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Prace budowlane związane z montażem izolacji akustycznej w każdym domu trwają dwa tygodnie. Po zakończeniu
montażu każdy właściciel nieruchomości otrzymuje pakiet gwarancji obejmujących wykonawstwo i materiały na prace
budowlane wykonane w domu.
Kontrole hałasu są wykonywane w 20% domów. Kontrola hałasu po zakończeniu prac budowlanych zostanie wykonana w
domach, w których przeprowadzono kontrole hałasu przed rozpoczęciem prac budowlanych. Kontrole hałasu są
wykonywane w celu określenia, czy modyfikacje w budynkach przyczyniły się do zmniejszenia poziomu hałasu wewnątrz
budynków.

ODPOWIEDZI NA CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Jakie kryteria decydują o tym, że dany dom jest uznawany za zabytkowy?
W przypadku określania domów mających wkład w dzielnicy uwzględnia się wiek domu oraz oryginalność materiałów lub
integralność pozostałości domu. Dom „mający wkład” to dom zlokalizowany w dzielnicy, wybudowany w 1952 roku lub
wcześniej, który jest wystarczająco zintegrowany z pierwotnym domem i zachowana jest wystarczająca ilość materiałów
z pierwotnego domu. Choć każdy dom jest inny, niektóre uwzględniane cechy obejmują zachowanie oryginalnych okien i
drzwi, wykończenia, bryły (tzn. kształtu i rozmiaru) oraz inne cechy architektoniczne.
Mój dom znajduje się w dzielnicy i został wybudowany przed 1952 rokiem, ale został określony jako „niemający
wkładu”. Czy można zmienić taką klasyfikację?
Nie. FAA i IHPD ustaliły, które domy „mają wkład”, na podstawie kryteriów określonych podczas tworzenia dzielnicy. W
celu zachowania spójności z kryteriami dzielnicy taka klasyfikacja jest wiążąca.
Czym różni się standardowy pakiet izolacji akustycznej od pakietu izolacji akustycznej dla budynku zabytkowego
spełniającego kryteria? Czy jeden jest lepszy od drugiego?
Pakiet izolacji akustycznej dla budynków zabytkowych spełniających kryteria jest zgodny ze standardami Departamentu
Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych (United States Department of Interior) w zakresie zachowania
zabytkowego charakteru budynku. Pakiety izolacji akustycznej dla budynków zabytkowych zostały opracowane w ramach
współpracy z FAA i IHPD. Nie ma istotnej różnicy w jakości pakietów izolacji akustycznej; pakiet izolacji dla budynku
zabytkowego spełniającego kryteria może składać się z różnych elementów, aby możliwe było zachowanie zabytkowego
charakteru budynku.
Jak ustalono podejście w zakresie izolacji akustycznej domów „mających wkład”?
Podejście do domów „mających wkład” i podlegających izolacji akustycznej opiera się na doświadczeniach
i wynikach zebranych podczas programu pilotażowego przeprowadzonego zgodnie z wytycznymi IHPD. W ramach procesu
w IHPD ustalono kompleksowe podejście do „mających wkład” domów oraz środków i materiałów, które mają być
stosowane zgodnie z kryteriami IHPD dotyczącymi zachowania istniejącego zabytkowego charakteru domu „mającego
wkład”.
Jak dowiem się, czy mój dom został wybrany do montażu izolacji akustycznej?
Właściciele domów, które spełniają kryteria RSIP, otrzymają pismo od CDA. Aby dowiedzieć się, czy Państwa dom spełnia
kryteria, należy zadzwonić pod numer 773-894-3255 i zostawić wiadomość głosową. Położenie domu względem mapy
akustycznej 65 DNL OMP można znaleźć na stronie CDA:
www.flychicago.com/OHare/EN/AboutUs/NoiseManagement/RSIP/Property-Locator.aspx.
Z kim mogę się skontaktować w kwestiach dotyczących dzielnicy i klasyfikacji „mający wkład” i „niemający wkładu”?
W przypadku pytań dotyczących dzielnicy prosimy o kontakt z IHPD: Carol J. Dyson, AIA, główny architekt
i koordynator ds. zachęt podatkowych (217-524-0276).
