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WSTĘP 

Hałas to wszelki dźwięk nieprzyjemny bądź niepożądany, dokuczliwy i szkodliwy dla 
zdrowia, utrudniający lub uniemożliwiający pracę lub odpoczynek, spowodowany ludzką 
działalnością. Jego uciążliwość określana jest jako ogólna reakcja człowieka, wyrażająca postawę 
niezadowolenia i sprzeciwu wobec warunków akustycznych bądź związanych z nimi 
implikacjami zdrowotnymi. Hałas komunikacyjny kołowy i szynowy, stanowi niezmiennie 
podstawowe źródło niezadowolenia i uciążliwości w miastach, pomimo ogromnego postępu jaki 
dokonał się w ostatnich 20 latach zwłaszcza w redukcji hałaśliwości pojazdów. Wartości 
natężenia ruchu oraz szybkości pojazdów towarzyszy również systematyczne narastanie 
głośności hałasu ulicznego dochodzące już do granicy wytrzymałości przeciętnego mieszkańca. 
Opanowując arterie komunikacyjne, hałas rozprzestrzenia się na duże obszary miasta, wdzierając 
się także do naszych miejsc zamieszkania. 

Czynnikiem który w sposób istotny wpływa na relacje między warunkami akustycznymi 
a człowiekiem jest tzw. subiektywna wrażliwość na hałas. Dotyczy ona zarówno fizjologicznych 
predyspozycji odbioru dźwięku, reakcji emocjonalnych jak i subiektywnych odczuć. Odczuwanie 
dźwięku jako hałasu zależy więc zarówno od cech indywidualnych każdego człowieka, jak też od 
cech fizycznych dźwięku. Wśród ludzi można stwierdzić ogromne różnice indywidualne, stąd 
ocena hałasu zależy od wieku, wrażliwości, stanu zdrowia, odporności psychicznej i chwilowego 
nastroju człowieka. Subiektywne odczuwanie hałasu przejawia się m.in. tym, że hałas 
wytworzony przez dane zjawisko, dla jednej osoby może nie być dokuczliwy, natomiast dla 
innych ludzi może być męczący lub wręcz nieznośny. Dokuczliwość hałasu dodatkowo potęguje 
się wówczas, jeśli wystąpi on niespodziewanie, lub nie można określić kierunku z którego on się 
pojawi. Podstawowymi cechami fizycznymi dźwięku wpływającymi na jego odczuwanie są: 
poziom, częstość występowania, czas trwania  oraz charakterystyka widmowa. 

Do głównych źródeł hałasu kształtujących klimat akustyczny na terenach 
zurbanizowanych zaliczane są: 

• komunikacja samochodowa, tramwajowa, lotnicza, kolejowa, 
• parkingi, zajezdnie autobusowe i tramwajowe, 
• zakłady przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe, 
• obiekty publiczne związane z hałaśliwą działalnością: stadiony, tereny zabaw, dyskoteki, 

kluby muzyczne, 
• imprezy okolicznościowe: koncerty, występy uliczne, 
• tereny budowy, 

Ze względu na dynamiczny wzrost ilości pojazdów samochodowych, niedostatecznie 
rozbudowaną sieć dróg i złą jakość ich nawierzchni, hałas wytwarzany przez transport 
samochodowy stanowi jeden z głównych rodzajów obciążenia środowiska. 

O poziomie hałasu komunikacyjnego, zarówno w miastach, jak i przy trasach 
komunikacyjnych na terenach pozamiejskich, decyduje bardzo wiele różnego rodzaju czynników, 
takich jak:  

• natężenie ruchu pojazdów,  
• procentowy udział pojazdów ciężarowych w strumieniu pojazdów,  
• prędkość strumienia pojazdów, 
• położenie drogi oraz rodzaj nawierzchni, 
• rodzaj i szerokość drogi,  
• płynność ruchu pojazdów,  
• ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna,  



• rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy,  
• odległość pierwszej linii zabudowy od skraju jezdni. 

UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZ ĄCE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW 
HAŁASU  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotycząca oceny i zarządzania hałasem 
środowiskowym COM(2000)468 traktuje hałas jako zanieczyszczenie, wobec którego należy przyjmować 
takie same ogólne zasady, obowiązki i formy postępowania jak do pozostałych zanieczyszczeń 
i związanych z nimi dziedzin ochrony środowiska. Wprowadzona w dniu 1 października 2001 roku 
ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), której ostateczny kształt 
został oparty o ww. dyrektywę jest świadectwem dostosowywania prawa krajowego do standardów 
obowiązujących w UE.  

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normującym dopuszczalne poziomy hałasu jest 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. 2007.120.826). Wartości te muszą 
stanowić bezwzględnie przestrzeganą normę w odniesieniu do nowo planowanych terenów. Wartości 
poziomów dopuszczalnych zależne są od funkcji urbanistycznej jaką spełnia dany teren. Dla terenów 
wymagających intensywnej ochrony przed hałasem określone są najniższe poziomy dopuszczalne, 
natomiast dla terenów gdzie ochrona przed hałasem nie jest zagadnieniem krytycznym poziomy 
dopuszczalne są najwyższe.  

Poniżej zestawiono akty prawne, które powinny być uwzględniane przy prowadzeniu monitoringu 
hałasu w środowisku: 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania 
wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz.U. 2007.106.728 i 729); 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez 
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem 
(Dz.U. 2007.192.1392); 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii 
tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym 
organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji 
(Dz.U. 2003.18.164); 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu 
udostępniania informacji o środowisku (Dz.U. 2007.120.828). 



Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu - 
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty 
statków powietrznych wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania 
i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby 

Klasa 

standardu 

akustyczne

go 

Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 1) 
Pozostałe obiekty i grupy 

źródeł hałasu 

LAeqD 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeqN 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom  

LAeqD 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po 
sobie 

następującym 

LAeqN 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie 

nocy 

1 A. Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

50 45 45 40 

 B. Tereny szpitali poza miastem 

2 A. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  

55 
 

50 
 

50 
 

40 
 

 
B. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 

wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży  

 C. Tereny domów opieki społecznej 

 D. Tereny szpitali w miastach 

3 
 

A. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

60 50 55 45 
 

B. Tereny zabudowy zagrodowej  

C. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe  

 D. Tereny mieszkaniowo-usługowe 

4 A. Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców  

65 55 55 45 

1) wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym 



Tabela 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, 
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty 
statków powietrznych wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia 
długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

Klasa 

standardu 

akustyczne

go 

Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 1) 
Pozostałe obiekty i grupy 

źródeł hałasu 

LDWN 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 

wszystkim 
dobom roku 

LN 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 

wszystkim 
porom nocy 

LDWN 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 

wszystkim 
dobom roku 

LN 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 

wszystkim 
porom nocy 

1 A. Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

50 45 45 40 

 B. Tereny szpitali poza miastem 

2 A. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  

55 50 50 40  
B. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 

wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży  

 C. Tereny domów opieki społecznej 

 D. Tereny szpitali w miastach 

3 A. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

60 50 55 45 B. Tereny zabudowy zagrodowej  

 C. Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 

 D. Tereny mieszkaniowo-usługowe 

4 A. Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców  

65 55 55 45 

1) wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym 

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 1993 roku, wskazane jest dla 
zabudowy mieszkaniowej dążenie do ograniczenia równoważnego poziomu dźwięku na zewnątrz 
budynku do wartości 55 dB w dzień i 45 dB w nocy, co umożliwia utrzymanie właściwych warunków 
akustycznych w pomieszczeniach przy uchylonych lub okresowo otwieranych oknach. Z drugiej strony, 
zgodnie ze wspomnianymi zaleceniami WHO, dotyczącymi dokuczliwości, zakłóceń snu i zakłóceń 
rozmów, należy uznać, że przekroczenie granicy poziomów hałasu na zewnątrz budynku, równej 70 dB 
w porze dziennej i 60 dB w porze nocnej, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. 

Hałas środowiskowy może być również rozpatrywany w kategoriach ocen subiektywnych. 
Państwowy Zakład Higieny opracował na podstawie badań ankietowych skalę subiektywnej uciążliwości 
zewnętrznych hałasów komunikacyjnych. Zgodnie z dokonaną klasyfikacją uciążliwość tego rodzaju 
hałasów w następujący sposób zależy od wartości poziomu równoważnego LAeq: 

• mała uciążliwość LAeq < 52 dB, 
• średnia uciążliwość 52 dB< LAeq > 62 dB, 
• duża uciążliwość 63 dB< LAeq > 70 dB, 
• bardzo duża uciążliwość LAeq > 70 dB (obszar zagrożeń). 



 
Opracowanie wykonane 
w Wydziale Monitoringu 
Środowiska 
Autor: Anna Antosz 

Wrocław 2009 r. 

BADANIA HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH  
WOJEWÓDZTWA DOLNO ŚLĄSKIEGO  

1. Cel i zakres pomiarów 

Głównym założeniem wykonanych pomiarów akustycznych było określenie warunków panujących 
w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych i uzyskanie informacji o uciążliwości akustycznej 
analizowanych tras.  

Informacje zawarte w opracowaniu mogą być wykorzystywane, między innymi przy sporządzaniu 
opracowań ekofizjograficznych oraz przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Będą one także przydatne przy opracowywaniu programu ochrony środowiska przed 
hałasem, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego - zgodnie z art. 119 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 

Pomiary wykonywano w porze dziennej, w czterech okresach w następujących porach doby: 
• poranna w godzinach pomiędzy 600- 900, 
• południowa w godzinach pomiędzy 900- 1800, 
• wieczorna w godzinach pomiędzy 1800- 2200, 
• nocnej w godzinach pomiędzy 2200- 600. 

Dodatkowo w trzech punktach prowadzono badania wskaźnikami LDWN i LN które uwzględniają 
poziomy hałasu dla 24 godzin. Parametry te zastosowane do oceny hałasu środowiskowego, pozwalają 
trafnie ocenić oddziaływanie hałasu na człowieka, uwzględniając wszystkie ważne jego reakcje, takie jak 
znużenie i zmęczenie hałasem, zakłócenia snu i inne efekty. Odzwierciedlają one długookresową (roczną) 
ekspozycję na hałas, ale także uwzględniają większą wrażliwość organizmu człowieka w różnych porach 
doby. 
Cykl badawczy prowadzony był od kwietnia do listopada 2008 roku. W wyniku przeprowadzonych badań 
wskazano obszary, na których hałas jest szczególnie uciążliwy, zinwentaryzowano budynki chronione 
zlokalizowane na tych obszarach oraz oszacowano liczbę osób zagrożonych hałasem. 

2.  Lokalizacja punktów pomiarowych 

Przy wyborze lokalizacji punktów kierowano się zasadą reprezentatywności badań hałasu dla 
możliwie najdłuższego, akustycznie jednorodnego odcinka trasy. Odcinki te są jednorodne pod 
względem natężenia, struktury i organizacji ruchu oraz parametrów drogi (niweleta, liczba pasów 
ruchu). Warunki meteorologiczne zapewniły stabilne w czasie pomiarów odczyty wskazań miernika. 

Pomiary przeprowadzono w 24 punktach, zlokalizowanych na terenie powiatów oleśnickiego 
oraz górowskiego. Punkty pomiarowo-kontrolne usytuowano na wysokości 4,0 m od poziomu jezdni 
na granicy terenu chronionego. Równocześnie z pomiarami poziomu dźwięku był wykonywany pomiar 
natężenia ruchu z wyszczególnieniem pojazdów ciężkich. 



3. Szczegółowa analiza wybranych punktów kontrolno - pomiarowych 

POWIAT OLEŚNICKI  

Tabela 1. Wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu oleśnickiego w 2008 r. 

