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Dokuczliwość hałasu w Poznaniu – stan na 2021 rok
Kontekst
Dokuczliwość hałasu była oceniana ankietowo w lutym i marcu 2021 roku. Ze względu na sytuację
pandemiczną i lockdown badanie było przeprowadzane w całości online. Z jednej strony niesie to ze sobą
poważną wadę jaką jest brak możliwości odpowiedniego doboru próby i jej kontroli. Z drugiej zaś pozwoliło
na uchwycenie różnic w postrzeganiu hałasu przed i w czasie trwania pandemii.
W ankiecie wzięło udział blisko 700 osób, ostatecznie analizowano wyniki 680 osób. Respondenci byli
w wieku od 16 do 80 lat (średnia 34,7 lat). Poza pytaniami ogólnymi (tzw. metryczką) odpowiadali oni na
szereg pytań dotyczących hałasu i jego dokuczliwości, zarówno przed jak i w czasie pandemii. Respondenci
odnosili się też do szeregu stwierdzeń, które mniej lub bardziej wiążą się z problematyką hałasu oraz
szeroko rozumianą tematyką transportu oraz środowiska.
Niniejsze badanie nawiązuje do pierwszej diagnozy tego typu. W 2007 roku pracownicy Instytutu Akustyki
UAM ze wsparciem socjologów tejże uczelni przeprowadzili badania ankietowe wśród mieszkańców
Poznania na temat dokuczliwości rozmaitych źródeł hałasu. W ankiecie wzięło udział prawie 800 osób.
Najdokuczliwszy i najpowszechniejszy był hałas drogowy, za nim hałas szynowy (tramwajowy) oraz lotniczy.
Na osiedlach z wielkiej płyty wysoki udział miał również hałas sąsiedzki. Większość wniosków z 2007 roku
można również odnieść do obecnego badania.
W niniejszym raporcie, ze względu na jego przeglądowy charakter, zawarto najważniejsze wnioski.
Szczegółowe wyniki zostaną opublikowane w czasie późniejszym w formie publikacji naukowych.

Najważniejsze wnioski
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Spośród wszystkich ankietowanych blisko 80% respondentów twierdzi, że dokucza im hałas
w miejscu zamieszkania



Wśród osób narzekających na hałas 75% przyznaje, że czasem nie otwiera okien w pomieszczeniach
ze względu na zbyt duży hałas na zewnątrz



Jednocześnie 65% osób dotkniętych hałasem twierdzi, że hałas przeszkadza im w śnie bądź
zaśnięciu



Wśród najczęściej zaznaczanych jako dokuczliwe źródeł przeważa hałas drogowy oraz sąsiedzki;
dużo osób zaznaczyło także opcję „inne” a także samoloty i tramwaje



Po dokonaniu kategoryzacji odpowiedzi wpisanych w rubrykę „inne”, pierwszą trójkę stanowią
zewnętrzne remonty i prace budowlane, pojazdy na sygnale oraz dzieci



Biorąc pod uwagę ocenę dokuczliwości poszczególnych źródeł (dokonywaną na skali od 0 do 10),
największą średnią dokuczliwość mają samochody i sąsiedzi, najniższą zaś – przemysł



Porównując sytuację sprzed i w czasie pandemii, zaobserwowano istotny statystycznie spadek
średniej oceny dokuczliwości samolotów oraz wydarzeń sportowych i rozrywkowych
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Potencjalne rekomendacje
Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki wydaje się, że działania ograniczające hałas powinny objąć między
innymi:


Ograniczanie hałasu drogowego



Ograniczanie hałasu sąsiedzkiego, który można uzyskać m.in. przez dokładniejszą kontrolę
izolacyjności akustycznej między mieszkaniami w nowobudowanych blokach a także skuteczniejsze
egzekwowanie prawa do odpoczynku; rozważyć można wpisanie do prawa obowiązywania ciszy
nocnej



Dokładniejszą kontrolę prowadzonych inwestycji mieszkaniowych i remontowych, zwłaszcza
w kontekście godzin wykonywania głośnych prac



