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Przedmiot i zakres stosowania Wytycznych WR-M-51

Przedmiot Wytycznych stanowią podstawowe zasady projektowania, realizacji oraz utrzymania elementów

i urządzeń ochrony środowiska na drogowych obiektach inżynierskich

Zakres wytycznych obejmuje w szczególności zasady stosowania i lokalizowania elementów i urządzeń

ochrony środowiska na drogowych obiektach inżynierskich, a także podstawowe zasady dotyczące

wykonywania opracowań środowiskowych w procesie inwestycyjnym oraz w trakcie utrzymania obiektów

inżynierskich

Wytyczne stosuje się do elementów i urządzeń ochrony środowiska na etapie projektowania, budowy

i utrzymania obiektów inżynierskich odpowiednio do zakresu i ich wykorzystania

Wytyczne nie dotyczą przejść dla zwierząt



Spis treści – zakres wytycznych WR-M-51
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3. Definicje i objaśnienia skrótów

4. Klasyfikacja elementów i urządzeń ochrony środowiska

4.1. Elementy i urządzenia związane z ochroną przed hałasem

4.2. Elementy i urządzenia związane z ochroną wód

4.3. Urządzenia podczyszczające zanieczyszczone powietrze z tuneli

5. Projektowanie oraz realizacja elementów i urządzeń ochrony środowiska

5.1. Rodzaje opracowań środowiskowych i ich wymagania dotyczące wyboru elementów i urządzeń ochrony środowiska na etapie 

projektowania

5.1.1. Rodzaje opracowań środowiskowych w procesie inwestycyjnym

5.1.2. Metody wyboru elementów i urządzeń ochrony środowiska w procesie oceny oddziaływania na środowisko
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5.3. Inne elementy i urządzenia o dodatkowych funkcjach związanych z ochroną przed hałasem
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5.3.2. Urządzenia dylatacyjne i przekrycia

5.4. Urządzenia ochrony wód

5.5. Urządzenia podczyszczające zanieczyszczone powietrze z tuneli

6. Utrzymanie elementów i urządzeń ochrony środowiska

6.1. Rodzaje opracowań środowiskowych i ich zakres mający wpływ na dodatkowe zastosowanie elementów i urządzeń ochrony środowiska 

na etapie eksploatacji

6.2. Wymagania dla dodatkowych elementów i urządzeń ochrony środowiska na etapie ich utrzymania

6.3. Monitoring elementów i urządzeń ochrony środowiska na etapie utrzymania



Ogólny algorytm postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach



Metody ograniczania hałasu drogowego na obiektach inżynierskich



Podział ekranów przeciwhałasowych

Podział pod względem właściwości akustycznych

Podział pod względem przezierności

Pochłaniające, nieprzezroczyste

Odbijające, przezroczyste



Sposoby projektowania parametrów geometrycznych

ekranów przeciwhałasowych

ℎ𝑜𝑏𝑠 ≤
𝑟𝑜𝑏𝑠

𝑟𝑒
ℎ𝑒 − ℎ𝑧 + ℎ𝑧 [m]

𝑟𝑜𝑏𝑠 – odległość horyzontalna punktu obserwacji od źródła [m],

𝑟𝑒 – odległość horyzontalna ekranu od źródła [m],

ℎ𝑒 – wysokość ekranu przeciwhałasowego [m],

ℎ𝑧 – wysokość źródła dźwięku [m].



