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4. HAŁAS KOMUNIKACYJNY

PRESJE

STAN

Wo je wódz two dol no ślą skie na le ży do naj le piej i naj -
wcze śniej uprze my sło wio nych re gio nów Pol ski. Na tle
kra ju Dol ny Śląsk wy róż nia się gę stą sie cią ko mu ni ka -
cyj ną, za rów no dro go wą (94,5 km dróg pu blicz nych
o twar dej na wierzch ni na 100 km2), jak i ko le jo wą
(8,8 km na 100 km2). 

Ko mu ni ka cja dro go wa
Sieć dro go wą wo je wódz twa dol no ślą skie go moż na

po dzie lić na dwie za sad ni cze czę ści: tran zy to wą i lo kal -
ną. Sieć lo kal na jest do brze roz wi nię ta, na to miast sieć
o za się gu po nadre gio nal nym nie ma zbyt du że go za -
gęsz cze nia, choć na naj bliż sze la ta pla no wa ny jest jej
znacz ny roz wój. Naj waż niej szym szla kiem tran zy to wym
Dol ne go Ślą ska jest au to stra da A4, bę dą ca czę ścią III
Pa neu ro pej skie go Ko ry ta rza Trans por to we go. Au to -
stra da A1 8 po łą czy ła au to stra dę A4 z przej ściem gra -
nicz nym z Niem ca mi w Ol szy nie (woj. lu bu skie). Po zo -
sta łe więk sze szla ki ko mu ni ka cyj ne łą czą Re pu bli kę
Cze ską ze Szcze ci nem (bu do wa na na te re nie na sze go
wo je wódz twa dro ga eks pre so wa S3), Gdań skiem (bu -
do wa na dro ga eks pre so wa S5) i z War sza wą (no wo wy -
bu do wa na dro ga eks pre so wa S8). 

Wg da nych GUS (stan na dzień 31.12.2013 r.) ogól -
na dłu gość dróg pu blicz nych na Dol nym Ślą sku wy no -
si ła 23 430,3 km, w tym 204 km au to strad.

We Wro cła wiu łącz na dłu gość dróg kra jo wych na te -
re nie mia sta wy no si 60,31 km, wo je wódz kich – 70,5 km,

po wia to wych – 263,42 km, na to miast głów nych dróg
gmin nych oko ło 650,98 km. Cał ko wi ta dłu gość Au to -
stra do wej Ob wod ni cy Wro cła wia wraz z łącz ni ca mi do
ist nie ją cych dróg kra jo wych wy no si 35,4 km. 

Ko mu ni ka cja ko le jo wa
Przez te ren Dol ne go Ślą ska prze bie ga ją dwie ma gi -

stral ne li nie ko le jo we za li cza ne do ko le jo we go mię dzy -
na ro do we go ko ry ta rza trans por to we go: E30 (bie gną ca
od gra ni cy pań stwa z Niem ca mi w Zgo rzel cu przez Le -
gni cę, Ka to wi ce, Kra ków, Prze myśl do gra ni cy z Ukra -
iną w Me dy ce) oraz E59 (ze Świ no uj ścia przez Szcze -
cin, Po znań, Opo le, Cha łup ki do gra ni cy pań stwa z Cze -
cha mi).

Dłu gość eks plo ato wa nych li nii ko le jo wych kształ -
to wa ła się na Dol nym Ślą sku w 2013 r. na po zio mie
1 763 km (da ne GUS).

Wro cław ski wę zeł ko le jo wy na te re nie mia sta Wro -
cła wia łą czy dzie sięć szla ków ko le jo wych o zróż ni co wa -
nym zna cze niu. Wę zeł ten obej mu je ok. 178 km czyn -
nych li nii oraz łącz nic ko le jo wych.

Ko mu ni ka cja lot ni cza
We Wro cła wiu znaj du je się Port Lot ni czy Wro cław

(Stra cho wi ce) im. Mi ko ła ja Ko per ni ka. W 2014 r. licz ba
ope ra cji lot ni czych (start i lą do wa nie) wy no si ła 24 389
przy prze pu sto wo ści ok. 4 mln pa sa że rów rocz nie. Do -
ce lo wo port bę dzie mógł ob słu żyć 7 mln osób.

Kli mat aku stycz ny śro do wi ska, w któ rym ży je my
po zo sta je 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. Co raz czę ściej jed nak pro blem dys -
kom for tu aku stycz ne go do ty czy nie tyl ko miesz kań ców
te re nów znaj du ją cych się w po bli żu więk szych tras ko -
mu ni ka cyj nych, ale tak że dróg do jaz do wych i oko lic. 

Oce ny do ko na no na pod sta wie roz po rzą dze nia MŚ
z dnia 1 paź dzier ni ka 2012 r. zmie nia ją ce go roz po rzą -
dze nie w spra wie do pusz czal nych po zio mów ha ła su
w śro do wi sku (Dz.U. z 2012. r., poz. 1109).