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IZOLACJA AKUSTYCZNA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W DZIELNICY
ZABYTKOWEJ NORWOOD PARK
Informacje podstawowe
Od 1995 roku Wydział Lotnictwa miasta Chicago (Chicago Department of Aviation, CDA) zarządza Programem izolacji
akustycznej budynków mieszkalnych (Residential Sound Insulation Program, RSIP) na osiedlach otaczających
Międzynarodowy Port Lotniczy Chicago O’Hare (O’Hare). Jest to jeden z najintensywniejszych programów na świecie i w
jego ramach przekazano ponad 339 mln USD ze środków federalnych i przeznaczonych na porty lotnicze w celu wykonania
izolacji akustycznej w ponad 11 500 domów (jednostek mieszkalnych). W 1996 roku utworzono komisję ds. hałasu z portu
lotniczego O’Hare (O’Hare Noise Compatibility Commission, ONCC), której zadaniem miało być przekazywanie uwag i
nadzorowanie wszystkich programów dotyczących hałasu, w tym RSIP.
Cel
Program RSIP został opracowany w celu redukowania skutków hałasu wewnątrz domów, pochodzącego od statków
powietrznych. Celem programu RSIP jest zapewnienie cichszego otoczenia i podniesienia jakości życia w domach
w obszarach najbardziej narażonych na hałas generowany przez statki powietrzne. Program RSIP ma na celu redukcję
hałasu generowanego przez statki powietrzne w budynkach mieszkalnych o co najmniej 5 decybeli (dB) oraz obniżenie
poziomu hałasu wewnątrz budynków do poziomu poniżej 45 dB. Odpowiednia izolacja akustyczna domów spełniających
kryteria nie tylko spowoduje, że w domach będzie ciszej, lecz także przyniesie korzyści dla właścicieli nieruchomości
wynikające z długotrwałych udoskonaleń i zwiększenia wydajności systemów ogrzewania i chłodzenia. Aby zakwalifikować
się do RSIP, domy muszą spełniać następujące kryteria:
1. Dom musi być wybudowany przed 30 września 2005 r.
2. Wskaźnik średniego poziomu hałasu w porze dziennej i nocnej w domu jest równy lub wyższy niż 65 decybeli (65
DNL) w granicach map akustycznych dla planowanego programu modernizacji O’Hare (O’Hare Modernization
Program, OMP) zatwierdzonego przez FAA zgodnie z decyzją FAA z 2005 r. dotyczącą oceny wpływu modernizacji
portu lotniczego O’Hare na środowisko, z wyjątkiem przypadków zaokrąglania do kwartału, jak opisano poniżej.
3. Dom musi znajdować się w kwartale, w którym poszczególne domu znajdują się w obrębie mapy akustycznej 65
DNL, i w takich przypadkach domy po obu stronach ulicy i do następnego skrzyżowania lub zmiany ulicy spełniają
wymagania.
Lokale mieszkalne mogą znajdować się w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, wielomieszkaniowych oraz do
użytku mieszanego. W przypadku budynków do użytku mieszanego izolacja akustyczna zostanie wykonana wyłącznie w
części mieszkalnej budynku.
Dzielnica zabytkowa Norwood Park
Etap 17C programu O’Hare RSIP obejmuje dzielnicę zabytkową Norwood Park (Dzielnica), która jest wymieniona
w krajowym rejestrze zabytków (krajowy rejestr). Dzielnica została wpisana do krajowego rejestru w 2002 roku pod
kryterium A (planowanie i rozwój osiedli) oraz kryterium C (architektura). Dzielnica od zachodu graniczy z Harlem Avenue,
od wschodu z Nagle Avenue, od południa z Bryn Mawr Avenue, z Avondale Street od północy. Zabytkowość wynika z
charakteru całej dzielnicy, a nie tylko poszczególnych domów. Południowo-zachodnia część dzielnicy jest zlokalizowana w
obrębie wskaźnika DNL wynoszącego 65 decybeli zgodnie z mapą akustyczną dla OMP. Domy kwalifikujące się do izolacji
akustycznej zlokalizowane w dzielnicy zostały określone jako „mające wkład” lub „niemające wkładu” w zabytkowy
charakter dzielnicy.
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Określenie zabytkowości i spełnienie kryteriów
W październiku 2002 roku 41. okręg miasta Chicago złożył formularz o wpis dzielnicy do krajowego rejestru.
