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Jednym z problemów jakoœci œrodowiska, wzrasta-
j¹cym w ostatnich latach, jest ha³as. Do g³ównych Ÿró-
de³ ha³asu kszta³tuj¹cych klimat akustyczny na terenach
zurbanizowanych województwa dolnoœl¹skiego zalicza-
ne s¹: 

� komunikacja samochodowa, tramwajowa, lotni-
cza, kolejowa, 
� parkingi, zajezdnie autobusowe i tramwajowe, 
� zak³ady przemys³owe, rzemieœlnicze i us³ugowe, 
� obiekty publiczne zwi¹zane z ha³aœliw¹ dzia³alnoœci¹:
stadiony, place zabaw, dyskoteki, kluby muzyczne, 
� imprezy okolicznoœciowe: koncerty, wystêpy
uliczne, 
� tereny budowy. 

Ze wzglêdu na dynamiczny wzrost liczby pojazdów
samochodowych, niedostatecznie rozbudowan¹ sieæ
dróg i z³¹ jakoœæ ich nawierzchni, ha³as samochodowy
stanowi jeden z g³ównych rodzajów obci¹¿enia œrodo-
wiska. Stale wzrastaj¹ca liczba zarejestrowanych pojaz-
dów, poruszaj¹cych siê po drogach województwa, jest
wyrazistym wskaŸnikiem okreœlaj¹cym skalê problemu
ha³asu pochodz¹cego od pojazdów samochodowych. 

W ostatnich latach obserwuje siê wzrost liczby kie-
rowanych do WIOŒ we Wroc³awiu wniosków o inter-
wencjê w sprawie nadmiernego ha³asu. W 2008 r. naj-
wiêksza liczba interwencji (123) dotyczy³a w³aœnie
ochrony przed ha³asem, co stanowi³o 27,1% wszyst-
kich zg³oszonych wniosków. Dotyczy³y one najczêœciej: 

� uci¹¿liwoœci powodowanej funkcjonowaniem za-
k³adów wydobywczych i przeróbczych surowców
skalnych oraz wytwarzaj¹cych galanteriê kamienn¹, 
� uci¹¿liwoœci pochodz¹cych z urz¹dzeñ wentyla-
cyjnych i klimatyzacyjnych placówek, handlowych
i gastronomicznych oraz aparatury nag³aœniaj¹cej
klubów rozrywkowych (pracuj¹cych g³ównie w po-
rze nocnej), 
� uci¹¿liwoœci ma³ych przedsiêbiorstw np. zak³a-
dów stolarskich.
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Ha³as komunikacyjny

Podstawowym celem prowadzonych monitoringo-
wych badañ ha³asu komunikacyjnego jest zbieranie in-
formacji dotycz¹cych terenów zamieszkania i wypoczyn-
ku cz³owieka, charakteryzuj¹cych siê wysokimi pozioma-
mi dŸwiêku. 

W latach 2000–2008 na terenie Dolnego Œl¹ska prze-
badano poziom ha³asu w 560 punktach kontrolno-pom-
iarowych. G³ównym za³o¿eniem przy typowaniu tras do
badania by³ spodziewany ha³as przekraczaj¹cy 70 dB lub
uci¹¿liwoœæ sygnalizowana skargami mieszkañców. 

W 2008 roku WIOŒ we Wroc³awiu prowadzi³ badania
ha³asu komunikacyjnego w 43 punktach w powiatach:
oleœnickim (19 pkt), górowskim (5 pkt), lwóweckim (10
pkt), legnickim (5 pkt) oraz œwidnickim (4 pkt). 

Pomiary wykaza³y, ¿e obszary objête badaniami to
w 100% tereny, na których jest przekroczona wartoœæ

dopuszczalna dla pory dnia (55–60 dB). W stosunku do
obowi¹zuj¹cych norm œredni poziom równowa¿ny LAeq
dla 16 godzin dnia przekracza³ dopuszczalny poziom ha-
³asu o 0,5–13,6 dB. W 8 punktach pomiarowych odnoto-
wano przekroczenie wartoœci 70 dB, przyjêtej za bardzo
uci¹¿liw¹. Najwy¿sze przekroczenia odnotowano przy
drodze na trasie nr 8 Wroc³aw–Warszawa w Gaszowi-
cach (73,6 dB), na drodze nr 94 w Kunicach (71,8 dB),
na drodze nr 382 w Strzegomu (70,6 dB) oraz na drodze
nr 340 w miejscowoœci D¹browa (70,6 dB). Wysoki po-
ziom równowa¿ny ha³asu LAeq odnotowany na linii
pierwszej zabudowy wynika z faktu bardzo bliskiego usy-
tuowania budynków mieszkalnych wzglêdem krawêdzi
jezdni, jak równie¿ du¿ego natê¿enia ruchu i wysokiego
w nim udzia³u pojazdów ciê¿arowych. 