W 2014 r. WIOŚ we Wro cła wiu ob jął ba da nia mi wy -
bra ne ob sza ry po wia tów: średz kie go, bo le sła wiec kie go,
gó row skie go, ja wor skie go, lu bań skie go oraz po lko wic -
kie go w 54 punk tach kon tro l no -po mia ro wych. Ba da nia
do ty czy ły kli ma tu aku stycz ne go wo kół dróg kra jo wych,
wo je wódz kich i po wia to wych oraz ulic w ob sza rach za -
bu do wa nych.

Wy ko na ne po mia ry do ku men tu ją istot ną de gra da cję
kli ma tu aku stycz ne go wzdłuż waż niej szych tras ko mu -
ni ka cyj nych. Ha łas dro go wy jest po waż nym pro ble mem
dla miesz kań ców wszyst kich bu dyn ków zlo ka li zo wa -
nych w od le gło ści mniej szej niż 3 m od dro gi. 

Prze kro cze nia po zio mów do pusz czal nych ha ła su
stwier dzo no w 35 punk tach. Szcze gól nie znacz ne prze -
kro cze nia stwier dzo no na dro dze kra jo wej nr 94 (Wro -
cław – Lu bin) w Ru sku, czy li tam, gdzie za bu do wa
miesz ka nio wa zlo ka li zo wa na 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 sto sun ku do obo wią zu ją cych norm po ziom rów no -
waż ny ha ła su LAeq dla 16 go dzin dnia prze kra czał po ziom
do pusz czal ny o 0,3-9,9 dB (co sta no wi prze kro cze nie od
0,5% do 15,2% nor my). Na 54 prze ba da ne od cin ki dróg
w 3 punk tach 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. W po zo sta łych 19 punk tach kon tro l no -po mia ro wych
po ziom ha ła su od po wia dał nor mom dla po ry dnia. 
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dyn ków zlo ka li zo wa nych w stre fach od dzia ły wa nia ba -
da nych dróg stwier dzo no, że 810 obiek tów miesz kal -

nych znaj du je się w stre fie od dzia ły wa nia po nadnor ma -
tyw ne go ha ła su, na któ ry we dług sza cun ków jest na ra -
żo nych ok. 6 848 osób.

Rysunek 4.1. Badania klimatu akustycznego na terenie województwa dolnośląskiego w 2014 r. (źródło: WIOŚ)
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YWy kres 4.1. Na tę że nie ru chu po jaz dów oraz po ziom rów no waż ny ha ła su w punk tach po mia ro wo -kon tro l nych na te re -
nie po wia tu średz kie go w 2009 i 2014 r. (nu me ry ppk zgod ne z nu me ra cją w ta be li 4.1) (źró dło: WIOŚ)

Wy kres 4.2. Na tę że nie ru chu po jaz dów oraz po ziom rów no waż ny ha ła su w punk tach po mia ro wo -kon tro l nych na te re nie
po wia tu bo le sła wiec kie go w 2009 i 2014 r. (nu me ry ppk zgod ne z nu me ra cją w ta be li 4.1) (źró dło: WIOŚ)

Wy kres 4.3. Na tę że nie ru chu po jaz dów oraz po ziom
rów no waż ny ha ła su w punk tach po mia ro wo -kon -
tro l nych na te re nie po wia tu gó row skie go w 2008
i 2014 r. (nu me ry ppk zgod ne z nu me ra cją w ta be li
4.1) (źró dło: WIOŚ)

Wy kres 4.4. Na tę że nie ru chu po jaz dów oraz po ziom
rów no waż ny ha ła su w punk tach po mia ro wo -kon -
tro l nych na te re nie po wia tu lu bań skie go w 2010
i 2014 r.  (nu me ry ppk zgod ne z nu me ra cją w ta -
be li 4.1) (źró dło: WIOŚ)
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Na podstawie po rów na nia wy ni ków ba dań z punk -
tów kon tro l no -po mia ro wych prze ba da nych w la tach
2008–2010 oraz w roku 2014 stwier dzo no, że:

§ w 15 punk tach po ziom ha ła su ob ni żył się po mi -
mo te go, że na tę że nie ru chu wzro sło lub utrzy my -
wa ło się na po dob nym po zio mie. W 2 punk tach –
w Bo le sław cu przy ul. Chro bre go 19 i w Ze brzy do -
wej na stą pił znacz ny spa dek po zio mu dźwię ku, przy
jed no cze snym spad ku na tę że nia ru chu;
§ w 16 punk tach po ziom dźwię ku nie zmie nił się
po mi mo wzro stu na tę że nia ru chu;
§ w 17 punk tach stwier dzo no wzrost po zio mu ha -
ła su od 0,3 do 6,2 dB przy rów no cze snym wi docz -
nym wzro ście na tę że nia ru chu. Naj więk szy wzrost
od no to wa no na dro dze wo je wódz kiej nr 345 w miej -
sco wo ści Chełm, gdzie punkt po mia ro wy zlo ka li zo -
wa ny jest przy dro dze o na wierzch ni z kost ki gra ni -
to wej, a udział po jaz dów cię ża ro wych w ogól nym
stru mie niu ru chu się ga 29%.
Pod su mo wu jąc moż na jed no znacz nie stwier dzić, że

po dro gach wo je wódz twa dol no ślą skie go po ru sza się
znacz nie wię cej po jaz dów niż 5-6 lat te mu, jed nak zde -

cy do wa nie są to po jaz dy emi tu ją ce ha łas o niż szych po -
zio mach. Moż na więc wnio sko wać, że udział sa mo cho -
dów star szych w ogól nym stru mie niu po jaz dów sys te -
ma tycz nie się zmniej sza.

