
H
A

ŁA
S

4. HAŁAS

PRESJE

STAN

Ży cie czło wie ka prze bie ga w okre ślo nym śro do wi -
sku, któ re go istot nym ele men tem jest tzw. kli mat aku -
stycz ny. Two rzą go zja wi ska dźwię ko we za cho dzą ce
w oto cze niu czło wie ka i wy wo łu ją ce okre ślo ne wra że nia
słu cho we. Od biór dźwię ków jest jed ną z pod sta wo wych
po trzeb czło wie ka dla bez pie czeń stwa, do bre go sa mo -
po czu cia i ko mu ni ka cji. Ich nad miar mo że jed nak być
uciąż li wy, a na wet szko dli wy. Co raz więk szy pro cent
lud no ści na co raz więk szym ob sza rze jest do tknię ty ha -
ła sem. Śro do wi sko, w któ rym ży je my cha rak te ry zu je
się kli ma tem aku stycz nym po zo sta ją cym w ści słym
związ ku z roz wią za nia mi urba ni stycz ny mi. Tak więc
ukła dy ko mu ni ka cyj ne (dro go we, ko le jo we, wod ne, lot -
ni cze), roz miesz cze nie prze my słu i osie dli miej skich
wzglę dem sie bie de cy du ją o kom for cie na sze go ży cia.
Dla te go bar dzo waż nym czyn ni kiem de cy du ją cym o po -
pra wie kom for tu aku stycz ne go są za pi sy w miej sco -

wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Jed ną
z pod sta wo wych przy czyn bra ku sku tecz no ści w dzia ła -
niach ochron nych przed ha ła sem jest nie spój ność de -
cy zji zwią za nych z tzw. te re na mi kon flik tów (bu do wa
dróg wzdłuż te re nów prze zna czo nych pod za bu do wę
miesz ka nio wą). Na eta pie pro jek to wa nia naj ła twiej i naj -
ta niej usu wa się za gro że nia zwią za ne z ha ła sem ko mu -
ni ka cyj nym.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 1 paź -
dzier ni ka 2012 r. (Dz.U.2012.1109) okre śla no we – bar -
dziej li be ral ne – do pusz czal ne po zio my ha ła su, za leż ne
od funk cji urba ni stycz nej, ja ką speł nia da ny te ren. Na le -
ży pa mię tać jed nak o tym, że okre ślo ne war to ści nie
gwa ran tu ją wa run ków aku stycz nych sa tys fak cjo nu ją -
cych miesz kań ców da ne go te re nu, po nie waż za ło żo ne
po zio my dźwię ku do sto so wa ne są do re al nych moż li -
wo ści ogra ni cza nia uciąż li wo ści aku stycz nych.

Rysunek 4.1. Fragment mapy akustycznej Wrocławia – typ zabudowy a rozprzestrzenianie się dźwięku
(źródło: http://gis.um.wroc.pl/imap/?gpmap=gp2)

W 2013 r. WIOŚ we Wro cła wiu ob jął ba da nia mi wy -
bra ne ob sza ry po wia tów: wo łow skie go, ole śnic kie go, le -
gnic kie go, dzier żo niow skie go oraz świd nic kie go. Ba da nia
do ty czy ły kli ma tu aku stycz ne go wo kół dróg kra jo wych
i wo je wódz kich oraz ulic w ob sza rach za bu do wa nych. 

Ce lem pro wa dzo nych ba dań ha ła su dro go we go by -
ło zbie ra nie in for ma cji do ty czą cych te re nów za miesz ka -
nia i wy po czyn ku czło wie ka cha rak te ry zu ją cych się wy -
so ki mi po zio ma mi dźwię ku, ana li zo wa nie i for mu ło wa -
nie wnio sków w ce lu po dej mo wa nia dzia łań zmie rza ją -

Zabudowa jednorodzinna oraz zastosowanie ekranu akustycznego
wzdłuż ulicy Wyścigowej na wysokości Szkoły Podstawowej nr 64 

