenu 
znajdujących się w zasięgach oddziaływania hałasu przemysłowego większego niż 

dopuszczalny w mieście Ruda Śląska 

Przekroczenie 
wartości 

dopuszczalnej 
hałasu 

w środowisku [dB] 

Liczba 
lokali [-] 

Liczba 
osób [-] 

Liczba obiektów 
związanych 

ze stałym lub 
czasowym 

pobytem dzieci 
i młodzieży [-] 

Liczba szpitali 
i domów pomocy 

społecznej [-] 
Powierzchnia 
terenu [km2] 

Wskaźnik LDWN 

1-5 0 0 0 0 0.027 

5.1-10 0 0 0 0 0.020 

10.1-15 0 0 0 0 0.037 

≥15 0 0 0 0 0.003 

Wskaźnik LN 

1-5 100 200 0 0 0.005 

5.1-10 0 0 0 0 0.032 

10.1-15 0 0 0 0 0.027 

≥15 0 0 0 0 0.011 

 
Źródła hałasu zlokalizowane w granicach Rudy Śląskiej oddziałują akustycznie 

także na tereny zlokalizowane poza granicami miasta. Dla obszarów tych będą 
natomiast wykonywane osobne strategiczne mapy hałasu.  

W ramach opracowania określono także skutki zdrowotne oddziaływania hałasu 
komunikacyjnego dla osób mieszkających w Rudzie Śląskiej. W tym celu wykorzystano 
zależności opisane w Dyrektywie Komisji (UE) 2020/367 z dnia 4 marca 2020 r. 
zmieniającej załącznik III do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
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w odniesieniu do ustaleń metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku [3]. 
Na tej podstawie obliczono, ile osób jest narażonych na tzw. znaczną uciążliwość (HA 
– ang. High Annoyance) oraz znaczne zaburzenia snu (HSD – ang. High Sleep 
Disturbance) powodowane poszczególnymi źródłami hałasu komunikacyjnego. 
Dodatkowo oszacowano także liczbę osób narażonych na zachorowania na chorobę 
niedokrwienną serca (IHD – ang. Ischaemic Heart Disease). W tym celu przyjęto dane i 
sposób postępowania opisany w rozdziale 11.9.2 Wytycznych GIOŚ [12]. Należy 
zaznaczyć, że obecnie brak jest jednoznacznych wskaźników dotyczących szacowania 
skutków zdrowotnych związanych z oddziaływaniem hałasu przemysłowego. W 
związku z tym, obliczeń takich nie wykonywano w ramach poniższego opracowania. 

W pierwszej kolejność obliczono absolutne ryzyko znacznej dokuczliwości hałasu 
(ARHA) związane ze wskaźnikiem LDWN oraz absolutne ryzyko znacznych zaburzeń snu 
(ARHSD) związane ze wskaźnikiem LN, przy czym obliczenia te wykonano osobno dla 
każdego zakresu poziomu dźwięku analizowanego w ramach strategicznych map 
hałasu. W tym celu wykorzystano następujące zależności określone w dyrektywie [3]: 

 𝐴𝑅𝐻𝐴,𝑑𝑟𝑜𝑔𝑜𝑤𝑦 = 78.9270 − 3.1162 ∙ 𝐿𝐷𝑊𝑁 + 0.0342 ∙ 𝐿𝐷𝑊𝑁2100  

 𝐴𝑅𝐻𝑆𝐷,𝑑𝑟𝑜𝑔𝑜𝑤𝑦 = 19.4312 − 0.9336 ∙ 𝐿𝑁 + 0.0126 ∙ 𝐿𝑁2100  

 𝐴𝑅𝐻𝐴,𝑠𝑧𝑦𝑛𝑜𝑤𝑦 = 38.1596 − 2.05538 ∙ 𝐿𝐷𝑊𝑁 + 0.0285 ∙ 𝐿𝐷𝑊𝑁2100  

 𝐴𝑅𝐻𝑆𝐷,𝑠𝑧𝑦𝑛𝑜𝑤𝑦 = 67.5406 − 3.1852 ∙ 𝐿𝑁 + 0.0391 ∙ 𝐿𝑁2100  

 
 
Następnie dane te powiązano z liczbą osób narażonych na oddziaływanie 

akustyczne w tych samych przedziałach hałasu. Ostatecznie określono liczbę osób 
narażonych na znaczną dokuczliwość oraz znaczne zaburzenia snu powodowane 
hałasem drogowym i szynowym.  

W celu określenia liczby osób narażonych na zachorowania na chorobę 
niedokrwienną serca (IHD – ang. Ischemic Heart Disease) wykorzystano następującą 
zależność [3], [12]: 

 𝑁𝐼𝐻𝐷 = 𝑃𝐴𝐹𝐼𝐻𝐷 ∙ 𝐼𝐼𝐻𝐷 ∙ 𝑃 
gdzie: 
 

NIHD - liczba osób dotkniętych IHD na danym obszarze z uwagi na hałas 

PAFIHD - frakcja zachorowań na IHD związana z hałasem występującym 
na danym obszarze 

IIHD - współczynnik zachorowalności   na IHD charakteryzujący dany obszar 
P - ogólna liczba mieszkańców danego obszaru 

 
Frakcje zachorowań na IHD związaną z hałasem drogowym (PAFIHD) obliczono 

na podstawie zależności przedstawionych w dyrektywie [3]. Współczynnik 
zachorowalności (IIHD) dla m. Ruda Śląska przyjęto na podstawie opracowania [22], 
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na poziomie 0.0038. Ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną serca obliczane 
jest jedynie dla hałasu drogowego. Dla pozostałych źródeł hałasu brak jest 
wiarygodnych danych, które mogłyby zostać wykorzystane do tych analiz.  

Dane dotyczące liczby osób narażonych na znaczną dokuczliwość, znaczne 
zaburzenia snu oraz chorobę niedokrwienną serca powodowane oddziaływaniem 
hałasu drogowego oraz szynowego przedstawiono poniżej w tabl. 9.7. 