Umożliwienie poruszania się w nocy pojazdom uprzywilejowanym wyłącznie z sygnałami świetlnymi
– wedle obowiązującego prawa pojazd jest uprzywilejowany w ruchu tylko wtedy, gdy jednocześnie
nadaje sygnały błyskowe i dźwiękowe

Ograniczenia wynikające z badania
Podstawową wadą przeprowadzonego badania jest brak możliwości kontroli grupy badawczej, który
wynikał jednak z niemożliwości przeprowadzenia badania w bardziej zorganizowany sposób ze względu na
trwający lockdown. Uzyskane odpowiedzi trudno też porównać z danymi o poziomach hałasu wynikającymi
z mapy akustycznej miasta. W związku z tym, planujemy – w nieco zmodyfikowanej formie – przeprowadzić
to badanie ponownie, pozyskując również informacje pozwalające na skorelowanie poszczególnych
odpowiedzi z konkretnymi miejscami na mapie a, co za tym idzie, również poziomami hałasu.
W dalszej częśc raportu znajdą Państwo bardziej szczegółowe omówienie uzyskanych wyników.
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Hałas i jego wpływ na zachowania/aktywności
Na pytanie „czy w miejscu zamieszkania dokucza Pani/Panu hałas?” twierdząco odpowiedziało 538 osób co
stanowi blisko 80% wszystkich odpowiedzi (rys. 1)

Rysunek 1. Odpowiedzi na pytanie "Czy w miejscu zamieszkania dokucza Pani/Panu hałas?".

Kolejne wyniki będą przedstawiane WYŁĄCZNIE dla tych osób, które narzekały na jakikolwiek rodzaj hałasu
(zatem n=538).
Dwa pytania dotyczyły wpływu hałasu na życie w kontekście otwierania okien w domu oraz przeszkadzania
w śnie/zaśnięciu.

Rysunek 2. Odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu hałasu na możliwość otwierania okien w pomieszczeniach oraz
na sen i zasypianie.
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Jak widać z rysunku 2, wśród osób narzekających na hałas ¾ respondentów czasem nie otwiera okna
w swoim miejscu zamieszkania właśnie ze względu na zbyt duży hałas dobiegający z zewnątrz. Blisko 65%
osób twierdzi z kolei, że hałas wpływa negatywnie na ich sen.

Dokuczliwe źródła hałasu
Narzekający na hałas respondenci mieli możliwość sprecyzowania jakie źródła hałasu im dokuczają.
Wybierali spośród zamkniętej listy, ale mieli też możliwość podania innego źródła (pole do wpisania
dowolnej odpowiedzi). Pytanie to było WIELOKROTNEGO wyboru, co oznacza, że dana osoba mogła
zaznaczyć kilka różnych odpowiedzi. Średnia liczba dokuczliwych źródeł hałasu na osobę wyniosła blisko 2,5.
Wśród wszystkich możliwości wyboru, rozkład odpowiedzi na poszczególne źródła hałasu przedstawia się
jak na rys. 3.

Rysunek 3. Dokuczliwe źródła hałasu w Poznaniu.

Jak widać, dominującym rodzajem hałasu w odpowiedziach są samochody oraz sąsiedzi i współlokatorzy.
Dużo odpowiedzi obejmuje kategorię „inne”. Powyżej stu zaznaczeń miały jeszcze samoloty oraz tramwaje.
Stosunkowo niewielki problem według respondentów stanowi sport i rozrywka, pociągi oraz przemysł.
Ponieważ w kategorii „inne” można było udzielić dowolnej odpowiedzi, wszystkie wpisy dokładnie
przeanalizowano a następnie dokonano pewnej dodatkowej kategoryzacji otrzymując również rozkład
nowych podkategorii w ramach „innych” źródeł hałasu. Sześć najważniejszych podkategorii przedstawiono
na rys. 4.
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Rysunek 4. Dominujące w kategorii "inne" dokuczliwe źródła hałasu.

