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Streszczenie: Celem artykułu jest określenie wpływu hałasu drogo-
wego na osiedla w miastach zlokalizowane w niewielkiej odległości od 
drogi. W artykule przedstawiono porównanie badania rozprzestrze-
niania się hałasu na dwóch poligonach pomiarowych w Krakowie. 
Przedmiotem badań było określenie oddziaływania hałasu drogowe-
go na budynki wielokondygnacyjne wybranych osiedli mieszkanio-
wych, zlokalizowanych w niewielkiej odległości od źródła tego hała-
su. Analizy opierały się na pomiarach terenowych oraz obliczeniach 
symulacyjnych przeprowadzonych z wykorzystaniem programu sy-
mulacyjnego SoundPLAN 7.4. Ocenę wpływu oddziaływania hałasu 
przeprowadzono w odniesieniu do powierzchni ścian zabudowy, od-
niesionych następnie do powierzchni lokali mieszkaniowych narażo-
nych na hałas. Taka metoda pozwoliła ocenić wpływ hałasu na utratę 
wartości nieruchomości na podstawie przyjętego wskaźnika NSDI –  
Noise Sensitivity Depreciation Index. W ramach artykułu dokonano 
również przeglądu pokrycia MPZP na terenie Polski w wybranych 
miastach. Wykonano również analizy rozmieszczenia aktualnych in-
westycji na mapie MPZP w Krakowie.
Słowa kluczowe: klimat akustyczny, hałas drogowy, planowanie 
przestrzenne, wpływ hałasu na wycenę nieruchomości.

Wpływ hałasu na utratę wartości  
nieruchomości w wybranych  
osiedlach Krakowa1

Wprowadzenie
W ostatnich latach w Polsce ma miejsce intensywny roz-
wój budownictwa mieszkaniowego. Zwiększenie liczby 
mieszkań oddawanych do użytkowania związane jest ze 
wzrostem zamożności mieszkańców. Na rysunku 1 przed-
stawiono wykres liczby oddawanych mieszkań w ostatnim 
25-leciu. Ten wykres obrazuje wzrost liczby oddawanych 
mieszkań od 1996 do 2016 roku. Liczba oddanych miesz-
kań w tym czasie zwiększyła się z 62 130 rocznie (w 1996) 
do około 160 000 w 2016 roku. Tak intensywny rozwój 
budownictwa mieszkaniowego z jednej strony oraz w wielu 
przypadkach braki miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP) doprowadziły do budowy nowych 
osiedli mieszkaniowych, nierzadko w miejscach szczególnie 
narażonych na niekorzystne oddziaływania środowiskowe. 
Deweloperzy, starając się wykorzystać każdą możliwą dział-
kę do zabudowy mieszkaniowej bądź biurowej, nie biorą 
pod uwagę możliwych skutków środowiskowych, zdro-
wotnych i społecznych. Takie postepowanie prowadzi do 
niekorzystnego dla mieszkańców wykorzystania wolnych 
terenów w miastach poprzez dogęszczanie istniejącej zabu-
dowy. 

Budowa osiedli bez wykonania odpowiednich analiz do-
tyczących takich aspektów, jak przewietrzalność miejsc lo-
kalizacji zabudowy, analiz ruchowych okolicznych układów 
dróg, czyli tzw. obsługi komunikacyjnej oraz analiz doty-
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czących zmieniającego się w wyniku zabudowy klimatu 
akustycznego w osiedlu mieszkaniowym, prowadzą w efek-
cie do wydawania publicznych środków na niezbyt skutecz-
ną walkę ze smogiem i kosztownych oraz niezbyt estetycz-
nych zabezpieczeń akustycznych. Należy zwrócić uwagę, że 
w większości przypadków każdej nowej lub przebudowy-
wanej drodze/ulicy wyższej klasy, pełniącej funkcje rucho-
we, musi towarzyszyć analiza akustyczna obejmująca ocenę 
oddziaływania hałasu od poruszających się po niej pojaz-
dów. W przypadku budowy nowych osiedli mieszkanio-
wych zwykle nie wykonuje się takich opracowań, co unie-
możliwia potencjalnym nabywcom pozyskanie wiedzy 
o klimacie akustycznym, którego mogą się spodziewać.

