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I. UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW 
HAŁASU 

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002 

w sprawie oceny i zarządzania hałasem środowiskowym COM(2000)468  

2. Ustawa Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. Nr 62, poz.627) z dnia 

1 października 2001 roku, 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. 

(Dz. U. Nr 178, poz. 1841) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu, 

4. Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku 

(Dz. U. Nr 8 poz. 8) w sprawie wartości progowych poziomów hałasu  

Tabela I.4.1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu - 
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty 
statków powietrznych 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem A 
hałasu (LAeq)* [ dB] 

Ddrogi lub linie kolejowe *) 
Pozostałe obiekty i grupy 

źródeł hałasu 

Klasa standardu 
akustycznego 

Przeznaczenie terenu Pora dnia 
(przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom) 

Pora nocy 
(przedział czasu 
odniesienia 
równy 8 
godzinom) 

Pora dnia 
(przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 
korzystnym 
godzinom 
dnia) 

Pora nocy 
(przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 1 
najmniej 
korzystnej 
godzinie 
nocy) 

1 A. Obszary A ochrony uzdrowiskowej 
 B. Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 A. Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza 
miastem 

 
B. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 
C. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 

 D. Tereny domów opieki społecznej 
 E. Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

A. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

3 

B. Tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami 
rzemieślniczymi 

 C. Tereny zabudowy zagrodowej 

60 50 55 45 

4 A. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową 
mieszkaniową i koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych 

65 55 55 45 

*) wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym 



Tabela I.4.2. Wartości progowe poziomów hałasu w środowisku 

Wartość progowa poziomu hałasu wyrażona  równoważnym 
poziomem dźwięku A (LAeq) [ dB] 

Drogi lub linie kolejowe *) 
Pozostałe obiekty i grupy źródeł 

hałasu 

Klasa standardu 
akustycznego 

Przeznaczenie terenu Pora dnia 
(przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom) 

Pora nocy 
(przedział czasu 
odniesienia 
równy 8 
godzinom) 

Pora dnia 
(przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 
korzystnym 
godzinom 
dnia) 

Pora nocy 
(przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 1 
najmniej 
korzystnej 

godzinie nocy) 

1 A. Obszary A ochrony uzdrowiskowej 60 50 50 45 
2 A. Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza 

miastem 
60 50 - - 

A. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży  

3 

B. Tereny zabudowy szpitalnej i domów opieki 
społecznej  

65 60 60 50 

4 A. Tereny zabudowy mieszkaniowej  75 67 67 57 
*) wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym 

Hałas środowiskowy może być również rozpatrywany w kategoriach ocen subiektywnych. 
Skala subiektywnej uciążliwości zewnętrznych hałasów komunikacyjnych zależy od wartości 

poziomu równoważnego LAeq: 

• mała uciążliwość LAeq < 52 dB, 

• średnia uciążliwość 52 dB< LAeq > 62 dB, 

• duża uciążliwość 63 dB< LAeq > 70 dB, 

• bardzo duża uciążliwość LAeq > 70 dB, (obszar zagrożeń) 

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 1993 roku, wskazane jest dla 

zabudowy mieszkaniowej dążenie do ograniczenia równoważnego poziomu dźwięku A na zewnątrz 

budynku do wartości 55 dB w dzień i 45 dB w nocy, co umożliwia utrzymanie właściwych warunków 

akustycznych w pomieszczeniach przy uchylonych lub okresowo otwieranych oknach.  

II. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI OCENY HAŁASU 

Natężenie hałasu w środowisku określa się wartością poziomu dźwięku mierzoną 
w decybelach. Podstawowym wskaźnikiem klimatu akustycznego jest równoważny poziom dźwięku, 

który również może być wyznaczony jako "suma" poziomów odnoszących się do różnych źródeł. 

Otrzymaną w ten sposób wielkość można określić jako poziom hałasu otoczenia i nazywać klimatem 

akustycznym. Równoważny poziom dźwięku ściśle związany jest również z czasem jego trwania. 

Przenikający do środowiska hałas może być uciążliwy, czyli utrudniający życie, dokuczliwy, czyli 

powodujący szkodliwą uciążliwość oraz szkodliwy, gdy jego wartość przekracza dopuszczalny 

poziom, tzw. poziom progowy. Tereny, na których eksponowany jest hałas o szczególnie wysokim 

poziomie, przy którym zauważa się wyraźny wpływ na zdrowie, zaliczamy do terenów o szczególnej 

uciążliwości hałasu. Obszary te wymagają szybkiej i bezwarunkowej interwencji w zakresie ochrony 

przeciwdźwiękowej. Natomiast obszary, na których występuje hałas o poziomie umiarkowanym, 

wymagają w dalszej kolejności zabiegów w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej. 

gdzie: 

Równoważny poziom dźwięku A, w decybelach: 

Skorygowany według krzywej korekcyjnej A poziom ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego 

dźwięku, który w określonym przedziale czasu T ma taki sam średni kwadrat ciśnienia akustycznego, 

jak analizowany dźwięk o poziomie zmiennym w czasie.  

Poziom równoważny jest podstawowym wskaźnikiem liczbowego opisu klimatu akustycznego. 



Ponieważ człowiek nie słyszy równomiernie w całym zakresie częstotliwości akustycznych, pomiar 

wykonywany jest miernikiem poziomu dźwięku z filtrem korekcyjnym A, który ma za zadanie 

zbliżenie wyników pomiarów do odczucia słuchowego doznanego przez ucho ludzkie. 

III. BADANIA HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

1. Cel i zakres pomiarów 

Głównym założeniem wykonanych pomiarów akustycznych było określenie warunków 

panujących w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych i uzyskanie informacji o uciążliwości 

akustycznej analizowanych tras. Pomiary wykonywano w porze dziennej, w trzech 30 minutowych 

okresach w następujących porach dnia: 

• przedpołudniowa w godzinach pomiędzy 800- 1300,  

• popołudniowa w godzinach pomiędzy 1300- 1700,, 

• wieczorna w godzinach pomiędzy 17
00

- 22
00

. 

Cykl badawczy prowadzony był od kwietnia do listopada 2004 roku. W wyniku przeprowadzonych 

badań wskazano obszary, na których hałas jest szczególnie uciążliwy oraz zinwentaryzowano budynki 

chronione zlokalizowane na tych obszarach. 

