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Badania klimatu akustycznego w 2005 roku w zakresie hałasu komunikacyjnego były prowadzone przez 
WIOŚ Wrocław oraz Delegatury w Legnicy i w Jeleniej Górze. Wyniki tych badań zebrano w 
opracowaniach: 

1. Klimat akustyczny wokół szkół i szpitali na terenie Wrocławia w roku 2005, 

2. Klimat akustyczny w wybranych punktach pomiarowych związanych z transgranicznym ruchem 
samochodowym w obrębie miasta Jelenia Góra oraz powiatu jeleniogórskiego w roku 2005, 

3. Klimat akustyczny w wybranych punktach powiatu złotoryjskiego i miasta Złotoryja w roku 
2005. 

UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZ ĄCE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU 

Założenia polityki Wspólnoty Europejskiej zamieszczone w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2002/49/WE dotyczącej ochrony przed hałasem miały, za zadanie nadanie 
ograniczeniu uciążliwości hałasu większego priorytetu w hierarchii działań na rzecz ochrony 
środowiska. Działania te miały objąć następujące przedsięwzięcia: 

• ustanowienie wspólnego wskaźnika ekspozycji na hałas, 
• przyjęcie jednolitych metod pomiarowych i prognozowania zasięgu uciążliwego 

oddziaływania, 
• przyjęcie wspólnego zestawu danych sprawozdawczych, 
• zlecenie wykonywania, map akustycznych obszarów i udostępnianie wyników opinii 

publicznej. 
Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001.62.627), reguluje powyższe założenia polityki 

Unii Europejskiej w naszym kraju. 
Wprowadzone przepisy wykonawcze określają wartości dopuszczalne poziomów hałasu w 

środowisku (Dz.U. 2004.178.1841). Wartości te muszą stanowić bezwzględnie przestrzeganą normę 
w odniesieniu do nowo planowanych terenów. Wartości progowe poziomów (Dz.U. 2002.8.8) stanowią 
natomiast kryterium jakie należy stosować w przypadku terenów najbardziej zanieczyszczonych 
hałasem, wymagających działań naprawczych. Wartości poziomów dopuszczalnych zależne są od 
funkcji urbanistycznej jaką spełnia dany teren.  

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 

Klasa 
standardu 

akustyczneg
o 

Przeznaczenie terenu 

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

drogi lub linie kolejowe *) 
pozostałe obiekty i grupy 

źródeł hałasu 

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 

50 45 45 40 B. Tereny szpitali poza miastem 

2 

A. Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza 
miastem 

55 50 50 40 
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 

3 

A. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

60 50 55 45 B. Tereny zabudowy mieszkaniowej z 
usługami rzemieślniczymi 

C. Tereny zabudowy zagrodowej 

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 

Klasa 
standardu 

akustyczneg
o 

Przeznaczenie terenu 

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

drogi lub linie kolejowe *) 
pozostałe obiekty i grupy 

źródeł hałasu 

Pora dnia 
(przedział 

czasu 
odniesien
ia 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 - - 

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

65 60 60 50 
B. Tereny zabudowy szpitalnej i domów opieki 

społecznej  
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 



  

 

 

 
Opracowanie wykonane 
w Wydziale Monitoringu 
Środowiska 
Autor: Anna Antosz 

Wrocław 2006 r. 

KLIMAT AKUSTYCZNY WOKÓŁ SZKÓŁ I SZPITALI NA TERENIE  WROCŁAWIA 
W ROKU 2005 

I. WSTĘP 

Życie człowieka przebiega w określonym środowisku, którego istotnym elementem jest tzw. 
klimat akustyczny. Tworzą go zjawiska dźwiękowe zachodzące w otoczeniu człowieka wywołujące 
określone wrażenia słuchowe. Od tego zależy nasze samopoczucie, sprawność umysłowa, stopień 
zaangażowania przy wykonywaniu aktualnego zadania.  

Skutki działania hałasu na człowieka można schematycznie podzielić na skutki słuchowe i poza 
słuchowe. Hałas utrudnia porozumiewanie się, zaburza orientację w środowisku. Może spowodować 
zmiany w układzie krążenia, pokarmowym, zaburza gospodarkę hormonalną. Może również  trwale 
uszkodzić słuch. Przewlekłe uszkodzenie słuchu to choroba osób narażonych na oddziaływanie 
nadmiernego hałasu, coraz częściej spotykane jest u osób młodych i dzieci w wieku szkolnym. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnej ochronie podlega klimat akustyczny 
w otoczeniu szpitali i szkół. Dopuszczalna wartość poziomu równoważnego hałasu w środowisku dla 
tego typu obiektów wynosi w porze dziennej 55 dB, w porze nocnej 45 dB, tj. o 5-10 dB mniej niż dla 
zabudowy mieszkaniowej z wyłączeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Poziom hałasów 
zewnętrznych, przenikających do wnętrz pomieszczeń chronionych, określony dla ośmiu 
najniekorzystniejszych godzin dnia, nie może przekroczyć w pokojach chorych i w żłobkach 35 dB. 
Klasy i pracownie szkolne traktowane są przez obowiązujące prawo na równi z pomieszczeniami 
mieszkalnymi - dopuszczalny równoważny poziom hałasu podczas najniekorzystniejszych 8 godzin nie 
może przekroczyć 40 dB. 

Głównym źródłem uciążliwości hałasowej dla ludzi i środowiska, szczególnie w aglomeracjach 
miejskich, jest komunikacja. Większość problemów z tym związanych występuje przeważnie w 
centralnych częściach miast, przy głównych ciągach komunikacyjnych, przy ulicach z ruchem 
tranzytowym przez miasto a szczególnie z ruchem drogowym i tramwajowym. 

Szkodliwe działanie hałasu zależy od parametrów fizycznych, takich jak: poziom natężenia 
hałasu, częstotliwość widma, czas trwania narażenia, rozkład narażenia w ciągu dnia pracy, a także od 
wrażliwości osobniczej człowieka, jego wieku, płci oraz współistniejących chorób, zawłaszcza chorób 
uszu. Państwowy Zakład Higieny opracował na podstawie badań ankietowych skalę subiektywnej 
uciążliwości zewnętrznych hałasów komunikacyjnych. Zgodnie z dokonaną klasyfikacją uciążliwość 
tego rodzaju hałasów w następujący sposób 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). 

Wobec powyższego Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska w ramach badań 
monitoringowych przeprowadził ocenę klimatu akustycznego wokół wybranych szkół i szpitali na 
terenie Wrocławia. 

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. 

III. BADANIA HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENACH WOKÓŁ WYBRANYCH 
SZKÓŁ I SZPITALI MIASTA WROCŁAWIA 

1. Cel i zakres pomiarów 

Głównym założeniem wykonanych pomiarów akustycznych było określenie warunków panujących 
w bezpośrednim sąsiedztwie szkół i szpitali tzn. terenów szczególnej ochrony. Pomiary wykonywano w 
następujących porach dnia: 

a. przedpołudniowa w godzinach pomiędzy 600- 900,  
b. popołudniowa w godzinach pomiędzy 900- 1800,, 
c. wieczorna w godzinach pomiędzy 1800- 2200. 

W trzech 10 minutowych okresach w każdej porze.  
Cykl badawczy prowadzony był od kwietnia do listopada 2005 roku. W wyniku przeprowadzonych 
badań wskazano obszary wokół szkół i szpitali, na których hałas jest szczególnie uciążliwy i przekracza 
poziom nie tylko dopuszczalny ale również progowy wyznaczony dla takich terenów. 

2. Metodyka pomiarów i obliczeń 

Pomiary były wykonywane w określonych warunkach meteorologicznych: 
• prędkość wiatru do 5 m/s, 
• temperatura otoczenia powyżej –5°C, 
• przy braku opadów atmosferycznych. 

Zastosowano następujące ustawienia parametrów miernika: 
• stała czasowa: FAST,  
• 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 40 punktach, zlokalizowanych na terenie Wrocławia. 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. 

Pomiary uzupełniono o: pomiar współrzędnych geograficznych (GPS), charakterystykę rodzaju 
zabudowy, odległość od źródła po stronie wykonywania pomiarów i po przeciwnej stronie, określenie 
stanu jezdni, określenie parametrów ruchu (natężenie, struktura strumienia pojazdu, średnia prędkość 
potoku ruchu, rodzaj ruchu). 

5. Szczegółowa analiza wybranych punktów kontrolno - pomiarowych 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 

Lp Lokalizacja punktów pomiarowych 
Natężenie 

ruchu 
[poj/h] 

Natężenie 
ruchu 

pojazdów 
ciężarowych 

[poj/h] 

LAeq 

zmierzone 
na terenie 

chronionym 
[dB]  

Odległość t 
erenu 

chronionego 
od krawędzi 
jezdni [m] 

1.   Zespół Szkół nr 6 ul. Tęczowa 60 1614 42 70,6 2,7 



  

 

 

2.   ul. Szpitalna 1392 42 72,5 4 

3.   Szkoła Podstawowa nr 73 ul. Gliniana 30 253 0 67,1 6,2 

4. Centrum Kształcenia 
Ustawicznego 

ul. Swobodna 71/73 1358 37 69,1 6 

5.  
Gimnazjum nr 17 

ul. Ślężna 2/24 976 16 69 12 

6. ul. Dyrekcyjna 1510 73 68,9 8 

7.  Zespół Szkół nr 4 ul. Powstańców Śląskich 
210-218 

1882 186 71,2 12 

8.    
  