Lp Lokalizacja punktów pomiarowych 
Natężenie 
ruchu poj/h 
osobowych 

Natężenie 
ruchu poj/h 
ciężarowych 

LAeq na granicy 
terenu 

chronionego 
[dB] 

Odległość 
terenu 

chronionego od 
krawędzi jezdni 

[m] 

1. Oleśnica ul. Krzywoustego 15c 426 44 68,3 14,0 

2. Spalice Spalice 387 32 69,0 6,0 

3. Sokołowice Sokołowice 312 54 69,7 6,5 

4. Cieśle Cieśle 22A 162 30 68,8 3,0 

5. Dąbrowa Dąbrowa 378 78 70,6 1,5 

6. Dobroszyce ul. Oleśnicka 19 342 48 68,5 3,8 

7.  ul. Wrocławska 5 162 5 69,0 2,2 

8. Bierutów ul. Namysłowska 252 38 65,2 16,5 

9.  ul. Wrocławska/Spacerowa 312 42 68,5 3,0 

10. Dziadowa Kłoda ul. 1 go maja 7 144 24 66,4 4,5 

11. Międzybórz ul. Wrocławska 22 204 36 67,7 3,7 

12. Ose Ose 19 192 36 69,7 4,0 

13. Syców ul. Wrocławska 318 24 67,7 2,5 

14.  ul. Mickiewicza 18 774 48 70,2 2,7 

15.  ul. Kolejowa 6 252 30 65,7 24,0 

16. Gaszowice Gaszowice 13 540 114 73,6 5,0 

17. Twardogóra ul. Ratuszowa 32 366 18 67,8 1,8 

18.  ul. 1 Maja 7 276 6 68,1 1,7 

19. Goszcz ul. Twardogórska 8 240 18 69,6 2,6 



Mapa 1. Lokalizacja punktów kontrolno-pomiarowych monitoringu hałasu na terenie powiatu oleśnickiego 

SYCÓW
Nw. Dwór

Wierzchnia

Stradomia
Gaszowice

Szczodrów

Ligota
- Polska

Poniatowice

Sokolniki Wlk.

OLEŚNICA
Smardzów

Nieciszów

Smolna

Zbytowa

BIERUTÓWZawidowice

Bukowie

Wilków

Wabienice

Kowalowice

Wygoda

Miłkowice

Lipka

DZIADOWA KŁODA

Ślizów

WioskaDrołtowice

Oska Piła

MIĘDZYBÓRZ

Bukowina Sycowska Ose

Goszcz

Cieszyn

Moszyce

TWARDOGÓRA

Grabowno Wlk.

Miodary

Drogoszowice

Dobroszyce

Boguszyce

Dąbrowa

Spalice

Sokolowice

Cieśle

Pawłów

Kraszów

Dziesławice

Kruszowice

Ligota Wlk.

Jemielna

Strzelce

68,8

68,5
65,2

73,6

66,4

67,7

65,7

70,2

69,7

67,7

69,6

68,1

67,8

69,7

70,6

68,3

69,0
68,5

69,0

65,2 poziom równoważny L w dBAeq   

Oleśnica 

Krzywoustego 15c – ulica wylotowa w kierunku Bierutowa, o nawierzchni asfaltowej w stanie dobrym. 
Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 68,3 dB przy natężeniu ruchu 470 poj/h i 9,4% 
udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. Zabudowa o charakterze zwartym, 
wielokondygnacyjna, usytuowana ok. 14 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 
5 budynków wielorodzinnych, a oszacowana liczba narażonych to 180 osób. 



Spalice 

Spalice – droga krajowa nr 8 (wyjazd z Oleśnicy), dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowej w bardzo 
dobrym stanie. Zabudowa obustronna luźna. Teren chroniony zlokalizowany 6,0 m od krawędzi jezdni 
Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 69,0 dB przy natężeniu ruchu 419 poj/h i 7,6% 
udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 
16 budynków jedno i wielorodzinnych, (szacunkowo ok. 50 osób). 

Sokołowice 

Sokołowice – droga w kierunku Międzyborza, dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej w bardzo 
dobrym stanie technicznym. Stwierdzony poziom równoważny dźwięku odpowiadał 69,7 dB przy 
natężeniu ruchu 366 poj/h i bardzo wysokim 14,8% udziale pojazdów ciężkich. Zabudowa luźna, 
zagrodowa, dwustronna, teren chroniony usytuowany ok. 6,5 – 8,0 m od krawędzi jezdni. W strefie 
oddziaływania znajduje się 11 budynków jednorodzinnych, (szacunkowo ok. 27 osób). 

Cieśle 

Cieśle 22A – droga wylotowa w kierunku na Warszawę, dwukierunkowa. Stan nawierzchni bardzo dobry. 
Zabudowa obustronna, zagrodowa oddalona od krawędzi jezdni o 3,0 m. Poziom dźwięku 68,8 dB jest 
wynikiem natężenia ruchu ok. 192 poj/h. Zaznaczyć należy, że udział pojazdów ciężkich jest na tym 
odcinku znaczny i stanowi ok. 15,6% w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 
28 budynków jednorodzinnych, a oszacowana liczba narażonych to 70 osób. 

Dąbrowa 

Dąbrowa – droga na trasie Oleśnica - Dobroszyce, o odnowionej asfaltowej nawierzchni. Średni poziom 
dźwięku wynosił 70,6 dB przy natężeniu ruchu 456 poj/h i bardzo dużym 17,1% udziale pojazdów 
ciężkich. W odległości ok. 50 m od punktu pomiarowego znajduje się przejazd kolejowy, który wpływa 
na płynność ruchu samochodowego. Zabudowa obustronna, zagrodowa, zlokalizowana 1,5-4,0 m od 
krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 7 budynków jednorodzinnych, a oszacowana liczba 
narażonych na hałas to 17 osób. 

Dobroszyce 

Oleśnicka 19 – punkt zlokalizowany przy ulicy wyjazdowej w kierunku Oleśnicy o znacznym natężeniu 
ruchu. Zabudowa luźna, jednorodzinna. Obszar chroniony usytuowany ok. 3,8 m od krawędzi jezdni. Stan 
nawierzchni asfaltowej bardzo dobry. Natężenie ruchu kształtowało się na poziomie 390 poj/h i 12,3% 
udziale pojazdów ciężkich. Zaobserwowany poziom dźwięku odpowiadał 68,5 dB. W strefie 
oddziaływania znajduje się 15 budynków jednorodzinnych, (szacunkowo ok. 37 osób). 

Wrocławska 5 – droga o zniszczonej nawierzchni asfaltowej. Stwierdzony poziom równoważny hałasu 
odpowiadał 69,0 dB przy natężeniu ruchu 167 poj/h i przy niewielkim 3,0% udziale pojazdów ciężkich 
w ogólnym strumieniu ruchu. Zabudowa o charakterze luźnym, jednorodzinna i wielorodzinna, teren 
chroniony zlokalizowany 2,2 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 17 budynków 
jedno i wielorodzinnych, oszacowana liczba narażonych to 58 osób. 

Bierutów 

Namysłowska/E. Orzeszkowej – ulica wyjazdowa w kierunku Namysłowa, dwukierunkowa 
o nawierzchni asfaltowej w stanie dobrym. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 290 poj/h i 13,1% udziale 
pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 65,2 dB. Zabudowa obustronna 



o charakterze luźnym, jednorodzinna, teren chroniony zlokalizowany 10,0-16,5 m od krawędzi jezdni. 
W strefie oddziaływania znajduje się 35 budynków jedno i wielorodzinnych, a oszacowana liczba 
narażonych to 105 osób. 

Wrocławska/Spacerowa – droga wyjazdowa w kierunku Oleśnicy, stan nawierzchni bardzo dobry. 
Zabudowa jednostronna, mieszana, zlokalizowana 3,0 m od krawędzi jezdni. Ruch pojazdów o średnim 
natężeniu 354 poj/h i 11,9% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu, powoduje hałas 
rzędu 68,5 dB. W strefie oddziaływania znajduje się 25 budynków wielorodzinnych, (szacunkowo ok. 
187 osób). 

Dziadowa Kłoda 

1 Maja 7 – droga, dwukierunkowa o zabudowie obustronnej, jednorodzinnej usytuowanej ok. 4,5 m od 
krawędzi jezdni. Nawierzchnia drogi w dobrym stanie technicznym. Dźwięk który kształtował się na 
poziomie 66,4 dB, jest wynikiem natężenia ruchu ok. 168 poj/h i udziale 14,3% pojazdów ciężkich 
w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 30 budynków jednorodzinnych, 
oszacowana liczba narażonych to 75 osób. 

Mi ędzybórz 

Wrocławska 22 – ulica o odnowionej nawierzchni asfaltowej, zabudowa obustronna, jednorodzinna oraz 
wielorodzinna, zlokalizowana ok. 3,7 m od krawędzi jezdni. Stwierdzony równoważny poziom dźwięku 
odpowiadał 67,7 dB przy średnim natężeniu 240 poj/h i udziale pojazdów hałaśliwych sięgającym 15,0%. 
W strefie oddziaływania znajduje się 14 budynków jedno i wielorodzinnych, oszacowana liczba 
narażonych to 70 osób. 

Ose 

Ose 19 – droga dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Średni 
poziom równoważny dźwięku odpowiadał 69,7 dB przy natężeniu ruchu 228 poj/h i wysokim 15,8% 
udziale pojazdów ciężkich, zabudowa obustronna, jednorodzinna, teren chroniony zlokalizowany 4,0 m od 
krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 17 budynków jednorodzinnych, (szacunkowo ok. 
42 osoby). 

Syców 

ul. Wrocławska – droga dwukierunkowa, wyjazdowa w kierunku Wrocławia, o nawierzchni w bardzo 
dobrym stanie technicznym. Zabudowa luźna, obustronna, jedno- i dwukondygnacyjna, usytuowana ok. 
1,0-5,0 m od krawędzi jezdni, średni poziom dźwięku odpowiadał 67,7 dB przy natężeniu ruchu 342 poj/h 
i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynoszącym 7,0%. W strefie oddziaływania znajduje się 
33 budynków jedno- i wielorodzinnych, oszacowana liczba narażonych to 96 osób. 

Mickiewicza 18 – jedna z głównych ulic miasta, wyjazdowa w kierunku Kalisza. Stan nawierzchni bardzo 
dobry. Zabudowa obustronna zwarta, wielokondygnacyjna, zlokalizowana 2,7-8,7 m od krawędzi jezdni. 
Ruch pojazdów o średnim natężeniu 822 poj/h i 5,8% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu 
ruchu powoduje hałas rzędu 70,2 dB. W strefie oddziaływania znajduje się 14 budynków 
wielorodzinnych, oszacowana liczba narażonych to 168 osób. 

Kolejowa 6 – droga wyjazdowa w kierunku Namysłowa, ulica dwukierunkowa o zabudowie obustronnej, 
mieszanej, usytuowanej ok. 24 m od krawędzi jezdni. Nawierzchnia drogi w bardzo dobrym stanie. 
Poziom dźwięku 65,7 dB jest wynikiem natężenia ruchu kształtującego się na poziomie ok. 282 poj/h 



i udziale 10,6% pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 
16 budynków wielo i jednorodzinnych, (szacunkowo ok. 78 osoby). 

Gaszowice 

Gaszowice 13 – droga krajowa nr 8 w kierunku na Warszawę, dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej 
w dobrym stanie technicznym, zabudowa obustronna, luźna, teren chroniony zlokalizowany ok. 2,5 m od 
krawędzi jezdni. Stwierdzony równoważny poziom dźwięku odpowiadał 73,6 dB przy średnim natężeniu 
654 poj/h i bardzo wysokim udziale pojazdów hałaśliwych sięgającym 17,4%. W strefie oddziaływania 
znajduje się 15 budynków jednorodzinnych, (szacunkowo ok. 37 osób). 

Twardogóra 

Ratuszowa – droga dwukierunkowa, o nawierzchni w bardzo dobrym stanie technicznym. Zabudowa 
obustronna, zwarta, wielokondygnacyjna, zlokalizowana 1,8-12,0 m od krawędzi jezdni. Wysoki poziom 
dźwięku 67,8 dB jest wynikiem natężenia ruchu ok. 384 poj/h. i ok. 4,7% udziale pojazdów ciężkich 
w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 25 budynków wielorodzinnych, 
oszacowana liczba narażonych to 156 osób. 