2. Metodyka pomiarów i obliczeń 

Pomiary były wykonywane w określonych warunkach meteorologicznych: 

• prędkość wiatru do 5 m/s, 

• temperatura otoczenia powyżej –5°C, 

• brak opadów atmosferycznych. 

Zastosowano następujące ustawienia parametrów miernika: 

• stała czasowa: SLOW, 

• charakterystyka korekcyjna: A, 

W ramach pojedynczego, 10-cio minutowego pomiaru określano następujące parametry akustyczne: 

• równoważny poziom dźwięku A, 

• maksymalny rejestrowany poziom dźwięku A, 

• minimalny rejestrowany poziom dźwięku A. 

3. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Pomiary przeprowadzono w 82 punktach, zlokalizowanych na terenie powiatów górowskiego, 

wołowskiego, średzkiego oleśnickiego, jaworskiego oraz lubańskiego. Punkty pomiarowo-kontrolne 

usytuowano na wysokości 4,0 m od poziomu jezdni na granicy terenu chronionego. Równocześnie 

z pomiarami poziomu dźwięku był wykonywany pomiar natężenia ruchu z wyszczególnieniem 

pojazdów ciężkich. 

5. Szczegółowa analiza wybranych punktów kontrolno - pomiarowych 

POWIAT GÓROWSKI 

Tabela 3. Wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu górowskiego w 2004 r. 

Lp Lokalizacja punktów pomiarowych 
Natężenie 
ruchu 
poj/h 

Natężenie 
ruchu 
poj/h 

ciężarowy
ch 

LAeq na granicy 
terenu 

chronionego 
[dB] 

Odległość 
terenu 

chronionego od 
krawędzi jezdni 

[m] 
1. Góra ul. Wrocławska 34 389 37 69,1 3,0 

2.  ul. Głogowska 11 358 16 64,2 2,7 



3.  ul. Glogowska/Paderewskiego 343 31 6 3,9 8,2 

4. Wąsosz ul. Rawicka 11  215 35 66,4 6,7 

5.  pl. Wolności 25  182 23 62,2 4,0 

Góra 

Wrocławska 34 – punkt zlokalizowany przy drodze wylotowej w kierunku Wrocławia. Droga 

o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Średni poziom równoważny dźwięku 

odpowiadał 69,1 dB przy natężeniu ruchu 389 poj/h  i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 

sięgającym 9,5%. Teren chroniony oddalony od krawędzi jezdni o 3 m. Zabudowa obustronna, zwarta, 

jedno i dwukondygnacyjna. W strefie oddziaływania znajduje się 71 budynków wielorodzinnych. 

Głogowska 11 – punkt zlokalizowany w centrum miasta. Ruch o znaczeniu lokalnym. Droga 

o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Poziom równoważny hałasu osiągał 

64,2 dB przy natężeniu 358 poj/h i 4,5% udziale pojazdów ciężkich. Zabudowa obustronna, zwarta, 

zlokalizowana 2,7 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 12 budynków 

wielorodzinnych. 

Głgowska/Paderewskiego – punkt zlokalizowany przy drodze wylotowej w kierunku Głogowa, 

o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Teren chroniony zlokalizowany 8,2 m 

od krawędzi jezdni, zabudowa jednostronna, jednorodzinna. Średni poziom równoważny dźwięku 

odpowiadał 64,2 dB przy natężeniu ruchu 343 poj/h i 9,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym 

strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 6 budynków jednorodzinnych. 

Wąsosz 

Rawicka 11 – ulica wylotowa w kierunku Rawicza, o zabudowie obustronnej, luźnej, jednorodzinnej 

i wielorodzinnej, teren chroniony usytuowany ok. 6,7 m od krawędzi jezdni. Stan nawierzchni dobry. 

Poziom dźwięku 66,4 dB jest wynikiem natężenia ruchu kształtującego się na poziomie ok. 215 poj/h 

i 16,3% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 
26 budynków jedno i wielorodzinnych. 

Pl. Wolności 25 – punkt zlokalizowany w centrum miasta przy drodze na trasie Rawicz-Lubin. Droga 

o nawierzchni w bardzo dobrym stanie technicznym. Zabudowa zwarta, jednostronna, 

wielokondygnacyjna, usytuowana ok. 4,0 m od krawędzi jezdni, średni poziom dźwięku odpowiadał 

65,2 dB przy natężeniu ruchu 182 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynoszącym 

12,6%. W strefie oddziaływania znajduje się 15 budynków wielorodzinnych. 

POWIAT WOŁOWSKI 

Tabela 3. Wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu wołowskiego w 2004 r. 

Lp Lokalizacja punktów pomiarowych 
Natężenie 
ruchu 
poj/h 

Natężenie 
ruchu 
poj/h 

ciężarowy
ch 

LAeq na granicy 
terenu 

chronionego 
[dB] 

Odległość 
terenu 

chronionego od 
krawędzi jezdni 

[m] 

1. Wołów ul. Żeromskiego 13/2 237 18 65,5 4,2 

2.  ul. Korzeniowskiego 12-18 279 23 68,4 2,8 

3.  ul. Poznańska 13 293 23 68,3 2,0 

4.  ul. Piłsudskiego 1-3 298 20 65,7 12,0 

5. Wińsko ul. Mickiewicza 54 123 32 61,3 10,5 

6.  ul. Rawicka 12 31 6 67,8 4,0 

7. Stary Wołów Stary Wołów 42 124 18 66,0 5,0 



8. Bukowice  Bukowice 3 253 45 70,3 1,5 

9. Rudno Rudno 44 145 14 66,8 2,0 

10. Lubiąż ul. Wilmana 16 133 16 63,8 4,5 

11. Krzelów Krzelów 80 188 41 68,2 3,7 

Wołów 

Żeromskiego 13/2 – punkt zlokalizowany przy drodze wyjazdowej w kierunku Obornik Ślaskich, 

droga dwukierunkowa. Stan nawierzchni bardzo dobry. Zabudowa obustronna, luźna, jednorodzinna, 

teren chroniony zlokalizowany 4,2 m od krawędzi jezdni. Stwierdzone natężenie ruchu wynosiło 

237 poj/h przy udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 7,6%, a stwierdzony poziom 

równoważny hałasu odpowiadał 65,5 dB. W strefie oddziaływania znajduje się 27 budynków 

jednorodzinnych. 

