
Raporty oddziaływania na środowisko 

– okiem RDOŚ Bydgoszcz -

w kontekście zagadnień akustycznych



Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej 

i gazu ziemnego 



SPECYFIKA PRAC GEOLOGICZNO –
POSZUKIWAWCZYCH (prace sejsmiczne)

z rezultatów poprzednich wynikają następne 
badania lub poszukiwania zostają zaniechane

na tym etapie nie można konkretnie wskazać 
miejsc planowanych wierceń



PRACE SEJSMICZNE - WIBRACJE

omijanie terenów zabudowanych w trakcie 
wzbudzania fali sejsmicznej

obniżenie poziomu mocy wibratorów (o ok. 
50%)

pomiary budynków akcelerometrem 



WIERTNIA

omijanie terenów zabudowanych
w trakcie wzbudzania fali sejsmicznej

obniżenie poziomu mocy wibratorów (o 
ok. 50%)

pomiary budynków akcelerometrem 



PRACE WIERTNICZE

Po wykryciu metodami sejsmicznymi struktury 
perspektywicznej dla akumulacji węglowodorów

całodobowe

Hałas emitowany przez pracę silników, halę pomp 
popłuczkowych, kompresory i stację prewenterów, agregatów 

prądotwórczych.



UZGODNIENIE ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWAŃ

• Po wytypowaniu potencjalnych lokalizacji wiertni 
przeprowadzić analizę akustyczną  i miejsca ich 
posadowienia wyznaczyć tak, aby obszar zasięgu 
izofony określającej dopuszczalną wartość hałasu dla 
terenów chronionych na podstawie obowiązujących 
przepisów szczegółowych nie wkraczał na te tereny. 

Warunek 1

• W początkowej fazie robót wiertniczych przeprowadzić 
rzeczywiste pomiary hałasu 
w środowisku, które zweryfikują skalę tych 
oddziaływań.

Warunek 2

• Jeżeli w strefie oddziaływania ponadnormatywnego znajdą się 
obiekty objęte ochroną, przystąpić do aktywnego ograniczenia 
emisji hałasu, np. poprzez:

• zastosowanie ekranów akustycznych w pobliżu źródeł hałasu 
(szyb otworu wiertniczego, strefa agregatów),

• otoczenie obszaru wiertni wałem ziemnym ograniczającym 
rozprzestrzenianie się hałasu do otoczenia.

Warunek 3



Problematyka związana z 
przygotowaniem do realizacji inwestycji 
drogowych – etap uzyskiwania decyzji  

administracyjnych



W czasie prac budowlanych, sprawy dotyczące 
postępowań odwoławczych od decyzji 

administracyjnych zezwalających na realizację 
inwestycji - toczyły się nieustannie



Jakość dokumentacji środowiskowej

Konsekwencją wynikającą z niskiej 
jakości dokumentacji jest przede 
wszystkim przedłużenie czasu 

trwania procedur administracyjnych



Przykład nr 1



Przykład nr 2



Dokumentacja, w postaci KIP często nie zawiera 
podstawowych danych warunkujących skalę 

oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny: 

istniejąca i projektowana klasa techniczna drogi

istniejąca i projektowana kategoria ruchu przedmiotowej drogi

charakterystyka aktualnego oraz prognozowanego natężenia i struktury ruchu

identyfikacja terenów chronionych przed hałasem – opis wrażliwości 
akustycznej terenów przyległych



Weryfikacja raportów ooś

Wśród najczęstszych braków w dokumentacji wymienić należy:

Informacje na temat ograniczenia oddziaływania wibracji – czyli uszczegółowienie i omówienie 
oddziaływań drgań, przede wszystkim na etapie prac realizacyjnych;

Dane dotyczące aktualnego i prognozowanego natężenia i struktury ruchu komunikacyjnego – źródło 
danych, autor, data wykonania prognozy/pomiarów, zastosowana metoda prognostyczna, czy 

uwzględnia planowane i będące w realizacji rozwiązania układu komunikacyjnego; 

Podstawowe założenia przyjęte do obliczeń  - natężenie ruchu, udział pojazdów ciężkich, prędkość, 
rodzaj nawierzchni, rodzaj i charakterystyka ekranów itp. Zdarzają się sytuacje  kiedy opis zawarty w 

raporcie nie pokrywa się z podstawowymi danymi wprowadzonymi do obliczeń w programie;

Identyfikację obszarów chronionych przed hałasem, na podstawie obowiązujących miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, w przypadku ich braku na podstawie art. 115 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)



Weryfikacja raportów ooś

Największa trudność: 

Weryfikacja danych wprowadzonych do obliczeń w analizach wykonanych
przy pomocy „rozbudowanych” programów typu SoundPlan itp.

Uzyskanie wyników analizy w postaci graficznej w dobrej jakości,
umożliwiającej odczytanie treści, np.

• wyznaczenie granic terenów chronionych,

• lokalizacja zabezpieczeń,

• naniesiony kilometraż,

• obiekty przewidziane do likwidacji itp.

Dużym ułatwieniem, w kwestii np. uzupełniania braków informacji bądź ich wyjaśniania i 

weryfikacji, jest dobra komunikacja między Inwestorem a RDOŚ (oraz, w niektórych 

przypadkach Pełnomocnikiem)



Pełnomocnik RDOŚ Inwestor

Inwestor Pełnomocnik RDOŚ

Inwestor Pełnomocnik

RDOŚ

/?

?