W artykule autor analizuje niektóre aspekty uciążliwo-
ści związanych z oddziaływaniem akustycznym dróg prze-
biegających w otoczeniu osiedli mieszkaniowych. Autor ma 
nadzieję, że artykuł zwróci większą uwagę na potrzebę wy-
konywania opracowań akustycznych obejmujących budo-
wane osiedla mieszkaniowe w Polsce.

Rys. 1. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w latach 1991 do 2016 
Źródło: [1]

Problemy minimalnej odległości dróg od zabudowy  
w planowaniu przestrzennym w miastach 
Wykonywanie opracowań dotyczących planowania zago-
spodarowania przestrzennego w miastach jest bardzo waż-
nym zagadnieniem między innymi z uwagi na hałas w oto-
czeniu dróg przenoszących w mieście duże potoki ruchu. 
Brak odpowiednich regulacji prawnych dotyczących loka-
lizowania zabudowy pod względem ich odległości od dróg/
ulic oraz ich wysokości może skutkować przekraczaniem 
poziomów dopuszczalnych hałasu przy zabudowie miesz-
kaniowej. W przypadku braku MPZP minimalne odległo-
ści budynków od drogi są wyznaczane zgodnie z tabelą 1. 
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Z uwagi na kryterium hałasu podane w tabeli 1 mini-
malne odległości lokalizowania zabudowy od drogi są zde-
cydowanie za małe i w większości przypadków wynoszą od 
6 do 10 metrów [2]. Warto zwrócić uwagę na opracowa-
nie [3], w którym autorzy na podstawie badań wyznaczyli 
minimalne odległości lokalizacji zabudowy z uwagi na 
ochronę przed hałasem (tabela 2). Odległości te z dużym 
prawdopodobieństwem gwarantują dotrzymanie dopusz-
czalnych poziomów hałasu w przypadku usytuowania zabu-
dowy w odpowiedniej odległości od drogi. Kolejną pozycją 
literatury dotyczącą lokalizacji zabudowy jest [5], gdzie au-
torzy, na podstawie profili zmienności natężeń ruchu wyzna-
czonych w [6], oszacowali bezpieczne odległości lokalizacji 
zabudowy przy uwzględnieniu ruchu w nocy i przyjmując 
aktualnie obowiązujące dopuszczalne poziomy hałasu [4]. 
Z analizy cytowanej literatury wynika, że odległości lokaliza-
cji zabudowy zawarte w Rozporządzeniu [2] są zdecydowa-
nie za małe, aby zapewnić dobrą lokalizację zabudowy z uwa-
gi na ochronę przed hałasem. Minimalne bezpieczne odległo-
ści lokalizacji zabudowy przy drogach pełniących funkcje 
ruchowe w mieście wynoszą od około 25 do 40 metrów w przy-
padku natężeń ruchu pojazdów około 5 tys. poj./dobę. 

Powyższe zalecenia należałoby stosować w tworzeniu 
MPZP w mieście, tzn. tak, aby miało miejsce odpowiednie 
strefowanie zabudowy podlegającej ochronie akustycznej.

Przykładem miasta, w którym w bardzo małym stopniu 
uwzględniane są aspekty racjonalnego planowania nowych 
osiedli mieszkaniowych i lokalizacji zabudowy, jest m.in. 
Kraków. W dniu 22.07.2016 roku strona internetowa Urzędu 
Miasta Krakowa informuje o objęciu MPZP 48,3% po-
wierzchni miasta. Ten problem dotyczy także innych miast 
o podobnej wielkości/funkcji, np. stopień pokrycia MPZP we 
Wrocławiu wynosi około 56%, w Warszawie 36,16%, 
w Szczecinie 47,13%. Na rysunku 3 przedstawiono dane do-
tyczące zmian w pokryciu MPZP w wybranych miastach na 

Minimalne odległości usytuowania obiektów budowlanych  
od krawędzi jezdni 

Lp. Rodzaj drogi W terenie zabudowy Poza terenem zabudowy

1 Autostrada 30 m 50 m

2 Droga ekspresowa 20 m 40 m

3 Droga ogólnodostępna: a) krajowa 
b) wojewódzka, powiatowa c) 
gminna

10 m, 8 m, 6 m 25 m, 20 m, 15 m

Proponowane odległości zabudowy mieszkaniowej od dróg  
w aspekcie ochrony przed hałasem

Kategoria drogi
SDR P/dobę

Klasa  
techniczna drogi

Odległości zabudowy mieszkalnej  
od krawędzi jezdni drogi [m]

minimalne minimalne zalecane*)

Drogi krajowe międzynarodowe
10–22 tys.