Korzeniowskiego 12-18 - droga dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowej w stanie technicznym 

bardzo dobrym. Zabudowa obustronna, wielokondygnacyjna, zlokalizowana 2,8 m od krawędzi 

jezdni. Wysoki poziom dźwięku 68,4 dB jest wynikiem natężenia ruchu ok. 279 poj/h. Zaznaczyć 
należy, że udział pojazdów ciężkich jest na tym odcinku znaczny i stanowi ok. 7,8% w ogólnym 

strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajdują się 3 budynki wielorodzinne. 

Poznańska 13 - droga dwukierunkowa, wyjazdowa w kierunku Wąsosza, o asfaltowej nawierzchni 

w dobrym stanie. Zabudowa obustronna zawarta, wielokondygnacyjna, zlokalizowana 2 m od 

krawędzi jezdni. Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 68,3 dB przy natężeniu ruchu 

293 poj/h i 7,8% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania 

znajduje się 8 budynków wielorodzinnych. 

Piłsudskiego 1-3 – ulica o nawierzchni asfaltowej, dwukierunkowa, zabudowa mieszana, 

wielokondygnacyjna, obustronna, średni poziom dźwięku odpowiadał 65,7 dB przy natężeniu ruchu 

298 poj./h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynoszącym 6,7%. Zabudowa usytuowana 

ok. 12 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 10 budynków wielorodzinnych. 

Wińsko 

Mickiewicza 54 - punkt zlokalizowany przy drodze wyjazdowej w kierunku Wołowa, droga 

dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Średni poziom 

równoważny dźwięku odpowiadał 61,3 dB przy natężeniu ruchu 123 poj/h i udziale pojazdów ciężkich 

w strumieniu ruchu sięgającym 26,0%. Zabudowa luźna, jednorodzinna, obustronna, usytuowana ok. 

10,5 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 17 budynków wielo 

i jednorodzinnych. 

Rawicka 12 – punkt zlokalizowany przy drodze wylotowej w kierunku Rawicza, ruch 

dwukierunkowy. Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, teren chroniony zlokalizowany 4-20 m od 

krawędzi jezdni. Stan nawierzchni bardzo dobry. Natężenie ruchu kształtowało się na poziomie 

31 poj/h i 19,3% udziale pojazdów ciężkich. Stwierdzony poziom dźwięku odpowiadał 67,8 dB. 

W strefie oddziaływania znajduje się 14 budynków wielo i jednorodzinnych. 

Stary Wołów 

Stary Wołów 42 – droga o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym. Stwierdzony poziom 

równoważny hałasu odpowiadał 66,8 dB przy natężeniu ruchu 124 poj/h i 14,5% udziale pojazdów 

ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. Zabudowa zagrodowa o charakterze luźnym, obustronna, 

usytuowana 5-10 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 5 budynków 

jednorodzinnych. 



Bukowice 

Bukowice 3 – droga dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym. Ruch 

pojazdów o średnim natężeniu 253 poj/h i 17,8% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu 

ruchu, powoduje hałas rzędu 70,3 dB. Zabudowa obustronna o charakterze zagrodowym, teren 

chroniony zlokalizowany ok. 1,5 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 
28 budynków jednorodzinnych. 

Rudno 

Rudno 44 – droga dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym. 

Stwierdzony poziom równoważny odpowiadał 66,8 dB przy 9,6% udziale pojazdów ciężkich 

w ogólnym natężeniu sięgającym 145 poj/h Zabudowa luźna obustronna, teren chroniony usytuowany 

ok. 2 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 16 budynków jednorodzinnych. 

Lubiąż 

Wilmana 16 – droga o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym, dwukierunkowa. Zabudowa 

obustronna luźna, wielokondygnacyjna zlokalizowana 4,5 m od krawędzi jezdni. Ruch pojazdów 

o średnim natężeniu 133 poj/h i 12,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu 

powoduje hałas rzędu 63,8 dB. W strefie oddziaływania znajduje się 16 budynków wielorodzinnych. 

Krzelów 

Krzelów 80 – punkt zlokalizowany na trasie Ścinawa-Wińsko, droga dwukierunkowa. Stan 

nawierzchni bardzo dobry. Zabudowa obustronna, luźna, jednorodzinna oraz wielorodzinna, teren 

chroniony zlokalizowany 3,7 m od krawędzi jezdni. Stwierdzone natężenie ruchu wynosiło 188 poj/h 

i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 21,8%, a stwierdzony poziom 

równoważny hałasu odpowiadał 68,2 dB. W strefie oddziaływania znajduje się 21 budynków jedno 

i wielorodzinnych. 

POWIAT ŚREDZKI 

Tabela 3. Wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu średzkiego w 2004 r. 

Lp Lokalizacja punktów pomiarowych 
Natężenie 
ruchu 
poj/h 

Natężenie 
ruchu 
poj/h 

ciężarowy
ch 

LAeq na granicy 
terenu 

chronionego 
[dB] 

Odległość 
terenu 

chronionego od 
krawędzi jezdni 

[m] 1. Środa Śląska ul. Legnicka 14 595 13 68,0 4,4 

2.  pl. Wolności 70/72 552 18 66,8 3,2 

3.  ul. Wrocławska 34a 318 12 66,2 7,3 

4.  ul. Wiejska 2 188 14 65,4 1,9 

5.  ul. Legnicka 56  596 116 73,1 6,9 

6. Rakoszyce ul. Średzka 15 185 53 68,4 4,0 

7. Komorniki ul. Sredzka 8 660 72 75,4 2,9 

8. Wróblowice Wróblowice 522 66 72,3 5,0 

9. Źródła Źródła 34 714 102 73,4 4,7 

10. Błonie Błonie (róg ul. Kasztanowej) 720 84 73,1 5,0 

11. Rusko Rusko 19  564 132 75,0 1,7 

12. Kostomłoty Kostomłoty 7 126 18 65,4 5,5 



Środa Ślaska 

Legnicka 14 - ulica w centrum miasta, dwukierunkowa o zabudowie obustronnej, zwartej 

usytuowanej ok. 4,4 m od krawędzi jezdni. Nawierzchnia drogi w bardzo dobrym stanie. Poziom 

dźwięku 68,0 dB jest wynikiem natężenia ruchu kształtującego się na poziomie ok. 595 poj/h oraz 

niewielkim 2,2% ruchem samochodami ciężarowymi. W strefie oddziaływania znajduje się 19 

budynków wielorodzinnych. 