Liceum Profilowane nr 11 ul. Kamienna 86 1843 63 68,3 13 
9.    
  

Gimnazjum nr 23 ul. Jastrzębia/Gajowicka 813 13 67,3 11,5 
10. 
  

Kolegium Nauczycielskie ul. Trzebnicka 42 1424 55 71,7 12 
11. 
  

Szkoła Podstawowa nr 71 ul. Podwale 57 511 19 67,8 30 
12. 
  Gimnazjum nr 49 

ul. Toruńska b.d b.d. 67 3 
13. 
  

ul. Brucknera 10 2028 210 69,7 5,6 
14. 
  

Liceum Ogólnokształcące nr 
11 

ul. Spółdzielcza 2a 321 0 66,4 6 

15. 
  

Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Solskiego 13 1182 84 65,4 11,5 
16. 
  

Gimnazjum nr 14 ul. Kołłątaja 1-6 1615 41 73,5 6 

17. 
  

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 3 

ul. Skargi 29/31 2067 46 74,5 2,5 

18. 
  

Szkoła Podstawowa nr 96 ul. Krakowska 2 2052 198 71,3 11 
19. 
  

Gimnazjum nr 29 ul. Kraińskiego 1 803 0 65,6 3,4 
20. 
  

Szkoła Podstawowa nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego 32 826 35 66,8 8 
21. 
  

Zespół Szkół nr 7 ul. Braniborska 57 1534 21 68,7 4 
22. 
  

Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Poznańska 26 517 12 66,3 10 
23. 
  

Szkoła Podstawowa nr 46 
ul. 
Poznańska/Ścinawska 
21 

431 29 64,1 15 

24. 
  

Zespół Szkół  nr 18 ul. Młodych Techników 
58 

325 11 61,6 4 
25. 
  

Autorskie Liceum 
Artystyczne 

ul. Robotnicza 36 968 57 67,3 4,5 
26. 
  

Szkoła Podstawowa nr 107 ul. Prusa 67/74 236 6 63 11,7 
27. 
  

Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Kamieńskiego 24 431 29 64,1 15 
28. 
  

Liceum profilowane nr 2 ul. Borowska 105 1313 55 71,9 6 
29. 
  

Szkoła Podstawowa nr 78 
ul. Jedności Narodowej 
195 

1263 74 70,2 2 

30. 
  

Szkoła Podstawowa nr 64 ul. Wojszycka 1 573 17 68,9 4,7 
31. 
  

Zespół Doskonalenia 
Zawodowego  

ul. Wiśniowa 81 1588 135 70,8 3,8 

32. 
  

Liceum Ogólnokształcące nr 
8 

ul. Zaporoska 71 1112 20 72,4 3,5 
33. 
  

Liceum Ogólnokształcące nr 
7 

ul. Krucza 49 831 15 70,5 8,5 
34. 
  

Zespół Szkół nr10- ul. Poniatowskiego 9 1043 27 71 3 
35. 
  

Przedszkole nr 50 ul. Dyrekcyjna 15 991 83 73,8 3 
36. 
  

Klinika Rozrodczości i 
Położnictwa 

ul. Dyrekcyjna 5 1080 90 74,1 2,5 

37. 
  

Publiczny Szpital 
Specjalistyczny  

ul. Tragutta 116 1527 295 73,7 4,7 

38. 
  

Okręgowy Szpital Kolejowy ul. Sudecka 471 0 71,4 7,2 



  

 

 

39. 
  

Szpital Kliniczny nr 5 
ul. Tragutta 57/59 -  
Pułaskiego 

1426 96 71,6 6 

40. 
  

Dolnośląskie Centrum 
Onkologiczne 

pl. Hirszfelda 12 740 17 65,3 5,1 

Budynek Zespołu Szkół nr 6 usytuowany jest przy skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Tęczowej w odległości 
ok. 2,7 – 4,0 m od krawędzi jezdni. Pomiary wykonano od strony ulicy Tęczowej oraz przy ulicy 
Szpitalnej. 

ul. Tęczowa 60 – droga o nawierzchni asfaltowej w stanie dobrym, zabudowa zwarta, obustronna, 
wielokondygnacyjna (budynek szkoły IIIp+parter). Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 
70,6 dB przy natężeniu ruchu 1614 poj/h  i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 
2,6%. 

ul. Szpitalna – droga o nawierzchni z kostki brukowej w dostatecznym stanie technicznym. Zabudowa 
obustronna. Poziom równoważny hałasu osiągał 72,5 dB przy natężeniu 1392 poj/h i 3,0% udziale 
pojazdów ciężkich. 

ul. Gliniana 30 – szkoła zlokalizowana przy drodze o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie 
technicznym, z wyremontowanym torowiskiem. Teren chroniony szkoły oddalony od krawędzi jezdni o 
6,2 m. Zabudowa obustronna, zwarta, czterokondygnacyjna. Średni poziom równoważny dźwięku 
odpowiadał 67,1 dB przy natężeniu 253 poj/h, braku ruchu pojazdami ciężarowymi i 8,7% udziale 
tramwajów w ogólnym strumieniu ruchu. 

ul. Swobodna 71/73 – budynek szkoły zlokalizowany przy skrzyżowaniu dróg, ulica o nawierzchni 
asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Teren chroniony szkoły zlokalizowany 6,0 m od 
krawędzi jezdni, zabudowa obustronna. Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 69,1 dB przy 
natężeniu ruchu 1358 poj/h i 2,7% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. Ruch na 
drodze regulowany sygnalizacją świetlną. 

ul. Ślężna 2/24 – szkoła zlokalizowana na skrzyżowaniu ulic Ślężnej i Dyrekcyjnej, o zabudowie 
obustronnej, luźnej, wielokondygnacyjnej (budynek szkoły IIp + parter), teren chroniony usytuowany 
ok. 12 m od krawędzi jezdni. Stan nawierzchni bardzo dobry. Poziom dźwięku 69,0 dB jest wynikiem 
natężenia ruchu kształtującego się na poziomie ok. 976 poj/h i 1,6% udziale pojazdów ciężkich 
w ogólnym strumieniu ruchu. Ruch pojazdów jednostronny regulowany sygnalizacją świetlną. 

ul. Dyrekcyjna – punkt zlokalizowany przy drodze o nawierzchni w dobrym stanie technicznym, 
z dwoma pasami ruchu, rozdzielonymi torowiskiem. Budynek szkoły, wielokondygnacyjny, 
usytuowany ok. 8,0 m od krawędzi jezdni, brak zabudowy po drugiej stronie jezdni. Średni poziom 
dźwięku odpowiadał 68,9 dB przy natężeniu ruchu 1510 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu 
ruchu wynoszącym 4,8% oraz 1,5% tramwajów. Ruch pojazdów regulowany sygnalizacją świetlną. 

ul. Powstańców Śląskich 210-218 – teren chroniony Zespołu Szkół nr 4 usytuowany jest w odległości 
ok. 12,0 m od krawędzi jezdni. Przy drodze z dwoma pasami ruchu rozdzielonej pasem zieleni oraz 
wydzielonym torowiskiem. Stan nawierzchni bardzo dobry. Zabudowa luźna (budynek szkoły 
IIIp+parter). Stwierdzone natężenie ruchu wynosiło 1882 poj/h przy udziale pojazdów ciężkich 
w strumieniu ruchu sięgającym 9,9%, a stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 71,2 dB. 

ul. Kamienna 86 – budynek szkoły zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Borowskiej i Kamiennej, 
nawierzchnia z kostki brukowej w złym stanie technicznym, ruch dwukierunkowy, regulowany 
sygnalizacją świetlną. Budynek szkoły wielokondygnacyjny, teren chroniony zlokalizowany 13,0 m od 
krawędzi jezdni. Natężenie ruchu kształtowało się na poziomie 1843 poj/h i 3,4% udziale pojazdów 
ciężkich. Stwierdzony poziom dźwięku odpowiadał 68,3 dB. 



  

 

 

ul. Gajowicka – szkoła zlokalizowana przy skrzyżowaniu ulic, droga o nawierzchni asfaltowej w stanie 
dobrym. Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 67,3 dB przy natężeniu ruchu 813 poj/h 
i 1,6% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. Budynek szkoły wielokondygnacyjny 
usytuowany 11,5 m od krawędzi jezdni.  

ul. Trzebnicka 42 - punkt zlokalizowany przy drodze dwukierunkowej, o nawierzchni asfaltowej w 
bardzo dobrym stanie technicznym z odnowionym torowiskiem. Średni poziom równoważny dźwięku 
odpowiadał 71,7 dB przy natężeniu ruchu 1424 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 
sięgającym 3,9% oraz 1,0% udziale tramwajów. Zabudowa wielokondygnacyjna, zwarta, usytuowana ok. 
12,0 m od krawędzi jezdni. 

ul. Podwale 57 - droga z ruchem jednokierunkowym, regulowanym sygnalizacją świetlną, o 
nawierzchni z kostki brukowej w dobrym stanie. Zabudowa jednostronna, budynek szkoły 
wielokondygnacyjny, zlokalizowany 30,0 m od krawędzi jezdni. Stwierdzony poziom równoważny 
hałasu odpowiadał 65,8 dB przy natężeniu ruchu 511 poj/h i 3,7% udziale pojazdów ciężkich 
w ogólnym strumieniu ruchu. 

