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Badania klimatu akustycznego w 2006 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 w wybranych punktach województwa dolnośląskiegow roku 2006, 
2. Klimat akustyczny w wybranych punktach pomiarowch związanych z transgranicznym 

ruchem samochodowym w obrębie miasta Zgorzelec oraz  powiatu zgorzeleckiego w roku 
2006, 

3. Klimat akustyczny w wybranych punktach powiatu lubińskiego i miasta Lubin z 
uwzględnieniem  drogi krajowej nr 3 w roku 2006. 

UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZ ĄCE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotycząca oceny i zarządzania hałasem 
środowiskowym COM(2000)468 traktuje hałas jako zanieczyszczenie, wobec którego należy 
przyjmować takie same ogólne zasady, obowiązki i formy postępowania jak do pozostałych 
zanieczyszczeń i związanych z nimi dziedzin ochrony środowiska. Wprowadzona w dniu 1 października 
2001 roku ustawa „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. Nr 62, poz.627), której ostateczny kształt został 
oparty o ww. dyrektywę jest świadectwem dostosowywania prawa krajowego do standardów 
obowiązujących w UE.  

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normującym dopuszczalne poziomy hałasu jest 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 178, poz. 1841). Wartości te 
muszą stanowić bezwzględnie przestrzeganą normę w odniesieniu do nowo planowanych terenów. 
Wartości poziomów dopuszczalnych zależne są od funkcji urbanistycznej jaką spełnia dany teren. Dla 
terenów wymagających intensywnej ochrony przed hałasem określone są najniższe poziomy 
dopuszczalne, natomiast dla terenów gdzie ochrona przed hałasem nie jest zagadnieniem krytycznym 
poziomy dopuszczalne są najwyższe. 

Tabela I. 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 
odniesieni
a 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 



 

 

 

Opracowanie wykonane 
w Wydziale Monitoringu 
Środowiska 
Autor: Anna Antosz 

Wrocław 2007 r. 

KLIMAT AKUSTYCZNY W WYBRANYCH PUNKTACH WOJEWÓDZTWA DOLNO ŚLĄSKIEGO 

W ROKU 2006 

I. WSTĘP 

Hałas jest to niepożądany lub szkodliwy dźwięk, spowodowany ludzką działalnością, należy on 
do najbardziej dokuczliwych problemów środowiska, związanych z rozwojem cywilizacji. 
Do głównych źródeł hałasu kształtujących klimat akustyczny w mieście zalicza się: 

• komunikacja samochodowa, tramwajowa, lotnicza, kolejowa, 
• parkingi, zajezdnie autobusowe i tramwajowe, 
• zakłady przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe, 
• obiekty publiczne związane z hałaśliwą działalnością: stadiony, tereny zabaw, dyskoteki, kluby 

muzyczne, 
• imprezy okolicznościowe: koncerty, występy uliczne, 
• tereny budowy, 

Ze względu na szybko wzrastającą liczbę pojazdów samochodowych i niedostateczną ilość dróg 
szybkiego ruchu oraz złą jakość nawierzchni drogowych, głównym obciążeniem środowiska jest przede 
wszystkim hałas wytwarzany przez transport samochodowy. 

O poziomie hałasu komunikacyjnego, zarówno w miastach, jak i przy trasach komunikacyjnych 
na terenach poza miejskich, decyduje bardzo wiele różnego rodzaju czynników, takich jak:  

• natężenie ruchu pojazdów, 
• procentowy udział pojazdów ciężarowych w strumieniu pojazdów, 
• prędkość strumienia pojazdów, 
• płynność ruchu pojazdów, 
• położenie drogi oraz rodzaj nawierzchni, 
• rodzaj i szerokość drogi, 
• ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, 
• rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy, 
• odległość pierwszej linii zabudowy od skraju jezdni, 

II. BADANIA HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNK TACH 
WOJEWÓDZTWA DOLNO ŚLĄSKIEGO  

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. 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). 

Pomiary wykonywano w porze dziennej, w trzech okresach w następujących porach dnia: 
a. poranna w godzinach pomiędzy 600- 900,  
b. południowa w godzinach pomiędzy 900- 1800,, 
c. wieczorna w godzinach pomiędzy 1800- 2200. 



 

 

Cykl badawczy prowadzony był od kwietnia do listopada 2006 roku. W wyniku przeprowadzonych 
badań wskazano obszary, na których hałas jest szczególnie uciążliwy oraz zinwentaryzowano budynki 
chronione zlokalizowane na tych obszarach. 

1. 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-to minutowego pomiaru określano następujące parametry akustyczne: 

• równoważny poziom dźwięku A  
• maksymalny rejestrowany poziom dźwięku A  
• minimalny rejestrowany poziom dźwięku A  

Pomiary przeprowadzono w 38 punktach, zlokalizowanych na terenie powiatów oławskiego, 
strzelińskiego, i milickiego. 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. 

2. Szczegółowa analiza wybranych punktów kontrolno - pomiarowych 

POWIAT OŁAWSKI  

Tabela II. Wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu oławskiego w 2006 r. 

Lp Lokalizacja punktów pomiarowych 
Natężenie 
ruchu poj/h 

Natężenie 
ruchu poj/h 

ciężarowych 

LAeq na granicy 
terenu 

chronionego 
[dB] 

1. Jelcz - 
Laskowice 

ul. Wrocławska 26 402 72 68,9 

2.  ul. Oławska/Klonowa 750 72 71,4 

3.  ul. Oławska 295 546 42 69,2 

4.  ul. Witosa 71 324 36 66,6 

5. Oława ul. 1-go Maja 36 840 78 71,4 

6.  ul. Wiejska 474 42 60,4 

7.  ul. B. Chrobrego 24 756 84 69,9 

8.  ul. Opolska 16-18 708 78 72,4 

9.  ul. Strzelna 7 582 18 67 

10.  ul. Spacerowa 1 185 39 65,4 

11.  ul. Sikorskiego 1 131 51 65,1 

12.  ul. Kutrowskiego 39 828 60 71,6 

13.  ul. 11-go listopada 1-5 594 48 69,4 

14. Gać Gać 16 372 60 69,9 

15. Marcinkowice Marcinkowice 6 564 72 69,9 

16. Jaczkowice  Jaczkowice 45 91 37 64,1 



 

 

 

Mapa I Lokalizacja punktów kontrolno-pomiarowych monitoringu hałasu na terenie powiatu oławskiego 

 

Jelcz-Laskowice 

Wrocławska 26 – punkt zlokalizowany przy drodze wylotowej w kierunku Wrocławia. Droga 
o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Średni poziom równoważny dźwięku 
odpowiadał 68,9 dB przy natężeniu ruchu 402 poj/h  i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 
sięgającym 17,9%. Teren chroniony oddalony od krawędzi jezdni o 4,9 m. Zabudowa obustronna, luźna, 
jedno i dwukondygnacyjna. W strefie oddziaływania znajduje się 24 budynki jedno i wielorodzinne, a 
oszacowana liczba narażonych na hałas to 73 osoby. 



