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Badania monitoringowe jakości środowiska na terenie województwa dolnośląskiego są 
współfinansowane przez: 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie z zakresu klimatu akustycznego dostępne jest na stronie internetowej WIOŚ we 
Wrocławiu:www.wroclaw.pios.gov.pl  
 
 
 
 
Materiały zebrano i opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu: 

Autor: Anna Antosz 
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I. WSTĘP 

Hałas jest to niepożądany lub szkodliwy dźwięk, spowodowany ludzką działalnością, należy 
on do najbardziej dokuczliwych problemów środowiska, związanych z rozwojem cywilizacji. 

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

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

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

II. UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZ ĄCE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW 
HAŁASU  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotycząca oceny i zarządzania hałasem 
środowiskowym COM(2000)468 traktuje hałas jako zanieczyszczenie, wobec którego należy 
przyjmować takie same ogólne zasady, obowiązki i formy postępowania jak do pozostałych 
zanieczyszczeń i związanych z nimi dziedzin ochrony środowiska. Wprowadzona w dniu 
1 października 2001 roku ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008.25.150 z późn. zm.), której 
ostateczny kształt został oparty o ww. dyrektywę jest świadectwem dostosowywania prawa krajowego 
do standardów obowiązujących w UE.  

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normującym dopuszczalne poziomy hałasu jest 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. (Dz.U. 2012.1109). Wartości te 
muszą stanowić bezwzględnie przestrzeganą normę w odniesieniu do nowo planowanych terenów. 
Wartości poziomów dopuszczalnych zależne są od funkcji urbanistycznej jaką spełnia dany teren. Dla 
terenów wymagających intensywnej ochrony przed hałasem określone są najniższe poziomy 
dopuszczalne, natomiast dla terenów gdzie ochrona przed hałasem nie jest zagadnieniem krytycznym 
poziomy dopuszczalne są najwyższe.  

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 klimatu 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. 

Poniżej zestawiono akty prawne, które powinny być uwzględniane przy prowadzeniu 
monitoringu hałasu w środowisku: 

 
� ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150, z późn.  zm.) art. 26, 112b, 113, 117, 118a, 120, 120a, 148, 149, 176, 177 i 179; 
� 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 
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właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji 
(Dz.U. 2003.18.164); 

� rozporządzenie MŚ z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości 
wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1414); 

� rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 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. 2011.140.824); 

� rozporządzenie MŚ z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012. r, poz. 
1109); 

� rozporządzenie MŚ z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska, na 
podstawie pomiarów, badań i analiz wykonywanych w ramach państwowego 
monitoringu środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 82, poz. 500); 

� rozporządzenie MŚ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości 
aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1485). 

Tabela II.1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu - 
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty 
statków powietrznych wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do 
ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby 

Klasa standardu 
akustycznego 

Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu A [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 1) 
Pozostałe obiekty i grupy 

źródeł hałasu 

LAeqD 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

dnia 

LAeqN 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom 
nocy  

LAeqD 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po 
sobie 

następującym 

LAeqN 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie 

nocy 

1 A. Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
50 45 45 40 

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

jednorodzinnej  
61 

 
56 

 
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 

65 56 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  
68 60 55 45 

1) wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym 
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Tabela II.2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, 
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty 
statków powietrznych wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do 
prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

Klasa standardu 
akustycznego 

Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu A [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 1) 
Pozostałe obiekty i grupy 

źródeł hałasu 

LDWN 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 

wszystkim 
dobom roku 

LN 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 

wszystkim 
porom nocy 

LDWN 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 

wszystkim 
dobom roku 

LN 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 

wszystkim 
porom nocy 

1 A. Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
50 45 45 40 

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

jednorodzinnej  

64 59 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 

68 59 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  

70 65 55 45 

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

Hałas środowiskowy może być również rozpatrywany w kategoriach ocen subiektywnych. 
Państwowy Zakład Higieny opracował na podstawie badań ankietowych skalę subiektywnej 
uciążliwości zewnętrznych hałasów komunikacyjnych. Zgodnie z dokonaną klasyfikacją uciążliwość 
tego rodzaju hałasów w następujący sposób zależy od wartości poziomu równoważnego LAeq: 

• mała uciążliwość LAeq < 52 dB, 
• średnia uciążliwość 52 dB< LAeq > 62 dB, 
• duża uciążliwość 63 dB< LAeq > 70 dB, 
• bardzo duża uciążliwość LAeq > 70 dB (obszar zagrożeń). 

III. PODSTAWOWE WSKA ŹNIKI OCENY HAŁASU 

Natężenie hałasu w środowisku określa się wartością poziomu dźwięku mierzoną 
w decybelach. Podstawowym wskaźnikiem klimatu akustycznego jest równoważny poziom dźwięku, 
który również może być wyznaczony jako suma poziomów odnoszących się do różnych źródeł. 
Równoważny poziom dźwięku ściśle związany jest również z czasem jego trwania. Przenikający do 
środowiska hałas może być uciążliwy, czyli utrudniający życie oraz szkodliwy. Tereny, na których 
eksponowany jest hałas o szczególnie wysokim poziomie, przy którym zauważa się wyraźny wpływ 
na zdrowie, zaliczamy do terenów o szczególnej uciążliwości hałasu. Obszary te wymagają szybkiej i 
bezwarunkowej interwencji w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej. Natomiast obszary, na których 
występuje hałas o poziomie umiarkowanym, wymagają w dalszej kolejności zabiegów w zakresie 
ochrony przeciwdźwiękowej. 
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Poziom ciśnienia akustycznego skorygowanego według krzywej korekcji A, wyznaczany jest ze 
wzoru: 

dB
p

p
L

O

A
pA ,log10

2

2

=  

gdzie: 

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

2

2

log10
O

p p

p
L =  

przy czym: 
p - wartość skuteczna ciśnienia akustycznego, w Pascalach; 

Op - ciśnienie akustyczne odniesienia 

Równoważny poziom dźwięku A, w decybelach: 
Skorygowany według krzywej korekcyjnej A poziom ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego 
dźwięku, który w określonym przedziale czasu T ma taki sam średni kwadrat ciśnienia akustycznego, 
jak analizowany dźwięk o poziomie zmiennym w czasie.  
Poziom równoważny jest wyrażony wzorem: 

dBdt
p

tp

T
L

T

O O

A
TAeq ,

)(1
log10

1

2

2

,











= ∫  

gdzie: 

TAeqL ,  - równoważny poziom dźwięku A w decybelach, wyznaczony dla przedziału czasu T, od 1t  

do 2t  

Op  - ciśnienie akustyczne odniesienia (20 mPa) 

Ap  - chwilowa wartość ciśnienia akustycznego A mierzonego sygnału akustycznego 

Ponieważ człowiek nie słyszy równomiernie w całym zakresie częstotliwości akustycznych, pomiar 
wykonywany jest miernikiem poziomu dźwięku z filtrem korekcyjnym A, który ma za zadanie 
zbliżenie wyników pomiarów do odczucia słuchowego doznanego przez ucho ludzkie. 
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: 

dBt
T

L
n

i

L
iTAeq

Ai ,10
1

log10
1

1,0
, 







= ∑
=

 

Poziom równoważny jest podstawowym wskaźnikiem liczbowego opisu klimatu akustycznego. 

