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Ha³asem jest ka¿dy niepo¿¹dany, nieprzyjemny,
dokuczliwy a nawet szkodliwy d�wiêk. Mo¿na wiêc
powiedzieæ, ¿e praktycznie towarzyszy ka¿dej dzia³al-
no�ci cz³owieka. Powszechno�æ wystêpowania ha³asu
powoduje wiele negatywnych skutków, szczególnie
dla jako�ci ¿ycia i zdrowia cz³owieka. 

4.1. UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZ¥CE
DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HA£ASU
W �RODOWISKU
Podstawowym wska�nikiem oceny klimatu aku-

stycznego jest poziom równowa¿ny (ekwiwalentny)
A ha³asu LAeq, stanowi¹cy �redni¹ w czasie warto�æ
poziomu ha³asu, wyznaczon¹ w sposób okre�lony pol-
sk¹ norm¹. (Rozporz¹dzenie MO�ZNiL w sprawie
dopuszczalnych poziomów ha³asu w �rodowisku,
Dz.U. nr 66 z dnia 13 maja 1998 r.). Nowelizacja prze-
pisów, przeprowadzona w 1998 r. mia³a na celu dosto-
sowanie ich do ustawodawstwa pañstw cz³onków
EWG a tak¿e odej�cie od nierealnych zapisów zawar-
tych w poprzednio obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu. 

Spe³nienie wymogów rozporz¹dzenia MO�ZNiL
nie gwarantuje stworzenia mieszkañcom warunków,
w których nie wystêpuje uci¹¿liwe (w skali subiek-
tywnej uci¹¿liwo�ci ha³asu komunikacyjnego) oddzia-
³ywanie ha³asu. Przyjêcie takich standardów podykto-
wane jest realnymi mo¿liwo�ciami ograniczania ha³a-
sów komunikacyjnych. 

Z uwagi na rodzaj �ród³a, ha³as wystêpuj¹cy w �ro-

dowisku mo¿emy podzieliæ na: przemys³owy, drogo-
wy, kolejowy i lotniczy. 

4.2. ZAGRO¯ENIE �RODOWISKA HA£ASEM
EMITOWANYM Z OBIEKTÓW
PRZEMYS£OWYCH I US£UGOWYCH

W ostatnim okresie znacznych przemian w gospo-
darce zauwa¿a siê lokalizowanie zak³adów i ró¿nego
rodzaju obiektów w bliskiej odleg³o�ci od zabudowy
mieszkalnej co powoduje, ¿e nawet niewielki ha³as
pochodz¹cy z tych miejsc jest uci¹¿liwy dla otoczenia.
Nadmierna emisja ha³asu przemys³owego spowodo-
wana jest usytuowaniem ha³a�liwych urz¹dzeñ na ze-
wn¹trz budynków produkcyjnych, wykonywaniem
ha³a�liwych prac poza budynkiem, s³ab¹ izolacj¹ aku-
styczn¹ �cian i otworów budynków produkcyjnych,
niezadowalaj¹cym stanem technicznym urz¹dzeñ,
g³o�no ha³asuj¹cymi otworami wentylacyjnymi oraz
b³êdami lokalizacyjnymi samych zak³adów przemy-
s³owych jak i linii technologicznych i innych urz¹dzeñ
na terenie samego zak³adu. Obowi¹zkiem wszystkich
jednostek organizacyjnych i osób fizycznych, które
przygotowuj¹, podejmuj¹ lub prowadz¹ dzia³alno�æ
mog¹c¹ przyczyniaæ siê do powstawania uci¹¿liwego
dla �rodowiska ha³asu, jest zastosowanie takich roz-
wi¹zañ organizacyjnych, technicznych lub technolo-
gicznych, które zapobiega³yby powstawaniu albo
przenikaniu ha³asu do �rodowiska lub te¿ ogranicza³y-
by go do dopuszczalnego natê¿enia. 

4. HA£AS

Tabela I.4.1. Dopuszczalny poziom ha³asu w �rodowisku wyra¿ony równowa¿nym poziomem d�wiêku A (LAeq) w dB

Tabela I.4.2. Skala subiektywnej uci¹¿liwo�ci ha³asu 
komunikacyjnego
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Celem wykonywanych przez inspektoraty ochrony
�rodowiska kontroli obiektów emituj¹cych ha³as do
�rodowiska jest wymuszanie na jednostkach organiza-
cyjnych odpowiedzialnych za ten stan dostosowania
wielko�ci wytwarzanego ha³asu do obowi¹zuj¹cych
norm.