 

 

Oławska/Klonowa – punkt przy drodze wyjazdowej w kierunku na Oławę. Droga o nawierzchni 
asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Poziom równoważny hałasu osiągał 71,4 dB przy 
natężeniu 750 poj/h i 9,6% udziale pojazdów ciężkich. Zabudowa obustronna, luźna, obszar chroniony 
zlokalizowany 2,5 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 38 budynków jedno 
i wielorodzinnych oraz szacunkowo ok. 120 osób. 

Oławska 295 – punkt zlokalizowany przy drodze łączącej Laskowice z Jelczem, o nawierzchni 
asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Teren chroniony zlokalizowany 5,3 m od krawędzi 
jezdni, zabudowa obustronna, jednorodzinna. Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 69,2 dB 
przy natężeniu ruchu 546 poj/h i 7,7% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W 
strefie oddziaływania znajduje się 37 budynków jednorodzinnych, oszacowana liczba narażonych to 105 
osób. 

Witosa 71 – droga dwukierunkowa, wyjazdowa w kierunku Wrocławia, o nawierzchni w bardzo 
dobrym stanie technicznym. Zabudowa zwarta, obustronna, jedno i dwukondygnacyjna, usytuowana ok. 
4,9 m od krawędzi jezdni, średni poziom dźwięku odpowiadał 66,6 dB przy natężeniu ruchu 324 poj/h i 
udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynoszącym 11,1%. W strefie oddziaływania znajduje 
się 52 budynki, a oszacowana liczba osób to 130. 

Oława 

1-go Maja 36 – główna ulica w mieście, dwukierunkowa, o zabudowie obustronnej, wielorodzinnej, 
teren chroniony usytuowany ok. 5,5 m od krawędzi jezdni. Stan nawierzchni dobry. Poziom dźwięku 
71,4 dB jest wynikiem natężenia ruchu kształtującego się na poziomie ok. 840 poj/h i 9,3% udziale 
pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 18 budynków 
wielorodzinnych, a oszacowana liczba narażonych to 117 osób. 

Wiejska – punkt zlokalizowany przy drodze wyjazdowej w kierunku Strzelina, droga dwukierunkowa. 
Stan nawierzchni dostateczny. Zabudowa obustronna, luźna, wielorodzinna, teren chroniony 
zlokalizowany 21,0 m od krawędzi jezdni. Stwierdzone natężenie ruchu wynosiło 474 poj/h przy udziale 
pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 8,9%, a stwierdzony poziom równoważny hałasu 
odpowiadał 60,4 dB. W strefie oddziaływania znajduje się 3 budynki wielorodzinne, które zamieszkuje 
ok. 120 osób. 

B. Chrobrego 24 - droga dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowej w złym stanie technicznym. 
Zabudowa obustronna, wielokondygnacyjna, teren chroniony zlokalizowany 6,4 m od krawędzi jezdni. 
Wysoki poziom dźwięku 69,9 dB jest wynikiem natężenia ruchu ok. 756 poj/h. Zaznaczyć należy, że 
udział pojazdów ciężkich jest na tym odcinku znaczny i stanowi ok. 11,1% w ogólnym strumieniu 
ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 12 budynków wielorodzinnych, zamieszkiwanych 
szacunkowo przez ok. 186 osób. 

Opolska 16-18 - droga dwukierunkowa, wyjazdowa w kierunku Opola, o asfaltowej nawierzchni 
w bardzo dobrym stanie. Zabudowa obustronna, wielorodzinna, teren chroniony zlokalizowany 2,7 m od 
krawędzi jezdni. Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 72,4 dB przy natężeniu ruchu 
708 poj/h i 11,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania 
znajduje się 7 budynków wielorodzinnych oraz szacunkowo ok. 63 osoby. 

Strzelna 7 – ulica o zniszczonej nawierzchni asfaltowej, dwukierunkowa, zabudowa mieszana, 
jednokondygnacyjna, obustronna, średni poziom dźwięku odpowiadał 67,0 dB przy natężeniu ruchu 582 
poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynoszącym 3,1% (pomimo zakazu jazdy 
pojazdami ciężarowymi). Zabudowa usytuowana ok. 6,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania 
znajduje się 13 budynków, a oszacowana liczba mieszkańców wynosiła 58 osób. 



 

 

Mapa II. Lokalizacja punktów kontrolno-pomiarowych monitoringu hałasu na terenie Oławy 

 

Spacerowa 1 – droga o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym. Stwierdzony poziom 
równoważny hałasu odpowiadał 65,4 dB przy natężeniu ruchu 185 poj/h i wysokim 21,1% udziale 
pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. Zabudowa o charakterze luźnym, obustronna, 
usytuowana 9,1 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajdują się 2 budynki wielorodzinne 
zamieszkiwane szacunkowo przez ok. 23 osoby. 

Sikorskiego 1 – punkt zlokalizowany przy drodze o znaczeniu lokalnym, w strefie oddziaływania drogi 
wyjazdowej w kierunku Opola, ruch dwukierunkowy. Zabudowa jednorodzinna, teren chroniony 
zlokalizowany 2,6 m od krawędzi jezdni. Stan nawierzchni bardzo dobry. Natężenie ruchu kształtowało 
się na poziomie 131 poj/h z bardzo wysokim 38,9% udziałem pojazdów ciężkich. Stwierdzony poziom 
dźwięku odpowiadał 65,1 dB. W strefie oddziaływania znajduje się 13 budynków, a oszacowana liczba 
mieszkańców wynosiła 36 osób. 

Kutrowskiego 39 – droga dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie 
technicznym. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 828 poj/h i 7,2% udziale pojazdów ciężkich 
w ogólnym strumieniu ruchu, powoduje hałas rzędu 71,6 dB. Zabudowa obustronna o charakterze 



 

 

luźnym, teren chroniony zlokalizowany ok. 3,5 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje 
się 49 budynków jedno i wielorodzinnych, a oszacowana liczba narażonych na hałas to ok. 140 osób. 

11-go listopada 1-5 – droga dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie 
technicznym. Stwierdzony poziom równoważny odpowiadał 69,4 dB przy 8,1% udziale pojazdów 
ciężkich w ogólnym natężeniu sięgającym 594 poj/h. Zabudowa luźna jednostronna, teren chroniony 
usytuowany ok. 10,2 m od krawędzi jezdni, punkt zlokalizowano 2,8 m od krawędzi jezdni. W strefie 
oddziaływania drogi znajdują się 3 budynki wielorodzinne, a oszacowana liczba mieszkańców wynosiła 
45 osób . 