Budynek Gimnazjum nr 49 usytuowany jest przy skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brücknera. Pomiary 
wykonano zarówno od strony ulicy Toruńskiej jak i Brücknera. 

ul. Toruńska – ulica o zniszczonej nawierzchni asfaltowej, z wydzielonym torowiskiem, zabudowa 
jednostronna, budynek szkoły wielokondygnacyjny, teren chroniony usytuowany w odległości ok. 3,0 m 
od krawędzi jezdni. Średni poziom dźwięku odpowiadał 67,0 dB. Ruch pojazdów regulowany 
sygnalizacja świetlną.  

ul. Brücknera 10 - ulica o nawierzchni asfaltowej w stanie technicznym dobrym, dwupasmowa 
z rozdzielającym pasem zieleni. Ruch pojazdów regulowany sygnalizacją świetlną. Teren chroniony 
szkoły zlokalizowany 5,6 m od krawędzi jezdni. Natężenie ruchu kształtowało się na poziomie 
2028 poj/h i 10,3% udziale pojazdów ciężkich. Stwierdzony poziom dźwięku odpowiadał 69,7 dB. 

ul. Spółdzielcza 2a – droga dwukierunkowa, o nawierzchni z kostki brukowej w dobrym stanie 
technicznym. Budynek szkoły zlokalizowany w niewielkiej odległości od skrzyżowania z ulicą 
Dembowskiego. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 321 poj/h i braku ruchu pojazdów ciężkich, 
powoduje hałas rzędu 66,4 dB. Zabudowa obustronna o charakterze luźnym, teren chroniony 
zlokalizowany ok. 6,0 m od krawędzi jezdni. 

ul. Solskiego 13 – droga dwukierunkowa wylotowa w kierunku na Kąty Wrocławskie, o nawierzchni 
asfaltowej w dobrym stanie technicznym. Stwierdzony poziom równoważny odpowiadał 65,4 dB przy 
7,1% udziale pojazdów ciężkich, w ogólnym natężeniu sięgającym 1182 poj./h. Zabudowa 
jednorodzinna, obustronna, budynek szkoły jednopiętrowy, teren chroniony usytuowany ok. 11,5 m od 
krawędzi jezdni. 

ul. Kołł ątaja 1-6 – teren chroniony Gimnazjum nr 14 usytuowany jest w odległości ok. 6,0 m od 
krawędzi jezdni. Przy drodze z dwoma pasami ruchu, rozdzielonej wydzielonym torowiskiem. Stan 
asfaltowej nawierzchni bardzo dobry. Zabudowa obustronna, zwarta. Stwierdzone natężenie ruchu 
wynosiło 1615 poj/h przy udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 2,5%, oraz 2,9% 
udziale tramwajów. Poziom równoważny hałasu odpowiadał 73,5 dB. 

ul. P. Skargi 29/31 – budynek szkoły usytuowany przy dużym skrzyżowaniu w odległości 2,5 m od 
krawędzi jezdni. Ulica w centrum miasta, dwupasmowa z wydzielonym torowiskiem. Nawierzchnia 
drogi w bardzo dobrym stanie technicznym. Ruch pojazdów regulowany sygnalizacją świetlna. Poziom 
dźwięku 74,5 dB jest wynikiem natężenia ruchu kształtującego się na poziomie ok. 2067 poj/h oraz 
niewielkim 2,2% ruchem samochodami ciężarowymi ponadto duży wpływ na wysoki poziom hałasu 
mają tramwaje, których udział w ogólnym ruchu stanowi 2,5 %. 



  

 

 

ul. Krakowska 2 – Budynek szkoły zlokalizowany przy drodze dwukierunkowej, o zniszczonej 
nawierzchni z kostki brukowej i zdewastowanym torowisku. Ruch pojazdów regulowany sygnalizacją 
świetlną. Zabudowa luźna, teren chroniony zlokalizowany 11,0 m od krawędzi jezdni. Stwierdzone 
natężenie ruchu wynosiło 2052 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 9,6%, 
a stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 71,3 dB. 

ul. Krai ńskiego 1 – ulica w centralnej części miasta, o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym. 
Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 65,6 dB przy natężeniu ruchu 803 poj/h i braku 
ruchu samochodami ciężarowymi. Teren chroniony szkoły, usytuowany ok. 3,4 m od krawędzi jezdni.  

ul. Boya-Żeleńskiego 32 – droga dwukierunkowa, stan nawierzchni dobry. Zabudowa obustronna, 
budynek szkoły wielokondygnacyjny, oddalony od krawędzi jezdni o 8,0 m. Poziom dźwięku 66,8 dB 
jest wynikiem natężenia ruchu ok. 826 poj/h a udział pojazdów ciężkich stanowił 4,2% w ogólnym 
strumieniu ruchu. 

ul. Braniborska 57 – ulica o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym, zabudowa 
wielokondygnacyjna, obustronna. Teren chroniony oddalony o 4,0 m od krawędzi jezdni. Budynek 
szkoły 4 kondygnacyjny osłonięty od drogi szpalerem drzew. Średni poziom dźwięku odpowiadał 
68,7 dB przy natężeniu ruchu 1534 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynoszącym 
1,4%.  

ul. Poznańska 26 – punkt zlokalizowany przy ulicy o bardzo zniszczonej nawierzchni z kostki 
brukowej. Budynek szkoły usytuowany przy skrzyżowaniu dróg z sygnalizacja świetlną. Zabudowa 
obustronna, teren chroniony usytuowany ok. 10,0 m od krawędzi jezdni. Od strony ulicy Poznańskiej 
znajduje się klomb z roślinnością (krzewy, drzewa). Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 
66,3 dB przy natężeniu ruchu 517 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 
2,3%.  

ul. Poznańska/Ścinawska 21 – szkoła zlokalizowana przy skrzyżowaniu dróg. Przy drodze o 
nawierzchni asfaltowej w złym stanie technicznym. Zabudowa luźna, teren chroniony usytuowany ok. 
15 m od krawędzi jezdni. Na terenie szkoły od strony ulicy Poznańskiej znajduje się plac zabaw dla 
dzieci (5 m od krawędzi jezdni). Stwierdzony poziom równoważny dźwięku odpowiadał 64,1 dB przy 
natężeniu ruchu 431 poj/h i 6,7% udziale pojazdów ciężkich.  

ul. Młodych Techników 58 – ulica z ruchem lokalnym, dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowej w 
dobrym stanie technicznym. Zabudowa obustronna zwarta. Budynek szkoły czterokondygnacyjny. 
Teren chroniony zlokalizowany 4,0 m od krawędzi jezdni. Na terenie posesji od strony ulicy znajduje 
się pas zieleni (drzewa, krzewy). Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 61,69 dB przy 
natężeniu ruchu 325 poj/h i 3,4% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu.  

ul. Robotnicza 36 – punkt zlokalizowany przy drodze dwukierunkowej. Zniszczona nawierzchnia 
asfaltowa. Zabudowa jednostronna. Budynek szkoły jednopiętrowy. Teren chroniony szkoły oddalony 
od krawędzi jezdni o 4,5 m. Natężenie ruchu wynosiło 968 poj/h a udział pojazdów ciężkich stanowił 
5,9% w ogólnym strumieniu ruchu, co jest przyczyną 67,3 dB poziomu dźwięku. 

ul. Prusa 67/74 – droga o znaczeniu lokalnym, dwukierunkowa, o nawierzchni z kostki brukowej. 
Zabudowa zwarta, wielokondygnacyjna, obustronna. Teren chroniony szkoły usytuowany 11,7 m od 
krawędzi jezdni. Stwierdzony poziom równoważny odpowiadał 63,0 dB przy 2,5% udziale pojazdów 
ciężkich w ogólnym natężeniu sięgającym 236 poj/h. Na klimat akustyczny wokół szkoły w znaczący 
sposób wpływają również kuranty i dzwony kościelne wybijane średnio co pół godziny. 

ul. Kamieńskiego 24 – ulica dojazdowa do osiedla mieszkaniowego, dwukierunkowa o nawierzchni 
asfaltowej w stanie dobrym. Teren chroniony szkoły zlokalizowany 15 m od krawędzi jezdni, zabudowa 



  

 

 

wielokondygnacyjna. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 753 poj/h i 5,2% udziale pojazdów ciężkich 
w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 63,4 dB.  

