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5. HAŁAS

PRESJE

STAN

Ha łas ja ko czyn nik szko dli wy to wa rzy szy czło wie ko -
wi od wie ków. Ni gdy jed nak nie był tak po wszech ny
i uciąż li wy jak obec nie. 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.

Głów nym źró dłem ha ła su w śro do wi sku ko mu nal -
nym jest ha łas ko mu ni ka cyj ny, ge ne ro wa ny przez po -
jaz dy. Za le ży on głów nie od: po zio mu zur ba ni zo wa nia
te re nu, w tym od gę sto ści za lud nie nia, gę sto ści za bu -
do wy, po pro wa dze nia dróg i wę złów ko mu ni ka cyj nych
oraz ro dza ju pod ło ża, ukształ to wa nia te re nu itd. 

Ob ser wo wa ny wzrost ilo ści po jaz dów oso bo wych,
a szcze gól nie cię ża ro wych, oraz wzmo żo ny ruch tran -
zy to wy po wo du ją cią gły wzrost po zio mu ha ła su w śro -
do wi sku. Na nie któ rych uli cach od pew ne go cza su ha -
łas nie zwięk sza się tyl ko dla te go, że wię cej sa mo cho -
dów nie jest już w sta nie ni mi prze je chać, a w nie któ -
rych przy pad kach po ziom ha ła su jest na wet mniej szy
ze wzglę du na two rzą ce się kor ki (emi to wa ny jest wów -
czas mniej szy ha łas).

Dy rek ty wa Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 2002/49/WE
do ty czą ca oce ny i za rzą dza nia ha ła sem śro do wi sko wym
trak tu je ha łas ja ko za nie czysz cze nie, wo bec któ re go na le -
ży przyj mo wać ta kie sa me ogól ne za sa dy, obo wiąz ki i for -
my po stę po wa nia, jak dla po zo sta łych za nie czysz czeń
i zwią za nych z ni mi dzie dzin ochro ny śro do wi ska. Wpro -
wa dzo na w dniu 27 kwiet nia 2001 r. usta wa Pra wo ochro -
ny śro do wi ska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.),
któ rej osta tecz ny kształt zo stał opar ty o ww. dy rek ty wę,
jest świa dec twem do sto so wy wa nia pra wa kra jo we go do
stan dar dów obo wią zu ją cych w Unii Eu ro pej skiej.

Pod sta wę praw ną pro wa dze nia mo ni to rin gu ha ła su
w śro do wi sku sta no wią po nad to: 

§ roz po rzą dze nie MŚ z dnia 16 czerw ca 2011 r.
w spra wie wy ma gań w za kre sie pro wa dze nia po -
mia rów po zio mów sub stan cji lub ener gii w śro do -
wi sku przez za rzą dza ją ce go dro gą, li nią ko le jo wą, li -
nią tram wa jo wą, lot ni skiem lub por tem (Dz.U.
z 2011 r. Nr 140, poz. 824, z późn.zm.),
§ roz po rzą dze nie MŚ z dnia 14 czerw ca 2007 r.
w spra wie do pusz czal nych po zio mów ha ła su w śro -
do wi sku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112),

