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Obowiązek opracowania strategicznych map hałasu dla głównych dróg wynika z Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 
w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002, str. 12, z późn.zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, 
t. 7, str.101). Wymóg ten w polskich przepisach określony został w art. 118 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U z 2021 r. poz. 1973 ze zm.). Powyższe akty prawne stanowią główną podstawę do opracowania 
strategicznej mapy hałasu dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, do których należy 
przedmiotowy odcinek autostrady A2 Nowy Tomyśl - Konin. Niniejszy dokument stanowi aktualizację opracowania Mapa 
akustyczna autostrady A2 na terenie województwa wielkopolskiego na odcinku węzeł Nowy Tomyśl – węzeł Konin z 2017 
roku. 

Zgodnie z ww. dokumentami podstawę oceny klimatu akustycznego w strategicznej mapie hałasu stanowią wskaźniki: 

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

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

Zgodnie z art. 112a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) 
wartości wskaźnika LDWN służą do oceny oddziaływania akustycznego w kontekście ogólnej dokuczliwości hałasu, 
a wskaźnika LN do oceny oddziaływania akustycznego w kontekście zaburzeń snu.  

Głównym celem opracowania niniejszej strategicznej mapy hałasu jest określenie stopnia narażenia na hałas drogowy  
terenów w otoczeniu autostrady A2 Nowy Tomyśl - Konin. Podstawę analiz stanowią wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu, 
wykonanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2020/21 roku. W toku prac nad niniejszym 
opracowaniem przetworzono niezbędne zasoby danych na podstawie których sporządzono zestawy map: 

• emisyjnych, charakteryzujących natężenie ruchu na poszczególnych odcinkach dróg, 

• imisyjnych, prezentujących stan akustyczny środowiska w otoczeniu analizowanych odcinków autostrady, 
wyrażony długookresowymi wskaźnikami oceny hałasu LDWN i LN, 

• przedstawiających dopuszczalne wartości wskaźników LDWN i LN w zakresie opracowania, 

• terenów zagrożonych hałasem przekraczającym dopuszczalne wartości, wyrażonym z wykorzystaniem 
wskaźników LDWN i LN. 

W oparciu o uzyskane wyniki: 

• zidentyfikowano obszary narażone na hałas przekraczający dopuszczalne normy, a także przedstawiono 
uzyskane wyniki obliczeń w ujęciu statystycznym, prezentując m.in. dane liczbowe na temat liczby osób 
narażonych na przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników oceny hałasu LDWN i LN, 

• dokonano, poprzez porównanie rezultatów uzyskanych w niniejszej strategicznej mapie hałasu z analogicznymi 
wartościami wyznaczonymi w opracowaniu z 2017 roku, analizy kierunków zmian stanu akustycznego 
środowiska w otoczeniu przedmiotowego odcinka autostrady A2. 

Analizą objęto w sumie jedenaście odcinków autostrady A2 od Nowego Tomyśla do Konina o łącznej długości blisko 
150 km, na których występuje natężenie ruchu od 18 do 78 tys. pojazdów na dobę. Odcinki te znajdują się w granicach 
ośmiu powiatów (rysunek 1) na terenie województwa wielkopolskiego: nowotomyski, szamotulski, poznański, m. Poznań, 
średzki, wrzesiński, słupecki, koniński. Analizą objęto pas terenu o szerokości ponad 1000 m po obu stronach 
analizowanych odcinków autostrady A2. 

 
Rys. 1  Lokalizacja odcinka autostrady A2 Nowy Tomyśl – Konin na tle podziału administracyjnego 
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W wyniku przeprowadzonych analiz w całym zakresie opracowania odnotowano łącznie około 100 mieszkańców 
narażonych na przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników LDWN i LN przy czym wszystkie te osoby narażone są 
na niewielkie przekroczenia o wartości poniżej 5 dB. Zidentyfikowane w obszarze oddziaływania autostrady obszary 
przekroczeń obejmują w większości otoczenie budynków pojedynczych siedlisk mieszkalnych zlokalizowanych wokół drogi 
w miejscowościach: Wytomyśl, Konarzewo, Gozdowo, Borki, Jaroszyn, Sługocin, Sługocinek, Osiecza Druga czy Kolonia 
Kowalewek. Na odcinku aglomeracji poznańskiej, gdzie autostrada przecina tereny zurbanizowane w większym stopniu 
przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu dotyczą przede wszystkim terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
(Wzgórze Jana Pawła II oraz ROD Pokój w Luboniu, ROD Wilda oraz ROD Euro 2012 w Poznaniu), a więc terenom nie 
związanym ze stałym pobytem ludzi. Na terenach zabudowy mieszkaniowej w Luboniu, Poznaniu czy Wrześni istniejące 
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych wykazują dużą skuteczność. Mimo małej odległości licznych zabudowań 
mieszkalnych (często całych osiedli) od autostrady, oddziaływanie akustyczne drogi przekraczające o mniej niż 5 dB 
dopuszczalne wartości hałasu obejmuje nieliczne tereny otaczające budynki mieszkalne. Niejednokrotnie, na elewacjach 
samych budynków mieszkalnych przekroczenia w ogóle nie występują lub ich wartość nie przekracza 1 dB, stąd też 
niewielka liczba osób (około 100) i lokali mieszkalnych (poniżej 50) narażonych na ponadnormatywne oddziaływanie 
w całym zakresie przedmiotowego odcinka autostrady obejmującego blisko 150 km jej przebiegu. 