Tabl. 9.7. Dane dotyczące liczby osób narażonych na znaczną dokuczliwość, znaczne 
zaburzenia snu i chorobę niedokrwienną serca powodowane oddziaływaniem hałasu 

drogowego i szynowego na terenie miasta Ruda Śląska 

Rodzaj 
źródła 

dźwięku 

Liczba osób 
narażonych na znaczną 

dokuczliwość hałasu  

Liczba osób narażonych na 
znaczne uciążliwości snu 

powodowane hałasem  

Liczba osób narażonych na 
zachorowania na chorobę 

niedokrwienną serca 

Hałas 
drogowy 

8 271 2 406 13 

Hałas 
szynowy 

194 41 - 

 
Dane przedstawione w powyższej tabeli przedstawiają, jaka część populacji osób 

mieszkających w Rudzie Śląskiej jest dotknięta skutkami zdrowotnymi związanymi 
z oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego.  

10. ANALIZY KIERUNKÓW ZMIAN STANU AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA 

Strategiczne mapy hałasu dla miasta Ruda Śląska wykonywane były do tej pory 
w latach 2012 oraz 2017. W 2007 r. opracowania te wykonane były tylko dla miast 
o liczbie mieszkańców większej od 250 tys.  

Należy natomiast mieć na uwadze, iż od poprzedniej edycji map akustycznych 
(2017 r.) zmianie uległa metodyka obliczeniowa. Wcześniej obliczenia hałasu 
drogowego w tych opracowaniach wykonywane były w Polsce za pomocą metody 
francuskiej NMPB-Routes 96, obliczenia hałasu szynowego za pomocą holenderskiej 
metody RMR, a obliczenia hałasu przemysłowego przy użyciu metody opisanej 
w Polskiej Normie PN-ISO 9613-2. Od bieżącej rundy strategicznych map hałasu (2022 
r.) wykorzystywana jest natomiast metoda CNOSSOS-EU dla wszystkich rodzajów 
hałasu. Zmieniły się także zakresy wykonywanych analiz. Wcześniej wykorzystywano 
np. wskaźnik M, którego już nie oblicza się w ramach tych opracowań. Analizuje się 
natomiast liczbę osób dotkniętych znaczną uciążliwością i znacznymi zaburzeniami 
snu, czego nie wykonywano w poprzednich rundach mapowania.  Znacznym zmianom 
uległy także przepisy prawne określające zakres wykonywania tych opracowań [11] 
oraz Wytyczne [12]. 

W związku z powyższym, na etapie poniższego opracowania, nie była możliwa do 
wykonania bezpośrednia analiza kierunków zmian stanu akustycznego środowiska 
w Rudzie Śląskiej. Porównano jedynie łączną liczbę lokali, osób i powierzchni 
narażonych na oddziaływanie poszczególnych źródeł hałasu. Wyniki tych analiz 
przedstawiono poniżej w tabl. 10.1 - tabl. 10.6 oraz na rys. 10.1 - rys. 10.18. 
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Tabl. 10.1. Liczba lokali mieszkalnych, liczba osób zamieszkujących te lokale oraz 
powierzchnia obszarów narażonych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN – 

porównanie wyników uprzednio wykonanych map akustycznych oraz obecnych 
strategicznych map hałasu. 

Zakres zasięgu hałasu [dB] 
Liczba lokali [-] Liczba osób [-] Powierzchnia obszarów 

[km²] 

2017 2022 2017 2022 2017 2022 

55.0-59.9 10 687 6 183 34 473 14 282 14.400 8.331 

60.0-64.9 7 117 5 087 22 957 11 752 8.300 5.933 

65.0-69.9 5 848 5 580 18 863 12 891 4.000 3.817 

70.0-74.9 1 303 1 531 4 202 3 536 1.900 2.232 

powyżej 75.0 39 49 127 113 1.000 1.252 

 

Tabl. 10.2. Liczba lokali mieszkalnych, liczba osób zamieszkujących te lokale oraz 
powierzchnia obszarów narażonych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN – 

porównanie wyników uprzednio wykonanych map akustycznych oraz obecnych 
strategicznych map hałasu. 

Zakres zasięgu hałasu [dB] 
Liczba lokali [-] Liczba osób [-] Powierzchnia obszarów 

[km²] 

2017 2022 2017 2022 2017 2022 

50.0-54.9 8 305 5 373 26 790 12 411 11.700 7.569 

55.0-59.9 6 298 5 300 20 317 12 243 5.800 4.881 

60.0-64.9 2 801 3 197 9 036 7 385 2.900 3.310 

65.0-69.9 199 298 641 689 0.900 1.349 

powyżej 70.0 7 11 21 26 0.600 0.961 
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Rys. 10.1. Porównanie liczby lokali narażonych na oddziaływanie hałasu drogowego 
wyrażonego wskaźnikiem LDWN w 2017 i 2022 r. w Rudzie Śląskiej 

 

 

Rys. 10.2. Porównanie liczby osób narażonych na oddziaływanie hałasu drogowego 
wyrażonego wskaźnikiem LDWN w 2017 i 2022 r. w Rudzie Śląskiej 
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Rys. 10.3. Porównanie powierzchni obszarów narażonych na oddziaływanie hałasu 
drogowego wyrażonego wskaźnikiem LDWN w 2017 i 2022 r. w Rudzie Śląskiej 

 

 

Rys. 10.4. Porównanie liczby lokali narażonych na oddziaływanie hałasu drogowego 
wyrażonego wskaźnikiem LN w 2017 i 2022 r. w Rudzie Śląskiej 
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Rys. 10.5. Porównanie liczby osób narażonych na oddziaływanie hałasu drogowego 
wyrażonego wskaźnikiem LN w 2017 i 2022 r. w Rudzie Śląskiej 

 

 

Rys. 10.6. Porównanie powierzchni obszarów narażonych na oddziaływanie hałasu 
drogowego wyrażonego wskaźnikiem LN w 2017 i 2022 r. w Rudzie Śląskiej 
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Tabl. 10.3. Liczba lokali mieszkalnych, liczba osób zamieszkujących te lokale oraz 
powierzchnia obszarów narażonych na hałas szynowy oceniany wskaźnikiem LDWN – 

porównanie wyników uprzednio wykonanych map akustycznych oraz obecnych 
strategicznych map hałasu. 