Pl. Wolności 70/72 – ulica w centralnej części miasta, o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo 

dobrym. Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 66,8 dB przy natężeniu ruchu 552 poj/h 

i 3,3% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. Zabudowa o charakterze zwartym, 

wielokondygnacyjna, usytuowana ok. 3,2 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajdują się 
32 budynki wielorodzinne. 

Wrocławska 34 a – ulica dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym. Droga 

wyjazdowa z miasta w kierunku Wrocławia. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 318 poj/h 

i znaczącym 3,8% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu, powoduje hałas rzędu 

66,2 dB. Zabudowa obustronna o charakterze jednorodzinnym. Teren chroniony zlokalizowany 

ok. 7,3 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 29 budynków jedno- 

i wielorodzinnych. 

Wiejska 2 – droga dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowej w stanie dobrym. Stwierdzony poziom 

równoważny odpowiadał 65,4 dB przy 9,7% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym natężeniu ruchu 

sięgającym 188 poj/h. Zabudowa luźna obustronna usytuowana ok. 1,9 m od krawędzi jezdni. 

W strefie oddziaływania znajdują się 2 budynki jednorodzinne. 

Legnicka 56 – droga krajowa nr 94 – wyjazd ze Środy Śląskiej w kierunku Legnicy. Stan nawierzchni 

bardzo dobry. Zabudowa obustronna jednorodzinna, teren chroniony zlokalizowany ok. 6,9 m od 

krawędzi jezdni. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 596 poj/h i 19,5% udziale pojazdów ciężkich 

w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 73,1 dB. W strefie oddziaływania znajduje się 
8 budynków jednorodzinnych. 

Rakoszyce 

Średzka 15 – droga o odnowionej nawierzchni asfaltowej, na trasie Środa Śląska-Kąty Wrocławskie. 

Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 68,4 dB przy natężeniu ruchu 185 poj/h i 28,6% 

udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. Zabudowa o charakterze mieszanym, 

usytuowana 4-10 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 15 budynków jedno-

i wielorodzinnych. 

Komorniki 

Średzka 8 – droga krajowa nr 94 na trasie Wrocław - Legnica, dwukierunkowa o nawierzchni 

asfaltowej w stanie bardzo dobrym. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 660 poj/h i znaczącym 10,9% 

udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu, powoduje hałas rzędu 75,4 dB. Zabudowa 

obustronna o charakterze luźnym zlokalizowana ok. 2,9-5,0 m od krawędzi jezdni. W strefie 

oddziaływania znajduje się 17 budynków jedno- i wielorodzinnych. 

Wróblowice 

Wróblowice – droga krajowa nr 94 na trasie Wrocław - Legnica. Stan nawierzchni bardzo dobry. 

Zabudowa obustronna luźna, zlokalizowana 5,0 m od krawędzi jezdni. Ruch pojazdów o średnim 

natężeniu 522 poj/h i 12,6% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu, powoduje hałas 

rzędu 72,3 dB. W strefie oddziaływania znajdują się 4 budynki wielorodzinne. 



Źródła 

Źródła 34 – droga krajowa nr 94 na trasie Wrocław – Legnica, o nawierzchni asfaltowej w stanie 

bardzo dobrym. Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 73,4 dB przy natężeniu ruchu 

714 poj/h i 14,3% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. Zabudowa o charakterze 

luźnym, usytuowana 4,7 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 12 budynków 

jedno- i wielorodzinnych. 

Błonie 

Błonie (na wysokości ul. Kasztanowej) – droga krajowa nr 94 na trasie Wrocław – Legnica 

o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym. Zabudowa zagrodowa, dwustronna, teren chroniony 

usytuowany ok. 5,0 m od krawędzi jezdni. Średni poziom dźwięku odpowiadał 73,1 dB przy natężeniu 

ruchu 720 poj./h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynoszącym 11,7%. W strefie 

oddziaływania znajdują się 4 budynki jednorodzinne. 

Rusko 

Rusko 19 - droga krajowa nr 94 na trasie Wrocław – Legnica, o nawierzchni asfaltowej w stanie 

bardzo dobrym, zabudowa dwustronna, zagrodowa, teren chroniony usytuowany ok. 1,7 m od 

krawędzi jezdni. Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 75,0 dB przy natężeniu ruchu 

564 poj/h i bardzo wysokim 23,4% udziale pojazdów ciężkich. W strefie oddziaływania znajduje się 
28 budynków jednorodzinnych. 

Kostomloty 

1-go maja 8 – punkt zlokalizowany przy drodze dojazdowej do autostrady, dwukierunkowej. Stan 

nawierzchni bardzo dobry. Zabudowa obustronna, mieszana. Stwierdzone natężenie ruchu wynosiło 

126 poj/h a udział pojazdów ciężkich stanowił 14,3% w ogólnym strumieniu ruchu, co jest przyczyną 
65,4 dB poziomu dźwięku. W strefie oddziaływania znajdują się 23 budynki jedno- i wielorodzinne. 

POWIAT OLEŚNICKI 

Tabela 3. Wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu oleśnickiego w 2004 r. 

Lp Lokalizacja punktów pomiarowych 
Natężenie 
ruchu 
poj/h 

Natężenie 
ruchu 
poj/h 

ciężarowy
ch 

LAeq na granicy 
terenu 

chronionego 
[dB] 

Odległość 
terenu 

chronionego od 
krawędzi jezdni 

[m] 1. Oleśnica ul. Krzywoustego 15c 299 23 64,2 14,0 

2. Cieśle Cieśle 22A 614 82 75,1 3,0 

3. Spalice Spalice 918 199 73,9 6,0 

4. Dąbrowa Dąbrowa 279 41 68,4 1,5 

5. Sokołowice Sokolowice 235 49 71,2 6,5 

6. Smardzów Smardzów 819 171 75,9 5,0 

7. Dobroszyce ul. Kolejowa 5a 80 20 66,2 4,7 

8.  ul. Oleśnicka 19 265 36 68,0 3,8 

9.  ul. Wrocławska 5 139 11 66,0 2,2 

10. Bierutów ul. Namysłowska 229 29 67,7 16,5 

11.  ul. Przyjaźni Żołnierza 18 95 5 60,4 2,0 

12.  ul. Wrocławska/Spacerowa 253 43 68,3 3,0 

13. Dziadowa Kłoda ul. 1 go maja 7 145 20 64,2 4,5 



14. Lipka Lipka 22 54 10 60,9 6,6 

15. Międzybórz ul. Wrocławska 22 230 35 68,0 3,7 

16. Ose Ose 19 178 44 68,8 4,0 

17. Oska Piła Oska Piła 5 210 48 69,1 3,8 

18. Syców pl.Wolnosci 12  337 6 69,2 2,5 

19.  ul. Mickiewicza 18 626 51 71,6 2,7 

20.  ul. Kolejowa 6 197 24 63,8 24 

21. Nowy Dwór Nowy Dwór 30a 107 7 64,8 2,5 

22. Gaszowice Gaszowice 13 530 131 74,3 2,5 

23. Twarogóra ul. Ratuszowa 9 320 12 68,3 2,2 

24.  ul. Ratuszowa 32 308 15 68,0 1,8 

25.  ul. 1 Maja 7 321 18 69,5 1,7 

26. Goszcz ul. Twardogórska 8 177 19 69,1 3,8 

Oleśnica 

Krzywoustego 15 c – ulica wylotowa w kierunku Bierutowa, o nawierzchni asfaltowej w stanie 