ul. Borowska 105 – droga o nawierzchni ze zniszczonej kostki brukowej. Zabudowa o charakterze 
luźnym wielokondygnacyjnym, teren chroniony szkoły zlokalizowany 6,0 m od krawędzi jezdni, 
budynek szkoły oddziela od drogi pas zieleni z wysokimi drzewami. Stwierdzony poziom równoważny 
hałasu odpowiadał 71,90 dB przy natężeniu ruchu 1313 poj/h i 4,2% udziale pojazdów ciężkich w 
ogólnym strumieniu ruchu. Ruch pojazdów regulowany sygnalizacją świetlną. 
ul. Jedności Narodowej 195 – droga dwupasmowa, o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym i 
wyremontowanym torowiskiem, zabudowa dwustronna, wielokondygnacyjna, teren chroniony szkoły 
usytuowany ok. 2,0 m od krawędzi jezdni. Budynek szkoły wielokondygnacyjny oddzielony od jezdni 
zadrzewionym pasem zieleni. Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 70,2 dB przy natężeniu 
ruchu 1263 poj/h i wysokim 5,8% udziale pojazdów ciężkich.  

ul. Wojszycka 1 – droga o znaczeniu lokalnym. Stan nawierzchni z kostki brukowej dobry. Zabudowa 
obustronna jednorodzinna. Teren chroniony szkoły oddalony od krawędzi jezdni o 4,7 m, budynek 
szkoły jednopiętrowy. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 573 poj/h i 3,0% udziale pojazdów ciężkich 
w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 68,9 dB.  

ul. Wi śniowa 81 – punkt zlokalizowany przy ulicy dwupasmowej z rozdzielającym pasem zieleni o 
znacznym natężeniu ruchu. Zabudowa jednostronna, budynek szkoły wielokondygnacyjny. Obszar 
chroniony szkoły usytuowany ok. 3,8 m od krawędzi jezdni. Stan nawierzchni asfaltowej bardzo dobry. 
Ruch pojazdów na drodze znacznie przekracza dozwolone prędkości. Natężenie ruchu kształtowało się 
na poziomie 1588 poj/h i 8,5% udziale pojazdów ciężkich. Zaobserwowany poziom dźwięku 
odpowiadał 70,8 dB.  

ul. Zaporoska 71 – droga dwupasmowa z rozdzielającym pasem zieleni, nawierzchnia z kostki 
brukowej w stanie dobrym. Zabudowa wielorodzinna, dwustronna, wielokondygnacyjna. Ruch 
pojazdów regulowany sygnalizacją świetlną Teren chroniony szkoły usytuowany ok. 3,5 m od krawędzi 
jezdni, średni poziom dźwięku odpowiadał 72,4 dB przy natężeniu ruchu 1112 poj./h i udziale pojazdów 
ciężkich w strumieniu ruchu wynoszącym 1,9%.  

ul. Krucza 49 – ulica dwukierunkowa o nawierzchni z kostki brukowej w stanie dobrym. Zabudowa 
obustronna, zwarta, budynek szkoły wielokondygnacyjny. Teren chroniony szkoły zlokalizowany 
ok. 8,5 m od krawędzi jezdni. Ruch pojazdów regulowany sygnalizacja świetlną. o średnim natężeniu 
831 poj/h i 1,8% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 
70,5 dB.  

ul. Poniatowskiego 9 – punkt kontrolno-pomiarowy zlokalizowano przy drodze, dwukierunkowej o 
odnowionej nawierzchni asfaltowej i wyremontowanym torowisku. Zabudowa obustronna o charakterze 
zwartym, wielokondygnacyjna, zlokalizowana ok. 3,0 m od krawędzi jezdni. Ruch pojazdów 
regulowany sygnalizacją świetlną, o średnim natężeniu 1043 poj/h i znaczącym 2,6% udziale pojazdów 
ciężkich oraz 2,2% udziale tramwajów w ogólnym strumieniu ruchu. Stwierdzony równoważny poziom 
hałasu odpowiadał 71,0 dB.  

ul. Dyrekcyjna 15 –ulica w centralnej części miasta o nawierzchni ze zniszczonej kostki brukowej i 
wybitym torowisku (nie użytkowanym). Zabudowa jednostronna wielokondygnacyjna. Teren chroniony 
przedszkola zlokalizowany ok. 3,0 m od krawędzi jezdni. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 991 poj/h 
i dużym 8,4% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 73,8 dB.  

ul. Dyrekcyjna 5 – droga o nawierzchni ze zniszczonej kostki brukowej i zdewastowanym torowisku. 
Teren chroniony szpitala zlokalizowany 2,5 m od krawędzi jezdni. Stwierdzony poziom równoważny 



  

 

 

hałasu odpowiadał 74,1 dB przy natężeniu ruchu 1080 poj/h i 8,3% udziale pojazdów ciężkich 
w ogólnym strumieniu ruchu. Ruch pojazdów regulowany sygnalizacją świetlną.  

ul. Traugutta 116 - droga o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym, z wyremontowanym 
torowiskiem zabudowa dwustronna, zwarta. Budynek szpitala wielokondygnacyjny oddzielony od 
jezdni pasem zieleni. Teren chroniony szpitala usytuowany ok. 4,7 m od krawędzi jezdni. Średni poziom 
równoważny dźwięku odpowiadał 73,7 dB przy natężeniu ruchu 1527 poj/h i bardzo wysokim 19,3% 
udziale pojazdów ciężkich.  

ul. Sudecka – droga dwupasmowa z rozdzielającym pasem zieleni o znaczeniu lokalnym. Stan 
nawierzchni z kostki brukowej dobry. Zabudowa obustronna wielorodzinna. Teren chroniony szpitala 
oddalony od krawędzi jezdni o 7,2 m, budynek szpitala wielopiętrowy. Ruch pojazdów o średnim 
natężeniu 471 poj/h, brak ruchu pojazdami ciężkimi. Stwierdzony poziom hałas odpowiada 71,4 dB.  

ul. Pułaskiego – budynek szpitala zlokalizowany przy drodze dwukierunkowej, o zniszczonej 
nawierzchni z kostki brukowej i zdewastowanym torowisku. Ruch pojazdów regulowany sygnalizacją 
świetlną. Zabudowa luźna, teren chroniony zlokalizowany 6,0 m od krawędzi jezdni. Stwierdzone 
natężenie ruchu wynosiło 1426 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 6,7%, 
a stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 71,6 dB.  

pl. Hirszfelda 12 – ulica dwukierunkowa o nawierzchni z kostki brukowej w stanie dobrym. Teren 
chroniony szpitala zlokalizowany ok. 5,1 m od krawędzi jezdni. Zabudowa jednostronna 
wielokondygnacyjną. Ruch pojazdów regulowany sygnalizacją świetlną. Ruch pojazdów o średnim 
natężeniu 740 poj/h i 2,3% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas 
rzędu 65,3 dB.  

IV. PODSUMOWANIE 

Badania klimatu akustycznego przeprowadzone wokół wybranych szkół i szpitali na terenie 
Wrocławia wykazały, że we wszystkich 40 punktach, zlokalizowanych na granicy terenów chronionych, 
nie dotrzymana była wartość dopuszczalna dla pory dnia (55 dB). Ponadto w 36 punktach (co stanowi 
90% przebadanych punktów) również przekroczona była znacznie wyższa wartość progowa (65 dB). 
Poziom równoważny hałasu LAeq, na linii terenu chronionego, w 18 punktach pomiarowych (45,0%) 
przekraczał wartość (70 dB) przyjętą za bardzo uciążliwą. W stosunku do obowiązujących norm średni 
poziom równoważny LAeq dla 16 godzin dnia przekraczał dopuszczalny poziom hałasu o 6,6 – 19,5 dB. 
Najwyższe przekroczenia odnotowano przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 na ul. P. Skargi 
(74,5 dB), Klinice Rozrodczości i Położnictwa na ul. Dyrekcyjnej (74,1 dB), Publicznym Szpitalu 
Specjalistycznym na ul. Tragutta (73,7dB) oraz Gimnazjum nr 14 przy ul. Kołłątaja (73,5 dB). Wysoki 
poziom równoważny hałasu LAeq odnotowany na linii pierwszej zabudowy wynika z faktu bardzo 
bliskiego usytuowania budynków mieszkalnych względem krawędzi jezdni jak również dużego 
natężenia ruchu i wysokiego udziału pojazdów ciężarowych. 

Wykonane badania dokumentują istotną degradację klimatu akustycznego na terenach, z racji 
swego przeznaczenia wymagają szczególnej ochrony przed hałasem. Hałas drogowy jest poważnym 
problemem dla wielu instytucji oświatowych i obiektów służby zdrowia. Niefortunna lokalizacja tych 
obiektów jest przyczyną ogromnej uciążliwości, na jaką narażone są dzieci, młodzież oraz pacjenci 
korzystający z usług tych obiektów.  

W wyniku tych badań zlokalizowano na terenie Wrocławia wiele obiektów, które spełniają 
kryterium przekroczenia poziomów progowych zatem w świetle ustawy Prawo ochrony środowiska 
winny być zakwalifikowane jako zagrożone hałasem czyli na tym terenie powinne być podjęte środki 
ochronne w pierwszej kolejności. 
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Opracowanie wykonane 
w Dziale Inspekcji Ochrony Środowiska 
przy współpracy z Wydziałem 
Monitoringu Środowiska. 
Autor: Marek Chmielowski 

Jelenia Góra 2006 r. 