Gać 

Gać 16 – droga o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym, dwukierunkowa. Zabudowa 
obustronna luźna, jednokondygnacyjna. Teren chroniony zlokalizowany 2,4 m od krawędzi jezdni. Ruch 
pojazdów o średnim natężeniu 372 poj/h i 16,1% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu 
ruchu powoduje hałas rzędu 69,9 dB. W strefie oddziaływania znajduje się 14 budynków 
jednorodzinnych, a oszacowana liczba narażonych na hałas to ok. 35 osób. 

Marcinkowice 

Marcinkowice 6 - punkt zlokalizowany przy drodze Wrocław – Oława, droga dwukierunkowa, 
o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Średni poziom równoważny dźwięku 
odpowiadał 69,9 dB przy natężeniu ruchu 564 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 
sięgającym 12,8%. Zabudowa luźna, jednorodzinna, jednostronna, usytuowana ok. 9,0 m od krawędzi 
jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 18 budynków jednorodzinnych, a oszacowana liczba 
narażonych to 36 osób. 

Jaczkowice 

Jaczkowice 45 – punkt zlokalizowany przy drodze dwukierunkowej. Stan nawierzchni bardzo dobry. 
Zabudowa obustronna, luźna, jednorodzinna, teren chroniony zlokalizowany 3,5 m od krawędzi jezdni. 
Stwierdzone natężenie ruchu wynosiło tylko 91 poj/h jednak bardzo wysoki udział pojazdów ciężkich 
w strumieniu ruchu sięgającym 40,4%, decydował o poziomie równoważnym hałasu 64,1 dB. W strefie 
oddziaływania znajduje się 18 budynków jednorodzinnych, a oszacowana liczba narażonych na hałas to 
ok. 45 osób. 

Pomiary przeprowadzone w powiecie oławskim na 16 odcinkach dróg zlokalizowanych 
w Oławie, Jelczu –Laskowicach, Marcinkowicach, Gaci oraz w  Jaczkowicach wykazały, że we 
wszystkich punktach na granicy terenu chronionego stwierdzony równoważny poziom dźwięku LAeq 
w porze dziennej mieścił się w przedziale 60,4 dB – 72,4 dB i przekraczał wartość dopuszczalną 60 dB. 
Ponadto w 3 punktach zlokalizowanych wzdłuż drogi nr 94 na terenie Oławy oraz w 1 w Jelczu-
Laskowicach przy ul Oławskiej, poziom równoważny dźwięku LAeq określono jako bardzo uciążliwy 
(>=70 dB). Główną przyczyną wysokiej uciążliwości jest duże natężenie ruchu oraz znaczny udział 
pojazdów ciężarowych w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie bardzo dużej uciążliwości na terenie 
powiatu oławskiego znajduje się 112 obiektów mieszkalnych, a liczbę osób narażonych na hałas 
powyżej 70 dB oszacowano na 440. 



 

 

POWIAT STRZELIŃSKI 

Tabela III. Wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu strzelińskiego w 2006 r. 

Lp Lokalizacja punktów pomiarowych 
Natężenie 
ruchu poj/h 

Natężenie 
ruchu poj/h 
ciężarowych 

LAeq na 
granicy trenu 
chronionego 

[dB] 

1. Wiązów ul. Daszyńskiego 45 96 6 61,9 

2.  ul. Staszica 23-25 150 18 64,5 

3. Brożec  Brożec 20 210 60 69,4 

4. Jegłowa  Jegłowa 29 156 42 64,2 

5. Borów ul. Wrocławska 4 90 12 64,5 

6. Borek 
Strzeliński 

ul. Wrocławska 8 246 24 66,8 

7. Strzegów Strzegów 21 288 36 69,7 

8. Strzelin ul. Ząbkowicka/Górnicza 672 84 70,8 

9.  ul. Dzierżoniowska 6 666 84 72,3 

10.  ul. Oławska 20 294 48 67,8 

11.  ul. Wrocławska 70 312 24 66,3 

12.  ul. Wojska Polskiego 12 402 54 67,9 

13.  ul Wolności 32 702 72 68,2 

14. Karczyn Karczyn (przystanek) 132 42 64,0 

15. Wyszonowice Wyszonowice 49 138 18 65,6 

Wiązów 

Daszyńskiego 45 – ulica dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym. Ruch 
pojazdów o średnim natężeniu 96 poj/h i 6,2% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu 
powoduje hałas rzędu 61,9 dB. Zabudowa jednostronna o charakterze jednorodzinnym. Teren chroniony 
zlokalizowany ok. 4,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 5 budynków 
jednorodzinnych, a oszacowana liczba mieszkańców to ok. 15 osób. 

Staszica 23-25 – droga dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym. Stwierdzony 
poziom równoważny odpowiadał 64,5 dB przy 12,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym natężeniu 
sięgającym 150 poj/h. Zabudowa luźna obustronna, teren chroniony usytuowany ok. 2,0 m od krawędzi 
jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 19 budynków jedno i wielorodzinnych, a oszacowana 
liczba mieszkańców wynosiła 73 osoby. 

Brożec 

Brożec 20 – droga na trasie Strzelin – Oława. Stan nawierzchni bardzo dobry. Zabudowa obustronna 
jednorodzinna, teren chroniony zlokalizowany ok. 5,5 m od krawędzi jezdni. Ruch pojazdów o średnim 
natężeniu 210 poj/h i 28,6% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas 
rzędu 69,4 dB. W strefie oddziaływania znajduje się 22 budynki jedno i wielorodzinne, zamieszkane 
szacunkowo przez ok. 68 osób. 

Jegłowa 

Jegłowa 29 – droga o nawierzchni asfaltowej w stanie dobrym, stwierdzony poziom równoważny 
hałasu odpowiadał 64,2 dB przy natężeniu ruchu 156 poj/h i 27,0% udziale pojazdów ciężkich 
w ogólnym strumieniu ruchu. Zabudowa o charakterze zagrodowym, usytuowana 4,0-6,0d m od 



 

 

krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 33 budynki jedno i wielorodzinne, a oszacowana 
liczba mieszkańców wynosiła 130 osób. 

Mapa III Lokalizacja punktów kontrolno-pomiarowych monitoringu hałasu na terenie powiatu strzelińskiego  

 

Borów 

Wrocławska 4 – droga dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym. Ruch 
pojazdów o średnim natężeniu 90 poj/h i znaczącym 13,3% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym 
strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 64,5 dB. Zabudowa obustronna o charakterze luźnym 
zlokalizowana ok. 4,7-7,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 33 budynki jedno 
i wielorodzinne, oraz szacunkowo ok. 130 osoby. 

