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Hałas drogowy – HD01 

ID obszaru* Nazwa obszaru Działania programowe 

HD01 
(HD1) 

ul. Panewnicka  
(od ul. Śmiłowickiej do ul. Owsianej) 

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości 
dopuszczalnych np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach 
dla pieszych wzbudzanej radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej 

prędkości, zastosowania wyspy/azylu na przejściach dla pieszych 

*  w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r. 

 

WSKAŹNIK LDWN 
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WSKAŹNIK LN 
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Hałas drogowy – HD02 

ID obszaru* Nazwa obszaru Działania programowe 

HD02 
(HD2) 

ul. Krucza  
(od ul. Panewnickiej  
do ul. Wybickiego) 

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości 
dopuszczalnych np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach 
dla pieszych wzbudzanej radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej 

prędkości, zastosowania wyspy/azylu na przejściach dla pieszych 

*  w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r. 

 

WSKAŹNIK LDWN 
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WSKAŹNIK LN 

 
  



 
 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019 – 2024 
ZAŁĄCZNIK 1 – wizualizacje skuteczności działań 

 

strona 5 

 

Hałas drogowy – HD03 

ID obszaru* Nazwa obszaru Działania programowe 

HD03 
(HD3) 

ul. Chorzowska 
(od ul. Piastów do ul. Dębowej) 

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości 
dopuszczalnych np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej 

radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej prędkości 

*  w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r. 

 

WSKAŹNIK LDWN 
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WSKAŹNIK LN 

 
  



 
 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019 – 2024 
ZAŁĄCZNIK 1 – wizualizacje skuteczności działań 

 

strona 7 

 

Hałas drogowy – HD04 

ID obszaru* Nazwa obszaru Działania programowe 

HD04 
(HD4) 

ul. Brynowska 

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości 
dopuszczalnych np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach 
dla pieszych wzbudzanej radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej 

prędkości, zastosowania wyspy/azylu na przejściach dla pieszych 

*  w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r. 

 

WSKAŹNIK LDWN 
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WSKAŹNIK LN 
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Hałas drogowy – HD05 

ID obszaru* Nazwa obszaru Działania programowe 

HD05 
(HD5) 

ul. Gliwicka 
(od ul. Wiśniowej do ul. Kupca) 

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości 
dopuszczalnych np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach 
dla pieszych wzbudzanej radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej 
prędkości, zastosowania wyspy/azylu na przejściach dla pieszych, 

wyniesienia skrzyżowań, przejść dla pieszych 

*  w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r. 
 

WSKAŹNIK LDWN 
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WSKAŹNIK LN 
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Hałas drogowy – HD06 

ID obszaru* Nazwa obszaru Działania programowe 

HD06 
(HD7) 

ul. Szarych Szeregów  
(od ul. Hierowskiego  
do ul. Tymiankowej) 

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości 
dopuszczalnych np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach 
dla pieszych wzbudzanej radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej 

prędkości, zastosowania wyspy/azylu/wyniesienia na przejściach 
dla pieszych 

*  w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r. 
 

WSKAŹNIK LDWN 
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WSKAŹNIK LN 
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Hałas drogowy – HD07 

ID obszaru* Nazwa obszaru Działania programowe 

HD07 
(HD8) 

ul. Bocheńskiego 
(od ul. Gliwickiej do ul. Pośpiecha) 

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości 
dopuszczalnych np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej 

radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej prędkości, wspomaganej 
wizualną informacją o nadmiernej prędkość pojazdów wraz z numerami 

rejestracyjnymi 

*  w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r. 
 

WSKAŹNIK LDWN 
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WSKAŹNIK LN 
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Hałas drogowy – HD08 

ID obszaru* Nazwa obszaru Działania programowe 

HD08 
(HD9) 

ul. Józefowska  
(od Skweru Księdza Bolesława 

Kałuży do ul. Bytkowskiej), 
fragment ul. Bytkowskiej 

dochodzącej do ul. Józefowskiej 

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości 
dopuszczalnych np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla 

pieszych wzbudzanej radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej prędkości, 
zastosowania wyspy/azylu na przejściach dla pieszych, wyniesienia 
skrzyżowań, przejść dla pieszych, zmianę organizacji ruchu poprzez 

wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych 

*  w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r. 
 