dobrym. Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 64,2 dB przy natężeniu ruchu 299 poj/h 

i 7,7% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. Zabudowa o charakterze zwartym, 

wielokondygnacyjna, usytuowana ok. 14 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 
5 budynków wielorodzinnych. 

Cieśle 

Cieśle 22A – droga krajowa nr 8 w kierunku na Warszawę, droga dwukierunkowa. Stan nawierzchni 

dobry. Zabudowa obustronna, zagrodowa, oddalona od krawędzi jezdni o 3,0 m. Wysoki poziom 

dźwięku 75,1 dB jest wynikiem dużego natężenia ruchu ok. 614 poj/h. Zaznaczyć należy, że udział 

pojazdów ciężkich jest na tym odcinku znaczny i stanowi ok. 13,3% w ogólnym strumieniu ruchu. 

W strefie oddziaływania znajduje się 28 budynków jednorodzinnych. 

Spalice 

Spalice - droga krajowa nr 8 (wyjazd z Oleśnicy), dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowej w bardzo 

dobrym stanie. Zabudowa obustronna luźna. Teren chroniony zlokalizowany 6,0 m od krawędzi 

jezdni. Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 73,9 dB przy natężeniu ruchu 918 poj/h i 

21,8% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 
16 budynków jedno i wielorodzinnych. 

Dąbrowa 

Dąbrowa – droga na trasie Oleśnica - Dobroszyce, o odnowionej nawierzchni. Średni poziom 

dźwięku wynosił 68,4 dB przy natężeniu ruchu 279 poj/h i 14,9% udziale pojazdów ciężkich. 

Zabudowa obustronna, zagrodowa, zlokalizowana 1,5-4,0 m od krawędzi jezdni. W strefie 

oddziaływania znajduje się 7 budynków jednorodzinnych. 

Sokołowice 

Sokołowice – droga w kierunku Międzyborza, dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej w bardzo 

dobrym stanie technicznym. Stwierdzony poziom równoważny dźwięku odpowiadał 71,2 dB przy 

natężeniu ruchu 235 poj/h i bardzo wysokim 20,1% udziale pojazdów ciężkich. Zabudowa luźna, 

zagrodowa, jednostronna, teren chroniony usytuowany ok. 6,5 m od krawędzi jezdni. W strefie 

oddziaływania znajduje się 11 budynków jednorodzinnych. 



Smardzów 

Smardzów – punkt zlokalizowany przy drodze Wrocław – Oleśnica, droga dwukierunkowa, stan 

nawierzchni dobry. Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 75,9 dB przy natężeniu ruchu 

819 poj/h i bardzo wysokim udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 20,9%. 

Zabudowa luźna, jednorodzinna, obustronna, teren chroniony usytuowany ok. 5,0 m od krawędzi 

jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 14 budynków jedno i wielorodzinnych. 

Dobroszyce 

Kolejowa 5a – ulica o nawierzchni asfaltowej, zabudowa jednorodzinna, jednostronna, średni poziom 

dźwięku odpowiadał 66,2 dB przy natężeniu ruchu 80 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu 

ruchu wynoszącym 22,2%. Teren chroniony oddalony o 4,7 m od krawędzi jezdni. W strefie 

oddziaływania znajduje się 12 budynków jednorodzinnych. 

Oleśnicka 19 – punkt zlokalizowany przy ulicy wyjazdowej w kierunku Oleśnicy o znacznym 

natężeniu ruchu. Zabudowa luźna, jednorodzinna. Obszar chroniony usytuowany ok. 3,8 m od 

krawędzi jezdni. Stan nawierzchni asfaltowej dobry. Natężenie ruchu kształtowało się na poziomie 

265 poj/h i 13,6% udziale pojazdów ciężkich. Zaobserwowany poziom dźwięku odpowiadał 68,0 dB. 

W strefie oddziaływania znajduje się 15 budynków jednorodzinnych. 

Wrocławska 5 – droga o nawierzchni asfaltowej w stanie dostatecznym. Stwierdzony poziom 

równoważny hałasu odpowiadał 66,0 dB przy natężeniu ruchu 139 poj/h i 7,9% udziale pojazdów 

ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. Zabudowa o charakterze luźnym jednorodzinna 

i wielorodzinna, teren chroniony zlokalizowany 2,2 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania 

znajduje się 17 budynków jedno i wielorodzinnych. 

Bierutów 

Namysłowska/E. Orzeszkowej – ulica wyjazdowa w kierunku Namysłowa, dwukierunkowa 

o nawierzchni asfaltowej w stanie dobrym. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 229 poj/h i 12,7% 

udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 67,7 dB. Zabudowa 

obustronna o charakterze luźnym, jednorodzinna, teren chroniony zlokalizowany 10,0-16,5 m od 

krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 35 budynków jedno i wielorodzinnych. 

Przyjaźni Żołnierza 18 – droga o znaczeniu lokalnym, w centrum miasta, dwukierunkowa, 

o odnowionej nawierzchni asfaltowej. Stwierdzony poziom równoważny odpowiadał 60,4 dB przy 

5,3% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym natężeniu sięgającym 95 poj/h. Zabudowa zwarta, 

wielorodzinna, obustronna usytuowana ok. 2 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje 

się 8 budynków wielorodzinnych. 

Wrocławska/Spacerowa – droga wyjazdowa w kierunku Oleśnicy, stan nawierzchni bardzo dobry. 