S (1x2 i 2x2)
GP, G (1x2 i 2x2)

27
24 110–260

Drogi krajowe pozostałe
5–10 tys.

GP, G (1x2 i 2x2)
Z (1x2)

24
22 60–140

Drogi wojewódzkie
1–5 tys.

G (1x2)
Z (1x2)
L (1x2)

24
22
5

25–65

Tabela 1

Tabela 2
Źródło: [2]

Źródło: [3]

Rys. 2. Minimalna odległość lokalizacji zabudowy ze względu na dopuszczalny poziom hała-
su w nocy 56 dB na wysokości 4 m, w zależności od natężenia ruchu oraz profilu zmienności 
dobowej (uc=30%, średnia prędkość = 90 km/h dla SDR<10000 P/d oraz 95 km/h dla 
SDR ≥ 10000P/d) 

Rys. 3. Zmiany w pokryciu MPZP w największych miastach Polski lata 2004–2016 
Źródło: [7]

Rys. 4. Nowe inwestycje budownictwa kubaturowego na terenach objętych MPZP w Krakowie 
Źródło: opracowanie własne

przestrzeni ostatnich lat. Z analizy tych danych wynika, że po-
krycie MPZP w głównych miastach w Polsce jest na poziomie 
od 5% do 70%. Niestety takie pokrycie MPZP w głównych 
miastach Polski jest zdecydowanie niewystarczające z uwagi na 
możliwości mieszania różnych funkcji zabudowy na terenie 
miast oraz lokalizowanie zabudowy mieszkalnej w bardzo bli-
skiej odległości od drogi. Na rysunku 4 przedstawiono pokry-
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cie MPZP na terenach Krakowa, przy czym kolor czerwony 
wskazuje obowiązujące plany zagospodarowania. Punkty zie-
lone przedstawiają odpowiednio zabudowę mieszkaniową oraz 
biurową będącą aktualnie w fazie budowy lub oddaną do użyt-
ku w ostatnim czasie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że 
na 112 inwestycji 42 są zlokalizowane na terenie posiadającym 
MPZP, a 70 poza terenami, gdzie obowiązują MPZP. 

Wpływ hałasu na ceny gruntów
Obecność hałasu w życiu człowieka szczególnie w mieście 
jest typowym zjawiskiem. Elementy takie jak drogi, lotni-
ska, linie kolejowe i tramwajowe, linie elektroenergetyczne, 
tereny przemysłowe są źródłami hałasu. Należy pamiętać, 
że hałas jest zjawiskiem subiektywnym tzn., że każdy czło-
wiek różnie odbiera dźwięki. Na rysunku 5 przedstawiono 
ocenę subiektywnego odczuwania hałasu przez ludzi przy 
różnych poziomach LAeq

 w przedziałach co 5 dB [8]. 

na poziomie 0,7–0,94% przy wzroście hałasu o 1 dB [11]. 
W literaturze zagranicznej wskaźnik NSDI, czyli obniżenia 
wartości domów pod wpływem hałasu, jest na zbliżonym po-
ziomie i wynosi 1,2% utraty wartości przy wzroście hałasu 
o 1 dB –  powyżej 55 dB [12]. Autorzy badający wpływ ha-
łasu na zmianę kosztów zabudowy w Seulu oszacowali war-
tość wskaźnika NSDI na poziomie 1,3% [13].

Jak wynika z danych zebranych z różnych publikacji, 
wskaźnik zmniejszenia wartości nieruchomości przyjmuje 
wartości zbliżone do 1% przy wzroście hałasu o 1 dB. 
Oznacza to, że czynnik hałasu jest bardzo ważny przy usta-
laniu odpowiedniej lokalizacji zabudowy w mieście w przy-
padku dużej liczby mieszkań, gdzie przekroczenie poziomu 
hałasu o daną wartość będzie skutkowało obniżeniem ceny 
„n” mieszkań w budynku.

