
 

 Wykonawca  

 
 

AkustiX sp. z o.o. 
UL. RUBIEŻ 46 C5/115 ,61-612 POZNAŃ 
TEL. 61-625-68-00 , FAX. 61-624-37-52 
www.akustix.pl, poczta@akustix.pl 

 
 
 

  

Zamawiaj ący  Zarząd Osiedla Strzeszyn 
ul. Hezjoda 15 
60-461 Poznań 

   
 

 
 
Obiekt 

  
 
Tor żużlowy Gol ęcin w obr ębie 
kompleksu sportowego Olimpia 
 
 

 
 
Zadanie 

  
 
Szacunkowa ocena wielko ści 
emisji hałasu do środowiska 
w dniu zawodów 
 
 

 
 

  

Bran ża  Akustyka 
   
Data przekazania  14.08.2014 
 
 

  

   
Autor  dr Piotr Kokowski  

 

 
   

 
 
 
 

Poznań, 2014 r. 



Tor żużlowy Golęcin -  
szacunkowa ocena emisji hałasu do środowiska  

 

 

©   Str. 1 

 
SPIS TREŚCI 

 

1 Podstawa, cel i zakres........................................................................................ 2 

2 Podstawy prawne oceny..................................................................................... 2 

3 Lokalizacja przedsięwzięcia ............................................................................... 2 

4 Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku....................................................... 3 

5 Metoda oceny poziomu hałasu w środowisku .................................................... 4 
5.1 Wprowadzenie............................................................................................ 4 
5.2 Założenia i dane wejściowe........................................................................ 5 

6 Scenariusze obliczeniowe.................................................................................. 5 

7 Hałas toru żużlowego – wyniki obliczeń ............................................................. 6 

8 Wnioski............................................................................................................. 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego dokumentu nie może być reprodukowana, 
streszczana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie graficznej, elektronicznej, mechanicznej, 
łącznie z fotografowaniem, powielaniem, bez uzyskania pisemnej zgody AkustiX sp. z o.o. 
 



Tor żużlowy Golęcin -  
szacunkowa ocena emisji hałasu do środowiska  

 

 

©   Str. 2 

1 Podstawa, cel i zakres 

Zadanie zostało wykonane na zlecenie Członków Zarządu Osiedla Strzeszyn w 
Poznaniu z dnia 29 lipca 2014 roku. 
 
Celem opracowania jest wyznaczenie skali potencjalnego oddziaływania 
akustycznego toru żużlowego, planowanego na terenie kompleksu sportowego 
Olimpia w Poznaniu. 
 
Wielkość emisji hałasu wyznaczono dla normatywnych, najmniej korzystnych ośmiu 
godzin pory dziennej (pomiędzy godz. 06 a 22), dla typowego dnia ligowych 
(drużynowych) zawodów żużlowych.  
Wyniki obliczeń przedstawiono na nieaktualizowanej mapie topograficznej, na którą 
naniesiono izolinie równoważnego poziomu dźwięku A. 
Ze względu na brak szczegółowych danych wejściowych oraz koncepcji 
planowanego obiektu przedstawione wyniki mają charakter orientacyjny. 
 
 

2 Podstawy prawne oceny 

 
− Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity 

w Dz. U z 2013 r., poz. 1232); 
− Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235); 

− Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112). 

 
 

3 Lokalizacja przedsi ęwzięcia 

Na potrzeby toru żużlowego spełniającego aktualne wymagania PZM planuje się 
adaptację stadionu piłkarsko-żużlowego, zlokalizowanego pomiędzy ulicami: 
Niestachowską, Wojska Polskiego, Św. Wawrzyńca i Jeziorem Rusałka. Stadion ten 
sąsiadować będzie z terenami wymagającymi ochrony akustycznej. Tereny te 
pokazano na Rys. 1. Na rysunku tym nie zaznaczono terenów rekreacyjno 
wypoczynkowych (m.in. Ogród Botaniczny, tereny wokół jez. Rusałka), dla których 
również stawia się wymagania akustyczne. Dodatkowo na Rys. 1 widoczny jest 
obrys trybun planowanego stadionu. 
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Rys. 1. Tereny wymagające ochrony akustycznej w otoczeniu planowanego 

stadionu (źródło: Mapa akustyczna m. Poznania 2012) 
 
 

4 Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku 

Dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku zewnętrznym określa 
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. (Dz. U. 2014 
poz. 112). Na podstawie tego rozporządzenia dopuszczalną wartość równoważnego 
poziomu dźwięku A, LAeq D/N, ustala się w zależności od rodzaju źródła hałasu oraz 
sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu tego źródła. 
Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A, L*

Aeq D/N „dla instalacji, 
pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu”, do których zalicza się to żużlowy, 
określa się w przedziałach czasu równych odpowiednio ośmiu najmniej korzystnym, 
następującym po sobie, godzinom pory dziennej (pomiędzy 600 a 2200) oraz jednej 
najmniej korzystnej godzinie w nocy (pomiędzy 2200 a 600). W tym opracowaniu 
założono, że tor żużlowy nie będzie źródeł emisji hałasu w porze nocnej. 