Zabudowa jednostronna, mieszana, zlokalizowana 3,0 m od krawędzi jezdni. Ruch pojazdów 

o średnim natężeniu 253 poj/h i 17,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu, 

powoduje hałas rzędu 68,3 dB. W strefie oddziaływania znajduje się 25 budynków wielorodzinnych. 

Dziadowa Kloda 

1 Maja 7 - droga dwukierunkowa o zabudowie obustronnej, jednorodzinnej usytuowanej ok. 4,5 m od 

krawędzi jezdni. Nawierzchnia drogi w dobrym stanie technicznym. Dźwięk kształtujący się na 

poziomie 64,2 dB jest wynikiem natężenia ruchu ok. 145 poj/h i 13,8% udziale pojazdów ciężkich 

w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 30 budynków jednorodzinnych. 



Lipka 

Lipka 22 – droga o nawierzchni asfaltowej w stanie dobrym. Zabudowa o charakterze luźnym, 

zagrodowa. Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 60,9 dB przy natężeniu ruchu 

54 poj/h i 18,5% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. Teren chroniony 

usytuowany ok. 6,6 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 8 budynków jedno-

i wielorodzinnych. 

Międzybórz 

Wrocławska 22 – ulica o nawierzchni asfaltowej, zabudowa obustronna, jednorodzinna oraz 

wielorodzinna, zlokalizowana ok. 3,7 m od krawędzi jezdni. Stwierdzony równoważny poziom 

dźwięku odpowiadał 68,0 dB przy średnim natężeniu 230 poj/h i udziale pojazdów hałaśliwych 

sięgającym 15,2%. W strefie oddziaływania znajduje się 14 budynków jedno i wielorodzinnych. 

Ose 

Ose 19 – droga dwu kierunkowa o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. 

Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 68,8 dB przy natężeniu ruchu 178 poj/h i wysokim 

24,7% udziale pojazdów ciężkich, zabudowa obustronna, jednorodzinna, teren chroniony 

zlokalizowany 4,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 17 budynków 

jednorodzinnych. 

Oska Piła 

Oska Piła 5 – droga na trasie Oleśnica-Międzybórz, dwukierunkowa o odnowionej nawierzchni 

asfaltowej. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 210 poj/h i znaczącym 22,8% udziale pojazdów 

ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu, powoduje hałas rzędu 69,1 dB. Zabudowa obustronna 

o charakterze mieszanym. Teren chroniony zlokalizowany ok. 3,8-7,0 m od krawędzi jezdni. W strefie 

oddziaływania znajduje się 7 budynków jednorodzinnych. 

Syców 

Pl. Wolności 12 – droga w centralnej części miasta, jednokierunkowa, o odnowionej nawierzchni. 

Stwierdzony poziom równoważny odpowiadał 69,2 dB przy 1,8% udziale pojazdów ciężkich 

w ogólnym natężeniu sięgającym 337 poj/h Zabudowa zwarta, wielorodzinna, jednostronna 

usytuowana ok. 2,5 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 7 budynków 

wielorodzinnych. 

Mickiewicza 18 – jedna z głównych ulic miasta, wyjazdowa w kierunku Kalisza. Stan nawierzchni 

bardzo dobry. Zabudowa obustronna zwarta wielokondygnacyjna, zlokalizowana 2,7-8,7 m od 

krawędzi jezdni. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 626 poj/h i 8,1% udziale pojazdów ciężkich 

w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 71,6 dB. W strefie oddziaływania znajduje się 
14 budynków wielorodzinnych. 

Kolejowa 6 – droga wyjazdowa w kierunku Namysłowa, ulica dwukierunkowa o zabudowie 

obustronnej, mieszanej, usytuowanej ok. 24 m od krawędzi jezdni. Nawierzchnia drogi w bardzo 

dobrym stanie. Poziom dźwięku 63,8 dB jest wynikiem natężenia ruchu kształtującego się na 

poziomie ok. 197 poj/h i udziale 12,1% pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie 

oddziaływania znajduje się 16 budynków wielo i jednorodzinnych. 

Nowy Dwór 

Nowy Dwór 30a – droga wyjazdowa w kierunku Twardogóry o nawierzchni asfaltowej w stanie 

dobrym. Zabudowa o charakterze luźnym, teren chroniony zlokalizowany 2,2-2,5 m od krawędzi 

jezdni. Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 64,8 dB przy natężeniu ruchu 107 poj/h 



i 6,5% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajdują się 
34 budynki jednorodzinne. 

Gaszowice 

Gaszowice 13 – droga krajowa nr 8 w kierunku na Warszawę, dwukierunkowa o nawierzchni 

asfaltowej w dobrym stanie technicznym, zabudowa obustronna, luźna, teren chroniony zlokalizowany 

ok. 2,5 m od krawędzi jezdni. Stwierdzony równoważny poziom dźwięku odpowiadał 74,3 dB przy 

średnim natężeniu 530 poj/h i bardzo wysokim udziale pojazdów hałaśliwych sięgającym 24,7%. 

W strefie oddziaływania znajduje się 15 budynków jednorodzinnych. 

Twardogóra 

Ratuszowa 9 – droga dwukierunkowa, stan nawierzchni bardzo dobry. Zabudowa obustronna, zwarta, 

wielokondygnacyjna zlokalizowana 2,2 m od krawędzi jezdni. Stwierdzone natężenie ruchu wynosiło 

320 poj/h przy udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 3,7%, a stwierdzony poziom 

równoważny hałasu odpowiadał 68,3 dB. W strefie oddziaływania znajduje się 11 budynków 

wielorodzinnych. 

Ratuszowa 32 - droga dwukierunkowa, o nawierzchni w stanie technicznym bardzo dobrym. 

Zabudowa obustronna, zwarta, wielokondygnacyjna, zlokalizowana 2,5-5,3 m od krawędzi jezdni. 

Wysoki poziom dźwięku 68,0 dB jest wynikiem natężenia ruchu ok. 308 poj/h i ok. 19,0% udziale 

pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 19 budynków 

wielorodzinnych. 

1-go maja 7 - droga dwukierunkowa, o asfaltowej nawierzchni w dobrym stanie. Zabudowa 

obustronna zwarta, wielokondygnacyjna, zlokalizowana 1,7 m od krawędzi jezdni. Stwierdzony 

poziom równoważny hałasu odpowiadał 69,5 dB przy natężeniu ruchu 321 poj/h i 2,5% udziale 

pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 7 budynków 

wielorodzinnych. 