Borek Strzeliński 



 

 

Wrocławska 8 – droga o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie. Zabudowa obustronna luźna, 
teren chroniony zlokalizowany 3,0-4,0 m od krawędzi jezdni. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 246 
poj/h i 9,8% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 66,8 dB. W 
strefie oddziaływania znajduje się 18 budynków jedno i wielorodzinnych, zamieszkane szacunkowo 
przez ok. 53 osoby. 

Strzegów 

Strzegów 21 – droga na trasie Strzelin - Ziębice, dwukierunkowa o zabudowie obustronnej, luźnej, 
teren chroniony usytuowany ok. 3,9 m od krawędzi jezdni. Nawierzchnia drogi w bardzo dobrym stanie. 
Poziom dźwięku 69,7 dB jest wynikiem natężenia ruchu kształtującego się na poziomie ok. 288 poj/h 
oraz 12,5% ruchem samochodami ciężarowymi. W strefie oddziaływania znajduje się 8 budynków 
jednorodzinnych, a oszacowana liczba narażonych to 22 osoby. 

Strzelin 

Ząbkowicka/Górnicza – droga wylotowa w kierunku na Ziębice, o nawierzchni z kostki brukowej 
w bardzo złym stanie. Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 70,8 dB przy natężeniu 
ruchu 672 poj/h i 12,5% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. Zabudowa 
o charakterze mieszanym, teren chroniony usytuowany ok. 3,0 – 9,0 m od krawędzi jezdni. W strefie 
oddziaływania znajduje się 32 budynki jedno i wielorodzinne, a oszacowana liczba narażonych na hałas 
to ok. 83 osoby. 

Dzierżoniowska 6 – droga wyjazdowa na Łagiewniki, o nawierzchni z kostki brukowej w dostatecznym 
stanie technicznym. Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 72,3 dB przy natężeniu ruchu 
666 poj/h i 12,6% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. Zabudowa o charakterze 
luźnym, usytuowana 4,0 - 8,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 8 budynków 
wielorodzinnych, a oszacowana liczba mieszkańców wynosiła 80 osób. 

Oławska 20 – droga wyjazdowa w kierunku Oławy, o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym. 
Zabudowa luźna, dwustronna, teren chroniony usytuowana ok. 3,6 m od krawędzi jezdni, średni poziom 
dźwięku odpowiadał 67,8 dB przy natężeniu ruchu 294 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu 
ruchu wynoszącym 16,3%. W strefie oddziaływania znajduje się 17 budynków jednorodzinnych i 1 
wielorodzinny, zamieszkane szacunkowo przez ok. 45 osób. 

Wrocławska 70 – droga wyjazdowa w kierunku Wrocławia, o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo 
dobrym, zabudowa dwustronna, luźna, teren chroniony usytuowany ok. 2,5 m od krawędzi jezdni. 
Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 66,3 dB przy natężeniu ruchu 312 poj/h i 7,7% udziale 
pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 33 budynki jedno i 
wielorodzinne, a oszacowana liczba narażonych to 22 osoby. 

Wojska Polskiego 12 – droga wyjazdowa w kierunku Wiązowa, dwupasmowa, dwukierunkowa, 
nawierzchnia z kostki brukowej w dobrym stanie. Zabudowa obustronna, teren chroniony oddalony od 
krawędzi jezdni o ok. 7,0 m. Poziom dźwięku 67,9 dB jest wynikiem natężenia ruchu ok. 402 poj/h. 
Zaznaczyć należy, że udział pojazdów ciężkich jest na tym odcinku znaczny i stanowi ok. 13,4% 
w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 6 budynków wielorodzinny, 
a oszacowana liczba mieszkańców wynosiła 72 osoby. 

Wolności 32 - droga w centralnej części miasta, dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowej w bardzo 
dobrym stanie. Zabudowa luźna. Teren chroniony zlokalizowany 4,0 - 6,0 m od krawędzi jezdni 
Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 68,2 dB przy natężeniu ruchu 702 poj/h i 10,3% 
udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 
18 budynków wielorodzinnych i 5 jednorodzinnych, zamieszkane szacunkowo przez ok. 128 osób. 

Karczyn 



 

 

Karczyn (przystanek) – droga na trasie Strzelin - Łagiewniki, o odnowionej asfaltowej nawierzchni. 
Średni poziom dźwięku wynosił 64,0 dB przy natężeniu ruchu 132 poj/h i bardzo wysokim 31,8% 
udziale pojazdów ciężkich. Zabudowa obustronna, zagrodowa, zlokalizowana 4,0 -7,0 m od krawędzi 
jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 13 budynków jedno i wielorodzinnych, a oszacowana 
liczba mieszkańców wynosiła 78 osób. 

Wyszonowice 

Wyszonowice 49 – miejscowość na trasie Strzelin – Wiązów, droga dwukierunkowa o nawierzchni 
asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Stwierdzony poziom równoważny dźwięku 
odpowiadał 65,6 dB przy natężeniu ruchu 138 poj/h i wysokim 13,0% udziale pojazdów ciężkich. 
Zabudowa luźna, zagrodowa, obustronna, teren chroniony usytuowany ok. 1,5 – 3,0 m od krawędzi 
jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 19 budynków jedno i wielorodzinnych, a oszacowana 
liczba mieszkańców wynosiła 55 osób. 

Na terenie powiatu strzelińskiego badaniami monitoringowymi objęto 15 odcinków dróg. We 
wszystkich punktach, zlokalizowanych na granicy terenu chronionego, stwierdzony równoważny poziom 
dźwięku LAeq, w porze dziennej mieścił w przedziale 61,9 dB – 72,3 dB i przekraczał wartość 
dopuszczalną 60 dB. Natężenie hałasu przy zabudowie mieszkalnej, w dwóch punktach pomiarowych (w 
Strzelinie przy ul. Ząbkowickiej i Dzierżoniowskiej) w porze dziennej przekraczało wartość 70 dB 
przyjętą za bardzo uciążliwą. W strefie bardzo dużej uciążliwości na terenie powiatu strzelińskiego 
znajduje się 40 obiektów mieszkalnych a liczbę osób narażonych na hałas powyżej 70 dB oszacowano na 
ok. 163. 

POWIAT MILICKI  

Tabela IV Wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu milickiego w 2006 r. 

