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I. WSTĘP 

Hałas jako energetyczne zanieczyszczenie środowiska jest czynnikiem w największym stopniu 
wpływającym na jakość warunków zamieszkania i wypoczynku człowieka. Powoduje wiele 
negatywnych skutków, szczególnie dla jakości życia i zdrowia ludzkiego. 
Do głównych źródeł hałasu kształtujących klimat akustyczny, na terenach zurbanizowanych, 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, 
• położenie drogi oraz rodzaj nawierzchni, 
• rodzaj i szerokość drogi, 
• płynność ruchu pojazdów, 
• ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, 
• rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy, 
• odległość pierwszej linii zabudowy od skraju jezdni. 

II. UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZ ĄCE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW 
HAŁASU  

Podstawę prawną prowadzenia monitoringu hałasu w środowisku stanowią: 
� Ustawa – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 06.129.902 ze zm.), 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007.120.826), 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania wartości 

wskaźnika hałasu LDWN (Dz.U. 2007.106.728 i 729), 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez 
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem, 
(Dz.U. 2007.192.1392), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii 
tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom 
ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji, (Dz.U. 2003.18.164), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu 
udostępniania informacji o środowisku (Dz.U. 2007.120.828). 

Ochrona przed hałasem w rozumieniu przyjętej ustawy Prawo ochrony środowiska polega na 
zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności na utrzymaniu poziomu 
hałasu poniżej dopuszczalnego lub, co najmniej na tym poziomie, oraz zmniejszeniu poziomu hałasu 
co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. Realizacja tego zapisu wymaga 



znajomości klimaty akustycznego środowiska. Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji 
zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska (Prawo ochrony środowiska art. 
117). W myśl tej ustawy badaniem monitoringowym należy objąć przede wszystkim miasta o liczbie 
mieszkańców mniejszej niż 100 tysięcy oraz drogi o regionalnym znaczeniu. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. wprowadziło wskaźniki hałasu 
(LDWN) mające zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska 
przed hałasem, w szczególności do sporządzenia map akustycznych oraz programów ochrony 
środowiska. 

Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu - 
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie 
elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do 
prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem. 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A  
[dB] 

drogi lub linie kolejowe 1) 
Pozostałe obiekty i grupy 

źródeł hałasu 

LDWN 
(przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 
wszystkim 
dobom w 

roku) 

LN 
(przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 
wszystkim 
porom nocy 

w roku) 

LDWN 
(przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 
wszystkim 
dobom w 

roku) 

LN 
(przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 
wszystkim 
porom nocy 

w roku) 

1 A. Strefa ochronna A uzdrowiska 
50 45 45 40 

 B. Tereny szpitali poza miastem 
2 A. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

55 50 50 40  
B. Tereny zabudowy związanej ze 

stałym lub wielogodzinnym pobytem 
dzieci i młodzieży 

 C. Tereny domów opieki społecznej 
 D. Tereny szpitali w miastach 
3 A. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 

60 50 55 45 
B. Tereny zabudowy zagrodowej  

 C. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
D. Tereny mieszkaniowo-usługowe 

4 A. Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców 2))  

65 55 55 45 

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

2) strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to tereny zabudowy mieszkaniowej z 
koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których 
występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę 
śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych usługowych. 

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. 

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ww. ustawy Poś - dla terenów, na których poziom hałasu przekracza 
poziom dopuszczalny, tworzy się program ochrony środowiska przed hałasem, których celem jest 
dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.  



Opracowanie wykonane 
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BADANIA HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH  NA TERENIE 
POWIATU WROCŁAWSKIEGO W 2007 R.  

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. 

2. Metodyka pomiarów i obliczeń 

Badaniami objęte zostały drogi krajowe, wojewódzkie oraz powiatowe na odcinkach, na których 
średnioroczne natężenia ruchu w porze dziennej i nocnej powoduje znaczną uciążliwość akustyczną. 

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska, zastosowano następujące wskaźniki 
hałasu: 

a) LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony 
w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia, wieczoru oraz nocy, 

b)  LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w 
ciągu wszystkich pór nocy w roku. 

Wartości te wyznaczone zostały metodą obliczeniową, w punktach obserwacji, których lokalizacja 
była zgodna z wymogami obowiązującej metodyki referencyjnej opisanej w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 
poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią 
tramwajową, lotniskiem, portem. Dla oznaczenia wymaganych wskaźników hałasu zastosowano metodę 
pomiarów poziomów ekspozycyjnych dla pojedynczych zdarzeń akustycznych. Metoda ta umożliwia 
między innymi określenie wartości wskaźników hałasu dla całego roku na podstawie znajomości 
średniego dla roku natężenia i struktury ruchu pojazdów. Pomiary poziomów ekspozycyjnych wykonano 
w punkcie zlokalizowanym w pobliżu jezdni (w punkcie referencyjnym). W trakcie badań wykonano 
także ciągły pomiar hałasu LAeq. Miało to na celu porównanie zmierzonych wartości równoważnego 
poziomu hałasu z wartościami policzonymi dla zaobserwowanego natężenia ruchu. W okresie pomiarów 
ciągłych prowadzono także obserwację ruchu pojazdów na badanym odcinku drogi, klasyfikując je do 
poszczególnych klas. 

4. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Pomiary przeprowadzono na terenie Długołęki, Kiełczowa, Czernicy, Kamieńca 
Wrocławskiego, Turowa, Żórawiny, Kobierzyc, Żernik Wrocławskich, Siechnicy, Świętej Katarzyny, 
Radwanic, Sobótki, Rogowa Sobóckiego, Mietkowa, Kątów Wrocławskich, Pietrzykowic, Bielan 
Wrocławskich, Gniechowic, Tyńca Małego i Pełcznicy. W sumie przebadano 23 punkty kontrolne 
(w 2003 r. przebadano 19 punktów), zlokalizowane na wysokości 1,2-1,5 m od poziomu jezdni 
w odległości 1 m od krawężnika. Przyjęto zasadę, że jeden punkt charakteryzuje emisję z danego 
jednorodnego pod względem akustycznym odcinka drogi. 

Przeprowadzone pomiary posłużyły do obliczeń długookresowego średniego poziom hałasu 
LDWN na pierwszej linii zabudowy. Dokładność metody obliczeniowej oszacować można na 2 do 4 dB, 
w zależności od zróżnicowania sytuacji urbanistycznej oraz od odległości zabudowy od ulicy. 



POWIAT WROCŁAWSKI  

Tabela 4. Wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu wrocławskiego w 2007 r. 

Lp Lokalizacja punktów pomiarowych 
Natężenie 

ruchu  poj/h 

Natężenie 
ruchu poj/h 

ciężarowych 

LDWN 
dla 1m 

[dB] 

LN dla 
1m 
[dB] 

LDWN na linii 
zabudowy 

[dB] 

LN na linii 
zabudowy 

[dB] 

1. Długołęka Długołęka 1548 294 84,7 75,8 78,1 69,2 

2. Kiełczów ul. Wrocławska  293 9 71,8 62,9 65,7 56,8 

3. Czernica ul. Wrocławska 46 407 40 74,9 66,0 69,9 61,0 

4. Nadolice Wielkie ul. Wrocławska  253 21 71,5 62,6 66,1 57,2 

5. Kamieniec Wrocławski ul. Wrocławska  473 38 75,7 66,8 71,0 62,1 

6. Siechnice ul. Opolska 920 58 80,4 71,5 77,0 68,1 

7. Radwanice ul. Wrocławska 829 77 80,3 71,4 71,8 62,9 

8. Święta Katarzyna ul. Główna  267 20 73,0 64,1 70,6 61,7 

9. Żerniki Wrocławskie ul. Kolejowa 217 6 67,8 58,9 62,4 53,5 

10. Żórawina Żórawina 40-44 176 15 68,4 59,5 61,9 52,9 

11. Turów Turów 290 38 76,6 67,7 73,3 64,4 

12. Kobierzyce ul. Witosa 185 9 68,7 59,8 63,5 54,6 

13. Bielany Wrocławskie 
 

ul. Wrocławska 973 116 80,4 71,5 75,2 66,3 

14. Tyniec Mały Tyniec Mały 583 70 78,3 69,4 74,3 65,4 

15. Sobótka ul. Chopina 26 202 11 71,2 62,3 65,9 57,0 

16.  ul. Wrocławska 269 18 73,4 64,5 70,7 61,8 

17.  ul. Świdnicka 13 259 10 68,6 59,7 66,1 57,2 

18. Rogów Sobócki Rogów Sobócki 90a 228 18 73,7 64,8 68,7 59,8 

19. Mietków ul. Kolejowa 14 93 10 68,5 59,6 64,3 55,4 

20. Kąty Wrocławskie ul. Wrocławska 16 341 39 73,7 64,8 72,1 63,2 

21. Gniechowice Gniechowice 5 643 83 77,3 68,4 72,1 63,2 

22. Pietrzykowice Pietrzykowice 29 452 66 76,7 67,8 72,7 63,8 

23. Pełcznica  Pełcznica 15 256 53 74,5 65,6 72,1 63,2 

Długołęka 

Długołęka – teren chroniony usytuowany jest w odległości ok. 7,0 m od krawędzi jezdni. Przy drodze 
krajowej nr 8 z dwoma pasami ruchu rozdzielonymi pasem zieleni. Stan nawierzchni bardzo dobry. 
Zabudowa luźna, jednorodzinna. Stwierdzone natężenie ruchu wynosiło 1548 poj/h przy udziale 
pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 19,0 %, a stwierdzony długookresowy średni 
poziom hałasu LDWN, na granicy terenu chronionego, odpowiadał 78,1 dB. 

Kiełczów 

Wrocławska - droga dwukierunkowa, o asfaltowej nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 
Zabudowa obustronna luźna, jednorodzinna, zlokalizowana 6,0-8,0 m od krawędzi jezdni. 
Stwierdzony długookresowy średni poziom hałasu (LDWN), na granicy terenu chronionego odpowiadał 
65,7 dB przy natężeniu ruchu 293 poj/h i 3,1 % udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu 
ruchu.  

Czernica 

Wrocławska 46 – punkt zlokalizowany przy drodze na trasie Wrocław – Jelcz-Laskowice, droga 
dwukierunkowa, stan nawierzchni asfaltowej bardzo dobry. Zabudowa obustronna, luźna, 



jednorodzinna, zlokalizowana 11,0-14,0 m od krawędzi jezdni. Stwierdzone natężenie ruchu wynosiło 
407 poj/h przy udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 9,8 %, a długookresowy 
średni poziom hałasu LDWN, na granicy terenu chronionego, odpowiadał 69,9 dB. 

Nadolice Wielkie 

ul. Wrocławska – droga dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie 
technicznym. Stwierdzony długookresowy średni poziom hałasu LDWN, na granicy terenu 
chronionego, odpowiadał 66,1 dB przy 8,3 % udziale pojazdów ciężkich w ogólnym natężeniu 
sięgającym 253 poj/h. Zabudowa luźna, jednorodzinna, obustronna, teren chroniony usytuowany 
ok. 5,0-10,0 m od krawędzi jezdni. 

Kamieniec Wrocławski 

ul. Wrocławska (sklep MAX) - droga o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym, 
dwukierunkowa o zabudowie obustronnej, luźnej usytuowanej ok. 4,0 m od krawędzi jezdni. 
Długookresowy średni poziom dźwięku LDWN, na granicy terenu chronionego, odpowiadał 71,0 dB 
jest wynikiem natężenia ruchu kształtującego się na poziomie ok. 473 poj/h i 8,0 % udziale pojazdów 
ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. 

Siechnice 

Opolska 16 - punkt zlokalizowany przy drodze na trasie Wrocław - Opole, droga dwukierunkowa, 
o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Średni długookresowy poziom 
dźwięku LDWN, na granicy terenu chronionego, odpowiadał 77,0 dB przy natężeniu ruchu 920 poj/h 
i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 6,3 %. Zabudowa luźna, jednorodzinna, 
obustronna, usytuowana ok. 3,0-5,0 m od krawędzi jezdni. 

Radwanice 

ul. Wrocławska – droga o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Teren 
chroniony oddalony od krawędzi jezdni o 10,0-12,0 m. Zabudowa obustronna, luźna, jednorodzinna, 
dwukondygnacyjna. Stwierdzony długookresowy średni poziom hałasu LDWN, na granicy terenu 
chronionego, odpowiadał 71,8 dB przy natężeniu 829 poj/h i 9,3 % udziale pojazdów ciężkich 
w ogólnym strumieniu ruchu. 

Święta Katarzyna 

ul. Główna – punkt zlokalizowany przy drodze wylotowej w kierunku Siechnic, ruch 
dwukierunkowy. Zabudowa mieszana, wielokondygnacyjna i jednokondygnacyjna, zlokalizowana 1,8 
- 5,0 m od krawędzi jezdni. Stan nawierzchni asfaltowej dobry. Natężenie ruchu kształtowało się na 
poziomie 267 poj/h i 7,5 % udziale pojazdów ciężkich. Stwierdzony długookresowy średni poziom 
dźwięku LDWN, na granicy terenu chronionego, odpowiadał 70,6 dB. 

Żerniki Wrocławskie 

ul. Kolejowa – droga o odnowionej nawierzchni asfaltowej. Stwierdzony długookresowy średni 
poziom hałasu LDWN, na granicy terenu chronionego, odpowiadał 62,4 dB przy natężeniu ruchu 
217 poj/h i 2,8 % udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. Zabudowa o charakterze 
jednorodzinnym, mieszanym, usytuowana 5,0-12,0 m od krawędzi jezdni. 

Żórawina 

Żórawina 40-44 - droga dwukierunkowa, o nawierzchni w stanie dobrym. Zabudowa obustronna, 
luźna, zlokalizowana 10,0-13,0 m od krawędzi jezdni. Średni długookresowy poziom LDWN, na 
granicy terenu chronionego 61,9 dB jest wynikiem natężenia ruchu kształtującego się na poziomie ok. 



176 poj/h. Zaznaczyć należy, że udział pojazdów ciężkich jest na tym odcinku znaczny i stanowi ok. 
8,5 % w ogólnym strumieniu ruchu. 

Turów 

Turów - punkt zlokalizowany przy drodze dwukierunkowej, o nawierzchni asfaltowej w bardzo 
dobrym stanie technicznym. Stwierdzony długookresowy średni poziom hałasu LDWN, na granicy 
terenu chronionego, odpowiadał 73,3 dB przy natężeniu ruchu 290 poj/h i udziale pojazdów ciężkich 
w strumieniu ruchu sięgającym 13,1 %. Zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, luźna, teren chroniony 
usytuowany ok. 3,0-5,0 m od krawędzi jezdni. 

Kobierzyce 

ul. Witosa – ulica dojazdowa, o nawierzchni asfaltowej, dwukierunkowa, zabudowa mieszana, 
obustronna, średni długookresowy poziom hałasu LDWN, na granicy terenu chronionego, odpowiadał 
63,5 dB przy natężeniu ruchu 185 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynoszącym 
4,9 %. Teren chroniony usytuowany ok. 6,0 m od krawędzi jezdni. 

Bielany Wrocławskie 

ul. Wrocławska – droga krajowa nr 8 Wrocław – Dzierżoniów, dwukierunkowa o nawierzchni 
asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 973 poj/h. 
Zaznaczyć należy, że udział pojazdów ciężkich jest na tym odcinku znaczny i stanowi ok. 11,9 % 
w ogólnym strumieniu ruchu. Powoduje średni długookresowy hałasu LDWN, na granicy terenu 
chronionego, rzędu 75,2 dB. Zabudowa obustronna o charakterze jednorodzinnym, luźnym 
zlokalizowana ok. 6,0-25,0 m od krawędzi jezdni. 

Tyniec Mały 

Tynie Mały – droga na trasie Wrocław - Świdnica, dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej w stanie 
bardzo dobrym. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 583 poj/h i znaczącym 12,0 % udziale pojazdów 
ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu powoduje średni długookresowy, na granicy terenu 
chronionego, hałas rzędu 74,3 dB. Zabudowa obustronna o charakterze luźnym, jednorodzinnym 
zlokalizowana ok. 4,0-7,0 m od krawędzi jezdni. 

Sobótka 

Chopina 26 – droga o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym. Stwierdzony długookresowy 
średni poziom hałasu LDWN, na granicy terenu chronionego, odpowiadał 65,9 dB przy natężeniu ruchu 
202 poj/h i 5,4 % udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. Zabudowa o charakterze 
luźnym, jednorodzinna i wielorodzinna, obustronna, usytuowana 5,0-10,0 m od krawędzi jezdni. 

Wrocławska – punkt zlokalizowany przy drodze wylotowej w kierunku Wrocławia, droga 
dwukierunkowa. Stan techniczny nawierzchni bardzo dobry. Zabudowa obustronna luźna, teren 
chroniony zlokalizowany 2,0-15,0 m od krawędzi jezdni. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 
269 poj/h i 6,7 % udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu powoduje średni 
długookresowy hałas, na granicy terenu chronionego, rzędu 70,7 dB. 

Świdnicka 13 – ulica dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej w stanie technicznym bardzo dobrym. 
Ruch pojazdów o średnim natężeniu 259 poj/h i 3,9 % udziale pojazdów ciężkich w ogólnym 
strumieniu ruchu. Stwierdzony długookresowy średni poziom hałasu LDWN, na granicy terenu 
chronionego, odpowiadał 66,1 dB. Zabudowa obustronna o charakterze mieszanym, jednorodzinna 
i wielorodzinna, teren chroniony zlokalizowany ok. 1,2-10,0 m od krawędzi jezdni. 