Zabudowa podwórkowa przy ulicy Grabiszyńskiej
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na tych te re nach. 
Prze ba da no 49 od cin ków dróg, gdzie w 79,6%

punk tów stwier dzo no prze kro cze nia war to ści do pusz -
czal nych dźwię ku dla po ry dnia (61,0 dB dla te re nów
za bu do wy miesz ka nio wej jed no ro dzin nej i 65,0 dB dla
te re nów za bu do wy miesz ka nio wej wie lo ro dzin nej).
W sto sun ku do obo wią zu ją cych norm po ziom rów no -
waż ny ha ła su prze kra czał do pusz czal ny po ziom o 0,2-
9,5 dB. W 6 punk tach – w Strze go miu przy ul. Pił sud -
skie go 119, w Świe bo dzi cach przy ul. Wał brzy skiej,
w Ła giew ni kach przy ul. Wro cław skiej 20, w Wil ko wie
Wiel kim, w So ko ło wi cach i Ka wi cach – stwier dzo ny
rów no waż ny po ziom dźwię ku LAeq prze kra czał war tość
70 dB, przy ję tą za bar dzo uciąż li wą. 

Naj więk sze prze kro cze nia po zio mów do pusz czal nych
ha ła su stwier dzo no przy: dro dze wo je wódz kiej nr 374 –
115,6% war to ści do pusz czal nej, dro dze kra jo wej nr 8 –

114,3%, dro dze kra jo wej nr 25 – 111,6% i dro dze kra jo -
wej nr 94 – 109,6%, gdzie te ren chro nio ny zlo ka li zo wa -
ny jest bez po śred nio przy uli cy, a udział po jaz dów cię ża -
ro wych w ogól nym stru mie niu ru chu jest znacz ny.

W 31 punk tach kon ty nu owa no ba da nia prze pro wa -
dzo ne w la tach 2008-2009. Po rów nu jąc wy ni ki ba dań
stwier dzo no, że w 13 punk tach po ziom rów no waż ny
dźwię ku nie uległ zmia nie. W 9 punk tach po mia ro wo -
-kon tro l nych  swier dzo no spa dek po zio mu dźwię ku
w po wią za niu z mniej szym na tę że niem ru chu.
W 5 punk tach, po mi mo wzro stu na tę że nia ru chu po jaz -
dów, po ziom dźwię ku ob ni żył się śred nio o 1,5 dB,
a zmniej sze nie uciąż li wo ści ha ła so wej dróg uzy ska no
dzię ki mo der ni za cji na wierzch ni dro go wej. W 4 punk -
tach stwier dzo ny po ziom dźwię ku wzrósł śred nio
o 2 dB. Głów ną przy czy ną ta kie go sta nu by ło zwięk sze -
nie na tę że nia ru chu, a szcze gól nie więk szy udział po jaz -
dów cięż kich w ogól nym stru mie niu ru chu.

Rysunek 4.2. Badania klimatu akustycznego na terenie
województwa dolnośląskiego w 2013 r. (źródło: WIOŚ)
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STabela 4.1. Badania klimatu akustycznego na terenie województwa dolnośląskiego w 2013 r. (źródło: WIOŚ)
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SWykres 4.1. Natężenie ruchu pojazdów oraz poziom równoważny hałasu w punktach pomiarowo-kontrolnych

na terenie powiatu wołowskiego w 2013 r. (numery ppk zgodne z numeracją w tabeli 4.1) (źródło: WIOŚ)

Wykres 4.2. Natężenie ruchu pojazdów oraz poziom równoważny hałasu w punktach pomiarowo-kontrolnych
na terenie powiatu oleśnickiego w 2013 r. (numery ppk zgodne z numeracją w tabeli 4.1) (źródło: WIOŚ)

Wykres 4.3. Natężenie ruchu pojazdów oraz poziom
równoważny hałasu w punktach pomiarowo-
kontrolnych na terenie powiatu legnickiego
w 2013 r. (numery ppk zgodne z numeracją
w tabeli 4.1) (źródło: WIOŚ)