Ww. obwieszczenie definiuje kategorie terenów wymagających ochrony 
akustycznej (Tab. 1). W potencjalnym zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia 
znajdują się tereny, które kwalifikują się (patrz Rys. 1) do kategorii 2, 3 i 4. Dla tych 
terenów wartość dopuszczalna równoważnego poziomu dźwięku A w porze 
dziennej wynosi odpowiednio: 50 dB, 55 dB i 55 dB. Wartości te wyznaczają zasięg 
hałasu, tj. odległość od źródła dźwięku, w której poziom dźwięku jest równy wartości 
dopuszczalnej. 

Stadion żużlowy 
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Tab. 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez 
„pozostałe obiekty i działalność będącą źródłem hałasu” 

Lp. Rodzaj terenu Pora dnia Pora nocy 

1a Strefa ochrona A uzdrowiska 
1b Tereny szpitali poza miastem 

45 40 

2a Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

2b Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży 

2c Tereny domów opieki społecznej 
2d Tereny szpitali w miastach 

50 40 

3a Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

3b Tereny zabudowy zagrodowej 
3c Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 
3d Tereny mieszkaniowo – usługowe 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyższej 100 tys. mieszkańców 

55 45 

 
 

5 Metoda oceny poziomu hałasu w środowisku 

5.1 Wprowadzenie 

Równoważny poziom dźwięku, LAeqT [dB], hałasu toru żużlowego oblicza się ze 
wzoru 
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gdzie to = 1 s, T – czas oceny równy 8·3600 sek. pory dziennej, nk oznacza liczbę 

wydarzeń akustycznych k-tej kategorii, która jest scharakteryzowana przez średnią 

wartość ekspozycyjnego poziomu hałasu, LAE,k. Przez „kategorię” wystarczy 

rozumieć klasę wydarzeń o zbliżonej - w sensie statystycznym - wartości LAE k 

(niezależnie od rodzaju źródła hałasu, mechanizmu generacji, itp.).  

W przypadku hałasu toru żużlowego przez pojedyncze wydarzenie akustyczne 

należy rozumieć hałas związany z przejazdem jednego okrążenia toru przez jeden 

motocykl. Miarą pojedynczego wydarzenia akustycznego jest poziom ekspozycji 

hałasu, LAE, który jest odniesiony do jednej sekundy. 
 
Jeżeli mamy do czynienia tylko z jedną kategorią „prawie identycznych” wydarzeń 
akustycznych, wtedy z wzoru (1) otrzymujemy 
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gdzie LAE oznacza średni poziom ekspozycji hałasu dla n wydarzeń akustycznych w 
czasie oceny, T. Iloraz n / T oznacza natężenie ruchu. 
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Poziom ekspozycji hałasu, LAE, zależy od poziomu mocy akustycznej źródła oraz 
warunków propagacji hałasu. Wielkość tę obliczono wg normy PN-ISO 9613-2:2002. 
 
 

5.2 Założenia i dane wej ściowe 

Ze względu na brak szczegółowych danych oraz oczekiwany przez Zamawiającego 
szacunkowy charakter wyników, do obliczeń przyjęto następujące założenia: 

• poziom mocy akustycznej motocykla podczas jazdy na torze wyznaczono na 
podstawie pomiarów własnych, wykonanych na innym stadionie żużlowym; 

• podczas jednego okrążenia toru, dla jednego motocykla średni poziom 
ekspozycji hałasu w punkcie zlokalizowanym w środku geometrycznym toru 
żużlowego wynosi LAE,śr = 104 dB; 

• obliczono poziom hałasu dla jednego dnia zawodów drużynowych (brak 
danych o treningach); 

• na podstawie pomiarów na innym torze, dla czasu oceny równego 8 godzin 
pory dziennej przyjęto liczbę pojedynczych wydarzeń akustycznych równą n = 
330 przejazdów; zawody drużynowe składają się z 15 biegów, w każdym biegu, 
na który składają się 4 okrążenia, bierze udział czterech zawodników, po dwóch z 
każdej drużyny; łącznie daje to 4 x 4 x 15 = 240 okrążeń toru; przed zawodami 
każda drużyna (6 zawodników + 1 rezerwowy) ma prawo do 5-cio minutowej 
próby toru, na jednego zawodnika przypada 2.5 minuty jazdy, czas jednego 
okrążenia zawiera się w przedziale ok. 60 - 70 sekund; 

• obliczenia uwzględniają tylko hałas motocykli, nie uwzględniono wpływu: 
nagłośnienia, kibiców, parku maszynowego (ok. 2- 4 minutowe grzanie silników 
przed każdym biegiem), dojazd kibiców do obiektu, itd.; 

• w obliczeniach nie uwzględniono wpływu obiektów kubaturowych (budynki, 
wały ziemne, nasypy, itd.) na propagację hałasu, za wyjątkiem ekranującego 
wpływu korony stadionu; 

• do obliczeń przyjęto jednorodne pokrycie terenu, o współczynniku gruntu 
G = 0.5 (trawa na zbitej ziemi). 