Rogów Sobócki 

Rogów Sobócki 90a - droga dwukierunkowa o bardzo zniszczonej nawierzchni asfaltowej, zabudowa 
obustronna, luźna, jednorodzinna i zagrodowa. Teren chroniony usytuowany ok. 5,0 m od krawędzi 



jezdni. Długookresowy średni poziom dźwięku LDWN, na granicy terenu chronionego, odpowiadał 
68,7 dB jest wynikiem natężenia ruchu kształtującego się na poziomie ok. 228 poj/h i 7,9 % udziale 
pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. 

Mietków 

Kolejowa 14 – droga dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowej w stanie technicznym bardzo 
dobrym. Stwierdzony długookresowy średni poziom hałasu LDWN, na granicy terenu chronionego, 
odpowiadał 64,3 dB przy natężeniu ruchu 93 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 
sięgającym 10,7 %. Zabudowa luźna, jednorodzinna, obustronna, teren chroniony usytuowany ok. 
3,5 m od krawędzi jezdni. 

Kąty Wrocławskie 

ul. Wrocławska 16 – droga dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie 
technicznym. Średni długookresowy poziom dźwięku LDWN, na granicy terenu chronionego, 
odpowiadał 72,1 dB przy 11,4 % udziale pojazdów ciężkich, w ogólnym natężeniu sięgającym 
341 poj/h Zabudowa wielorodzinna, obustronna, teren chroniony usytuowany ok. 2,0-20,0 m od 
krawędzi jezdni. 

Gniechowice 

Gniechowice 5 – droga na trasie Wrocław – Świdnica. Stan techniczny asfaltowej nawierzchni bardzo 
dobry. Zabudowa obustronna luźna, teren chroniony zlokalizowany 6,0-11,0 m od krawędzi jezdni. 
Ruch pojazdów o średnim natężeniu 643 poj/h i 12,9 % udziale pojazdów ciężkich w ogólnym 
strumieniu ruchu powoduje średni długookresowy hałas, na granicy terenu chronionego, rzędu 
72,1 dB. 

Pietrzykowice 

Pietrzykowice 29 – droga na trasie Wrocław - Kąty Wrocławskie, dwukierunkowa o nawierzchni 
asfaltowej w stanie technicznym bardzo dobrym. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 462 poj/h 
i znaczącym 14,3 % udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. Powoduje średni 
długookresowy hałasu LDWN, na granicy terenu chronionego, rzędu 72,7 dB. Zabudowa o charakterze 
luźnym, jednorodzinnym, teren chroniony zlokalizowany ok. 4,0-10,0 m od krawędzi jezdni. 

Pełcznica 

Pełcznica 15 – droga o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym. Średni długookresowy 
poziom LDWN, na granicy terenu chronionego wynosił 72,1 dB i jest wynikiem natężenia ruchu 
kształtującego się na poziomie ok. 265 poj/h. Zaznaczyć należy, że udział pojazdów ciężkich jest na 
tym odcinku znaczny i stanowi ok. 20,0 % w ogólnym strumieniu ruchu. Zabudowa o charakterze 
luźnym, jednorodzinnym zagrodowym, teren chroniony usytuowany 2,0-10,0 m od krawędzi jezdni. 

Na terenie powiatu wrocławskiego badaniami monitoringowymi objęto 23 odcinków dróg. We 
wszystkich punktach stwierdzony długookresowy średni poziom LDWN, na granicy terenu chronionego 
mieścił w przedziale 62,4 dB - 78,1 dB i przekraczał wartość dopuszczalną 60 dB. Natężenie hałasu 
przy zabudowie mieszkalnej, określono metodą obliczeniową, w trzech punktach pomiarowych (w 
Długołęce, Siechnicy oraz w Bielanach Wrocławskich) przekraczała ona wartość 75 dB przyjętą dla 
stref zagrożenia hałasem. W 10 punktach (43,5 %) odnotowany średni długookresowy poziom LDWN 

przekraczał wartość 70 dB przyjętą jako bardzo uciążliwą. W pozostałych 10 pomierzonych punktach 
również obliczone wartości LDWN przekraczały wartości dopuszczalne. 



Mapa rozmieszczenia punktów pomiarowych na terenie powiatu wrocławskiego 
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POWIAT TRZEBNICKI  

Tabela 4. Wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu trzebnickiego w 2007 r. 

Lp Lokalizacja punktów pomiarowych 
Natężenie 

ruchu  poj/h 

Natężenie 
ruchu poj/h 

ciężarowych 

LDWN 
dla 1m 

[dB] 

LN dla 
1m 
[dB] 

LDWN na linii 
zabudowy 

[dB] 

LN na linii 
zabudowy 

[dB] 

24. Trzebnica ul. Obornicka 16 d 173 8 72,5 63,6 68,3 59,4 

25.  ul. Daszyńskiego 301 3 67,3 58,4 64,7 55,8 

26.  ul. Milicka 15 671 97 76,8 67,9 70,7 61,8 

27.  ul. Prusicka 582 89 76,2 67,3 71,3 62,4 

28.  ul. Wrocławska 16 479 23 75,9 67,0 72,9 64 

29.  ul. Bochenka 505 38 75,0 66,1 73,4 64,5 

30. Zawonia ul. Trzebnicka (kościół) 125 32 70,5 61,6 65,3 56,4 

31.  ul. Oleśnicka 15 127 24 69,6 60,5 67,2 58,1 

32. Wisznia Mała Wisznia Mała 697 116 83,9 75,0 75,5 66,1 

33. Skarszyn Skarszyn 129 16 69,6 60,7 67,3 58,4 

34. Psary Psary 13 841 122 81,5 72,6 78,9 70,0 

35. Prusice ul. Rynek 108 - 56,2 47,3 52,4 46,5 

36. Żmigród ul. Kościuszki 128 13 70,1 61,2 65,4 56,5 

37.  ul. Wojska Polskiego 177 6 67,3 58,4 65,7 56,8 

38. Oborniki Śląskie ul. Wrocławska  398 27 75,3 66,4 70,0 59,1 

39.  ul. Skłodowskiej 51a 427 26 73,3 64,4 64,6 55,7 

40. Pęgów ul. Wrocławska 34 453 37 75,7 66,8 70,3 61,4 

Trzebnica 

ul. Obornicka - punkt zlokalizowany przy drodze wylotowej w kierunku Obornik Śląskich, ruch 
dwukierunkowy. Zabudowa mieszana, jednokondygnacyjna i wielokondygnacyjna, zlokalizowana 4,1 
– 15,0 m od krawędzi jezdni. Stan nawierzchni asfaltowej bardzo dobry. Natężenie ruchu kształtowało 
się na poziomie 173 poj/h i 4,6 % udziale pojazdów ciężkich. Stwierdzony długookresowy średni 
poziom dźwięku LDWN, na granicy terenu chronionego, odpowiadał 68,3 dB. 

ul. Daszyńskiego - droga jednokierunkowa, o asfaltowej nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 
Zabudowa obustronna zwarta, wielokondygnacyjna, zlokalizowana 2,5-7,0 m od krawędzi jezdni. 
Stwierdzony długookresowy średni poziom hałasu (LDWN), na granicy terenu chronionego odpowiadał 
64,7 dB przy natężeniu ruchu 301 poj/h i zakazie ruchu samochodami ciężarowymi. 

ul. Milicka 15 – punkt zlokalizowany przy drodze wylotowej w kierunku Milicza, droga 
dwukierunkowa, stan nawierzchni asfaltowej bardzo dobry. Zabudowa jednostronna, zwarta, 
wielokondygnacyjna, zlokalizowana ok. 8,0 m od krawędzi jezdni. Stwierdzone natężenie ruchu 
wynosiło 671 poj/h przy udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 14,5 %, 
a długookresowy średni poziom hałasu LDWN, na granicy terenu chronionego, odpowiadał 70,7 dB. 

ul. Prusicka 37 – droga dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie 
technicznym. Stwierdzony długookresowy średni poziom hałasu LDWN, na granicy terenu chronionego, 
odpowiadał 71,3 dB przy 15,3 % udziale pojazdów ciężkich w ogólnym natężeniu sięgającym 
582 poj/h. Zabudowa luźna, jednorodzinna, obustronna, teren chroniony usytuowany ok. 5,0-10,0 m 
od krawędzi jezdni. 

ul. Wrocławska 16 - droga o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym, dwukierunkowa 
o zabudowie obustronnej, luźnej usytuowanej ok. 2,7 m od krawędzi jezdni. Długookresowy średni 



poziom dźwięku LDWN, na granicy terenu chronionego, odpowiadał 72,9 dB jest wynikiem natężenia 
ruchu kształtującego się na poziomie ok. 479 poj/h i 4,8 % udziale pojazdów ciężkich w ogólnym 
strumieniu ruchu. 

ul. Bochenka - punkt zlokalizowany przy drodze dwukierunkowej, o nawierzchni asfaltowej 
w bardzo dobrym stanie technicznym. Średni długookresowy poziom dźwięku LDWN, na granicy 
terenu chronionego, odpowiadał 73,4 dB przy natężeniu ruchu 505 poj/h i udziale pojazdów ciężkich 
w strumieniu ruchu sięgającym 7,5 %. Zabudowa zwarta, wielokondygnacyjna, obustronna, 
usytuowana ok. 2,0-5,0 m od krawędzi jezdni. 

Zawonia 

ul. Trzebnicka (kościół) – droga o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. 
Teren chroniony oddalony od krawędzi jezdni o 6,0-10,0 m. Zabudowa obustronna, luźna, 
jednorodzinna, dwukondygnacyjna. Stwierdzony długookresowy średni poziom hałasu LDWN, na 
granicy terenu chronionego, odpowiadał 65,3 dB przy natężeniu 125 poj/h i 25,6 % udziale pojazdów 
ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. 

ul. Oleśnicka 15 – punkt zlokalizowany przy drodze wylotowej w kierunku Oleśnicy, ruch 
dwukierunkowy. Zabudowa mieszana, jednorodzinna, obustronna, teren chroniony zlokalizowany 
ok. 2,0 - 5,0 m od krawędzi jezdni. Stan nawierzchni asfaltowej dobry. Natężenie ruchu kształtowało 
się na poziomie 127 poj/h i 18,9 % udziale pojazdów ciężkich. Stwierdzony długookresowy średni 
poziom dźwięku LDWN, na granicy terenu chronionego, odpowiadał 67,2 dB. 

Wisznia Mała 

Wisznia Mała – droga o odnowionej nawierzchni asfaltowej, dwukierunkowa na trasie Wrocław-
Trzebnica. Stwierdzony długookresowy średni poziom hałasu LDWN, na granicy terenu chronionego, 
odpowiadał 75,5 dB przy natężeniu ruchu 697 poj/h i 16,6 % udziale pojazdów ciężkich w ogólnym 
strumieniu ruchu. Zabudowa o charakterze jednorodzinnym, luźnym, teren chroniony usytuowany ok. 
15,0 m od krawędzi jezdni. 

Skarszyn 

Skarszyn – droga dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej w stanie technicznym bardzo dobrym. 
Ruch pojazdów o średnim natężeniu 129 poj/h i 12,4 % udziale pojazdów ciężkich w ogólnym 
strumieniu ruchu. Stwierdzony długookresowy średni poziom hałasu LDWN, na granicy terenu 
chronionego, odpowiadał 67,3 dB. Zabudowa obustronna o charakterze jednorodzinnym, 
zagrodowym, teren chroniony zlokalizowany ok. 1,6-3,0 m od krawędzi jezdni. 

Psary 

Psary 13 - droga dwukierunkowa n trasie Wrocław-Trzebnica, o nawierzchni asfaltowej w stanie 
dobrym. Zabudowa obustronna, luźna, jedno i wielorodzinna, teren chroniony zlokalizowany 2,3-4,0 
m od krawędzi jezdni. Średni długookresowy poziom LDWN, na granicy terenu chronionego 78,9 dB 
jest wynikiem natężenia ruchu kształtującego się na poziomie ok. 841 poj/h. Zaznaczyć należy, że 
udział pojazdów ciężkich jest na tym odcinku znaczny i stanowi ok. 14,5 % w ogólnym strumieniu 
ruchu. 

Prusice 

ul. Rynek 15 - punkt zlokalizowany w centralnej części miasta, przy drodze o ruchu 
jednokierunkowym, o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Stwierdzony 
długookresowy średni poziom hałasu LDWN, na granicy terenu chronionego, odpowiadał 52,4 dB przy 
natężeniu ruchu 108 poj/h i zakazie jazdy pojazdami ciężarowymi. Zabudowa wielorodzinna, zwarta, 
wielokondygnacyjna, teren chroniony usytuowany ok. 4,0-5,0 m od krawędzi jezdni. 



Żmigród 

ul. Kościuszki – ulica dojazdowa, o nawierzchni asfaltowej, dwukierunkowa, zabudowa mieszana, 
obustronna, średni długookresowy poziom hałasu LDWN, na granicy terenu chronionego, odpowiadał 
65,4 dB przy natężeniu ruchu 128 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynoszącym 
10,1 %. Teren chroniony usytuowany ok. 4,8-7,3 m od krawędzi jezdni. 

ul. Wojska Polskiego – droga w centralnej części miasta, jednokierunkowa o nawierzchni asfaltowej 
w bardzo dobrym stanie technicznym. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 177 poj/h. Zaznaczyć 
należy, że udział pojazdów ciężkich jest na tym odcinku ograniczony i stanowi ok. 3,4 % w ogólnym 
strumieniu ruchu. Średni długookresowy poziom hałasu LDWN, na granicy terenu chronionego, 
odpowiadał 65,7 dB. Zabudowa obustronna o charakterze wielorodzinnym, wielokondygnacyjnym, 
zwartym zlokalizowana ok. 2,0 m od krawędzi jezdni. 

Oborniki Śląskie 

ul. Wrocławska – punkt usytuowany przy drodze wylotowej w kierunku Wrocławia. Droga 
o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym. Stwierdzony długookresowy średni poziom hałasu 
LDWN, na granicy terenu chronionego, odpowiadał 70,0 dB przy natężeniu ruchu 398 poj/h i 6,8 % 
udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. Zabudowa o charakterze luźnym, 
jednorodzinnym i wielorodzinnym, obustronna, usytuowana 5,0 m od krawędzi jezdni. 

ul. Skłodowskiej 51a – punkt zlokalizowany przy drodze wylotowej w kierunku Trzebnicy, droga 
dwukierunkowa. Stan techniczny nawierzchni bardzo dobry. Zabudowa obustronna 
wielokondygnacyjna, teren chroniony zlokalizowany 5,0-12,0 m od krawędzi jezdni. Ruch pojazdów 
o średnim natężeniu 427 poj/h i 6,1 % udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu 
powoduje średni długookresowy hałas, na granicy terenu chronionego, rzędu 64,6 dB. 

Pęgów – droga na trasie Wrocław – Oborniki Śląskie, dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej 
w stanie bardzo dobrym. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 453 poj/h i znaczącym 8,2 % udziale 
pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu powoduje średni długookresowy, na granicy terenu 
chronionego, hałas rzędu 70,3 dB. Zabudowa obustronna o charakterze luźnym, jednorodzinnym, 
zagrodowym zlokalizowana ok. 5,0-7,0 m od krawędzi jezdni. 

Na terenie powiatu trzebnickiego badaniami monitoringowymi objęto 17 odcinków dróg. We 
wszystkich punktach stwierdzony długookresowy średni poziom LDWN, na granicy terenu chronionego 
mieścił w przedziale 52,4 dB - 78,9 dB i tylko w jednym punkcie pomiarowym zlokalizowanym 
w Prusicach nie przekraczał wartości dopuszczalnej 60 dB. Natężenie hałasu przy zabudowie 
mieszkalnej, określono metodą obliczeniową, w dwóch punktach pomiarowych przy drodze krajowej 
nr 5 (w Wiszni Małej oraz w Psarach) przekraczało wartość 75 dB przyjętą dla stref zagrożenia 
hałasem. W 6 punktach (35,3 %) odnotowany średni długookresowy poziom LDWN przekraczał wartość 
70 dB przyjętą jako bardzo uciążliwą. W pozostałych 8 pomierzonych punktach również obliczone 
wartości LDWN przekraczały wartości dopuszczalne. 

Przeprowadzone badania mają charakter orientacyjny a ich podstawowym celem jest 
podkreślenie problemu uciążliwości akustycznej wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych na 
terenie powiatu trzebnickiego. Wskazują one na potrzebę dalszych szczegółowych pomiarów. 



Mapa rozmieszczenia punktów pomiarowych na terenie powiatu trzebnickiego 

IV. PODSUMOWANIE 

Większość problemów z uciążliwością hałasową występuje przeważnie przy drogach 
z ruchem tranzytowym i głównych ciągach komunikacyjnych itp. Przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych hałasu występują przede wszystkim tam, gdzie zabudowa mieszkalna zlokalizowana 
jest bezpośrednio przy ulicy. W sytuacjach tych, poza właściwym utrzymaniem nawierzchni 
drogowej, nie ma praktycznie możliwości zastosowania technicznych środków ochrony środowiska. 
Dotyczy to wielu dróg i ulic na terenach zabudowanych, gdzie niewielkie są możliwości zastosowania 
skutecznych narzędzi ochrony przeciwakustycznej. 

Praktycznie jedynym działaniem skutkującym dotrzymaniem wymagań w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu, mogłoby być ograniczenie lub nawet zakaz ruchu na ulicy. Realne 



i skuteczne przedsięwzięcia ochronne, techniczne i organizacyjne, można stosować bowiem jedynie 
z uwzględnieniem całego systemu komunikacyjnego miejscowości.  