Wy kres 5.1. Zmiany liczby zarejestrowanych pojazdów w województwie dolnośląskim w latach 2005–2015 
(źródło: GUS)
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§ roz po rzą dze nie MŚ z dnia 10 li sto pa da 2010 r.
w spra wie spo so bu usta la nia war to ści wskaź ni ka
ha ła su LDWN (Dz.U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1414),
§ roz po rzą dze nie MŚ z dnia 25 kwiet nia 2008 r.
w spra wie szcze gó ło wych wy ma gań do ty czą cych
re je stru za wie ra ją ce go in for ma cje o sta nie aku stycz -
nym śro do wi ska (Dz.U. z 2008 r. Nr 82, poz. 500),
§ roz po rzą dze nie MŚ z dnia 19 li sto pa da 2008 r.
w spra wie ro dza jów wy ni ków po mia rów pro wa dzo -
nych w związ ku z eks plo ata cją in sta la cji lub urzą -
dze nia i in nych da nych oraz ter mi nów i spo so bów
ich pre zen ta cji (Dz.U. z 2008 r. Nr 215, poz.1366),
§ roz po rzą dze nie MŚ z dnia 23 li sto pa da 2010 r.
w spra wie spo so bu i czę sto tli wo ści ak tu ali za cji in -
for ma cji o śro do wi sku (Dz.U. z 2010 r. Nr 227, poz.
1485),
§ roz po rzą dze nie MŚ z dnia 21 wrze śnia 2015 r.
w spra wie sys te mu in for ma tycz ne go In spek cji
Ochro ny Śro do wi ska „Eko in fo net” (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1584).
Oce ny kli ma tu aku stycz ne go do ko na no na pod sta -

wie roz po rzą dze nia Mi ni stra Śro do wi ska z dnia
14 czerw ca 2007 r. w spra wie do pusz czal nych po zio -
mów ha ła su w śro do wi sku (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.
112). Roz po rzą dze nie to 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.

Wo je wódz ki In spek to rat Ochro ny Śro do wi ska we
Wro cła wiu, zgod nie z dy rek ty wą INSPIRE, gro ma dzi
w ra mach sys te mu EKOINFONET1 w ba zie EHAŁAS da -
ne do ty czą ce ha ła su dro go we go, ko le jo we go, lot ni cze -
go i prze my sło we go wy ko ny wa ne w ra mach prac wła -
snych, jak i da ne po zy ski wa ne od pod mio tów ze wnętrz -
nych zo bo wią za nych praw nie do prze ka zy wa nia da nych
do WIOŚ. Po niż sze opra co wa nie zo sta ło przy go to wa ne
na pod sta wie da nych za war tych w ww. ba zie. 

Ha łas prze my sło wy
Ha łas in sta la cyj ny (prze my sło wy) by wa naj częst szą

przy czy ną in ter wen cji lud no ści. Wy ni ka to m.in. z fak tu,
że ha łas te go ty pu ma prze waż nie do kucz li we brzmie nie
i cią gły cha rak ter, w związ ku z czym jest o wie le mniej
ak cep to wa ny przez miesz kań ców niż np. ha łas dro go -
wy. Ze wzglę du na więk szą wraż li wość oto cze nia na do -
kucz li we dźwię ki naj bar dziej uciąż li we są obiek ty emi tu -
ją ce ha łas w po rze noc nej. W la tach 2013–2015 na te -
re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go skon tro lo wa no pod

wzglę dem uciąż li wo ści aku stycz nej 213 za kła dów prze -
my sło wych, z te go w 47 za kła dach w po rze noc nej
stwier dzo no prze kro cze nia war to ści do pusz czal nych
po zio mów ha ła su, co sta no wi 22,1% wszyst kich skon -
tro lo wa nych obiek tów. Ana li za wy ni ków prze pro wa dzo -
nych ba dań wy ka za ła, że więk szość za kła dów prze my -
sło wych ob ję tych po mia ra mi emi tu je ha łas prze kra cza -
ją cy nor mę o nie wię cej niż 10 dB.

Naj częst szy mi przy czy na mi nad mier nej emi sji ha ła -
su z za kła dów prze my sło wych do śro do wi ska są:

§ brak wła ści wych za bez pie czeń aku stycz nych źró deł
ha ła su pra cu ją cych na ze wnątrz bu dyn ków (in sta la cje
kli ma ty za cyj ne, wen ty la cyj ne, od cią go we),
§ nie wy star cza ją ca izo la cyj ność aku stycz na ścian
bu dyn ków pro duk cyj nych (otwar te okna, bra my),
§ nie wła ści wa or ga ni za cja dzia łal no ści pro duk cyj nej
re ali zo wa nej z udzia łem ha ła śli wych środ ków tech -
nicz nych,
§ nie pra wi dło wa lo ka li za cja li nii tech no lo gicz nych,
in sta la cji i urzą dzeń na te re nie za kła du oraz sa mych
za kła dów po śród za bu do wy miesz ka nio wej (szcze -
gól nie do ty czy to dzia łal no ści roz ryw ko wo -ga stro -
no micz nej).