Mapy akustyczne, których opracowanie jest wymagane przepisami prawa (ustawa Prawo ochrony 
środowiska), z uwagi na zapewnienie jednolitości formy i treści mapy, a także porównywalności 
wyników, muszą być oparte o określone w przepisach, wspólne dla wszystkich wskaźniki. 
Wskaźnikami tymi są LDWN oraz LN. 
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Wskaźnik hałasu – poziom dzienno-wieczorno-nocny LDWN w decybelach  jest definiowany 
następującym wzorem: 

dBL NWD LLL
DWN ,)1081041012(

24

1
log10 )10(1,0)5(1,01,0






 ×+×+×= ++  

gdzie: 
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 pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600), 

LD - oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony 
w ciągu wszystkich pór dnia w roku, 

LW - oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony 
w ciągu wszystkich pór wieczoru w roku, 

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

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

1. Cel i zakres pomiarów 

Głównym założeniem wykonanych pomiarów akustycznych było określenie warunków 
panujących w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych i uzyskanie informacji o uciążliwości 
akustycznej analizowanych tras.  

Pomiary przeprowadzono w 60 punktach, zlokalizowanych na terenie powiatów 
głogowskiego, oławskiego, trzebnickiego, kamiennogórskiego, lwóweckiego oraz kłodzkiego. 

Pomiary wykonywano w porze dziennej, w trzech okresach w następujących porach doby: 
• poranna w godzinach pomiędzy 600- 900, 
• południowa w godzinach pomiędzy 900- 1800, 
• wieczorna w godzinach pomiędzy 1800- 2200, 

Dodatkowo w 6 punktach prowadzono badania wskaźnikami LDWN i LN które uwzględniają 
poziomy hałasu dla 24 godzin. Parametry te zastosowane do oceny hałasu środowiskowego, pozwalają 
trafnie ocenić oddziaływanie hałasu na człowieka, uwzględniając wszystkie ważne jego reakcje, takie 
jak znużenie i zmęczenie hałasem, zakłócenia snu i inne efekty. Odzwierciedlają one długookresową 
(roczną) ekspozycję na hałas, ale także uwzględniają większą wrażliwość organizmu człowieka 
w różnych porach doby. Z 6 przebadanych punktów analizie poddano tylko pomiary wykonane w 3 
punktach zlokalizowanych w Gryfowie Śląskim, Kamiennej Górze oraz Kłodzku, pozostałe 3 punkty 
pominięto w analizie ze względu na fakt że zestaw pomiarowy użyty do pomiarów nie spełniał 
wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz.U.2011.824) w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem. 

Cykl badawczy prowadzony był od kwietnia do grudnia 2012 roku. W wyniku 
przeprowadzonych badań wskazano obszary, na których hałas jest szczególnie uciążliwy, 
zinwentaryzowano budynki chronione zlokalizowane na tych obszarach oraz oszacowano liczbę 
ludności narażoną na oddziaływanie ponadnormatywnego hałasu. 

Informacje zawarte w niniejszym 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, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do poziomu 
dopuszczalnego - zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 
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2. Sprzęt pomiarowy i wyposażenie pomocnicze  

Do pomiarów użyto podręcznych analizatorów dźwięku SVAN 945 oraz SVAN 945A, 
przeznaczonych do pomiarów dźwięku z dokładnością odpowiadającą 1 klasie oraz mikrofonów firmy 
G.R.A.S. Ponadto wykorzystywano statyw 4,0 m, kabel podłączeniowy o długości 10 m, mikrofon 
oraz osłonę przeciwwietrzną na mikrofon. Ponadto przy pomiarach wykorzystywano GPS, dalmierz 
oraz stację pogodową Vantage Pro2, modułowy system warunków atmosferycznych. Wszystkie 
elementy zestawu pomiarowego posiadały aktualne świadectwo uwierzytelnienia. 

3. Metodyka pomiarów i obliczeń 

Pomiary były wykonywane w określonych warunkach meteorologicznych: 
• prędkość wiatru do 5 m/s, 
• temperatura otoczenia powyżej -10°C, 
• wilgotności względnej do 98%, 
• przy braku opadów atmosferycznych. 

Zastosowano następujące ustawienia parametrów miernika: 
• stała czasowa: Fast, 
• charakterystyka korekcyjna: A. 

W ramach pojedynczego, 10-cio minutowego pomiaru określano następujące parametry akustyczne: 
• równoważny poziom dźwięku A, 
• maksymalny rejestrowany poziom dźwięku A, 
• minimalny rejestrowany poziom dźwięku A. 

Liczbę pomiarów elementarnych, nie mniejszą od trzech, uzależniono od rozstępu R pomiędzy 
skrajnymi wynikami tych pomiarów, zgodnie z poniższą tabelą, tak aby błąd wartości średniej delta L, 
określony na poziomie ufności 0,05 nie był większy niż 3 dB. 

Tabela IV.1. Liczba n wymaganych próbek pomiarów hałasu w zależności od rozstępu R = Lmax - Lmin  pomiędzy 
skrajnymi wynikami pomiarów, ustalona tak, aby obliczona na ich podstawie wartość średnia  obciążona 
była błędem delta L nie większym niż 3 dB 

Rozstęp R w dB 0 ≤R ≤ 2 2 < R ≤  4 4 < R ≤ 6 6 < R ≤ 7 
Wymagana liczba pomiarów  
(próbek) n: 

3 4 5 6 

4. Lokalizacja punktów pomiarowych 

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). Warunki meteorologiczne zapewniły stabilne w czasie pomiarów odczyty wskazań miernika. 

Punkty pomiarowo-kontrolne usytuowano na wysokości 4,0 m od poziomu jezdni na granicy 
terenu chronionego. Równocześnie z pomiarami poziomu dźwięku był wykonywany pomiar natężenia 
ruchu z wyszczególnieniem pojazdów ciężkich. 
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5. Szczegółowa analiza wybranych punktów kontrolno - pomiarowych 

POWIAT GŁOGOWSKI  

Tabela IV.2. Wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu głogowskiego w 2012 r. 

Lp Lokalizacja punktów pomiarowych 

Natężenie 
ruchu 
poj/h 

ogółem 

Natężenie 
ruchu poj/h 

ciężarowych 

LAeq na granicy 
terenu 

chronionego 
[dB] 

Szacunkowa 
odległość 

punktu 
pomiarowego 
od krawędzi 
jezdni [m] 

1. Brzeg Głogowski Brzeg Głogowski 8 235 35 66,9 3,0 

2. Dankowice Dankowice 13 298 57 69,4 4,5 

3. Głogów ul. Kamienna Droga 37 1279 166 70,3 8,0 

4. Głogów ul. Piłsudskiego 511 44 59,4 37 

5. Głogów ul. Rudnowska 18 747 37 65,3 6,0 

6. Głogów ul. Sikorskiego 18 675 40 67,9 6,0 

7. Jaczów ul. Główna 2 148 10 62,3 3,5 

8. Jerzmanowa ul. Głogowska 20 139 7 61,3 2,5 

9. Nielubia Nielubia 51a 402 80 69,4 4,0 

10. Serby ul. Główna 42 722 137 71,3 5,0 

Brzeg Głogowski 

Brzeg Głogowski 8 – droga wojewódzka nr 292,  punkt zlokalizowany na trasie Głogów – Bytom 
Odrzański. Stan nawierzchni dobry. Stwierdzone natężenie ruchu wynosiło 235 poj/h i udziale 
pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 15,0%, a stwierdzony poziom równoważny hałasu 
odpowiadał 66,9 dB. Zabudowa obustronna, luźna, zlokalizowana 2,0-20,0 m od krawędzi jezdni. 
W strefie oddziaływania drogi znajduje się 65 budynków jedno i wielorodzinnych. Oszacowana liczba 
mieszkańców narażona na ponadnormatywny hałas wynosi 270. 

Dankowice 

Dankowice 13 – droga krajowa nr 12, punkt zlokalizowany na trasie Głogów – Przemków, droga 
o odnowionej nawierzchni asfaltowej. Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 69,4 dB 
przy natężeniu ruchu 298 poj/h i bardzo wysokim 19,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym 
strumieniu ruchu. Zabudowa o charakterze mieszanym, usytuowana 5,0-50,0 m od krawędzi jezdni. 
W strefie oddziaływania znajduje się 11 budynków jedno i wielorodzinnych. Oszacowana liczba 
mieszkańców narażona na ponadnormatywny hałas wynosi 55. 