Wykres 4.4. Natężenie ruchu pojazdów oraz poziom
równoważny hałasu w punktach pomiarowo-
kontrolnych na terenie powiatu dzierżoniowskiego
w 2013 r. (numery ppk zgodne z numeracją
w tabeli 4.1) (źródło: WIOŚ)
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Re duk cja ha ła su po cho dzą ce go od środ ków trans -
por tu, a w szcze gól no ści od po jaz dów sa mo cho do wych
jest za gad nie niem zło żo nym. Za rząd cy dróg w mia rę po -
zy ska nych fun du szy prze pro wa dza ją mo der ni za cję i roz -
bu do wę sys te mów ko mu ni ka cyj nych. In we sty cje te ma -
ją na ce lu po pra wę płyn no ści ru chu, szcze gól nie w du -
żych mia stach, jak rów nież pod nie sie nie kom for tu aku -
stycz ne go miesz kań ców. Pra ce te obej mu ją za rów no
dro gi kra jo we, jak i o zna cze niu po wia to wym i gmin nym.

Z wie lu in we sty cji re ali zo wa nych w ro ku 2013 na te -
re nie Dol ne go Ślą ska na le ży wy mie nić m.in.:

§ kon ty nu ację bu do wy Wschod niej Ob wod ni cy Wro -
cła wia (od ci nek Siech ni ce – Żer ni ki Wro cław skie),
§ bu do wę ob wod ni cy Szczaw na Zdro ju w cią gu
dro gi wo je wódz kiej nr 376,
§ prze bu do wę dro gi po wia to wej nr 3004 D na tra sie
Pi ła wa Gór na – Prze rze czyn Zdrój,
§ prze bu do wę dro gi po wia to wej nr 1289 D w Brze -
gu Dol nym,
§ prze bu do wę dro gi po wia to wej nr 1488 D w Mię -
dzy bo rzu,
§ bu do wę mo stu na rze ce Od rze w Brze gu Dol nym
wraz z dro ga mi do jaz do wy mi,
§ prze bu do wę dro gi wo je wódz kiej nr 352 Ra do mie -
rzy ce – Za to nie,
§ kom plek so wą mo der ni za cję dro gi po wia to wej nr
2880 D w miej sco wo ści Mro wi ny,
§ prze bu do wę dro gi po wia to wej nr 3396 D Gra ni ca
– Tam ko wi ce.

Na te re nie mia sta Wro cła wia prze pro wa dzo no na -
stę pu ją ce pro jek ty na praw cze i re or ga ni za cyj ne dróg: 

§ bu do wa do jaz du do No we go Szpi ta la Wo je wódz -
kie go w cią gu Alei Sta bło wic kiej,
§ prze bu do wa uli cy Zwy cię skiej od ul. Agre sto wej
do ul. Kar ko no skiej,
§ roz bu do wa ul. B. Krzy wo uste go na od cin ku od al.
Ja na III So bie skie go do ul. Kieł czow skiej wraz z za -
go spo da ro wa niem ryn ku Psie go Po la,
§ prze bu do wa ul. Ku trze by od ul. Stra chow skie go
do prze pu stu na ro wie S -31,
§ roz bu do wa ukła du dro go we go ul. Sy cow skiej,
§ prze bu do wa ul. Pur ky nie go na od cin ku od ul. Kra iń -
skie go do ul. Po wstań ców War sza wy,
§ roz bu do wa od cin ka jezd ni pl. Or ląt Lwow skich od
ul. Na by ciń skiej do ul. Pod wa le.

REAKCJE

Fot. 4.1. Obwodnica Szczawna Zdroju (źródło:
Dolnośląska  Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu)

Fot. 4.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D
Granica – Tamkowice  (źródło: Służba Drogowa
Powiatu Świdnickiego)

Fot. 4.3. Droga powiatowa nr 3396D Granica –
Tamkowice po modernizacji  (źródło: Służba
Drogowa Powiatu Świdnickiego)
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