1-go maja 7 – droga dwukierunkowa, o asfaltowej nawierzchni w dobrym stanie. Zabudowa obustronna 
zwarta, wielokondygnacyjna, zlokalizowana 1,7 m od krawędzi jezdni. Stwierdzony poziom równoważny 
hałasu odpowiadał 68,1 dB przy natężeniu ruchu 282 poj/h i 2,1% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym 
strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 7 budynków wielorodzinnych, oszacowana liczba 
narażonych to 49 osób. 

Goszcz 

Twardogórska 8 – punkt zlokalizowany przy dwukierunkowej drodze wyjazdowej w kierunku 
Twardogóry, o nawierzchni z kostki brukowej w dobrym stanie technicznym. Średni poziom równoważny 
dźwięku odpowiadał 69,6 dB przy natężeniu ruchu 258 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu 
ruchu sięgającym 7,0%. Zabudowa luźna, jednorodzinna, obustronna, teren chroniony usytuowany ok. 
2,6-3,8 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 26 budynków jedno 
i wielorodzinnych, (szacunkowo ok. 79 osoby). 

Badania klimatu akustycznego na terenie powiatu oleśnickiego wykazały, że we wszystkich 
19 punktach, zlokalizowanych na granicy terenów chronionych, nie dotrzymana była wartość dopuszczalna 
dla pory dnia (60 dB). Poziom równoważny hałasu LAeq na linii terenu chronionego w 3 punktach 
pomiarowych (15,8%) przekraczał wartość (70 dB) przyjętą za bardzo uciążliwą. W stosunku do 
obowiązujących norm średni poziom równoważny LAeq dla 16 godzin dnia przekraczał dopuszczalny 
poziom hałasu o 5,2 – 13,6 dB. Najwyższe przekroczenia odnotowano przy drodze na trasie nr 8 Wrocław 
– Warszawa w Gaszowicach (73,6 dB) oraz na drodze  nr 340 w miejscowości Dąbrowa (70,6 dB) Wysoki 
poziom równoważny hałasu LAeq odnotowany na linii pierwszej zabudowy wynika z faktu bardzo bliskiego 
usytuowania budynków mieszkalnych względem krawędzi jezdni, jak również dużego natężenia ruchu 
i wysokiego udziału pojazdów ciężarowych. W strefie bardzo dużej uciążliwości na terenie powiatu 
oleśnickiego znajdują się 36 obiekty mieszkalne, a liczbę osób narażonych na hałas powyżej 70 dB 
oszacowano na 222. 



POWIAT GÓROWSKI 

Tabela .2. Wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu górowskiego w 2008 r. 

Lp Lokalizacja punktów pomiarowych 
Natężenie 
ruchu poj/h 
osobowych 

Natężenie 
ruchu poj/h 
ciężarowych 

LAeq na granicy 
terenu 

chronionego 
[dB] 

Odległość 
terenu 

chronionego od 
krawędzi jezdni 

[m] 

1. Góra ul. Wrocławska 34 462 48 69,7 3,0 

2.  ul. Głogowska 11 468 6 64,8 2,7 

3.  ul. Głogowska/Paderewskiego 342 31 63,8 8,2 

4. Wąsosz ul. Rawicka 11  264 36 66,4 6,7 

5.  pl. Wolności 25  240 18 65,1 4,0 

Mapa 2. Lokalizacja punktów kontrolno-pomiarowych monitoringu hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu 
górowskiego w 2008 roku 
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Góra 

Wrocławska 34 – punkt zlokalizowany przy drodze wylotowej w kierunku Wrocławia. Droga 
o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Średni poziom równoważny dźwięku 
odpowiadał 69,7 dB przy natężeniu ruchu 510 poj/h  i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 
sięgającym 9,4%. Teren chroniony oddalony od krawędzi jezdni o 3 m. Zabudowa obustronna, zwarta, 
jedno- i dwukondygnacyjna. W strefie oddziaływania znajduje się 71 budynków wielorodzinnych 
(szacunkowo ok. 568 osób). 

Głogowska 11 – punkt zlokalizowany w centrum miasta. Ruch o znaczeniu lokalnym. Droga 
o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Poziom równoważny hałasu osiągał 
64,8 dB przy natężeniu 474 poj/h i 1,3% udziale pojazdów ciężkich. Zabudowa obustronna, zwarta, 
zlokalizowana 2,7 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 12 budynków 
wielorodzinnych, oszacowana liczba narażonych to 96 osób. 

Głogowska/Paderewskiego – punkt zlokalizowany przy drodze wylotowej w kierunku Głogowa, 
o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Teren chroniony zlokalizowany 8,2 m od 
krawędzi jezdni, zabudowa jednostronna, jednorodzinna. Średni poziom równoważny dźwięku 
odpowiadał 63,8 dB przy natężeniu ruchu 373 poj/h i 8,3% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym 
strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 6 budynków jednorodzinnych (szacunkowo ok. 
15 osób). 

Wąsosz 

Rawicka 11 – ulica wylotowa w kierunku Rawicza, o zabudowie obustronnej, luźnej, jednorodzinnej 
i wielorodzinnej, teren chroniony usytuowany ok. 6,7 m od krawędzi jezdni. Stan nawierzchni bardzo 
dobry. Poziom dźwięku 66,4 dB jest wynikiem natężenia ruchu kształtującego się na poziomie ok. 
300 poj/h i 12,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania 
znajduje się 26 budynków jedno i wielorodzinnych, oszacowana liczba narażonych to 93 osób. 

Pl. Wolności 25 – punkt zlokalizowany w centrum miasta przy drodze na trasie Rawicz-Lubin. Droga 
o nawierzchni w bardzo dobrym stanie technicznym. Zabudowa zwarta, jednostronna, 
wielokondygnacyjna, usytuowana ok. 4,0 m od krawędzi jezdni, średni poziom dźwięku odpowiadał 
65,1 dB przy natężeniu ruchu 258 poj./h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynoszącym 
7,0%. W strefie oddziaływania znajduje się 15 budynków wielorodzinnych, (szacunkowo ok. 120 osób). 

Pomiary przeprowadzone w powiecie górowskim na 5 odcinkach dróg zlokalizowanych w Górze 
oraz w Wąsoszu wykazały, że stwierdzony równoważny poziom dźwięku LAeq w porze dziennej mieścił 
się w przedziale 63,8 dB – 69,7 dB i przekraczał wartość dopuszczalną 60 dB we wszystkich punktach na 
granicy terenu chronionego. 

Na terenie powiatu górowskiego nie stwierdzono strefy o bardzo dużej uciążliwości, gdzie 
równoważny poziom dźwięku LAeq przekracza 70 dB. 

PODSUMOWANIE 
Wykonane badania dokumentują istotną degradację klimatu akustycznego wzdłuż ważniejszych 

tras komunikacyjnych. Hałas drogowy jest poważnym problemem dla mieszkańców wszystkich 
budynków zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 3 m od drogi.  

Przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu występują we wszystkich przebadanych 
punktach. Szczególnie znaczne przekroczenia stwierdzono na drodze krajowej nr 8 (Wrocław – 
Warszawa) oraz na drodze nr 340 (Rawicz - Szlichtyngowa) czyli tam, gdzie teren chroniony 



zlokalizowany jest bezpośrednio przy ulicy, a udział pojazdów ciężarowych w ogólnym strumieniu ruchu 
jest znaczny. 

Na 24 przebadane odcinki dróg na terenie powiatów oleśnickiego oraz górowskiego w 3 punktach 
stwierdzony równoważny poziom dźwięku LAeq, przekraczał wartość 70 dB przyjętą za bardzo 
uciążliwą.  

W stosunku do obowiązujących norm poziom równoważny hałasu LAeq, dla 16 godzin dnia 
przekraczał dopuszczalny poziom hałasu (60 dB) o 3,8– 13,6 dB (co stanowi przekroczenie od 6,3% do 
22,7%).  

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji budynków zlokalizowanych w strefach 
oddziaływania badanych dróg stwierdzono, że 36 obiektów mieszkalnych znajduje się w strefie 
oddziaływania hałasu o poziomie >=70 dB. Według szacunków ok. 222 osób jest narażonych bardzo 
uciążliwy hałas. 
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ODDZIAŁYWANIE HAŁASU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU ŚWIDNICKIEGO 
W ROKU 2008 

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki z przeprowadzonych pomiarów hałasu 
komunikacyjnego, efektem którego było określenie warunków akustycznych analizowanego 
obszaru. 

Podstawowym celem pomiarów monitoringowych jest określenie klimatu akustycznego 
panującego na terenach akustycznie chronionych w bezpośrednim sąsiedztwie tras 
komunikacyjnych w wybranych punktach reprezentatywnych, jak również realizowanie 
ustawowego obowiązku oceny stanu akustycznego środowiska, zgodnie w art. 117 pkt. 5 Ustawy 
Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25, z 2008 roku,  poz. 150). 

Badania zostały przeprowadzone przez dział Inspekcji, Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu, w zakresie oddziaływania 
hałasu drogowego. Pomiary wykonano w porze dziennej i wieczorowej w wytypowanych 
punktach. Cykl badawczy prowadzony był w miesiącach od czerwca do listopada 2008 roku. 

Pomiary przeprowadzono na terenie powiatu Świdnickiego wzdłuż dróg wojewódzkich przy 
terenach prawnie chronionych w miejscowościach: Świdnica, Świebodzice oraz Strzegom. 
O ostatecznej lokalizacji punktów monitoringowych zadecydowała wizja terenowa oraz wyniki 
pomiarów orientacyjnych – rozpoznawczych wykonanych w odległości d = 1m ± 0,1m od 
krawędzi jezdni. 

Badania monitoringowe wykonano w 4 punktach, z których: 2 było zlokalizowanych na 
terenie miasta Świdnica, 1 w Świebodzicach i 1 w Strzegomiu.  

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI OCENY HAŁASU 

Stan akustyczny środowiska określa się wartością poziomu dźwięku mierzoną w decybelach. 
Podstawowym wskaźnikiem klimatu akustycznego jest równoważny poziom dźwięku, który jest 
wyznaczany jako "suma" poziomów dźwięku pochodzących od różnych źródeł. Otrzymana w ten 
sposób wielkość nazywana jest równoważnym poziomem dźwięku. Równoważny poziom 
dźwięku jest ściśle związany z czasem jego trwania. 

 Przenikający do środowiska hałas może być uciążliwy czyli utrudniający życie, dokuczliwy 
czyli powodujący szkodliwą uciążliwość oraz szkodliwy gdy jego wartość przekracza 
dopuszczalny poziom w znacznym stopniu. Tereny, na których eksponowany jest hałas 
o szczególnie wysokim poziomie zauważalnie wpływający na zdrowie, tj. powyżej wartości 
dopuszczalnej, zaliczamy do terenów o szczególnej uciążliwości hałasu. Obszary takie wymagają 
szybkiej i bezwarunkowej interwencji w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej. 

Dźwięk, będący hałasem może być rozpatrywany w dwóch aspektach tj. w wielkościach 
fizycznych i w kategoriach ocen subiektywnych, psychofizjologicznych zarówno pod względem 
szkodliwości dla zdrowia jak i uciążliwości. 



Przeciętny organ słuchu odbiera dźwięki charakteryzujące się zarówno bardzo niskimi 
ciśnieniami akustycznymi, jak też bardzo wysokimi. Pewne progowe ciśnienie akustyczne, 
będące jeszcze w stanie wywołać u człowieka wrażenie słuchowe (próg słyszenia), jest ponad 
milion razy mniejsze niż ciśnienie akustyczne powodujące fizyczne odczucie bólu. W celu 
sprawnego posługiwania się tak rozległym zakresem wprowadzono logarytmiczną skalę oceny 
ciśnień akustycznych i związane z tym pojęcie poziomu dźwięku (poziomu ciśnienia 
akustycznego). Poziom oznacza się zwykle w sposób skrótowy, a jego jednostką jest decybel 
(w skrócie dB). Ciśnieniu akustycznemu, wyznaczającemu próg słyszenia, przypisano wartość 
poziomu 0 dB; granicy bólu natomiast 130 dB. 