Wp³yw emisji ha³asu na warunki akustyczne okre-
�lonego terenu zale¿y od wielu czynników: 
§ zastosowanych technologii,
§ wyposa¿enia, rozmieszczenia i zabezpieczenia
akustycznego g³ównych �róde³ ha³asu,
§ stosowanych rozwi¹zañ budowlanych,
§ systemu pracy,
§ funkcji urbanistycznych otaczaj¹cych terenów.
Dominuj¹cymi przyczynami, powoduj¹cymi prze-

kroczenia dopuszczalnych poziomów ha³asu przemy-
s³owego przenikaj¹cego do �rodowiska na terenie wo-
jewództwa dolno�l¹skiego, s¹: 
§ linie technologiczne do przerobu kruszywa (kru-
szarki, przesiewacze, przeno�niki),

§ problemy akustyczne zwi¹zane z dzia³alno�ci¹
restauracji, barów, pawilonów handlowych, lokali
rozrywkowych,
§ najliczniejsza grupa �róde³ ha³asu zwi¹zana jest
z instalacjami wentylacyjnymi, ch³odniczymi i od-
ci¹gu py³ów (wentylatory).
W�ród zak³adów zaliczonych do uci¹¿liwych zna-

laz³y siê kopalnie surowców mineralnych, zak³ady
przeróbcze kruszyw, zak³ady produkcji drzewnej
i opakowañ drewnianych, cukrownie, elektrownia, ko-
t³ownia, zak³ad betoniarski, �lusarski i inne. 

Zagadnienia zwi¹zane z ha³asem s¹ przedmiotem
badañ i interwencji Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony �rodowiska we Wroc³awiu. Liczba skarg
i interwencji zwi¹zanych z uci¹¿liwo�ci¹ akustyczn¹
z roku na roku systematycznie siê zwiêksza. W 2000 r.
WIO� we Wroc³awiu przeprowadzi³ 367 kontroli in-
terwencyjnych z czego ok. 30% stanowi³y kontrole
dotycz¹ce uci¹¿liwo�ci akustycznej.

Tabela I.4.3. Bran¿owa klasyfikacja zak³adów przemys³owych, w przypadku których zanotowano skargi na pod-
wy¿szony poziom ha³asu

Tabela I.4.4. Wykaz obiektów skontrolowanych najbardziej uci¹¿liwych akustycznie
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Najczêstszymi przyczynami nadmiernej emisji ha-
³asu z zak³adów przemys³owych do �rodowiska s¹: 
§ brak w³a�ciwych zabezpieczeñ akustycznych �ró-
de³ ha³asu pracuj¹cych na zewn¹trz budynków pro-
dukcyjnych (instalacje wentylacyjne i odci¹gowe), 
§ niewystarczaj¹ca izolacyjno�æ akustyczna �cian
budynków produkcyjnych (otwarte okna i bramy), 
§ niew³a�ciwa organizacja dzia³alno�ci produkcyj-
nej realizowanej z udzia³em ha³a�liwych �rodków
technicznych, 
§ nieprawid³owa lokalizacja linii technologicz-
nych, instalacji i urz¹dzeñ na terenie zak³adu oraz
samych zak³adów po�ród zabudowy mieszkanio-
wej (szczególnie dotyczy to dzia³alno�ci rozryw-
kowo-gastronomicznej). 
W tabeli podano aktualn¹ listê dwunastu najbar-

dziej akustycznie uci¹¿liwych obiektów spo�ród
wszystkich skontrolowanych przez WIO�. Jako kryte-
rium uci¹¿liwo�ci przyjêto warto�æ wska�nika M. War-
to zauwa¿yæ, ¿e nawet niewielkie obiekty us³ugowe
mog¹ byæ pod wzglêdem akustycznym równie lub na-
wet bardziej uci¹¿liwe jak du¿e zak³ady przemys³owe. 

Wska�nik imisji M, wi¹¿e liczbê ludzi zagro¿o-

nych ha³asem ze stopniem zagro¿enia (przekroczenie
poziomu dopuszczalnego). 

