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Streszczenie: 

komunikacyjnym, 

miastach wynika z przepisów do

o
czenia ulic 

w
h-

S o-
jenie ruchu

1.

uwarunkowana zarówno przez krajowe, jak i europejskie przepisy. Dyrektywa 2002/49/WE 
[1

o-

. – 2]. Zgodnie 
z zapisami art. 119 ust. 1 „dla

t

w
3]. Dodatkowo 
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3] podaje wytyczne do opracowania harmonogramu realizacji poszczegól-

stan
z

3]:

)110(1.0M 1.0 -= DLm (1)
gdzie:

m –
L –

Zgodnie z [3] „ko

W

2.

W

opracowanych i
4]:

· remonty/modernizacje nawierzchni ulic – 28.1 %, 
· – 20.4 %, 
· – 16.2 %, 
· – 15.7 %, 
· – 15.1 %, 
· – 4.5 %. 

onowanych w programach 

w
w

przekrac

4]:
· – 49.7 %, 
· remonty/modernizacje nawierzchni ulic – 30.5 %,
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onowanych w programach 
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w

przekrac

4]:
· – 49.7 %, 
· remonty/modernizacje nawierzchni ulic – 30.5 %,

· – 12.9 %, 
· – 1.3 %, 
· – 5.1 %, 
· – 0.5 %. 

y-

osi blisko 50
i-

drogowego. Badania nad efektami uspokojenia ruchu oraz ut
5], jak i w kraju [6

7
-

pow o-

3.

W

a-

ników ruchu, 

ni-

drogowego i polepszenia funkcjonowania przestrzeni publicznej w obszarach zabudowa-
nych. Zas
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w

odcinku drogi, ulicy lub na danym obszarze. 
a-

gowej 
i

ospoda-

a z zakresu 

a 8]. 

z

w przedziale od 30 do 50 km/h [9

zatem jednym 

w
a-

- fragment tzw. 
"Miasteczka Holenderskiego". O -ulicznego 

-wypoczynkowej. W celu 

z wyniesieniem (przejezdny).

10

modelu obliczeniowego. 

w
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Tabela 1
w spokojenia ruchu

Nr 
punktu 
pomia-
rowego

Opis przekroju pomiarowego 
(zastosowane sposoby 

uspokojenia ruchu drogowego)

[P/15 min.] pojazdów
[km/h]

Równo-

poziom 

A [dB]
Pojazdy 
lekkie

Pojazdy Pojazdy 
lekkie

Pojazdy 

1 uspokojonego na granicy 102 7 69 68 67.8

2
Pierwsza brama wjazdowa 

120 6 45 36 63.1

3 118 9 59 56 64.9

4

Druga brama wjazdowa 

uspokojenia ruchu

126 8 27 23 61.7

5
iej

i Kowalskiej

132 9 49 48 64.3

6

Najazd (sinusoidalny) pojazdów 

159 6 27 19 62.8

7 Wyniesiona tarcza ul. 148 8 24 24 62.7

8
Kowalskiej i progiem 

176 7 35 30 61.4

9 sinusoidalny) 195 5 27 16 63.6 
(60.7)*

zlokalizowany 
w

h). Obliczenia 
wykonano w dwóch wariantach (rys. 1

w

samych punktach.
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w
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wykonano w dwóch wariantach (rys. 1

w

samych punktach.

Rys. 1

a

7 hipotetycznej 

4. Podsumowanie
Problemy ochrony

o-

w realizacji nowych inwestycji komunikacyjnych - ekrany akustyczne, tzw. "ciche" 

w

planów zagospodarowania przestrzennego. 
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Protection against traffic noise in urban areas 
in relation to noise control plans
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Abstract: Exposure to traffic noise belongs to the most harmful impacts affecting 
people who live in towns. Nearly one third of residents of big towns in Poland suffers from 
permanent exposure to traffic noise, which may have adverse effects on health. The same 
refers to most European cities. The problems of noise is regulated by identical legislation 
in the EU and in Poland. Noise control in big towns arises from regulations related to 
obligatory provision of noise mapping and noise control plans. The plans contain, among 
other things, site-specific methods of protection against traffic noise. Those sites are defined 
by means of the “M” index, whose value is the higher the more people live in the area and 
the more permissible noise levels are exceeded. The noise control plans prepared to-date 
contain a range of methods and measures aimed at ensuring protection against traffic noise. 
In many cases those methods are nothing but improvised response and are not effective 
enough in towns, for example noise barriers. Results of pilot research indicates that 
comprehensive physical traffic calming measures may prove to be an effective and long 
lasting noise control solution in the surrounding of streets in urban areas. Physical traffic 
calming may be more effective than the measures commonly used so far which does not 
require additional land acquisition.
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