Zakres zasięgu hałasu [dB] 
Liczba lokali [-] Liczba osób [-] Powierzchnia obszarów 

[km²] 

2017 2022 2017 2022 2017 2022 

55.0-59.9 342 408 1 103 943 0.980 1.170 

60.0-64.9 49 49 160 114 0.590 0.595 

65.0-69.9 1 1 3 2 0.290 0.194 

70.0-74.9 2 1 6 1 0.080 0.021 

powyżej 75.0 0 0 0 0 0.000 0.000 

 

Tabl. 10.4. Liczba lokali mieszkalnych, liczba osób zamieszkujących te lokale oraz 
powierzchnia obszarów narażonych na hałas szynowy oceniany wskaźnikiem LN – 

porównanie wyników uprzednio wykonanych map akustycznych oraz obecnych 
strategicznych map hałasu. 

Zakres zasięgu hałasu [dB] 
Liczba lokali [-] Liczba osób [-] Powierzchnia obszarów 

[km²] 

2017 2022 2017 2022 2017 2022 

50.0-54.9 151 173 485 400 0.860 0.987 

55.0-59.9 27 24 86 55 0.430 0.380 

60.0-64.9 2 1 6 3 0.230 0.149 

65.0-69.9 0 0 0 0 0.030 0.001 

powyżej 70.0 0 0 0 0 0.000 0.000 
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Rys. 10.7. Porównanie liczby lokali narażonych na oddziaływanie hałasu szynowego 
wyrażonego wskaźnikiem LDWN w 2017 i 2022 r. w Rudzie Śląskiej 

 

 

Rys. 10.8. Porównanie liczby osób narażonych na oddziaływanie hałasu szynowego 
wyrażonego wskaźnikiem LDWN w 2017 i 2022 r. w Rudzie Śląskiej 

 



Strategiczna Mapa Hałasu miasta Ruda Śląska 

 - 49 - 

 

Rys. 10.9. Porównanie powierzchni obszarów narażonych na oddziaływanie hałasu 
szynowego wyrażonego wskaźnikiem LDWN w 2017 i 2022 r. w Rudzie Śląskiej 

 

 

Rys. 10.10. Porównanie liczby lokali narażonych na oddziaływanie hałasu szynowego 
wyrażonego wskaźnikiem LN w 2017 i 2022 r. w Rudzie Śląskiej 
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Rys. 10.11. Porównanie liczby osób narażonych na oddziaływanie hałasu szynowego 
wyrażonego wskaźnikiem LN w 2017 i 2022 r. w Rudzie Śląskiej 

 

 

Rys. 10.12. Porównanie powierzchni obszarów narażonych na oddziaływanie hałasu 
szynowego wyrażonego wskaźnikiem LN w 2017 i 2022 r. w Rudzie Śląskiej 
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Tabl. 10.5. Liczba lokali mieszkalnych, liczba osób zamieszkujących te lokale oraz 
powierzchnia obszarów narażonych na hałas przemysłowy oceniany wskaźnikiem LDWN 

– porównanie wyników uprzednio wykonanych map akustycznych oraz obecnych 
strategicznych map hałasu. 

Zakres zasięgu hałasu [dB] 
Liczba lokali [-] Liczba osób [-] Powierzchnia obszarów 

[km²] 

2017 2022 2017 2022 2017 2022 

55.0-59.9 37 71 118 164 0.610 1.170 

60.0-64.9 0 0 0 0 0.280 0.595 

65.0-69.9 0 0 0 0 0.110 0.194 

70.0-74.9 0 0 0 0 0.050 0.021 

powyżej 75.0 0 0 0 0 0.040 0.000 

Tabl. 10.6. Liczba lokali mieszkalnych, liczba osób zamieszkujących te lokale oraz 
powierzchnia obszarów narażonych na hałas przemysłowy oceniany wskaźnikiem LN – 

porównanie wyników uprzednio wykonanych map akustycznych oraz obecnych 
strategicznych map hałasu. 

Zakres zasięgu hałasu [dB] 
Liczba lokali [-] Liczba osób [-] Powierzchnia obszarów 

[km²] 

2017 2022 2017 2022 2017 2022 

50.0-54.9 27 107 86 246 0.250 0.987 

55.0-59.9 0 0 0 0 0.110 0.380 

60.0-64.9 0 0 0 0 0.050 0.149 

65.0-69.9 0 0 0 0 0.020 0.001 

powyżej 70.0 0 0 0 0 0.020 0.000 
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Rys. 10.13. Porównanie liczby lokali narażonych na oddziaływanie hałasu 
przemysłowego wyrażonego wskaźnikiem LDWN w 2017 i 2022 r. w Rudzie Śląskiej 

 

 

Rys. 10.14. Porównanie liczby osób narażonych na oddziaływanie hałasu 
przemysłowego wyrażonego wskaźnikiem LDWN w 2017 i 2022 r. w Rudzie Śląskiej 
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Rys. 10.15. Porównanie powierzchni obszarów narażonych na oddziaływanie hałasu 
przemysłowego wyrażonego wskaźnikiem LDWN w 2017 i 2022 r. w Rudzie Śląskiej 

 

 

Rys. 10.16. Porównanie liczby lokali narażonych na oddziaływanie hałasu 
przemysłowego wyrażonego wskaźnikiem LN w 2017 i 2022 r. w Rudzie Śląskiej 
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Rys. 10.17. Porównanie liczby osób narażonych na oddziaływanie przemysłowego 
wyrażonego wskaźnikiem LN w 2017 i 2022 r. w Rudzie Śląskiej 

 

 

Rys. 10.18. Porównanie powierzchni obszarów narażonych na oddziaływanie hałasu 
przemysłowego wyrażonego wskaźnikiem LN w 2017 i 2022 r. w Rudzie Śląskiej 