Przekroczenie dopuszczalnej emisji ha³asu do �ro-
dowiska w porze dziennej stwierdza siê obecnie w 53
zak³adach, natomiast w nocy uci¹¿liwo�æ akustyczn¹
stwierdzono 36 zak³adów (w 1999 r. odpowiednio 67
i 46 zak³adów). Czê�æ zak³adów jest w trakcie realiza-
cji inwestycji ograniczaj¹cych ich uci¹¿liwo�æ aku-
styczn¹ dla �rodowiska. W zak³adach, które dostoso-
wa³y siê do wymagañ ochrony �rodowiska przed ha³a-
sem w 2000 r. osi¹gniêto ten cel poprzez:
§ zastosowanie zabezpieczeñ akustycznych �
27 zak³adów, 
§ dzia³ania organizacyjne � 16 zak³adów, 
§ remont i modernizacjê � 4 zak³ady, 
§ likwidacjê zak³adu lub zmianê profilu produkcji
� 5 zak³adów.
Wyniki interwencyjnych pomiarów ha³asów emi-

towanych przez �ród³a przemys³owe wykazuj¹ znacz-
nie zró¿nicowan¹ skalê przekroczeñ warto�ci dopusz-
czalnych. Spo�ród skontrolowanych zak³adów wiêk-
szo�æ emituje do �rodowiska ha³as przekraczaj¹cy
normê nie wiêcej jak 10 dB. Najczêstszym powodem

Tabela I.4.5. Statystyka przekroczeñ norm ha³asu w kontrolowanych zak³adach � stan na dzieñ 31 XII 2000 r.
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do interwencji s¹ drobne zak³ady rzemie�lnicze oraz
obiekty us³ugowe i handlowe zlokalizowane po�ród
zabudowy mieszkaniowej. Pomimo znacznej liczby
zak³adów, które dostosowa³y siê do wymagañ ochro-
ny �rodowiska przed ha³asem, na listê uci¹¿liwych
akustycznie obiektów przemys³owych przybywaj¹
wci¹¿ nowe. 

4.3. HA£AS KOMUNIKACYJNY
Obserwowany ci¹g³y wzrost ilo�ci pojazdów, za-

równo osobowych jak i ciê¿arowych, powoduje ade-
kwatny wzrost ha³asu w �rodowisku. Staje siê to coraz
bardziej uci¹¿liwe dla mieszkañców, szczególnie
w otoczeniu dróg o wysokim natê¿eniu ruchu lub
w pobli¿u skrzy¿owañ ulic. Stopieñ uci¹¿liwo�ci ha³a-
su zale¿y od jego poziomu, pory i czêstotliwo�ci wy-
stêpowania oraz czasu trwania. Szczególnie niebez-
pieczny jest ha³as o wysokim poziomie, który mo¿e
byæ powodem chwilowego lub trwa³ego przesuniêcia
progu s³yszenia, a tak¿e negatywnego wp³ywu na
uk³ad kr¹¿enia i system psychofizjologiczny cz³owie-
ka. Dominuj¹cym �ród³em ha³asu w �rodowisku miej-
skim jest ruch drogowy, a lokalnie tak¿e ruch kolejo-
wy. O wielko�ci poziomu ha³asu z tego �ród³a decydu-
j¹: ha³as pojazdów, natê¿enie ruchu, udzia³ taboru
ciê¿kiego w natê¿eniu ruchu pojazdów ko³owych,
prêdko�æ pojazdów, ich stan techniczny, stan na-
wierzchni dróg i torowisk, p³ynno�æ ruchu, nachylenie
jezdni, a tak¿e kultura jazdy kierowców. 

Podstawowym celem prowadzonych monitoringo-
wych badañ ha³asu komunikacyjnego jest zbieranie
informacji dotycz¹cych terenów zamieszkania i wy-
poczynku cz³owieka charakteryzuj¹cych siê wysokimi
poziomami d�wiêku, analizowanie i formu³owanie
wniosków oraz przekazywanie sporz¹dzonych ocen
klimatu akustycznego w³adzom samorz¹dowym oraz
administratorom terenów w celu podejmowania dzia-
³añ zmierzaj¹cych do likwidacji zagro¿eñ i poprawy
warunków ¿ycia ludno�ci na tych terenach. Poni¿ej
przedstawiono ocenê akustyczn¹ obszarów objêtych
badaniami monitoringowymi ha³asu komunikacyjne-
go w 2000 roku. 