Głogów 

ul. Kamienna Droga 37 – droga krajowa nr 12, wylotowa w kierunku Wschowej, jedna z głównych 
ulic miasta. Stan nawierzchni bardzo dobry. Zabudowa obustronna luźna, zlokalizowana ok. 6,0-
33,0 m od krawędzi jezdni. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 1279 poj/h i wysokim 13,0% udziale 
pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 70,3 dB. W strefie 
oddziaływania znajduje się 12 budynków wielorodzinnych. Oszacowana liczba mieszkańców 
narażona na ponadnormatywny hałas wynosi 76. 

ul. Piłsudskiego/Oriona – droga krajowa nr 12, o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym. 
Ruch pojazdów o średnim natężeniu 511 poj/h i 9,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym 
strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 59,4 dB. Zabudowa jednostronna o charakterze luźnym 
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zlokalizowana ok. 30,0-37,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 26 
budynków wielorodzinnych. Oszacowana liczba mieszkańców wynosi 700. 

ul. Rudnowska 18 – droga wojewódzka nr 292, wylotowa w kierunku Rudnej, o nawierzchni 
asfaltowej w dobrym stanie technicznym. Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 65,3 dB 
przy natężeniu ruchu 747 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 5,0%. 
Zabudowa luźna, jedno i wielorodzinna, obustronna, usytuowana ok. 5,0-40,0 m od krawędzi jezdni. 
W strefie oddziaływania znajduje się 56 budynków jednorodzinnych. Oszacowana liczba 
mieszkańców narażona na ponadnormatywny hałas wynosi 210. 

ul. W. Sikorskiego 18 – droga wojewódzka nr 292, punkt zlokalizowany w centrum miasta, 
nawierzchnia asfaltowa w stanie bardzo dobrym. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 675 poj/h 
i 6,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 67,9 dB. 
Zabudowa obustronna o charakterze wielorodzinnym zlokalizowana ok. 5,0-35,0 m od krawędzi 
jezdni. W strefie oddziaływania znajdują się 22 budynki jedno i wielorodzinne. Oszacowana liczba 
mieszkańców narażona na ponadnormatywny hałas wynosi 420. 

Jaczów  

ul. Główna 2 – droga gminna, punkt zlokalizowany w centrum miejscowości. Zabudowa mieszana, 
zlokalizowana 4,0-25,0 m od krawędzi jezdni. Stan nawierzchni bardzo dobry. Natężenie ruchu 
kształtowało się na poziomie 148 poj/h i 7,0% udziale pojazdów ciężkich. Stwierdzony poziom 
dźwięku odpowiadał 62,3 dB. W strefie oddziaływania znajduje się 70 budynków jedno 
i wielorodzinnych. Oszacowana liczba mieszkańców wynosi 360. 

Jerzmanowa 

ul. Głogowska 20 – punkt zlokalizowany przy drodze gminnej w centrum miejscowości, droga 
o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym. Stwierdzony poziom równoważny hałasu 
odpowiadał 61,3 dB przy natężeniu ruchu 139 poj/h i 5,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym 
strumieniu ruchu. Zabudowa o charakterze luźnym, jednorodzinnym, zagrodowym, usytuowana 3,0-
32,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 54 budynki jednorodzinne. 
Oszacowana liczba mieszkańców wynosi 162. 

Nielubia 

Nielubia 51a – punkt zlokalizowany przy drodze krajowej nr 12, o asfaltowej nawierzchni w bardzo 
dobrym stanie. Zabudowa obustronna luźna, zlokalizowana 10,0-24,0 m od krawędzi jezdni. 
Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 69,4 dB przy natężeniu ruchu 402 poj/h i bardzo 
wysokim 20,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania 
znajduje się 10 budynków jedno i wielorodzinnych. Oszacowana liczba mieszkańców narażona na 
ponadnormatywny hałas wynosi 93. 

Serby 

ul. Główna 42 – droga krajowa nr 12, punt zlokalizowany na trasie Głogów - Wschowa. Stan 
nawierzchni bardzo dobry. Zabudowa obustronna luźna, zlokalizowana 7,0-10,0 m od krawędzi 
jezdni. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 722 poj/h i znacznym 19,0% udziale pojazdów ciężkich 
w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 71,3 dB. W strefie oddziaływania znajduje się 
85 budynków jedno i wielorodzinnych. Oszacowana liczba mieszkańców narażona na 
ponadnormatywny hałas wynosi 545. 

Na terenie powiatu głogowskiego badaniami monitoringowymi hałasu objęto 10 odcinków 
dróg. W 7 punktach stwierdzony równoważny poziom dźwięku LAeq w porze dziennej przekraczał 
dopuszczalne normy i mieścił w przedziale 65,3 dB - 71,3 dB. W stosunku do obowiązujących norm 
średni poziom równoważny LAeq dla 16 godzin dnia przekraczał dopuszczalny poziom hałasu o 0,3–
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6,3 dB. Najwyższe przekroczenia odnotowano przy drodze krajowej nr 12 w Serbach (71,3 dB) 
i w Głogowie przy ul. Kamienna Droga (70,3 dB). Jedynie w trzech punktach (Głogów 
ul. Piłsudskiego, Jaczów i Jerzmanowa) stwierdzony poziom hałasu odpowiadał wartościom 
dopuszczalnym. Na analizowanym terenie powiatu głogowskiego w strefie bardzo dużej uciążliwości 
znajduje się 261 obiektów mieszkalnych. Oszacowana liczba mieszkańców narażona na 
ponadnormatywny hałas wynosi 1669. 

POWIAT OŁAWSKI  

Tabela IV.3. Wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu oławski w 2012 r. 

Lp Lokalizacja punktów pomiarowych 
Natężenie 
ruchu poj/h 

ogółem 

Natężenie 
ruchu poj/h 

ciężarowych 

LAeq na granicy 
terenu 

chronionego 
[dB] 

Szacunkowa 
odległość 

punktu 
pomiarowego 
od krawędzi 
jezdni [m] 

1. Gać Gać 16 496 99 72,5 2,5 

2. Jelcz-Laskowice ul. Witosa 73 431 21 69,1 4,0 

3. Jelcz-Laskowice ul. Wrocławska 26 480 58 69,4 5,0 

4. Marcinkowice ul. Wrocławska 6 666 60 70,7 9,0 

5. Oława ul. Kutrowskiego 1 851 85 67,9 14,0 

6. Oława ul. Wiejska 46 616 49 64,5 19,0 

7. Oława ul. Chrobrego 77 775 93 64,5 16,0 

Gać 

Gać 16 – droga krajowa nr 94 o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym. Zabudowa 
obustronna luźna, jednokondygnacyjna. Teren zabudowy zlokalizowany 4,0-39,0 m od krawędzi 
jezdni. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 496 poj/h i 16,1% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym 
strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 72,5 dB. W strefie oddziaływania znajduje się 59 budynków 
jednorodzinnych, a oszacowana liczba narażonych na hałas wynosi 180 osób. 

Jelcz-Laskowice 

ul. Witosa 73 – droga powiatowa, dwukierunkowa, wyjazdowa w kierunku Wrocławia, o nawierzchni 
w bardzo dobrym stanie technicznym. Zabudowa zwarta, obustronna, jedno i dwukondygnacyjna, 
usytuowana ok. 2,0-18,0 m od krawędzi jezdni, średni poziom dźwięku odpowiadał 69,1 dB przy 
natężeniu ruchu 431 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynoszącym 5,0%. 
W strefie oddziaływania znajduje się 50 budynków, a oszacowana liczba osób to 175. 

ul. Wrocławska 26 – punkt zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej nr 455, wylotowej w kierunku 
Wrocławia. Droga o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym. Średni poziom 
równoważny dźwięku odpowiadał 69,4 dB przy natężeniu ruchu 480 poj/h  i udziale pojazdów 
ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 12,0%. Teren zabudowy oddalony od krawędzi jezdni o 7,0-
35,0 m. Zabudowa obustronna, luźna, jedno i dwukondygnacyjna. W strefie oddziaływania znajduje 
się 30 budynków jedno i wielorodzinnych, a oszacowana liczba narażonych na hałas to 90 osób. 