Goszcz 

Twardogórska 8 - punkt zlokalizowany przy drodze wyjazdowej w kierunku Twardogóry. Droga 

dwukierunkowa, o nawierzchni z kostki brukowej w dobrym stanie technicznym. Średni poziom 

równoważny dźwięku odpowiadał 69,1 dB przy natężeniu ruchu 177 poj/h i udziale pojazdów ciężkich 

w strumieniu ruchu sięgającym 10,7%. Zabudowa luźna, jednorodzinna, obustronna, teren chroniony 

usytuowany ok. 2,6-3,8 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 26 budynków 

jedno i wielorodzinnych. 

POWIAT LUBAŃSKI 

Tabela I.4.7 Wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu lubańskiego w 2004 r. 

Numer 
punktu 

Lokalizacja punktów pomiarowych 
Natężenie 
ruchu poj/h 

Natężenie 
ruchu poj/h 
ciężarowych 

LAeq na 
granicy trenu 
chronionego 

[dB] 

1. Biedrzychowice 
Biedrzychowice nr 24. 
Droga Krajowa nr 30. 

464 70,9 34 

2. Olszyna 
ul. Wolności 7 – k. Urzędu Gminy. 
Droga Gminna. 

153 63,6 11 

3.  
ul. Wolności 100. 
Droga Krajowa nr 30 

478 71,9 38 

4. Lubań 
ul. Leśna 11 – k. ZSZ Ponad 
Gimnazjalnych. 
Droga Wojewódzka nr 359.  

298 66,1 16 



5. 
 ul. Zawidowska  2. 

Droga Wojewódzka 357. 
452 68,0 14 

6. 
 ul. Boczna 11/15 - obwodnica. 

Droga Krajowa 30. 
444 70,7 26 

7. 
 ul. Rybacka 8a – obwodnica. 

Droga Krajowa nr 30. 
726 71,4 49 

8. 
 Kino Wawel. 

Centrum Miasta. 
572 71,8 35 

9. 
 ul. Zgorzelecka 79 – obwodnica. 

Droga Krajowa nr 30. 
512 70,5 22 

10. Nowa Karczma 
Nowa Karczma nr 1a . 
Droga Krajowa nr 30. 

338 69,6 28 

11. Leśna 
ul. Żeromskiego 32. 
Droga Wojewódzka nr 358. 

107 64,1 5 

12. 
 ul. Kościuszki / Sienkiewicza. 

Droga Wojewódzka nr 358. 
95 64,0 7 

13. Świeradów Zdrój 
ul. Grunwaldzka nr 15. 
Droga Wojewódzka nr 362. 

226 68,4 14 

14. 
 ul. Sanatoryjna 14. 

Droga Wojewódzka nr 361. 
108 63,6 5 

15. 
 ul. 11 Listopada nr 6. 

Droga Wojewódzka nr 362. 
181 63,5 2 

Biedrzychowice 

Biedrzychowice nr 24 – sklep. Ulica należąca do ciągu drogi krajowej nr 30. Kierunek trasy: Miasto 

Jelenia Góra – Miasto Zgorzelec. Ruch odbywa się płynnie z prędkością powyżej 60 km/h. W pobliżu 

punktu znajduje się obiekt Zespołu Szkół Rolniczych w Biedrzychowicach. 

Olszyna  

ul. Wolności 7 - przy budynku Urzędu Gminy. Po wybudowaniu obwodnicy w chwili obecnej 

powyższy odcinek jezdni rozprowadza ruch wewnątrz miejscowości. Ulica na wlocie i wylocie łączy 

się z drogą krajową nr 30. Płynność ruch pojazdów ograniczona jest ostrym zakrętem – średnia 

prędkość nie przekracza 40 km/h. 

ul. Wolności nr 100 - punkt zlokalizowany jest przy nowo wybudowanej obwodnicy i jest to odcinek 

drogi krajowej nr 30. Pojazdy poruszają się tutaj z prędkością około 70 km/h. 

Lubań 

ul. Leśna/Kościuszki - punkt zlokalizowany w pobliżu ZSZ ponad gimnazjalnych. Pojazdy poruszają 
się tutaj z prędkością około 50 km/h. Ulica jest drogą wylotową z Lubania w kierunku na Leśną. 

ul. Zawidowska nr 2 - wylot z Miasta w kierunku Sulikowa. Ograniczenie prędkości do 40 km/h 

(przeważnie przestrzegane), odcinek charakteryzuje się znacznym wzniesieniem w kierunku wylotu – 

dziury w jezdni. 

ul. Jeleniogórska/Boczna 11/15 - punkt zlokalizowany przy drodze krajowej nr 30 (obwodnica 

Lubania na wylocie w kierunku Jeleniej Góry ) Ruch pojazdów odbywa się płynnie, z prędkością 
około 60 km/h. 

ul. Rybacka - przy budynku mieszkalnym 8a. Jest to dalszy ciąg obwodnicy miasta. Pojazdy 

poruszają się tutaj z prędkością około 50 km/h. 

Kino Wawel Pl. 3 Maja - droga spełnia kluczową rolę dla ruchu wewnątrz miasta. Ruch pojazdów 

jest sterowany sygnalizacją świetlną i odbywa się z prędkością poniżej 40 km/h. Znaczący wpływ na 

hałas mają samochody ciężarowe i zwarta wysoka zabudowa. 



ul. Zgorzelecka nr 79 - droga krajowa nr 30, wylot w kierunku Zgorzelca - obwodnica miasta Lubań. 
Ruch płynny z prędkością około 65 km/h po lekkim wzniesieniu w kierunku wylotu z miasta. 

Nowa Karczma 

Nowa Karczma nr 1 – droga krajowa nr 30. Odcinek jezdni o b. dobrej nawierzchni – średnia 

prędkość powyżej 65 km/h.  

Leśna 

ul. Żeromskiego nr 32 - droga wojewódzka nr 358 – wylot w kierunku Platerówki. Średnia prędkość 
pojazdów poniżej 45 km/h. 

ul. Sienkiewicza/Kościuszki - droga wojewódzka nr 358 – wylot w kierunku uzdrowiska Świeradów 

Zdrój. Punkt zlokalizowany jest w pobliżu Szkoły Podstawowej. Pojazdy poruszają się tutaj 

z prędkością około 45 km/h. 