Wśród innych źródeł hałasu zdecydowanie wyróżniają się zewnętrzne remonty i prace budowlane (20%
wszystkich odpowiedzi w kategorii „inne”). Na tę kategorię składały się głównie odpowiedzi dotyczące
budowy nowych bloków oraz remontów infrastruktury drogowej i tramwajowej. Na drugim miejscu znalazły
się pojazdy na sygnale zaś na trzecim – dzieci. Wśród odpowiedzi dotyczących dzieci przewijały się przede
wszystkim place zabaw, placówki oświatowe oraz dzieci sąsiadów słyszalne zza ściany. W pierwszej szóstce
najczęściej występujących podkategorii znalazły się jeszcze rozmowy i życie towarzyskie na wolnym
powietrzu (ogródki restauracji oraz tłum zbierający się pod lokalami), dostawy i odbiory (dominowały tutaj
odpowiedzi wskazujące na dostawy do sklepów oraz odbiór śmieci) i działalność religijna (bicie dzwonów,
procesje oraz zewnętrzne systemy nagłośnieniowe). Pozostałe źródła sklasyfikowane jako inne
zamieszczono w formie załącznika na końcu raportu.

Które źródła dokuczają najbardziej?
Aby dowiedzieć się, które źródła są najbardziej dokuczliwe zadano respondentom pytanie o to, które źródło
wyciszyli by w pierwszej kolejności gdyby mieli taką możliwość. Tym razem było to pytanie
JEDNOKROTNEGO wyboru, ponownie z opcją zaznaczania odpowiedzi „inne”. Wyniki zaprezentowano na
rys. 5.
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Rysunek 5. Odpowiedzi na pytanie, które źródło respondenci wyłączyliby w pierwszej kolejności gdyby mieli taką
możliwość.

Jak widać, odpowiedzi nie zmieniły się specjalnie w stosunku do poprzedniego pytania: nadal przeważają
samochody i sąsiedzi/współlokatorzy (łącznie stanowią blisko 60% wszystkich odpowiedzi), na trzecim
miejscu ponownie znalazły się inne źródła hałasu. Następnie, z podobnym wynikiem, uplasowały się
samoloty i tramwaje.
Ponownie przeprowadzono analizę kategorii „inne”, tworząc te same podkategorie co w poprzednim
punkcie. Najczęstsze odpowiedzi przedstawiają się jak na rys. 6.
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Rysunek 6. Najczęściej typowane do wyłączenia w pierwszej kolejności źródła w kategorii "inne".

Jak widać, w kategorii „inne” nadal przeważają zewnętrzne remonty i prace budowlane. Jednak na drugiej
pozycji znalazła się działalność religijna, trzecie miejsce znów zajęły pojazdy na sygnale. W pierwszej szóstce
znalazły się jeszcze dzieci, hałas instalacyjny (przede wszystkim klimatyzatory) oraz dostawy i odbiory.
Pozostałe źródła sklasyfikowane jako inne przedstawiono na wykresach w załączniku na końcu raportu.

Dokuczliwość hałasu przed i w trakcie pandemii
W ramach badania respondenci oceniali również dokuczliwość poszczególnych źródeł hałasu myśląc o nich
zarówno przed jak i w czasie trwania pandemii. W ten sposób można było sprawdzić czy dokuczliwość
niektórych źródeł hałasu nie zmieniła się w wyniku trwania lockdownu oraz gwałtownego wzrostu udziału
pracy zdalnej. Wyniki tego porównania przedstawiono na rys. 7. Warto odnotować, że dokuczliwość była
oceniana na numerycznej skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza „w ogóle nie dokuczliwe” a 10 „skrajnie
dokuczliwe” źródło hałasu.
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Rysunek 7. Porównanie średnich ocen dokuczliwości poszczególnych rodzajów hałasu przed i w trakcie pandemii.

Jak widać z rys. 7, istotne statystycznie różnice (brak „zachodzenia na siebie” słupków błędu) wystąpiły dla
samolotów oraz dla sportu i rozrywki.