KLIMAT AKUSTYCZNY W WYBRANYCH PUNKTACH POMIAROWCH Z WIĄZANYCH Z 
TRANSGRANICZNYM RUCHEM SAMOCHODOWYM W OBR ĘBIE MIASTA JELENIA 

GÓRA ORAZ POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO W ROKU 2005 

I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Podstawowym celem postawionym w pomiarach monitoringowych jest określenie klimatu 
akustycznego wzdłuż głównych ciągów komunikacji drogowej na terenie powiatu jeleniogórskiego.  

W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano obszary, na których hałas jest najbardziej 
uciążliwy. Informacje zawarte w opracowaniu mogą być wykorzystywane, między innymi przy 
sporządzaniu opracowań ekofizjograficznych oraz przy tworzeniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Będą one także przydatne przy opracowywaniu programu ochrony 
środowiska przed hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego - 
zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 
627 z późniejszymi zmianami). 

Badania przeprowadzono na terenie miasta Jelenia Góra, drodze krajowej nr 3 oraz głównych 
drogach Powiatu Jeleniogórskiego. O ostatecznej lokalizacji punktów monitoringowych zadecydowała 
wizja terenowa oraz wyniki pomiarów orientacyjnych - rozpoznawczych wykonanych w odległości d < 
1m od krawędzi jezdni. 

1. Kryteria oceny hałasu komunikacyjnego w środowisku 

Wyniki badań subiektywnych1 wskazują na ogólną tendencję wyraźnego wzrostu negatywnej 
oceny hałasu komunikacyjnego przez mieszkańców już po przekroczeniu poziomu LAeq = 55 dB w 
dzień. Wzrostowi poziomu hałasu o dalsze 10 dB (od 55 do 65 dB) towarzyszy wzrost o 30 do 40% 
liczby ludności oceniającej warunki akustyczne w mieszkaniach jako uciążliwe i bardzo uciążliwe. 
Hałas drogowy przy elewacji budynku mieszkalnego większy niż 70 dB stwarza już krytyczne warunki 
akustyczne, których przez dłuższy czas nie jest w stanie tolerować żaden z mieszkańców tego budynku, 
bez ujemnego wpływu na jego zdrowie. 

Wyniki tych i innych podobnych badań miały istotny wpływ na określenie zestawu kryteriów 
oceny hałasu środowiskowego. 

Doprowadzenie stanu klimatu akustycznego do granic wyznaczonych normami jest ze względów 
ekonomicznych przedsięwzięciem praktycznie niemożliwym do udźwignięcia, nawet przez najbogatsze 
społeczeństwa. Z tego powodu kryterium dopuszczalnych wartości poziomów hałasu nie może w pełni 
spełniać swej roli regulacyjnej w odniesieniu do stanu istniejącego, chociaż musi stanowić 
bezwzględnie przestrzeganą normę w odniesieniu do kształtowania klimatu akustycznego na terenach 
nowo zagospodarowywanych. 

Prawo ochrony środowiska wprowadza pojęcie terenu zagrożonego hałasem, wymagającego 
podjęcia przedsięwzięć ochronnych w pierwszej kolejności. Do kategorii terenu zagrożonego hałasem 
zalicza się tereny chronione akustycznie, na których poziom hałasu przekracza wartość progową.  

Mając na uwadze powyższe kryteria, dla potrzeb niniejszego opracowania wydzielono następujące 
strefy oddziaływania hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej wzdłuż tras komunikacji drogowej: 

                                                 
1
)  KUCHARSKI ,Kryteria oceny hałasu drogowego i kolejowego, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 9, 

1996 r) 



  

 

 

- strefa zagrożenia hałasem, 

- strefa dużych uciążliwości akustycznych, 

- strefa uciążliwości, 

- strefa komfortu akustycznego. 

II. PROCEDURA BADAŃ HAŁASU DROGOWEGO 

Kryteria lokalizacji punktów pomiarowych 

Realizując cele niniejszych badań należało przede wszystkim określić tereny zagrożone hałasem, 
na których przekroczone zostały wartości progowe poziomu hałasu drogowego, a w drugiej kolejności – 
tereny o dużej uciążliwości akustycznej. Dlatego właściwe pomiary hałasu drogowego poprzedzono 
badaniami rozpoznawczymi. Miały one na celu wskazanie obszarów, na których można się spodziewać 
największych zagrożeń akustycznych. Sieć punktów do badań wstępnych ustalono w oparciu o pomiary 
akustyczne miasta Jelenia Góra wykonane w latach wcześniejszych przez służby Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Pomiarami zasadniczymi objęto drogę krajową nr 3, na której odbywał się tranzytowy ruch 
graniczny, jak również odcinki dróg doprowadzających i odprowadzających ruch kołowy do tejże drogi. 

Punkty pomiarowe jak do wstępnych i zasadniczych badań monitoringowych lokalizowano na 
terenie prawnie chronionym (zabudowy mieszkaniowej), na wysokości 4 m od poziomu gruntu. Przy 
wyborze lokalizacji punktów kierowano się zasadą reprezentatywności badań hałasu dla możliwie 
najdłuższego, akustycznie jednorodnego odcinka trasy. Odcinki te są jednorodne pod względem 
natężenia, struktury i organizacji ruchu oraz parametrów drogi (niweleta, liczba pasów ruchu).  

Badania własne 

Pomiary przeprowadzono zgodnie Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 23 stycznia 2003 roku (Dz. U nr 35 poz. 308) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, 
linią tramwajową, lotniskiem, portem. 

Wykorzystano Metodę bezpośrednich pomiarów hałasu z wykorzystaniem próbkowania.   

Powyższa metodyka służy do wyznaczenia wartości równoważnego poziomu hałasu wraz z 
niepewnością oszacowaną. 

Metoda stosowana w niniejszej pracy podczas właściwych badań monitoringowych opiera się na 
elementarnych pomiarach poziomu hałasu, realizowanych jak w przypadku pomiarów wstępnych, lecz 
przeprowadzonych trzykrotnie w następujących, reprezentatywnych okresach dnia: 
• przedpołudnie, w godzinach pomiędzy 800 i 1300 

• popołudnie, w  godzinach  pomiędzy 1300 i 1800 

• wieczór, w godzinach pomiędzy 1800 i 2200 

Równoważny poziom hałasu drogowego w punkcie pomiarowym obliczamy jako wartość średnią 
ważoną poziomów hałasu, otrzymanych dla każdego z reprezentatywnych okresów pomiarowych przy 
uwzględnieniu długości tego okresu, zgodnie ze wzorem: 
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n  -  liczba  reprezentatywnych okresów  pomiarowych. 

Leq,tk
 
 -  poziom hałasu podczas k-tego okresu  pomiarowego  w dB, policzony według wzoru 1, 



  

 

 

tk   -  długość  k-tego okresu pomiarowego w godzinach. 

T  -  czas odniesienia w godzinach. 

III. ORGANIZACJA I WYNIKI BADA Ń HAŁASU DROGOWEGO 

Czynności związane z badaniami akustycznymi prowadzono w okresie od maja do końca listopada 2005 
roku. W pierwszej fazie badań wyznaczono główne trasy komunikacyjne oraz podzielono je na odcinki 
jednorodne pod względem akustycznym. Na początku maja wykonano już pierwsze orientacyjne 
pomiary hałasu w celu wyznaczenia właściwych punktów monitoringu. Pomiary takie prowadzono 
sukcesywnie, przez cały sezon pomiarowy, równolegle z innymi czynnościami badawczymi (określenie 
warunków meteorologicznych, określenie natężenia ruchu).  
W efekcie badań wstępnych wyznaczono 20 właściwych punktów monitoringowych: 
 
1. Szklarska Poręba – Centrum na wysokości PKS. Zabudowa mieszkaniowa ma charakter zwarty 

usytuowana jest na wznoszącej się skarpie. Ze względy na dość stromy podjazd występuje znacząca 
różnica dźwięku pomiędzy pasem wznoszącym się do centrum miasta a pasem drogowym kierującym 
ruch w stronę Jeleniej Góry.   

2. Szklarska Poręba – wylot drogi 362 w kierunku na Świeradów Zdrój. Zabudowa luźna, po drogiej 
stronie drogi ciągnie się wysoka ściana drzew. 

3. Szklarska Poręba – Jest to odcinek drogi krajowej nr 3 – wylot ze Szklarskiej poręby w kierunku 
przejścia granicznego Jakuszyce, punkt zlokalizowany wśród niskiej zabudowy. 

4. Piechowice – ul. Jeleniogórska. Jest to odcinek drogi krajowej nr 3 przebiegający w pobliżu dzielnic 
Pakoszów / Piastów. Droga o bardzo dobrej nawierzchni. Prędkość ruch ograniczona do 50 km/h. Z 
powodu użytkowania poboczy przez Spółkę POLCOLORIT utrudniona widoczność. 