Lp Lokalizacja punktów pomiarowych 
Natężenie 

ruchu 
poj/h 

Natężenie 
ruchu poj/h 

ciężarowych 

LAeq na 
granicy trenu 
chronionego 

[dB] 

1. Milicz ul. Zamkowa 15 534 60 69,1 

2.  ul. Trzebnicka 23 594 48 69,2 

3.  ul. Wojska Polskiego 24 396 12 64,6 

4.  ul. 1 maja 17 276 - 64,0 

5. Cieszków ul .Sikorskiego 53 276 42 68,4 

6. Krośnice Krośnice 35 228 18 66,6 

7. Sułów ul. Milicka 1 144 12 67,3 

Milicz 

Zamkowa 15 – punkt zlokalizowany przy drodze wyjazdowej w kierunku Krotoszyna, 
dwukierunkowej. Stan asfaltowej nawierzchni bardzo dobry. Zabudowa jednostronna, luźna. Teren 
chroniony zlokalizowany 2,0 - 4,0 m od krawędzi jezdni Stwierdzone natężenie ruchu wynosiło 
534 poj/h a udział pojazdów ciężkich stanowił 11,2% w ogólnym strumieniu ruchu, co jest przyczyną 
69,1 dB poziomu dźwięku. W strefie oddziaływania znajduje się 8 budynków wielorodzinnych, 
szacunkowo zamieszkanych przez ok. 34 osoby. 

Trzebnicka 23 – ulica wylotowa w kierunku Wrocławia, o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo 
dobrym. Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 69,2 dB przy natężeniu ruchu 594 poj/h i 
8,1% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. Zabudowa o charakterze luźnym, 
wielokondygnacyjna, usytuowana ok. 5,2 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 
12 budynków jedno i wielorodzinnych, zamieszkanych szacunkowo przez ok. 28 osób. 
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Wojska Polskiego 24 – droga dwukierunkowa, ulica o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie. 
Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 64,6 dB przy natężeniu ruchu 396 poj/h i udziale 
pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynoszącym 3,0%. Zabudowa zawarta, wielorodzinna, 
obustronna, teren chroniony usytuowany ok. 4,0 - 7,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania 
znajduje się 13 budynków wielorodzinnych, a oszacowana liczba mieszkańców wynosiła 136 osób. 

1 Maja 17 – droga o nawierzchni asfaltowej w stanie dobrym. Stwierdzony poziom równoważny hałasu 
odpowiadał 64,0 dB przy natężeniu ruchu 276 poj/h. Na ulicy obowiązuje zakaz ruchu pojazdami 
ciężarowymi. Zabudowa o charakterze zwartym, wielorodzinna, teren chroniony zlokalizowany 5,5 m 
od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajdują się 33 budynki, a oszacowana liczba narażonych 
to 128 osób. 

Cieszków 

Sikorskiego 53 – ulica wyjazdowa w kierunku Milicza, dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej 
w bardzo dobrym stanie. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 276 poj/h i 15,2% udziale pojazdów 
ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 68,4 dB. Zabudowa obustronna 



 

 

o charakterze luźnym, jednorodzinna, teren chroniony zlokalizowany 5,5 – 7,0 m od krawędzi jezdni. W 
strefie oddziaływania znajduje się 44 budynków jedno i wielorodzinnych, a oszacowana liczba 
mieszkańców wynosiła 104 osoby. 

Kro śnice 

Kro śnice 39 – punkt zlokalizowany przy ulicy wyjazdowej w kierunku Milicza. Zabudowa luźna, 
jednorodzinna. Obszar chroniony usytuowany ok. 4,5 m od krawędzi jezdni. Stan asfaltowej 
nawierzchni dobry. Natężenie ruchu kształtowało się na poziomie 228 poj/h i 7,9% udziale pojazdów 
ciężkich. Zaobserwowany poziom dźwięku odpowiadał 66,6 dB. W strefie oddziaływania znajduje się 
30 budynków jedno i wielorodzinnych, a oszacowana liczba mieszkańców wynosiła 64 osoby. 

Sułów 

Milicka 1 – droga wyjazdowa w kierunku Milicza, w centrum miasteczka, dwukierunkowa, 
o nawierzchni z kostki brukowej. Stwierdzony poziom równoważny odpowiadał 67,3 dB przy 8,3% 
udziale pojazdów ciężkich w ogólnym natężeniu sięgającym 144 poj/h. Zabudowa zwarta, 
jednorodzinna, obustronna usytuowana ok. 1,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje 
się 16 budynków, szacunkowo zamieszkanych przez ok. 32 osoby. 

Badania na trenie powiatu milickiego przeprowadzono w miejscowościach Milicz, Krośnice, 
Cieszyce, Sułów. W sumie w powiecie przebadano 7 odcinków dróg. Największą uciążliwością 
charakteryzowała się droga na trasie Trzebnica - Krotoszyn, gdzie odnotowano największe natężenia 
ruchu (594 poj/h). We wszystkich punktach na granicy terenu chronionego stwierdzony równoważny 
poziom dźwięku LAeq w porze dziennej mieścił się w przedziale 64,0 dB – 69,2 dB i przekraczał wartość 
dopuszczalną 60 dB. Na terenie powiatu milickiego nie stwierdzono strefy o bardzo dużej uciążliwości, 
gdzie równoważny poziom dźwięku LAeq przekracza 70 dB.  

III. PODSUMOWANIE 

Wykonane badania dokumentują istotną degradację klimatu akustycznego wzdłuż ważniejszych 
tras komunikacyjnych. Hałas drogowy jest poważnym problemem dla mieszkańców wszystkich 
budynków zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 3 m od drogi. Przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych hałasu występują we wszystkich przebadanych punktach, szczególnie znaczne 
przekroczenia stwierdzono na drodze nr 94 (Wrocław – Opole) oraz na drodze nr 440 (Trzebnica - 
Krotoszyn) tam, gdzie teren chroniony zlokalizowany jest bezpośrednio przy ulicy, a udział 
pojazdów ciężarowych w ogólnym strumieniu ruchu jest znaczny. Na 38 przebadane odcinki dróg na 
terenie powiatów oławskiego, strzelińskiego, oraz milickiego w 6 punktach (co stanowi 15,8 % ogółu 
przebadanych dróg) stwierdzony równoważny poziom dźwięku LAeq, przekraczał wartość 70 dB przyjętą 
za bardzo uciążliwą. W stosunku do obowiązujących norm poziom równoważny hałasu LAeq, dla 16 
godzin dnia przekraczał dopuszczalny poziom hałasu (60 dB) o 0,4- 12,4 dB (co stanowi przekroczenie 
od 0,7% do 20,7%). Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji budynków zlokalizowanych w 
strefach oddziaływania badanych dróg stwierdzono, że 152 obiektów mieszkalnych znajduje się w 
strefie oddziaływania hałasu o poziomie >=70 dB. Według szacunków ok. 603 osób jest narażona na 
bardzo uciążliwy hałas. 
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„KLIMAT  AKUSTYCZNY  W WYBRANYCH  PUNKTACH  POWIATU  LUBI ŃSKIEGO  I  
MIASTA  LUBIN  Z UWZGL ĘDNIENIEM  DROGI  KRAJOWEJ  NR 3”  W ROKU  2006 

1. Cel i zakres pomiarów 

Głównym założeniem wykonanych pomiarów akustycznych było określenie warunków panujących w 
bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych Powiaty Lubińskiego i w wybranych punktach Miasta 
Lubin z uwzględnieniem drogi krajowej nr 3 oraz uzyskanie informacji o uciążliwości akustycznej 
analizowanych tras. Pomiary wykonywano w porze dziennej, którą podzielono 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 LAeq dla całego dnia (16h) jako średnią 
ważoną z wartości średnich otrzymanych dla każdego z okresów reprezentatywnych. 

