
Gdańsk, 07.10.2019 r.

Departament Środowiska i Rolnictwa

Program ochrony środowiska przed

hałasem dla miasta Sopotu



Sopot



Drogi w Sopocie



DROGI OBJĘTE PROGRAMEM



NATEŻĘNIE RUCHU



UZDROWISKO SOPOT



SYTUACJA AKTUALNA

- dobry stan nawierzchni

- ograniczenie prędkości do 30/40 km/h na większości ulic

- bogata sieć ścieżek rowerowych

- zmiany w organizacji ruchu (ulice jednokierunkowe)

- EkoParking (meleksy do centrum)

- mały udział ruchu ciężkiego

- środki uspokojenia ruchu

- przebudowane skrzyżowania

- wyniesione przejścia dla pieszych

- azyle na przejściach dla pieszych



PRZEKROCZENIA

Numer drogi Kategoria drogi Klasa drogi Nazwa ulicy

Zakres przekroczeń wg mapy 

akustycznej [dB]

Zakres wartości

wskaźnika M

Wskaźnik LDWN Wskaźnik LN Wskaźnik LDWN Wskaźnik LN

468 wojewódzka G Al. Niepodległości 0-15 0-15 1182.8 1365.17

2014G powiatowa Z ul. Malczewskiego 0-5 brak 3.14 0

2013G powiatowa Z ul. 3 Maja 0-5 0-5 9.14 0.45

2002G powiatowa Z ul. Bitwy pod Płowcami 0-20 0-20 1917.93 585.28

2005G powiatowa Z ul. Grunwaldzka >20 dB 0-10 1436.26 515.01

2006G powiatowa Z ul. Powstańców Warszawy 0-20 0-10 0 0

2007G powiatowa Z ul. Haffnera 0 0 0 0



Al.. Niepodległości - OPCJE

Numr drogi Kategoria drogi Klasa drogi Nazwa ulicy

Zakres przekroczeń wg mapy 

akustycznej [dB]

Zakres wartości

wskaźnika M

Wskaźnik LDWN Wskaźnik LN Wskaźnik LDWN Wskaźnik LN

468 wojewódzka G Al. Niepodległości 0-15 0-15 1182.8 1365.17

2014G powiatowa Z ul. Malczewskiego 0-5 brak 3.14 0

2013G powiatowa Z ul. 3 Maja 0-5 0-5 9.14 0.45

2002G powiatowa Z ul. Bitwy pod Płowcami 0-20 0-20 1917.93 585.28

2005G powiatowa Z ul. Grunwaldzka >20 dB 0-10 1436.26 515.01

2006G powiatowa Z ul. Powstańców Warszawy 0-20 0-10 0 0

2007G powiatowa Z ul. Haffnera 0 0 0 0

Lp.
Rodzaj środka 

ograniczającego hałas
Możliwy efekt redukcji hałasu

Efektywność 

ekologiczna

Efektywność 

ekonomiczna
Uwagi

1 Ekran akustyczny
Rzeczywisty efekt redukcji hałasu do 

maksymalnie 7-8 dB.
95,8 0,0008

Nie ma możliwości zastosowania ze 

względu brak rezerwy terenowej.

2 Cicha nawierzchnia

Rzeczywisty efekt redukcji hałasu do 

maksymalnie 3 dB przy prędkościach do 

60 km/h (dla tradycyjnych nawierzchniach 

asfaltowych, dla pozostałych lub w złym 

stanie efekt może wynieść do 9 dB).

62,6 0,0005

Istnieje możliwość zastosowania, 

jednakże wielkość redukcji hałasu 

jest niewystarczająca i w dalszym 

ciągu notowane będą przekroczenia 

w zakresie do 10 dB.

3

Ograniczenie/wyelimino

wanie ruchu pojazdów 

ciężkich powyżej 3,5t

Redukcja hałasu w zależności od 

uwarunkowań początkowych, tj. ilości 

pojazdów ciężkich w ruchu – por. Tabela 

23.

32,4 0,0450

Nie ma możliwości zastosowania ze 

względu na brak alternatywnych dróg 

dla ruchu ciężkiego.

4 Ograniczenie prędkości

Redukcja hałasu w zależności od 

uwarunkowań początkowych, tj. prędkości 

rzeczywistej pojazdów – por. Tabela 24.

23,9 0,0563

Nie ma możliwości zastosowania ze 

względu przepustowość drogi i liczbę 

pojazdów w ruchu.

5
Zmiana organizacji 

ruchu

Redukcja hałasu od 3 do 5 dB w 

zależności struktury i prędkości ruchu.
57,7 0,0075

Nie ma możliwości zastosowania ze 

względu przepustowość drogi i liczbę 

pojazdów w ruchu oraz brak rezerwy 

terenowej.



Ul. Grunwaldzka - OPCJE

Lp.