4.3.1. Monitoring ha³asu drogowego na tere-
nie powiatu kamiennogórskiego

Badania monitoringowe ha³asu komunikacyjnego
prowadzone s¹ w cyklu piêcioletnim. W roku 2000
objêto nimi powiat kamiennogórski. W wyniku badañ
przeprowadzonych w okresie od maja do listopada na
terenie powiatu Kamienna Góra wytypowano obszary,
na których wystêpuje zagro¿enie ha³asem drogowym
oraz zinwentaryzowano budynki chronione zlokalizo-
wane na tych obszarach. Badania sk³ada³y siê z dwóch
zasadniczych etapów: pomiarów rozpoznawczych,
których celem by³o wyznaczenie punktów monitorin-
gu oraz w³a�ciwych badañ monitoringowych. Wyko-
nywano je zgodnie z obowi¹zuj¹cymi metodami po-
miarowymi ha³asu oraz wskazówkami metodycznymi
opracowania planów akustycznych miast. Metoda sto-

sowana w niniejszej pracy podczas w³a�ciwych badañ
monitoringowych opiera³a siê na pomiarach poziomu
ekspozycyjnego LAE ha³asu generowanego przez po-
jedyncze pojazdy. 

Badania monitoringowe wykonano w 17 punktach,
z których 8 by³o zlokalizowanych na terenie miasta
Kamienna Góra, po trzy w Lubawce i Marciszowie,
a pozosta³e � przy krajowych i wojewódzkich trasach
komunikacyjnych na terenie powiatu. W trzech punk-
tach prowadzono ca³odobowe obserwacje akustyczne. 

W tabeli podano wyniki badañ akustycznych, to
jest: �rednie dla pory dziennej natê¿enia ruchu oraz
równowa¿ne poziomy ha³asu w porze dziennej,
w punktach zlokalizowanych w odleg³o�ci 1m od kra-
wêdzi jezdni. Stosuj¹c modele numeryczne policzono
szeroko�ci stref zagro¿enia ha³asem drogowym (LAeq
> 70 dB) oraz zasiêgi oddzia³ywania ha³asu przekra-
czaj¹cego normê LAeq = 60 dB (strefa uci¹¿liwo�ci).
W tabeli podano te¿ liczbê budynków mieszkalnych
zlokalizowanych w obrêbie ka¿dej z tych stref oraz
szacunkow¹ liczbê osób zamieszkuj¹cych te budynki. 

Ha³as drogowy o poziomie wiêkszym ni¿ 70 dB
uwa¿any jest za niezno�ny, a wiêkszo�æ osób nara¿o-
nych na taki ha³as nie jest w stanie go tolerowaæ przez
d³u¿szy czas bez ujemnego wp³ywu na zdrowie. Na
terenie powiatu kamiennogórskiego w strefach zagro-
¿onych ha³asem niezno�nym zamieszkuje 330 osób.
W porze nocnej zagro¿enie takim ha³asem nie wystê-
puje. 

Wska�nik M zapotrzebowania na �rodki ochrony
przed ha³asem wskazuje te �ród³a ha³asu, które zarów-
no ze wzglêdu na ich moc akustyczn¹, jak i liczbê
osób nara¿onych na uci¹¿liwo�ci spowodowane aku-
stycznym oddzia³ywaniem tego �ród³a, wymagaj¹ za-
stosowania �rodków ochronnych w pierwszej kolejno-
�ci. Maj¹c na uwadze to kryterium sporz¹dzono listê
najbardziej uci¹¿liwych tras komunikacyjnych powia-
tu kamiennogórskiego, któr¹ zawiera tabela. 

Ha³as drogowy jest powa¿nym problemem dla
mieszkañców wszystkich budynków zlokalizowanych
w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 3 m od drogi krajowej nr 5.
Na terenie powiatu kamiennogórskiego s¹ to miesz-
kañcy Marciszowa (4 budynki), Dêbrznika (2 bu-
dynki), Ptaszkowa (1 budynek) i Kamiennej Góry
(1 budynek przy ulicy Legnickiej). Najtrudniejsz¹
sytuacjê stwierdzono na odcinku tej trasy w obrêbie
Marciszowa. Policzony zasiêg strefy oddzia³ywania
ha³asu wy¿szego ni¿ dopuszczalny wynosi tu 35m.
Poziom ha³asu przy ulicy G³ównej wynosi 72 dB przy
natê¿eniu ruchu oko³o 250 pojazdów na godzinê,
z blisko 15% udzia³em w ruchu pojazdów ciê¿kich.
Odcinek trasy nr 5 pomiêdzy Kamienn¹ Gór¹ i przej-
�ciem granicznym z Republik¹ Czesk¹ w Lubawce
jest znacznie mniej obci¹¿ony ruchem, przez co po-
ziom ha³asu jest tutaj prawie o 3 dB mniejszy. 