WSKAŹNIK LDWN 
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WSKAŹNIK LN 
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Hałas drogowy – HD12 

ID obszaru* Nazwa obszaru Działania programowe 

HD12 
(HD13) 

ul. Murckowska  
(od Roździeńskiego do 1 Maja) 

Ekran o długości ok. 200 m po stronie wschodniej i ok. 120 m po stronie 
zachodniej; projekt i budowa zabezpieczeń w ramach planowanej 

przebudowy Al. Roździeńskiego  

*  w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r. 

 

WSKAŹNIK LDWN 
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WSKAŹNIK LN 
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Hałas drogowy – HD13 

ID obszaru Nazwa obszaru Działania programowe 

HD13 
ul. Gliwicka 

(Przedszkole Miejskie nr 30) 
Ekran akustyczny wzdłuż południowej i zachodniej granicy terenu 

przedszkola (wokół placu zabaw) 

 

WSKAŹNIK LDWN 

 



 
 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019 – 2024 
ZAŁĄCZNIK 1 – wizualizacje skuteczności działań 

 

strona 20 

 

WSKAŹNIK LN 
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Hałas drogowy – HD14 

ID obszaru* Nazwa obszaru Działania programowe 

HD14 
(HD15 i HD23) 

Al. Roździeńskiego 
(od Ścigały do granic miasta) 

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do 100 km/h 
w całej dobie z uwagi na hałas wraz z odcinkowym pomiarem prędkości 

*  w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r. 

 

WSKAŹNIK LDWN (arkusz 1) 
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WSKAŹNIK LN (arkusz 1) 
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WSKAŹNIK LDWN (arkusz 2) 
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WSKAŹNIK LN (arkusz 2) 
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WSKAŹNIK LDWN (arkusz 3) 
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WSKAŹNIK LN (arkusz 3) 
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Hałas drogowy – HD16 

ID obszaru* Nazwa obszaru Działania programowe 

HD16 
(HD22) 

ul. Mysłowicka  
(od Batalionów Chłopskich 

do Szopienickiej) 

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości 
dopuszczalnych np. przy pomocy szykan drogowych, progów 

zwalniających 

*  w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r. 

 

WSKAŹNIK LDWN 
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WSKAŹNIK LN 
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Hałas drogowy – HD17 i HD26 

ID obszaru Nazwa obszaru Działania programowe 

HD17 

Drogowa Trasa Średnicowa 
(od ul. Gałeczki do wiaduktu 

nad ul. Bracką) 

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do 70 km/h z uwagi 
na hałas wspomagane wizualną informacją o nadmiernej prędkość pojazdów 

wraz z numerami rejestracyjnymi 

HD26 

ul. Gliwicka 
(od ul. Grundmana do gr. 

miasta) 

Uspokojenie i ograniczenie ruchu pojazdów poprzez: ograniczenie prędkości 
ruchu, zwężenia w przekroju drogi (wyspy/azyle drogowe na przejściach 
dla pieszych), realizację przystanków wiedeńskich, reorganizację ruchu 

poprzez wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych i wyniesionych skrzyżowań 
 

WSKAŹNIK LDWN (arkusz 1) 
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WSKAŹNIK LN (arkusz 1) 
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WSKAŹNIK LDWN (arkusz 2) 
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WSKAŹNIK LN (arkusz 2) 

 



 
 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019 – 2024 
ZAŁĄCZNIK 1 – wizualizacje skuteczności działań 

 

strona 33 

 

WSKAŹNIK LDWN (arkusz 3) 
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WSKAŹNIK LN (arkusz 3) 

  



 
 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019 – 2024 
ZAŁĄCZNIK 1 – wizualizacje skuteczności działań 

 

strona 35 

 

Hałas drogowy – HD18 

ID obszaru Nazwa obszaru Działania programowe 

HD18 
ul. Chorzowska (DK79) 

(od gr. miasta do ul. Piastów) 

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do 60 km/h 
z uwagi na hałas wspomagane wizualną informacją o nadmiernej 

prędkość pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi 

 

WSKAŹNIK LDWN (arkusz 1) 
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WSKAŹNIK LN (arkusz 1) 
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WSKAŹNIK LDWN (arkusz 2) 
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WSKAŹNIK LN (arkusz 2) 
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Hałas drogowy – HD20 

ID obszaru* Nazwa obszaru Działania programowe 

HD20 
(HD10) 

Dolina Trzech Stawów  
przy ul. Murckowskiej/ Górnośląskiej 

Ekran o długości ok.1100 m i wysokości min. 6 m zlokalizowany 
po zachodniej stronie ul. Murckowskiej 

*  w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r. 