2. Metodyka pomiarów i obliczeń 

Do przeprowadzenia pomiarów zastosowano „metodę bezpośrednich pomiarów hałasu z 
wykorzystaniem próbkowania”. Metoda ta polega na wyznaczeniu równoważnego poziomu hałasu 
drogowego TAeqL ,  na podstawie pomiarów reprezentatywnych okresach badań. 

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. 

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. 

3. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Pomiary przeprowadzono w 14 punktach, zlokalizowanych na wysokości 4,0+/-0,1 m od poziomu 
terenu, przy granicy obiektów chronionych.  
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. 

4.  Organizacja i wyniki badań hałasu komunikacyjnego. 

Czynności związane z pomiarami hałasu komunikacyjnego na terenach zurbanizowanych 
w powiecie Lubińskin i Mieście Lubin z uwzględnieniem Drogi Krajowej nr 3 przeprowadzono 



 

 

w okresie od marca do końca października 2006r. W pierwszej fazie badań wyznaczono główne trasy 
komunikacyjne oraz podzielono je na odcinki jednorodne pod względem akustycznym. W miesiącu 
kwietniu wykonano pomiary orientacyjne hałasu w celu wyznaczenia właściwych punktów 
monitoringu. Pomiary takie prowadzono sukcesywnie przez cały sezon pomiarowy.  

5. W wyniku badań przeprowadzono w 14 punktach pomiarowych: 

1. Karczowiska nr 21 - Droga krajowa nr 3. Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku miejscowości 
Lubin w jedną stronę i miejscowości Legnica w drugą oraz  docelowy m. Legnica (źródłowy). 
Prędkość pojazdów ograniczona do 50km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla odcinka 
miejscowości Karczowiska. Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 75,7 dB przy natężeniu 
ruchu 1674 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 11,8%. 

2. Chróstnik nr 6 - Droga krajowa nr 3. Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku miejscowości Lubin 
w jedną stronę i miejscowości Legnica w drugą oraz docelowy m. Legnica (źródłowy). Prędkość 
pojazdów ograniczona do 50km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla odcinka miejscowości 
Chróstnik. Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 75,8 dB przy natężeniu 1689 poj/h, 
i 12,3% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. 

3. Lubin ul. Legnicka nr 29 - Oddziaływanie Drogi krajowej nr 3 na budynki mieszkalne 
ul. Legnickiej. Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku miejscowości Legnica w jedną stronę 
i miejscowości Lubin w drugą oraz docelowy m. Lubin (źródłowy). Prędkość pojazdów ograniczona 
do 50km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla odcinka ul. Legnickiej. Poziom dźwięku 
66,2 dB jest wynikiem natężenia ruchu kształtującego się na poziomie ok. 1730 poj/h i 14,4% 
udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. 

4. Lubin obwodnica ul. Kilińskiego 18d - Oddziaływanie Drogi krajowej nr 3 na budynki mieszkalne 
ul. Kili ńskiego. Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku miejscowości Zielona Góra w jedną stronę 
i miejscowości Wrocław drugą oraz docelowy m. Lubin (źródłowy). Prędkość pojazdów ograniczona 
do 70km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla odcinka ul. Kilińskiego. Średni poziom dźwięku 
odpowiadał 69,7 dB przy natężeniu ruchu 2014 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 
wynoszącym 17,7%. 

5. Lubin ul. Chocianowska – Droga nr 335. Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku miejscowości 
Chojnów, Chocianów w jedną stronę i miejscowości Lubin w drugą oraz  docelowy m. Lubin 
(źródłowy). Prędkość pojazdów ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla 
odcinka ul. Chocianowskiej. Stwierdzone natężenie ruchu wynosiło 562 poj/h przy udziale pojazdów 
ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 13,7%, a stwierdzony poziom równoważny hałasu 
odpowiadał 69,5 dB. 

6. Krzeczyn Mały nr 11b – Droga nr 335. Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku miejscowości 
Chojnów, Chocianów w jedną stronę i miejscowości Lubin w drugą oraz  docelowy m. Krzeczyn 
(źródłowy). Prędkość pojazdów ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla 
odcinka miejscowości Krzeczyn Mały. Natężenie ruchu kształtowało się na poziomie 396 poj/h 
i 13,3% udziale pojazdów ciężkich. Stwierdzony poziom dźwięku odpowiadał 70,1 dB. 

7. Gogołowie nr 61 - Droga nr 36. Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku miejscowości Zielona 
Góra w jedną stronę i miejscowości Wrocław w drugą oraz docelowy m. Gogołowice (źródłowy). 
Prędkość pojazdów ograniczona do 70km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla odcinka 
miejscowości Gogołowice. Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 74,1 dB przy natężeniu 
1002 poj/h, i 17,8% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. 

8. Siedlce nr 64 - Droga nr 36. Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku miejscowości Ścinawa 
w jedną stronę i miejscowości Lubin w drugą oraz docelowy m. Siedlce (źródłowy). Prędkość 
pojazdów ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla odcinka miejscowości 



 

 

Siedlce. Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 70,7 dB przy natężeniu ruchu 532 poj/h 
i 15,3% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. 

9. Turów nr 6c - Droga nr 36. Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku miejscowości Ścinawa w jedną 
stronę i miejscowości Lubin w drugą oraz docelowy m. Turów (źródłowy). Prędkość pojazdów 
ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla odcinka miejscowości Turów. 
Poziom dźwięku 71,3 dB jest wynikiem natężenia ruchu kształtującego się na poziomie 
ok. 515 poj/h i 14,8% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. 

10. Ścinawa ul. Wołowska nr 22-24 - Droga nr 340. Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku 
miejscowości Wołów w jedną stronę i miejscowości Ścinawa w drugą oraz docelowy m. Ścinawa 
(źródłowy). Prędkość pojazdów ograniczona do 50km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla 
odcinka ul. Wołowskiej w Ścinawie. Średni poziom dźwięku odpowiadał 68,4 dB przy natężeniu 
ruchu 350 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynoszącym 5,4%. 