 
Analizując dane przedstawione w powyższych tabelach należy zauważyć, 

że obecnie w zasięgach oddziaływania hałasu drogowego i szynowego w Rudzie 
Śląskiej znajduje się mniej osób niż w 2017 r. W przypadku hałasu przemysłowego 
trend ten jest nieco inny. W 2022 r. w zasięgach oddziaływania hałasu znajdowała się 
nieznacznie większa liczba mieszkańców miasta. Należy jednak podkreślić, że dane te 
są jedynie orientacyjne i nie powinny być bezpośrednio porównywane ze sobą, o czym 
wspomniano powyżej.  
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11. PROPOZYCJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY PRZED HAŁASEM 
WYNIKAJĄCYCH Z AKTUALNYCH I PRZEWIDYWANYCH W NAJBLIŻSZYM 
CZASIE ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH 

W ciągu następnych 5 lat (2022 – 2027) w Rudzie Śląskiej planuje się do 
realizacji inwestycje, które wpłyną na klimat akustyczny na obszarach zlokalizowanych 
w granicach administracyjnych miasta. Poniżej, w tabl. 11.1, zestawiono te inwestycje, 
które w największym stopniu wpłyną na zmiany klimatu akustycznego. W tym celu 
posłużono się danymi przedstawionymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
Ruda Śląska [16]. 

 
Tabl. 11.1. Inwestycje planowane do realizacji w Rudzie Śląskiej w okresie najbliższych 

5 lat od roku następującego po wykonaniu strategicznych map hałasu [16] 

Lp. Nazwa inwestycji 

Planowany termin 
realizacji 

Od Do 

1 
Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z 

autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej  2004 2023 

2 Budowa obwodnicy Kochłowic 2016 2023 

3 Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) 2010 2023 

4 
Przebudowa dróg gruntowych (Kossaka, Grochowska, Piernikarczyka, Dzierżonia, 

Żeleńskiego, Mazurska, Zjednoczenia) 2015 2022 

5 Rozbudowa ul. Janasa 2016 2023 

6 Rozbudowa ul. Kokotek 2021 2023 

7 Rozbudowa ul. Nowy Świat oraz ul. Halembskiej 2018 2022 

8 Rozbudowa ul. Podlaskiej 2018 2022 

9 Rozbudowa ul. Wolności w Rudzie Śląskiej  2016 2023 

 
Rzeczywistą ocenę wpływu tych inwestycji (pod warunkiem ich realizacji) będzie 

można przeprowadzić na etapie wykonywania strategicznych map hałasu w kolejnej 
rundzie (najwcześniej za 5 lat) lub bezpośrednio po wykonaniu danego przedsięwzięcia 
(np. na podstawie analiz porealizacyjnych).  

 
Poza inwestycjami przedstawionymi w powyższej tabeli w Rudzie Śląskiej 

planowane są także inne przedsięwzięcia, które będą wykonywane w dłuższej 
perspektywie czasu (6 – 10 lat po realizacji strategicznych map hałasu). Z uwagi na 
fakt, iż będą one realizowane w dłuższej perspektywie czasu, ich wpływ na zmiany 
stanu akustycznego w mieście nie jest obecnie możliwy do określenia. W większości 
przypadków nie są jeszcze znane środki, które będą zastosowane w celu obniżenia 
hałasu. Dopiero na etapie opracowania szczegółowej dokumentacji projektowej oraz 
materiałów do oceny oddziaływania na środowisko, możliwe będzie oszacowanie 
efektów planowanych działań w zakresie ochrony przed hałasem.  
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12. OSZACOWANIE EFEKTÓW DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY PRZED 
HAŁASEM WYNIKAJĄCYCH Z AKTUALNYCH I PRZEWIDYWANYCH 
W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH 

W obszarze objętym granicami administracyjnymi miasta Ruda Śląska 
najistotniejszym źródłem hałasu są pojazdy poruszające się po drogach i ulicach 
miejskich. Oddziaływanie akustyczne w zakresie hałasu szynowego i przemysłowego 
jest dużo mniej uciążliwe. Na te rodzaje hałasu narażona jest dużo mniejsza liczba 
osób niż w przypadku hałasu drogowego. W związku z tym, w poniższym rozdziale, 
opisano przede wszystkim efekty działań w zakresie ochrony przed hałasem drogowym 
jako najbardziej uciążliwym.  

Obecnie precyzyjne oszacowanie efektów działań w zakresie ochrony przed 
hałasem wynikających z planowanych inwestycji w mieście Ruda Śląska nie jest 
w pełni możliwe. Należy natomiast podkreślić, że następnym etapem będzie 
opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta. Program ten 
powinien określać szczegółowe metody ochrony przed nadmiernym hałasem 
dopasowane do uwarunkowań poszczególnych obszarów chronionych. W jego ramach 
zostaną wskazane działania mające na celu poprawę warunków akustycznych 
w Rudzie Śląskiej. 

Metody i środki ochronny przed hałasem drogowym, o których wspomniano 
powyżej, można podzielić według poniższego zestawienia [12]: 

a) Ochrona przed hałasem w strefie emisji: 
− Pojazd i kierowca; 

− konstrukcja pojazdu, konstrukcja silnika, rodzaj stosowanych opon, 

− metody i środki związane ze stylem jazdy kierowców. 
− Projektowanie dróg, dobór poszczególnych elementów drogi; 

− lokalizacja drogi i jej otoczenie, 

− przekrój podłużny drogi, 
− przekrój poprzeczny drogi, 
− nawierzchnia drogi (w tym redukujące hałas). 

− Organizacja ruchu; 

− regulacja natężenia ruchu pojazdów, 
− regulacja struktury pojazdów, 
− regulacja płynności ruchu, 
− uspokojenie ruchu. 

b) Ochrona przed hałasem w strefie imisji: 
− Urządzenia zlokalizowane na drodze fali dźwiękowej pomiędzy źródłem 

hałasu a odbiorcą: 
− ekrany akustyczne w postaci konstrukcji typu ściana, 
− wały (ekrany) ziemne, 
− kombinacja wału ziemnego z ekranem akustycznym, 
− zabudowa niemieszkalna mająca na celu ochronę budynków 

mieszkalnych, 

− pasy zieleni izolacyjnej. 

