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Ograniczenie hałasu – czynniki 
urbanistyczne  
 

Abstrakt wystąpienia w PAN KAiU/o. Wrocław, posiedzenie zdalne z dn. 11 czerwca 2021  

Hałas jest jednym z głównych czynników, które negatywnie wpływają na zdrowie i chęć 

zamieszkania w danym mieście lub dzielnicy. Stąd w wystąpieniu przedstawiono wyniki badań 

środowiskowych dotyczących akustyki urbanistycznej. Studia oparto na porównaniu pomiarów in situ 

z zaleceniami norm i prawa. Analiza dotyczyła gęsto zaludnionych obszarów mieszkalnych, węzła 

komunikacyjnego i stref rekreacyjnych Wrocławia. Celem badania było uzyskanie aktualnej wiedzy i 

przedstawienie rzeczywistego równoważnego poziomu dźwięku A (LAeq) odczuwanego przez 

mieszkańców. Wyniki badań posłużyły sformułowaniu odpowiednich wytycznych dla architektów, 

urbanistów i urbanistów, dotyczących możliwości redukcji hałasu w przestrzeni miasta.  

„[…] słuchanie jest zmysłem dość biernym; [tu] nie można zamknąć powiek” - Sepe (2013)  

Wartości odniesienia  

Referencyjne uciążliwości hałasu w środowisku w Polsce to:  

LAeq < 52 dB – niski,  

52 dB < LAeq < 62 dB – średni,  

62 dB < LAeq < 70 dB – wysoki, 

 LAeq > 70 dB – bardzo wysoki,  

wg: Narodowy Instytut Higieny w Polsce (Mapa akustyczna Wrocławia, opis 2017).  

Jednak Europejska Agencja Środowiska twierdzi, że poziom LAeq powyżej 40 dB jest 

niepożądany. Wartość ta może już wpłynąć niekorzystnie na zdrowie człowieka (EEA 2001). Aktualnie 

hałas zagraża zdrowiu co trzeciego Europejczyka (WHO 2021).  Hałas naraża społeczeństwo na: stres, 

podatność na konflikty, choroby (fizyczne i psychiczne) i tym samym zwiększa podatność, np. na 

pandemie.  

Dyskusja  

We współczesnym społeczeństwie radykalne ograniczenie niepożądanych dźwięków nie jest 

możliwe, ze względu na stosowane technologie, sposób funkcjonowania miast, rozrywkę, potrzebę 

transportu. Niemniej świadome projektowanie urbanistyczno-architektoniczne może w wymiernym 

stopniu ograniczyć wpływ hałasu na zdrowie i środowiska zbudowane oraz naturalne, lokalnie 

zredukować nadmierną energię akustyczną, czy zapewnić wyspy ciszy. Te działania są szczególnie 

ważne w strefach zabudowy mieszkaniowej i cichej pracy czy nauki, a także w miejscach rekreacyjnych 

(w tym zielonych).   

 Na spotkaniu zaprezentowano szereg pomiarów in situ równoważnego poziomu dźwięku A 

(LAeq). Pomiary były prowadzone w listopadzie 2020 i styczniu 2021, czyli w czasie restrykcji 



związanych z pandemią COVID-19. Stąd należy założyć, że ponowne pomiary w czasie po zniesieniu 

lockdown’ów  mogą wykazać wyższe wartości. Przedstawiono następujące wyniki:  

• teren rekreacyjny (Park Tołpy we Wrocławiu między ulicami Wyszyńskiego, Nowowiejską i 

Prusa oraz dziedziniec Wydziału Architektury PWr) w zakresie: LAeq pomiędzy: 46,0–58,0 dB 

oraz LApeak: 59,9–70,7dB  

• kwartały mieszkalne (skrzyżowanie ulic Daszyńskiego i Żeromskiego) w zakresie: LAeq między 

61,4–60,2 dB, LApeak 75,7–74,2 dB  

• węzeł transportowy (odcinek pomiędzy Mostami Warszawskimi a Placem Kromera w tym za 

odcinkowym ekranem akustycznym) w rage: LAeq: 61,6–70,4 dB i LApeak: 74,5–83,3 dB, przy 

czym poziom powyżej 70 dB utrzymywał się 50% czasu pomiarowego – średnia 75 dB podobne 

badania przy autostradzie (w dniu 10.11.2020, między 10.00-12.00) wykazały następujące 

poziomy LA-peak 90 dB, LAeq 77,5 dB i LCpeak 94,00 dB, z hałasem ponad 70 dB przez 92,3% 

czasu.  

 

Ilustracja 1. Panorama ze stanowiska pomiarowego z dn. 26.11.2020 – odcinek pomiędzy Mostami 

Warszawskimi a Placem Kromera (fot. J. Jabłońska)  

Wnioski  

Na podstawie tych pomiarów*, ale też wcześniej prowadzonych kwerend literaturowych i badań 

zaprezentowano następujące wskazówki do projektowania architektoniczno-urbanistycznego: 

• wykluczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie ograniczeń prędkości [ na terenach miejskich 

wymagających LAeq poniżej 40 dB (funkcje przestrzenne typu mieszkalne, edukacyjne, rekreacyjne),  

• zastosowanie dobrze zaprojektowanych (estetyka, widoczność, bezpieczeństwo pieszych) ekranów 

akustycznych w przypadku braku możliwości innej redukcji hałasu, 

• unikanie długich, wąskich ulic z wysokimi budynkami,  

• tworzenie terenów do rekreacji z dala od źródeł hałasu,  

• osłonięcie stref rekreacyjno-wypoczynkowych masywną zabudową, jeśli odległość nie jest możliwa,  

• projektowanie zieleni (także dachów),  

• izolowanie funkcji podatnych na  

występowanie krótkich ale intensywnych dźwięków (np. park dla psów, plac zabaw dla dzieci),  



• budowanie buforów pochłaniania energii akustycznej, np. stosowanie w miarę możliwości miękkich 

materiałów architektonicznych i urbanistycznych (grunt, piasek, zielone ściany, dachy)  

 

Ilustracja 2. Wykres zmierzonego ciśnienia akustycznego w jednym z punktów pomiarowych  

z dn. 26.11.2020 – odcinek pomiędzy Mostami Warszawskimi a Placem Kromera (źródło: 

oprogramowanie SVAN PC++) 

 

* Aparatura pomiarowa:  
• Analizator dźwięku i wibracji SVAN 979 klasy 1 [39] – certyfikowany miernik akustyczny, kalibrowany przed i po każdym 
pomiarze, używany do pomiarów na miejscu  
• Kalibrator akustyczny model SV 33B – emitujący 114dB ustalony LAeq użyty do wspomnianej kalibracji 
Oprogramowanie:  
• SVAN PC++ – zintegrowana aplikacja komputerowa dla SVAN 979, umożliwiająca analizę parametrów akustycznych wraz z 
graficzną reprezentacją i obliczeniami,  
• Excel – aplikacja komputerowa służąca do obliczania i opracowywania danych.  
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