KOMUNIKACJA

proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy 

jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi, mający na celu dynamiczne 

kształtowanie, modyfikację bądź zmianę wiedzy, postaw i zachowań w kierunku 

zgodnym z wartościami i interesami oddziałujących na nie podmiotów. 



Przedsięwzięcie dot. przebudowy mostu w ciągu 
drogi wojewódzkiej wraz z dojazdem

od km 0+035 do km 0+591

Droga wojewódzka w obrębie 
przewidzianego do przebudowy 
mostu nad rzeką xxx w m. xxx, 
cechuje się dużym natężeniem 

ruchu , czemu sprzyja także 
sąsiedztwo skrzyżowania z 
drogą krajową.  Miasto nie 
posiada obwodnicy, a drogi 
międzyregionalne  (takie jak 
przedmiotowa) przebiegają 

stosunkowo  wąskimi uliczkami 
miejskim.



Przedsięwzięcie dot. przebudowy mostu w 
ciągu drogi wojewódzkiej wraz z dojazdem od 

km 0+035 do km 0+591

W myśl zapisów art. 135  ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

Ochrony Środowiska, na 
terenach, gdzie stwierdzono 

przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku, 
uznano konieczność utworzenia 

obszaru ograniczonego 
użytkowania. 

PełnomocnikInwestor



Przedsięwzięcie dot. rozbudowy ulicy (drogi 
krajowej) w mieście powyżej 100 tys. 

mieszkańców



Przedsięwzięcie dot. rozbudowy ulicy (drogi 
krajowej) w mieście powyżej 100 tys. 

mieszkańców

„Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników ulic 

przy projektowaniu posadowienia ekranu akustycznego należy 

uwzględnić wagę bram przesuwnych zjazdowych, które muszą 

zawierać w swojej budowie obok materiału pochłaniającego 

również elementy przezroczyste – odbijające. Montaż części 

odbijających jest niezbędny w celu zapewnienia widoczności i 

bezpieczeństwa ruchu zarówno na drodze jak i na zjazdach na 

posesje”



Problematyka ze
wskaźnikiem gruntu przy 

inwestycjach energetyki wiatrowej



Kiedyś G = 1

Norma ISO 9613-2

• Grunt twardy G = 0 (bruk, lód, beton i inne o małej 

porowatości)

• Grunt porowaty G = 1 (pola uprawne, powierzchnia pokryta 

zielenią itp.)

• Grunt mieszany  G = (0, 1) – poszczególne udziały gruntów 

w/w

• „Niniejsza metoda ma zastosowanie w praktyce dla bardzo 

wielu źródeł hałasu w otoczeniu […], które znajdują się blisko 

powierzchni ziemi.”

Obecnie G = 0



3 planowane 
turbiny (3 x 3MW), 
dla których wydano 
decyzję w 2012 r.

przy G = 1



Aktualnie planowana 
turbina (0,66 MW)

przy G = 0



Wpływ skumulowany
przy G = 0



Wpływ 3 turbin, 
dla których wydano decyzję przy 

G = 1,
obliczenia tym razem 

dla G = 0

dla skumulowanego było

47,1 dB (A)



Przedmiot analizy Wskaźnik gruntu 

„G”

Poziom hałasu 

przy najbliższej 

zabudowie zagrodowej  

dB (A)

3 planowane turbiny 

(3 x 3MW), 

dla których wydano decyzję w 

2012 r.

1 43,8

(wydano decyzję)

3 planowane turbiny 

(3 x 3MW), 

dla których wydano decyzję w 

2012 r.

0 46,8

(nie wykonano analizy)

Aktualnie planowana turbina 

(0,66 MW)

0 35,0

Wpływ skumulowany 

w/w inwestycji

0 47,1



WNIOSKI

Nierozsądne byłoby negowanie aktualnie planowanej inwestycji dla turbiny 0,66 MW w 
odległości około 500 m od zab. zagrodowej, dla której analiza wykazała, dla G = 0, poz. 

hałasu przy w/w zabudowie 35 dB (A).

Klimat akustyczny tworzyć będzie w tym przypadku farma wiatrowa 3 x 3 MW, dla której 
wydano w 2012 r. decyzję, w oparciu o uzgodnienie RDOŚ:

35 dB (A) + 46,8 dB (A) = 47,1 dB (A),

tzn. aktualnie planowana turbina praktycznie nie zmieni klimatu akustycznego (będzie ona 
nieodczuwalna).



Problematyka związana z 

przygotowaniem do realizacji inwestycji 

usługowo-produkcyjnych – problemy 

dobrego planowania inwestycji



Budowa hali produkcyjno – magazynowej wyrobów 

stalowych

Część istniejąca

Część projektowana



Warianty planowanego przedsięwzięcia



Budowa obiektu produkcyjnego dla uruchomienia 

produkcji rozpuszczalnikowych wyrobów izolacyjnych, 

w Przedsiębiorstwie Materiałów Izolacyjnych



Budowa obiektu produkcyjnego dla uruchomienia 

produkcji rozpuszczalnikowych wyrobów izolacyjnych, 

w Przedsiębiorstwie Materiałów Izolacyjnych 



Budowa hali produkcji folii

PVC i PET 
(zależność oceny od lokalizacji, skali, sposobu zagospodarowania terenu)

Założenia wstępne: Ostateczne rozwiązanie:

Wjazd i wyjazd z terenu 

przedsięwzięcia od strony północnej 

– liczna zabudowa mieszkaniowa.

Wykonana zostanie droga dojazdowa 

od strony zachodniej (mniejsza 

gęstość zabudowań).