Jedn¹ z bardziej ha³a�liwych dróg na terenie po-
wiatu kamiennogórskiego jest te¿ trasa nr 367 z Jele-
niej Góry przez Kowary i Kamienn¹ Górê do Wa³-
brzycha. Trasa ta jest najbardziej obci¹¿ona w samej
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Tabela I.4.7. Wykaz ulic najbardziej uci¹¿liwych
akustycznie wed³ug kryterium wska�nika M

Tabela I.4.6. Wyniki badañ ha³asu drogowego na terenie powiatu Kamienna Góra

Aeq

Tabela I.4.8. Wykaz ulic najbardziej uci¹¿liwych akustycznie wed³ug kryterium wska�nika M
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Kamiennej Górze, gdzie na ulicach Bohaterów Getta
i Wa³brzyskiej notuje siê �rednie natê¿enie ruchu
w dzieñ do 375 poj/h, z czego oko³o 10% stanowi¹ po-
jazdy ciê¿kie. Równowa¿ny dla pory dziennej poziom
ha³asu przy tych ulicach jest bliski 71 dB. 

Porównawcze zestawienie wyników monitoringu
ha³asu drogowego od 1988 roku podano w tabeli.
W ubieg³ych latach wykonywano jedynie pomiary ha-
³asu przy ulicach w obrêbie miast, dlatego w zestawie-
niu porównawczym brak jest wyników z Marciszowa
i innych punktów z terenów pozamiejskich. 

�redni poziom ha³asu w punktach monitoringu
zmniejszy³ siê o 2,5 dB w porównaniu z rokiem 1988,
co mo¿na wyt³umaczyæ popraw¹ stanu technicznego
pojazdów poruszaj¹cych siê po polskich drogach. Od
1995 roku warto�æ ta ustabilizowa³a siê na poziomie
70,1 dB, pomimo ¿e natê¿enie ruchu pojazdów gwa³-
towanie wzrasta³o. 

O ile tendencje ogólne s¹ raczej spadkowe, to
w przypadku poszczególnych ulic jest ró¿nie. W Ka-
miennej Górze, warunki akustyczne najbardziej

poprawi³y siê przy ulicach Wojska Polskiego
(o 3,8 dB) oraz Jeleniogórskiej (o 3,3 dB). Znacznie,
bo miejscami nawet o 5 dB wzrós³ natomiast poziom
ha³asu przy trasie nr 5, i to zarówno w Kamiennej Gó-
rze (ul. Legnicka) jak i w Lubawce  (ul. Dworcowa
i Wojska Polskiego). 

Trendy zmian poziomu ha³asu i natê¿enia ruchu
oraz wzajemne relacje miêdzy tymi wielko�ciami po-
kazano na poni¿szych wykresach. 

W Kamiennej Górze obserwuje siê wzrost znacze-
nia po³¹czenia tego miasta z Wa³brzychem i spadek
natê¿enia ruchu w kierunku Jeleniej Góry.

Droga nr 5 zosta³a nobilitowana do rangi drogi kra-
jowej na mocy zarz¹dzenia nr 6 Generalnego Dyrekto-
ra Dróg Publicznych z dnia 9 maja 2000 roku. Wcze-
�niej funkcjonowa³a jako droga wojewódzka nr 371.
Samo zarz¹dzenie nie mia³o oczywi�cie wp³ywu na
obci¹¿enie tej drogi w okresie badañ, niemniej trendy
natê¿enia ruchu s¹ tutaj wyra�nie dodatnie. Nie pozo-
staje to bez wp³ywu na jej uci¹¿liwo�æ akustyczn¹. 