W formularzu wskazano łącznie 841 budynków zlokalizowanych w dzielnicy. Spośród 841 budynków w dzielnicy
259 budynków spełnia kryteria RSIP. Spośród 259 budynków spełniających kryteria 159 budynków określono jako mające
wkład w charakter dzielnicy, zaś 100 budynków określono jako niemające wkładu, ponieważ zostały wybudowane po roku
1952, czyli po okresie świetności („Period of Significance”) zgodnie z pkt 8 formularza wpisu do krajowego rejestru, lub ze
względu na istotne zmiany dokonane w budynku.
Finansowanie
FAA zapewnia 80% środków finansowych z subwencji w ramach Programu poprawy funkcjonowania portów lotniczych
(Airport Improvement Program, AIP), natomiast miasto Chicago zapewnia pozostałe 20%, korzystając
z zatwierdzonych źródeł przychodów portu lotniczego.
Typy izolacji
Po zakwalifikowaniu budynku do RSIP istnieje kilka sposobów na zredukowanie hałasu generowanego przez statki
powietrzne w domu. Typowe rozwiązania w zakresie izolacji akustycznej mogą obejmować:
•
•
•
•
•

okna (zmodyfikowanie istniejących lub wymiana na okna akustyczne);
drzwi wejściowe z drewna litego (zwane drzwiami głównymi);
wymiana szklanych drzwi przesuwnych;
akustyczne drzwi zewnętrzne;
osłony deflektora klimatyzatora z litego drewna.

Uwaga: Prace będą wykonywane wyłącznie w lokalach mieszkalnych. Wspólne obszary budynków wielomieszkaniowych,
takie jak pralnie, korytarze, wejścia, klatki schodowe itp., nie są objęte RSIP.
Oznaczenie fasady od strony ulicy
Podczas zajmowania się budynkami zabytkowymi konsultowano się z Wydziałem Ochrony Zabytków stanu Illinois (Illinois
Historic Preservation Division, IHPD), który zwrócił szczególną uwagę na konieczność zachowania w jak największym
stopniu zabytkowego charakteru i istniejących materiałów w fasadach od strony ulicy w domach mających wkład.
W koordynacji z IHPD, RSIP definiuje fasadę od strony ulicy: fasada zewnętrzna budynku zlokalizowanego bezpośrednio
przy drodze lub ulicy przeznaczonych do ruchu drogowego. W celu zachowania ciągłości wnętrza pomieszczenia fasada od
strony ulicy będzie przedłużona i obejmie narożne pomieszczenia, które mają fasadę zarówno od strony ulicy, jak i od
drugiej strony.
Poszczególne okna i drzwi w domu będą powiązane z fasadą od strony ulicy lub od drugiej strony i zebrane zostaną
dodatkowe informacje dotyczące stanu, stylu i materiałów w celu wybrania właściwego rozwiązania. W przypadku drzwi i
okien na fasadzie od strony ulicy i od drugiej strony mogą, ale nie muszą zostać zastosowane te same rozwiązania.
Działania przed rozpoczęciem prac budowlanych
CDA zaprasza właścicieli na spotkanie informacyjne dotyczące procesu izolacji akustycznej. Spotkanie jest przewidziane
wyłącznie dla osób z domów spełniających kryteria i wymagane jest zaproszenie. CDA prowadzi salon RSIP w budynku
Administracji Lotnictwa (10510 W. Zemke Road, Chicago, IL 60666), w którym dostępne są pełnowymiarowe próbki okien
oraz drzwi wejściowych i zewnętrznych. W przypadku każdego domu objętego programem RSIP ustalany jest termin wizyty
inwentaryzacyjnej w domu w celu wyboru pakietu izolacji akustycznej najbardziej korzystnego w danym budynku
mieszkalnym oraz wykonania wstępnych pomiarów okien i drzwi.
Działania podczas prac budowlanych i po pracach budowlanych
Po udzieleniu zamówienia na prace budowlane zaplanowana zostanie wizyta pomiarowa w każdym domu. Podczas tej
wizyty wykonawca prac budowlanych wykona dokładne pomiary otworów okien i drzwi oraz potwierdzi wybory dokonane
przez właściciela nieruchomości. Wszystkie akustyczne drzwi i okna w programie O’Hare RSIP są wykonywane na
zamówienie dla każdego domu.
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