Marcinkowice 

Marcinkowice 6 – droga krajowa nr 94, punkt zlokalizowany na trasie Wrocław – Oława, droga 
o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Średni poziom równoważny dźwięku 
odpowiadał 70,7 dB przy natężeniu ruchu 666 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 
sięgającym 9,0%. Zabudowa luźna, jednorodzinna, obustronna, usytuowana ok. 11,0-44,0 m od 
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krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 21 budynków jednorodzinnych, a oszacowana 
liczba narażonych to 74 osób. 

Oława 

ul. Kutrowskiego 1 – droga krajowa nr 94, wylotowa w kierunku Wrocławia o nawierzchni 
asfaltowej w dobrym stanie technicznym. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 851 poj/h i 10,0% 
udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 67,9 dB. Zabudowa 
obustronna o charakterze luźnym zlokalizowana ok. 5,0-35,0 m od krawędzi jezdni. W strefie 
oddziaływania znajdują się 42 budynki jedno i wielorodzinne, a oszacowana liczba narażonych na 
hałas to 275 osób. 

ul. Wiejska – droga wojewódzka  nr 396, punkt zlokalizowany przy drodze wyjazdowej w kierunku 
Strzelina. Stan nawierzchni dobry. Zabudowa obustronna, luźna, wielorodzinna, teren chroniony 
zlokalizowany 19,0-52,0 m od krawędzi jezdni. Stwierdzone natężenie ruchu wynosiło 616 poj/h przy 
udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 8,0%, a stwierdzony poziom równoważny 
hałasu odpowiadał 64,5 dB. W strefie oddziaływania znajduje się 10 budynków jedno 
i wielorodzinnych, które zamieszkuje ok. 510 osób. 

ul. B. Chrobrego 77 – droga wojewódzka nr 396, o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym  stanie 
technicznym. Zabudowa obustronna, wielokondygnacyjna, teren chroniony zlokalizowany 3,0-21,0 m 
od krawędzi jezdni. Wysoki poziom dźwięku 64,5 dB jest wynikiem natężenia ruchu ok. 775 poj/h. 
Zaznaczyć należy, że udział pojazdów ciężkich jest na tym odcinku znaczny i stanowi ok. 12,0% 
w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 29 budynków wielorodzinnych, 
zamieszkiwanych szacunkowo przez 2100 osób. 

Pomiary przeprowadzone w powiecie oławskim na 7 odcinkach dróg zlokalizowanych 
w Oławie, Jelczu–Laskowicach, Marcinkowicach i Gaci wykazały, że w 5 punktach stwierdzony 
równoważny poziom dźwięku LAeq w porze dziennej przekraczał wartość dopuszczalną 65 dB. Jedynie 
w dwóch punktach w Oławie na ul. Wiejskiej i ul. Chrobrego poziom dźwięku odpowiadał przyjętym 
normom. Ponadto w 2 punktach zlokalizowanych wzdłuż drogi nr 94 w Marcinkowicach 
i miejscowości Gać, poziom równoważny dźwięku LAeq określono jako bardzo uciążliwy (≥70 dB). 
Główną przyczyną wysokiej uciążliwości jest duże natężenie ruchu oraz znaczny udział pojazdów 
ciężarowych w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie bardzo dużej uciążliwości na terenie powiatu 
oławskiego znajdują się 202 obiekty mieszkalne, a liczbę osób narażonych na ponadnormatywny hałas 
oszacowano na 794. 

POWIAT TRZEBNICKI  

Tabela IV.4. Wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu trzebnickiego w 2012 r. 

Lp Lokalizacja punktów pomiarowych 
Natężenie 
ruchu poj/h 

ogółem 

Natężenie 
ruchu poj/h 

ciężarowych 

LAeq na granicy 
terenu 

chronionego 
[dB] 

Szacunkowa 
odległość 

punktu 
pomiarowego 
od krawędzi 
jezdni [m] 

1. Oborniki Śląskie ul. M. Curie-Skłodowskiej 51a 435 30 64,2 16,0 

2. Oborniki Śląskie ul. Wrocławska 17 588 24 68,3 13 

3. Pęgów ul. Główna 46 667 33 69,5 5,0 

4. Psary ul. Główna 19 1365 159 72,5 6,0 

5. Trzebnica ul. ks. W. Bochenka 5 872 26 66,3 6,0 

6. Trzebnica ul. Milicka 15 664 20 68,3 5,0 

7. Trzebnica ul. Prusicka 37 614 25 68,4 7,0 

8. Trzebnica ul. Wrocławska 18-30 515 15 68,0 4,0 
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9. Zawonia ul. Oleśnicka 10 206 39 68,1 2,0 

10. Żmigród ul. Kościuszki 6 204 31 66,0 5,0 

Oborniki Śląskie 

ul. Skłodowskiej 51a – droga wojewódzka nr 340, punkt zlokalizowany przy drodze wylotowej 
w kierunku Trzebnicy. Stan techniczny nawierzchni dobry. Zabudowa obustronna 
wielokondygnacyjna, teren chroniony zlokalizowany 4,0-23,0 m od krawędzi jezdni. Ruch pojazdów 
o średnim natężeniu 435 poj/h i 7,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu 
powoduje hałas rzędu 64,2 dB. W strefie oddziaływania znajdują się 53 budynki jedno 
i wielorodzinne, które zamieszkuje ok. 370 osób. 

ul. Wrocławska – droga wojewódzka nr 340, punkt usytuowany przy drodze wylotowej w kierunku 
Wrocławia. Droga o nawierzchni asfaltowej w stanie dobrym. Stwierdzony poziom równoważny 
hałasu odpowiadał 68,3 dB przy natężeniu ruchu  588 poj/h i 4,0% udziale pojazdów ciężkich 
w ogólnym strumieniu ruchu. Zabudowa o charakterze luźnym, jednorodzinnym i wielorodzinnym, 
obustronna, usytuowana 8,0-13,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 13 
budynków wielorodzinnych, oszacowana liczba mieszkańców wynosi 76 osób. 

Pęgów 

ul. Główna 46 – droga wojewódzka nr 342, punkt zlokalizowany na trasie Wrocław – Oborniki 
Śląskie, dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym. Ruch pojazdów o średnim 
natężeniu 667 poj/h i 5,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas 
rzędu 69,5 dB. Zabudowa obustronna o charakterze luźnym, jednorodzinnym, zagrodowym 
zlokalizowana ok. 5,0-25,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduj się 102 budynki 
jednorodzinne, zamieszkałe szacunkowo przez 345 osób. 

Psary 

ul Główna 19 – droga krajowa nr 5, punkt usytuowany na trasie Wrocław-Trzebnica, przy drodze 
o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym. Zabudowa obustronna, luźna, jedno 
i wielorodzinna, zlokalizowana 3,0-32,0 m od krawędzi jezdni. Stwierdzony równoważny poziom 
hałasu LAeq, 72,5 dB jest wynikiem bardzo wysokiego natężenia ruchu kształtującego się na 
poziomie 1365 poj/h. Zaznaczyć należy, że udział pojazdów ciężkich jest na tym odcinku znaczny 
i stanowi ok. 14,0% w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajdują się 33 budynki 
jedno i wielorodzinne, zamieszkałe przez ok. 165 osób. 