Nawierzchnie drogowe obniżające hałas – klasyfikacja

Gardziejczyk W., Przegląd i analiza porównawcza metod i badania hałaśliwości 

nawierzchni drogowych. Magazyn Autostrady, nr 1-2/2011, 2011 r., s: 24-31

Podział z uwagi na zawartość wolnych przestrzeni

Struktura zamknięta Struktura otwarta



Nawierzchnie drogowe obniżające hałas – skuteczność akustyczna

Klasa nawierzchni w odniesieniu do 

hałasu drogowego

Rozwiązanie 

technologiczne
Współczynnik korekcyjny [dB]

Czas zachowania właściwości 

akustycznych

Nawierzchnie standardowe 

(o normalnej hałaśliwości)

SMA 5 - 1.5 12 lat

SMA 8 - 1.0 12 lat

SMA 11 0.0 12 lat

AC 5S - 1.0 12 lat

AC 8S - 0.5 12 lat

AC 11S 0.0 12 lat

Nawierzchnie redukujące hałas 

(o zredukowanej hałaśliwości)

BBTM 8A - 2.0 6 lat

BBTM 8A1) - 2.5 9 lat

BBTM 8B - 3.5 6 lat

BBTM 8B1) - 4.0 9 lat

BBTM 11A - 1.5 6 lat

BBTM 11A1) - 2.0 9 lat

BBTM 11B - 2.0 6 lat

BBTM 11B1) - 2.5 9 lat

Nawierzchnie redukujące hałas 

(ciche)

PA 8 - 5.5 6 lat

PA 11 - 4.5 6 lat

1) mieszanki mineralno-asfaltowe według załącznika nr 10 projektu RID-I/76

Projekt RID-I/76 Ochrona przed hałasem drogowym, NCBiR, GDDKiA. 2017 r.



Metody redukcji hałasu generowanego przez pojazdy

przejeżdżające po urządzeniach dylatacyjnych

Z punktu widzenia ochrony przeciwhałasowej zaleca

się stosowanie rozwiązań polegających na

uciągleniu nawierzchni lub używaniu

bitumicznego przekrycia dylatacyjnego.

Rozwiązania te są możliwe do zastosowania w

przypadku kompensowania całkowitych

przemieszczeń krawędzi szczeliny dylatacyjnej

obiektów inżynierskich nie przekraczających

odpowiednio 5 i 40 mm

Jeżeli rozwiązania opisane powyżej nie mogą być

stosowane, a konieczne jest zapewnienie

odpowiedniego klimatu akustycznego w sąsiedztwie

obiektów inżynierskich, należy stosować urządzenia

dylatacyjne palczaste, o ile jest to możliwe z uwagi

na inne uwarunkowania technologiczne i techniczne



Elementy i urządzenia związane z ochroną wód

Na drogowych obiektach 

inżynierskich należy stosować 

szczelne systemy odwodnienia

Na odcinkach poprzedzających

drogowe obiekty inżynierskie stosuje

się systemy odwodnienia otwarte

lub zamknięte.



Elementy i urządzenia związane z ochroną wód



Elementy i urządzenia związane z ochroną wód – systemy zamknięte

(tereny bardzo wrażliwe)



Elementy i urządzenia związane z ochroną wód

Obszary bardzo wrażliwe →

Odcinki dróg poprzedzające drogowe 

obiekty inżynierskie

a) Szczelne systemy odwodnienia (zamknięte 

lub otwarte)

b) Urządzenia inżynierskie 

Obszary średnio wrażliwe →

Odcinki dróg poprzedzające drogowe 

obiekty inżynierskie SDR≥11 300 P/d

a) Szczelne systemy odwodnienia (zamknięte 

lub otwarte)

b) Urządzenia inżynierskie

Obszary średnio wrażliwe →

Odcinki dróg poprzedzające drogowe 

obiekty inżynierskie SDR<11 300 P/d

a) Dowolne systemy odwodnienia (zamknięte 

lub otwarte)

b) Urządzenia inżynierskie, retencyjne, 

retencyjno-infiltracyjne i infiltracyjne

Obszary mało wrażliwe →

Odcinki dróg poprzedzające drogowe 

obiekty inżynierskie

a) Dowolne systemy odwodnienia (zamknięte 

lub otwarte)

b) Urządzenia retencyjne, retencyjno-

infiltracyjne i infiltracyjne
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