1 EKOINFONET – system informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, za pomocą którego są zbierane, przechowywane, przetwarzane
i udostępniane dane dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska uzyskiwane
w trakcie realizacji zadań będących w zakresie ustawowych obowiązków Inspekcji Ochrony Środowiska

Wy kres 5.2. Udział pro cen to wy obiek tów prze kra cza ją -
cych do pusz czal ne po zio my ha ła su w po rze noc -
nej w ogól nej licz bie za kła dów skon tro lo wa nych
na Dol nym Ślą sku w okre sie 2013–2015 
(100% – wszyst kie za kła dy ob ję te po mia ra mi)
(źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu)
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W la tach 2011–2015 WIOŚ we Wro cła wiu ob jął ba -
da nia mi ob sza ry 26 po wia tów w wo je wódz twie dol no ślą -
skim. 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 cych do li kwi da cji za gro żeń i po pra wy wa run ków ży -
cia na tych te re nach. Dla uprosz cze nia i ujed no li ce nia
oce ny w ana li zie za sto so wa no do pusz czal ne nor my ha ła -
su obo wią zu ją ce od 23.10.2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz.
1109). W ana li zo wa nym okre sie prze ba da no 252 od cin -
ki dróg na 249,53 km, gdzie w 73,4% punk tów stwier -
dzo no prze kro cze nia war to ści do pusz czal nych dźwię ku
dla po ry dnia (nor ma wy no si 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 0,1–10,3 dB.

W 30 punk tach, m.in. w Kar czo wi skach (75,3 dB), w Ru -
sku (74,9 dB), w Ła giew ni kach przy ul. Wro cław skiej
(74,3 dB), w Siech ni cach (74,1 dB), 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 kra jo wej nr 3 –
115,8% war to ści do pusz czal nej, dro dze kra jo wej nr 94
– 115,2%, dro dze kra jo wej nr 8 – 114,3%, 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. 

Na rysunku 5.1 przed sta wio no lo ka li za cję punk tów
po mia ro wych ha ła su ko mu ni ka cyj ne go oraz prze dzia ły
po zio mu rów no waż ne go ha ła su.

Patrz za łącz nik: 

Tabela 5.1. Badania klimatu akustycznego na terenie
województwa dolnośląskiego w latach 2011–2015
(źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu)

Hałas komunikacyjny

Ry su nek 5.1. Lo ka li za cja punk tów po -
mia ro wych ha ła su ko mu ni ka cyj -
ne go na te re nie wo j. dol no ślą -
skie go ob ję tych ba da nia mi w la -
tach 2011–2015 (źró dło: WIOŚ
we Wro cła wiu)
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SZgod nie z za pi sa mi art. 120 ust. 1 oraz art. 179 ust.

4 pkt 1 usta wy Pra wo ochro ny śro do wi ska WIOŚ we
Wro cła wiu gro ma dzi ma py aku stycz ne spo rzą dzo ne
przez pre zy den tów miast po wy żej 100 tys. miesz kań -
ców oraz za rząd ców dróg o na tę że niu ru chu po wy żej
3 mln prze jaz dów rocz nie i li nii ko le jo wych, po któ rych
prze jeż dża po nad 30 tys. po cią gów rocz nie. W dru gim
eta pie ma po wa nia aku stycz ne go na Dol nym Ślą sku
spo rzą dzo no 5 map. Ze wzglę du na zmia ny ad mi ni stra -
cyj ne w po wie cie wał brzy skim (po now ne utwo rze nie
po wia tu grodz kie go i ziem skie go) mia sto Wał brzych nie
wy ko na ło ma py aku stycz nej dla swo je go te re nu po mi -
mo te go, że by ło do te go zo bli go wa ne.