11. Lubin ul. Jana Pawła II nr 64 - Droga lokalna. Dominuje tu ruch lokalny. Prędkość pojazdów 
ograniczona do 50km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla odcinka ul. Jana Pawła II 
w Lubinie. Stwierdzone natężenie ruchu wynosiło 1256 poj/h przy udziale pojazdów ciężkich 
w strumieniu ruchu sięgającym 9,6%, a stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 
70,1 dB. 

12. Lubin ul. Małomicka nr 80 - Droga nr 292. Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku 
miejscowości Rudna w jedną stronę i miejscowości Lubin w drugą oraz docelowy m. Lubin 
(źródłowy). Prędkość pojazdów ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla 
odcinka ul. Małomickiej w Lubinie. Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 66,6 dB 
przy natężeniu ruchu 270 poj/h i 6,4% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. 

13. Osiek nr 51 - Droga nr 36. Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku miejscowości Zielona Góra 
w jedną stronę i miejscowości Wrocław w drugą oraz docelowy m. Osiek (źródłowy). Prędkość 
pojazdów  ograniczona do 50km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla odcinka miejscowości 
Osiek. Natężenie ruchu kształtowało się na poziomie 778 poj/h i 19,9% udziale pojazdów ciężkich. 
Stwierdzony poziom dźwięku odpowiadał 72,1 dB. 

14. Rudna ul. Głogowska 22 - Droga  nr 292. Dominuje tu ruch tranzytowy w kierunku miejscowości 
Głogów w jedną stronę i miejscowości  Lubin w drugą oraz  docelowy m. Rudna (źródłowy). 
Prędkość pojazdów ograniczona do 40km/h. Ruch płynny. Punkt reprezentatywny dla odcinka 
ul. Głogowskiej w Rudnej. Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 67,3 dB przy 
natężeniu ruchu 219 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 8,4% 

PODSUMOWANIE 

- Podstawowym zadaniem monitoringu hałasu środowiskowego jest wykrywanie i ewidencjonowanie 
terenów zagrożonych hałasem, to jest takich, na których poziom hałasu drogowego przekracza 
wartość 70dB. W wyniku badań przeprowadzonych w okresie od kwietnia do października 2006 
roku wykazano te obszary na terenie powiatu Lubińskiego i wybranych punktach Miasta Lubin 
z uwzględnieniem Drogi krajowej nr 3, na których hałas jest szczególnie uciążliwy oraz 
zinwentaryzowano budynki chronione zlokalizowane na tych obszarach.  

- Znaczącym czynnikiem wpływającym na stan klimatu akustycznego w wybranych punktach 
pomiarowych - droga krajowa nr 3 jest tranzytowy ruch samochodowy (pojazdy osobowe 
i ciężarowe).  

- Stwierdzono w dwóch punktach pomiarowych (Droga Krajowa nr 3) punkt pomiarowy  nr 1 - 
Karczowiska (75,7dB), punkt pomiarowy nr 2 - Chróstnik (75,8 dB) bardzo wysoki poziom 
równoważny halasu, kwalifikując obszar oddziaływania tej drogi do terenów zagrożonych  hałasem. 

- Hałas drogowy jest poważnym problemem dla mieszkańców wszystkich budynków 
zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 3m od krawędzi dróg komunikacyjnych – droga nr 335 



 

 

w miejscowości Krzeczyn Mały punkt pomiarowy nr 6 - (70,1 dB), droga nr 36 - w miejscowości 
Gogołowice punkt pomiarowy nr 7 - (74,1dB), w miejscowości Osiek punkt pomiarowy nr 13 - 
(72,1dB), w miejscowości Siedlce punkt pomiarowy nr 8 - (70,7dB), miejscowości Turów punkt 
pomiarowy nr 9 - (71,3 dB). 
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I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Podstawowym celem postawionym w pomiarach monitoringowych jest określenie klimatu 
akustycznego wzdłuż głównych ciągów komunikacji drogowej na terenie powiatu zgorzeleckiego, jak 
również Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska realizuje ustawowy obowiązek oceny stanu 
akustycznego środowiska opisanym w art. 117 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ). 

W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano ciągi komunikacyjne, przy  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 powiatu zgorzeleckiego wzdłuż drogi krajowej nr 4, drogi 
krajowej nr 30 i dróg o charakterze wojewódzkim.  

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 75 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. 

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

 - strefa zagrożenia hałasem,  

 - strefa dużych uciążliwości akustycznych,  

 - strefa uciążliwości,  

 - strefa komfortu akustycznego. 

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

1996 r) 



 

 

W strefie zagrożeń, powinny znaleźć się wyłącznie pasy zieleni izolacyjnej, infrastruktura 
techniczna związana z drogą oraz techniczne urządzenia ochrony środowiska. 

Obszar dużych uciążliwości nie powinien być wykorzystywany do celów mieszkalnych, a jeżeli 
znalazłyby się w niej obiekty stałego pobytu ludzi, winny być one zaopatrzone w skuteczne urządzenia 
ochronne. W strefie tej można prowadzić działalność produkcyjną i usługową.  

Strefa uciążliwości odnosi się do terenów, na których poziom hałasu przekracza obowiązujące 
normy, ale jest mniejszy niż 70 dB w dzień i 60 dB w nocy. Budynki mieszkalne znajdujące się w 
obrębie tej strefy winny być chronione akustycznie za pomocą rozwiązań technicznych. 

Strefa komfortu akustycznego – to teren, na którym poziom hałasu nie przekracza obowiązujących 
normy w porze dziennej i nocnej. 

II. PROCEDURA BADA Ń HAŁASU DROGOWEGO 

1. 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 wykonane w latach wcześniejszych przez służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska.  

Pomiarami zasadniczymi objęto drogę krajową nr 4 i 30, na której odbywał się tranzytowy ruch 
graniczny, jak również odcinki dróg doprowadzających i odprowadzających ruch kołowy. 

Punkty pomiarowe jak do wstępnych i zasadniczych badań monitoringowych lokalizowano na 
terenie prawnie chronionym (zabudowy mieszkaniowej), na wysokości 4 m nad poziomem 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).  

W trakcie pomiarów monitoringowych nie prowadzono oceny oddziaływania hałasu drogowego na 
obszarach przeznaczonych pod zabudowę. 

2. Kontrola warunków meteorologicznych 

Pomiary  hałasu  w środowisku były prowadzone tylko wtedy, gdy: 

• średnia prędkość wiatru  nie przekraczała  5  m/s, 

• brak opadów atmosferycznych - nawierzchnia jezdni była sucha, 

• brak silnej inwersji temperaturowej przy gruncie, 

• temperatura powietrza mieściła się w zakresie od   - 5OC do + 40OC. 

Warunki meteorologiczne zapewniły stabilne w czasie pomiarów odczyty wskazań miernika. 