− Metody i środki związane z lokalizacją i odpowiednim ukształtowaniem 
budynku oraz jego izolacją przed oddziaływaniami akustycznymi: 
− lokalizowanie budynków mieszkalnych w odpowiedniej odległości 

od tras komunikacyjnych, 

− zmiana przeznaczenia funkcji budynku, 

− wykonanie budynków z zaprojektowanymi ekranami na elewacji, 
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− domknięcia (ekrany) ścian szczytowych dla budynków zlokalizowanych 
prostopadle w stosunku do drogi. 

Część z powyższych metod może zostać zastosowana na istniejącej sieci dróg 
i ulic Rudy Śląskiej. Część z nich może mieć zastosowanie na etapie uchwalania 
planów zagospodarowania przestrzennego lub podczas wykonywania dokumentacji 
projektowej. Natomiast część jest niezależna od bezpośrednich działań 
podejmowanych przez zarządcę infrastruktury drogowej i ulicznej. W tabl. 12.1 
przedstawiono możliwości zastosowania wybranych metod i środków ochrony przed 
hałasem oraz określono efekty tych działań. 

 

Tabl. 12.1. Efekty działania i możliwości zastosowania przez zarządców dróg różnych 
metod ochrony przed hałasem  [13] 

Metoda / środek ochrony przed hałasem 
Efekt działania 

w zakresie 
obniżenia hałasu 

Możliwość zastosowania 
metody przez zarządców dróg 

Ochrona przed hałasem w strefie emisji 

Grupa 1: Pojazd i kierowca 

konstrukcja pojazdu, konstrukcja silnika, rodzaj 
stosowanych opon 

mała brak 

metody i środki związane ze stylem jazdy kierowców średnia mała 

Grupa 2: Projektowanie dróg, dobór poszczególnych elementów drogi 

lokalizacja drogi i jej otoczenie duża duża 

przekrój podłużny drogi mała duża 

przekrój poprzeczny drogi mała duża 

nawierzchnia drogi średnia duża 

Grupa 3: Organizacja ruchu 

regulacja natężenia ruchu pojazdów mała mała 

regulacja struktury pojazdów średnia duża 

regulacja płynności ruchu duża duża 

uspokojenie ruchu średnia duża 

Ochrona przed hałasem w strefie imisji 

Grupa 4: Urządzenia zlokalizowane na drodze fali dźwiękowej pomiędzy źródłem hałasu a odbiorcą 

ekrany akustyczne w postaci konstrukcji typu ściana średnia mała 

wały (ekrany) ziemne duża mała 

kombinacja wału ziemnego z ekranem akustycznym duża mała 

zabudowa niemieszkalna mająca na celu ochronę 
budynków mieszkalnych 

średnia mała 

pasy zieleni izolacyjnej bardzo mała mała 
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Metoda / środek ochrony przed hałasem 
Efekt działania 

w zakresie 
obniżenia hałasu 

Możliwość zastosowania 
metody przez zarządców dróg 

Grupa 5: Metody i środki związane z lokalizacją i odpowiednim ukształtowaniem budynku oraz jego izolacją przed 
oddziaływaniami akustycznymi 

lokalizowanie budynków mieszkalnych w odpowiedniej 
odległości od tras komunikacyjnych 

duża średnia 

zmiana przeznaczenia funkcji budynku duża mała 

wykonanie budynków z zaprojektowanymi ekranami na 
elewacji 

duża mała 

domknięcia (ekrany) ścian szczytowych dla budynków 
zlokalizowanych prostopadle w stosunku do drogi 

duża mała 

 
Poniżej przestawiono natomiast orientacyjną skuteczność tych środków i metod 

ochrony przed hałasem, które mogą być stosowane dla dróg krajowych:  
 

− Budowa drogi ekspresowej, autostrady, obwodnicy: spadek natężenia ruchu na 
obecnie istniejących drogach przebiegających przez obszar miasta - spadek 

natężenia o połowę spowoduje spadek poziomu hałasu o 3 dB,  
− Remont nawierzchni – spadek poziomu hałasu o ok. 2-3 dB,  

− Zastosowanie nawierzchni redukującej hałas – do 5 dB, 

− Budowa ekranów akustycznych – spadek poziomu hałasu do kilku (maksymalnie 

kilkunastu) dB,  

− Przebudowa skrzyżowania na rondo – spadek o ok. 3 dB,  

− Fotoradar – spadek poziomu hałasu o ok. 3 dB,  
− Redukcja prędkości o 10 km/h - spadek poziomu hałasu o 1 dB,  
− Redukcja prędkości o 20 km/h - spadek poziomu hałasu o 2 dB.  

 
Należy jednak podkreślić, że w każdym przypadku skuteczność tych działań może 

być różna, ponieważ zależy ona od indywidualnych uwarunkowań i charakterystyki 
drogi oraz jej otoczenia.  

13. INFORMACJE NA TEMAT DWÓCH OSTATNIO UCHWALONYCH 
PROGRAMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM 

W 2012 r. Rada Miasta Ruda Śląska przyjęła pierwszy Program ochrony 
środowiska przed hałasem. Został on następnie zaktualizowany w 2018 r. [16]. Są to 
dwa ostatnie opracowania tego typu wykonane na podstawie przekazanych rok 
wcześniej map akustycznych. Obszarem objętym obydwoma programami ochrony 
środowiska przed hałasem był teren znajdujący się w zakresie granic 
administracyjnych miasta. W obydwu przypadkach organem opracowującym programy 
był Prezydent Miasta Ruda Śląska. Opracowania te swoim zakresem obejmowały 
poszczególne rodzaje źródeł hałasu zlokalizowane w mieście. Były nimi: hałas 
drogowy, hałas szynowy oraz hałas przemysłowy (w tym usługowy i komunalny). 

Podsumowanie realizacji działań proponowanych w ramach „Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023” [16] będzie 
wykonane w ramach kolejnego programu, który zostanie opracowany na podstawie 
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obecnych strategicznych map hałasu. W tym opracowaniu zostanie wykonane 
zestawienie, opis i oszacowanie efektów zrealizowanych działań w zakresie ochrony 
środowiska przed hałasem w powiązaniu z kosztami tych działań, a także zestawienie 
i opis uprzednio planowanych działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, 
które nie zostały zrealizowane.   