Pomiary hałasu na poligonach badawczych 
W ramach prac autora badaniom poddano 2 poligony 
w Krakowie. Poligon P_1 zlokalizowany przy ulicy Izydora 
Stelli-Sawickiego oraz poligon P_2 zlokalizowany przy uli-
cy Marii Dąbrowskiej (rys. 6). Pomiary hałasu w terenie 
służyły kalibracji modelu akustycznego, czyli miały posłu-
żyć do poprawnego odwzorowania rzeczywistości w mo-
delu symulacyjnym. W każdym z punktów pomiarowych 
wykonano pomiar hałasu w ciągu 1 godziny na wysokości 
4 metrów nad poziomem terenu. Podczas pomiaru reje-
strowano równocześnie natężenie ruchu pojazdów oraz ich 
średnią prędkość z podziałem na pojazdy lekkie i ciężkie. 

Poligon P_1 (rys. 7) zlokalizowany jest przy ulicy o prze-
kroju 2 x 3. Odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni 
wynosi odpowiednio 53 metry w przypadku budynku 1 
oraz 81 metrów w przypadku budynku 2. Budynek 1 ma 
wysokość od 23 do 48 metrów, a budynek 2 – 23 metry. 
W celu kalibracji modelu obliczeniowego wykonano po-
miary akustyczne w punktach PKT 1 i PKT 2. Wyniki po-
miarów zestawiono w tabeli 3.

Rys. 5. Udział osób drażnionych przez hałas z różnych źródeł przy różnych przedziałach hałasu

Uciążliwość hałasu wpływa na różne strefy życia ludzi, 
takie jak [9]:

•	 zaburzenia: zasypiania i snu, działania, wydajności, 
koncentracji;

•	 niepokój i stres;
•	 biologiczne czynniki ryzyka (ciśnienie krwi, hormony);
•	 choroby układu krążenia, zaburzenia psychiczne.

Hałas, który wpływa na procesy życiowe człowieka, jest 
obecnie coraz częściej postrzegany jako jeden z czynników 
determinujących ceny gruntów i mieszkań. Do oceny wpły-
wu nadmiernego hałasu na utratę wartości nieruchomości 
stosuje się wskaźnik NDI (Noise Depreciation Index), czyli 
wskaźnik deprecjacji wartości lub wskaźnik NSDI (Noise 
Sensitivity Depreciation Index), czyli wskaźnik wrażliwości 
na deprecjację wartości. Istotą tego wskaźnika jest określe-
nie, jak na cenę nieruchomości wpływa zmiana hałasu o war-
tość 1dB. 

Badania przeprowadzone w Szczecinie wykazały, że war-
tość wskaźnika NSDI kształtuje się na poziomie około 0,8% 
[10]. Z kolei badania na reprezentatywnej grupie transakcji 
w Olsztynie wykazały wpływ hałasu na cenę nieruchomości 

Rys. 6. Rozmieszczenie poligonów badawczych w Krakowie 

Wyniki pomiarów hałasu i natężenia ruchu dla poligonu P_1

Punkty 
pomiarowe

Natężenie ruchu [Poj./h] Prędkość ruchu [km/h] Pomiar
hałasu LAeqPoj. lekkie Poj. ciężkie Poj. lekkie Poj. ciężkie

PKT 1 910 125
71 55

70,3

PKT 2 1505 79 73,6

Tabela 3 
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Poligon P_2 (rys. 8) zlokalizowany jest przy ulicy o prze-
kroju 2 x 2. Odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni 
wynosi odpowiednio 34 metry w przypadku budynku 3 i 29 
metry w przypadku budynku 4. Wysokość zabudowy w tym 
rejonie to w przypadku budynku 3 – 31 metrów, a budynku 
4 – 31 metry. W celu kalibracji modelu obliczeniowego wy-
konano pomiary akustyczne w punktach PKT 3 i PKT 4. 
Wyniki pomiarów zestawiono w tabeli 4. 

WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 
roku, odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 
w środowisku. Jest to francuska krajowa metoda oblicze-
niowa „NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”  
opisana w „Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infra-
structures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6” 
i francuskiej normie „XPS 31–133”. Autor opracowania, 
zgodnie z [14], dokonał porównania metody obliczeniowej 
i pomiarowej, oceniając ich zgodność na podstawie zależności:

     (1)

gdzie:
Lzm,i

 – zmierzona wartość wskaźnika hałasu w decybe-
lach [dB]

L
obl,i

 – obliczona dla tych samych warunków wartość 
wskaźnika hałasu w decybelach [dB]

n – liczba pomiarów porównawczych

Otrzymane wyniki wykazały spełnienie wzoru (1), dla-
tego można mówić o równoważności metody pomiarowej 
i obliczeniowej.

Badaniom symulacyjnym poddano zasięg oddziaływa-
nia ponadnormatywnego hałasu o poziomie wyższym od 
65 dB na wysokości 4 metry nad poziomem terenu oraz 
udział powierzchni fasad budynków zagrożonych hałasem 
o danym poziomie. Badania rozprzestrzeniania się dźwięku 
wykonano w odniesieniu do natężeń ruchu w szczytach po-
rannym i popołudniowym. Wyniki pomiarów natężeń ru-
chu oraz średnich prędkości pojazdów przedstawiono w ta-
belach 5 i 6, odpowiednio dla poligonów P_1 i P_2. 

Analizując otrzymane wyniki dla godziny szczytu i przyj-
mując, że natężenie w godzinie szczytu jest równe 10% natę-
żenia dobowego, można przybliżyć natężenie dobowe na 
obydwóch poligonach badawczych. Przyjmując taką uprosz-
czoną metodę, otrzymuje się w przypadku poligonu P_1 na-
tężenie rzędu 20 tys. poj./dobę i poligonu P_2 około 13,5 
tys. poj./dobę. Na rysunkach 9 i 10 przedstawiono mapy 
rozprzestrzenia się hałasu w godzinach szczytu porannego. 

Rys. 7. Poligon badawczy P_1 przy ul. Izydora Stelli-Sawickiego w Krakowie

Wyniki pomiarów hałasu i natężenia ruchu dla poligonu P_2

Punkty pomiarowe
Natężenie ruchu [Poj./h] Prędkość [km/h]

Pomiar 
hałasu LAeqPoj. lekkie Poj. ciężkie Poj. lekkie Poj. 

ciężkie

PKT 3 857 24
49 40

64,5

PKT 4 523 22 66,1

droga serwisowa 
wzdłuż budynku 4 398 6 28 28  – 

Wyniki pomiarów hałasu i natężenia ruchu na poligonie P_1  
– dane z symulacji

Lokalizacja Szczyt ruchu
Natężenie [Poj./h] Prędkość [km/h]

Poj. lekkie Poj. ciężkie Poj. lekkie Poj. ciężkie

ul. Stelli-
-Sawickiego

poranny 1758 152
71 55

popołudniowy 1555 155

Wyniki pomiarów hałasu i natężenia ruchu na poligonie P_2  
– dane z symulacji

Lokalizacja Szczyt ruchu
Natężenie [Poj./h] Prędkość [km/h]

Poj. lekkie Poj. ciężkie Poj. lekkie Poj. ciężkie

ul. Marii 
Dąbrowskiej

poranny 1290 50
51 40

popołudniowy 763 27

ulica osie-
dlowa

poranny 127 3
51 40

popołudniowy 98 2

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Rys. 8. Poligon badawczy P_1 przy ul. Izydora Stelli-Sawickiego w Krakowie

obliczenia symulacyjne hałasu i analizy kosztów
Obliczenia symulacyjne hałasu na poligonach P_1 i P_2 zo-
stały wykonane przy użyciu oprogramowania SoundPLAN 
7.4. Do modelowania wykorzystano metodę obliczania pro-
pagacji hałasu rekomendowaną przez Dyrektywę 2002/49/

1
1

2 5
2

1n
dBzm i obl i

i

n
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Analizując otrzymane mapy rozprzestrzeniania się hałasu 
na wysokości 4 metrów, można stwierdzić, że budynki ozna-
czone symbolami 1, 2, 4 są w zasięgu oddziaływania hałasu 
powyżej 65 dB. Średni zasięg oddziaływania hałasu powyżej 
65 dB w przypadku poligonu P_1 wynosi 62 metry od krawę-
dzi jezdni, natomiast poligonu P_2 –  31 metrów. Jednakże 
w przypadku poligonu P_2, przy zabudowie oznaczonej sym-
bolem „Budynek 4”, umiejscowiona jest ulica „serwisowa”, po 
której przemieszczają się pojazdy do okolicznych bloków. Ruch 
na tej ulicy także wpływa na poziom hałasu określanego na 
ścianie zabudowy oznaczonej symbolem „Budynek 4”, powo-
dując większe przekroczenia dopuszczalnego hałasu.