Ekrany akustyczne lub wały ziemne są skutecznym środkiem minimalizującym oddziaływanie hałasu, niemniej koszt ich 
realizacji i utrzymania jest ogromny. Budowa kilkudziesięciu, czy kilkuset metrowej długości zabezpieczeń (w zależności 
od odległości terenów chronionych od drogi oraz ukształtowania terenu i niwelety drogi) dla ochrony pojedynczych 
zabudowań wymaga nakładu środków nieproporcjonalnie dużych w porównaniu z efektem niwelacji niewielkich 
przekroczeń w środowisku zewnętrznym. Często koszt realizacji ekranów czy wałów ziemnych przekracza wielokrotnie 
wartość pojedynczej chronionej nieruchomości. Zatem wskazywanie konieczności podejmowania tego typu działań 
dla ochrony pojedynczych terenów chronionych, na których stwierdzono w niniejszym opracowaniu przekroczenia 
dopuszczalnych wskaźników LDWN i LN o wartości z zakresu 1-5 dB pozostaje społecznie nieefektywne. W opracowaniu 
podkreślono natomiast współodpowiedzialność wszystkich użytkowników autostrady za kształt klimatu akustycznego 
terenów ją otaczających. Wskazano konieczność dążenia do płynnego ruchu pojazdów z umiarkowaną i jednorodną 
prędkością, który nie tylko poprawi stan klimatu akustycznego wokół drogi – komfort życia mieszkańców, ale także komfort 
i przede wszystkim bezpieczeństwo samych podróżujących. 

Z uwagi na małe wartości przekroczeń, odnotowane przede wszystkim na pojedynczych terenach rozproszonej zabudowy 
siedliskowej, nie przekraczające niepewności zastosowanych metod obliczeniowych i statystycznych nie wskazuje się 
konkretnych działań minimalizujących oddziaływanie akustyczne. Zaleca się natomiast dalsze monitorowanie natężenia 
ruchu pojazdów w ciągu drogi oraz monitorowanie klimatu akustycznego wokół autostrady A2 w ramach kolejnej 
strategicznej mapy hałasu. W miejscu, gdzie w ramach niniejszego opracowania stwierdzono możliwość występowania 
niewielkich przekroczeń dopuszczalnych wartości hałasu, zaleca się dodatkowo przeprowadzenie pomiarów akustycznych 
podczas realizacji kolejnej strategicznej mapy hałasu. 

Zgodnie z wymaganiami Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w modelu akustycznym strategicznej mapy hałasu 
uwzględniono także odcinki dróg poprzecznych (krajowych, wojewódzkich czy powiatowych) w obrębie węzłów autostrady, 
które pozostają poza zakresem odpowiedzialności Zarządzającego przedmiotowym odcinkiem A2. Uwzględnienie tych 
odcinków dróg ma na celu spójność określanych w mapie zasięgów hałasu z pozostałymi analogicznymi opracowaniami 
realizowanymi dla głównych dróg pozostających w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządów 
dróg wojewódzkich, czy powiatowych. W otoczeniu tych odcinków dróg zidentyfikowano istotne przekroczenia 
dopuszczalnych wartości hałasu obejmujące zabudowę mieszkalną przy ul. Poznańskiej (DK5) w Komornikach, ul. Armii 
Poznań (DW430) w Luboniu, ul. 28 czerwca 1956 r. (DW430) w Poznaniu, DK15/92 w m. Białężyce i Obłaczkowo koło 
Wrześni oraz DK25 w m. Modła Królewska. Przekroczenia te nie wynikają z oddziaływania autostrady A2, a ich eliminacja 
zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) należy 
do zarządców tych dróg i powinna zostać ujęta w strategicznych mapach hałasu realizowanych bezpośrednio dla tych 
źródeł. 

Dokumentacja została wykonana w zakresie i z wymogami określonymi przez rozporządzenie Ministra Klimatu 
i Środowiska z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, 
sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania (Dz. U. 2021 poz. 1325). 
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tereny zabudowy zwiazanej ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży,
tereny domów opieki społecznej,
tereny szpitali w miastach

68 dB / 59 dB:
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego,
tereny zabudowy zagrodowej,
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
tereny mieszkaniowo-usługowe

OZNACZENIA DRÓG
autostrady, drogi ekspresowe, krajowe

drogi wojewódzkie, powiatowe

drogi pozostałe

pikietaż co 1 km

pikietaż co 100 m

ekrany akustyczne
obiekty inżynieryjne

BUDYNEK
mieszkalny

szkoła, przedszkole

szpital, dom opieki społecznej

inny

POZOSTAŁE ELEMENTY
województwo

powiat

gmina

dzielnice historyczne Poznania

zbiornik wodny

rzeka

tory kolejowe

Strategiczna Mapa Hałasu dla odcinka I autostrady A2 
Nowy Tomyśl – Konin km 107+900 – 257+560

Mapa terenów objętych ochroną akustyczną

ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1, 61-248 Poznań
www.autostrada-a2.pl tel.: +48 61 655 30 50 
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gmina
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