Wszystkie dźwięki charakteryzujące się częstotliwościami z zakresu od ok. 16 Hz do ok. 
20 000 Hz nazywamy słyszalnymi (gdyż są one odbierane przez człowieka jako wrażenie 
słuchowe). Organ słuchu nie reaguje jednakowo na dźwięki w całym paśmie słyszalnym. 
Największa wrażliwość ucha przeciętnie występuje w zakresie 1000-4000 Hz. Poniżej 1000 Hz 
oraz powyżej 4000 Hz czułość organu słuchu maleje. Aby wyniki rzeczywistych pomiarów 
poziomów dźwięku (hałasu) lepiej skorelować z fizjologicznymi właściwościami organu słuchu, 
do przyrządów pomiarowych wprowadzono specjalną charakterystykę korekcyjną w funkcji 
częstotliwości, którą przyjęło się oznaczać [A]. Jej zastosowanie odzwierciedla się w określeniu: 
poziom dźwięku [A] w decybelach, w skrócie L dB [A]. Charakterystyka ta uwzględnia 
wspomniane zakresy czułości słuchu1. 

PROCEDURA BADAŃ HAŁASU DROGOWEGO 

1. Kryteria lokalizacji punktów pomiarowych 
Realizując cele niniejszych badań należało przede wszystkim określić tereny zagrożone 

hałasem, na których przekroczone zostały wartości poziomu hałasu drogowego, a w drugiej 
kolejności – tereny o dużej uciążliwości akustycznej. Dlatego właściwe pomiary hałasu 
drogowego poprzedzono badaniami rozpoznawczymi. Miały one na celu wskazanie obszarów, na 
których można się spodziewać największych zagrożeń akustycznych. Sieć punktów do badań 
wstępnych ustalono w oparciu o pomiary akustyczne wykonane w latach wcześniejszych przez 
służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.  

Pomiarami zasadniczymi objęto drogi wojewódzkie nr 382 i 374 na której odbywał się 
tranzytowy ruch komunikacyjny, jak również odcinki dróg doprowadzających 
i odprowadzających ruch kołowy.  

Punkty pomiarowe zlokalizowano przy terenach prawnie chronionych (zabudowy 
mieszkaniowej oraz w pobliżu terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży), oraz na wysokości 4 m. ± 0,1 m. nad poziomem gruntu. Przy wyborze 
lokalizacji punktów kierowano się zasadą reprezentatywności badań hałasu dla możliwie 
najdłuższego, akustycznie jednorodnego odcinka trasy. Odcinki te są jednorodne pod względem 
natężenia, struktury i organizacji ruchu oraz parametrów drogi (niweleta, liczba pasów ruchu).  

2. Elementarne pomiary hałasu drogowego 
Aby umożliwi ć statystyczną ocenę mierzonego sygnału akustycznego, dokonuje się podziału 

tego sygnału na krótsze odcinki czasowe to.  Dla każdego z takich odcinków określa się 
równoważny poziom dźwięku LAeq, to w czasie to. Wszelkie możliwe wyniki takich pomiarów 
stanowią  populację pomiarów, która jest skończonym, bo ograniczonym czasem odniesienia T, 
                                                 
1 www.profon.xq.pl 



zbiorem wartości liczbowych.  Próbę z tej populacji pobiera się poprzez elementarne pomiary 
hałasu, to jest pomiary równoważnego poziom dźwięku LAeq, to w czasie to. 

Liczbę pomiarów elementarnych, nie mniejszą od trzech, uzależniono od rozstępu 
R, pomiędzy skrajnymi wynikami tych pomiarów, zgodnie z poniższą tabelą 

Tabela II Liczba n wymaganych elementarnych próbek hałasu w zależności od różnicy R między najwyższą 
a najniższą wartością zmierzonego poziomu hałasu próbki w danym przedziale czasu to  (R = Lmax – Lmin).  

Rozstęp R w dB 0 ≤R ≤ 2 2 < R ≤ 4 4 < R ≤ 6 6 < R ≤ 7 
Wymagana liczba pomiarów 
(próbek) n: 

3 4 5 6 

 

W przypadku rozstępu R >7 należy wydłużyć czas pomiaru elementarnego próbki. 

Podczas elementarnych pomiarów poziomu hałasu, stosowano następujące ustawienia 
parametrów miernika: 

• charakterystyka korekcyjna - A 

• stała czasowa - Fast 

• wielkość mierzona - Leq 

• czas pomiaru  - 10 min. 

Wartość średnią z pomiarów elementarnych hałasu drogowego w punkcie pomiarowym 
obliczono w następujący sposób: 
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Leq,t  - średni poziom hałasu dla czasu obserwacji t=n*10min, dB 
n -  liczba  pomiarów elementarnych  w serii  pomiarowej 
Lk - wynik pomiaru elementarnego, dB 
 
Błąd wartości średniej poziomu hałasu oblicza się ze wzoru:  
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τ  -  współczynnik ufności  - stała t-Studenta, według tablic statystycznych. 
t - czas trwania  pomiaru elementarnego, 
n - liczebność próby, 
T - czas odniesienia dla równoważnego poziomu hałasu. 

3. Badania własne 
Pomiary przeprowadzono zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 2 października 2007 roku (Dz. U nr 192 poz. 1392) w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego 
drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem. 

W pomiarach zastosowano Metodę bezpośrednich pomiarów hałasu z wykorzystaniem 
próbkowania. 

Powyższa metodyka służy do wyznaczenia wartości równoważnego poziomu hałasu wraz 
z niepewnością oszacowaną. 

Równoważny poziom hałasu drogowego w punkcie pomiarowym obliczamy jako wartość 
średnią poziomów hałasu, otrzymanych dla każdego z reprezentatywnych okresów pomiarowych 
przy uwzględnieniu długości tego okresu, zgodnie ze wzorem: 
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n  -  liczba  reprezentatywnych okresów  pomiarowych, 

Leq,tk
 
 -  poziom hałasu podczas k-tego okresu  pomiarowego  w dB, policzony według wzoru 1, 

tk   -  długość  k-tego okresu pomiarowego w godzinach, 

T  -  czas odniesienia w godzinach. 

ORGANIZACJA I WYNIKI BADA Ń HAŁASU DROGOWEGO 

Czynności związane z badaniami akustycznymi prowadzono w okresie od czerwca do 
listopada 2008 roku. W pierwszej fazie badań wyznaczono główne trasy komunikacyjne oraz 
podzielono je na odcinki jednorodne pod względem akustycznym. W miesiącu czerwcu 
wykonano pierwsze orientacyjne pomiary hałasu w celu wyznaczenia właściwych punktów 
monitoringu. Pomiary takie prowadzono sukcesywnie, przez cały sezon pomiarowy, równolegle 
z innymi czynnościami badawczymi (określenie warunków meteorologicznych, określenie 
natężenia ruchu).  

W efekcie badań wstępnych wyznaczono 4 punkty monitoringowe: 

1. Strzegom, ul. Legnicka, wylot do Legnicy.  Droga wojewódzka nr 382. Ruch płynny. 
2. Świebodzice, ul. Strzegomska, wylot w kierunku Strzegomia. Droga wojewódzka nr 382.Ruch 

płynny. 
3. Świdnica, ul. Westerplatte,  wylot w kierunku Dzierżoniowa, Droga wojewódzka nr 374. Ruch 

płynny. 



4. Świdnica, ul. Sikorskiego, wylot w kierunku Strzegomia. Droga wojewódzka nr 374,. Ruch 
płynny. 

Tabela IV. Wyniki badań akustycznych w porze dziennej dla wyznaczonych punktów monitoringowych. 

Nr. Miejscowość. Oznaczenie drogi LAeq dB/A U95 Q lekkie Q ciężkie 

1. 
Strzegom, ul. Legnicka, wylot do 
Legnicy 

Droga powiatowa nr 
382 70,6 1,9 541 61 

2. 
Świebodzice, ul. Strzegomska, wylot 

w kierunku Strzegomia 
Droga powiatowa nr 

382 69,3 2,0 842 67 

3. 
Świdnica, ul. Westerplatte, droga 
wylotowa w kierunku Dzierżoniowa 

Droga powiatowa nr 
374 68,9 1,4 682 69 

4. 
Świdnica, ul. Sikorskiego, wylot w 
kierunku Strzegomia 

Droga powiatowa nr 
374 70,0 2,3 651 76 

Natężenie ruchu pojazdów lekkich (osobowe, dostawcze) i ciężkich (ciężarowe, autobusy, 
ciągniki, motocykle) wyrażone jest w liczbie pojazdów przejeżdżających przez punkt pomiarowy 
na godzinę (Q) i jest to wartość średnia uzyskana z pomiarów w poszczególnych okresach 
reprezentatywnych.  

1. Charakterystyka wytypowanych punktów pomiarowych. 

W ujęciu ogólnym i uwzględnieniem specyfiki otoczenia analizowanych terenów 
chronionych i ciągów komunikacyjnych ze względu na warunki propagacji hałasu zauważyć 
należy, że w otoczeniu analizowanego ciągu przeważają tereny zamknięte, miejscowo 
rozdzielone obszarami o cechach terenu półotwartego. Zarówno na terenach półotwartych 
i zamkniętych, propagacja dźwięku w środowisku zewnętrznym silnie zależy nie tylko od 
gradientu  temperatury czy składu powietrza ale także od prędkości i kierunku wiatru. Tego typu 
warunki meteorologiczne znajdują ścisłe powiązanie z ukształtowaniem oraz charakterem 
zagospodarowania terenu.  

Punkt nr 1 (Strzegom, ul. Legnicka, droga wylotowa w kier. Legnicy Nr  374). Punkt 
zlokalizowany w Strzegomiu przy granicy terenu chronionego, w płn. - wsch. części miasta, po 
wschodniej stronie ulicy Legnickiej Nr 38, na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego. Punkt usytuowany po wschodniej stronie ulicy na terenie zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej,  przy  prostym odcinku drogi o nawierzchni asfaltowej w dobrym 
stanie technicznym, (po naprawach) o średniej prędkości potoku pojazdów 40 – 50  km/h. 

Punkt nr 2 (Świebodzice, ul. Strzegomska, droga wylotowa w kierunku Strzegomia Nr 374). 
Punkt zlokalizowany w Świebodzicach na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego w płn. - wsch. części miasta, po wschodniej stronie ulicy 
Strzegomskiej. Po przeciwnej stronie ulicy znajduje zakład automatyki przemysłowej „Areva”. 
Punkt usytuowano przy prostym, poziomym odcinku drogi o nawierzchni asfaltowej w dobrym 
stanie technicznym, (po naprawach) o średniej prędkości potoku pojazdów 40 – 50  km/h. 

Punkt nr 3 (Świdnica, ul. Westerplatte, droga wylotowa w kierunku Dzierżoniowa Nr 382). 
Punkt zlokalizowany w Świdnicy na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego w płd. - wsch. części miasta, po zachodniej stronie ulicy przy ulicy 
Westerplatte, ok. 150 m za strzeżonym przejazdem kolejowym. Po przeciwnej stronie ulicy 
obszar o cechach terenu otwartego. Punkt usytuowano przy prostym, poziomym odcinku drogi 
o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym (po naprawach) o średniej prędkość 
potoku pojazdów 40 – 50  km/h. 



Punkt zlokalizowany na terenie o cechach obszaru zamkniętego, gdzie źródła dźwięku znajdują 
się blisko punktów odbioru. Występowanie gęstej i wysokiej zabudowy może prowadzić do 
zjawiska ekranowania, w którym występują dodatkowe  efekty odbić na fasadach budynków, 
pomiędzy którymi zachodzi propagacja. 

Mapa 3. Lokalizacja punktów kontrolno-pomiarowych monitoringu hałasu komunikacyjnego na 
terenie powiatu świdnickiego w 2008 roku 
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Punkt nr 4 (Świdnica, ul. Sikorskiego, droga wylotowa w kierunku Strzegomia Nr 382). 
Punkt zlokalizowany na terenie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej 
w płn. - zach. części miasta, po wschodniej stronie ulicy Sikorskiego, powyżej hipermarketu 



Teslo. Po przeciwnej stronie punktu pomiarowego - Zespół Szkół Mechanicznych im. M. 
Kopernika, objęty zakresem analiz, w związku z funkcją przeznaczenia terenu punkt usytuowano 
przy prostym, poziomym odcinku drogi o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym 
(po naprawach) o średniej prędkość potoku pojazdów 50 - 60 km/h. 