Istotne jest, ¿e w wiêkszoœci punktów pomiarowych
wielkoœæ przekroczeñ poziomów dopuszczalnych zmniej-
szy³a siê z 20 dB w roku 2000 do 10 dB w 2008 r. 

STAN

Wykres 5.1. Zmiany liczby zarejestrowanych pojazdów
w latach 2000–2007 w województwie dolnoœl¹-
skim, przy za³o¿eniu, ¿e wartoœæ wskaŸników
w 2000 r. równa jest 100% (Ÿród³o: GUS)
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SWykres 5.2. Procent zbadanych d³ugoœci odcinków ulic

w miastach, przy których poziom ha³asu przekra-
cza³ poziomy dopuszczalne w porze dziennej w la-
tach 2000–2008 w województwie dolnoœl¹skim
(Ÿród³o: WIOŒ)

Fot. 5.1. Autostrada A4 
(fot. Anna Antosz)

Fot. 5.2. Pomiary ha³asu
komunikacyjnego 
(fot. Rafa³ Wójcik)
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Rysunek 5.1. Badania klimatu akustycznego na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2008 r.
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STabela 5.1. Badania klimatu akustycznego na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2008 r.
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Ha³as przemys³owy

Klimat akustyczny wokó³ ka¿dego zak³adu przemy-
s³owego zale¿y od wielu czynników, w tym przede
wszystkim od rodzaju, liczby oraz sposobu rozmiesz-
czenia Ÿróde³ ha³asu na terenie zak³adu, skutecznoœci
zabezpieczeñ akustycznych poszczególnych Ÿróde³ oraz
ukszta³towania i zagospodarowania terenu zagro¿one-
go oddzia³ywaniem ha³asu. 

Jak wynika z dzia³alnoœci kontrolnej WIOŒ, problem
nadmiernej emisji ha³asu do œrodowiska w bardzo du-
¿ym stopniu zwi¹zany jest z niew³aœciwie prowadzon¹
polityk¹ zagospodarowywania przestrzennego przez
w³adze lokalne. Ha³as emitowany przez zak³ady us³ugo-
we i produkcyjne ma charakter lokalny i dotyka procen-
towo niewielkiego odsetka w ogólnej liczbie osób za-
gro¿onych ha³asem. Przeprowadzone kontrole dotycz¹-
ce uci¹¿liwoœci akustycznej wskazuj¹, ¿e najczêœciej no-
towano przekroczenia dopuszczalnej emisji ha³asu do
10 dB. Uci¹¿liwoœæ ta dotyczy zarówno pory dziennej,
jak i nocnej. 

Wykres 5.3. Rozk³ad przekroczeñ poziomów dopuszczal-
nych dla zak³adów przemys³owych w porze dzien-
nej w latach 2000–2008 w województwie dolno-
œl¹skim (Ÿród³o: WIOŒ)

Wykres 5.4. Rozk³ad przekroczeñ poziomów dopuszczal-
nych dla zak³adów przemys³owych w porze nocnej
w latach 2000–2008 w województwie dolnoœl¹-
skim (Ÿród³o: WIOŒ)

Fot. 5.3. Teren zak³adu
RADAN–BAZALT Sp. z o.o.
w Sulikowie 
(fot. Marek Chmielowski)
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Ha³as komunikacyjny jest jednym z najbardziej
uci¹¿liwych obci¹¿eñ œrodowiska. Dlatego zarz¹dcy
dróg w miarê swoich mo¿liwoœci finansowych realizuj¹
wieloletnie projekty naprawcze i reorganizacyjne, np.: 

� wyprowadzono ruch tranzytowy z Legnicy przez
budowê obwodnicy zachodniej miasta, 
� wybudowano ekrany akustyczne od strony zabu-
dowy jednorodzinnej na Os. Sienkiewicza w Legnicy, 
� odci¹¿ono drogê krajow¹ nr 4 przechodz¹c¹ przez
Boles³awiec poprzez budowê autostrady A4 Zgorze-
lec–Krzy¿owa, 
� zmodernizowano liniê kolejow¹ E30 na odcinku
Legnica–Wêgliniec poprzez zastosowanie nowocze-
snych szyn typu ciê¿kiego oraz nowej nawierzchni
z przytwierdzeniem sprê¿ystym, 
� zmodernizowano drogê Nr 8 K³odzko–Boguszyn, 
� wybudowano ekrany akustyczne oraz odnowiono
nawierzchniê na odcinku Polanica Górna–Szczytna, 
� wyremontowano estakadê w K³odzku, 
� poszerzono drogê krajow¹ Nr 35 oraz wybudowano
ekrany akustyczne przy ul. Zamenhofa w Œwidnicy, 
� wybudowano obwodnicê Oleœnicy, 
� rozpoczêto budowê zachodniej czêœci Autostrado-
wej Obwodnicy Wroc³awia, 
� odnowiono nawierzchniê na drodze nr 25 Oleœni-
ca–Miêdzybórz. 
Z kolei zak³ady przemys³owe realizuj¹ inwestycje

ograniczaj¹ce ich uci¹¿liwoœæ akustyczn¹ do œrodowi-
ska poprzez: 