Wykres 4.5. Natężenie ruchu pojazdów oraz poziom równoważny hałasu w punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie
powiatu jaworskiego w 2010 i 2014 r. (numery ppk zgodne z numeracją w tabeli 4.1) (źródło: WIOŚ)

Wykres 4.6. Natężenie ruchu pojazdów oraz poziom równoważny hałasu w punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie
powiatu polkowickiego w 2009 i 2014 r. (numery ppk zgodne z numeracją w tabeli 4.1) (źródło: WIOŚ)

Fot. 4.1. Po mia ry mo ni to rin go we ha ła su ko mu ni ka cyj ne -
go w Ja wo rze przy ul. Mic kie wi cza (źró dło: 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 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 la tach 2013-
2014 na te re nie Dol ne go Ślą ska na le ży wy mie nić m.in.:

§ prze bu do wę dro gi po wia to wej nr 2822D D re la cji
Ja wor -My śli bórz i bu do wę przy niej ścież ki pie szo-
ro we ro wej w kie run ku My śli bo rza,
§ prze bu do wę dro gi po wia to wej nr 2175D War mą -
to wi ce – Przy by ło wi ce – Ma łu szów,
§ prze bu do wę dro gi nr 2176D Go dzi szo wa – Ja wor,
§ prze bu do wę dro gi nr 2184D w Wą dro żu Wiel kim,
§ prze bu do wę dro gi wo je wódz kiej nr 384 na od cin -
ku Dzier żo niów – Ła giew ni ki,
§ bu do wę ob wod ni cy No wej Ru dy w cią gu dro gi
wo je wódz kiej nr 381,
§ prze bu do wę dro gi wo je wódz kiej nr 296 na od cin -
ku od dro gi kra jo wej nr 30 do au to stra dy A4,
§ bu do wę ma łej ob wod ni cy Świd ni cy,
§ bu do wę obej ścia ul. Ka mie niec kiej w Ząb ko wi -
cach Ślą skich w cią gu dro gi wo je wódz kiej nr 383,
§ prze bu do wę dro gi wo je wódz kiej nr 403 na te re nie
po wia tu strze liń skie go,
§ prze bu do wę dro gi wo je wódz kiej nr 374 w Świe -
bo dzi cach na od cin ku od skrzy żo wa nia z uli cą Wod -
ną do skrzy żo wa nia z dro gą po wia to wą nr 2888D,
§ prze bu do wę dro gi po wia to wej nr 1151D w miej -
sco wo ści Ga wo rzy ce,
§ prze bu do wę dro gi po wia to wej nr 1125D w miej -
sco wo ści Sie ro szo wi ce,
§ prze bu do wę dro gi po wia to wej w miej sco wo ści
No wa Wieś Lu biń ska,
§ prze bu do wę dro gi po wia to wej nr 1150D w miej -
sco wo ści Kło bu czyn,
§ prze bu do wę dro gi po wia to wej nr 2284D No wa
Kuź nia – Mo dła,
§ prze bu do wę ul. Si kor skie go w Gro mad ce,
§ prze bu do wę dro gi po wia to wej nr 2277D Lub ków
– To ma szów Bo le sła wiec ki,
§ prze bu do wę ul. Sta szi ca w Bo le sław cu,
§ prze bu do wę dro gi po wia to wej nr 2290D Ra ci bo -
ro wi ce – Jur ków.

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: 

§ re mont ul. Przy jaź ni,
§ prze bu do wa ul. Miń skiej na od cin ku od ul. Tyr -
man da do ul. Za go ny,
§ prze bu do wa ul. M. Skło dow skiej -Cu rie na od cin ku
od C. K. Nor wi da do Mo stu Zwie rzy niec kie go.

REAKCJE

Fot. 4.2. Prze bu do wa na dro ga po wia to wa nr 2822D
wraz ze ścież ką pie szo-ro we ro wą w kie run ku My -
śli bo rza (źró dło: Starostwo Powiatowe w Jaworze)

Fot. 4.3. No wo wy bu do wa na ob wod ni ca No wej Ru dy
w cią gu dro gi wo je wódz kiej nr 381 (źró dło:
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu)

Fot. 4.4. Uli ca Przy jaź ni we Wro cła wiu przed mo der ni za -
cją (źró dło: Wrocławskie Inwestycje)

Fot. 4.4. Uli ca Przy jaź ni we Wro cła wiu po mo der ni za cji
(źró dło: Wrocławskie Inwestycje)


	Spis treści
	HAŁAS KOMUNIKACYJNY
	Spis rysunków
	Spis tabel
	Spis wykresów