W celu bardziej szczegółowej analizy wpływu hałasu na 
przedmiotową zabudowę zbadano wpływ hałasu na po-
wierzchnię fasad zabudowy w zakresie całych ścian. Przyjęta 
metoda polegała na rozmieszczeniu punktów receptorowych 
2 metry przed ścianą zabudowy (tak, aby wyeliminować 
wpływ odbicia fali dźwiękowej od ściany) w odstępach 1 me-
tra od siebie. Takie rozmieszczenie punktów pomiarowych 
umożliwiło oszacowanie procentu ścian zabudowy narażo-
nych na hałas w danym przedziale, a tym samym można było 
ocenić wpływ hałasu na zmianę ceny nieruchomości. Na ry-
sunku 11 przedstawiono przykład rozmieszczenia punktów 
receptorowych na fasadach analizowanego budynku 4.

Po wykonaniu obliczeń symulacyjnych obejmujących 
cztery budynki wykonano podział otrzymanych wyników 
na przedziały klasowe o wartości 1 dB. Wyniki takiej anali-
zy z poziomami hałasu na powierzchni fasad zamieszczono 
na rysunku 12. Zobrazowane wyniki posłużyły następnie 
autorowi do wyliczenia spadku ceny nieruchomości związa-
nego z oddziaływaniem hałasu na daną część budynku. Na 
omawianym rysunku zaprezentowano również skumulo-
wane wykresy udziału powierzchni z danym poziomem ha-
łasu. Analizując te wykresy, np. w odniesieniu do budyn-
ków 2 i 3, można zauważyć, że budynek 2 charakteryzuje 
się większą powierzchnią z miejscami, gdzie występuje ha-
łas poniżej 55 dB. Równocześnie porównanie wyższych po-
ziomów hałasu od poziomu 58 dB wskazuje na to, że budy-
nek 3 wypada korzystniej, ponieważ charakteryzuje się 
mniejszą powierzchnią głośniejszych fasad. Takie przebiegi 
krzywych dowodzą, że oprócz odległości od drogi i pozio-
mu hałasu generowanego przez poruszające się po drodze 
pojazdy na klimat akustyczny w najbliższym sąsiedztwie 
zabudowy mają także wpływ ukształtowanie zabudowy (jej 
rzut na płaszczyznę poziomą) oraz szczególnie powierzch-
nia ściany usytuowanej najbliżej drogi. Ma to wpływ na 
poziom udziału powierzchni budynku zagrożonej hałasem. 

Otrzymane wyniki podzielono w tabeli 7, na trzy prze-
działy klasowe hałasu tj. <55 dB, ≥55 dB i ≥65 dB. Analizując 
wyniki obliczeń zestawione w tabeli 7 stwierdzono, że budy-
nek o najmniejszym oddziaływaniu hałasu to budynek 2, 
gdzie udział cichych fasad o poziomie hałasu poniżej 55 dB 
wynosi 45,7% i poziom hałasu w żadnym punkcie nie prze-
kracza poziomu dopuszczalnego. Naj bardziej niekorzystnym 
z analizowanych budynków jest budynek 1, gdzie udział ci-
chych fasad wynosi zaledwie 4,4%, a przekroczenie dopusz-
czalnego poziomu 65 dB występuje na 23,1% powierzchni. 