Patrz za łącz nik: 

Ze sta wie nie da nych po mia ro wych ha ła su ko mu ni ka cyj ne -
go za la ta 2013–2015 zgod nie z pro gra mem ba dań
sta ty stycz nych sta ty sty ki pu blicz nej przedstawione
wg za le ceń GIOŚ

Tabela 5.2. Zestawienie map akustycznych będących w posiadaniu WIOŚ we Wrocławiu (źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu)

REAKCJE

Ochro na przed ha ła sem po le ga na za pew nie niu jak
naj lep sze go kli ma tu aku stycz ne go śro do wi ska,
w szcze gól no ści po przez utrzy ma nie po zio mu ha ła su
po ni żej war to ści do pusz czal nej lub na tym po zio mie
oraz na zmniej sza niu po zio mu ha ła su do co naj mniej
do pusz czal ne go, gdy nie jest on do trzy ma ny.

Ze wzglę du na fakt, że o po zio mie ha ła su de cy du je
bar dzo wie le róż ne go ro dza ju czyn ni ków roz wią zy wa nie
pro ble mów zwią za nych z ogra ni cze niem uciąż li wo ści ha -
ła so wej rów nież mu si prze bie gać wie lo płasz czy zno wo. 

Bar dzo waż nym czyn ni kiem de cy du ją cym o za pew -
nie niu 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, gdzie
na eta pie pro jek to wa nia naj ła twiej i naj ta niej wy klu cza
się za gro że nia zwią za ne z ha ła sem ko mu ni ka cyj nym. 

Spraw na or ga ni za cja ru chu jest rów nież bar dzo
waż nym czyn ni kiem re gu lu ją cym po ziom ha ła su na te -
re nach za miesz ka nych. W mia rę po zy ska nych fun du szy
za rząd cy dróg 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 2011–2015
na te re nie Dol ne go Ślą ska na le ży wy mie nić m.in.:

§ Au to stra do wą Ob wod ni cę Wro cła wia od da ną do
ru chu pod ko niec sierp nia 2011 roku, prze bie ga ją -
cą czę ścio wo w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych mia -
sta. Jest to jed na z naj waż niej szych in we sty cji dro -
go wych w kra ju, o łącz nej dłu go ści 36 km, któ ra
roz wią za ła pro blem ko mu ni ka cyj ny aglo me ra cji
wro cław skiej, przej mu jąc naj cięż szy ruch tran zy to -
wy z ulic mia sta. Dzię ki 7 wę złom au to stra do wym
ob wod ni ca uła twia ko mu ni ka cję lo kal ną w sa mym
Wro cła wiu, za pew nia kom for to we i szyb kie po łą -
cze nie z Sta dio nem Miej skim, wro cław skim Por -
tem Lot ni czym, au to stra dą A4, waż ny mi dro ga mi
kra jo wy mi nr 8, nr 5 i nr 94 prze bie ga ją cy mi przez
Wro cław;
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§ no wy most na rze ce Od rze od da ny do użyt ku
w 2012 roku w cią gu dro gi wo je wódz kiej nr 323 na
od cin ku Ra do szy ce -Cie cha nów. No we po łą cze nie
za pew ni ło wyż szą no śność i prze pu sto wość nie -
zbęd ną dla ro sną ce go ru chu to wa ro we go po jaz dów
cięż kich w tym re jo nie. Po nad to z in we sty cji dro go -
wych zre ali zo wa nych w 2012 r. na le ży wy mie nić bu -
do wę ob wod ni cy Do bro szyc w cią gu dro gi wo je -
wódz kiej nr 340 oraz bu do wę ob wod ni cy Go dzie -
szo wa w cią gu dro gi wo je wódz kiej nr 296;
§ w 2013 ro ku kon ty nu owa no bu do wę Wschod niej
Ob wod ni cy Wro cła wia (od ci nek Siech ni ce–Żer ni ki
Wro cław skie), wy bu do wa no ob wod ni cę Szczaw na
Zdro ju w cią gu dro gi wo je wódz kiej nr 376 oraz no -
wy most na rze ce Od rze w m. Brzeg Dol ny wraz
z dro ga mi do jaz do wy mi;
§ w 2014 roku prze bu do wa no dro gę po wia to wą re -
la cji Ja wor -My śli bórz, wy bu do wa no ob wod ni cę No -
wej Ru dy w cią gu dro gi wo je wódz kiej nr 381 oraz
ma łą ob wod ni cę Świd ni cy;
§ w 2015 roku wśród wie lu in we sty cji dro go wych
zre ali zo wa nych na te re nie wo je wódz twa na le ży wy -
mie nić: prze bu do wę ul. No wo wiej skiej we Wro cła -
wiu od ul. Pru sa do Pia stow skiej wraz z re mon tem,
prze bu do wę ul. Ra cła wic kiej we Wro cła wiu, prze bu -
do wę to ro wi ska tram wa jo we go na ul. Gra bi szyń -
skiej we Wro cła wiu na od cin ku od pę tli tram wa jo wej
„Gra bi szyń ska” do pę tli tram wa jo wej „Opo rów”.