PODSUMOWANIE 

W związku przeprowadzonymi pomiarami stwierdzono w wytypowanych punktach 
referencyjnych, reprezentujących obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego oraz tereny zabudowy związane ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży, przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu [A] w dB. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz 826), wartość 60 dB [A], 
określa dopuszczalny długookresowy średni  poziom dźwięku, wyrażone wskaźnikami LAeq 60 
dB [A] oraz LAeq 55 dB [A] dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży. We wszystkich eksponowanych referencyjnych punktach pomiarowych 
stwierdzono emisję hałasu powyżej  60 A w dB [A]. 

W rezultacie przeprowadzonych pomiarów  stwierdzono w jednym wytypowanych punktów 
(punkt Nr 4), reprezentującym obszar  zabudowy związanej  z czasowym pobytem dzieci i 
młodzieży, przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku LAeq dB [A] dla pory dnia 
w czterech wytypowanych punktach reprezentujących obszar terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku 
L Aeq dB [A] . 

Zdecydowanym i głównym czynnikiem, wpływającym na stan klimatu akustycznego 
w bezpośrednim sąsiedztwie dróg nr 374 i 382 objętych zakresem analiz, jest ciężki transport 
samochodowy, zły stan nawierzchni dróg. 
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MONITORING  HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO KLIMAT AKUSTYCZN Y W WYBRANYCH 
PUNKTACH – POWIATU LEGNICKIEGO W 2008r 

Doprowadzenie stanu klimatu akustycznego do granic wyznaczonych normami jest ze względów 
ekonomicznych przedsięwzięciem praktycznie niemożliwym do udźwignięcia, nawet przez najbogatsze 
społeczeństwa. Z tego powodu kryterium dopuszczalnych wartości poziomów hałasu nie może w pełni 
spełniać swej roli regulacyjnej w odniesieniu do stanu istniejącego, chociaż musi stanowić bezwzględnie 
przestrzeganą normę w odniesieniu do kształtowania klimatu akustycznego na terenach nowo 
zagospodarowywanych. 

Z tego powodu, nowe Prawo ochrony środowiska wprowadza pojęcie terenu zagrożonego hałasem, 
wymagającego podjęcia przedsięwzięć ochronnych w pierwszej kolejności. Do kategorii terenu 
zagrożonego hałasem zalicza się tereny chronione akustycznie, na których poziom hałasu przekracza 
wartość dopuszczalną. 

W strefie zagrożeń, w której równoważny poziom hałasu przekracza wartość – Lpr = 75 dB, powinny 
znaleźć się wyłącznie pasy zieleni izolacyjnej, infrastruktura techniczna związana z drogą oraz techniczne 
urządzenia ochrony środowiska. 

Obszar dużych uciążliwości (poziom hałasu większy niż  70 dB w dzień  i 60 dB w porze nocnej) nie 
powinien być wykorzystywany do celów mieszkalnych, a jeżeli znalazłyby się w niej obiekty stałego 
pobytu ludzi, winny być one zaopatrzone w skuteczne urządzenia ochronne. W strefie tej można 
prowadzić działalność produkcyjną i usługową. 

Strefa uciążliwości odnosi się do terenów, na których poziom hałasu przekracza obowiązujące 
normy, ale jest mniejszy niż 70 dB w dzień i 60 dB w nocy. Budynki mieszkalne znajdujące się w obrębie 
tej strefy winny być chronione akustycznie za pomocą rozwiązań technicznych. 

Strefa komfortu akustycznego – to teren, na którym poziom hałasu nie przekracza obowiązujących 
normy w porze dziennej i nocnej. 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI OCENY HAŁASU 

Natężenie hałasu w środowisku określa się wartością poziomu dźwięku mierzoną w decybelach. 
Podstawowym wskaźnikiem klimatu akustycznego jest równoważny poziom dźwięku, który również 
może być wyznaczony jako "suma" poziomów odnoszących się do różnych źródeł. Otrzymaną w ten 
sposób wielkość można określić jako poziom hałasu otoczenia, i nazywać klimatem akustycznym. 
Równoważny poziom dźwięku ściśle związany jest również z czasem jego trwania. Przenikający do 
środowiska hałas może być uciążliwy, czyli utrudniający życie, dokuczliwy, czyli powodujący szkodliwą 
uciążliwość oraz szkodliwy, gdy jego wartość przekracza dopuszczalny poziom, tzw. poziom progowy. 
Tereny, na których eksponowany jest hałas o szczególnie wysokim poziomie, przy którym zauważa się 
wyraźny wpływ na zdrowie, zaliczamy do terenów o szczególnej uciążliwości hałasu. Obszary te 
wymagają szybkiej i bezwarunkowej interwencji w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej. Natomiast 
obszary, na których występuje hałas o poziomie umiarkowanym, wymagają w dalszej kolejności 
zabiegów w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej. 

 
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowanego według krzywej korekcji A, wyznaczany ze wzoru  
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gdzie: 

Ap - ciśnienie akustyczne A, w Pascalach definiowane jako wartość skuteczna ciśnienia akustycznego, 
skorygowanego według charakterystyki częstotliwościowej A: 
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przy czym: 
p - wartość skuteczna ciśnienia akustycznego, w Pascalach; 

Op - ciśnienie akustyczne odniesienia 

Równoważny poziom dźwięku A, w decybelach. 
Skorygowany według krzywej korekcyjnej A poziom ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego 
dźwięku, który w określonym przedziale czasu T ma taki sam średni kwadrat ciśnienia akustycznego, jak 
analizowany dźwięk o poziomie zmiennym w czasie. Poziom równoważny jest wyrażony wzorem: 
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gdzie: 

TAeqL ,  - równoważny poziom dźwięku A w decybelach, wyznaczony dla przedziału czasu T, od 1t  do 

2t  

Op  - ciśnienie akustyczne odniesienia (20 mPa) 

Ap  - chwilowa wartość ciśnienia akustycznego A, mierzonego sygnału akustycznego 

Poziom równoważny jest podstawowym wskaźnikiem liczbowego opisu klimatu akustycznego. 
Ponieważ człowiek nie słyszy równomiernie w całym zakresie częstotliwości akustycznych, pomiar 
wykonywany jest miernikiem poziomu dźwięku z filtrem korekcyjnym A, który ma za zadanie zbliżenie 
wyników pomiarów do odczucia słuchowego doznanego przez ucho ludzkie. 
Uwzględniając zależność poziomu dźwięku od kwadratu ciśnienia akustycznego oraz zmieniając ciągłe 
całkowanie na sumowanie wielkości akustycznych w pewnych przedziałach czasu, wzór definicyjny 
przyjmuje następującą praktyczną postać 
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BADANIA HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH  POWIATU 
LEGNICKIEGO W 2008r.  

1. Cel i zakres pomiarów 

Głównym założeniem wykonanych pomiarów akustycznych było określenie warunków panujących 
w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych w wybranych punktach Powiatu Legnickiego oraz 
uzyskanie informacji o uciążliwości akustycznej analizowanych tras. Pomiary wykonywano: 



� w porze dziennej, którą podzielono na 2 okresy reprezentatywne tj.I okres od 6:00 do 13:00, II 
okres od 13:00 do 18:00,  

� w porze wieczorowej, którą podzielono  na okres  od 18:00 do 22:00  
W poszczególnych przedziałach czasu wykonano po kilka dziesięciominutowych pomiarów, które 
uśredniono w każdym z tych okresów, a następnie obliczono Leq dla pory dziennej (12h), pory 
wieczorowej (4h) jako średnią ważoną z wartości średnich otrzymanych dla każdego z okresów 
reprezentatywnych. 

2. Metodyka pomiarów i obliczeń 

Do przeprowadzenia pomiarów zastosowano „metodę bezpośrednich pomiarów hałasu z wykorzystaniem 
próbkowania”. Metoda ta polega na wyznaczeniu równoważnego poziomu hałasu drogowego LAeqT na 
podstawie pomiarów reprezentatywnych okresach badań. Reprezentatywne okresy określa się na 
podstawie godzinnego rozkładu natężenia i struktury ruchu na badanym odcinku arterii komunikacyjnej. 
Rozpoznanie takie przeprowadzono na podstawie własnych, orientacyjnych pomiarów parametrów ruchu. 
W celu określenia reprezentatywnego dla czasu odniesienia T okresu badań dokonuje się grupowania 
godzin podczas których: 

� natężenie ruchu różni się o więcej jak 25% w każdej godzinie, 

� różnica w udziale pojazdów ciężkich nie przekracza 10%. 

Jeżeli nie jest to możliwe uzyskanie danych o rozkładzie ruchu, czas odniesienia dzieli się na 
jednogodzinne okresy badań. W każdym okresie badań wykonuje się dziesięciominutowe pomiary 
(próbki) hałasu drogowego. 

W wytypowanych do wstępnego rozpoznania punktach pomiarowych wykonywano elementarne, 
dziesięciominutowe pomiary hałasu od badanej ulicy. Liczbę pomiarów elementarnych, nie mniejszą od 
trzech, uzależniono od rozstępu R pomiędzy skrajnymi wynikami tych pomiarów,  zgodnie z poniższą 
tabelą, tak aby błąd wartości średniej ∆L, określony na poziomie ufności 0.05 nie był większy niż 3 dB. 

Liczba n  wymaganych elementarnych pomiarów hałasu  w zależności od  rozstępu  R = Lmax - 
Lmin  pomiędzy skrajnymi wynikami pomiarów,  ustalona tak, aby obliczona na ich podstawie  
wartość średnia  obciążona była błędem ∆∆∆∆L nie większym niż 3 dB. 

Rozstęp R w dB 0 ≤ R ≤ 2 2 < R ≤ 4 4 < R ≤ 6 6 < R ≤ 7 

Wymagana liczba 
pomiarów( próbek)  n: 

3 4 5 6 

Wartość średnią z pomiarów elementarnych hałasu drogowego w punkcie pomiarowym obliczono w 
następujący sposób: 

Leq t n
L

k

n

k, log .=
=
∑10 101 0 1

1
 

Leq,t  - średni poziom hałasu dla czasu obserwacji t=n*10min, w decybelach 
n -  liczba  pomiarów elementarnych  w serii  pomiarowej 
Lk - wynik pomiaru elementarnego w decybelach 

Błąd wartości średniej poziomu hałasu oblicza się ze wzoru:  
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τ  -  współczynnik ufności  - stała t-Studenta, według tablic statystycznych, 
t - czas trwania  pomiaru elementarnego, 
n - liczebność prób, 
T - czas odniesienia dla równoważnego poziomu hałasu. 

3. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Pomiary przeprowadzono w 5 punktach, zlokalizowanych na wysokości 4,0+/-0,1 m od poziomu 
terenu, przy granicy obiektów chronionych. Przyjęto zasadę, że jeden punkt charakteryzuje emisję 
z danego jednorodnego pod względem akustycznym odcinka drogi. Równocześnie z pomiarami poziomu 
dźwięku był wykonywany pomiar natężenia ruchu z wyszczególnieniem pojazdów ciężkich. 

4. Organizacja i wyniki badań hałasu komunikacyjnego. 

Czynności związane z pomiarami hałasu komunikacyjnego miały na celu określenie akustycznego 
oddziaływania tras komunikacyjnych na tereny zabudowy mieszkaniowej w wybranych punktach Powiatu 
Legnickiego. Pomiary hałasu wykonano w okresie od kwietnia do października 2008 r, w porze dziennej i 
w porze wieczorowej.  