Świeradów Zdrój 

ul. Grunwaldzka - punkt pomiarowy został zlokalizowany przy budynku mieszkalnym nr 15. Jest to 

odcinek drogi wojewódzkiej nr 362 – wylot w kierunku Mirska. Średnia prędkość pojazdów nie 

przekracza 55 km/h. 

ul. Sanatoryjna nr 15 - punkt leży na drodze wojewódzkiej 361 – dojazd do przejścia granicznego 

Czerniawa Zdrój. Średnia prędkość pojazdów dochodzi do 45 km/h. 

ul. 11 Listopada nr 6 - w pobliżu stacji paliw płynnych. Ruch pojazdów jest tutaj płynny, 

z prędkością nie przekraczającą 40 km/h. Droga Wojewódzka nr 362 - wylot w kierunku Szklarskiej 

Poręby. 

POWIAT JAWORSKI 

Tabela I.4.8 Wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu jaworskiego w 2004 r. 

Numer 
punktu 

Lokalizacja punktów pomiarowych 
Natężenie 
ruchu poj/h 

Natężenie 
ruchu poj/h 
ciężarowych 

LAeq na 
granicy 
terenu 

chronionego 
[dB] 

1. Sokola Sokola 25 108 23 68,3 

2. Świny Świny 26 126 26 69,0 

3. Wierzchosławice Wierzchoslawice 144 112 21 67,2 

4. Bolków ul. Kolejowa 9 226 27 69,2 

5.  ul. Jeleniogórska 13 324 61 72,0 

6.  ul. Wysokogórska 8 282 38 70,4 

7. Niedaszów Niedaszów 9 414 53 72,0 

8. Małuszów Małuszów 17 607 60 72,3 

9. Paszowice Paszowice 35 213 22 68,5 

10. Chroślice Chroślice 58 89 19 69,0 

11. Sichów Sichów 60 115 12 68,3 

12. Piotrowice Piotrowice 24 134 23 69,5 



13. Chełmiec Chełmiec 36 61 10 68,7 

Małuszów 

Małuszów nr 17 - (2 m od ściany zewnętrznej budynku)- droga krajową nr 3 (E-65). Dominuje ruch 

tranzytowy i docelowy (źródłowy). Prędkość pojazdów około 50 km/h. Ruch płynny. 

Sokola 

Sokola nr 25 - (2 m od ściany zewnętrznej budynku) droga krajową nr 3 (E 65), obciążona ruchem 

tranzytowy w kierunku Bolkowa i Jeleniej Góry oraz ruchem docelowym. Prędkość pojazdów około 

50km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla całego odcinka miejscowości Sokola. 

Świny 

Świny nr 26 - (2 m od granicy) droga krajowa nr 3 (E-65), obciążona ruchem tranzytowym 

w kierunku Bolkowa, Jeleniej Góry i Wrocławia oraz ruchem docelowym. Prędkość pojazdów około 

50 km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla całego odcinka miejscowości Świny. 

Bolków 

ul. Kolejowa nr 9 - (1,5 m od zabudowy) droga krajowa nr 3 (E-65),obciążona ruchem tranzytowy w 

kierunku Jawora, Legnicy, Jeleniej Góry i Wrocławia oraz ruchem docelowym i wewnątrzmiejskim. 

Prędkość pojazdów około 50 km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla całego odcinka ul. 

Kolejowej. 

ul. Jeleniogórska nr 13 - (2 m od zabudowy) droga krajowa nr 3 (E-65), obciążona ruchem 

tranzytowym w kierunku Jeleniej Góry i Wrocławia oraz ruchem docelowym i wewnątrzmiejskim. 

Prędkość pojazdów około 50 km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla całego odcinka ul. 

Jeleniogórskiej. 

ul. Wysokogórska nr 8 – (2 m od zabudowy) ulica łącząca drogę krajową nr 3 z drogą krajową nr 5, 

obciążona ruchem tranzytowym w kierunku Jeleniej Góry, Wrocławia, Kamiennej Góry oraz ruchem 

docelowym i wewnątrzmiejskim. Prędkość pojazdów około 40 km/h. Ruch płynny. Punkt 

reprezentatywny dla całego odcinka ul. Wysokogórskiej. 

Wierzchosławice 

 Wierzchosławice nr 144 - (1,5 m od zabudowy) droga krajowa nr 5, obciążona ruchem tranzytowym 

w kierunku przejścia granicznego w Lubawce oraz ruchem docelowym. Prędkość pojazdów z uwagi 

na liczne zakręty około 30 km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla całego odcinka 

miejscowości Wierzchosławice. 

Paszowice 

 Paszowice nr 35 - (2 m od zabudowy) droga krajowa nr 3 (E-65), obciążona ruchem tranzytowym w 

kierunku Bolkowa i Jeleniej Góry oraz ruchem docelowym. Prędkość pojazdów około 40 km/h. Ruch 

płynny. Punkt reprezentatywny dla całego odcinka miejscowości Paszowice. 

Niedaszów 

 Niedaszów nr 9 - (2 m od zabudowy) droga nr 374, obciążona ruchem tranzytowym w kierunku 

Wałbrzycha, Świdnicy oraz ruchem docelowym. Prędkość pojazdów około 40 km/h. Ruch płynny. 

Punkt reprezentatywny dla całego odcinka miejscowości Niedaszów. 



Chroślice 

Chroślice nr 58 – (2 m od granicy budynku mieszkalnego) droga nr 363, obciążona ruchem 

tranzytowym w kierunku Złotoryi oraz ruchem docelowym do Jawora. Prędkość pojazdów około 40 

km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla całego odcinka miejscowości Chrośnice. 

Sichów 

Sichów nr 60 - (2 m od zabudowy) trasa nr 363, obciążona ruchem tranzytowym w kierunku Złotoryi 

oraz ruchem docelowym. Prędkość pojazdów około 40 km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla 

całego odcinka miejscowości Sichów. 

Piotrowice 

Piotrowice nr 24 - (2 m od zabudowy) droga nr 365, obciążona ruchem tranzytowym w kierunku 

Złotoryi oraz ruchem docelowym. Prędkość pojazdów około 40 km/h. Ruch płynny. Punkt 

reprezentatywny dla całego odcinka  

Chełmiec 

Chełmiec nr 36 – (2 m od zabudowy) droga nr 365, obciążona ruchem tranzytowym w kierunku 

Złotoryi, Wojcieszowa oraz ruchem docelowym. Prędkość pojazdów około 40 km/h. Ruch płynny. 

Punkt reprezentatywny dla całego odcinka miejscowości Chełmiec. 