Waż nym ele men tem w sys te mie dzia łań na praw -
czych na rzecz ochro ny kli ma tu aku stycz ne go są pro -
gra my ochro ny śro do wi ska przed ha ła sem. W ro ku
2008 Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Dol no ślą -
skie go spo rzą dził Pro gram ochro ny śro do wi ska przed
ha ła sem dla dróg kra jo wych i au to strad na ob sza rze
wo je wódz twa dol no ślą skie go na la ta 2009–2013.
W pro gra mie za pro po no wa no kie run ki dzia łań, któ rych
ce lem jest ogra ni cze nie nad mier ne go po zio mu ha ła su
oraz po pra wa sta nu aku stycz ne go. Oce ny re ali za cji te -
go pro gra mu do ko na no w Pro gramie ochro ny śro do wi -
ska przed ha ła sem dla dróg kra jo wych i au to strad na
ob sza rze wo je wódz twa dol no ślą skie go na la ta
2013–2017. Z czte rech in we sty cji za pro po no wa nych do
re ali za cji w la tach 2009–2013 tyl ko jed na – bu do wa al -
ter na tyw ne go od cin ka dro gi eks pre so wej S8 na tra sie
Wro cław -Ole śni ca zo sta ła za koń czo na i od da na do

użyt ko wa nia w pla no wa nym ter mi nie (2012 r.). Ter min
re ali za cja po zo sta łych in we sty cji zo stał prze dłu żo ny na
la ta 2013–2017 ze wzglę du na wej ście w ży cie roz po -
rzą dze nia Mi ni stra Śro do wi ska 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).

Rów nież dla mia sta Wro cła wia w grud niu 2013 r.
zo stał uchwa lo ny uak tu al nio ny Pro gram ochro ny śro -
do wi ska przed ha ła sem, w któ rym oce nio no re ali za cję
po przed nie go pro gra mu na la ta 2009–2012. W pro gra -
mie dzia ła nia in we sty cyj ne re du ku ją ce ha łas po dzie lo -
no na dwie gru py: za da nia prio ry te to we – któ re zre ali -
zo wa no w 58,3%, oraz za da nia szcze gó ło we – zre ali zo -
wa ne w la tach 2009–2012 w 30,0%. Re ali za cja tych
za dań by ła uza leż nio na od po sia da nych środ ków fi nan -
so wych.

Fot. 5.1. Ob wod ni ca No wej Ru dy w cią gu dro gi wo je -
wódz kiej nr 381 (źró dło: DSDiK we Wro cła wiu)

Fot. 5.2. Torowisko tramwajowe na ul. Grabiszyńskiej we
Wrocławiu po remoncie (źródło: Wrocławskie
Inwestycje Sp. z o.o.)
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