3. Badania własne 

Pomiary przeprowadzono zgodnie z 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. 

W pomiarach zastosowano Metodę bezpośrednich pomiarów hałasu z wykorzystaniem próbkowania  

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



 

 

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 2006 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 10 właściwych punktów monitoringowych: 
1. Zgorzelec, ul. Łużycka, wylot do Bogatyni.  Droga wojewódzka nr 352. Ruch płynny. 
2. Zgorzelec, ul. Andersa. Pełni funkcję obwodnicy miasta . Ruch płynny.  
3. Żarska Wieś. Droga krajowa nr 4: Tarnów - Zgorzelec. Ruch płynny.  
4. Koźmin. Droga nr 352: Bogatynia - Zgorzelec. Ruch płynny.  
5. Sulików, ul. Wojska Polskiego - wylot  Bogatynia. Droga wojewódzka nr 357: Radomierzyce - 

Lubań.  Ruch płynny. 
6. Łagów, ul. Jeleniogórska 55. Droga krajowa nr 30: Jelenia Góra - Zgorzelec. Ruch płynny. 
7. Bogatynia, Daszyńskiego koło Bojowników. Droga wojewódzka nr 352. Ruch płynny. 
8. Bogatynia - Zatonie, ul. Młodych Energetyków przy Konrada. Droga wojewódzka nr 354: Zatonie - 

Sieniawka. Ruch płynny. 
9. Stary Węgliniec. Droga wojewódzka nr 296: Lubań - Żagań. Ruch płynny. 
10.  Pieńsk Droga wojewódzka nr 351: Zgorzelec - Jagodzin. Ruch płynny. 

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

Tabela I. Wyniki badań akustycznych w porze dziennej dla wyznaczonych punktów monitoringowych. 

Nr. Miejscowość. Oznaczenie drogi. LEQ dB Q lekkie Q ciężkie 

 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Zgorzelec, ul. Łużycka, wylot do 
Bogatyni 

Droga wojewódzka nr 352. 70,3 522 72 

2. Zgorzelec, ul. Andersa 
 

Obwodnica miejska. Droga 
wojewódzka nr 352. 

69,4 594 30 

3. Żarska Wieś Droga krajowa nr 4: Tarnów - 
Zgorzelec 

73,5 640 197 

4. Koźmin Droga nr 352: Bogatynia - 
Zgorzelec 

68,9 342 42 

5. Sulików, ul. Wojska Polskiego - wylot  Bogatynia. Droga 
wojewódzka nr 357: 
Radomierzyce - Lubań. 

61,8 138 12 

6. Łagów, ul. Jeleniogórska 55 Droga krajowa nr 30: Jelenia 
Góra - Zgorzelec 

69,2 519 45 

7. Bogatynia, Daszyńskiego koło 
Bojowników 

Droga wojewódzka nr 352 72,1 387 55 



 

 

8. Bogatynia - Zatonie, ul. Młodych 
Energetyków przy Konrada 

Droga  wojewódzka nr 354: 
Zatonie - Sieniawka. 

64,1 186 35 

9. Stary Węgliniec Droga wojewódzka nr 296: 
Lubań - Żagań 

68,3 114 27 

10. Pieńsk Droga wojewódzka nr 351: 
Zgorzelec - Jagodzin 

67,9 122 19 

 
Natężenie ruchu pojazdów lekkich (osobowe, dostawcze, motocykle) i ciężkich (ciężarowe, 

autobusy, ciągniki) wyrażone jest w liczbie pojazdów przejeżdżających przez punkt pomiarowy na 
godzinę (Q) i jest to wartość średnia uzyskana z pomiarów w poszczególnych okresach 
reprezentatywnych. W kolumnie 4 tabeli IV podano wartości równoważnego poziomu A hałasu w 
punktach monitoringowych – LAeq.  

IV. PODSUMOWANIE 

• 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 60 dB określa 
dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB na obszarach 
zabudowy mieszkaniowej. W punktach pomiarowych stwierdzono emisje hałasu powyżej 60 dB.  

• 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 w punktach pomiarowych 
zlokalizowanych przy ciągu komunikacyjnym drogi krajowej nr 4 (Żarska Wieś) oraz przy zwartej 
wysokiej zabudowy mieszkaniowej (Bogatynia ul. Daszyńskiego i Zgorzelec ul. Łużycka). 

• Znaczącym czynnikiem wpływającym na stan klimatu akustycznego wzdłuż drogi krajowej nr 4 i 30 
jest tranzytowy ruch samochodowy (pojazdy osobowe i ciężarowe).  

• Ze względu na zmianę lokalizacji punktów pomiarowych (punkty lokalizujemy na terenie zabudowy 
mieszkaniowej, na wysokości 4 m n.p.t.), uzyskane wartości nie mogą być porównane do wyników 
uzyskanych w latach wcześniejszych (wówczas punkty lokalizowano w odległości 1 m od krawędzi 
jezdni, na wysokości 1,5 m n.p.t.).  

V. ZESTAW PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW METODYCZNYCH  

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

− KUCHARSKI R.J,  Kraszewski M, Kurpiewski A. Metody pomiarów hałasu zewnętrznego. 
(Załącznik nr 2 do Zarządzenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nr 79 z dnia 22 
grudnia 1992 w sprawie wdrożenia Systemu Kontrolowania i Ewidencji Obiektów 
Emitujących Hałas. Biblioteka Państwowego Monitoringu Środowiska - PIOŚ, wyd. IOŚ, 
Warszawa 1992 wyd. I, IOŚ, Warszawa 1992; wyd. II, Askon, Warszawa 1996. 

− KUCHARSKI R.J. Metody prognozowania hałasu komunikacyjnego. Biblioteka 
Państwowego Monitoringu Środowiska - PIOŚ - IOŚ, wyd. Askon, Warszawa 1996. 

− KUCHARSKI R.J. Kurpiewski A, Pełka W. Wskazówki metodyczne opracowania planu 
akustycznego miasta średniej wielkości, Biblioteka Państwowego Monitoringu Środowiska - 
PIOŚ, wyd. I, Askon, Warszawa 1998. (Patrz również 
http://www.pios.gov.pl/halas/index.html). 

− KUCHARSKI R.J. (red.). Zasady kontroli i ewidencji obiektów emitujących hałas w 
środowisku. Wytyczne i baza danych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska nr 79 z dnia 22 grudnia 1992 w sprawie wdrożenia Systemu 
Kontrolowania i Ewidencji Obiektów Emitujących Hałas. Biblioteka Państwowego 



 

 

Monitoringu Środowiska - PIOŚ, wyd. I, IOŚ, Warszawa 1992 wyd. II, Askon, Warszawa 
1996. 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z 
późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2004 r. nr 178, poz. 1841).  