W „Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 
2018 – 2023” [16] dokonano natomiast oceny realizacji poprzedniego programu 
opracowanego w 2012 r. W opracowaniu tym stwierdzono, że przyjęta wcześniej 
strategia przynosi pożądane rezultaty. Analiza trendów zmian stanu akustycznego 
wskazała bowiem poprawę warunków akustycznych w mieście. Zadania zrealizowane 
oraz niezrealizowane zostały szczegółowo opisane w rozdziale 6.2 programu. 
Do zadań niezrealizowanych zaliczano przede wszystkim wdrożenie Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania Ruchem (ZSZR) w mieście, a także przedłużenie ekranu 
akustycznego dla zadania dot. ul. Węglowej. Należy zaznaczyć, że wprowadzenie 
ZSZR zastąpiono przyjęciem koncepcji tzw. Smart City. Oszacowano, że skuteczność 
jego realizacji będzie co najmniej taka sama, jaką zakładano w programie z 2012 r. 
Przedłużenie ekranu przy ul. Węglowej zastąpiono natomiast remontem wiaduktu 
kolejowego, co także oceniono pozytywnie w Programie z 2018 r. [16].  

Działania proponowane do wykonania w programie z 2012 r. w zdecydowanej 
większości zostały zrealizowane. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 6.2 
Programu [16]. Z uwagi na dużą objętość tego fragmentu opracowania, zrezygnowano 
z umieszczania tych danych w części opisowej strategicznej mapy hałasu dla miasta 
Ruda Śląska.  

14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Zakresem strategicznej mapy hałasu został objęty obszar znajdujący się 
w granicach administracyjnych Rudy Śląskiej. Miasto jest zlokalizowane na Górnym 
Śląsku w województwie śląskim. Ruda Śląska jest miastem na prawach powiatu. 
Zajmuje powierzchnię równą 77.73 km2. Obszar miasta znajduje się na wysokości od 
ok. 240 do 274 m n.p.m. Wg danych GUS z grudnia 2021 r. [23] Rudę Śląską 
zamieszkuje łącznie 135 695 osób. Gęstość zaludnienia jest równa 1 745.7 osób/km2. 
Miasto jest podzielone na 11 dzielnic: Orzegów, Godula, Ruda, Chebzie, Nowy Bytom, 
Bielszowice, Bykowina, Wirek, Halemba, Kochłowice oraz Czarny Las. Ruda Śląska 
graniczy z następującymi miastami: Zabrzem, Bytomiem, Świętochłowicami, 
Chorzowem, Katowicami, Mikołowem i Paniówkami w gminie Gierałtowice. Poniżej na 
rys. 14.1 przedstawiono orientacyjną lokalizację miasta na tle województwa śląskiego.  
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Rys. 14.1. Orientacyjna lokalizacja miasta Ruda Śląska na tle województwa śląskiego.  

Zakresem strategicznych map hałasu objęto drogi i ulice, linie kolejowe, linie 
tramwajowe oraz zakłady przemysłowe i obiekty usługowe zlokalizowane w mieście. 
Szczegółową charakterystykę poszczególnych źródeł hałasu przedstawiono 
w rozdziale 4 opracowania. Schematycznie ich lokalizację przedstawiono poniżej 
na rys. 14.2 - rys. 14.5 

 

Rys. 14.2. Orientacyjna lokalizacja dróg i ulic zlokalizowanych w granicach 
administracyjnych miasta Ruda Śląska objętych zakresem strategicznej mapy hałasu  
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Rys. 14.3. Orientacyjna lokalizacja linii kolejowych objętych zakresem strategicznej 
mapy hałasu na tle granic administracyjnych Rudy Śląskiej 

 
 

 

Rys. 14.4. Lokalizacja linii tramwajowych w granicach administracyjnych miasta Ruda 
Śląska, dla których wykonano strategiczną mapę hałasu [25] 
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Rys. 14.5. Lokalizacja zakładów przemysłowych, obiektów usługowych oraz parkingów 
wielkopowierzchniowych w granicach administracyjnych miasta Ruda Śląska, 

dla których wykonano strategiczną mapę hałasu  
 

Analizowane źródła hałasu w m. Ruda Śląska są zlokalizowane przede wszystkim 
w sąsiedztwie terenów w strefie śródmiejskiej, terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz usługowej. Dla tych terenów obowiązują 
następujące wartości dopuszczalne w odniesieniu do wskaźnika LDWN oraz LN. 

W ramach poniższego opracowania określono tereny zagrożone hałasem 
zlokalizowane w otoczeniu poszczególnych źródeł dźwięku objętych zakresem 
strategicznej mapy hałasu oraz wykonano dla nich podstawowe analizy. Terenami tymi 
są obszary, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku oraz 
są one narażone na oddziaływanie hałasu, który te poziomy przekracza. Obszary te 
zostały w sposób szczegółowy przedstawione w załącznikach graficznych do 
opracowania (mapy przekroczeń wartości dopuszczalnych). Analizy dotyczące 
szacunkowej liczby osób, lokali mieszkalnych, obiektów związanych ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz szpitali i domów opieki społecznej 
przedstawiono w rozdziale 9 opracowania. Poniżej, w tabl. 14.1 oraz na rys. 14.6, 
przedstawiono zestawienie oszacowanej liczby osób zamieszkujących tereny, 
na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych 
wskaźnikami LDWN i LN w podziale na poszczególne źródła hałasu. 
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Tabl. 14.1. Szacunkowa liczba osób zamieszkujących tereny, na których występują 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

Rodzaj hałasu 

Szacunkowa liczba osób zamieszkujących tereny, na których występują 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB]  Wskaźnik LDWN Wskaźnik LN 

Hałas drogowy 

1-5 14 644 16 907 

5.1-10 3 806 5 939 

10.1-15 24 142 

≥15 0 0 

Hałas szynowy 

1-5 139 114 

5.1-10 0 92 

10.1-15 0 0 

≥15 0 0 

Hałas 
przemysłowy 

1-5 7 210 

5.1-10 0 1 

10.1-15 0 0 

≥15 0 0 

 

 

Rys. 14.6. Liczba osób narażonych na oddziaływanie hałasu przekraczającego 
wartości dopuszczalne w Rudzie Śląskiej 

 
Źródła hałasu zlokalizowane w granicach Rudy Śląskiej oddziałują akustycznie 

także na tereny zlokalizowane poza granicami miasta. Dla obszarów tych będą 
natomiast wykonywane osobne strategiczne mapy hałasu.  