Ochrona środowiska i ludzi przed uciążliwym oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego 
powinna więc polegać na ingerowaniu w sposób kompleksowy w cały system komunikacyjny miasta 
lub część systemu, którą można funkcjonalnie z niego wydzielić. Głównie działania powinny iść 
w kierunku: 

• powiązania problemów ochrony środowiska przed hałasem z procesami planowania 
przestrzennego, 

• budowy obwodnic wokół miast a tym samym wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze 
stref sródmiejskich miast, 

• rozszerzenia wiedzy w zakresie zagrożenia hałasem, 
• prowadzenia monitoringu hałasu oraz zapewnienia udostępnianie opinii społecznej 

informacji o stanie zagrożenia hałasem, 
• poszukiwania nowych rozwiązań technicznych mogących zredukować emisję hałasu. 
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KLIMAT AKUSTYCZNY W WYBRANYCH PUNKTACH POMIAROWCH –  
POWIAT GŁOGOWSKI W 2007 R. 

I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Podstawowym celem pomiarów hałasu komunikacyjnego ( pomiary monitoringowe)  
było określenie klimatu akustycznego wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych ( drogi 
krajowe i drogi wojewódzkie) na terenie powiatu głogowskiego, jak również cel wynikający z  
art. 117 pkt. 5 ustawy - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 
129,  poz. 902 z późniejszymi zmianami ). 

Badania przeprowadzono na terenie powiatu głogowskiego wzdłuż drogi krajowej nr 12 i 
dróg wojewódzkich nr 292, 329,330. O ostatecznej lokalizacji punktów monitoringowych 
zadecydowała ilość mieszkańców narażonych na hałas,  wyniki pomiarów  wykonanano w 
odległości  1m od krawędzi jezdni. 

Kryteria oceny hałasu komunikacyjnego w środowisku 

Wyniki badań wskazują na ogólną tendencję 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 wartości dopuszczalnych 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. 

W strefie zagrożeń, w której równoważny poziom hałasu przekracza wartość - 75 dB, 
powinny znaleźć się wyłącznie pasy zieleni izolacyjnej, infrastruktura techniczna związana z 
drogą oraz techniczne urządzenia ochrony środowiska. 



Obszar dużych uciążliwości (poziom hałasu większy niż  70 dB w dzień  i 60 dB w porze 
nocnej,) 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 norm dla pory dziennej i nocnej. 

II. PROCEDURA BADA Ń HAŁASU DROGOWEGO 

Kryteria lokalizacji punktów pomiarowych 

Realizując cele niniejszych badań należało przede wszystkim określić tereny zagrożone 
hałasem, na których przekroczone zostały wartości dopuszczalne poziomu hałasu – tzw: 
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.  

Pomiarami zasadniczymi objęto drogę krajowa nr 12  i drogi wojewódzkie nr 292, 329,330., 
na których odbywał się ruch tranzytowy. 

Punkty pomiarowe zarówno do wstępnych i zasadniczych badań monitoringowych 
lokalizowano na terenie prawnie chronionym (zabudowa mieszkaniowa), na wysokości 1,5 
m nad poziomem terenu. 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. 

Pomiary hałasu drogowego 
W trakcie pomiarów terenowych wykorzystano metodę pomiarów pojedynczych zdarzeń 
akustycznych (zwane potocznie metodą SEL) 
Metoda ta polega na: 
a) terenowych pomiarach ekspozycyjnych poziomów dźwięku, 
b) wyznaczeniu równoważnego poziomu dźwięku na podstawie zmierzonych poziomów 
ekspozycyjnych. 
Ekspozycyjne poziomy dźwięku, oznaczane LAE, mierzone są dla pojedynczych zdarzeń 
akustycznych. 

Pojedyncze zdarzenia akustyczne łączy się w klasy. Dla każdej klasy wyznaczana jest 
wartość średnia oraz odchylenie standardowe. 

Podstawowym kryterium łączenia pojedynczych zdarzeń akustycznych w klasy jest 
uzyskanie możliwie niskiej wartości odchylenia standardowego dla klasy, oznaczonego jako 
σLAE. 

W pomiarach hałasu dla dróg dzieli się pojedyncze zdarzenia akustyczne na 
następujące cztery klasy: 
- Lp  — pojazdy lekkie poruszające się po bliższej jezdni arterii komunikacyjnej (w prawo — 
patrząc z punktu pomiarowego w kierunku ulicy), 
-  L l — pojazdy lekkie poruszające się po dalszej jezdni arterii komunikacyjnej (w lewo), 
-  Cp — pojazdy ciężkie poruszające się po bliższej jezdni arterii komunikacyjnej (w prawo), 
-  Cl — pojazdy ciężkie poruszające się po dalszej jezdni arterii komunikacyjnej (w lewo). 



Do pojazdów lekkich zalicza się samochody osobowe i dostawcze, natomiast do 
ciężkich: samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki i inne hałaśliwe pojazdy specjalne. Do 
grupy pojazdów ciężkich wliczane są także motocykle. 

Czas pomiaru poziomu LAE dla każdego pojedynczego zdarzenia akustycznego nie 
może być mniejszy niż akustyczny czas trwania zjawiska, to znaczy by wartość chwilowa 
poziomu dźwięku generowanego przez wydarzenie akustyczne zawierają się w przedziale: 

LAmax — 10 dB ≤ LA(t) ≤ LAmax 
gdzie: 
LA(t) — chwilowa wartość poziomu dźwięku, dB, 
LAmax — maksymalna wartość poziomu dźwięku. 

Dla ruchu drogowego na obszarach zurbanizowanych czas ten nie powinien być 
mniejszy niż 6 s. 

Dla każdej klasy pojedynczych zdarzeń akustycznych oblicza się średnià wartość 
poziomu ekspozycyjnego według wzoru: 

 
w którym: 
n — liczebność klasy, to jest liczba pomiarów pojedynczych zdarzeń akustycznych k-tej 
klasy, 
LAEk — średni dla k-tej klasy poziom ekspozycyjny w dB, 
LAEki — zmierzona wartość poziomu ekspozycyjnego zakwalifikowanego do k-tej klasy. 
Dla każdej klasy pojedynczych zdarzeń akustycznych określa się odchylenie standardowe w 
próbce według wzoru: 

 
oznaczenia jak poprzednio. 
Wynikową wartość równoważnego poziomu dźwięku określa się z zależności: 

 
gdzie: 
T — czas odniesienia w sekundach, 
Nk — liczba pojedynczych zdarzeń akustycznych k-tej klasy zaobserwowana w czasie 
odniesienia T, 
LAEk — średni dla k-tej klasy poziom ekspozycyjny w dB, 
m — liczba klas 

Badania właściwe 

Powyższa metodyka służy do wyznaczenia wartości równoważnego poziomu hałasu 
(LAeq) wraz z niepewnością oszacowaną (∆ ± LAeq). 

Jednocześnie w trakcie właściwych pomiarów SEL, wykonano  kontrolny pomiar dla 
czasu odniesienia t = 10 min. Wyniki z pomiarów zawarte są w sprawozdaniach 
pomiarowych. 

Końcowym wynikiem obliczeń jest określenie długookresowego średniego poziomu 
dźwięku A wyrażony w decybelach (dB) wyznaczonego jako wskaźnik LDWN i LN wraz z 
niepewnością oszacowaną (± ∆). 



III. ORGANIZACJA I WYNIKI BADA Ń HAŁASU DROGOWEGO 

Czynności związane z badaniami akustycznymi prowadzono w okresie od kwietnia do  
października 2007 roku. W pierwszej fazie badań wyznaczono główne trasy komunikacyjne 
oraz podzielono je na odcinki jednorodne pod względem akustycznym.  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, których 
charakterystykę przedstawiono w poniższych sprawozdaniach: 



Punkt pomiarowy nr 1  

 ul. DANKOWICE nr 8 

1. Lokalizacja punktu pomiarowego:                               Dankowice nr 8 
a) współrzędne punktu pomiarowego                                               N-51,62356, E-015,97802 
2. Nazwa odcinka drogi                                                           Droga krajowa nr 12 
3. Rodzaj drogi                                                                            zamiejska 
4. Typ drogi 
5. Parametry arterii 
a) długości odcinka przy którym prowadzone były badania  -        400m 
b) liczba pasów ruchu                                                              -       2 
c) szerokość pasa ruchu                                                           -       4 m 
d) szerokość pasa dzielącego                                                   -       brak 
e) stan jezdni                                                                            -       asfaltowa, bez pobocza  
f) położenie  geograficzne                                                        -      w poziomie terenu 
6. Parametry ruchu 
a) natężenie ruchu  
b) struktura strumienia pojazdów 
c) średnia prędkość potoku ruchu                                              -     50m/h 
d) rodzaj ruchu                                                                           -     przerywany, tranzytowy, docelowy 
7. Otoczenie źródła hałasu 
a) rodzaj zabudowy: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                          -  zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, jednorodzinna 
- po przeciwnej stronie                                                                -   zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, jednorodzinna 
b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
- po stronie wykonywania pomiarów                                           - 1m od krawędzi drogi i 5 m od elewacji budynku 
- po przeciwnej stronie                                                                  - 5m 
c) wysokość pierwszej linii zabudowy 
- po stronie wykonywania pomiarów                                            - 5m 
- po przeciwnej stronie                                                                  -  7,5  
d) liczba obiektów (budynków) bezpośrednio eksponowanych na hałas: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                             - 4 
- po przeciwnej stronie                                                                   -  5   
e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas - 60 



Karta ze sprawozdania z pomiarów hałasu drogowego dla punktu nr 1. 

Sprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego punkt nr 1  
Metoda: Pomiary pojedynczych zdarzeń akustycznych 

Miejscowość, Data Powiat Głogowski                 2007 rok. 
Odcinek drogi: Droga nr 12 Głogów  - Granica Państwa   
Punkt pomiarowy: Miejscowość Dankowice nr 8 Miejscowość Dankowice nr 8 Miejscowość Dankowice nr 8 Miejscowość Dankowice nr 8         
Odległość punktu od drogi [m]   1,0   m Wysokość  1,5  m 
Miernik: BiK  2231     
Warunki meteo: Wilgotność 65% Temperatura  

 19OC 
  Wiatr 1,2m/s Ciśnienie 1004hPa 
Pomiary wykonał: Daniel Kwasiński 

WYNIKI  BADAŃ         
Pomiar kontrolny  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 156 132 36 72 
Poziom hałasu obliczony 71,0 +/- 1,8 dB 
Poziom hałasu zmierzony 72,3 dB 

Poziomy SEL  LP LL CP CL 

Poziom SEL [dB] 78,578,578,578,5    78,678,678,678,6    88,088,088,088,0    88,688,688,688,6    

Błąd obliczeń [dB] 0,8 1,0 1,5 1,6 
WYNIKI  OBLICZEŃ         

Dzień (6 do 18)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 121 121 20 20 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,d  [dB] 71,071,071,071,0    +/- 1,8 dB 
Wieczór (18 do 22)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 104 104 17 17 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,w  [dB] 70,370,370,370,3    +/- 1,8 dB 
Noc (22 do 6)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 26 26 4 4 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,n = LN [dB] 64,364,364,364,3    +/- 1,8 dB 

LDWN [dB] 73,273,273,273,2    +/- 1,8 dB 



Punkt pomiarowy nr 2  
ul. NIELUBIA nr 49 

1. Lokalizacja punktu pomiarowego:                               Nielubia nr 49 
a) współrzędne punktu pomiarowego                                               N-51,63495, E-015,99398 
2. Nazwa odcinka drogi                                                           Droga krajowa nr 12 
3. Rodzaj drogi                                                                            zamiejska 
4. Typ drogi 
5. Parametry arterii 
a) długości odcinka przy którym prowadzone były badania  -        400m 
b) liczba pasów ruchu                                                              -       2 
c) szerokość pasa ruchu                                                           -       4 m 
d) szerokość pasa dzielącego                                                   -       brak 
e) stan jezdni                                                                            -       asfaltowa, z poboczem 
f) położenie  geograficzne                                                        -      w poziomie terenu 
6. Parametry ruchu 
a) natężenie ruchu  
b) struktura strumienia pojazdów 
c) średnia prędkość potoku ruchu                                              -     50m/h 
d) rodzaj ruchu                                                                           -     przerywany, tranzytowy, docelowy 
7. Otoczenie źródła hałasu 
a) rodzaj zabudowy: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                          -  zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, jednorodzinna 
- po przeciwnej stronie                                                                -   brak zabudowy mieszkalnej / boisko sportowe/ 
b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
- po stronie wykonywania pomiarów                                           - 1m od krawędzi drogi i 5 m od elewacji budynku 
- po przeciwnej stronie                                                                  -  
c) wysokość pierwszej linii zabudowy 
- po stronie wykonywania pomiarów                                            - 7,5 – 10 m 
- po przeciwnej stronie                                                                  -    
d) liczba obiektów (budynków) bezpośrednio eksponowanych na hałas: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                             - 10 
- po przeciwnej stronie                                                                   -     
e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas - 80 



Karta ze sprawozdania z pomiarów hałasu drogowego dla punktu nr 2. 

Sprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego punkt nr 2  
Metoda: Pomiary pojedynczych zdarzeń akustycznych 

Miejscowość, Data Powiat Głogowski                 2007 rok. 

Odcinek drogi: Droga nr 12 
Głogów  - Granica 
Państwa 

  

Punkt pomiarowy: Miejscowość Nielubia nr 49 Miejscowość Nielubia nr 49 Miejscowość Nielubia nr 49 Miejscowość Nielubia nr 49         
Odległość punktu od drogi [m]   1,0   m Wysokość  1,5  m 
Miernik: BiK  2231     
Warunki meteo: Wilgotność 62% Temperatura  

 21OC 
  Wiatr 1,7m/s Ciśnienie 1007hPa 
Pomiary wykonał: Daniel Kwasiński 

WYNIKI  BADAŃ         
Pomiar kontrolny  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 444 468 36 24 
Poziom hałasu obliczony 72,0 +/- 2,1 dB 
Poziom hałasu zmierzony 74,3 dB 

Poziomy SEL  LP LL CP CL 

Poziom SEL [dB] 82,082,082,082,0    81,481,481,481,4    89,089,089,089,0    89,789,789,789,7    

Błąd obliczeń [dB] 1,1 1,9 1,6 1,9 
WYNIKI  OBLICZEŃ         

Dzień (6 do 18)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 84 84 19 19 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,d  [dB] 72,072,072,072,0    +/- 2,1 dB 
Wieczór (18 do 22)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 72 72 16 16 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,w  [dB] 71,371,371,371,3    +/- 2,1 dB 
Noc (22 do 6)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 18 18 4 4 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,n = LN [dB] 65,365,365,365,3    +/- 2,1 dB 

LDWN [dB] 74,274,274,274,2    +/- 2,1 dB 



Punkt pomiarowy nr 3  
ul. ŻUKOWICE nr 120 

1. Lokalizacja punktu pomiarowego:                               Żukowice nr 120 
a) współrzędne punktu pomiarowego                                               N-51,67642, E-015,98325 
2. Nazwa odcinka drogi                                                           Droga wojewódzka nr 292 
3. Rodzaj drogi                                                                            zamiejska 
4. Typ drogi 
5. Parametry arterii 
a) długości odcinka przy którym prowadzone były badania  -        400m 
b) liczba pasów ruchu                                                              -       2 
c) szerokość pasa ruchu                                                           -       4 m 
d) szerokość pasa dzielącego                                                   -       brak 
e) stan jezdni                                                                            -       asfaltowa, koleiny, bez pobocza  
f) położenie  geograficzne                                                        -      w poziomie terenu 
6. Parametry ruchu 
a) natężenie ruchu  
b) struktura strumienia pojazdów 
c) średnia prędkość potoku ruchu                                              -     50m/h 
d) rodzaj ruchu                                                                           -     przerywany, tranzytowy, docelowy do HM Głogów 
7. Otoczenie źródła hałasu 
a) rodzaj zabudowy: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                          -  zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, jednorodzinna 
- po przeciwnej stronie                                                                -   brak zabudowy mieszkalnej / HM Głogów/ 
b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
- po stronie wykonywania pomiarów                                           - 1m od krawędzi drogi i 4 m od elewacji budynku 
- po przeciwnej stronie                                                                  -  
c) wysokość pierwszej linii zabudowy 
- po stronie wykonywania pomiarów                                            - 7,5  m 
- po przeciwnej stronie                                                                  -    
d) liczba obiektów (budynków) bezpośrednio eksponowanych na hałas: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                             - 4 
- po przeciwnej stronie                                                                   -     
e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas - 20 



Karta ze sprawozdania z pomiarów hałasu drogowego dla punktu nr 3. 

Sprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego punkt nr 3  
Metoda: Pomiary pojedynczych zdarzeń akustycznych 

Miejscowość, Data Powiat Głogowski                 2007 rok. 
Odcinek drogi: Droga nr 292 Głogów  - Bytom Odrzański   
Punkt pomiarowy: MiejscowMiejscowMiejscowMiejscowość Żukowice nr 120ość Żukowice nr 120ość Żukowice nr 120ość Żukowice nr 120        
Odległość punktu od drogi [m]   1,0   m Wysokość  1,5  m 
Miernik: BiK  2231     
Warunki meteo: Wilgotność 58% Temperatura  

 24OC 
  Wiatr 1,0m/s Ciśnienie 1017hPa 
Pomiary wykonał: Daniel Kwasiński 

WYNIKI  BADAŃ         
Pomiar kontrolny  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 540 306 60 12 
Poziom hałasu obliczony 72,4 +/- 2,0 dB 
Poziom hałasu zmierzony 74,0 dB 

Poziomy SEL  LP LL CP CL 

Poziom SEL [dB] 81,581,581,581,5    80,980,980,980,9    88,388,388,388,3    89,089,089,089,0    

Błąd obliczeń [dB] 1,0 1,6 1,8 1,9 
WYNIKI  OBLICZEŃ         

Dzień (6 do 18)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 125 125 20 20 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,d  [dB] 72,472,472,472,4    +/- 2,0 dB 
Wieczór (18 do 22)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 107 107 17 17 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,w  [dB] 77771,71,71,71,7    +/- 2,0 dB 
Noc (22 do 6)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 27 27 4 4 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,n = LN [dB] 65,765,765,765,7    +/- 2,0 dB 

LDWN [dB] 74,674,674,674,6    +/- 2,0 dB 



Punkt pomiarowy nr 4  
BRZEG GŁOGOWSKI nr 7 

1. Lokalizacja punktu pomiarowego:                               Brzeg Głogowski  nr 7 
a) współrzędne punktu pomiarowego                                               N-51,69178, E-015,918445 
2. Nazwa odcinka drogi                                                           Droga wojewódzka nr 292 
3. Rodzaj drogi                                                                            zamiejska 
4. Typ drogi 
5. Parametry arterii 
a) długości odcinka przy którym prowadzone były badania  -        300m 
b) liczba pasów ruchu                                                              -       2 
c) szerokość pasa ruchu                                                           -       4 m 
d) szerokość pasa dzielącego                                                   -       brak 
e) stan jezdni                                                                            -       asfaltowa,   
f) położenie  geograficzne                                                        -      w poziomie terenu, z poboczem 
6. Parametry ruchu 
a) natężenie ruchu  
b) struktura strumienia pojazdów 
c) średnia prędkość potoku ruchu                                              -     40m/h 
d) rodzaj ruchu                                                                           -     przerywany, docelowy, tranzytowy 
7. Otoczenie źródła hałasu 
a) rodzaj zabudowy: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                          -  zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, jednorodzinna 
- po przeciwnej stronie                                                                -   zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, jednorodzinna 
b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
- po stronie wykonywania pomiarów                                           - 1m od krawędzi drogi i 3 m od elewacji budynku  
- po przeciwnej stronie                                                                  - 5 m 
c) wysokość pierwszej linii zabudowy 
- po stronie wykonywania pomiarów                                            - 5 -7,5  m 
- po przeciwnej stronie                                                                  -  7,5 m  
d) liczba obiektów (budynków) bezpośrednio eksponowanych na hałas: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                             - 9 
- po przeciwnej stronie                                                                   -  7   
e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas - 250 



Karta ze sprawozdania z pomiarów hałasu drogowego dla punktu nr 4. 

Sprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego punkt nr 4  
Metoda: Pomiary pojedynczych zdarzeń akustycznych 

Miejscowość, Data 
Powiat Głogowski                 2007 
rok. 

Odcinek drogi: Droga nr 292 Brzeg Głogowski  - Bytom Odrzański 
Punkt pomiarowy: Miejscowość Brzeg Głogowski nr 7Miejscowość Brzeg Głogowski nr 7Miejscowość Brzeg Głogowski nr 7Miejscowość Brzeg Głogowski nr 7      

Odległość punktu od drogi [m]   1,0   
m 

Wysokość  1,5  m 

Miernik: BiK  2231     
Warunki meteo: Wilgotność 55% Temperatura  

 22OC 
  Wiatr 0,4m/s Ciśnienie 1013hPa 
Pomiary wykonał: Daniel Kwasiński 

WYNIKI  BADAŃ         
Pomiar kontrolny  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 138 108 18 30 
Poziom hałasu obliczony 67,6 +/- 1,7 dB 
Poziom hałasu zmierzony 68,5 dB 

Poziomy SEL  LP LL CP CL 

Poziom SEL [dB] 80,580,580,580,5    79,879,879,879,8    85,085,085,085,0    84,884,884,884,8    

Błąd obliczeń [dB] 1,2 1,5 1,2 1,1 
WYNIKI  OBLICZEŃ         

Dzień (6 do 18)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 65 65 11 11 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,d  [dB] 67,667,667,667,6    +/- 1,7 dB 
Wieczór (18 do 22)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 55 55 10 10 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,w  [dB] 66,966,966,966,9    +/- 1,7 dB 
Noc (22 do 6)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 14 14 2 2 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,n = LN [dB] 60,960,960,960,9    +/- 1,7 dB 

LDWN [dB] 69,869,869,869,8    +/- 1,7 dB 



Punkt pomiarowy nr 5  
SERBY ul. GŁÓWNA nr 49 

1. Lokalizacja punktu pomiarowego:                               Serby ul. Główna   nr 49 
a) współrzędne punktu pomiarowego                                               N-51,68212, E-016,10897 
2. Nazwa odcinka drogi                                                           Droga krajowa nr 12 
3. Rodzaj drogi                                                                            zamiejska 
4. Typ drogi 
5. Parametry arterii 
a) długości odcinka przy którym prowadzone były badania  -        300m 
b) liczba pasów ruchu                                                              -       2 
c) szerokość pasa ruchu                                                           -       4 m 
d) szerokość pasa dzielącego                                                   -       brak 
e) stan jezdni                                                                            -       asfaltowa, z poboczem  
f) położenie  geograficzne                                                        -      w poziomie terenu 
6. Parametry ruchu 
a) natężenie ruchu  
b) struktura strumienia pojazdów 
c) średnia prędkość potoku ruchu                                              -     40m/h 
d) rodzaj ruchu                                                                           -     przerywany, tranzytowy, docelowy 
7. Otoczenie źródła hałasu 
a) rodzaj zabudowy: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                          -  zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, jednorodzinna 
- po przeciwnej stronie                                                                -   zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, jednorodzinna 
b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
- po stronie wykonywania pomiarów                                           - 1m od krawędzi drogi i 4 m od elewacji budynku 
- po przeciwnej stronie                                                                  - 5 m 
c) wysokość pierwszej linii zabudowy 
- po stronie wykonywania pomiarów                                            - 5 -10  m 
- po przeciwnej stronie                                                                  -  7,5 - 10 m  
d) liczba obiektów (budynków) bezpośrednio eksponowanych na hałas: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                             - 16 
- po przeciwnej stronie                                                                   -  12   
e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas - 600 



Karta ze sprawozdania z pomiarów hałasu drogowego dla punktu nr 5. 

Sprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego punkt nr 5  
Metoda: Pomiary pojedynczych zdarzeń akustycznych 

Miejscowość, Data 
Powiat Głogowski                 2007 
rok. 

Odcinek drogi: Droga nr 12  Głogów  - Wschowa   
Punkt pomiarowy: Miejscowość Miejscowość Miejscowość Miejscowość Serby ul. Główna  nr 49Serby ul. Główna  nr 49Serby ul. Główna  nr 49Serby ul. Główna  nr 49      

Odległość punktu od drogi [m]   1,0   
m 

Wysokość  1,5  m 

Miernik: BiK  2231     
Warunki meteo: Wilgotność 51% Temperatura  

 24OC 
  Wiatr 0,2m/s Ciśnienie 1023hPa 
Pomiary wykonał: Daniel Kwasiński 

WYNIKI  BADAŃ         
Pomia r kontrolny  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 552 606 84 108 
Poziom hałasu obliczony 72,7 +/- 1,8 dB 
Poziom hałasu zmierzony 72,9 dB 

Poziomy SEL  LP LL CP CL 

Poziom SEL [dB] 80,480,480,480,4    80,280,280,280,2    84,884,884,884,8    84,084,084,084,0    

Błąd obliczeń [dB] 1,0 1,7 1,5 1,1 
WYNIKI  OBLICZEŃ         

Dzień (6 do 18)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 170 170 55 55 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,d  [dB] 72,772,772,772,7    +/- 1,8 dB 
Wieczór (18 do 22)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 146 146 47 47 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,w  [dB] 72,072,072,072,0    +/- 1,8 dB 
Noc (22 do 6)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 36 36 12 12 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,n = LN [dB] 66,066,066,066,0    +/- 1,8 dB 

LDWN [dB] 74,974,974,974,9    +/- 1,8 dB 



Punkt pomiarowy nr 6  
PRZEDMOŚCIE / szkoła podstawowa/ 

1. Lokalizacja punktu pomiarowego:                               Przedmoście /szkoła podstawowa/ 
a) współrzędne punktu pomiarowego                                               N-51,62863, E-016,15959 
2. Nazwa odcinka drogi                                                           Droga wojewódzka nr 292 
3. Rodzaj drogi                                                                            zamiejska 
4. Typ drogi 
5. Parametry arterii 
a) długości odcinka przy którym prowadzone były badania  -        400m 
b) liczba pasów ruchu                                                              -       2 
c) szerokość pasa ruchu                                                           -       3 m 
d) szerokość pasa dzielącego                                                   -       brak 
e) stan jezdni                                                                            -       asfaltowa, bez pobocza  
f) położenie  geograficzne                                                        -      w poziomie terenu 
6. Parametry ruchu 
a) natężenie ruchu  
b) struktura strumienia pojazdów 
c) średnia prędkość potoku ruchu                                              -     50m/h 
d) rodzaj ruchu                                                                           -     przerywany, docelowy 
7. Otoczenie źródła hałasu 
a) rodzaj zabudowy: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                          -  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szkoła 
- po przeciwnej stronie                                                                -   brak zabudowy/ boisko sportowe/ 
b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
- po stronie wykonywania pomiarów                                           - 1m od krawędzi drogi i 6 m od elewacji budynku 
- po przeciwnej stronie                                                                  -  
c) wysokość pierwszej linii zabudowy 
- po stronie wykonywania pomiarów                                            - 5 -10  m 
- po przeciwnej stronie                                                                  -    
d) liczba obiektów (budynków) bezpośrednio eksponowanych na hałas: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                             - 12 
- po przeciwnej stronie                                                                   -     
e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas - 500 



Karta ze sprawozdania z pomiarów hałasu drogowego dla punktu nr 6. 

Sprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego punkt nr 6  
Metoda: Pomiary pojedynczych zdarzeń akustycznych 

Miejscowość, Data 
Powiat Głogowski                 2007 
rok. 

Odcinek drogi: Droga nr 292  Głogów  - Grębocice   
Punkt pomiarowy: Miejscowość Przedmoście / szkoła podstawowa/Miejscowość Przedmoście / szkoła podstawowa/Miejscowość Przedmoście / szkoła podstawowa/Miejscowość Przedmoście / szkoła podstawowa/    

Odległość punktu od drogi [m]   1,0   
m 

Wysokość  1,5  m 

Miernik: BiK  2231     
Warunki meteo: Wilgotność 57% Temperatura  

 20OC 
  Wiatr 1,2m/s Ciśnienie 1003hPa 
Pomiary wykonał: Daniel Kwasiński 

WYNIKI  BADAŃ         
Pomiar kontrolny  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 84 114 6 18 
Poziom hałasu obliczony 61,4 +/- 1,3 dB 
Poziom hałasu zmierzony 68,1 dB 

Poziomy SEL  LP LL CP CL 

Poziom SEL [dB] 78,678,678,678,6    78,178,178,178,1    83,783,783,783,7    83,583,583,583,5    

Błąd obliczeń [dB] 0,9 0,6 0,8 0,8 
WYNIKI  OBLICZEŃ         

Dzień (6 do 18)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 24 24 4 4 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,d  [dB] 61,461,461,461,4    +/- 1,3 dB 
Wieczór (18 do 22)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 20 20 3 3 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,w  [dB] 60,760,760,760,7    +/- 1,3 dB 
Noc (22 do 6)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 5 5 1 1 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,n = LN [dB] 54,754,754,754,7    +/- 1,3 dB 

LDWN [dB] 63,663,663,663,6    +/- 1,3 dB 



Punkt pomiarowy nr 7  
BOREK nr 57 

1. Lokalizacja punktu pomiarowego:                               Borek nr 57 
a) współrzędne punktu pomiarowego                                               N-51,664722, E-016,16001 
2. Nazwa odcinka drogi                                                           Droga wojewódzka nr 330 
3. Rodzaj drogi                                                                            zamiejska 
4. Typ drogi 
5. Parametry arterii 
a) długości odcinka przy którym prowadzone były badania  -        400m 
b) liczba pasów ruchu                                                              -       2 
c) szerokość pasa ruchu                                                           -       3 m 
d) szerokość pasa dzielącego                                                   -       brak 
e) stan jezdni                                                                            -       asfaltowa, bez pobocza ,koleiny  
f) położenie  geograficzne                                                        -      w poziomie terenu 
6. Parametry ruchu 
a) natężenie ruchu  
b) struktura strumienia pojazdów 
c) średnia prędkość potoku ruchu                                              -     50m/h 
d) rodzaj ruchu                                                                           -     przerywany, docelowy 
7. Otoczenie źródła hałasu 
a) rodzaj zabudowy: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                          -  zabudowa mieszkaniowa zagrodowa jednorodzinna,  
- po przeciwnej stronie                                                                -   zabudowa mieszkaniowa zagrodowa jednorodzinna 
b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
- po stronie wykonywania pomiarów                                           - 1m od krawędzi drogi i 7 m od elewacji budynku 
- po przeciwnej stronie                                                                  - 8 m 
c) wysokość pierwszej linii zabudowy 
- po stronie wykonywania pomiarów                                            - 7,5 -10  m 
- po przeciwnej stronie                                                                  -  7,5-10  
d) liczba obiektów (budynków) bezpośrednio eksponowanych na hałas: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                             - 10 
- po przeciwnej stronie                                                                   -  9   
e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas - 200 



Karta ze sprawozdania z pomiarów hałasu drogowego dla punktu nr 7. 

Sprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego punkt nr 7  
Metoda: Pomiary pojedynczych zdarzeń akustycznych 

Miejscowość, Data Powiat Głogowski                 2007 rok. 
Odcinek drogi: Droga nr 330  Krzepów - Pęcław   
Punkt pomiarowy: Miejscowość Borek nr 57Miejscowość Borek nr 57Miejscowość Borek nr 57Miejscowość Borek nr 57        
Odległość punktu od drogi [m]   1,0   m Wysokość  1,5  m 
Miernik: BiK  2231     
Warunki meteo: Wilgotność 59% Temperatura  

 19OC 
  Wiatr 1,4m/s Ciśnienie 1013hPa 
Pomiary wykonał: Daniel Kwasiński 

WYNIKI  BADAŃ         
Pomiar kontrolny  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 48 60 6 6 
Poziom hałasu obliczony 54,8 +/- 1,0 dB 
Poziom hałasu zmierzony 64,1 dB 

Poziomy SEL  LP LL CP CL 

Poziom SEL [dB] 75,975,975,975,9    75,775,775,775,7    82,782,782,782,7    82,582,582,582,5    

Błąd obliczeń [dB] 0,6 0,4 0,7 0,5 
WYNIKI  OBLICZEŃ         

Dzień (6 do 18)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 9 9 1 1 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,d  [dB] 54,854,854,854,8    +/- 1,0 dB 
Wieczór (18 do 22)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 8 8 1 1 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,w  [dB] 54,154,154,154,1    +/- 1,0 dB 
Noc (22 do 6)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 2 2 0 0 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,n = LN [dB] 48,148,148,148,1    +/- 1,0 dB 

LDWN [dB] 57,057,057,057,0    +/- 1,0 dB 



Punkt pomiarowy nr 8  
JACZÓW 

1. Lokalizacja punktu pomiarowego:                               Jaczów 
a) współrzędne punktu pomiarowego                                               N-51,643721, E-016,18011 
2. Nazwa odcinka drogi                                                           Droga wojewódzka nr 329 
3. Rodzaj drogi                                                                            zamiejska 
4. Typ drogi 
5. Parametry arterii 
a) długości odcinka przy którym prowadzone były badania  -        400m 
b) liczba pasów ruchu                                                              -       2 
c) szerokość pasa ruchu                                                           -       4 m 
d) szerokość pasa dzielącego                                                   -       brak 
e) stan jezdni                                                                            -       asfaltowa, z poboczem   
f) położenie  geograficzne                                                        -      w poziomie terenu 
6. Parametry ruchu 
a) natężenie ruchu  
b) struktura strumienia pojazdów 
c) średnia prędkość potoku ruchu                                              -     50m/h 
d) rodzaj ruchu                                                                           -     przerywany, tranzytowy, docelowy 
7. Otoczenie źródła hałasu 
a) rodzaj zabudowy: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                          -  zabudowa mieszkaniowa zagrodowa jednorodzinna,  
- po przeciwnej stronie                                                                -   brak zabudowy / boisko sportowe/ 
b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
- po stronie wykonywania pomiarów                                           - 1m od krawędzi drogi i 25 m od elewacji budynku 
- po przeciwnej stronie                                                                  -  
c) wysokość pierwszej linii zabudowy 
- po stronie wykonywania pomiarów                                            - 7,5 -10  m 
- po przeciwnej stronie                                                                  -    
d) liczba obiektów (budynków) bezpośrednio eksponowanych na hałas: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                             - 12 
- po przeciwnej stronie                                                                   -     
e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas - 250 



Karta ze sprawozdania z pomiarów hałasu drogowego dla punktu nr 8. 

Sprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego punkt nr 8  
Metoda: Pomiary pojedynczych zdarzeń akustycznych 

Miejscowość, Data 
Powiat Głogowski                 2007 
rok. 

Odcinek drogi: Droga nr 329  Polkowice - Głogów   
Punkt pomiarowy: Miejscowość Jaczów Miejscowość Jaczów Miejscowość Jaczów Miejscowość Jaczów         

Odległość punktu od drogi [m]   1,0   
m 

Wysokość  1,5  m 

Miernik: BiK  2231     
Warunki meteo: Wilgotność 57% Temperatura  

 21OC 
  Wiatr 0,4m/s Ciśnienie 1018hPa 
Pomiary wykonał: Daniel Kwasiński 

WYNIKI  BADAŃ         
Pomiar kontrolny  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 438 330 66 48 
Poziom hałasu obliczony 72,9 +/- 1,4 dB 
Poziom hałasu zmierzony 68,5 dB 

Poziomy SEL  LP LL CP CL 

Poziom SEL [dB] 78,578,578,578,5    78,778,778,778,7    85,685,685,685,6    86,186,186,186,1    

Błąd obliczeń [dB] 0,8 0,8 1,1 1,2 
WYNIKI  OBLICZEŃ         

Dzień (6 do 18)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 307 307 33 33 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,d  [dB] 72,972,972,972,9    +/- 1,4 dB 
Wieczór (18 do 22)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 263 263 28 28 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,w  [dB] 72,272,272,272,2    +/- 1,4 dB 
Noc (22 do 6)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 66 66 7 7 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,n = LN [dB] 66,266,266,266,2    +/- 1,4 dB 

LDWN [dB] 75,175,175,175,1    +/- 1,4 dB 



Punkt pomiarowy nr 9  
GŁOGÓW ul. RUDNOWSKA / szkoła podstawowa/ 

1. Lokalizacja punktu pomiarowego:                               Głogów ul. Rudnowska /szkoła podstawowa/ 
a) współrzędne punktu pomiarowego                                               N-51,65278, E-016,12549 
2. Nazwa odcinka drogi                                                           Droga wojewódzka nr 292 
3. Rodzaj drogi                                                                            miejska 
4. Typ drogi 
5. Parametry arterii 
a) długości odcinka przy którym prowadzone były badania  -        350m 
b) liczba pasów ruchu                                                              -       2 
c) szerokość pasa ruchu                                                           -       4 m 
d) szerokość pasa dzielącego                                                   -       brak 
e) stan jezdni                                                                            -       asfaltowa, bez pobocza   
f) położenie  geograficzne                                                        -      w poziomie terenu 
6. Parametry ruchu 
a) natężenie ruchu  
b) struktura strumienia pojazdów 
c) średnia prędkość potoku ruchu                                              -     50m/h 
d) rodzaj ruchu                                                                           -     przerywany, docelowy 
7. Otoczenie źródła hałasu 
a) rodzaj zabudowy: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                          -  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, szkoła,  
- po przeciwnej stronie                                                                -   zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
- po stronie wykonywania pomiarów                                           - 1m od krawędzi drogi i 13 m od elewacji budynku 
- po przeciwnej stronie                                                                  - 8 m 
c) wysokość pierwszej linii zabudowy 
- po stronie wykonywania pomiarów                                            - 10 -15  m 
- po przeciwnej stronie                                                                  -  12- 15 m 
d) liczba obiektów (budynków) bezpośrednio eksponowanych na hałas: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                             - 10 
- po przeciwnej stronie                                                                   -  12   
e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas - 600 



Karta ze sprawozdania z pomiarów hałasu drogowego dla punktu nr 9. 

Sprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego punkt nr 9  
Metoda: Pomiary pojedynczych zdarzeń akustycznych 

Miejscowość, Data Powiat Głogowski                 2007 rok. 

Odcinek drogi: 
Droga nr 
292 

  
Głogów 

    

Punkt pomiarowy: 
Miejscowość Głogów ul. Rudnowska / szkoła Miejscowość Głogów ul. Rudnowska / szkoła Miejscowość Głogów ul. Rudnowska / szkoła Miejscowość Głogów ul. Rudnowska / szkoła 
podstawowa/ podstawowa/ podstawowa/ podstawowa/     

Odległość punktu od drogi [m]   1,0   m Wysokość  1,5  m 
Miernik: BiK  2231     
Warunki meteo: Wilgotność 53% Temperatura  

 25OC 
  Wiatr 0,2m/s Ciśnienie 1021hPa 
Pomiary wykonał: Daniel Kwasiński 

WYNIKI  BADAŃ         
Pomiar kontrolny  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 378 300 30 12 
Poziom hałasu obliczony 71,5 +/- 1,1 dB 
Poziom hałasu zmierzony 69,4 dB 

Poziomy SEL  LP LL CP CL 

Poziom SEL [dB] 79,079,079,079,0    79,179,179,179,1    82,282,282,282,2    82,682,682,682,6    

Błąd obliczeń [dB] 0,6 0,6 0,8 0,8 
WYNIKI  OBLICZEŃ         

Dzień (6 do 18)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 211 211 51 51 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,d  [dB] 71,571,571,571,5    +/- 1,1 dB 
Wieczór (18 do 22)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 181 181 43 43 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,w  [dB] 70,970,970,970,9    +/- 1,1 dB 
Noc (22 do 6)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 45 45 11 11 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,n = LN [dB] 64,864,864,864,8    +/- 1,1 dB 

LDWN [dB] 73,773,773,773,7    +/- 1,1 dB 



Punkt pomiarowy nr 10  
JERZMANOWA / szkoła podstawowa/ 

1. Lokalizacja punktu pomiarowego:                               Jerzmanowa / szkoła podstawowa/ 
a) współrzędne punktu pomiarowego                                               N-51,643724, E-016,19021 
2. Nazwa odcinka drogi                                                           Droga wojewódzka nr 329 
3. Rodzaj drogi                                                                            zamiejska 
4. Typ drogi 
5. Parametry arterii 
a) długości odcinka przy którym prowadzone były badania  -        400m 
b) liczba pasów ruchu                                                              -       2 
c) szerokość pasa ruchu                                                           -       4 m 
d) szerokość pasa dzielącego                                                   -       brak 
e) stan jezdni                                                                            -       asfaltowa, z poboczem   
f) położenie  geograficzne                                                        -      w poziomie terenu 
6. Parametry ruchu 
a) natężenie ruchu  
b) struktura strumienia pojazdów 
c) średnia prędkość potoku ruchu                                              -     50m/h 
d) rodzaj ruchu                                                                           -     przerywany, tranzytowy 
7. Otoczenie źródła hałasu 
a) rodzaj zabudowy: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                          -  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szkoła  
- po przeciwnej stronie                                                                -   brak zabudowy / boisko sportowe/ 
b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 
- po stronie wykonywania pomiarów                                           - 1m od krawędzi drogi i 30 m od elewacji budynku 
- po przeciwnej stronie                                                                  -  
c) wysokość pierwszej linii zabudowy 
- po stronie wykonywania pomiarów                                            - 7,5 -10  m 
- po przeciwnej stronie                                                                  -    
d) liczba obiektów (budynków) bezpośrednio eksponowanych na hałas: 
- po stronie wykonywania pomiarów                                             - 14 
- po przeciwnej stronie                                                                   -     
e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas - 280 



Karta ze sprawozdania z pomiarów hałasu drogowego dla punktu nr 10. 

Sprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego punkt nr 10 
Metoda: Pomiary pojedynczych zdarzeń akustycznych 

Miejscowość, Data 
Powiat Głogowski                 2007 
rok. 

Odcinek drogi: Droga nr 329   Polkowice - Głogów   
Punkt pomiarowy: Miejscowość Jerzmanowa / szkoła podstawowa/ Miejscowość Jerzmanowa / szkoła podstawowa/ Miejscowość Jerzmanowa / szkoła podstawowa/ Miejscowość Jerzmanowa / szkoła podstawowa/     

Odległość punktu od drogi [m]   1,0   
m 

Wysokość  1,5  m 

Miernik: BiK  2231     
Warunki meteo: Wilgotność 56% Temperatura  

 22OC 
  Wiatr 0,6m/s Ciśnienie 1016hPa 
Pomiary wykonał: Daniel Kwasiński 

WYNIKI  BADAŃ         
Pomiar kontrolny  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 540 480 126 66 
Poziom hałasu obliczony 73,2 +/- 1,0 dB 
Poziom hałasu zmierzony 69,8 dB 

Poziomy SEL  LP LL CP CL 

Poziom SEL [dB] 79,079,079,079,0    78,978,978,978,9    85,885,885,885,8    86,686,686,686,6    

Błąd obliczeń [dB] 0,6 0,6 0,4 0,5 
WYNIKI  OBLICZEŃ         

Dzień (6 do 18)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 307 307 33 33 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,d  [dB] 73,273,273,273,2    +/- 1,0 dB 
Wieczór (18 do 22)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 263 263 28 28 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,w  [dB] 72,672,672,672,6    +/- 1,0 dB 
Noc (22 do 6)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 66 66 7 7 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,n = LN [dB] 66,566,566,566,5    +/- 1,0 dB 

LDWN [dB] 75,475,475,475,4    +/- 1,0 dB 

Natężenie ruchu pojazdów lekkich (osobowe, dostawcze,) i ciężkich (ciężarowe, 
autobusy, ciągniki, motocykle) wyrażone jest w liczbie pojazdów przejeżdżających przez 
punkt pomiarowy na godzinę (Q) i jest to wartość średnia uzyskana z pomiaru ruchu na 
drogach prowadzonych przez DZDW i GDDKiA w 2005 roku.  

IV. PODSUMOWANIE 

1. 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. 

2. Zgodnie z w/w rozporządzeniem  Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku wartość 60 dB określa dopuszczalny poziom hałasu 
wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB na obszarach zabudowy 
mieszkaniowej. We wszystkich 10 punktach pomiarowych stwierdzono emisje hałasu 
powyżej 60 dB wartości normowanej.  

3. Największe mierzone wartości poziomu hałasu powyżej 70 dB stwierdzono w 
punktach pomiarowych zlokalizowanych przy ciągu komunikacyjnym drogi krajowej 
nr 12  w miejscowościach - Dankowice, Nielubia, Serby oraz przy drodze 
wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Żukowice.   

4. Znaczącym czynnikiem wpływającym na stan klimatu akustycznego w wybranych 
punktach  drogi krajowej nr 12 jest ruch tranzytowy pojazdów ciężarowych.  

V. METODYKA 

− Rozporządzenie 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 ). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz. U. nr 129, z 2006 roku,  poz. 902 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).  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie 
wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 81). 



 
Opracowanie wykonane 
w Dziale Inspekcji Ochrony Środowiska 
w Jeleniej Górze przy współpracy z Wydziałem 
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Autor: Marek Chmielowski 

Jelenia Góra 2008 r. 

 

KLIMAT AKUSTYCZNY W WYBRANYCH PUNKTACH POMIAROWCH 
ZWI ĄZANYCH Z TRANSGRANICZNYM RUCHEM SAMOCHODOWYM W 
OBRĘBIE MIASTA KAMIENNA GÓRA ORAZ POWIATU 
KAMIENNOGÓRSKIEGO  
W ROKU 2007 

I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Podstawowym celem postawionym w pomiarach monitoringowych jest określenie klimatu 
akustycznego wzdłuż głównych ciągów komunikacji drogowej na terenie powiatu kamiennogórskiego, 
jak również realizacje ustawowego obowiązku oceny stanu akustycznego środowiska opisanego w art. 
117 pkt. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 129,  
poz. 902 z późniejszymi zmianami ). 

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 w/w ustawy Prawo ochrony środowiska. Zakres 
opracowania obejmował zidentyfikowanie ciągów komunikacyjnych, przy  których hałas jest 
najbardziej uciążliwy.  

Badania przeprowadzono na terenie powiatu kamiennogórskiego wzdłuż drogi krajowej 
nr 5 i dróg o charakterze wojewódzkim. 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 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. 

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

9, 1996 r) 



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. 

W strefie zagrożeń, w której równoważny poziom hałasu przekracza wartość progową – 
Lpr = 75 dB, powinny znaleźć się wyłącznie pasy zieleni izolacyjnej, infrastruktura 
techniczna związana z drogą oraz techniczne urządzenia ochrony środowiska. 

Obszar dużych uciążliwości (poziom hałasu większy niż  70 dB w dzień  i 60 dB w porze 
nocnej, ale niższy od wartości progowej) 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 norm dla pory 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 dopuszczalne poziomu hałasu – tzw.: 
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 krajowa nr 5, 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 1,5 
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. Pomiary hałasu drogowego 
W trakcie pomiarów terenowych wykorzystano metodę pomiarów pojedynczych zdarzeń 
akustycznych (zwane potocznie metodą SEL) 
Metoda ta polega na: 



a) terenowych pomiarach ekspozycyjnych poziomów dźwięku, 
b) wyznaczeniu równoważnego poziomu dźwięku na podstawie zmierzonych poziomów 
ekspozycyjnych. 
Ekspozycyjne poziomy dźwięku, oznaczane LAE, mierzone są dla pojedynczych zdarzeń 
akustycznych. 

Pojedyncze zdarzenia akustyczne łączy się w klasy. Dla każdej klasy wyznaczana jest 
wartość średnia oraz odchylenie standardowe. 

Podstawowym kryterium łączenia pojedynczych zdarzeń akustycznych w klasy jest 
uzyskanie możliwie niskiej wartości odchylenia standardowego dla klasy, oznaczonego jako 
σLAE. 

W pomiarach hałasu dla dróg dzieli się pojedyncze zdarzenia akustyczne na 
następujące cztery klasy: 
a) Lp — pojazdy lekkie poruszające się po bliższej jezdni arterii komunikacyjnej (w prawo — 
patrząc z punktu pomiarowego w kierunku ulicy), 
b) Ll — pojazdy lekkie poruszające się po dalszej jezdni arterii komunikacyjnej (w lewo), 
c) Cp — pojazdy ciężkie poruszające się po bliższej jezdni arterii komunikacyjnej (w prawo), 
d) Cl — pojazdy ciężkie poruszające się po dalszej jezdni arterii komunikacyjnej (w lewo). 

Do pojazdów lekkich zalicza się samochody osobowe i dostawcze, natomiast do 
ciężkich: samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki i inne hałaśliwe pojazdy specjalne. Do 
grupy pojazdów ciężkich wliczane są także motocykle, z uwagi na bardzo wysokà ich 
hałaśliwość. 

Czas pomiaru poziomu LAE dla każdego pojedynczego zdarzenia akustycznego nie 
może być mniejszy niż akustyczny czas trwania zjawiska, to znaczy by wartość chwilowa 
poziomu dźwięku generowanego przez wydarzenie akustyczne zawierają się w przedziale: 

LAmax — 10 dB ≤ LA(t) ≤ LAmax 
gdzie: 
LA(t) — chwilowa wartość poziomu dźwięku, dB, 
LAmax — maksymalna wartość poziomu dźwięku. 

Dla ruchu drogowego na obszarach zurbanizowanych czas ten nie powinien być 
mniejszy niż 6 s. 

Dla każdej klasy pojedynczych zdarzeń akustycznych oblicza się średnià wartość 
poziomu ekspozycyjnego według wzoru: 

 
w którym: 
n — liczebność klasy, to jest liczba pomiarów pojedynczych zdarzeń akustycznych k-tej 
klasy, 
LAEk — średni dla k-tej klasy poziom ekspozycyjny w dB, 
LAEki — zmierzona wartość poziomu ekspozycyjnego zakwalifikowanego do k-tej klasy. 
Dla każdej klasy pojedynczych zdarzeń akustycznych określa się odchylenie standardowe w 
próbce według wzoru: 

 
oznaczenia jak poprzednio. 
Wynikową wartość równoważnego poziomu dźwięku określa się z zależności: 



 
gdzie: 
T — czas odniesienia w sekundach, 
Nk — liczba pojedynczych zdarzeń akustycznych k-tej klasy zaobserwowana w czasie 
odniesienia T, 
LAEk — średni dla k-tej klasy poziom ekspozycyjny w dB, 
m — liczba klas 

3. Badania własne 

Powyższa metodyka służy do wyznaczenia wartości równoważnego poziomu hałasu 
(LAeq) wraz z niepewnością oszacowaną (∆ ± LAeq). 

Jednocześnie w trakcie właściwych pomiarów SEL, wykonano jeden kontrolny pomiar 
dla czasu odniesienia t = 10 min. Wyniki z pomiarów zawarte są w sprawozdaniach 
pomiarowych. 

Końcowym wynikiem obliczeń jest określenie długookresowego średniego poziomu 
dźwięku A wyrażony w decybelach (dB) wyznaczonego jako wskaźnik LDWN i LN wraz z 
niepewnością oszacowaną (± ∆). 

III. ORGANIZACJA I WYNIKI BADA Ń HAŁASU DROGOWEGO 

Czynności związane z badaniami akustycznymi prowadzono w okresie od maja do 
połowy października 2007 roku. W pierwszej fazie badań wyznaczono główne trasy 
komunikacyjne oraz podzielono je na odcinki jednorodne pod względem akustycznym. Na 
początku maja wykonano pierwsze pomiary hałasu. Pomiary takie prowadzono sukcesywnie, 
przez cały sezon pomiarowy, równolegle z innymi czynnościami badawczymi (określenie 
warunków meteorologicznych, określenie natężenia ruchu itp.).  
W efekcie badań wstępnych wyznaczono 10 właściwych punktów monitoringowych, których 
charakterystykę przedstawiono w poniższych sprawozdaniach:   



Karta ze sprawozdania z pomiarów hałasu drogowego dla punktu nr 1. 

Sprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego punkt nr 1 
Metoda: Pomiary pojedynczych zdarzeń akustycznych 

Miejscowość, Data Powiat Kamiennogórski                2007 rok. 
Odcinek drogi: Droga krajowa nr 5   
Punkt pomiarowy: Kamienna Góra ul. Jeleniogórska 
Odległość punktu od drogi [m]   1,0   m Wysokość  1,5  m 
Miernik: SVAN 945     
Warunki meteo: Wartości  graniczne warunków meteorologicznych nie zostały 

przekroczone.   
Pomiary wykonał: Marek Chmielowski 

WYNIKI  BADAŃ         
Pomiar kontrolny  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 306 264 42 36 
Poziom hałasu obliczony 72,2 ± ∆. 2,0 dB 
Poziom hałasu zmierzony 69,6 dB 

Poziomy SEL  LP LL CP CL 

Poziom SEL [dB] 78,678,678,678,6    75,475,475,475,4    85,885,885,885,8    85,485,485,485,4    

Błąd obliczeń [dB] 1,4 1,5 1,6 1,8 
WYNIKI  OBLICZEŃ         

Dzień (6 do 18)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 157 157 17 17 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,d  [dB] 69,169,169,169,1    ± ∆. 2,0 dB 
Wieczór (18 do 22)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 134 134 15 15 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,w  [dB] 68,468,468,468,4    ± ∆. 2,0 dB 
Noc (22 do 6)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 34 34 4 4 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,n = LN [dB] 62,462,462,462,4    ± ∆. 2,0 dB 

LDWN [dB] 71,371,371,371,3    ± ∆. 2,0 dB 



Karta ze sprawozdania z pomiarów hałasu drogowego dla punktu nr 2. 

Sprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego punkt nr 2 
Metoda: Pomiary pojedynczych zdarzeń akustycznych 

Miejscowość, Data Powiat Kamiennogórski                2007 rok. 
Odcinek drogi: Droga krajowa nr 5   
Punkt pomiarowy: Miejscowość Ptaszków (ul. Legnicka w Kamiennej Górze ) 
Odległość punktu od drogi [m]   1,0   m Wysokość  1,5  m 
Miernik: SVAN 945     
Warunki meteo: Wartości  graniczne warunków meteorologicznych nie zostały 

przekroczone.   
Pomiary wykonał: Marek Chmielowski 

WYNIKI  BADAŃ         
Pomiar kontrolny  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 198 168 12 6 
Poziom hałasu obliczony 69,7 ± ∆. 2,4 dB 
Poziom hałasu zmierzony 69,9 dB 

Poziomy SEL  LP LL CP CL 

Poziom SEL [dB] 79,279,279,279,2    77,677,677,677,6    86,286,286,286,2    85,585,585,585,5    

Błąd obliczeń [dB] 1,7 1,4 2,6 4,3 
WYNIKI  OBLICZEŃ         

Dzień (6 do 18)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 109 109 13 13 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,d  [dB] 68,668,668,668,6    ± ∆. 2,8 dB 
Wieczór (18 do 22)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 94 94 11 11 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,w  [dB] 67,967,967,967,9    ± ∆. 2,8 dB 
Noc (22 do 6)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 23 23 3 3 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,n = LN [dB] 61,961,961,961,9    ± ∆. 2,8 dB 

LDWN [dB] 70,870,870,870,8    ± ∆. 2,8 dB 



Karta ze sprawozdania z pomiarów hałasu drogowego dla punktu nr 3. 

Sprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego punkt nr 3 
Metoda: Pomiary pojedynczych zdarzeń akustycznych 

Miejscowość, Data Powiat Kamiennogórski                  2007 rok. 
Odcinek drogi: Droga powiatowa   
Punkt pomiarowy: Miejscowość Czadrów nr 14  
Odległość punktu od drogi [m]   1,0   m Wysokość  1,5  m 
Miernik: SVAN 945     
Warunki meteo: Wartości  graniczne warunków meteorologicznych nie zostały 

przekroczone.   
Pomiary wykonał: Marek Chmielowski 

WYNIKI  BADAŃ         
Pomiar kontrolny  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 150 168 6 6 
Poziom hałasu obliczony 68,7 ± ∆. 2,0 dB 
Poziom hałasu zmierzony 68,5 dB 

Poziomy SEL  LP LL CP CL 

Poziom SEL [dB] 78,878,878,878,8    77,677,677,677,6    87,187,187,187,1    86,686,686,686,6    

Błąd obliczeń [dB] 1,2 1,4 3,1 1,8 
WYNIKI  OBLICZEŃ         

Dzień (6 do 18)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 20 20 4 4 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,d  [dB] 62,662,662,662,6    ± ∆. 2,5 dB 
Wieczór (18 do 22)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 17 17 3 3 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,w  [dB] 61,961,961,961,9    ± ∆. 2,5 dB 
Noc (22 do 6)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 4 4 1 1 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,n = LN [dB] 55,955,955,955,9    ± ∆. 2,5 dB 

LDWN [dB] 64,864,864,864,8    ± ∆. 2,5 dB 



Karta ze sprawozdania z pomiarów hałasu drogowego dla punktu nr 4. 

Sprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego punkt nr 4 
Metoda: Pomiary pojedynczych zdarzeń akustycznych 

Miejscowość, Data Powiat Kamiennogórski                  2007 rok. 
Odcinek drogi: Droga 367  Kamienna Góra – Czarny Bór   
Punkt pomiarowy: Miejscowość Kamienna Góra ul. Wałbrzyska 2  
Odległość punktu od drogi [m]   1,0   m Wysokość  1,5  m 
Miernik: SVAN 945     
Warunki meteo: Wartości  graniczne warunków meteorologicznych nie zostały 

przekroczone.   
Pomiary wykonał: Marek Chmielowski 

WYNIKI  BADAŃ         
Pomiar kontrolny  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 240 228 24 12 
Poziom hałasu obliczony 70,2 ± ∆. 2,0 dB 
Poziom hałasu zmierzony 70,5 dB 

Poziomy SEL  LP LL CP CL 

Poziom SEL [dB] 78,878,878,878,8    75,575,575,575,5    87,687,687,687,6    81,681,681,681,6    

Błąd obliczeń [dB] 1,5 1,2 1,8 1,8 
WYNIKI  OBLICZEŃ         

Dzień (6 do 18)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 137 137 19 19 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,d  [dB] 69,069,069,069,0    ± ∆. 2,1 dB 
Wieczór (18 do 22)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 117 117 16 16 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,w  [dB] 68,468,468,468,4    ± ∆. 2,1 dB 
Noc (22 do 6)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 29 29 4 4 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,n = LN [dB] 62,362,362,362,3    ± ∆. 2,1 dB 

LDWN [dB] 71,371,371,371,3    ± ∆. 2,1 dB 



Karta ze sprawozdania z pomiarów hałasu drogowego dla punktu nr 5. 

Sprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego punkt nr 5 
Metoda: Pomiary pojedynczych zdarzeń akustycznych 

Miejscowość, Data Powiat Kamiennogórski                  2007 rok. 
Odcinek drogi: Droga 369  Lubawka - Przełęcz   
Punkt pomiarowy: Miejscowość Lubawka ul. Boh Stalingradu 14/15 
Odległość punktu od drogi [m]   1,0   m Wysokość  1,5  m 
Miernik: SVAN 945     
Warunki meteo: Wartości  graniczne warunków meteorologicznych nie zostały 

przekroczone.   
Pomiary wykonał: Marek Chmielowski 

WYNIKI  BADAŃ         
Pomiar kontrolny  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 30 24 6 6 
Poziom hałasu obliczony 65,7 ± ∆. 2,8 dB 
Poziom hałasu zmierzony 61,5 dB 

Poziomy SEL  LP LL CP CL 

Poziom SEL [dB] 79,079,079,079,0    78,478,478,478,4    90,190,190,190,1    87,187,187,187,1    

Błąd obliczeń [dB] 1,4 1,6 2,8 2,2 
WYNIKI  OBLICZEŃ         

Dzień (6 do 18)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 20 20 4 4 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,d  [dB] 64,064,064,064,0    ± ∆. 2,8 dB 
Wieczór (18 do 22)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 17 17 3 3 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,w  [dB] 63,463,463,463,4    ± ∆. 2,8 dB 
Noc (22 do 6)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 4 4 1 1 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,n = LN [dB] 57,457,457,457,4    ± ∆. 2,8 dB 

LDWN [dB] 66,366,366,366,3    ± ∆. 2,8 dB 



Karta ze sprawozdania z pomiarów hałasu drogowego dla punktu nr 6. 

Sprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego punkt nr 6 
Metoda: Pomiary pojedynczych zdarzeń akustycznych 

Miejscowość, Data Powiat Kamiennogórski                  2007 rok. 
Odcinek drogi: Droga nr 5 Lubawka - Przejście Graniczne  
Punkt pomiarowy: Miejscowość Lubawka ul. Dworcowa 20   
Odległość punktu od drogi [m]   1,0   m Wysokość  1,5  m 
Miernik: SVAN 945     
Warunki meteo: Wartości  graniczne warunków meteorologicznych nie zostały 

przekroczone.   
Pomiary wykonał: Marek Chmielowski 

WYNIKI  BADAŃ         
Pomiar kontrolny  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 114 102 12 6 
Poziom hałasu obliczony 66,8 ± ∆. 2,6 dB 
Poziom hałasu zmierzony 64,6 dB 

Poziomy SEL  LP LL CP CL 

Poziom SEL [dB] 77,177,177,177,1    75,275,275,275,2    87,287,287,287,2    84,184,184,184,1    

Błąd obliczeń [dB] 1,7 2,2 1,9 4,2 
WYNIKI  OBLICZEŃ         

Dzień (6 do 18)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 91 91 5 5 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,d  [dB] 65,265,265,265,2    ± ∆. 2,6 dB 
Wieczór (18 do 22)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 78 78 5 5 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,w  [dB] 64,564,564,564,5    ± ∆. 2,6 dB 
Noc (22 do 6)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 19 19 1 1 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,n = LN [dB] 58,558,558,558,5    ± ∆. 2,6 dB 

LDWN [dB] 67,467,467,467,4    ± ∆. 2,6 dB 



Karta ze sprawozdania z pomiarów hałasu drogowego dla punktu nr 7. 

Sprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego punkt nr 7 
Metoda: Pomiary pojedynczych zdarzeń akustycznych 

Miejscowość, Data Powiat Kamiennogórski                  2007 rok. 
Odcinek drogi: Droga nr 376 Ogorzelec - Kamienna Góra  
Punkt pomiarowy: Miejscowość Leszczyniec nr 121 (Szarocin)   
Odległość punktu od drogi [m]   1,0   m Wysokość  1,5  m 
Miernik: SVAN 945     
Warunki meteo: Wartości  graniczne warunków meteorologicznych nie zostały 

przekroczone.   
Pomiary wykonał: Marek Chmielowski 

WYNIKI  BADAŃ         
Pomiar kontrolny  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 84 42 12 6 
Poziom hałasu obliczony 69,0 ± ∆. 2,4 dB 
Poziom hałasu zmierzony 69,6 dB 

Poziomy SEL  LP LL CP CL 

Poziom SEL [dB] 80,880,880,880,8    79,579,579,579,5    90,190,190,190,1    85,885,885,885,8    

Błąd obliczeń [dB] 1,4 1,7 2,3 2,5 
WYNIKI  OBLICZEŃ         

Dzień (6 do 18)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 64 64 6 6 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,d  [dB] 67,867,867,867,8    ± ∆. 2,3 dB 
Wieczór (18 do 22)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 55 55 5 5 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,w  [dB] 67,167,167,167,1    ± ∆. 2,3 dB 
Noc (22 do 6)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 14 14 1 1 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,n = LN [dB] 61,161,161,161,1    ± ∆. 2,3 dB 

LDWN [dB] 70,070,070,070,0    ± ∆. 2,3 dB 



Karta ze sprawozdania z pomiarów hałasu drogowego dla punktu nr 8. 

Sprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego punkt nr 8 
Metoda: Pomiary pojedynczych zdarzeń akustycznych 

Miejscowość, Data Powiat Kamiennogórski               2007 rok. 
Odcinek drogi: Droga nr 328 Marciszów  - Kaczorów  
Punkt pomiarowy: Miejscowość Marciszów nr 86 (k/ kościoła)   
Odległość punktu od drogi [m]   1,0   m Wysokość  1,5  m 
Miernik: SVAN 945     
Warunki meteo: Wartości  graniczne warunków meteorologicznych nie zostały 

przekroczone.   
Pomiary wykonał: Marek Chmielowski 

WYNIKI  BADAŃ         
Pomiar kontrolny  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 186 210 12 12 
Poziom hałasu obliczony 69,7 ± ∆. 2,3 dB 
Poziom hałasu zmierzony 69,2 dB 

Poziomy SEL  LP LL CP CL 

Poziom SEL [dB] 77,477,477,477,4    78,378,378,378,3    86,586,586,586,5    84,984,984,984,9    

Błąd obliczeń [dB] 1,3 2,0 2,2 2,3 
WYNIKI  OBLICZEŃ         

Dzień (6 do 18)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 52 52 5 5 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,d  [dB] 64,564,564,564,5    ± ∆. 2,4 dB 
Wieczór (18 do 22)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 44 44 4 4 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,w  [dB] 63,963,963,963,9    ± ∆. 2,4 dB 
Noc (22 do 6)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 11 11 1 1 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,n = LN [dB] 57,857,857,857,8    ± ∆. 2,4 dB 

LDWN [dB] 66,766,766,766,7    ± ∆. 2,4 dB 



Karta ze sprawozdania z pomiarów hałasu drogowego dla punktu nr 9. 

Sprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego punkt nr 9 
Metoda: Pomiary pojedynczych zdarzeń akustycznych 

Miejscowość, Data Powiat Kamiennogórski              2007 rok. 
Odcinek drogi: Droga nr 5 Bolków  - Kamienna Góra   
Punkt pomiarowy: Miejscowość Marciszów nr 8 (wylot na Kamienną Górę) 
Odległość punktu od drogi [m]   1,0   m Wysokość  1,5  m 
Miernik: SVAN 945     
Warunki meteo: Wartości  graniczne warunków meteorologicznych nie zostały 

przekroczone.   
Pomiary wykonał: Marek Chmielowski 

WYNIKI  BADAŃ         
Pomiar kontrolny  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 198 162 18 18 
Poziom hałasu obliczony 74,4 ± ∆. 2,4 dB 
Poziom hałasu zmierzony 71,6 dB 

Poziomy SEL  LP LL CP CL 

Poziom SEL [dB] 83,683,683,683,6    81,581,581,581,5    89,489,489,489,4    89,689,689,689,6    

Błąd obliczeń [dB] 1,8 2,2 2,5 1,4 
WYNIKI  OBLICZEŃ         

Dzień (6 do 18)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 109 109 13 13 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,d  [dB] 72,572,572,572,5    ± ∆. 2,4 dB 
Wieczór (18 do 22)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 94 94 11 11 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,w  [dB] 71,871,871,871,8    ± ∆. 2,4 dB 
Noc (22 do 6)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 23 23 3 3 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,n = LN [dB] 65,865,865,865,8    ± ∆. 2,4 dB 

LDWN [dB] 74,774,774,774,7    ± ∆. 2,4 dB 



Karta ze sprawozdania z pomiarów hałasu drogowego dla punktu nr 10. 

Sprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego punkt nr 10 
Metoda: Pomiary pojedynczych zdarzeń akustycznych 

Miejscowość, Data Powiat Kamiennogórski               2007 rok. 
Odcinek drogi: Droga nr 5 Marciszów - Bolków  
Punkt pomiarowy: Miejscowość Marciszów Ks Bolka 1A   
Odległość punktu od drogi [m]   1,0   m Wysokość  1,5  m 
Miernik: SVAN 945     
Warunki meteo: Wartości  graniczne warunków meteorologicznych nie zostały 

przekroczone.   
Pomiary wykonał: Marek Chmielowski 

WYNIKI  BADAŃ         
Pomiar kontrolny  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 60 48 24 30 
Poziom hałasu obliczony 72,8 ± ∆. 2,7 dB 
Poziom hałasu zmierzony 70,4 dB 

Poziomy SEL  LP LL CP CL 

Poziom SEL [dB] 79,479,479,479,4    79,579,579,579,5    89,689,689,689,6    90,990,990,990,9    

Błąd obliczeń [dB] 1,6 1,3 1,3 2,9 
WYNIKI  OBLICZEŃ         

Dzień (6 do 18)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 73 73 10 10 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,d  [dB] 69,769,769,769,7    ± ∆. 2,4 dB 
Wieczór (18 do 22)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 63 63 8 8 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,w  [dB] 69,169,169,169,1    ± ∆. 2,4 dB 
Noc (22 do 6)  LP LL CP CL 

Natężenie ruchu [poj/h] 16 16 2 2 
Błąd szacunku [%] 10% 10% 13% 13% 

Leq,n = LN [dB] 63636363,0,0,0,0    ± ∆. 2,4 dB 

LDWN [dB] 72,072,072,072,0    ± ∆. 2,4 dB 

Natężenie ruchu pojazdów lekkich (osobowe, dostawcze,) i ciężkich (ciężarowe, 
autobusy, ciągniki, motocykle) wyrażone jest w liczbie pojazdów przejeżdżających przez 
punkt pomiarowy na godzinę (Q) i jest to wartość średnia uzyskana z pomiaru ruchu na 
drogach prowadzonych przez DZDW i GDDKiA w 2005 roku.  