Wykres I.4.1. Zmiany równowa¿nego poziomu ha³asu
i natê¿enia ruchu pojazdów przy ul. Jeleniogór-
skiej w Kamiennej Górze

Wykres I.4.2. Zmiany równowa¿nego poziomu ha³asu
i natê¿enia ruchu pojazdów przy ul. Wa³brzy-
skiej w Kamiennej Górze

Wykres I.4.3. Zmiany równowa¿nego poziomu ha³asu
i natê¿enia ruchu pojazdów przy ul. Legnickiej
w Kamiennej Górze

Wykres I.4.4. Zmiany równowa¿nego poziomu ha³asu
i natê¿enia ruchu pojazdów przy ul. Wojska Pol-
skiego w Lubawce
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4.3.2. Ocena zanieczyszczenia ha³asem dro-
gowym w regionie legnickim

Badania ha³asu drogowego przy najbardziej obci¹-
¿onych ruchem trasach komunikacyjnych w regionie
legnickim wykaza³y, ¿e najwiêksze zagro¿enie aku-
styczne powoduj¹ odcinki drogi krajowej nr 3 przebie-
gaj¹ce przez Legnicê i Lubin. Zbiorcze zestawienie
wyników tych badañ w 19 punktach kontrolnych za-
mieszczono w tabeli. Pomiary wykonano w odleg³o�ci
1 m od krawêdzi jezdni na wysoko�ci 1,2 m. 

W porównaniu z badaniami, które przeprowadzo-
no w latach ubieg³ych, �redni poziom ha³asu w punk-
tach obserwacji zwiêkszy³ siê. Jest to jednoznacznie
powi¹zane ze wzrostem natê¿enia ruchu na badanych
odcinkach dróg. Ponad dwukrotny wzrost ruchu po-
jazdów na ulicy Jaworzyñskiej w Legnicy w roku
2000 w stosunku do lat ubieg³ych spowodowany jest
najprawdopodobniej otwarciem ruchu przez wyre-
montowany most na ul Jaworzyñskiej.

4.3.3. Uci¹¿liwo�æ akustyczna terenów kole-
jowych w dzielnicy Brochów we
Wroc³awiu

Analiz¹ akustyczn¹ zosta³ objêty teren dzielnicy
Brochów i Bieñkowic, zlokalizowany w po³udniowo�
wschodniej czê�ci miasta Wroc³awia. Na rozwa¿anym
terenie wystêpuje mieszany rodzaj zabudowy miesz-
kaniowej � wielo- i jednorodzinny z przewag¹ zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zabudowa
mieszkaniowa usytuowana jest w s¹siedztwie znacz-
nych terenów zieleni, które stanowi¹ ogrody dzia³ko-
we oraz Park Brochowski i Bieñkowicki. 

W obszarze tym zlokalizowane s¹ dwie g³ówne
trasy kolejowe Wroc³aw-Opole, Wroc³aw-Miêdzy-
lesie oraz stacja rozrz¹dowa. Linia kolejowa na
Miêdzylesie jest dwustronna, po³o¿ona na poziomie
gruntu, na badanym terenie biegnie przez tereny nie-
zabudowane. Natê¿enie ruchu wynosi 50 poci¹gów na
dobê. 

�ród³em badanego ha³asu jest ruch pojazdów szy-
nowych czyli poci¹gów towarowych i pasa¿erskich
(osobowych i pospiesznych) oraz pojazdów specjal-
nych (lokomotywy, drezyny, itp.) odbywaj¹cy siê lini¹
kolejow¹ Wroc³aw-Opole i lini¹ kolejow¹ relacji Wro-
c³aw-Miêdzylesie oraz ha³as zwi¹zany z funkcjono-
waniem stacji rozrz¹dowej Wroc³aw Brochów. Znacz-
n¹ uci¹¿liwo�æ stanow¹ równie¿ zdarzenia d�wiêkowe
(sygna³y akustyczne). 

Stacja rozrz¹dowa Wroc³aw Brochów zlokalizo-
wana w po³udniowo-wschodniej czê�ci Wroc³awia
stanowi element systemu przewozowego na linii Ko-
lejowej E-30 wchodz¹cej w sk³ad miêdzynarodowej
linii Europa Zachodnia-Europa Wschodnia. Stanowi
ona rozleg³e �ród³o powierzchniowe. Ha³as emitowa-
ny z terenu stacji rozrz¹dowej jest bardzo zró¿nicowa-
ny ze wzglêdu na wielorako�æ funkcji realizowanych
na jej terenie. 

Tabela I.4.9. Wyniki pomiarów natê¿enia ha³asu i natê¿enia ruchu pojazdów w porze dziennej
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Wyniki pomiarów

Wyboru punktów pomiarowych dokonano w taki
sposób, aby wyniki pomiarów dostarcza³y informacji
o zagro¿eniu ha³asem kolejowym na analizowanym
obszarze. Kieruj¹c siê powy¿szymi za³o¿eniami oraz
mo¿liwo�ciami dostêpu do linii kolejowych wybrano
6 przekrojów pomiarowych zlokalizowanych 20 m od
skrajnego toru. Przy czym punkty 1, 2, 3, 5, 6, zloka-
lizowano przy trasie Wroc³aw-Opole natomiast pkt
nr 4 przy trasie Wroc³aw-Strzelin. 