W ramach opracowania określono także skutki zdrowotne oddziaływania hałasu 
komunikacyjnego dla osób mieszkających w Rudzie Śląskiej. W tym celu wykorzystano 
zależności opisane w Dyrektywie Komisji (UE) 2020/367 z dnia 4 marca 2020 r. 
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zmieniającej załącznik III do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do ustaleń metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku [3]. 
Na tej podstawie obliczono, ile osób jest narażonych na tzw. znaczną uciążliwość (HA 
– ang. High Annoyance) oraz znaczne zaburzenia snu (HSD – ang. High Sleep 
Disturbance) powodowane poszczególnymi źródłami hałasu komunikacyjnego. 
Dodatkowo oszacowano także liczbę osób narażonych na zachorowania na chorobę 
niedokrwienną serca (IHD – ang. Ischaemic Heart Disease). Wyniki tych analiz 
przedstawiono poniżej w tabl. 14.2. 

Tabl. 14.2. Dane dotyczące liczby osób narażonych na znaczną dokuczliwość, znaczne 
zaburzenia snu i chorobę niedokrwienną serca powodowane oddziaływaniem hałasu 

drogowego i szynowego na terenie miasta Ruda Śląska 

Rodzaj 
źródła 

dźwięku 

Liczba osób 
narażonych na znaczną 

dokuczliwość hałasu  

Liczba osób narażonych na 
znaczne uciążliwości snu 

powodowane hałasem  

Liczba osób narażonych na 
zachorowania na chorobę 

niedokrwienną serca 

Hałas 
drogowy 

8 271 2 406 13 

Hałas 
szynowy 

194 41 - 

 
W obszarze objętym granicami administracyjnymi miasta Ruda Śląska 

najistotniejszym źródłem hałasu są pojazdy poruszające się po drogach i ulicach 
miejskich. Oddziaływanie akustyczne w zakresie hałasu szynowego i przemysłowego 
jest dużo mniej uciążliwe. Na te rodzaje hałasu narażona jest dużo mniejsza liczba 
osób niż w przypadku hałasu drogowego. W związku z tym, w rozdziale 11, opisano 
przede wszystkim działania i efekty jakie one spowodują w zakresie ochrony przed 
hałasem drogowym, jako najbardziej uciążliwym.  

Obecnie precyzyjne oszacowanie efektów działań w zakresie ochrony przed 
hałasem wynikających z planowanych inwestycji w mieście Ruda Śląska nie jest 
w pełni możliwe. Należy natomiast podkreślić, że następnym etapem będzie 
opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta. Program ten 
powinien określać szczegółowe metody ochrony przed nadmiernym hałasem 
dopasowane do uwarunkowań poszczególnych obszarów chronionych. W jego ramach 
zostaną wskazane działania mające na celu poprawę warunków akustycznych 
w Rudzie Śląskiej.  
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[22] Kokowski P. i in. „Obliczanie efektów zdrowotnych. Skrót do opracowania pn.: 
Wytyczne oceny wskaźników zdrowotnych hałasu w środowisku” na zlecenie 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.  

15.5. Strony internetowe 

[23] Strona internetowa: www.stat.gov.pl – data dostępu 09.05.2022 r. 
[24] Strona internetowa: https://www.polskawliczbach.pl/Ruda_Slaska –  data dostępu 

09.05.2022 r.  
[25] Strona internetowa: http://mapa.plk-sa.pl/ –  data dostępu 09.05.2022 r.  
[26] Strona internetowa: https://rj.metropoliaztm.pl/schemat/ – data dostępu 

11.05.2022 r. 
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Część graficzna stanowi osobny załącznik do opracowania. W jej skład wchodzą: 

− Mapa emisyjna - wskaźnik LDWN 

− Mapa emisyjna - wskaźnik LN 

− Mapa imisyjna - wskaźnik LDWN 

− Mapa imisyjna - wskaźnik LN 

− Mapa terenów objętych ochroną akustyczną - wskaźnik LDWN 

− Mapa terenów objętych ochroną akustyczną - wskaźnik LN 

− Mapa terenów zagrożonych hałasem - wskaźnik LDWN 

− Mapa terenów zagrożonych hałasem - wskaźnik LN 
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STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Zakresem strategicznej mapy hałasu został objęty obszar znajdujący się 
w granicach administracyjnych Rudy Śląskiej. Miasto jest zlokalizowane na Górnym 
Śląsku w województwie śląskim. Ruda Śląska jest miastem na prawach powiatu. 
Zajmuje powierzchnię równą 77.73 km2. Obszar miasta znajduje się na wysokości od 
ok. 240 do 274 m n.p.m. Wg danych GUS z grudnia 2021 r. Rudę Śląską zamieszkuje 
łącznie 135 695 osób. Gęstość zaludnienia jest równa 1 745.7 osób/km2. Miasto jest 
podzielone na 11 dzielnic: Orzegów, Godula, Ruda, Chebzie, Nowy Bytom, 
Bielszowice, Bykowina, Wirek, Halemba, Kochłowice oraz Czarny Las. Ruda Śląska 
graniczy z następującymi miastami: Zabrzem, Bytomiem, Świętochłowicami, 
Chorzowem, Katowicami, Mikołowem i Paniówkami w gminie Gierałtowice. Poniżej na 
rys. 1 przedstawiono orientacyjną lokalizację miasta na tle województwa śląskiego.  

 
Rys. 1. Orientacyjna lokalizacja miasta Ruda Śląska na tle województwa śląskiego.  

Zakresem strategicznych map hałasu objęto drogi i ulice, linie kolejowe, linie 
tramwajowe oraz zakłady przemysłowe i obiekty usługowe zlokalizowane w mieście. 
Szczegółową charakterystykę poszczególnych źródeł hałasu przedstawiono 
w rozdziale 4 części opisowej. Schematycznie ich lokalizację przedstawiono poniżej 
na rys. 2 – rys. 5. 