Rys. 9. Mapa rozprzestrzenia się dźwięku mierzonego na wysokości 4 m – poligon P_1

Rys. 10. Mapa rozprzestrzenia się dźwięku mierzonego na wysokości 4 m – poligon P_2

Rys. 11. Przykład rozmieszczenia receptorów badawczych na budynku 4 – poligon P_2

Rys. 12. Oddziaływanie hałasu na powierzchnię budynku 1 –  4 w przedziałach 1 dB –  
godziny szczytu porannego
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ceny, czyli około 1 do 3 miliona złotych. Jest to możliwe do 
zaakceptowania przez dewelopera w przypadku budowy 
dużych osiedli mieszkaniowych, ale nie uwzględnia póź-
niejszego komfortu życia mieszkańców. 

Wyliczona utrata wartości pojedynczego budynku mo-
głaby być ważnym argumentem na rzecz wykonania do-
datkowych form zabezpieczeń akustycznych. Takie działa-
nia muszą jednak znaleźć wsparcie w regulacjach prawnych 
oraz w działaniach władz samorządowych, które powinny 
wykazywać większą troskę o komfort i zdrowie mieszkań-
ców. Te aspekty powinny być rozważane na równi z intere-
sami deweloperów dążących do dogęszczania zabudowy 
w rejonach, gdzie ona nie powinna już być dogęszczana. 
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Udział powierzchni z danym poziomem hałasu
Udział powierzchni z danym poziomem hałasu

Przedział
< 55 dB ≥55 dB ≥65 dB

% % %

Budynek 1 4,4 95,6 23,1

Budynek 2 45,7 54,3 0

Budynek 3 32,6 67,4 0,2

Budynek 4 21,6 78,4 9

Tabela 7

Do obliczenia utraty wartości budynku z uwagi na hałas 
skorzystano ze wskaźnika NSDI, przyjmując jego wartość 
na poziomie 1%. Oznacza to, że za każdy 1 dB powyżej 
55 dB obniża cenę 1 m2 powierzchni narażonej na dany 
hałas o 1%. Otrzymane wyniki procentowej utarty warto-
ści na poziomie od 3,03% w przypadku budynku 3, do 
wartości 5,87% w przypadku budynku 1 dowodzą, że hałas 
może znacznie zmniejszyć cenę nieruchomości, w szczegól-
ności w przypadku odsprzedaży mieszkania na rynku wtór-
nym. Natomiast w przypadku deweloperów straty w przy-
padku budowy mieszkań w bliskim sąsiedztwie drogi mogą 
sięgać od 1–3 milionów złotych na każdy budynek (tab. 8).

Wyniki analizy wpływu hałasu na utratę wartości budynków  
w przypadku poligonu P_2

Nazwa budynku
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Powierzchnia rzutu [m2] 643 474 1000 920 1035

Powierzchnia użytko-
wa rzutu [m2] 514 379 800 736 828

Liczba kondygnacji [-] 17 8 8 11 11

Powierzchnia użytko-
wa całość [m2] 8745 3034 6400 8096 9108

Cena rynkowa za 1m2 
w danym budynku [zł] 4300 4300 4300 5950 6200

Cena rynkowa całego 
budynku [zł] 50 647 120 27 520 000 48 171 200 56 469 600

Cena rynkowa całego 
budynku z uwzględnie-
niem niekorzystnego 
oddziaływania hałasu

[zł] 47 839 662 26576191 46754400 53 748 001

Utrata wartości [zł] 2 807 458 943 809 1 416 800 2 721 599

Utrata wartości [%] 5,87 3,55 3,03 5,06

Tabela 8

Podsumowanie
Budowa osiedli mieszkaniowych w bliskim sąsiedztwie drogi 
jest w miastach właściwie wszechobecna. Duże braki w pokry-
ciu miast przez MPZP i wydawanie pozwoleń na budowę bez 
jakichkolwiek badań dotyczących prognozowanego oddziały-
wania hałasu prowadzi do narażenia mieszkańców na szkodli-
we oddziaływanie hałasu. Bliskość zabudowy w stosunku do 
ulic pełniących funkcje ruchowe w mieście, gdzie natężenia 
ruchu przekraczają 10 tys. poj./dobę prowadzi do znacznego 
obniżenia wartości zabudowy. Dotyczy to szczególnie przy-
padków wielokondygnacyjnej zabudowy oraz usytuowania jej 
najdłuższej ściany równolegle do krawędzi ulicy. 

Obniżenie wartości zabudowy z uwagi na hałas może 
wynosić w przypadku pojedynczego budynku 3–5% jego 