5. Jeżów Sudecki – droga na Wleń. Punkt usytuowany w pobliży ośrodka zdrowia. Odcinek jezdni 
zatracił pierwotne znaczenie poprzez oddanie do użytkowanie obwodnicy miejskiej i drogi krajowej 
nr 30 (którą również można dojechać do miasta Bolesławiec). 

6. Karpacz - Centrum Miasta. ul. Konstytucji 3-Maja na odcinku od Kowarskiej do Obrońców Pokoju. 
Dwa pasy ruchu po 2.8m. Niwelata drogi średnio 5%. Oś sieci komunikacyjnej Karpacza. Prowadzi 
przez tereny intensywnej, niskiej zabudowy mieszkalno - usługowej i pensjonatowej. 

7. Mysłakowice – Centrum.  Droga nr 367, prowadząca z Jeleniej Góry do Wałbrzycha przez Kowary i 
Kamienną Górę. Stanowi ona oś komunikacyjną miejscowości. 

8. Kowary – Obwodnica miejska przy skrzyżowaniu na Bukowiec/Fabryka Dywanów w Kowarach. 
Punkt usytuowany w bezpośredniej odległości od drogi wojewódzkiej nr 367, prowadząca z Jeleniej 
Góry do Wałbrzycha przez Kamienną Górę. Stanowi ona oś komunikacyjną miejscowości. 
Nawierzchnia o złej jakości (koleiny, dziury). 

9. Jelenia Góra – ul. Wojska Polskiego. Ulica o dwóch pasach ruchu. Prowadzi ruch lokalny pomiędzy 
Centrum oraz dzielnicami Zabobrze, Maciejowa i Łomnicka oraz ruch tranzytowy z trasy nr 3 w 
kierunku Karpacza. W przyszłości ruch ten zostanie przejęty przez planowaną południową obwodnicę 
miasta. Ruch pojazdów sterowany światłami na pobliskim skrzyżowaniu. Zabudowa zwarta, 
obustronna z dominacją funkcji mieszkaniowej. 

10. Jelenia Góra – ul. Wincentego Pola. Alternatywny dojazd z centrum miasta do trasy nr 3 w 
Maciejowej, a także do miejscowości położonych w Rudawach Janowickich. Dwa dość szerokie pasy 
ruchu. Prędkość pojazdów w granicach 60 do 80km/h. Droga obsługuje również tereny przemysłowo - 
składowe. Wśród przyległej do ulicy zabudowy występują wielorodzinne budynki mieszkalne. 



  

 

 

11. Jelenia Góra - ul. Wrocławska przy budynku nr 54 (remiza strażacka). Ulica w podmiejskiej 
dzielnicy “Maciejowa”, należąca do ciągu trasy komunikacyjnej nr 3. Wylot w kierunku Wrocławia. 
Ruch pojazdów jest tu zakłócany przez prace związane z modernizacją nawierzchni drogi. Ulica nie 
jest przystosowana do tak dużego obciążenia ruchem tranzytowym, szczególnie pojazdów ciężkich. 
Do drogi przylega luźna zabudowa mieszkaniowa z usługami. 

12. Jelenia Góra – ul. Jana Pawła II w pobliżu ulicy Padarewskiego – przy estakadzie z wiaduktem 
kolejowym. Fragment północnej obwodnicy miasta w ciągu trasy krajowej nr 3. Droga 
dwujezdniowa z czterema pasami ruchu oraz pasem rozdzielczym. Pojazdy poruszają się tutaj z 
prędkością około 60 km/h. Ruch spowalniany jest za pomocą poprzecznych garbów. W odległości 
kilkunastu metrów od drogi znajdują się domy jednorodzinne i wielorodzinne bloki mieszkalne, a 
także teren Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Przystanek autobusowy. Punkt 
reprezentuje warunki akustyczne na odcinku od Różyckiego do Grunwaldzkiej. 

13. Jelenia Góra – ul. Jana Sobieskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Poznańską. Przed oddaniem do 
eksploatacji północnej obwodnicy miasta, ulica ta leżała w ciągu tras komunikacyjnych nr 3 do 
Jakuszyc oraz nr 30 do Zgorzelca i Bolesławca. Aktualnie prowadzi ona tylko ruch miejscowy i 
docelowy z obwodnicy do centrum miasta, a także niewielki tranzyt w kierunku Karpacza. Ruch 
pojazdów jest tu płynny i odbywa się z niewielką prędkością. Zabudowa obustronna, dość 
intensywna, o charakterze mieszkalnym z usługami centrotwórczymi. 

14. Jelenia Góra – ul. Wolności. Droga czteropasmowa, bez pasa rozdzielczego. Stanowi oś systemu 
komunikacyjnego Jeleniej Góry i jest głównym elementem arterii transjeleniogórskiej, łączącej 
południowe i północne dzielnice miasta, od Sobieszowa, poprzez Cieplice i Centrum do Zabobrza. 
Dominuje tutaj ruch wewnątrzmiejski. Prędkość pojazdów z reguły wyższa niż dopuszczona na 
terenach zabudowanych. Ruch płynny. Zabudowa dość intensywna, ale nie zwarta. Do ulicy 
przylegają tereny mieszkalno- usługowe. 

15. Jelenia Góra – ul. Podgórzyńska. Droga wylotowa w kierunku Gminy Podgórzyn. Prędkość jazdy 
ograniczona do 40 km/h. Stan jezdni zły. Wśród drogi wysoka zabudowa bloków 5 
kondygnacyjnych. 

16. Jelenia Góra – ul. Sobieszowska Punkt reprezentatywny dla ciągu komunikacyjnego składającego 
się z ulic Marcinkowskiego, Dworcowej, Sobieszowskiej i Rataja, który przejmuje ruch z ulicy 
Wolności w kierunku Sobieszowa, Jagniątkowa, Wojcieszyc i Piechowic. Ulice te są dwupasmowe 
z utwardzonym poboczem. Prędkość pojazdów w granicach 60 do 90km/h. Ruch płynny. 

17. Jelenia Góra – ul. Sudecka. Ulica wylotowa w kierunku Karpacza, Kowar, Kamiennej Góry oraz 
miejscowości we wschodniej części Kotliny Jeleniogórskiej. Ruch pojazdów płynny, z prędkością 
około 60km/h. Zabudowa dwustronna, zwarta. Przewaga mieszkalnictwa wielorodzinnego. 

18. Jelenia Góra – ul. Bankowa Jedno z głównych skrzyżowań w obrębie centrum miasta, leżące w 
ciągu arterii trans jeleniogórskiej. Ruch sterowany światłami. Zabudowa zwarta, obustronna z 
usługami centro - twórczymi. Na wyższych kondygnacja znajdują się lokale mieszkalne. 

19. Jelenia Góra – ul. Podwale Jest to ulica o podstawowym znaczeniu w sieci komunikacyjnej miasta, 
skupia się tutaj bowiem znaczna część ruchu lokalnego oraz ruch tranzytowy na niektórych 
kierunkach. Przy ulicy koncentrują się usługi o charakterze centro - twórczym z funkcją 
mieszkaniową. Ruch pojazdów odbywa się płynnie, choć z niewielką prędkością. 

20. Jelenia Góra – ul. Cieplicka Droga dojazdowa z Sobieszowa do Centrum Uzdrowiska Cieplice. 
Ograniczenie prędkości ruchu do 40km/h (rzadko przestrzegane). Dwa szerokie pasy ruchu. Ruch 
pojazdów płynny. Intensywna, z reguły wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa. 

Wyniki badań akustycznych w opisanych wyżej punktach monitoringu podano w poniższej tabeli. 

Tabela Wyniki badań akustycznych w porze dzienne dla wyznaczonych punktów monitoringowych. 



  

 

 

Nr. Miejscowość Lokalizacja punktu 
Oznaczenie 

drogi 
LEQ dB Q lekkie Q ciężkie 

1. Szklarska Poręba Centrum Droga nr 3 66,1 440 42 
2. Szklarska Poręba Wylot w kierunku na 

Świeradów Zdrój 
Droga 362 66,2 161 21 

3. Szklarska Poręba Wylot w kierunku na 
Jakuszyce 

Droga nr 3 70,3 297 38 

4. Piechowice ul. Jeleniogórska Droga nr 3 72,2 425 36 
5. Jeżów Sudecki Wylot w kierunku na Wleń 2491 D 62,9 103 8 
6. Karpacz Centrum Droga miejska 65,4 534 27 
7. Mysłakowice Centrum Droga 367 67,0 480 36 
8. Kowary Obwodnica Droga 367 66,2 168 21 
9. Jelenia Góra Wojska Polskiego Droga miejska 71,5 525 32 

10. Jelenia Góra Wincentego Pola Droga miejska 69,5 296 36 
11. Jelenia Góra Wrocławska Droga nr 3 69,6 409 93 
12. Jelenia Góra Jana Pawła II Droga nr 3 72,5 1115 90 
13. Jelenia Góra Jana Sobieskiego Droga miejska 68,1 361 18 
14. Jelenia Góra Wolności Droga miejska 74,6 680 42 
15. Jelenia Góra Podgórzyńska Droga miejska 65,6 142 11 
16. Jelenia Góra Sobieszowska Droga miejska 68,2 284 32 
17. Jelenia Góra Sudecka 367 71,2 568 31 
18. Jelenia Góra Bankowa Droga miejska 70,3 612 40 
19. Jelenia Góra Podwale Droga miejska 71,6 830 66 
20. Jelenia Góra Cieplicka Droga miejska 69,8 413 38 

Natężenie ruchu pojazdów lekkich (osobowe, dostawcze, motocykle) i ciężkich (ciężarowe, 
autobusy, ciągniki) wyrażone jest w liczbie pojazdów przejeżdżających przez punkt pomiarowy na 
godzinę i jest to wartość średnia uzyskana z pomiarów w poszczególnych okresach reprezentatywnych 
(przedpołudnie, popołudnie, wieczór). W kolumnie 5 tabeli podano wartości równoważnego poziomu A 
hałasu w punktach monitoringu  – LAeq. 