 
 

6 Scenariusze obliczeniowe 

Obliczenia wykonano dla czterech scenariuszy, które przedstawiono w Tab. 2. 
Scenariusze te różnią się: 

• wysokością obserwatora (zabudowa jednorodzinna / wielorodzinna), 

• wysokością korony stadionu, 

• długością trybun (obecnie brak trybuny od strony wschodniej). 
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Tab. 2. Scenariusze obliczeniowe 

Numer 
Wysokość 

obserwatora 

Wysokość 
korony 

stadionu 
Opis scenariusza 

1 
II 

kondygnacja 

stan aktualny : a) korona na wysokości 3.5 
m względem poziomu toru; b) brak trybuny 
od strony wschodniej;  
obserwator na wysokości referencyjnej 
(odpowiednik II kondygnacji) 

2 

jak scenariusz 1 , ale obserwator na 
wysokości typowej dla zabudowy 
wielorodzinnej oraz budynków 
użyteczności publicznej wymagających 
ochrony akustycznej 

3 

3.5 m 

jak scenariusz 2 , ale z uzupełnieniem 
trybuny od strony wschodniej 
(w obliczeniach akustycznych koronę 
stadionu zastępuje ekran o wysokości 
3.5 m względem poziomu toru)  

4 

III – IV 
kondygnacja 

8 m 

jak scenariusz 3 , ale ze wszystkich stron 
korona stadionu zwieńczona ekranem 
akustycznym o łącznej wysokości 8 m 
względem poziomu toru 

 
 

7 Hałas toru żużlowego – wyniki oblicze ń 

Zasięgi hałasu w poszczególnych scenariuszach pokazano na Rys. 2 - Rys. 5.  
Na wszystkich rysunkach czarną przerywaną linią zaznaczono dla orientacji 
odległości, odpowiednio: 500 m i 1000 m od środka stadionu. 
Kolorami zaznaczono izolinie równoważnego poziomu dźwięku o wartościach: 

 



Tor żużlowy Golęcin -  
szacunkowa ocena emisji hałasu do środowiska  

 

 

©   Str. 7 

Do oceny zagrożenia warunków akustycznych w środowisku istotny jest przebieg 
izolinii 50 dB i 55 dB (wartości dopuszczalne wg Tab. 1) względem terenów 
wymagających ochrony akustycznej.  
Z porównania Rys. 2 - Rys. 5 z Rys. 1 wynika, że stadion żużlowy będzie 
powodował przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w 
środowisku. 
 
 
 

 

Rys. 2. Scenariusz 1 
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Rys. 3. Scenariusz 2 
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Rys. 4. Scenariusz 3 
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Rys. 5. Scenariusz 4 
 
Na podstawie Rys. 2 - Rys. 5, w Tab. 3 zebrano zasięgi hałasu dla poszczególnych 
wariantów, wyznaczone względem środka stadionu. 
 

Tab. 3. Zasięgi hałasu w poszczególnych scenariuszach dla izolinii 55 dB i 50 dB 

Scenariusz LAeqD = 55 dB LAeqD = 50 dB 

1 480 m 630 m 
2 780 m 1030 m 
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3 780 m 1030 m 
4 740 m 1025 m 

8 Wnioski 

• Stadion żużlowy będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych wartości 
poziomu dźwięku w środowisku. 

• Zasięg hałasu dla obserwatora zlokalizowanego na wysokości IV kondygnacji 
(zabudowa wielorodzinna) będzie znacznie większy niż dla obserwatora na 
wysokości II kondygnacji (zabudowa jednorodzinna).  

• Zagrożenie warunków akustycznych może wystąpić w odległości większej niż 
1 km od środka stadionu. 

• Zamknięcie stadionu od strony wschodniej (dobudowa trybun o wysokości jak 
istniejące) nie wpłynie na zmniejszenie zasięgu hałasu w tym kierunku. 

• Wprowadzenie ekranu na koronie stadionu do łącznej wysokości aż 8 m 
względem poziomu toru nie wpłynie na zmniejszenie zasięgu hałasu. Jest to 
spowodowane degradacją skuteczności ekranowania przy propagacji hałasu na 
duże odległości (wpływ refrakcji). 

• Ewentualna realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała podjęcia dodatkowych 
działań przeciwhałasowych (np. działań organizacyjnych). 

 

 
KONIEC OPRACOWANIA 

 
opracował 
dr Piotr Kokowski 