Rodzaj środka 

ograniczającego 

hałas

Możliwy efekt redukcji hałasu
Efektywność 

ekologiczna

Efektywność 

ekonomiczna
Uwagi

1 Ekran akustyczny
Rzeczywisty efekt redukcji hałasu 

do maksymalnie 7-8 dB.
44,3 0,00160

Nie ma możliwości zastosowania 

ze względu brak rezerwy 

terenowej.

2 Cicha nawierzchnia

Rzeczywisty efekt redukcji hałasu 

do maksymalnie 3 dB przy 

prędkościach do 60 km/h (dla 

tradycyjnych nawierzchniach 

asfaltowych, dla pozostałych lub 

w złym stanie efekt może wynieść 

do 9 dB).

13,0 0,00041

Brak możliwości zastosowania, 

ze względu na istniejące 

ograniczenie prędkości do 30 

km/h 

3

Ograniczenie/wyeli

minowanie ruchu 

pojazdów ciężkich 

powyżej 3,5t

Redukcja hałasu w zależności od 

uwarunkowań początkowych, tj. 

ilości pojazdów ciężkich w ruchu 

– por. Tabela 23.

9,5 0,06000

Nie ma możliwości zastosowania 

ze względu na brak 

alternatywnych dróg dla ruchu 

ciężkiego.

4
Ograniczenie 

prędkości

Redukcja hałasu w zależności od 

uwarunkowań początkowych, tj. 

prędkości rzeczywistej pojazdów 

– por. Tabela 24.

- -

Brak zastosowania – na tym 

odcinku wprowadzono już 

ograniczenie prędkości do 30 

km/h

5
Zmiana organizacji 

ruchu

Redukcja hałasu od 3 do 5 dB w 

zależności struktury i prędkości 

ruchu.

- -
Na tym odcinku wprowadzono już 

zmiany w organizacji ruchu.



Ul. Powstańców Warszawy - OPCJE

Lp.
Rodzaj środka ograniczającego 

hałas
Możliwy efekt redukcji hałasu Efektywność ekologiczna Efektywność ekonomiczna Uwagi

1 Ekran akustyczny
Rzeczywisty efekt redukcji hałasu do 

maksymalnie 7-8 dB.
- -

Nie ma możliwości zastosowania ze względu brak rezerwy 

terenowej.

2 Cicha nawierzchnia

Rzeczywisty efekt redukcji hałasu do 

maksymalnie 3 dB przy prędkościach do 60 

km/h (dla tradycyjnych nawierzchniach 

asfaltowych, dla pozostałych lub w złym 

stanie efekt może wynieść do 9 dB).

- -
Brak możliwości zastosowania, ze względu na istniejące 

ograniczenie prędkości do 30 km/h 

3
Ograniczenie/wyeliminowanie ruchu 

pojazdów ciężkich powyżej 3,5t

Redukcja hałasu w zależności od 

uwarunkowań początkowych, tj. ilości 

pojazdów ciężkich w ruchu – por. Tabela 23.

- -
Nie ma możliwości zastosowania ze względu na brak 

alternatywnych dróg dla ruchu ciężkiego.

4 Ograniczenie prędkości

Redukcja hałasu w zależności od 

uwarunkowań początkowych, tj. prędkości 

rzeczywistej pojazdów – por. Tabela 24.

- -
Brak zastosowania – na tym odcinku wprowadzono już 

ograniczenie prędkości do 30 km/h

5 Zmiana organizacji ruchu
Redukcja hałasu od 3 do 5 dB w zależności 

struktury i prędkości ruchu.
- -

Na tym odcinku wprowadzono już zmiany w organizacji 

ruchu.



ZADANIA 

Numer 

zadania

Rodzaj 

zadania
Opis zadania Termin wykonania zadania

1

Z
a

d
a

n
ie

 g
łó

w
n

e

Wykonanie przeglądu ekologicznego Okres krótkoterminowy – lata 2020-2024

2

Z
a

d
a

n
ia

 w
s
p

o
m

a
g

a
ją

c
e

 P
ro

g
ra

m

Stosowanie szczególnych zasad ochrony przed hałasem oraz 

uwzględnianie wyników map akustycznych, w tym głównie 

zasięgów wskaźników LDWN i LN w nowotworzonych planach 

zagospodarowania przestrzennego

Okres krótkoterminowy – lata 2020-2024

3
Utrzymywanie nawierzchni drogowej w dobrym stanie 

technicznym.

4

Stosowanie nowoczesnych nawierzchni 

o zredukowanym hałasie w przypadku remontów 

i przebudów odcinków drogowych.

5
Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących prędkości na 

obszarach zabudowanych objętych Programem.

6
Stosowanie zieleni izolacyjnej w pasie drogowym, tam gdzie jest 

to możliwe.



OBAWY/ZAGROŻENIA

1. Wysokie koszty związane z utworzeniem obszarów 

ograniczonego użytkowania

2. Utrata statusu uzdrowiska

3. Brak możliwości prawnych ograniczenia ruchu/postoju w 

pobliżu morza



Dziękuję za uwagę