IV. PODSUMOWANIE 

• W punktach pomiarowych (zlokalizowanych na terenie zabudowy mieszkaniowe) stwierdzono 
emisje hałasu powyżej 60 dB. Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 
r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2004 r. nr 178, poz. 1841) 
wartość ta określa dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w 
dB na obszarach zabudowy mieszkaniowej. 

• Nie stwierdza się przekroczenia wartości progowych (<75 dB) określonych w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku (Dz. U. nr 8 poz. 81) w pobliżu badanych 
odcinków jezdni.  

• Największe mierzone wartości poziomu hałasu stwierdza się wzdłuż drogi krajowej nr 3 oraz w 
centrum miasta Jelenia Góra (punkt zlokalizowany przy głównym skrzyżowaniu wśród wysokiej 
zabudowy).  

• Znaczącym czynnikiem wpływającym na stan klimatu akustycznego wzdłuż drogi krajowej nr 3 jest 
tranzytowy ruch samochodowy.  

• Wyniki badań - ze względu na zmianę metodyki pomiarowej - nie można odnieść do wcześniej 
mierzonych wartości. Obecne kryteria doboru punktu pomiarowego wiążą się z wykorzystaniem 
wyników w tworzeniu map akustycznych opisanych zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ). 
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KLIMAT AKUSTYCZNY W WYBRANYCH 

PUNKTACH POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO I MIASTA ZŁOTORYJA 

W ROKU 2005 

I. CEL I ZAKRES POMIARÓW 

Głównym założeniem wykonanych pomiarów akustycznych było określenie warunków panujących w 
bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych Powiatu Złotoryjskiego i wybranych punktach Miasta 
Złotoryja oraz uzyskanie informacji o uciążliwości akustycznej analizowanych tras. Pomiary 
wykonywano w porze dziennej, którą podzielono  dnia na 3 okresy reprezentatywne tj. 

• I okres od 6:00 do 13:00, 
• II okres od 13:00 do 18:00, 
• III okres od 18:00 do 22:00. 

W poszczególnych przedziałach czasu wykonano po kilka dziesięciominutowych pomiarów które 
uśredniono w każdym z tych okresów, a następnie obliczono Leq dla całego dnia (16h) jako średnią 
ważoną z wartości średnich otrzymanych dla każdego z okresów reprezentatywnych. 

Pomiary były wykonywane w określonych warunkach meteorologicznych: 
• prędkość wiatru do 5 m/s, 
• temperatura otoczenia powyżej –5°C, 
• przy braku opadów atmosferycznych. 
• Sucha nawierzchnia drogi 

Zastosowano następujące ustawienia parametrów miernika: 
• stała czasowa: SLOW  
• charakterystyka korekcyjna: A  

W ramach pojedynczego, 10-to minutowego pomiaru określano następujące parametry akustyczne: 
• równoważny poziom dźwięku A  
• maksymalny rejestrowany poziom dźwięku A  
• minimalny rejestrowany poziom dźwięku A  
• L1 
• L10 
• L50 
• L99 
• ogólne natężenie ruchu N0 
• udział pojazdów hałaśliwych Nh 

II. LOKALIZACJA PUNKTÓW POMIAROWYCH 

Pomiary przeprowadzono w 15 punktach powiatu złotoryjskiego i w 6 punktach miasta 
Złotoryja, zlokalizowanych na wysokości 4,0+/-0,1 m od poziomu jezdni, przy granicy obiektu 
chronionego. 
 Przyjęto zasadę, że jeden punkt charakteryzuje emisję z danego jednorodnego pod względem 
akustycznym odcinka drogi. Równocześnie z pomiarami poziomu dźwięku był wykonywany pomiar 
natężenia ruchu z wyszczególnieniem pojazdów ciężkich 



  

 

 

Organizacja i wyniki badań hałasu drogowego. 
Czynności związane z badaniami klimatu akustycznego na terenach zurbanizowanych w powiecie 

Złotoryjskim i Mieście Złotoryja przeprowadzono w okresie od marca do końca października 2005 roku. 
W pierwszej fazie badań  wyznaczono główne trasy komunikacyjne oraz podzielono je na odcinki 
jednorodne pod względem akustycznym. Na początku kwietnia wykonano już pierwsze orientacyjne 
badania hałasu w celu wyznaczenia właściwych punktów monitoringu. Pomiary takie prowadzono 
sukcesywnie, przez cały sezon pomiarowy, równolegle z innymi czynnościami badawczymi. 

W wyniku badań wstępnych wyznaczono  15 punktów powiatu złotoryjskiego i w 6 punktach 
miasta Złotoryja : 

1. Jerzmanice Zdrój nr 89 (Szkoła Podstawowa). Droga nr 364. Dominuje tu ruch tranzytowy w 
kierunku miejscowości Pielgrzymka w jedną stronę i miejscowości Złotoryja w drugą oraz docelowy 
(źródłowy). Prędkość pojazdów ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla 
miejscowości Jerzmanice Zdrój. Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 67,4 dB przy 
natężeniu ruchu 229 poj/h  i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 15,9%. 

2. Pielgrzymka (Szkoła Podstawowa). Droga nr 364. Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku 
miejscowości Złotoryja w jedną stronę i miejscowości Lwówek Śląski w drugą oraz docelowy 
(źródłowy). Prędkość pojazdów ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla 
miejscowości Pielgrzymka. Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 66,3 dB przy natężeniu 
218 poj/h, i 20,8% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. 

3. Nowy Kościół ulica Jeleniogórska nr 24. Droga nr 370. Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku 
miejscowości Złotoryja w jedną stronę i miejscowości Świerzawa i Jelenia Góra drugą oraz docelowy 
(źródłowy). Prędkość pojazdów ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla 
miejscowości Nowy Kościół. Poziom dźwięku 67,4 dB jest wynikiem natężenia ruchu kształtującego się 
na poziomie ok. 210 poj/h i 11,8% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. 

4. Sędziszowa przy budynku nr 15. Droga nr 328. Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku 
miejscowości Złotoryja w jedną stronę i miejscowości Wojcieszów i Jelenia Góra w drugą oraz 
docelowy (źródłowy). Prędkość pojazdów ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt 
reprezentatywny dla miejscowości Sędziszowa. Średni poziom dźwięku odpowiadał 67,3 dB przy 
natężeniu ruchu 197 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynoszącym 11,4%. 

5. Świerzawa ulica Jeleniogórska nr 26. Droga nr 328. Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku 
miejscowości Złotoryja w jedną stronę i miejscowości Wojcieszów i Jelenia Góra w drugą oraz 
docelowy (źródłowy). Prędkość pojazdów ograniczona do 40km/h. Ruch płynny Punkt reprezentatywny 
dla miejscowości Świerzawa. Stwierdzone natężenie ruchu wynosiło 294 poj/h przy udziale pojazdów 
ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 8,6%, a stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 
68,8 dB. 

6. Wojcieszów  ulica Bolesława Chrobrego  nr 50 (Przedszkole). Droga nr 328. Dominuje tu ruch 
tranzytowy w kierunku miejscowości Złotoryja w jedną stronę i miejscowości Kamienna Góra w drugą 
oraz docelowy (źródłowy). Prędkość pojazdów ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt 
reprezentatywny dla części ul. Bolesława Chrobrego. Natężenie ruchu kształtowało się na poziomie 
210 poj/h i 13% udziale pojazdów ciężkich. Stwierdzony poziom dźwięku odpowiadał 66,7 dB. 

7. Wojcieszów ulica Bolesława Chrobrego 144. Droga nr 328. Dominuje tu ruch tranzytowy w 
kierunku miejscowości Złotoryja w jedną stronę i miejscowości Wojcieszów i Jelenia Góra w drugą 
oraz  docelowy (źródłowy). Prędkość pojazdów  ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt 
reprezentatywny dla części ul. Bolesława Chrobrego. Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 
66,7 dB przy natężeniu 176 poj/h, i 11,,3% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. 