Dokuczliwość hałasu a stwierdzenia dotyczące hałasu i środowiska
Respondenci byli proszeni również o ocenę łącznej dokuczliwości wszystkich potencjalnych źródeł hałasu
w swoim miejscu zamieszkania (tzw. całkowitej dokuczliwości), ponownie na skali od 0 do 10. Jednocześnie
ankietowani byli proszeni również o ocenę szeregu stwierdzeń dotyczących postrzegania hałasu i swoich
odczuć względem niego. Następnie korelowano odpowiedzi dotyczące dokuczliwości z poszczególnymi
stwierdzeniami.
W wyniku tych analiz okazało się, że ocena całkowitej dokuczliwości koreluje z następującymi
stwierdzeniami:
 „Nie lubię hałasu w okolicy mojego miejsca zamieszkania” – im bardziej dana osoba zgadza się
z tym stwierdzeniem, tym wyższe oceny całkowitej dokuczliwości
 „Okolica, w której mieszkam, jest hałaśliwa” – podobnie jak wyżej, jest to relacja dodatnia
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„Uważam, że hałas negatywnie wpływa na moje zdrowie” – gdy jedno rośnie, rośnie też wartość
drugiej zmiennej
„Mój dom/mieszkanie jest dobrze odizolowane od zewnętrznych źródeł hałasu” – jest to relacja
odwrotna, a więc im ktoś bardziej NIE ZGADZA się z tym stwierdzeniem, tym wyższe oceny
całkowitej dokuczliwości
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„Obawiam się, że bliskie źródła hałasu negatywnie wpływają na wartość mojego domu/mieszkania”
– relacja pozytywna, jedna i druga wartość rosną
„Mam poczucie, że nie mam żadnego wpływu na źródła hałasu i jego poziom” – im większa zgoda
z tym stwierdzeniem, tym wyższe oceny całkowitej dokuczliwości
„Przyzwyczaiłem się do źródeł hałasu w okolicy” – im większa zgoda z tym stwierdzeniem, tym
niższa ocena dokuczliwości (relacja ujemna)
„Uważam, że żyjąc w mieście, trzeba się pogodzić z hałasem” – relacja ujemna, zatem im mniej
respondent zgadza się z tym stwierdzeniem, tym wyższe oceny całkowitej dokuczliwości
„Chciałbym aby w moim mieście było ciszej” – relacja pozytywna, im większa zgoda z tym
stwierdzeniem, tym wyższe oceny dokuczliwości całkowitej

Warto również wspomnieć, że istnieje kilka innych ciekawych różnic w kontekście poszczególnych rodzajów
hałasu:
 Dla hałasu sąsiedzkiego ocena jego dokuczliwości jest wyraźnie niższa dla zabudowy jednorodzinnej
niż dla zabudowy wielorodzinnej. Potwierdza to podobne wnioski, które wynikały z ankiet
przeprowadzonych przez Instytut Akustyki w 2007 roku
 Dla oceny dokuczliwości hałasu samochodowego obserwuje się istotną różnicę pomiędzy tą grupą,
która przyznaje, że czasem nie otwiera okna ze względu na hałas a tą, która takich problemów nie
raportuje. Można stąd wysnuć wniosek, że jeśli ktoś nie otwiera okien ze względu na hałas, to tym
hałasem jest głównie hałas drogowy
 Wniosek dość oczywisty, ale potwierdzony w danych: w gronie osób, które dane źródło hałasu
zaznaczyły jako pierwsze do wyciszenia również to źródło hałasu miało najwyższe oceny
dokuczliwości (znacząco wyższe niż inne źródła)
Jak zaznaczono na wstępie, są to najważniejsze wnioski płynące z badania. Jego szczegółowa analiza będzie
zaprezentowana w ramach publikacji naukowej w czasie późniejszym.
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Załącznik 1: Dalsze źródła z kategorii „inne” zaznaczane jako dokuczliwe
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Załącznik 2: Pozostałe źródła z kategorii „inne” zaznaczane jako te, które
należy wyciszyć w pierwszej kolejności
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