IV PODSUMOWANIE 

5. 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. 

6. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli nr 3. 



Lp. 

Wartości LAeq  
obliczone na 

podstawie pomiarów 
SEL 

Natężenie Ruchu 
według GPR 
[poj/dobę] 

Wartości LDWN 
wyznaczone dla 

okresu roku 

Wartości LN 
wyznaczone dla 

okresu roku 

1 
1 2 3 4 5 

[dB] Lekkie Ciężkie [dB] [dB] 
1. 72,2 5372 585 71,3 62,4 
2. 69,7 3749 459 70,8 61,9 
3. 68,7 696 135 64,8 55,9 
4. 70,2 4683 638 71,3 62,3 
5. 65,7 696 135 66,3 57,4 
6. 66,8 3117 183 67,4 58,5 
7. 69,0 2211 200 70,0 61,1 
8. 69,7 1774 174 66,7 57,8 
9. 74,4 3749 459 74,7 65,8 
10. 72,8 2511 337 66,7 63,0 

7. Zgodnie z w/w rozporządzeniem  Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku wartość 60 dB określa dopuszczalny poziom hałasu 
wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB na obszarach zabudowy 
mieszkaniowej. We wszystkich 10 punktach pomiarowych stwierdzono emisje hałasu 
powyżej 60 dB wartości normowanej.  

8. Największe mierzone wartości poziomu hałasu stwierdza się w punktach 
pomiarowych zlokalizowanych przy ciągu komunikacyjnym drogi krajowej nr 5 oraz 
przy zwartej wysokiej zabudowie mieszkaniowej.   

9. Znaczącym czynnikiem wpływającym na stan klimatu akustycznego wzdłuż drogi 
krajowej nr 5 jest ruch samochodowy (pojazdy osobowe i ciężarowe) związany z 
funkcjonowaniem powiatu kamiennogórskiego.  

V. ZESTAW PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW METODYCZNYCH  

− Rozporządzenie 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 (tekst jednolity 
Dz. U. nr 129, z 2006 roku,  poz. 902 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).  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie 
wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 81). 



 

Opracowanie wykonane 
w Laboratorium WIOŚ w Wałbrzychu 
przy współpracy z Wydziałem 
Monitoringu Środowiska. 
Autor: Jarosław Węglarz 

Wałbrzych 2008 r. 

 

ODDZIAŁYWANIE HAŁASU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU 
KŁODZKIEGO W 2007 R. 

I. WSTĘP 

Hałas to wszelki dźwięk nieprzyjemny bądź niepożądany, dokuczliwy i szkodliwy dla 
zdrowia, utrudniający lub uniemożliwiający pracę lub odpoczynek, spowodowany ludzką 
działalnością. Jego uciążliwość określana jest jako ogólna reakcja człowieka, wyrażająca postawę 
niezadowolenia i sprzeciwu wobec warunków akustycznych bądź związanych z nimi implikacjami 
zdrowotnymi. Hałas komunikacyjny kołowy i szynowy, stanowi niezmiennie podstawowe źródło 
niezadowolenia i uciążliwości w miastach, pomimo ogromnego postępu jaki dokonał się w ostatnich 
20 latach zwłaszcza w redukcji hałaśliwości pojazdów. Wartości natężenia ruchu oraz szybkości 
pojazdów towarzyszy również systematyczne narastanie głośności hałasu ulicznego dochodzące już do 
granicy wytrzymałości przeciętnego mieszkańca. Opanowując arterie komunikacyjne, hałas 
rozprzestrzenia się na duże obszary miasta, wdzierając się także do naszych mieszkań. 

Czynnikiem który w sposób istotny wpływa na relacje między warunkami akustycznymi a 
człowiekiem jest tzw. subiektywna wrażliwość na hałas. Dotyczy ona zarówno fizjologicznych 
predyspozycji odbioru dźwięku, reakcji emocjonalnych jak i subiektywnych odczuć. Odczuwanie 
dźwięku jako hałasu zależy więc zarówno od cech indywidualnych każdego człowieka  jak też od cech 
fizycznych dźwięku. Wśród ludzi można stwierdzić ogromne różnice indywidualne stąd ocena hałasu 
zależy od wieku, wrażliwości, stanu zdrowia, odporności psychicznej i chwilowego nastroju 
człowieka. Subiektywne odczuwanie hałasu przejawia się m.in. tym, że hałas wytworzony przez dane 
zjawisko, dla jednej osoby może nie być dokuczliwy, natomiast dla innych ludzi może być męczący 
lub wręcz nieznośny. Dokuczliwość hałasu dodatkowo potęguje się wówczas, jeśli wystąpi on 
niespodziewanie, lub nie można określić kierunku z którego on się pojawi. Podstawowymi cechami 
fizycznymi dźwięku wpływającymi na jego odczuwanie są: poziom, częstość występowania, czas 
trwania oraz charakterystyka widmowa. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki z przeprowadzonych pomiarów hałasu 
komunikacyjnego, efektem którego było określenie warunków akustycznych panujących w 
bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych w wybranych punktach referencyjnych w  powiecie 
Kłodzkim, w celu uzyskania informacji o uciążliwości akustycznej badanych tras. Badania zostały 
przeprowadzone przez dział laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu, Delegatura  w Wałbrzychu w zakresie oddziaływania hałasu komunikacyjnego. Pomiary 
wykonano w porze dziennej i wieczorowej w wytypowanych punktach. Cykl badawczy prowadzony 
był w miesiącach od marca do listopada 2007 roku. 

O ostatecznej lokalizacji punktów monitoringowych zadecydowała wizja terenowa oraz 
wyniki pomiarów orientacyjnych – rozpoznawczych wykonanych w odległości d ≥ 1m. od krawędzi 
jezdni. 

II. PODSTAWOWE WSKA ŹNIKI OCENY HAŁASU. 

Stan akustyczny środowiska określa się wartością poziomu dźwięku mierzoną w decybelach. 
Podstawowym wskaźnikiem klimatu akustycznego jest równoważny poziom dźwięku, który jest 
wyznaczany jako "suma" poziomów dźwięku pochodzących od różnych źródeł. Otrzymana w ten 
sposób wielkość nazywana jest równoważnym poziomem dźwięku. Równoważny poziom dźwięku 
jest ściśle związany 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 w znacznym stopniu. Tereny, na których eksponowany jest hałas o szczególnie wysokim 



poziomie zauważalnie wpływający na zdrowie, tj. powyżej wartości dopuszczalnej, zaliczamy do 
terenów o szczególnej uciążliwości hałasu. Obszary takie wymagają szybkiej i bezwarunkowej 
interwencji w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej.  

Dźwięk, będący hałasem może być rozpatrywany w dwóch aspektach tj. w wielkościach 
fizycznych i w kategoriach ocen subiektywnych, psychofizjologicznych zarówno pod względem 
szkodliwości dla zdrowia jak i uciążliwości.  

Przeciętny organ słuchu odbiera dźwięki charakteryzujące się zarówno bardzo niskimi 
ciśnieniami akustycznymi, jak też bardzo wysokimi. Pewne progowe ciśnienie akustyczne, będące 
jeszcze w stanie wywołać u człowieka wrażenie słuchowe (próg słyszenia), jest ponad milion razy 
mniejsze niż ciśnienie akustyczne powodujące fizyczne odczucie bólu. W celu sprawnego 
posługiwania się tak rozległym zakresem wprowadzono logarytmiczną skalę oceny ciśnień 
akustycznych i związane z tym pojęcie poziomu dźwięku (poziomu ciśnienia akustycznego). Poziom 
oznacza się zwykle w sposób skrótowy, a jego jednostką jest decybel (w skrócie dB). Ciśnieniu 
akustycznemu, wyznaczającemu próg słyszenia, przypisano wartość poziomu 0 dB; granicy bólu 
natomiast - 130 dB. 

Wprowadzenie skali logarytmicznej do oceny intensywności dźwięków (hałasów) 
spowodowało, iż łącznego oddziaływania kilku źródeł nie można oceniać przez zwykłe sumowanie. 
Jeżeli przykładowo mamy w jakimś obszarze do czynienia z dwoma rodzajami hałasów o poziomie 70 
dB każdy, to łączny poziom dźwięku (hałasu) w tym obszarze wyniesie 73 dB, a więc o 3 dB więcej 
od każdego z nich. 

Wszystkie dźwięki charakteryzujące się częstotliwościami z zakresu od ok. 16 Hz do ok. 
20 000 Hz nazywamy słyszalnymi (gdyż są one odbierane przez człowieka jako wrażenie słuchowe). 
Organ słuchu nie reaguje jednakowo na dźwięki w całym paśmie słyszalnym. Największa wrażliwość 
ucha przeciętnie występuje w zakresie 1000-4000 Hz. Poniżej 1000 Hz oraz powyżej 4000 Hz czułość 
organu słuchu maleje. Aby wyniki rzeczywistych pomiarów poziomów dźwięku (hałasu) lepiej 
skorelować z fizjologicznymi właściwościami organu słuchu, do przyrządów pomiarowych 
wprowadzono specjalną charakterystykę korekcyjną w funkcji częstotliwości, którą przyjęło się 
oznaczać [A]. Jej zastosowanie odzwierciedla się w określeniu: poziom dźwięku [A] w decybelach, w 
skrócie L A, dB. Charakterystyka ta uwzględnia wspomniane zakresy czułości słuchu2. 

2.1. Poziom ciśnienia akustycznego.  

Poziom ciśnienia akustycznego jest to bezwymiarowa wielkość w skali logarytmicznej opisująca 
stosunek średniego kwadratu ciśnienia akustycznego do tzw. ciśnienia odniesienia. Poziom ciśnienia 
akustycznego pozwala na łatwe uszeregowanie sygnałów akustycznych ze względu na łatwe 
uszeregowanie sygnałów akustycznych ze względu na ich natęrzenia. Poziom ciśnienia akustycznego 
wyrażony jest wzorem: 
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przy czym: 
p - wartość skuteczna ciśnienia akustycznego, w Pascalach; 

Op - ciśnienie akustyczne odniesienia. 

Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany według krzywej korekcji A3 
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gdzie: 

                                                 
2 www.profon.xq.pl 
3 Skorygowany poziom ciśnienia akustycznego – w celu zbliżenia warunków pomiarów do odczucia słuchowego    

doznanego przez ucho ludzkie stosuje się w układzie pomiarowym filtr korekcyjny A. Pomiar jest prowadzony  
miernikiem poziomu dźwięku przy użyciu korektora A w dB [A] 



Ap - ciśnienie akustyczne A, w Pascalach definiowane jako wartość skuteczna ciśnienia akustycznego, 
skorygowanego według charakterystyki częstotliwościowej A 

Większość hałasów w środowisku charakteryzuje się nieustaloną wartością poziomu w czasie 
(poziom zmienny w czasie). Do oceny tego typu zjawisk akustycznych wprowadzono szereg 
wskaźników. Do najważniejszych z nich należy poziom równoważny (ekwiwalentny). Jest on obecnie 
podstawową wielkością służącą opisowi i ocenie stanu klimatu akustycznego środowiska. Wyjściową 
definicję poziomu równoważnego zapisać można następująco4. 
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gdzie: 

 pA(t) - przebieg ciśnienia akustycznego w czasie, N/m2, 

 p0 - ciśnienie odniesienia (2 · 10-5 Pa), 

 T - czas dla którego określa się poziom równoważny, s. 

2.2. Równoważny poziom dźwięku A w dB. 

Poziom równoważny jest powszechnie stosowany w większości krajów świata do oceny 
jakości akustycznej środowiska. Najczęściej jest on mierzony z zastosowaniem charakterystyki 
korekcyjnej [A] tak przeprowadzony pomiar dźwięku (hałasu) oznaczany jest symbolem LAeq i 

podawany w dB. 
Ważnym czynnikiem powodującym uciążliwość dla ludzi i środowiska naturalnego poprzez 

emisję spalin i hałasu jest transport samochodowy. Hałas jest obecnie najpoważniejszym i najczęściej 
spotykanym problemem życia ludzi w środowisku miejskim. Hałas powodowany przez transport 
samochodowy powoli dorasta do rangi jednego z trudniejszych problemów naszych czasów. W jego 
zasięgu znajdują się budynki mieszkalne, szkoły, obiekty sportowe, kulturalne, sakralne, parki, tereny 
wypoczynkowe poza miastem oraz inne obiekty położone wzdłuż arterii komunikacyjnych. 
Pogarszający się z roku na rok stan klimatu akustycznego spowodowany jest tym, że podstawowy 
środek masowego transportu obecnie dociera praktycznie wszędzie. Jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektów wymagających ochrony przed hałasem. Problem ten nasila się szczególnie przy trasach 
szybkiego ruchu oraz w dużych i średnich aglomeracjach miejskich. 

Kryterium oceny hałasu jest subiektywne badanie hałasu skorelowane z obiektywnymi 
pomiarami hałasu. Opracowane przez PZH badania skali uciążliwości hałasu komunikacyjnego 
przestawia  

Subiektywna skala uciążliwości hałasu komunikacyjnego: 

●  Mała uciążliwość (hałasu) LAeq < 52 dB 

●   Średnia uciążliwość 52 ≤ LAeq ≤ 62 dB 

●   Duża uciążliwość 63 ≤ LAeq ≤ 70 dB 

●   Bardzo duża uciążliwość LAeq > 70 dB 

Z przedstawionej tabeli wynika, że hałas komunikacyjny o poziomie równoważnym niższym 
niż 50 dB dla dnia nie jest uciążliwy dla mieszkańców, natomiast powyżej 70 dB, odczuwalny jako 
bardzo uciążliwy traktować należy jako zagrażający zdrowiu a więc wręcz szkodliwy. 

                                                 
4 Zgodnie z PN/ISO R-1996 



2.3.  Metoda pomiarów pojedynczych zdarzeń akustycznych (SEL). 

Metoda ta polega na terenowych pomiarach ekspozycyjnych poziomów hałasu LAE
5 , które w 

dalszej kolejności na podstawie znajomości natężenia ruchu pojazdów zostaną wykorzystane do 
wyznaczenia równoważnego poziomu hałasu. 

Ekspozycyjne poziomy hałasu, mierzone są dla pojedynczych zdarzeń akustycznych. 
Pojedyncze zdarzenia akustyczne łączy się w klasy. Dla każdej klasy wyznacza się wartość średnią 
oraz odchylenie standardowe. Procedurę taką stosuje się przy małym natężeniu ruchu tak, aby sygnał 
akustyczny od przejeżdżającego, pojedynczego pojazdu mógł być wyraźnie wyodrębniony wśród 
innych sygnałów (praktycznie oznacza to, że natężenie ruchu pojazdów nie jest większe niż 300 poj/h). 
Procedura pozwala też na łączne pomiary poziomu ekspozycji sekwencji sygnałów elementarnych, co 
umożliwia stosowanie niniejszej metody dla dowolnych natężeń ruchu pojazdów.  
W pomiarach hałasu dla dróg, pojedyncze zdarzenia dzieli się na następujące cztery klasy: LP, LL, 
CP, CL ,  zgodnie z opisem podanym w punkcie 3.5.1 
Czas pomiaru T poziomu LAE  dla każdego sygnału elementarnego ustala się w ten sposób, aby był on 
nie mniejszy niż akustyczny czas trwania zjawiska, to znaczy by wartość chwilowa poziomu dźwięku 
generowanego przez wydarzenie akustyczne zawierała się w przedziale:  

Lmax - 10dB ≤≤≤≤ L(T) ≤≤≤≤ Lmax. 

2.4. Dla każdej klasy zdarzeń akustycznych, w kazdym punkcie z osobna oblicza się  średnią 
logarytmiczną wartość poziomu ekspozycyjnego ze wzoru: 

 

gdzie: 
n – liczebność klasy, to jest liczba pomiarów sygnałów elementarnych k-tej klasy, 
LAEK – średni dla tej klasy poziom ekspozycyjny w dB, 
LAEKi – wartości poziomu ekspozycyjnego i-tego zdarzenia akustycznego k-tej klasy. 

2.5. Dla każdej klasy zdarzeń elementarnych określa się odchylenie standardowe w próbce ze wzoru:  
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oznaczenia jak wyżej. 

2.6.  Równoważny poziom hałasu  określa się z zależności: 

Uwzględniając zależność poziomu dźwięku od kwadratu ciśnienia akustycznego oraz 
zmieniając ciągłe całkowanie na sumowanie wielkości akustycznych w pewnych przedziałach czasu, 
wzór definicyjny przyjmuje następującą praktyczną postać: 
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T - czas odniesienia  w sekundach, 
Nk -  liczba zdarzeń elementarnych k-tej klasy  występująca w czasie odniesienia T, 
LAeq  - średni dla k-tej klasy równoważny poziom ekspozycyjny hałasu w dB, 

m - liczba klas zdarzeń elementarnych. 

III. BADANIA HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUN KTACH 
POWIATU KŁODZKIEGO. 

3.1. Cel i zakres pomiarów. 

Przedmiotem wykonanych pomiarów było określenie warunków akustycznych panujących w 
bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych w Powiecie Kłodzkim w celu uzyskania informacji o 
uciążliwości akustycznej badanej trasy. Badania zostały przeprowadzone przez dział laboratorium 
jako cykl monitoringowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 
Delegatura  w Wałbrzychu w zakresie oddziaływania hałasu komunikacyjnego. Pomiary wykonano w 
porze dziennej i wieczorowej w wytypowanych punktach. Cykl badawczy prowadzony był w 
miesiącach od marca do listopada 2007 roku.  