Trzebnica 

ul. Bochenka 5 – droga gminna, punkt zlokalizowany w centrum miasta przy drodze o nawierzchni 
asfaltowej w dobrym stanie technicznym. Równoważny poziom dźwięku odpowiadał 66,3 dB przy 
natężeniu ruchu 872 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 3,0%. 
Zabudowa zwarta, wielokondygnacyjna, obustronna, usytuowana ok. 2,0-12,0 m od krawędzi jezdni. 
W strefie oddziaływania znajduje się 27 budynków wielorodzinnych, szacunkowo zamieszkanych 
przez 680 osób. 

ul. Milicka 15 – droga krajowa  nr 15, punkt zlokalizowany przy drodze wylotowej w kierunku 
Milicza, stan nawierzchni asfaltowej bardzo dobry. Zabudowa obustronna, zwarta, 
wielokondygnacyjna, zlokalizowana ok. 3,0-25,0 m od krawędzi jezdni. Stwierdzone natężenie ruchu 
wynosiło 664 poj/h przy udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 3,0%, 
a równoważny poziom hałasu odpowiadał 68,3 dB. W strefie oddziaływania znajdują się 23 budynki 
jedno i wielorodzinne, szacunkowo zamieszkane przez 245 osób. 
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ul. Prusicka 37 – droga krajowa nr 15, o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie 
technicznym. Stwierdzony poziom równoważny hałasu, na granicy zabudowy, odpowiadał 68,4 dB 
przy 4,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym natężeniu sięgającym 614 poj/h. Zabudowa luźna, 
jednorodzinna, obustronna, usytuowana ok. 12,0-29,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania 
znajduje się 51 budynków jedno i wielorodzinnych, zamieszkanych przez ok. 250 osób. 

ul. Wrocławska 18-30 – droga gminna o nawierzchni asfaltowej w stanie dobrym, dwukierunkowa 
o zabudowie obustronnej, luźnej usytuowanej ok. 10,0-48,0 m od krawędzi jezdni. Równoważny 
poziom dźwięku odpowiadał 68,0 dB i jest wynikiem natężenia ruchu kształtującego się na poziomie 
ok. 515 poj/h i 3,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania 
znajduje się 27 budynków wielorodzinnych, szacunkowo zamieszkanych przez 160 osób. 

Zawonia 

ul. Oleśnicka 10 – droga wojewódzka nr 340, punkt zlokalizowany przy drodze wylotowej 
w kierunku Oleśnicy, ruch dwukierunkowy. Zabudowa mieszana, jednorodzinna, obustronna, 
zlokalizowana ok. 3,0-40,0 m od krawędzi jezdni. Stan nawierzchni asfaltowej dostateczny. Natężenie 
ruchu kształtowało się na poziomie 206 poj/h i 19,0% udziale pojazdów ciężkich. Stwierdzony poziom 
równoważny hałasu odpowiadał 68,1 dB. W strefie oddziaływania znajduje się 45 budynków 
jednorodzinnych, szacunkowa liczba mieszkańców wynosi 135 osób. 

Żmigród 

ul. Kościuszki 6 – ulica dojazdowa, o nawierzchni asfaltowej, dwukierunkowa, zabudowa mieszana, 
obustronna, równoważny poziom dźwięku, odpowiadał 66,0 dB przy natężeniu ruchu 204 poj/h 
i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynoszącym 15,0%. Zabudowa usytuowana ok. 3,0-
13,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 17 budynków jednorodzinnych, 
zamieszkanych przez ok. 51 osób. 

Na terenie powiatu trzebnickiego badaniami monitoringowymi objęto 10 odcinków dróg. We 
wszystkich punktach stwierdzony równoważny poziom hałasu, mieścił w przedziale 64,2 dB–72,5 dB 
i tylko w jednym punkcie pomiarowym zlokalizowanym w Obornikach Śląskich przy ul. M. Curie-
Skłodowskiej nie przekraczał wartości dopuszczalnej 65 dB. Wartość poziomu hałasu przy zabudowie 
mieszkalnej, w jednym punkcie pomiarowym przy drodze krajowej nr 5 (w Psarach) przekraczała 
70 dB przyjętą jako bardzo uciążliwą. Pomimo złagodzenia norm dopuszczalnych hałasu w 
pozostałych 9 pomierzonych punktach stwierdzono  przekroczenia wartości dopuszczalnej. W strefie 
ponadnormatywnego hałasu na analizowanym terenie powiatu trzebnickiego  znajduje się 338 
obiektów mieszkalnych, a oszacowana liczba mieszkańców wynosi 2107 osób. 

POWIAT KAMIENNOGÓRSKI  

Tabela IV.5. Wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu kamiennogórskiego w 2012 r. 

Lp Lokalizacja punktów pomiarowych 
Natężenie 
ruchu poj/h 

ogółem 

Natężenie 
ruchu poj/h 

ciężarowych 

LAeq na granicy 
terenu 

chronionego 
[dB] 

Szacunkowa 
odległość 

punktu 
pomiarowego 
od krawędzi 
jezdni [m] 

1. Marciszów ul. Księcia Bolka 1 231 35 68,3 2,0 
2. Marciszów ul. Główna 8 339 39 67,4 2,0 
3. Marciszów ul. Główna k/kościoła 190 15 63,8 2,0 
4. Kamienna Góra ul. Jeleniogórska 45 570 34 66,9 5,0 
5. Kamienna Góra ul. Wałbrzyska 40 420 21 63,9 8,0 
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6. Kamienna Góra ul. Wałbrzyska 2c 760 46 61,5 20,0 
7. Ptaszków ul. Legnicka 5 350 21 68,6 2,0 
8. Czadrów Czadrów 14 271 16 65,9 4,0 
9. Szarocin Szarocin 121 205 12 68,0 2,0 
10. Lubawka ul. Dworcowa 10 280 20 65,2 3,0 

Marciszów 

ul. Księcia Bolka 1 – droga krajowa nr 5, centrum miejscowości, zabudowa mieszkaniowa 
o charakterze luźnym, ulica o nawierzchni asfaltowej w stanie bardzo dobrym. Ruch pojazdów 
o średnim natężeniu 231 poj/h i 15,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu, 
powoduje hałas rzędu 68,3 dB. Zabudowa obustronna o charakterze wielorodzinnym. Teren zabudowy 
zlokalizowany ok. 10,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 5 budynków 
wielorodzinnych, szacunkowo zamieszkanych przez 17 osób.  

ul. Główna 8 – droga wojewódzka nr 328, wylotowa w kierunku Świerzawy, dwukierunkowa 
o zabudowie obustronnej, wielorodzinnej, zagrodowej, usytuowanej ok. 7,0-15,0 m od krawędzi 
jezdni. Nawierzchnia drogi w bardzo dobrym stanie. Poziom dźwięku 67,4 dB jest wynikiem 
natężenia ruchu kształtującego się na poziomie ok. 339 poj/h oraz bardzo wysokim 11,5% udziałem 
w ruchu pojazdów ciężarowych. W strefie oddziaływania znajduje się 17 budynków wielorodzinnych, 
oszacowana liczba mieszkańców wynosi 85 osób. 

ul. Główna k/kościoła – droga wojewódzka nr 328, wylotowa w kierunku Świerzawy, 
dwukierunkowa o zabudowie obustronnej, wielorodzinnej, zagrodowej, o nawierzchni asfaltowej 
w dostatecznym stanie technicznym, zlokalizowana ok. 2,0 m od krawędzi jezdni. Średni poziom 
równoważny dźwięku odpowiadał 63,8 dB przy natężeniu ruchu 190 poj/h i 8,0% udziale pojazdów 
ciężkich. W strefie oddziaływania znajduje się 5 budynków, zamieszkanych szacunkowo przez 15 
osób. 