� remont i modernizacjê, np.: 
– Kopalnia i Zak³ad Przeróbczy Piasków Szklar-
skich „OSIECZNICA” Sp. z o.o. w Osiecznicy – za-
montowano now¹ pompê wodn¹ w hali stacji
pomp, 
– ZPS RAG Gorzyñscy Spó³ka Jawna w Lubinie –
Oddzia³ w Chocianowie – przebudowano system
wyrzutni spalin z pieców gazowych i wykonano
t³umiki na wylotach z tych wyrzutni, 
– NEWCORN Sp. z o.o. we Wroc³awiu – w celu
ograniczenia emisji ha³asu do œrodowiska prze-
prowadzono prace wyciszaj¹ce: 5 wentylatorów
(monta¿ t³umików absorpcyjnych oraz rezonato-
rowych, wymiana ³o¿ysk), 2 redlerów (wymiana
przek³adni na niskoszumne), 
– Kopalnia i Zak³ad Przeróbczy Piasków Szklar-
skich „OSIECZNICA” Spó³ka z o.o. w Osiecznicy –
zabudowa okna w budynku sortokruszarni, zabu-
dowanie przesypu z jednego przenoœnika na dru-
gi p³ytami warstwowymi; 

� zastosowanie zabezpieczeñ akustycznych, np.: 
– PPHU „DELLA” Krzysztof Warzecha – Klub „Pa-
tio” w Legnicy – wybudowano ekran wokó³ zesta-
wu nawiewnego oraz zamontowano kurtynê o wy-
sokoœci 4 m od strony najbli¿szych zabudowañ, 

– WFP „HEFRA” S.A. w Warszawie – Zak³ad Pro-
dukcyjny w Legnicy – zamontowano t³umiki aku-
styczne przy kana³ach wyrzutni powietrza, zamon-
towano prefabrykowane œciany dŸwiêkoch³onne
przy emitorze, przy dwóch emitorach dodatkowo
wykonano izolacjê akustyczn¹ miêdzy kominami
a wentylatorami, 
– Stolarstwo Piotr Romaniak w Karpaczu – wyci-
szono œciany hali produkcyjnej, zastosowano
obudowê dŸwiêkoch³onn¹ w celu wyciszenia wen-
tylatora wyci¹gowego trocin i py³u oraz dodatko-
wo umieszczono ten wentylator w nowo wybudo-
wanym zamkniêtym pomieszczeniu, rury wyci¹gu
trocin zosta³y obudowane warstw¹ we³ny mineral-
nej i ko³nierzem z blachy, 
– Zak³ad PHU BAREX w Œwieradowie-Zdrój ul.
Dolna 1 – wykonano obudowê wentylatora wyci¹-
gowego trocin, 
– Unison Engine Components Poland Sp. z o.o.
w Dzier¿oniowie – wykonano ekran akustyczny
ch³odni pieca pró¿niowego wraz z wentylatorami, 
– Cedo Sp. z o.o. w K¹tach Wroc³awskich – wyko-
nano i zamontowano szereg ustrojów dŸwiêko-
ch³onno-izolacyjnych wyciszaj¹cych dwie centrale
wentylacyjne, czerpnie i wyrzutnie na œcianie
szczytowej hali, urz¹dzenia ch³odnicze (chillery)
oraz wentylatory na œcianie szczytowej hali; 

� dzia³ania reorganizacyjne, np.: 
– RADAN-BAZALT Spó³ka z o.o. w Sulikowie –
przeniesiono zak³ad wstêpnego i wtórnego kru-
szenia w okolice zak³adu grysów, 
– METAL-CYNK Sp. z o.o. w Chojnowie – przenie-
siono no¿yce do ciêcia blachy do drugiej krajalni,
w hali krajalni zamurowano otwory okienne od
strony najbli¿szego obiektu chronionego. 

REAKCJE

Fot. 5.4. Ekrany akustyczne przy autostradzie A4 
(fot. Anna Antosz)


	SPIS TREŚCI
	HAŁAS
	Spis rysunków
	Spis tabel
	Spis wykresów