W wyniku badań przeprowadzono w 5 wybranych punktach pomiarowych powiatu legnickiego: 

1. LIPCE Nr 5 - Droga nr 94. Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku miejscowości Chojnów w jedną 
stronę i docelowy m. Legnica (źródłowy). Prędkość pojazdów ograniczona do 50km/h. Ruch płynny. 
Punkt reprezentatywny dla odcinka wsi Lipce 

Punkt pomiarowy nr 1 – Lipce nr 5 

1. Lokalizacja punktu pomiarowego:                                    LIPCE nr 5 
a) współrzędne punktu pomiarowego                                                    N-51,21375, E-16,10965 
2. Nazwa odcinka drogi                                                               Droga  nr 94 
3. Rodzaj drogi                                                                                zamiejska 
4. Typ drogi 
5. Parametry arterii 
a) długości odcinka przy którym prowadzone były badania                  400m 
b) liczba pasów ruchu                                                                             2 
c) szerokość pasa ruchu                                                                          4 m 
d) szerokość pasa dzielącego                                                                  - 
e) stan jezdni                                                                                          asfaltowa,  
f) położenie  geograficzne                                                                     w poziomie terenu 
6. Parametry ruchu 
a) natężenie ruchu  
b) struktura strumienia pojazdów                                                          ruch płynny 
c) średnia prędkość potoku ruchu                                                         50km/h 
d) rodzaj ruchu                                                                                       płynny, tranzytowy 
7. Otoczenie źródła hałasu 
a) rodzaj zabudowy: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                                     zabudowa jednorodzinna 



- po przeciwnej stronie                                                                           zabudowa jednorodzinna 
b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
- po stronie wykonywania pomiarów                                                     5m od elewacji budynku  
- po przeciwnej stronie                                                                            10m 
c) wysokość pierwszej linii zabudowy 
- po stronie wykonywania pomiarów                                                      5-10m 
- po przeciwnej stronie                                                                            5-10m      
d) liczba obiektów (budynków) bezpośrednio eksponowanych na hałas: 
- po stronie wykonywania pomiarów  -7                                               
- po przeciwnej stronie                       - 4                                                               
e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas - 150 
 
PORA DZIENNA 
POMIARY W PUNKCIE – LIPCE nr 5 

Warunki pozaakustyczne: (natężenie ruchu pojazdów z uwzględnieniem udziału pojazdów ciężkich) 
L p – pojazdy lekkie poruszające się po bliższej arterii komunikacyjnej (w prawo patrząc z punktu 
pomiarowego w kierunku ulicy),  
L l – pojazdy lekkie poruszające się po dalszej jezdni arterii komunikacyjnej (w lewo), 
Cp – pojazdy ciężkie poruszające się po bliższej jezdni arterii komunikacyjnej (w prawo), 
Cl – pojazdy ciężkie poruszające się po dalszej jezdni arterii komunikacyjnej (w lewo) 
 

WARTOŚCI ŚREDNIE 
Lp 334,2 
L l 383,6 
Cp 29,5 
Cl 26,5 
całkow. 711,2 
hałaśl. 56,0 
% hał. 6,8 
LEQ 71,0 

 



Rozkład poziomu hałasu w 12 godzinach pomiarowych 
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Rozkład samochodów osobowych i ciężarowych w 12 godzinach pomiarowych 
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PORA WIECZOROWA 
POMIARY W PUNKCIE – LIPCE nr 5 

          WARTOŚCI ŚREDNIE 
Lp 215,5 
L l 226,5 
Cp 9,0 
Cl 6,0 
całkow. 457,0 
hałaśl. 15,0 
% hał. 3,2 
LEQ 68,6 

Rozkład poziomu hałasu w 4 godzinach pomiarowych 
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Rozkład samochodów osobowych i ciężarowych w 4 godzinach pomiarowych 
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2. KOSKOWICE Nr 4 - Droga zamiejska. Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku autostrady A4 
w jedną stronę i docelowy m. Legnica (źródłowy). Prędkość pojazdów  ograniczona do 40km/h. Ruch 
płynny. Punkt reprezentatywny dla odcinka wsi Koskowice. 

1. Lokalizacja punktu pomiarowego: KOSKOWICE nr 4 

Punkt pomiarowy nr 2 - Koskowice nr 4 
a) współrzędne punktu pomiarowego                                          N-51,18549, E-01624079 
2. Nazwa odcinka drogi                                                     
3. Rodzaj drogi                                                                     zamiejska 
4. Typ drogi  
5. Parametry arterii 
a) długości odcinka przy którym prowadzone były badania        400m 
b) liczba pasów ruchu                                                                    2  
c) szerokość pasa ruchu                                                                 4   
d) szerokość pasa dzielącego                                                         - 
e) stan jezdni                                                                                  asfaltowa,  
f) położenie  geograficzne                                                              w poziomie terenu 
6. Parametry ruchu 
a) natężenie ruchu  
b) struktura strumienia pojazdów 
c) średnia prędkość potoku ruchu                                                   40km/h                                            
d) rodzaj ruchu                                                                                tranzytowy z i do autostrady A4   
7. Otoczenie źródła hałasu 
a) rodzaj zabudowy: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                               zabudowa zagrodowa, jednorodzinna 
- po przeciwnej stronie                                                                     zabudowa zagrodowa, jednorodzinna 
b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
- po stronie wykonywania pomiarów                                               8 m  od elewacji budynku,   
- po przeciwnej stronie                                                                     10m  
c) wysokość pierwszej linii zabudowy 
- po stronie wykonywania pomiarów                                              7,5-12m 
- po przeciwnej stronie                                                                    7,5-12m  
d) liczba obiektów (budynków) bezpośrednio eksponowanych na hałas: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                               15 
- po przeciwnej stronie                                                                     10 
e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas - 250 
 



PORA DZIENNA  
POMIARY W PUNKCIE – KOSKOWICE nr 4 

 
WARTOŚCI ŚREDNIE 

Lp 210,9 
L l 166,0 
Cp 13,5 
Cl 10,0 
całkow. 397,2 
hałaśl. 23,5 
% hał. 6,0 
LEQ 69,5 

Rozkład poziomu hałasu w 12 godzinach pomiarowych 
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Rozkład samochodów osobowych i ciężarowych w 12 godzinach pomiarowych 
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PORA WIECZOROWA 
POMIAR W PUNKCIE – KOSTKOWICE nr 4 

 
WARTOŚCI ŚREDNIE 

Lp 144,0 
L l 139,5 
Cp 7,5 
Cl 6,0 
całkow. 297,0 
hałaśl. 13,5 
% hał. 4,6 
LEQ 68,7 

Rozkład poziomu hałasu w 4 godzinach pomiarowych 
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Rozkład samochodów osobowych i ciężarowych w 4 godzinach pomiarowych 
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3. KUNICE ul. LEGNICKA Nr 12 -  Droga 94. Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku miejscowości 
Prochowice – Wrocław  w jedną stronę i docelowy m. Legnica (źródłowy). Prędkość pojazdów  
ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla odcinka wsi Kunice. 

Punkt pomiarowy nr 3 - Kunice ul. Legnicka Nr 12 

1. Lokalizacja punktu pomiarowego:                                 KUNICE ul. Legnicka nr 12 
a) współrzędne punktu pomiarowego                                                 N-51,22216, E-016,24456 
2. Nazwa odcinka drogi                                                            Droga  nr 94 
3. Rodzaj drogi                                                                             zamiejska 
4. Typ drogi 
5. Parametry arterii 
a) długości odcinka przy którym prowadzone były badania                400m 
b) liczba pasów ruchu                                                                           2 
c) szerokość pasa ruchu                                                                        3 m 
d) szerokość pasa dzielącego                                                                - 
e) stan jezdni                                                                                         asfaltowa 
f) położenie  geograficzne                                                                     w poziomie terenu 
6. Parametry ruchu 
a) natężenie ruchu  
b) struktura strumienia pojazdów 
c) średnia prędkość potoku ruchu                                                          50km/h 
d) rodzaj ruchu                                                                                       płynny, tranzytowy 
7. Otoczenie źródła hałasu 
a) rodzaj zabudowy: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                                    zabudowa zagrodowa, jednorodzinna 
- po przeciwnej stronie                                                                          zabudowa zagrodowa, jednorodzinna 
b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
- po stronie wykonywania pomiarów                                                    6 m od elewacji 
- po przeciwnej stronie                                                                          10m 
c) wysokość pierwszej linii zabudowy 
- po stronie wykonywania pomiarów                                                    5-7,5m 
- po przeciwnej stronie                                                                           5-7,5 m  
d) liczba obiektów (budynków) bezpośrednio eksponowanych na hałas: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                                    12 
- po przeciwnej stronie                                                                          10 
e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas - 200 
 



PORA DZIENNA 
POMIARY W PUNKCIE – KUNICE ul. Legnicka nr 12 
 

WARTOŚCI ŚREDNIE 
Lp 370,5 
L l 291,0 
Cp 30,5 
Cl 29,5 
całkow. 721,5 
hałaśl. 60,0 
% hał. 8,6 
LEQ 71,8 

Rozkład poziomu hałasu w 12 godzinach pomiarowych 

72,1

73

72,1
72,1

70,1
70,4

70,9
71,1

71,9

72,2 72,1
72,3

68,5

69

69,5

70

70,5

71

71,5

72

72,5

73

73,5

06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

wartości średnie leq

 

Rozkład samochodów osobowych i ciężarowych w 12 godzinach pomiarowych 

552
618

762 768

390

672
756 804

918

648

852
918

36 36 30 42 48
108 84 60 84 78 54 60

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

godziny

og
ół

 p
oj

az
dó

w

samochody osobowe samochody ciężarowe



PORA WIECZOROWA 
POMIAR W PUNKCIE – KUNICE ul. LEGNICKA nr 12 

 
WARTOŚCI ŚREDNIE 

Lp 283,5 
L l 397,5 
Cp 18,0 
Cl 12,0 
całkow. 556,5 
hałaśl. 30,0 
% hał. 5,8 
LEQ 70,4 

Rozkład poziomu hałasu w 4 godzinach pomiarowych 
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Rozkład samochodów osobowych i ciężarowych w 4 godzinach pomiarowych 

954

444
360

468

42 24 30 24
0

200

400

600

800

1000

1200

18:00 19:00 20:00 21:00

godziny

og
ół

 p
oj

az
dó

w

samochody osobowe samochody ciężarowe

 



4. GOLANKA Nr 19 -  Droga 94. Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku miejscowości Prochowice – 
Wrocław  w jedną stronę i docelowy m. Legnica (źródłowy). Prędkość pojazdów ograniczona do 
40km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla odcinka wsi Golanka. 

Punkt pomiarowy nr 4 - Golanka dolna nr 19 
1. Lokalizacja punktu pomiarowego:                                       GOLANKA DOLNA nr 19 
a) współrzędne punktu pomiarowego                                                       N-51,25508, E-016,31761 
2. Nazwa odcinka drogi                                                                   Droga  nr 94 
3. Rodzaj drogi                                                                                   zamiejska 
4. Typ drogi 
5. Parametry arterii 
a) długości odcinka przy którym prowadzone były badania                       400m 
b) liczba pasów ruchu                                                                                  2 
c) szerokość pasa ruchu                                                                               3m 
d) szerokość pasa dzielącego                                                                       - 
e) stan jezdni                                                                                              asfaltowa 
f) położenie  geograficzne                                                                         w poziomie terenu 
6. Parametry ruchu 
a) natężenie ruchu  
b) struktura strumienia pojazdów 
c) średnia prędkość potoku ruchu                                                               40km/h  
d) rodzaj ruchu                                                                                            płynny, tranzytowy 
7. Otoczenie źródła hałasu 
a) rodzaj zabudowy: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                                          zabudowa zagrodowa, jednorodzinna 
- po przeciwnej stronie                                                                                zabudowa zagrodowa, jednorodzinna 
b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
- po stronie wykonywania pomiarów                                                         8 m od elewacji budynku,   
- po przeciwnej stronie                                                                               10m 
c) wysokość pierwszej linii zabudowy 
- po stronie wykonywania pomiarów                                                         5-7,5m 
- po przeciwnej stronie                                                                               5,7,5m  
d) liczba obiektów (budynków) bezpośrednio eksponowanych na hałas: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                                         7 
- po przeciwnej stronie                                                                                5 
e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas - 100 
 



PORA DZIENNA 
POMIAR W PUNKCIE – GOLANKA DOLNA nr 19 
 

WARTOŚCI ŚREDNIE 
Lp 179,5 
L l 192,0 
Cp 43,0 
Cl 33,0 
całkow. 447,5 
hałaśl. 76,0 
% hał. 17,5 
LEQ 70,6 

 
Rozkład poziomu hałasu w 12 godzinach pomiarowych 
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PORA WIECZOROWA 
POMIARY W PUNKCIE – GOLANKA DOLNA nr 19 
 

WARTOŚCI ŚREDNIE 
Lp 171,0 
L l 135,0 
Cp 12,0 
Cl 13,5 
całkow. 331,5 
hałaśl. 25,5 
% hał. 7,4 
LEQ 67,8 

Rozkład poziomu hałasu w 4 godzinach pomiarowych 
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5. GNIEWOMIERZ Nr 56B –  Droga zamiejska . Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku 
miejscowości Legnickie Pole  – Autostrada A4  w jedną stronę i docelowy m. Legnica (źródłowy) oraz 
zakładów znajdujących się w LSSE. Prędkość pojazdów ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt 
reprezentatywny dla odcinka wsi Gniewomierz. 