 

Rys. 2. Orientacyjna lokalizacja dróg i ulic zlokalizowanych w granicach 
administracyjnych miasta Ruda Śląska objętych zakresem strategicznej mapy hałasu  

 

 

Rys. 3. Orientacyjna lokalizacja linii kolejowych objętych zakresem strategicznej mapy 
hałasu na tle granic administracyjnych Rudy Śląskiej 
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Rys. 4. Lokalizacja linii tramwajowych w granicach administracyjnych miasta Ruda 
Śląska, dla których wykonano strategiczną mapę hałasu  

 

 

Rys. 5. Lokalizacja zakładów przemysłowych, obiektów usługowych oraz parkingów 
wielkopowierzchniowych w granicach administracyjnych miasta Ruda Śląska, 

dla których wykonano strategiczną mapę hałasu  
 



Analizowane źródła hałasu w m. Ruda Śląska są zlokalizowane przede wszystkim 
w sąsiedztwie terenów w strefie śródmiejskiej, terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz usługowej. Dla tych terenów obowiązują 
następujące wartości dopuszczalne w odniesieniu do wskaźnika LDWN oraz LN. 

W ramach poniższego opracowania określono tereny zagrożone hałasem 
zlokalizowane w otoczeniu poszczególnych źródeł dźwięku objętych zakresem 
strategicznej mapy hałasu oraz wykonano dla nich podstawowe analizy. Terenami tymi 
są obszary, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku oraz 
są one narażone na oddziaływanie hałasu, który te poziomy przekracza. Obszary te 
zostały w sposób szczegółowy przedstawione w załącznikach graficznych do 
opracowania (mapy przekroczeń wartości dopuszczalnych). Analizy dotyczące 
szacunkowej liczby osób, lokali mieszkalnych, obiektów związanych ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz szpitali i domów opieki społecznej 
przedstawiono w rozdziale 9 części opisowej. Poniżej, w tabl. 1 oraz na rys. 6 
przedstawiono zestawienie oszacowanej liczby osób zamieszkujących tereny, 
na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych 
wskaźnikami LDWN i LN w podziale na poszczególne źródła hałasu. 
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Tabl. 1. Szacunkowa liczba osób zamieszkujących tereny, na których występują 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

Rodzaj hałasu 

Szacunkowa liczba osób zamieszkujących tereny, na których występują 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB]  Wskaźnik LDWN Wskaźnik LN 

Hałas drogowy 

1-5 14 644 16 907 

5.1-10 3 806 5 939 

10.1-15 24 142 

≥15 0 0 

Hałas szynowy 

1-5 139 114 

5.1-10 0 92 

10.1-15 0 0 

≥15 0 0 

Hałas 
przemysłowy 

1-5 7 210 

5.1-10 0 1 

10.1-15 0 0 

≥15 0 0 

 

 

Rys. 6. Liczba osób narażonych na oddziaływanie hałasu przekraczającego wartości 
dopuszczalne w Rudzie Śląskiej 

 
Źródła hałasu zlokalizowane w granicach Rudy Śląskiej oddziałują akustycznie 

także na tereny zlokalizowane poza granicami miasta. Dla obszarów tych będą 
natomiast wykonywane osobne strategiczne mapy hałasu.  

W ramach opracowania określono także skutki zdrowotne oddziaływania hałasu 
komunikacyjnego dla osób mieszkających w Rudzie Śląskiej. W tym celu wykorzystano 
zależności opisane w Dyrektywie Komisji (UE) 2020/367 z dnia 4 marca 2020 r. 



zmieniającej załącznik III do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do ustaleń metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku. Na 
tej podstawie obliczono, ile osób jest narażonych na tzw. znaczną uciążliwość (HA – 
ang. High Annoyance) oraz znaczne zaburzenia snu (HSD – ang. High Sleep 
Disturbance) powodowane poszczególnymi źródłami hałasu komunikacyjnego. 
Dodatkowo oszacowano także liczbę osób narażonych na zachorowania na chorobę 
niedokrwienną serca (IHD – ang. Ischaemic Heart Disease). Wyniki tych analiz 
przedstawiono poniżej w tabl. 2. 

Tabl. 2. Dane dotyczące liczby osób narażonych na znaczną dokuczliwość, znaczne 
zaburzenia snu i chorobę niedokrwienną serca powodowane oddziaływaniem hałasu 

drogowego i szynowego na terenie miasta Ruda Śląska 

Rodzaj 
źródła 

dźwięku 

Liczba osób 
narażonych na znaczną 

dokuczliwość hałasu  

Liczba osób narażonych na 
znaczne uciążliwości snu 

powodowane hałasem  

Liczba osób narażonych na 
zachorowania na chorobę 

niedokrwienną serca 

Hałas 
drogowy 

8 271 2 406 13 

Hałas 
szynowy 

194 41 - 

 
W obszarze objętym granicami administracyjnymi miasta Ruda Śląska 

najistotniejszym źródłem hałasu są pojazdy poruszające się po drogach i ulicach 
miejskich. Oddziaływanie akustyczne w zakresie hałasu szynowego i przemysłowego 
jest dużo mniej uciążliwe. Na te rodzaje hałasu narażona jest dużo mniejsza liczba 
osób niż w przypadku hałasu drogowego. W związku z tym, w rozdziale 11 części 
opisowej, opisano przede wszystkim działania i efekty jakie one spowodują w zakresie 
ochrony przed hałasem drogowym, jako najbardziej uciążliwym.  

Obecnie precyzyjne oszacowanie efektów działań w zakresie ochrony przed 
hałasem wynikających z planowanych inwestycji w mieście Ruda Śląska nie jest 
w pełni możliwe. Należy natomiast podkreślić, że następnym etapem będzie 
opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta. Program ten 
powinien określać szczegółowe metody ochrony przed nadmiernym hałasem 
dopasowane do uwarunkowań poszczególnych obszarów chronionych. W jego ramach 
zostaną wskazane działania mające na celu poprawę warunków akustycznych 
w Rudzie Śląskiej. 