Kamienna Góra 

ul. Jeleniogórska 45 – droga wojewódzka nr 367, wylotowa w kierunku Jeleniej Góry, ulica 
o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Stwierdzony poziom równoważny 
hałasu odpowiadał 66,9 dB przy natężeniu ruchu 570 poj/h i 6,0% udziale pojazdów ciężkich 
w ogólnym strumieniu ruchu. Zabudowa o charakterze luźnym, wielorodzinnym, usytuowana 
ok. 20,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 42 budynki wielorodzinne, 
zamieszkane przez ok. 220 osób. 

ul. Wałbrzyska 40 – droga wojewódzka nr 367, ulica wylotowa w kierunku Boguszowa Gorce, droga 
o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Stwierdzony poziom równoważny 
odpowiadał 63,9 dB przy 5,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym natężeniu ruchu sięgającym 
420 poj/h. Zabudowa wielorodzinna, obustronna usytuowana ok. 10,0-22,0 m od krawędzi jezdni. 
W strefie oddziaływania znajduje się 6 budynków wielorodzinnych, zamieszkałych szacunkowo przez 
600 osób. 

ul. Wałbrzyska 2c – droga krajowa nr 5, centrum miejscowości, droga o nawierzchni asfaltowej 
w dobrym stanie technicznym. Punkt pomiarowy zlokalizowano  20,0 m od krawędzi jezdni. 
Zabudowa mieszkaniowa, obustronna, wielorodzinna. Średni poziom równoważny dźwięku 
odpowiadał 61,5 dB przy natężeniu ruchu 760 poj/h i 6,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym 
strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 41 budynków wielorodzinnych a oszacowana 
liczba mieszkańców wynosi 500 osób. 
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Ptaszków 

ul. Legnicka 5 – droga krajowa nr 5, ulica wylotowa w kierunku Marciszowa droga o spękanej 
nawierzchni asfaltowej. Zabudowa obustronna, wielorodzinna usytuowana 2,0-5,0 m od krawędzi 
jezdni. Stwierdzone natężenie ruchu wynosiło 350 poj/h a udział pojazdów ciężkich stanowił 6,0% 
w ogólnym strumieniu ruchu, co jest przyczyną 68,6 dB poziomu dźwięku. W strefie oddziaływania 
znajduje się 18 budynków wielorodzinnych, szacunkowo zamieszkanych przez 120 osób. 

Czadrów 

Czadrów 14 – droga powiatowa, dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowej w bardzo złym stanie 
technicznym. Zabudowa obustronna jednorodzinna z usługami. Zabudowa zlokalizowana 12,0 m od 
krawędzi jezdni Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 65,9 dB przy natężeniu ruchu 
271 poj/h i 6,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania 
znajduje się 18 budynków jednorodzinnych, zamieszkanych przez ok. 100 osób. 

Szarocin 

Szarocin 121 – droga wojewódzka nr 367, punkt zlokalizowany na trasie Kamienna Góra – Kowary 
droga o nawierzchni asfaltowej w stanie technicznym złym. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 
205 poj/h i 6,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 
68,0 dB. Zabudowa obustronna, wielorodzinna o charakterze luźnym, zagrodowym, usytuowana 6,0-
7,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 32 budynki wielorodzinne, 
a oszacowana liczba mieszkańców wynosi 150 osób. 

Lubawka 

ul. Dworcowa 10 – droga krajowa nr 5, ulica w centrum miejscowości, droga o nawierzchni 
asfaltowej w dostatecznym stanie technicznym. Stwierdzony poziom równoważny dźwięku 
odpowiadał 65,2 dB przy natężeniu ruchu 280 poj/h i  7,0% udziale pojazdów ciężkich. Zabudowa 
wielorodzinna dwustronna, usytuowana ok. 4,0-5,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania 
znajdują się 24 budynki wielorodzinne, zamieszkane przez ok. 500 osób. 

Badania klimatu akustycznego na terenie powiatu kamiennogórskiego wykazały, że tylko 
w 3 punktach pomiarowych, dotrzymana była wartość dopuszczalna dla pory dnia (65 dB), w 
pozostałych 7 stwierdzono poziom dźwięku nie odpowiadający wartości dopuszczalnej. W stosunku 
do obowiązujących norm średni poziom równoważny LAeq dla 16 godzin dnia przekraczał 
dopuszczalny poziom hałasu o 0,2–3,6 dB. Najwyższe przekroczenia odnotowano w Ptaszkowie 
(68,6 dB), w Marciszowie przy ul. Księcia Bolka (68,3 dB) i Szarocinie (68,0 dB). W strefie 
ponadnormatywnego hałasu na analizowanym terenie powiatu kamiennogórskiego znajduje się 156 
obiektów mieszkalnych, a oszacowana liczba mieszkańców wynosi 1192 osób. 

POWIAT KŁODZKI  

Tabela IV.6. Wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu kłodzkiego w 2012 r. 

Lp Lokalizacja punktów pomiarowych 
Natężenie 
ruchu poj/h 

ogółem 

Natężenie 
ruchu poj/h 

ciężarowych 

LAeq na granicy 
terenu 

chronionego 
[dB] 

Szacunkowa 
odległość 

punktu 
pomiarowego 
od krawędzi 
jezdni [m] 

1. Kłodzko ul. Mickiewicza 11 245 81 69,8 2,0 

2. Kłodzko ul. Noworudzka 2 780 12 65,9 3,0 

3. Kłodzko ul. Podgrodzie 2 760 91 70,1 2,0 
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4. Kłodzko ul. Wyspiańskiego 23 525 52 67,7 3,0 

5. Kłodzko ul. Okrzei 1 778 39 62,4 30 

6. Kudowa Zdrój ul. Główna 32 673 148 70,6 3,0 

7. Nowa Ruda ul. Świdnicka 49 360 14 63,9 2,0 

8. Nowa Ruda- Słupiec ul. Kłodzka 25 400 32 67,7 3,0 

9. Szczytna ul. Borowina 1 770 169 69,9 9,0 

10. Żelazno Żelazno 33 450 45 63,5 3,0 

 

Kołodzko 

ul. Mickiewicza 11 – droga krajowa nr 46, wylotowa w kierunku Złotego Stoku, o nawierzchni 
asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Zabudowa obustronna wielorodzinna z usługami. 
Teren zabudowy zlokalizowany 8,0-11,0 m od krawędzi jezdni. Stwierdzony poziom równoważny 
hałasu odpowiadał 69,8 dB przy natężeniu ruchu 245 poj/h i bardzo znaczącym 33,0% udziale 
pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 16 budynków 
wielorodzinnych, oszacowana liczba mieszkańców wynosi 100 osób. 

ul. Noworudzka 2 – droga powiatowa nr 381, ulica wylotowa w kierunku Nowej Rudy, o nawierzchni 
asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Stwierdzony poziom równoważny hałasu 
odpowiadał 65,9 dB przy natężeniu ruchu 780 poj/h i 1,5% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym 
strumieniu ruchu. Zabudowa o charakterze luźnym, jednorodzinnym, usytuowana ok. 30,0 m od 
krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 10 budynków jednorodzinnych, a oszacowana 
liczba mieszkańców wynosi 40 osób. 

ul. Podgrodzie 2 – droga krajowa nr 33, centrum miasta, o asfaltowej nawierzchni w bardzo dobrym 
stanie technicznym. Zabudowa obustronna, wielorodzinna oddalona od krawędzi jezdni o 5,0-12,0 m. 
Poziom dźwięku 70,1 dB jest wynikiem natężenia ruchu ok. 760 poj/h i wysokim 12,0% udziale 
pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 11 budynków 
wielorodzinnych, a oszacowana liczba mieszkańców wynosi 60 osób. 

ul. Wyspiańskiego 23 – droga krajowa nr 33, wylotowa w kierunku Bystrzycy Kłodzkiej 
o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Stwierdzony poziom równoważny 
dźwięku odpowiadał 67,7 dB przy natężeniu ruchu 525 poj/h i  10,0% udziale pojazdów ciężkich. 
Zabudowa wielorodzinna dwustronna, usytuowana ok. 6,0-15,0 m od krawędzi jezdni. W strefie 
oddziaływania znajduje się 9 budynków wielorodzinnych, zamieszkanych przez ok. 70 osób. 

ul. Okrzei 1 – ulica w centrum miasta, o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym. 
Zabudowa obustronna wielorodzinna. Punkt pomiarowy zlokalizowano 30,0 m od krawędzi jezdni. 
Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 62,4 dB przy natężeniu ruchu 778 poj/h i 5,0% 
udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 
26 budynków wielorodzinnych, szacunkowo zamieszkanych przez 150 osób. 