Punkt pomiarowy nr 5 - Gniewomierz nr 56B  

1. Lokalizacja punktu pomiarowego:                                                 GNIEWOMIERZ nr 56B   
a) współrzędne punktu pomiarowego                                                                  N-51,19457, E-016,27184 
2. Nazwa odcinka drogi                                                                              
3. Rodzaj drogi                                                                                               zamiejska 
4. Typ drogi 
5. Parametry arterii 
a) długości odcinka przy którym prowadzone były badania                                400m 
b) liczba pasów ruchu                                                                                           2 
c) szerokość pasa ruchu                                                                                        3 m 
d) szerokość pasa dzielącego                                                                                - 
e) stan jezdni                                                                                                         asfaltowa 
f) położenie  geograficzne                                                                                    w poziomie terenu 
6. Parametry ruchu 
a) natężenie ruchu  
b) struktura strumienia pojazdów 
c) średnia prędkość potoku ruchu                                                                         40km/h 
d) rodzaj ruchu                                                                                                      płynny, tranzytowy 
7. Otoczenie źródła hałasu 
a) rodzaj zabudowy: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                                                zabudowa zagrodowa, jednorodzinna  
- po przeciwnej stronie                                                                                      luźna zagrodowa 
b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
- po stronie wykonywania pomiarów                                                                   6 m od granicy, 20m od elewacji  
- po przeciwnej stronie                                                                                         8m 
c) wysokość pierwszej linii zabudowy 
- po stronie wykonywania pomiarów                                                                    5-7,5m 
- po przeciwnej stronie                                                                                           5-7,5m 
d) liczba obiektów (budynków) bezpośrednio eksponowanych na hałas: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                                                    10 
- po przeciwnej stronie                                                                                           7 
e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas -            120 
 
     



PORA DZIENNA 
POMIARY W PUNKCIE – GNIEWOMIERZ nr 56B 
 

WARTOŚCI ŚREDNIE 
Lp 75,0 
L l 69,0 
Cp 15,0 
Cl 14,5 
całkow. 173,5 
hałaśl. 29,5 
% hał. 16,8 
LEQ 69,7 

Rozkład poziomu hałasu w 12 godzinach pomiarowych 
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PORA WIECZOROWA 
POMIARY W PUNKCIE – GNIEWOMIERZ nr 56B 
 

WARTOŚCI ŚREDNIE 
Lp 66,0 
L l 70,5 
Cp 9,0 
Cl 7,5 
całkow. 153,0 
hałaśl. 16,5 
% hał. 10,8 
LEQ 67,8 

Rozkład poziomu hałasu w 4 godzinach pomiarowych 
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Lokalizacja punktów kontrolno-pomiarowych monitoringu hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu legnickiego w 2008 roku 



Mapa 4. Lokalizacja punktów kontrolno-pomiarowych monitoringu hałasu komunikacyjnego na 
terenie powiatu legnickiego w 2008 roku 
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 PODSUMOWANIE 

� W punkcie pomiarowym nr 1 – Lipce nr 5, usytuowanym w odległości około 5 m od elewacji 
budynku mieszkalnego   średni poziom hałasu w porze dziennej wynosił – 71,0 dB (A), 
w porze wieczorowej – 68,6 dB(A). 

� W punkcie pomiarowym nr 2 – Koskowice nr 4, usytuowanym w odległości około 8m od 
elewacji budynku mieszkalnego średni poziom hałasu w porze dziennej wynosił – 69,5 dB 
(A), w porze wieczorowej – 68,7 dB(A). 

� W punkcie pomiarowym nr 3 – Kunice ul. Legnicka nr 12, usytuowanym w odległości około 
6m od elewacji budynku mieszkalnego średni poziom hałasu w porze dziennej wynosił - 71,8 
dB (A), w porze wieczorowej – 70,4 dB(A). 

� W punkcie pomiarowym nr 4 – Golanka  nr 19,  usytuowanym w odległości około 8m od 
elewacji budynku mieszkalnego średni poziom hałasu w porze dziennej wynosił – 70,6 dB 
(A), w porze wieczorowej – 67,8 dB(A). 

� W punkcie pomiarowym nr 5 – Gniewomierz nr 56B, usytuowanym w odległości około 6 m 
od granicy budynku mieszkalnego i 20m od elewacji budynku mieszkalnego średni poziom 
hałasu w porze dziennej wynosił – 69,7 dB (A) w porze wieczorowej – 67,8 dB(A). 
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KLIMAT AKUSTYCZNY W WYBRANYCH PUNKTACH POMIAROWYCH ZWI ĄZANYCH 
Z TRANSGRANICZNYM RUCHEM SAMOCHODOWYM W OBR ĘBIE POWIATU 
LWÓWECKIEGO POMIARY Z 2008 ROKU 

ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmował zidentyfikowanie ciągów komunikacyjnych, przy  których 
hałas jest najbardziej uciążliwy oraz ocenę końcową w odniesieniu do obowiązujących przepisów 
Prawa Ochrony Środowiska.  

Badania przeprowadzono na terenie powiatu lwóweckiego wzdłuż głównych dróg (droga 
krajowa nr 30 i dróg wojewódzkich nr: 297, 364). O ostatecznej lokalizacji punktów 
monitoringowych zadecydowała wizja terenowa oraz wyniki pomiarów orientacyjnych - 
rozpoznawczych wykonanych w odległości d > 1m od krawędzi jezdni. 

Informacje zawarte w opracowaniu mogą być wykorzystywane, między innymi przy 
sporządzaniu opracowań ekofizjograficznych oraz przy tworzeniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Będą one także przydatne przy opracowywaniu programu 
ochrony środowiska przed hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do 
dopuszczalnego - zgodnie z art. 119 w/w ustawy Prawo ochrony środowiska.  

PROCEDURA BADAŃ HAŁASU DROGOWEGO 

Metodyka pomiarowa: 

Pomiary wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 
października 2007 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów 
w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią 
tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U z 2007 r. nr 192 poz. 1392) – załącznik nr 2 
(referencyjne metodyki wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku dla 
dróg). 

Ocenę hałasu komunikacyjnego w środowisku wykonano METODĄ BEZPOŚREDNICH 
POMIARÓW HAŁASU Z WYKORZYSTANIEM PRÓBKOWANIA.  

Metoda BEZPOŚREDNICH POMIARÓW HAŁASU Z WYKORZYSTANIEM 
PRÓBKOWANIA polega na wyznaczeniu równoważnego poziomu hałasu drogowego LAeq,T 
na podstawie pomiarów w reprezentatywnych okresach badań. Reprezentatywne okresy określa 
się na podstawie godzinnego rozkładu natężenia i struktury ruchu na badanym odcinku arterii 
komunikacyjnej. Rozpoznanie takie przeprowadza się na podstawie własnych orientacyjnych 
pomiarów parametrów ruchu lub wyników badań przeprowadzonych przez inne jednostki. 

W celu określenia reprezentatywnego dla czasu odniesienia T okresu badań dokonuje się 
grupowania godzin, podczas których: 



— natężenie ruchu nie różni się o więcej jak 25 % w każdej godzinie, 
— różnica w udziale pojazdów ciężkich nie przekracza 10 %. 

Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie danych o rozkładzie ruchu, czas odniesienia dzieli się na 
jednogodzinne okresy badań. W każdym okresie badań wykonuje się dziesięciominutowe 
pomiary (próbki) hałasu drogowego. Liczbę pomiarów, w każdym reprezentatywnym okresie 
badań, nie mniejszą od trzech, uzależniono od rozstępu R pomiędzy skrajnymi wynikami tych 
pomiarów.  

Rozstęp R w dB 0 ≤R ≤2 2 < R ≤4 4 < R ≤6 6 < R ≤7 
Wymagana 

liczba pomiarów 
3 4 5 6 

Liczba n wymaganych próbek pomiarów hałasu w zależności od rozstępu R = Lmax – 
Lmin pomiędzy skrajnymi wynikami pomiarów. Jeżeli różnica pomiędzy wynikami 
poszczególnych pomiarów jest większa niż 7 dB, wydłuża się czas trwania próbki. 

Odchylenie standardowe oblicza się na podstawie uzyskanych wyników pomiarów 
zgodnie ze wzorem: 
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gdzie: 
LAi — zmierzony poziom dźwięku dla danej próbki [dB], 
n — liczba prób, 
T — czas odniesienia dla równoważnego poziomu hałasu [s]. 
 

Tło akustyczne w czasie pomiarów hałasu dla dróg może być pominięte w przeważającej 
liczbie przypadków. Jeżeli jednak różnica pomiędzy poziomem tła, a mierzonym poziomem 
dźwięku jest mniejsza niż 10 dB, co może się zdarzyć w punktach pomiarowych oddalonych od 
źródła, uwzględnia się wpływ tła, zgodnie ze wzorem: 
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gdzie: 
LAi — zmierzony poziom dźwięku [dB], 
LAt — poziom tła akustycznego [dB], 
LAe — poziom składowej hałasu emitowanego przez źródło [dB]. 
 

Tło akustyczne szacuje się jako wartość średnią z wyników krótkookresowych, 
dziesięciosekundowych pomiarów przeprowadzonych w czasie pomiędzy przejazdami pojazdów. 
W sytuacjach gdy nie jest to możliwe, dopuszcza się oszacowanie tła akustycznego w oparciu 



o pomiary wykonane w punkcie innym niż aktualny, jeżeli warunki akustyczne otoczenia punktu 
zastępczego są podobne jak w punkcie, w którym prowadzone są badania. 

Równoważny poziom dźwięku dla dróg w punkcie pomiarowym oblicza się jako wartość 
średnią poziomów hałasu, otrzymanych dla każdego z reprezentatywnych okresów pomiarowych 
przy uwzględnieniu długości tego okresu, zgodnie ze wzorem: 
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gdzie: 
n — liczba reprezentatywnych okresów pomiarowych, 
LAek — poziom emisji hałasu podczas k-tego okresu pomiarowego w decybelach, 
tk — długość k-tego okresu pomiarowego w godzinach, 
T — czas odniesienia w godzinach. 
 

W wyniku tych pomiarów przeprowadzono obliczenia. Pozwoliło to w dalszej kolejności 
wyznaczyć LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia. 

PUNKT POMIAROWY 

W trakcie pomiarów wyznaczono 10 referencyjnych punktów pomiarowych, które 
zlokalizowano na wysokości 4,0 m ± 0,1 m n.p.t. - na terenie zabudowy mieszkaniowej (poza 
pasem drogowym). Lokalizację punktów przedstawiono na załącznikach graficznych. 

Przyjęto zasadę, iż pomiar w jednym punkcie referencyjnym charakteryzowały emisję 
hałasu z danego jednorodnego pod względem akustycznym odcinka drogi, przy czym ta 
jednorodność dotyczy nie tylko parametrów ruchu i arterii, lecz jednocześnie najbliższego 
otoczenia. 

Charakterystyka wytypowanych punktów pomiarowych: 
1. Lwówek Śląski,  ulica Wojska Polskiego przy budynku nr 10 (naprzeciw 

ul. Konopnickiej, targowisko miejskie). Miejski odcinek drogi wojewódzkiej nr 297. 
Zabudowa przeważnie mieszkaniowa zlokalizowana po jednej stronie ulicy. Ulica 
obciążona ruchem tranzytowym oraz miejscowym. Średnia prędkość pojazdów około 
50km/h. Ruch płynny. Pomiary całodzienne. Punkt reprezentatywny od ulicy Wojska 
Polskiego od Przyjaciół Żołnierza do Jaśkiewicza (510m.) 

