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Ha³as towarzyszy cz³owiekowi od wieków. Nigdy
jednak nie by³ tak powszechny i uci¹¿liwy jak obecnie.
Coraz wiêkszy procent ludnoœci, na coraz wiêkszym ob-
szarze jest dotkniêty ha³asem. Œrodowisko, w którym
¿yjemy charakteryzuje siê klimatem akustycznym pozo-
staj¹cym w œcis³ym zwi¹zku z rozwi¹zaniami urbani-
stycznymi. Tak wiêc uk³ady komunikacyjne (drogowe,
kolejowe, wodne, lotnicze), rozmieszczenie przemys³u
i osiedli miejskich wzglêdem siebie decyduj¹ o komfor-
cie naszego ¿ycia. Coraz czêœciej jednak problem ten
dotyczy nie tylko mieszkañców terenów znajduj¹cych
siê w pobli¿u wiêkszych tras komunikacyjnych, ale tak-
¿e dróg dojazdowych i okolic. Obserwowany ci¹g³y
wzrost iloœci pojazdów, zarówno osobowych, jak i ciê-
¿arowych, powoduje adekwatny wzrost ha³asu w œro-
dowisku. Ha³as komunikacyjny jest szczególnie uci¹¿li-
wy ze wzglêdu na jego powszechnoœæ i zasiêg oddzia³y-
wania oraz znaczn¹ liczbê osób nara¿onych. 

Zale¿y on g³ównie od: natê¿enia ruchu pojazdów,
prêdkoœci strumienia pojazdów, p³ynnoœci ruchu pojaz-
dów, procentowego udzia³u pojazdów ciê¿arowych
w strumieniu pojazdów, po³o¿enia drogi oraz rodzaju
nawierzchni, ukszta³towania terenu, przez który prze-
biega trasa komunikacyjna, rodzaju i szerokoœci drogi,
rodzaju s¹siaduj¹cej z tras¹ zabudowy, odleg³oœci
pierwszej linii zabudowy od skraju jezdni. 

Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 14 czerw-
ca 2007 r. (Dz.U.2007.120.826) okreœla dopuszczalne
poziomy ha³asu, zale¿ne od funkcji urbanistycznej, jak¹
spe³nia dany teren. Nale¿y pamiêtaæ jednak o tym, ¿e
okreœlone wartoœci nie gwarantuj¹ warunków akustycz-
nych satysfakcjonuj¹cych mieszkañców danego terenu,
poniewa¿ za³o¿one poziomy dŸwiêku dostosowane s¹
do realnych mo¿liwoœci ograniczania uci¹¿liwoœci aku-
stycznych.
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Zgodnie z „Programem Pañstwowego Monitoringu
Œrodowiska województwa dolnoœl¹skiego na lata
2010–2012”, w 2010 r. WIOŒ we Wroc³awiu obj¹³ ba-
daniami wybrane obszary powiatów: jaworskiego, lu-
bañskiego, strzeliñskiego, wa³brzyskiego i z¹bkowic-
kiego. Badania dotyczy³y klimatu akustycznego wokó³
dróg krajowych i wojewódzkich oraz ulic w obszarach
zabudowanych. 

Celem prowadzonych badañ ha³asu drogowego by-
³o zbieranie informacji dotycz¹cych terenów zamieszka-
nia i wypoczynku cz³owieka charakteryzuj¹cych siê wy-
sokimi poziomami dŸwiêku, analizowanie i formu³owa-
nie wniosków w celu podejmowania dzia³añ zmierzaj¹-
cych do likwidacji zagro¿eñ i poprawy warunków ¿ycia
na tych terenach. 

Przebadano 43 odcinki dróg, gdzie w 97,7% punk-
tów stwierdzono przekroczenia wartoœci dopuszczal-
nych dŸwiêku dla pory dnia (60 dB). W stosunku do
obowi¹zuj¹cych norm poziom równowa¿ny ha³asu
przekracza³ dopuszczalny poziom o 1,2–12,8 dB.

W 5 punktach – w Ma³uszowie, Niedaszowie, Jaworze,
Bardzie i Bolkowie – stwierdzony równowa¿ny poziom
dŸwiêku LAeq, przekracza³ równie¿ wartoœæ 70 dB, przy-
jêt¹ za bardzo uci¹¿liw¹. 

Najwiêksze przekroczenia poziomów dopuszczal-
nych ha³asu stwierdzono przy: 

� drodze krajowej nr 3 – 121,3% wartoœci dopusz-
czalnej, 
� drodze nr 374 – 119,0%,
� drodze nr 395 – 115,8%, gdzie teren chroniony
zlokalizowany jest bezpoœrednio przy ulicy, a udzia³
pojazdów ciê¿arowych w ogólnym strumieniu ruchu
jest znaczny. 
Tylko w jednym punkcie pomiarowym w Lubaniu

przy ul. Podwale 7 poziom dŸwiêku odpowiada³ warto-
œciom dopuszczalnym. 

