Pytanie:
Witam,
W związku z planowaną przebudową drogi DK 27 istnieje możliwością zamontowania ekranów
dźwiękochłonnych wzdłuż naszego Osiedla przy DINO – DK 27 od 55+900 do 55+300 (obszar
zabudowany).
Jesteśmy po spotkaniu GDDKiA gdzie otrzymaliśmy zapewnienie, że działania Gminy są
kluczowe dla tej sprawy. Od stycznia 2011 do obiektów, których eksploatacja powoduje
negatywne oddziaływanie akustyczne zaliczane są drogi po których przejeżdża 3 000 000
pojazdów rocznie( ŚRD 8 200 pojazdów na dobę).
Już w roku 2005 pomiar natężenia ruchu na odcinku DK 27 pokazywał ŚRD na poziomie 10 046
pojazdów (dane w pismach GDDKiA), a przy kolejnych pomiarach tylko wzrastał.
Wynika z tego, iż powyższy odcinek drogi DK 27, jako teren zabudowany, przynajmniej od 10 lat
powinien być chroniony przez ekrany dźwiękochłonne. Od 20 lat jako mieszkańcy zabiegamy o
zamontowanie ekranów wzdłuż naszego Osiedla.
Prosimy zatem o przedstawienie konkretnych działań i starań Gminy w tej sprawie.

Z poważaniem
Beata Olasińska
w imieniu Mieszkańców Osiedla przy DINO.

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w sprawie ekranów akustycznych Gmina niejednokrotnie zwracała się do
GDDKiA z prośbą o ich montaż wzdłuż zabudowań od strony Dino.
W latach 2010-2015, każda odpowiedź ze strony GDDKiA na naszą prośbę była negatywna.
Głównym powodem był niższy niż normatywnie przyjęty poziom natężenia hałasu oraz to, że ten
teren jest poza obszarem zabudowy, dla którego są inne (większe) dopuszczalne normy
natężenia hałasu.
Niejednokrotnie Gmina zwracała się do GDDKiA z prośbą o ustanowienie na tym odcinku
obszaru zabudowanego próbując udowodnić, że teren ten powinien być oznakowany obszarem
zabudowy, m.in. z uwagi na występowanie chodnika, zatoki autobusowej, zjazdów, przejścia dla
pieszych. Nasze argumenty nie zostały przyjęte pozytywnie.
Ponadto, z naszej inicjatywy otrzymaliśmy pomiar natężenia ruchu i hałasu bezpośrednio od firmy
opracowującej pomiar na rzecz GDDKiA. Z protokołu pomiarowego wynikało, że pomiary były
wykonywane w miejscu strefy przemysłowej, tj. przy stacji paliw. Pomiary nie były wykonywane w
strefie zabudowy mieszkaniowej. Już wtedy pomiary wskazywały bardzo duży poziom hałasu,
który dla strefy przemysłowej był jeszcze w normie, natomiast dla terenów zabudowy byłby
znacznie przekroczony.
Pismem RG.7234.19.2019 z dnia 05.03.2019r. (które Państwo otrzymaliście) ponownie
zwróciliśmy się o udostępnienie wyników z ostatniego pomiaru hałasu oraz zwróciliśmy uwagę,
aby pomiarów dokonywać w strefie zabudowy mieszkaniowej.
Pismem nr O.ZG.I-2.534.05.2019.kn z dnia 05.04.2019r. (które Państwo otrzymaliście) GDDKiA
potwierdziła przekroczenie poziomów natężenia hałasu na terenie zabudowy mieszkaniowej i
jednocześnie zobowiązała zarządcę drogi (Wydział Dróg i Sieci Drogowej GDDKiA) do obniżenia
ponadnormatywnego poziomu hałasu w zakresie 5-10 dB.

Dodatkowo GDDKiA zwróciła uwagę na obowiązek wprowadzania przez Gminę do treści
dokumentów planistycznych informacji o zasięgu występowania przekroczeń dopuszczalnych
poziomów hałasu od drogi krajowej nr 27, wynikających z „ Programu ochrony środowiska dla
Gminy Świdnica na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021” - Uchwała Rady Gminy
Świdnica nr XIII/90/2015 z 10.09.2015r.
W celu poprawy brd, a także redukcji emisji hałasu, GITD zamontowała fotoradar przy ul. Leśnej.
Z powyższego wynika, że wg stanowiska GDDKiA problem redukcji emisji hałasu został obniżony
poprzez wprowadzenie fotoradaru na niniejszym odcinku drogi, jak również poprzez
wprowadzenie informacji do dokumentów planistycznych Gminy Świdnica.
Uważam, że ww. stanowisko GDDKiA nie rozwiązuje problemu z emisją hałasu, ponieważ
ustawienie fotoradaru nie obniża znacząco jego emisji, nie mówiąc już o informacjach
planistycznych, które tak naprawdę mogą się odnosić tylko do nowo powstałych obiektów przy
DK 27.
Jedynym skutecznym sposobem na obniżenie hałasu jest montaż ekranów akustycznych, które
władze gminy w ww. programie ochrony środowiska uchwaliły jako najważniejszy kierunek
działań w celu podniesienia komfortu akustycznego.

Pozdrawiam serdecznie
Izabela Mazurkiewicz
Wójt Gminy Świdnica