Kudowa Zdrój 

ul. Główna 32 – droga krajowa nr 8, wylotowa w kierunku granicy państwa, o odnowionej asfaltowej 
nawierzchni. Średni poziom dźwięku wynosił 70,6 dB przy natężeniu ruchu 673 poj/h i bardzo 
wysokim 22,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. Zabudowa dwustronna, 
wielorodzinna zlokalizowana 3,2-3,5 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 
31 budynków wielorodzinnych, zamieszkanych przez ok. 150 osób. 
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Nowa Ruda 

ul. Świdnicka 49 – droga wojewódzka nr 381, wylotowa w kierunku Świdnicy o nawierzchni 
asfaltowej w złym stanie technicznym. Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 63,9 dB 
przy natężeniu ruchu 360 poj/h i 4,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. 
Zabudowa o charakterze wielorodzinnym, usytuowana 4,0-5,0 m od krawędzi jezdni. W strefie 
oddziaływania znajduje się 25 budynków wielorodzinnych, a oszacowana liczba mieszkańców wynosi 
250 osób. 

ul. Kłodzka 25 - droga wojewódzka nr 381, wylotowa w kierunku Kłodzka, o nawierzchni asfaltowej 
w bardzo dobrym stanie technicznym, punkt zlokalizowany na obszarze zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oddalonej ok. 2,0-24,0 m od krawędzi jezdni. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 
400 poj/h i 8,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 
67,7 dB. W strefie oddziaływania znajduje się 19 budynków wielorodzinnych, zamieszkanych przez 
ok. 170 osób. 

Szczytna 

ul. Borowina 1 – droga krajowa nr 8, na trasie Kłodzko – Kudowa Zdrój. Stan nawierzchni bardzo 
dobry. Zabudowa obustronna luźna, wielorodzinna, zlokalizowana 3,0-15,0 m od krawędzi jezdni. 
Ruch pojazdów o średnim natężeniu 770 poj/h i znacznym 22,0% udziale pojazdów ciężkich 
w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 69,9 dB. W strefie oddziaływania znajduje się 
15 budynków wielorodzinnych, a oszacowana liczba mieszkańców wynosi 60 osób. 

Żelazno 

Żelazno 33 – droga krajowa nr 33, punkt zlokalizowany na trasie Kłodzko-Bystrzyca Kłodzka przy 
drodze o nawierzchni asfaltowej w stanie technicznym bardzo dobrym. Ruch pojazdów o średnim 
natężeniu 450 poj/h i 10,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas 
rzędu 63,5 dB. Zabudowa obustronna o charakterze luźnym,  wielorodzinnym, zlokalizowana 2,0-
4,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 6 budynków wielorodzinnych, 
oszacowana liczba mieszkańców wynosi 20 osób. 

Badania klimatu akustycznego na terenie powiatu kłodzkiego wykazały, że w 7 punktach, na 
10 przebadanych zlokalizowanych wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych, nie dotrzymana była 
wartość dopuszczalna dla pory dnia (65 dB). W dwóch punktach, poziom równoważny hałasu LAeq 
osiągnął wartość powyżej 70,0 dB uważaną za bardzo uciążliwą. W stosunku do obowiązujących 
norm średni poziom równoważny LAeq dla 16 godzin dnia przekraczał dopuszczalny poziom hałasu 
o 0,9 – 5,6 dB. Najwyższe przekroczenia odnotowano w Kudowie Zdroju przy ul. Głównej (70,6dB) 
i Kłodzku przy ul. Podgrodzie (70,1 dB). W strefie dużej uciążliwości na terenie powiatu kłodzkiego 
znajduje się 133 obiekty mieszkalnych, a oszacowana liczba mieszkańców narażona na 
ponadnormatywny hałas wynosi 780 osób. 

POWIAT LWÓWECKI  

Tabela IV.7. Wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu lwóweckiego w 2012 r. 

Lp Lokalizacja punktów pomiarowych 
Natężenie 
ruchu poj/h 

ogółem 

Natężenie 
ruchu poj/h 

ciężarowych 

LAeq na 
granicy 
terenu 

chronionego 
[dB] 

Szacunkowa 
odległość 

punktu 
pomiarowego 
od krawędzi 
jezdni [m] 

1. Gryfów Śląski ul. Jeleniogórska 14 460 37 63,8 10,0 

2. Gryfów Śląski ul Kolejowa 18 250 12 65,3 2,0 

3. Gryfów Śląski ul. Jeleniogórska  460 37 65,9 8,0 
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4. Wleń ul. Kościuszki 137 5 61 4,0 

5. Wieża Wieża 56 140 6 64,3 2,0 

6. Pławna Dolna Pławna Dolna 22 250 15 62,5 2,0 

7. Pasiecznik Pasiecznik 37 450 45 67,2 2,0 

8. Lwówek Śląski  ul. Złotoryjska 34 138 15 62,6 2,0 

9. Lwówek Śląski  ul. Jaśkiewicza 8 570 40 67,5 2,0 

10. Lwówek Śląski  ul. Wojska Polskiego 25a 280 22 65,4 2,0 

Gryfów Śląski  

ul. Jeleniogórska 14 – punkt zlokalizowany przy drodze krajowej nr 30. Stan nawierzchni bardzo 
dobry. Stwierdzone natężenie ruchu wynosiło 460 poj/h a udział pojazdów ciężkich w strumieniu 
ruchu sięgał 8,0%, stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 63,8 dB. Zabudowa 
jednostronna, wielorodzinna, zlokalizowana 30,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania drogi 
znajduje się 26 budynków wielorodzinnych. Oszacowana liczba mieszkańców narażona na 
ponadnormatywny hałas wynosi 400. 

ul. Kolejowa 43 - punkt zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej nr 360, w centrum miejscowości 
o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym. Średni poziom równoważny dźwięku 
odpowiadał 65,3 dB przy natężeniu ruchu 250 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 
sięgającym 5,0%. Zabudowa, wielorodzinna, obustronna, usytuowana ok. 6,5-7,0 m od krawędzi 
jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 6 budynków wielorodzinnych zamieszkanych przez ok. 
70 osób. 

ul. Jeleniogórska – punkt zlokalizowany na trasie Gryfów Śląski – Jelenia Góra przy drodze krajowej 
nr 30. Stan techniczny nawierzchni bardzo dobry. Zabudowa obustronna luźna, zagrodowa, 
zlokalizowana 6,0-15,0 m od krawędzi jezdni. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 460 poj/h 
i znacznym 8,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 65,9 
dB. W strefie oddziaływania znajduje się 13 budynków jednorodzinnych, a oszacowana liczba 
mieszkańców wynosi 100 osób. 

Wleń 

ul. Kościuszki – ulica w centrum miejscowości, o nawierzchni asfaltowej w złym stanie technicznym. 
Ruch pojazdów o średnim natężeniu 137 poj/h i 4,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym 
strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 61,0 dB. Zabudowa obustronna wielorodzinna zlokalizowana 
ok. 4,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 36 budynków wielorodzinnych, 
a oszacowana liczba mieszkańców wynosi 550 osób. 