W 24 punktach kontynuowano badania przeprowa-
dzone w latach 2004–2006. Porównuj¹c wyniki badañ
stwierdzono, ¿e w 8 punktach poziom równowa¿ny
dŸwiêku nie uleg³ zmianie. W 14 punktach, pomimo
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Wykres 4.1. Zmiany liczby zarejestrowanych pojazdów
w latach 2000–2010 w województwie dolnoœl¹-
skim, przy za³o¿eniu, ¿e wartoœæ wskaŸników
w 2000 roku równa jest 100% (Ÿród³o: GUS)
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Swzrostu natê¿enia ruchu pojazdów, poziom dŸwiêku
obni¿y³ siê œrednio o 3 dB, a zmniejszenie uci¹¿liwoœci
dróg uzyskano dziêki modernizacji nawierzchni drogo-
wej. W 2 punktach kontrolno-pomiarowych stwierdzo-

ny poziom dŸwiêku wzrós³ œrednio o 2 dB. G³ówn¹
przyczyn¹ takiego stanu by³o zwiêkszenie natê¿enia ru-
chu, a szczególnie wiêkszy udzia³ pojazdów ciê¿kich
w ogólnym strumieniu ruchu. 

Tabela 4.1. Badania klimatu akustycznego na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2010 r.
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SRysunek 4.1. Badania klimatu akustycznego na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2010 r.
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Redukcja ha³asu pochodz¹cego od œrodków trans-
portu, a w szczególnoœci od pojazdów samochodowych
jest zagadnieniem z³o¿onym. Zarz¹dcy dróg w miarê
pozyskanych funduszy przeprowadzaj¹ modernizacjê
i rozbudowê systemów komunikacyjnych. Inwestycje te
maj¹ na celu poprawê p³ynnoœci ruchu w du¿ych mia-
stach, jak równie¿ podniesienie komfortu akustycznego
mieszkañców. Prace te obejmuj¹ zarówno drogi krajo-
we, jak i o znaczeniu powiatowym i gminnym. 

Z wielu inwestycji realizowanych w latach 2009-
2010 na terenie Dolnego Œl¹ska nale¿y wymieniæ m.in.: 

� kontynuacjê budowy Autostradowej Obwodnicy
Wroc³awia, 
� I etap budowy obwodnicy po³udniowo-wscho-
dniej Legnicy, przebudowa ul. Gniewomierskiej, 
� przebudowê drogi krajowej nr 8 w Domas³awiu, 
� budowê w ci¹gu drogi wojewódzkiej w gminie Bo-
rowa (tzw. „Zielone drogi” w technologii asfaltu gu-
mowego), 
� przebudowê drogi powiatowej nr 1990D w Rogo-
wie Sobóckim, 
� modernizacjê (przebudowê) drogi powiatowej nr
2792D na odcinku RogoŸnica-Kostrza, 
� remont drogi powiatowej nr 3236D w Bystrzycy
K³odzkiej na odcinku skrzy¿owania z ul. J. S³owac-
kiego do skrzy¿owania z ul. S. Okrzei, 
� kompleksow¹ modernizacjê ul. Wolnoœci w Szczyt-
nej wraz z budow¹ deptaka oraz budow¹ ³¹cznika
z drog¹ krajow¹ nr 8, 
� dwa nowe pilota¿owe odcinki nawierzchni drena-
¿owo-porowatej podczas przebudowy ulic Pi³sud-
skiego i Jana Paw³a II w Lubinie. 
Na terenie miasta Wroc³awia przeprowadzono na-

stêpuj¹ce projekty naprawcze i reorganizacyjne dróg: 
� kontynuacja budowy Obwodnicy Œródmiejskiej
Wroc³awia, 
� przebudowa ulicy Wyœcigowej, 
� modernizacja ulicy Grabiszyñskiej, 
� przebudowa ulicy Krakowskiej, 
� budowa ulicy Stroñskiej i Pi³awskiej, 
� modernizacja ulicy Bardzkiej i Œwieradowskiej. 
Budowa obwodnic dla Wroc³awia ma usprawniæ

dro¿noœæ komunikacyjn¹ miasta. Przekierowanie ruchu
tranzytowego oraz ciê¿arowego poza tereny miejskie
poprawi równie¿ klimat akustyczny wokó³ g³ównych ar-
terii miasta. 

W fazie realizacji – zaawansowanie rzeczowe wyno-
si 88% – jest projekt pn. „Zintegrowany System Trans-
portu Szynowego w Aglomeracji i we Wroc³awiu – etap
I”. G³ównym celem projektu jest usprawnienie funkcjo-
nowania systemu transportowego Wroc³awia i systemu
powi¹zañ transportowych miasta i aglomeracji oraz
zwiêkszenie korzystania z transportu zbiorowego w ce-
lu stworzenia naturalnej alternatywy dla transportu in-
dywidualnego. W ramach Projektu planowane jest
stworzenie 3 nowych po³¹czeñ tramwajowych, w tym
dwóch w ramach nowego podsystemu „Tramwaj Plus”,
modernizacja istniej¹cej infrastruktury, zakup nowego
taboru tramwajowego typu Skoda 19T, zapewnienie
systemu obszarowego zarz¹dzania i sterowania ruchem
z priorytetem dla tramwajów oraz budowa wêz³ów prze-
siadkowych oraz innych elementów s³u¿¹cych integra-
cji systemów transportu.

REAKCJE

Fot. 4.1. Ulica Okrzei w Bystrzycy K³odzkiej (fot. z Archi-
wum Starostwa Powiatowego w K³odzku)

Fot. 4.2. Ulica Bardzka we Wroc³awiu przed modernizacj¹
(fot. z Archiwum Wroc³awskich Inwestycji Sp. z o.o.)

Fot. 4.3. Ulica Bardzka we Wroc³awiu po modernizacji
(fot. z Archiwum Wroc³awskich Inwestycji Sp. z o.o.)
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