2. Lwówek Śląski, ulica Jaśkiewicza 6. Miejski odcinek połączonych dróg wojewódzkich 
nr 297 i 364. Centrum komunikacyjne miasta. Zwarta zabudowa mieszkalno - usługowa. 
Ulica obciążona zarówno ruchem tranzytowym jak i miejscowym. Średnia prędkość 
pojazdów około 40km/h. Ruch zakłócony pobliskimi skrzyżowaniami oraz parkowaniem 
pojazdów. Pomiary całodzienne. Punkt reprezentatywny od ulicy Jaśkiewicza od Wojska 
Polskiego do Betleja (150m.). 

3. Lwówek Śląski – Płakowice, ul. Złotoryjska 34. Droga wojewódzka nr 364 na odcinku 
Lwówek – Złotoryja. Dominuje tu ruch tranzytowy. Prędkość pojazdów ograniczona do 
50km/h. Ruch płynny. Zabudowa przeważnie mieszkaniowa, jednorodzinna. Pomiary 



całodzienne. Punkt reprezentatywny dla ulicy Złotoryjskiej w Płakowicach oraz dla 
miejscowości Bielanka. 

4. Płóczki Dolne, parking przy budynku nr 8a. Droga wojewódzka nr 364 na odcinku 
Lwówek Śląski – Gryfów Śląski. Dominuje tu ruch tranzytowy. Prędkość pojazdów około 
50km/h. Ruch płynny. Zabudowa mieszkaniowo- usługowa, luźna. Pomiary całodzienne. 
Punkt reprezentatywny dla całego, pozamiejskiego odcinka tej drogi, to jest dla 
miejscowości: Płóczki Dolne, Gradówek, Rząsiny i Ubocze. 

5. Pławna Dolna, przy budynku nr 23. Km 97,0 drogi wojewódzkiej nr 297, na odcinku 
Lwówek Śląski – Pławna Dolna (skrzyżowanie z drogą nr 1027 do Wlenia). 
Zdecydowanie dominuje tutaj ruch  tranzytowy: Jelenia Góra – Lwówek – Bolesławiec. 
Zabudowa mieszkaniowo- usługowa, niskiej intensywności. Prędkość pojazdów 
ograniczona do 50km/h. Ruch płynny. Pomiary całodzienne Punkt reprezentatywny dla 
miejscowości Mojesz i Pławna Dolna. 

6. Pasiecznik, przy budynku nr 35, Droga krajowa nr 30, w pobliżu ze skrzyżowaniem 
z drogą nr 297. Zdecydowanie dominuje tutaj ruch  tranzytowy w kierunkach Jelenia 
Góra – Bolesławiec oraz Jelenia Góra - Zgorzelec. Zabudowa zagrodowa oraz 
mieszkaniowo- usługowa, niskiej intensywności. Prędkość pojazdów  ograniczona do 
40km/h. Ruch płynny. Pomiary całodobowe Punkt reprezentatywny dla miejscowości 
Pasiecznik, od granicy powiatu do skrzyżowania drogi nr 30 z drogą 297. 

7. Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 14. Miejski odcinek drogi krajowej nr 30, w pobliżu 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 364. Dominuje tu ruch tranzytowy i docelowy 
(źródłowy). Prędkość pojazdów  około 60 km/h. Ruch płynny. Zabudowa znacznie 
oddalona od jezdni. Pomiary całodzienne. Punkt reprezentatywny dla całej ulicy 
Jeleniogórskiej. 

8. Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 43, koło Uczniowskiej. Centralna część miasta.. Ulica 
obciążona głównie ruchem wewnątrzmiejskim oraz docelowym. Niemałą rolę odgrywa tu 
również tranzyt w kierunku Leśnej.  Średnia prędkość pojazdów - 40km/h. Ruch 
zakłócony parkującymi pojazdami. Pomiary całodzienne. Punkt reprezentatywny dla ulicy 
Kolejowej od Uczniowskiej do Jeleniogórskiej. 

9. Wieża, budynek nr 64a (Posterunek energetyczny). Wieś położona przy drodze 
wojewódzkiej nr 360. Ruch głównie tranzytowy w kierunku Gryfów - Leśna. Średnia 
prędkość pojazdów około 60km/h. Ruch płynny. Zabudowa mieszkaniowa niskiej 
intensywności. Pomiary całodzienne. Punkt reprezentatywny dla odcinka drogi nr 360 
w obrębie wsi Wieża. 

10. Wleń, ulica Kościuszki 21, przy skrzyżowaniu z ulicą Jana Pawła II. W ciągu drogi 
powiatowej nr 1027: Jelenia Góra – Wleń – Pławna Dolna (droga nr 297). Zabudowa 
mieszkalna, trzykondygnacyjna, tunelowa. Prędkość pojazdów około 40km/h. Ruch 
płynny. Pomiary całodzienne. Punkt reprezentatywny jest dla ulicy Kościuszki, która 
z kolei jest najbardziej newralgiczną pod względem akustycznym ulicą Wlenia. 

ORGANIZACJA I WYNIKI BADA Ń HAŁASU DROGOWEGO 
Czynności związane z badaniami akustycznymi prowadzono w okresie od maja do 

połowy października 2008 roku. W pierwszej fazie badań wyznaczono główne trasy 



komunikacyjne oraz podzielono je na odcinki jednorodne pod względem akustycznym. Na 
początku maja wykonano pierwsze pomiary hałasu. Pomiary takie prowadzono sukcesywnie, 
przez cały sezon pomiarowy, równolegle z innymi czynnościami badawczymi (określenie 
warunków meteorologicznych, określenie natężenia ruchu itp.). Wyniki badań akustycznych 
w opisanych wyżej punktach monitoringu podano w tabeli 3. 

Natężenia ruchu pojazdów lekkich (osobowe, dostawcze, motocykle) i ciężkich (ciężarowe, 
autobusy, ciągniki) są wyrażonymi w pojazdach na godzinę wartościami średnimi uzyskanymi 
z trzech pomiarów w poszczególnych okresach reprezentatywnych (przedpołudnie, popołudnie, 
wieczór) w porze dziennej lub wartościami średnimi z pomiarów ciągłych w nocy. W kolumnach 
6 i 7 podano wartości równoważnego poziomu A hałasu w punktach monitoringu - LAeq oraz 
błędu szacunku - ∆LAeq. 

Tabela 3.  Wyniki badań akustycznych w punktach monitoringu  

Lp. 
Nazwa punktu 
pomiarowego 

Natężenie Ruchu 
[poj/dobę] 

Odległość 
punktu od 
pasa drogi 

Wartości 
LAeq  

obliczone 
na 

podstawie 
pomiarów 

 

Niepewność 
pomiarowa 

3 4 

Lekkie Ciężkie 

1. 

Lwówek Śląski, 
ul. Wojska 

Polskiego przy 
budynku nr 10 

306 31 5 m LAeq D = 
67,2 dB 

∆ = 2,1 dB 

2. 
Lwówek Śląski, 

ul. Jaśkiewicza 6. 206 21 6 m LAeq D = 
69,0 dB 

∆ = 1,1 dB 

3. 
Lwówek Śląski – 

Płakowice, 
ul. Złotoryjska 34. 

156 28 3 m 
LAeq D = 
64,4 dB ∆ = 1,3 dB 

4. 
Płóczki Dolne, 
parking przy 

budynku nr 8a 
272 34 12 m 

LAeq D 
=63,0 dB ∆ = 1,5 dB 

5. 
Pławna Dolna, przy 

budynku nr 23. 302 40 3 m 
LAeq D = 
65,4 dB ∆ = 1,5 dB 

6. 
Pasiecznik, przy 
budynku nr 35, 

Droga krajowa nr 30 
564 82 7 m 

LAeq D = 
68,9 dB ∆ = 2,5 dB 

7. 
Gryfów Śląski, ul. 
Jeleniogórska 14. 542 66 14 m 

LAeq D = 
66,6 dB ∆ = 1,9 dB 

8. 
Gryfów Śląski, 

ul. Kolejowa 43, 
koło Uczniowskiej 

266 2 4 m 
LAeq D = 
60,5 dB ∆ = 2,1 dB 

9. 
Wieża, budynek nr 
64a (Posterunek 
energetyczny). 

156 16 2 m 
LAeq D = 
66,5 dB ∆ = 2,4 dB 

10. 

Wleń, ulica 
Kościuszki 21, przy 

skrzyżowaniu z 
ulicą Jana Pawła II 

122 22 2 m 
LAeq D = 
63,3 dB ∆ = 1,8 dB 

Natężenie ruchu pojazdów lekkich (osobowe, dostawcze,) i ciężkich (ciężarowe, autobusy, 
ciągniki, motocykle) wyrażone jest w liczbie pojazdów przejeżdżających przez punkt pomiarowy 



na godzinę (Q) i jest to wartość średnia uzyskana z pomiaru ruchu na drogach prowadzonych 
w trakcie pomiarów monitoringowych. 

Mapa 5. Lokalizacja punktów kontrolno-pomiarowych monitoringu hałasu komunikacyjnego na 
terenie powiatu lwóweckiego w 2008 roku 
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PODSUMOWANIE 

− Badania monitoringowe wykonano w 10 punktach, z których 3 były zlokalizowane na 
terenie miasta Lwówek Śląski, 2 w Gryfowie, a pozostałe - przy wojewódzkich trasach 
komunikacyjnych na terenie powiatu Lwóweckiego. 

− Wszystkie punkty pomiarowe odnosiły się do obszarów na których dominującą funkcją 
była: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zamieszkania zbiorowego oraz zabudowa 
zagrodowa i mieszkaniowo – usługowa. 

− We wszystkich 10 punktach pomiarowych stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej 
emisji hałasu w środowisku (wartość zmierzona byłą większa od 60 dB). 

− Najwyższe mierzone wartości poziomu hałasu stwierdza się w punktach pomiarowych 
zlokalizowanych przy ciągu komunikacyjnym drogi krajowej nr 30 i drogi wojewódzkiej 
nr 297 (wyniki w punktach nr 1, 2, 5, 6 i 7). 

− O stanie klimatu akustycznym w otoczeniu punktu pomiarowego decyduje (oprócz 
natężenia ruchu pojazdów lekkich i ciężkich) stan nawierzchni, prędkość poruszania się 
pojazdów po drodze, niwelata drogi, rodzaj zabudowy, odległość zabudowy od drogi, 
a nawet stan techniczny i średni wiek pojazdów uczestniczących w ruchu 
komunikacyjnym. 

ZESTAW PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW METODYCZNYCH  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 roku w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub 
energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, 
portem (Dz. U. z 2007 r. nr 192 poz. 1392). 

− KUCHARSKI R.J,  Kraszewski M, Kurpiewski A. Metody pomiarów hałasu 
zewnętrznego. (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska nr 79 z dnia 22 grudnia 1992 w sprawie wdrożenia Systemu 
Kontrolowania i Ewidencji Obiektów Emitujących Hałas. Biblioteka Państwowego 
Monitoringu Środowiska - PIOŚ, wyd. IOŚ, Warszawa 1992 wyd. I, IOŚ, Warszawa 
1992; wyd. II, Askon, Warszawa 1996. 

− KUCHARSKI R.J. Metody prognozowania hałasu komunikacyjnego. Biblioteka 
Państwowego Monitoringu Środowiska - PIOŚ - IOŚ, wyd. Askon, Warszawa 1996. 

− KUCHARSKI R.J. Kurpiewski A, Pełka W. Wskazówki metodyczne opracowania planu 
akustycznego miasta średniej wielkości, Biblioteka Państwowego Monitoringu 
Środowiska - PIOŚ, wyd. I, Askon, Warszawa 1998. (Patrz również 
http://www.pios.gov.pl/halas/index.html). 

− Kurpiewski A . Raport z pomiarów PMŚ dla powiatu Lwówek Śląski – materiały IOŚ 
– Jelenia Góra 2001 r. 

 

 

 