3.2. Opis parametrów ruchu. 

3.2.1. Charakterystyka pojazdów. 

W trakcie  przeprowadzania badań hałasu drogowego  dokonano zliczeń pojazdów  przejeżdżających 
przez przekrój pomiarowy, zaliczając je do jednej z następujących klas: 

- LP – pojazdy lekkie poruszające się po bliższej jezdni arterii komunikacyjnej (w prawo 
patrząc z punktu pomiarowego w kierunku ulicy), 

- L L - pojazdy lekkie poruszające się po dalszej jezdni arterii komunikacyjnej (w lewo), 

- CP  -  pojazdy ciężkie poruszające się po bliższej jezdni arterii komunikacyjnej (w prawo), 

- CL  - pojazdy ciężkie poruszające się po bliższej jezdni arterii komunikacyjnej (w lewo). 

Do klasy pojazdów lekkich należą samochody osobowe i dostawcze oraz skutery. Pojazdy 
ciężkie to samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki i hałaśliwe pojazdy specjalne; do grupy pojazdów 
ciężkich wliczane są także motocykle z uwagi na ich bardzo wysoką hałaśliwość. 

3.3  Lokalizacja punktów pomiarowych, zastosowana metodyka pomiarów. 

Zgodnie z programem działań monitoringowych WIOŚ we Wrocławiu – Delegatury w Wał-
brzychu w 2007 roku przeprowadzono pomiary hałasu komunikacyjnego w punktach referencyjnych 
zlokalizowanych na terenie Powiatu Kłodzkiego.  
Punkty pomiarowe, zostały usytuowane na terenie ciągów komunikacyjnych w Powiecie Kłodzkim w 
sposób uwzględniający ocenę wpływu ruchu drogowego na stan akustyczny. Mikrofon pomiarowy w 
trakcie wykonywania pomiaru był umieszczony w odległości ≤ 1m. (w zależności od warunków 
dostępności), krawędzi skrajnego pasa jezdni na wysokości około 1,5 m. nad jej poziomem. 
Przyjęto zasadę, że jeden punkt pomiarowy charakteryzuje emisję z danego jednorodnego pod 
względem akustycznym odcinka drogi. Równocześnie z pomiarami poziomu dźwięku był 
wykonywany pomiar natężenia ruchu z wyszczególnieniem pojazdów ciężkich i lekkich. 
W wyznaczonych punktach referencyjnych, pomiary wykonano przy pomocy metody superpozycji 
sygnałów elementarnych (SEL) poziomu hałasu z równoległym pomiarem natężenia ruchu. W oparciu 
o uzyskane wyniki wyznaczono średnią wartość poziomu ekspozycyjnego LAe dla każdej klasy 
pojedynczych zdarzeń akustycznych. Wykorzystując tak ustalone dane wyznaczono równoważny 
poziom hałasu w czasie odniesienia LAeq  oraz dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku  
LDWN i LN  w każdym z wytypowanych punktów pomiarowych (patrz 4.2). 



IV.  WYNIKI POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO NA TRENIE 
POWIATU KŁODZKIEGO. CHARAKTERYSTYKA PUNKTÓW 
POMIAROWYCH. 

4.1. Długookresowe wskaźniki hałasu i sposób ustalania wartości wskaźników hałasu LDWN 
i LN . 

Aktualnie obowiązujące akty prawne podają wartości dopuszczalnych dla długookresowych 
wskaźników hałasu: LDWN

6, LN, które w przypadku hałasów komunikacyjnych są wskaźnikami 
obligatoryjnymi. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r.   (Dz. U. Nr 106 
poz.728 i 729), w sprawie w sprawie ustalenia wartości wskaźnika hałasu LDWN. 

Wartości długookresowych wskaźników hałasu LDWN i LN ustala się metodą obliczeniową. 
Długookresowy średni poziom dźwięku A, LDWN , wyznaczany w ciągu wszystkich dób w roku, z 
uwzględnieniem pory dnia, pory wieczoru i pory nocy definiuje wzór: 

 gdzie: LD - długookresowy średni poziom dźwięku A w porze dnia (6:00-18:00), 
LW - długookresowy średni poziom dźwięku A w porze wieczoru (18:00-22:00), 
LN - długookresowy średni poziom dźwięku A w porze nocy (22:00-6:00). 

Prawo ochrony środowiska wymaga, aby ocenę stanu akustycznego środowiska i obserwację 
zmian, wykonywać na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu LDWN i LN. Pomiary hałasu 
komunikacyjnego w Powiecie Kłodzkim wykonano metodą superpozycji sygnłów elementarnych. Na 
podstawie takich pomiarów dokonano obliczeń długookresowych wskaźników hałasu LDWN i LN.  
Obliczenia wykonano dla natężeń ruchu otrzymanych z badań własnych wykonywanych w trakcie 
pomiaru. 

4.2. Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego. 

          PUNKTY POMIAROWE  
        [poj/d] 

POZIOM HAŁASU ORAZ BŁ ĄD 
SZACUNKÓW  

LP Punkt pomiarowy 
 Lekkie 

Q 
 Ciężkie 

Q LDWN Błąd 
dB 

LN Błąd dB 

1 Nowa Ruda Słupiec (ul. Kłodzka) 7632 2448 74,6 2,9 65,7 2,9 
2 Nowa Ruda (ul. Świdnicka) 7344 1008 71,9 3,3 63,0 3,3 
3 Kudowa Zdrój (ul Główna) 8496 9504 78,4 2,7 70,5 2,8 
4 Kłodzko (ul. Dusznicka) 22608 6048 79,4 2,8 69,5 2,7 
5 Kłodzko (ul. Warty) 12816 3888 80,2 1,9 71,3 1,9 
6 Kłodzko (ul. Noworudzka) 13104 720 77,4 2,0 69,7 2,1 
7 Kłodzko (ul. Wyspiańskiego) 19440 2448 77,5 2,6 68,6 2,6 
8 Kłodzko (ul. Mickiewicza) 4752 2016 78,6 2,0 69,7 2,0 
9 Szczytna, Droga Krajowa Nr 8 11520 3168 78,6 2,1 71,1 3,7 

10 Stronie Śląskie (ul. Kościuszki) 4320 720 72,1 4,9 63,2 4,9 

 

                                                 
6 LDWN – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB) , wyznaczony w ciągu  

wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.600   do godz. 
1800), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 1800   do godz. 2200) oraz przedział nocy 
(rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200   do godz. 600). 

( ) ( )







 ++= ++ 101,051,01,0 10

24

8
10

24

4
10

24

12
lg*10 NWD LLL

DWNL



Poziomy natężeń ruchu wykonano równocześnie z pomiarami natężenia poziomu hałasu. 
Przedstawione wartości mają więc charakter szacunkowy a ich wartość   jest wynikiem 
obliczeniowym. Do obliczeń wartości natężenia ruchu wykorzystano współczynniki rozkładu 
natężenia Q w poszczególnych okresach dnia.  

Przyjęto zasadę, że Q jest natężeniem ruchu dla całej doby, wówczas średniogodzinne 
natężenia ruchu pojazdów, w poszczególnych okresach obliczeniowych wynoszą: Qd = 0,9*Q/32, Qn 
= 0,1*Q/16. Założono, że ruch pojazdów w każdą stronę (w prawo i lewo) rozkłada się 
równomiernie7.  

4.3. Charakterystyka wytypowanych punktów pomiarowych. 

Punkt nr 1 (Nowa Ruda - Słupiec ul. Kłodzka) Droga  Nr  381 – punkt zlokalizowany w Nowej 
Rudzie - Słupsku na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego  – 
parking naprzeciw OSiR - Nowa Ruda Słupiec. 20 m. poniżej punktu zabudowania jednorodzinne ul. 
Wojska Polskiego 25 i 27, punkt usytuowany po wschodniej stronie ulicy na terenie zabudowy 
mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej  przy  prostym, lekko opadającym w kierunku ul. Kłodzkiej 
odcinku drogi o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym (po naprawach) o średniej 
prędkość potoku pojazdów 50 - 60 km/godz. Po  stronie punktu pomiarowego  zabudowa mieszkaniowa 
typu wielorodzinnego, po przeciwnej stronie kompleks sportowy. Pomiar wykonano w odległości 1,0 
m. od krawędzi jezdni, 4m. od osi jedni, na wysokości 1,5m. 

Punkt nr 2 (ul.Nowa Ruda pomiędzy ul. Świdnicka 20 i ulicą Wiejską) Droga powiatowa Nr 381   
– punkt zlokalizowany w Nowej Rudzie  na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego po zachodniej stronie ulicy. Po przeciwnej stronie ulicy znajduje się 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna ul. Świdnicka 90 i 91. Punkt usytuowano przy prostym, 
poziomym odcinku drogi o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym (po naprawach) o 
średnia prędkość potoku pojazdów 50 - 60 km/godz. Pomiar wykonano w odległości 1,0 m. od krawędzi 
jezdni, 4m. od osi jedni, na wysokości 1,5m. 

Punkt nr 3 (Kudowa Zdrój ul. Główna 43) Droga krajowa Nr 8  – punkt zlokalizowany na 
obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz zabudowy 
związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Z tyłu punktu Zespół Szkół 
Zawodowych w Kudowie Zdrój,  punkt po południowej stronie ulicy. Po przeciwnej stronie ulicy 
luźna zbudowa typu jedno i wielorodzinnego rodzinnego. Punkt usytuowano przy prostym, poziomym 
odcinku drogi o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym (po naprawach) o średniej 
prędkość potoku pojazdów 50 km/godz. Pomiar wykonano w odległości 2,0 m. od krawędzi jezdni, 6m. 
od osi jedni, na wysokości 1,5m. 

Punkt nr 4 (Kłodzko ul. Dusznicka 20) – punkt zlokalizowany na terenie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Z tyłu punktu zabudowania jednorodzinne Dusznicka 20. 150 metrów powyżej punktu 
pomiarowego usytuowany jest cmentarz. Po przeciwległej stronie punktu pomiarowego osiedle 
mieszkaniowe. Po stronie punktu pomiarowego przy prostym, lekko wznoszącym odcinku drogi o 
nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym (po naprawach).  Średnia prędkość potoku 
pojazdów 40 - 50 km/godz. Po  stronie punktu pomiarowego luźna zabudowa mieszkaniowa typu 
jednorodzinnego usytuowana w odległości około  15 m od krawędzi jezdni (wysokość około 10 m). 
Pomiar wykonano w odległości 1 m. od krawędzi jezdni, 5m. od osi jedni, na wysokości 1,5m. 

Punkt nr 5 (Kłodzko ul. Warty 4)  - punkt zlokalizowany na obszarze zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego  po południowej stronie ulicy w kierunku wyjazdu z 
Kłodzka  do Wrocławia. Parking przy ulicy Warty Nr 4. Powyżej ok. 50 m. ulica Krzywa Po 
przeciwnej stronie ulicy luźna zbudowa typu jednorodzinnego ul. Warty 3. Punkt usytuowano przy 
prostym, poziomym odcinku drogi o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym (po 
naprawach) o średniej prędkość potoku pojazdów 50 km/godz. Pomiar wykonano w odległości 1,0 m. od 
krawędzi jezdni, 4m. od osi jedni, na wysokości 1,5m. 

                                                 
7 www.mos.gov.pl/2mareriały informacyjne/inne/ustalanie wskaźników hałasu. 

 



Punkt nr 6 (Kłodzko ul. Noworudzka) - punkt zlokalizowany na obszarze zabudowy jednorodzinnej, 
oraz terenów o charakterze rekraacyjno – wypoczynkowym, przy ogródkach działkowych P.O.D – 
„NOWY ŚWIAT”, po wschodniej stronie ulicy. Po przeciwnej stronie ulicy, zabudowa mieszkaniowo 
– usługowa oraz luźna zbudowa typu jednorodzinnego. Punkt usytuowano przy prostym, poziomym 
odcinku drogi o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym (po naprawach) o średniej 
prędkość potoku pojazdów 50 km/godz. Pomiar wykonano w odległości 1,0 m. od krawędzi jezdni, 4m. 
od osi jedni, na wysokości 1,5m. 

Punkt nr 7 (Kłodzko ul. Wyspiańskiego 42) Droga krajowa Nr 33 wjazd do Kłodzka z kier. 
Bystrzycy Kłodzkiej - punkt zlokalizowany na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego  po wschodniej stronie ulicy przy budynku Wyspiańskiego 42 A. Po 
przeciwnej stronie ulicy zakład produkcyjny Baltex przy ulicy Wyspiańskiego 65. Punkt usytuowano 
przy prostym, poziomym odcinku drogi o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym (po 
naprawach) o średniej prędkość potoku pojazdów 50 km/godz. Pomiar wykonano w odległości 1,0 m. od 
krawędzi jezdni, 4m. od osi jedni, na wysokości 1,5m. 

Punkt nr 8 (Kłodzko ul. Mickiewicza) Droga krajowa Nr 46 wylot z Kłodzka w kier. Złoty Stok - 
punkt zlokalizowany na obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów 
rekraacyjno – wypoczynkowych, przy ogródkach działkowych P.O.D – „SZARLOTKA”, od strony 
ogródków działkowych. Po przeciwnej stronie ulicy, luźna zbudowa typu jednorodzinnego. Punkt 
usytuowano przy prostym, wznoszącym odcinku drogi (wzniesienie ok. 2%). Nawierzchnia asfaltowa 
o podłużnych koleinach, spowodowanych ruchem pojazdów ciężkich (po naprawach) o średniej 
prędkość potoku pojazdów 50 km/godz. Pomiar wykonano w odległości 1,0 m. od krawędzi jezdni, 5m. 
od osi jedni, na wysokości 1,5m.  

Punkt nr 9 (Szczytna) Droga krajowa Nr 8 - punkt zlokalizowany na obszarze zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. Punkt pomiarowy usytuowany 20 powyżej 
wjazdu na parking po północnej stronie drogi. Z tyłu punktu widoczne osiedle ul. Słoneczna. Po 
przeciwnej stronie punktu pomiarowego zakłady szkła kryształowego „CRISTAL WORKS” Punkt 
usytuowano przy prostym, poziomym odcinku drogi o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie 
technicznym (po naprawach) o średniej prędkość potoku pojazdów 50 - 60 km/godz. Pomiar wykonano 
w odległości 1,0 m. od krawędzi jezdni, 5m. od osi jedni, na wysokości 1,5m. 

Punkt nr 10 (Stronie Śląskie ul. Kościuszki ) Droga powiatowa Nr 392 - punkt zlokalizowany na 
obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. Punkt pomiarowy 
usytuowany na parkingu pomiędzy Muzeum minerałów i budynkiem Kościuszki 34. Po przeciwległej 
stronie punktu budynek mieszkalny ul. Kościuszki 25.  Punkt usytuowano przy prostym, poziomym 
odcinku drogi o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym (po naprawach) o średniej 
prędkość potoku pojazdów 40 - 50 km/godz. Pomiar wykonano w odległości 1,0 m. od krawędzi jezdni, 
4m. od osi jedni, na wysokości 1,5m. 

V. PODSUMOWANIE. 

Powiat kłodzki8 leży w południowo-zachodniej części Polski, w obrębie łańcucha Sudetów. 
Charakterystyczny występ, kształtem przypominającym czworokąt wcina się w obszar Republiki 
Czeskiej. 

Ziemia Kłodzka, pokrywająca się obszarem z powiatem Kłodzkim jest wyodrębniona 
fizjograficznie i funkcjonalnie z pozostałej części województwa dolnośląskiego jako jego największy 
powiat o powierzchni 1642 km2 zamieszkany przez 180 tyś. mieszkańców i obejmujący czternaście 
gmin. Powiat kłodzki otoczony jest górami stanowiącymi naturalną przegrodę. Część środkową 
zajmuje Kotlina Kłodzka otoczona od zachodu Górami Bystrzyckimi, Górami Orlickimi i Górami 
Stołowymi, od północy Górami Sowimi i Górami Bardzkimi, od wschodu zaś Masywem Śnieżnika, 
Górami Bialskimi i Górami Złotymi. Szczytami gór po południowej i wschodniej granicy powiatu 
przebiega granica z Republiką Czeską długości 190 km. 

                                                 
8 www.powiat.klodzko.pl 



W rezultacie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono w wytypowanych punktach 
referencyjnych, reprezentujących obszar zabudowy mieszkaniowej typu jednorodzinnego, obszar 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz terenów rekraacyjno – 
wypoczynkowe, przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu A w dB. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz 826), wartość 60 dB określa 
dopuszczalny długookresowy średni  poziom dźwięku A w dB wyrażone wskaźnikami LDWN i 50 dB 
wyrażone wskaźnikami LN. We wszystkich eksponowanych referencyjnych punktach pomiarowych 
stwierdzono emisję hałasu powyżej 60 A w dB - LDWN , oraz powyżej 50 A w dB - LN. 

W rezultacie przeprowadzonych pomiarów  stwierdzono w 1 wytypowanym punkcie 
reprezentującym obszar terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy 
związanej  z czasowym pobytem dzieci i młodzieży, przekroczenie dopuszczalnego długookresowego 
średniego  poziomu dźwięku A w dB wyrażone wskaźnikami LDWN 55 dB i LN 50 dB, i w 9 
wytypowanych punktach reprezentujących obszar terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, przekroczenie dopuszczalnego 
długookresowego średniego poziomu dźwięku A w dB wyrażone wskaźnikami LDWN 60 dB i LN 50 
dB. 
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