Pomiary wykonane by³y w wybranych punktach
analizowanego obszaru przyleg³ych do linii kolejo-
wych. Kwalifikacja poci¹gów do klas dokonana zo-
sta³a na podstawie rozk³adu jazdy, danych uzyska-
nych z DOKP oraz obserwacji podczas wykonywania
pomiarów:
§ poci¹gi pospieszne N1,
§ poci¹gi osobowe N2,
§ poci¹gi towarowe N3.

Zmierzony poziom t³a akustycznego wyniós³:
§ LAt³a dzieñ = 43 dB, 
§ LAt³a noc = 32 dB.

Ocena zagro¿enia ha³asem kolejowym badanego
obszaru

Wyznaczony poziom ha³asu w punktach pomiaro-
wych (20 m od skrajnego toru) kszta³tuje siê na po-
nadnormatywnym poziome 60-63 dB (A) zarówno
w dzieñ jak i w nocy w otoczeniu obu tras kolejowych.
Zasiêg ponadnormatywnego dzia³ania ha³asu wyzna-
czono przyjmuj¹c teoretyczny spadek poziomu ha³asu
3 dB na podwojenie odleg³o�ci (nie uwzglêdnia siê tu-
taj warunków propagacji: ekranowania przez zabudo-
wê, t³umienia przez powierzchnie gruntu, zieleñ itp.).
Wyznaczono izolinie 60 dB dzieñ i 50 dB noc. Zasiêg
oddzia³ywania ponadnormatywnego ha³asu wyzna-

czony w ten sposób kszta³tuje siê na poziomie ~40 m
od linii kolejowej w dzieñ i ~300 m w nocy. 

Wykonane pomiary wykaza³y, ¿e decyduj¹cy
wp³yw na warto�æ emitowanego poziomu ha³asu z te-
renów kolejowych ma ruch poci¹gów pasa¿erskich.
Wynika to g³ównie z ma³ych prêdko�ci tocz¹cych siê
na tym terenie poci¹gów towarowych. Niemniej rów-
nie dokuczliwe s¹ momenty hamowania d³ugich sk³a-
dów towarowych, sygna³y d�wiêkowe lokomotyw czy
uderzenia wagonów podczas operacji rozrz¹dzania. 

Przy ocenie klimatu akustycznego na rozwa¿anym
terenie nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e wystêpuj¹ tam dodat-
kowe �ród³a ha³asu jak ulica Ignacego Mo�cickiego
obci¹¿ona znacznym ruchem samochodowym. St¹d
przy ocenie warunków akustycznych na potrzeby pla-
nu zagospodarowania przestrzennego badanego ob-
szaru Brochowa nale¿y to tak¿e uwzglêdniæ. 

4.4. PODSUMOWANIE
Klimat akustyczny �rodowiska kszta³towany jest

m. in. przez przemys³. Tereny otaczaj¹ce zak³ady pod-
legaj¹ okre�lonej klasyfikacji akustycznej, w zwi¹zku
z czym ha³as emitowany do �rodowiska nie mo¿e
przekroczyæ okre�lonych warto�ci. Ro�nie udzia³ pro-
centowy zak³adów wykazuj¹cych ponadnormatywn¹
emisjê ha³asu do �rodowiska, przekraczaj¹c¹ warto�ci
dopuszczalne o wiêcej ni¿ 10 dB (A). Z roku na rok
wzrasta ilo�æ interwencyjnych kontroli przeprowadzo-
nych przez inspektorów ochrony �rodowiska.
Najczêstszym powodem do interwencji s¹ drobne za-
k³ady rzemie�lnicze oraz obiekty us³ugowe i handlo-
we zlokalizowane po�ród zabudowy mieszkaniowej.
Pomimo znacznej liczby zak³adów, które dostosowa³y
siê do wymagañ ochrony �rodowiska przed ha³asem,
na listê uci¹¿liwych akustycznie obiektów przemys³o-
wych przybywaj¹ wci¹¿ nowe. 