Wieża 

Wieża 56 – droga wojewódzka nr 360 o asfaltowej nawierzchni w bardzo dobrym stanie technicznym. 
Zabudowa obustronna wielorodzinna, zlokalizowana 5,0-10,0 m od krawędzi jezdni. Stwierdzony 
poziom równoważny hałasu odpowiadał 64,3 dB przy natężeniu ruchu 140 poj/h i 4,0% udziale 
pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 18 budynków 
wielorodzinnych, oszacowana liczba mieszkańców wynosi 150 osób. 

Pławna Dolna 

Pławna Dolna 22 – droga wojewódzka nr 297, miejscowość na trasie Lwówek Śląski – Jelenia 
Góra, droga o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie. Stwierdzony poziom równoważny 
hałasu odpowiadał 62,5 dB przy natężeniu ruchu 250 poj/h i 6,0% udziale pojazdów ciężkich 
w ogólnym strumieniu ruchu. Zabudowa o charakterze zagrodowym, usytuowana 0,5-1,5 m od 
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krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 62 budynki jednorodzinne, oszacowana liczba 
mieszkańców wynosi 250 osób. 

Psiecznik 

Pasiecznik 37 – punkt zlokalizowany przy drodze krajowej nr 30 na trasie Jelenia Góra – Gryfów 
Śląski, Zabudowa zagrodowa, zlokalizowana 1,0-2,0 m od krawędzi jezdni. Stan nawierzchni bardzo 
dobry. Natężenie ruchu kształtowało się na poziomie 450 poj/h i znacznym 10,0% udziale pojazdów 
ciężkich. Stwierdzony poziom dźwięku odpowiadał 67,2 dB. W strefie oddziaływania znajduje się 
45 budynków jedno i wielorodzinnych. Oszacowana liczba mieszkańców narażona na 
ponadnormatywny hałas wynosi 200. 

Lwówek Śląski 

Płakowice ul. Złotoryjska 34 – droga wojewódzka nr 364, ulica wylotowa w kierunku Złotoryi, 
droga o nawierzchni asfaltowej w bardzo dobrym stanie. Zabudowa obustronna, wielorodzinna 
usytuowana 1,0-3,0 m od krawędzi jezdni. Stwierdzone natężenie ruchu wynosiło 138 poj/h a udział 
pojazdów ciężkich stanowił 11,0% w ogólnym strumieniu ruchu, co jest przyczyną 62,6 dB poziomu 
dźwięku. W strefie oddziaływania znajduje się 15 budynków wielorodzinnych, szacunkowo 
zamieszkanych przez ok. 60 osób. 

ul. Jaśkiewicza 8 – droga wojewódzka nr 297, ulica wylotowa w kierunku Jeleniej Góry, droga 
o nawierzchni asfaltowej w  bardzo dobrym stanie technicznym. Zwarta zabudowa, zlokalizowana 2,0-
2,5 m od krawędzi jezdni, zabudowa obustronna, wielorodzinna. Średni poziom równoważny dźwięku 
odpowiadał 67,5 dB przy natężeniu ruchu 570 poj/h i 7,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym 
strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się 9 budynków wielorodzinnych a oszacowana 
liczba mieszkańców wynosi 250 osób. 

ul. Wojska Polskiego 25a – droga wojewódzka nr 364, punkt zlokalizowany na trasie wylotowej 
w kierunku Gryfowa Śląskiego droga o nawierzchni asfaltowej w stanie technicznym dobrym. Ruch 
pojazdów o średnim natężeniu 280 poj/h i 8,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu 
ruchu powoduje hałas rzędu 65,4 dB. Zabudowa obustronna, wielorodzinna, usytuowana 5,0 m od 
krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajdują się 3 budynki wielorodzinne, a oszacowana liczba 
mieszkańców wynosi 35 osób. 

Na terenie powiatu lwóweckiego badaniami monitoringowymi objęto 10 odcinków dróg. 
W 5 punktach kontrolno-pomiarowych stwierdzony równoważny poziom dźwięku LAeq w porze 
dziennej przekraczał dopuszczalne normy w pozostałych 5 odpowiadał przyjętym normom. Poziomy 
dźwięku mieściły w przedziale 61,0 dB – 67,5 dB. W stosunku do obowiązujących norm średni 
poziom równoważny LAeq dla 16 godzin dnia przekraczał dopuszczalny poziom hałasu o 0,3 – 2,5 dB. 
Najwyższe przekroczenia odnotowano w Lwówku Śląskim przy ul. Jaśkiewicza (67,5 dB) oraz 
w Pasieczniku na drodze krajowej nr 30 (67,2 dB). Na analizowanym terenie powiatu lwóweckiego 
w strefie bardzo dużej uciążliwości znajduje się 76 obiektów mieszkalnych. Oszacowana liczba 
mieszkańców narażona na ponadnormatywny hałas wynosi 655. 

V. PODSUMOWANIE 

Wykonane badania dokumentują istotną degradację klimatu akustycznego wzdłuż 
ważniejszych tras komunikacyjnych województwa dolnośląskiego. Hałas drogowy jest poważnym 
problemem dla mieszkańców wszystkich budynków zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 3 m 
od drogi.  

Badania poziomu hałasu komunikacyjnego w 2012 roku przeprowadzono w 60 punktach 
kontrolno-pomiarowych. Przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu dla pory dnia stwierdzono 
w 43 punktach kontrolno-pomiarowych. Pomimo złagodzenia norm dopuszczalnych hałasu w 71,7% 
pomierzonych punktów  kontrolno-pomiarowych stwierdzono  przekroczenia wartości dopuszczalnej. 
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Na 60 przebadanych odcinków dróg na terenie powiatów głogowskiego, oławskiego, 
trzebnickiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego i lwóweckiego w 8 punktach stwierdzony równoważny 
poziom dźwięku LAeq, przekraczał wartość 70 dB przyjętą za bardzo uciążliwą.  

Szczególnie znaczne przekroczenia stwierdzono na drodze krajowej nr 94 (Oława – Brzeg) 
w miejscowości Gać (72,5 dB), na drodze krajowej nr 5 na trasie Wrocław - Trzebnica  w  Psarach 
(72,5 dB) na drodze krajowej nr 12 (Głogów – Wschowa) w Serbach (71,3 dB) oraz na trasie Wrocław 
– Oława w Marcinkowicach (70,7 dB) i na drodze krajowej nr 8 (Kłodzko – Nachod) w Kudowie 
Zdroju (70,6 dB) czyli tam, gdzie teren chroniony zlokalizowany jest bezpośrednio przy ulicy, a udział 
pojazdów ciężarowych w ogólnym strumieniu ruchu jest znaczący. 

W stosunku do obowiązujących norm poziom równoważny hałasu LAeq, dla 16 godzin dnia 
przekraczał dopuszczalny poziom hałasu o 0,2 do 7,5 dB (co stanowi przekroczenie od 0,3% do 
11,6%).  

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji budynków zlokalizowanych w strefach 
oddziaływania badanych dróg stwierdzono, że 1281 obiektów mieszkalnych znajduje się w strefie 
oddziaływania ponadnormatywnego hałasu a oszacowana liczba mieszkańców narażonych 
oddziaływaniem tego hałasu wynosi ok 9167 osób. 

Przeprowadzone badania mają charakter orientacyjny a podstawowym celem ich jest 
zaznaczenie problemu uciążliwości akustycznej wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych na terenie 
województwa dolnośląskiego. Wskazują one na potrzebę dalszych szczegółowych pomiarów 
i modernizacji ciągów komunikacyjnych, budowę obwodnic, a przede wszystkim na uwzględnienie 
uciążliwości hałasu komunikacyjnego w ogólnych planach zagospodarowania przestrzennego 
powiatów i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
 