8. Zagrodno przy budynku nr 179 (osiedle bloków mieszkalnych). Droga nr 363. Dominuje tu ruch 
tranzytowy w kierunku miejscowości Złotoryja w jedną stronę i miejscowości Bolesławiec w drugą oraz  
docelowy (źródłowy). Prędkość pojazdów ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt 
reprezentatywny dla miejscowości Zagrodno. Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 66,2 dB 
przy natężeniu ruchu 158 poj/h i 9,8% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. 



  

 

 

9. Olszanica przy budynku mieszkalnym nr 74 . Droga nr 363. Dominuje tu ruch tranzytowy w 
kierunku miejscowości Złotoryja w jedną stronę i miejscowości Bolesławiec w drugą oraz docelowy 
(źródłowy). Prędkość pojazdów ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla 
miejscowości Olszanica. Poziom dźwięku 66,2 dB jest wynikiem natężenia ruchu kształtującego się na 
poziomie ok. 142 poj/h i 11,9% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. 

10. Nowa Wieś Złotoryjska przy budynku mieszkalnym nr 37. Droga nr 328. Dominuje tu ruch 
tranzytowy w kierunku miejscowości Złotoryja w jedną stronę i miejscowości Chojnów w drugą oraz 
docelowy (źródłowy). Prędkość pojazdów ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt 
reprezentatywny dla miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska. Średni poziom dźwięku odpowiadał 
65,3 dB przy natężeniu ruchu 128 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynoszącym 
16,4% 

11. Brochocin przy budynku mieszkalnym nr 21. Droga nr 328. Dominuje tu ruch tranzytowy w 
kierunku miejscowości Złotoryja w jedną stronę i miejscowości Chojnów w drugą oraz docelowy 
(źródłowy). Prędkość pojazdów  ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla 
miejscowości Brochocin. Stwierdzone natężenie ruchu wynosiło 109 poj/h przy udziale pojazdów 
ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 19,1%, a stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 
65,8 dB. 

12. Proboszczów ( Szkoła Podstawowa). Droga nr 364. Dominuje tu ruch lokalny oraz tranzytowy w 
kierunku miejscowości Zagrodno w jedną stronę i miejscowości Sokołowiec. Prędkość pojazdów 
ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla miejscowości Proboszczów. 
Natężenie ruchu kształtowało się na poziomie 713 poj/h i 18,4% udziale pojazdów ciężkich. 
Stwierdzony poziom dźwięku odpowiadał 60,1 dB. 

13. Wilków przy budynku mieszkalnym nr 5. Droga lokalna. Dominuje tu ruch lokalny docelowy, 
tranzytowy w kierunku miejscowości Złororyja . Ruch pojazdów ciężkich z urobkiem z Kamieniołomu 
„Krzeniów”. Prędkość pojazdów ograniczona do 30km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla 
miejscowości Wilków. Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 61,9 dB przy natężeniu 
ruchu 36 poj/h i 34,6% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. 

14. Rokitnica nr 13 (Ośrodek Zdrowia). Droga nr 363. Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku 
miejscowości Złororyja w jedną stronę i miejscowości Jawor w drugą oraz docelowy (źródłowy). 
Prędkość pojazdów ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla miejscowości 
Rokitnica. Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 63,3 dB przy natężeniu ruchu 113 poj/h i 
udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 12,6% 

15. Janochów przy budynku mieszkalnym nr 9. Droga nr 365. Dominuje tu ruch tranzytowy w 
kierunku miejscowości Jelenia Góra w jedną stronę i miejscowości Wojcieszów w drugą oraz docelowy 
(źródłowy). Prędkość pojazdów ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla 
miejscowości Janochów. Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 67,3 dB przy natężeniu 
ruchu 163 poj/h i 13,9% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. 

16. Złotoryja ul. Tuwima nr 8. (ul. II Armii Wojska Polskiego)  Droga nr 328. Obciążona ruchem 
tranzytowy w kierunku Jeleniej Góry oraz ruchem docelowym. Z uwagi na pobliski Zespół Szkół 
Zawodowych prędkość pojazdów ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla ul. 
II Armii Wojska Polskiego i ul Tuwima. Punkt pomiarowy przy ul. Tuwima (najbliższa zabudowa 
mieszkaniowa). Natężenie ruchu kształtowało się na poziomie 404 poj/h i 12,8% udziale pojazdów 
ciężkich. Stwierdzony poziom dźwięku odpowiadał 69,2 dB. 

17. Złotoryja ul. Ho ża nr 36. Droga lokalna, obciążona  ruchem wewnątrzmiejskim i lokalnym. 
Prędkość pojazdów ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla całego odcinka ul. 
Hożej. Stwierdzony poziom równoważny odpowiadał 64,9 dB przy 5,5% udziale pojazdów ciężkich, 
w ogólnym natężeniu sięgającym 149 poj./h  

18. Złotoryja ul. Krzywoustego nr 9. Droga lokalna, obciążona ruchem wewnątrzmiejskim i lokalnym 
oraz tranzytowy w kierunku miejscowości Wilków. Prędkość pojazdów 40km/h. Ruch płynny. Punkt 
reprezentatywny dla całego odcinka ul. Krzywoustego. Stwierdzone natężenie ruchu wynosiło 205 poj/h 



  

 

 

przy udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 12,6%. Poziom równoważny hałasu 
odpowiadał 67,2 dB. 

19. Złotoryja ul. Staszica nr 10 (Przedszkole). Droga nr 364, obciążona  ruchem tranzytowym w 
kierunku miejscowości Jelenia Góra w jedną stronę i miejscowości Legnica w drugą oraz ruchem 
wewnątrzmiejskim. Prędkość pojazdów  ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny 
dla całego odcinka ul. Staszica. Poziom dźwięku 70,9 dB jest wynikiem natężenia ruchu kształtującego 
się na poziomie ok. 748 poj/h oraz 10,3% ruchem samochodami ciężarowymi. 

20. Złotoryja ul. Chojnowska nr 4. Droga lokalna wchodząca w Trasę nr 328, obciążona ruchem 
tranzytowy w kierunku miejscowości Chojnów oraz ruchem wewnątrzmiejskim. Prędkość pojazdów 
ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla całego odcinka ul. Chojnowskiej. 
Stwierdzone natężenie ruchu wynosiło 288 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 
sięgającym 14,2%, a stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 69,2 dB. 

21. Złotoryja ul. Parkowa 11 (ul. Legnicka). Droga nr 364. Obciążona ruchem tranzytowym w 
kierunku miejscowości Jelenia Góra w jedną stronę i miejscowości Legnica w drugą oraz ruchem 
wewnątrzmiejskim. Prędkość pojazdów ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny 
dla całego odcinka  Legnickiej i ul. Parkowej. Punkt pomiarowy przy ul. Parkowej (najbliższa 
zabudowa mieszkaniowa). Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 69,4 dB przy natężeniu 
ruchu 720 poj/h i 12,7% udziale samochodów ciężarowych w ogólnym strumieniu ruchu. 

III.  PODSUMOWANIE 

1. Podstawowym zadaniem monitoringu hałasu środowiskowego jest wykrywanie i ewidencjonowanie 
terenów (obszarów)  zagrożonych  hałasem, to jest takich, na których poziom hałasu drogowego 
przekracza wartość 70 dB. W wyniku badań przeprowadzonych w okresie od kwietnia do listopada 
2005 r. wskazano te obszary na terenie powiatu Złotoryjskiego, na których hałas jest 
szczególnie uciążliwy. 

2. Badania składały się z dwóch zasadniczych etapów: pomiarów rozpoznawczych, których celem 
było wyznaczenie punktów monitoringu reprezentatywnych dla danego odcinka drogi oraz 
pomiarów monitoringowych poziomu hałasu i natężenia ruchu.  Wykonywano je zgodnie z 
obowiązującymi metodykami pomiarowymi oraz wskazówkami metodycznymi opracowania 
planów akustycznych.  

3. Badania monitoringowe wykonano w 21 punktach, z których 6 było zlokalizowanych przy 
krajowych i wojewódzkich trasach komunikacyjnych na terenie powiatu Złororyjskiego 

4. Z przeprowadzonych badań wynika , że jedną z bardziej uciążliwych dróg na terenie powiatu 
Złotoryjskiego jest trasa nr 364 prowadząca z Legnicy do Jeleniej Góry. Trasa ta jest najbardziej 
obciążona w Złotoryi na ul. Legnickiej , Staszica i Tuwima na tych odcinkach zanotowano średnie 
natężenie ruchu w porze dziennej wynoszące od 404 do 748 poj/h, z czego około 10% stanowiły 
pojazdy ciężkie . Równoważny dla pory dziennej poziom hałasu przy tych ul. wahał się od 67,2 do 
70,9 dB. 

5. Z przeprowadzonych badań wynika również, że problem hałasu drogowego obejmuje budynki 
mieszkalne zlokalizowane w powiecie Złotoryjskim  odległości mniejszej niż 3 m od krawędzi dróg 
nr 364, 370, 365,363. Są to mieszkańcy Świerzawy, Nowego Kościoła., Wilkowa, Janochowa oraz 
mieszkańcy Złotoryi przy ul. Tuwima, Krzywoustego i ul. Staszica. 
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