 

WSKAŹNIK LDWN 
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WSKAŹNIK LN 
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Hałas drogowy – HD21 

ID obszaru* Nazwa obszaru Działania programowe 

HD21 
(HD11) 

Park Kościuszki  
przy ul. Górnośląskiej 

Ekran o długości ok. 300 m zlokalizowany po południowej stronie 
ul. Górnośląskiej 

*  w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r. 

 

WSKAŹNIK LDWN 
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WSKAŹNIK LN 
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Hałas drogowy – HD22 

ID obszaru* Nazwa obszaru Działania programowe 

HD22 
(HD14) 

al. Roździeńskiego 
(od al. Korfantego  
do ul. Bogucickiej) 

Przedłużenie istniejącego ekranu po południowo-zachodniej stronie 
Al. Roździeńskiego o ok. 50 m i ekranu między jezdniami o ok. 80 m 

(wys. ok. 6 m). (istniejące ekrany nie chronią budynku  
przy ul. Uniwersytecka 21)  

*  w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r. 

 

WSKAŹNIK LDWN 
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WSKAŹNIK LN 
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Hałas drogowy – HD23 

ID obszaru* Nazwa obszaru Działania programowe 

HD23 
(HD17) 

ul. Bielska 
(Przedszkole Miejskie nr 72) 

Ekran akustyczny o długości ok.210 m zlokalizowany w rejonie 
przedszkola 

*  w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r. 

 

WSKAŹNIK LDWN 
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WSKAŹNIK LN 
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Hałas drogowy – HD24 

ID obszaru* Nazwa obszaru Działania programowe 

HD24 
(HD19) 

ul. Jankego 
(od ul. Kolejowej do ul. Armii 

Krajowej) 

Ograniczenie rzeczywistej prędkości ruchu pojazdów do wartości 
dopuszczalnych np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej na przejściach 
dla pieszych wzbudzanej radarem, pętlą indukcyjną przy nadmiernej 

prędkości 

*  w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r. 

 

WSKAŹNIK LDWN (arkusz 1) 
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WSKAŹNIK LN (arkusz 1) 
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WSKAŹNIK LDWN (arkusz 2) 
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WSKAŹNIK LN (arkusz 2) 
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Hałas drogowy – HD25 

ID obszaru* Nazwa obszaru Działania programowe 

HD25 
(HD20) 

ul. Bagienna (DK79) 
(od Boh. Monte Cassino do Łącznej) 

Ekran akustyczny wzdłuż południowej strony ulicy o długości ok. 500 m 

*  w nawiasie podano kod działania w POŚpH z 2017 r. 

 

WSKAŹNIK LDWN 
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WSKAŹNIK LN 
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Hałas kolejowy – HK02 

ID obszaru Nazwa obszaru Działania programowe 

HK02 
Linia nr 139 

(rejon ul. Hadyny) 
Bieżące prace utrzymaniowo-naprawcze, w tym szlifowanie szyn 

 

WSKAŹNIK LDWN 
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WSKAŹNIK LN 
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Hałas kolejowy – HK03 

ID obszaru Nazwa obszaru Działania programowe 

HK03 
Linia nr 139 

(rejon ul. Franciszkańskiej) 
Bieżące prace utrzymaniowo-naprawcze, w tym szlifowanie szyn 

 

WSKAŹNIK LDWN 
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WSKAŹNIK LN 
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Hałas kolejowy – HK07 

ID obszaru Nazwa obszaru Działania programowe 

HK07 
Linia nr 161 

(rejon ul. Roździeńskiej) 
Bieżące prace utrzymaniowo-naprawcze, w tym szlifowanie szyn 

 

WSKAŹNIK LDWN 
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WSKAŹNIK LN 
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