Tabela I.4.10. Zestawienie natê¿enia ruchu poci¹gów w poszczególnych punktach

Tabela I.4.11. Ekwiwalentny poziom d�wiêku u�redniony za 16 godzin pory dziennej i 8 godzin pory nocnej
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Prowadzone przez szereg lat badania wykazuj¹
nieznaczn¹ poprawê stanu akustycznego przy g³ów-
nych trasach komunikacji drogowej w bezpo�rednim
s¹siedztwie jezdni. Jednocze�nie obserwuje siê pogor-
szenie warunków akustycznych na pierwszej linii
zabudowy. Coraz lepszy standard pojazdów, wprowa-
dzane ograniczenia prêdko�ci ruchu wynikaj¹ce
z przepisów o ruchu drogowym przy jednocze�nie
stale wzrastaj¹cej ilo�ci pojazdów poruszaj¹cych siê
po drogach nie prowadz¹ do poprawy warunków
akustycznych na pobliskich terenach zabudowanych.
W zwi¹zku z tym mieszkañcy wiêkszych miast oraz
osiedli po³o¿onych przy ruchliwych trasach komuni-
kacyjnych nadal przebywaj¹ w klimacie akustycznym
przekraczaj¹cym dopuszczalne normy. 

Prowadzony monitoring ha³asu komunikacyjnego
wskazuje, ¿e do terenów szczególnego zagro¿enia
tego rodzaju ha³asem nale¿¹ du¿e miasta oraz obszary
przyleg³e do tras komunikacyjnych o intensywnym ru-
chu. Jedynie budowa obwodnic wokó³ miast i zakaz
wjazdu transportu ciê¿kiego do stref �ródmiejskich
mo¿e wp³yn¹æ na znacz¹c¹ poprawê tego stanu.
W zwi¹zku z powiêkszaj¹c¹ siê nadal ilo�ci¹ samo-
chodów i brakiem skutecznych dzia³añ w zakresie

budowy nowych arterii komunikacyjnych lub moder-
nizacji ju¿ istniej¹cych, zagro¿enie ha³asem komuni-
kacyjnym bêdzie stale wzrastaæ. 
Podstawowym warunkiem poprawy stanu w tym za-
kresie jest konsekwentna realizacja przedsiêwziêæ
w kierunku odci¹¿enia obszarów zurbanizowanych
z uci¹¿liwego ruchu tranzytowego pojazdów ciê¿kich.
W rejonach dróg zlokalizowanych na terenach poza-
miejskich najistotniejsze kierunki dzia³añ w zakresie
zmniejszenia uci¹¿liwo�ci ha³asowej sprowadzaj¹ siê
do: odpo-wiedniego planowania i projektowania prze-
biegu tras komunikacyjnych, dba³o�ci o stan na-
wierzchni, egzekwowania przepisów prawa o ruchu
drogowym zarówno w zakresie przestrzegania do-
puszczalnej prêdko�ci jak i odpowiedniego stanu tech-
nicznego pojazdów. 

Wp³yw ha³asu przemys³owego i komunikacyjnego
na klimat akustyczny miasta ma podstawowe znacze-
nie przy prawid³owym planowaniu przestrzennym.
W dzia³alno�ci planistycznej nale¿y zawracaæ szcze-
gólna uwagê na funkcje s¹siaduj¹cych ze sob¹ tere-
nów (przemys³owa i mieszkaniowa lub innych, wy-
magaj¹cych komfortu akustycznego) i nie dopuszczaæ
do sytuacji spornych. 

S³ownik podstawowych pojêæ:
§ równowa¿ny poziom ha³asu drogowego (Leq) -  ogólnie mówi¹c, jest to poziom ha³asu generowany przez

pojazdy poruszaj¹ce siê po drodze u�redniony dla 16 godzin dnia lub 8 godzin pory nocnej. 
§ obszar szczególnych zagro¿eñ - obszar, w którym równowa¿ny poziom ha³asu przekracza warto�æ progow¹

75 dB w porze dziennej lub 70dB w nocy. 
§ strefa zagro¿eñ - poziom ha³asu jest tu wiêkszy ni¿ 70dB w dzieñ i 65dB w porze nocnej, ale ni¿szy od warto-

�ci progowej. 
§ strefa uci¹¿liwo�ci - strefa, w której nie wystêpuj¹ zagro¿enia akustyczne, ale przekroczone s¹ normy ha³asu. 
§ strefa komfortu akustycznego - strefa, w której nie notuje siê przekroczeñ norm ha³asu.
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