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Do g³ównych Ÿróde³ ha³asu tworz¹cych klimat aku-
styczny nale¿y ha³as komunikacyjny. Województwo dol-
noœl¹skie charakteryzuje siê gêst¹ sieci¹ komunikacyj-
n¹, zarówno drogow¹ (91,5 km dróg publicznych
o twardej nawierzchni na 100 km2 – 5 miejsce w kraju),
jak i kolejow¹ (8,8 km na 100 km2 – 3 miejsce w kraju). 

D³ugoœæ dróg publicznych na Dolnym Œl¹sku wyno-
si³a 18 253,1 km (wg GUS). 

G³ówne kolejowe wêz³y komunikacyjne regionu dol-
noœl¹skiego to: Wroc³aw, Legnica, Wa³brzych i Jelenia
Góra. Centralnym wêz³em sieci kolejowej jest Wroc³aw,
sk¹d wychodz¹ linie do Warszawy, Krakowa, Poznania
i Berlina. D³ugoœæ eksploatowanych linii kolejowych na
Dolnym Œl¹sku w 2007 r. wynosi³a 1 730 km. 

We Wroc³awiu znajduje siê równie¿ port lotniczy
Strachowice, na którym liczba operacji lotniczych sys-
tematycznie wzrasta. 

Klimat akustyczny pozostaje w œcis³ym zwi¹zku
z rozwi¹zaniami urbanistycznymi. Tak wiêc uk³ady ko-
munikacyjne (drogowe, kolejowe, wodne, lotnicze),
rozmieszczenie przemys³u i osiedli miejskich wzglêdem
siebie decyduj¹ o komforcie naszego ¿ycia. 

Wieloletnie zaniedbania zarówno w utrzymaniu, jak
i w inwestowaniu w systemy infrastruktury komunika-
cji drogowej i kolejowej z jednej strony, a bardzo znacz-
ny popyt na us³ugi transportowe oraz skokowy przyrost
œrodków transportu drogowego z drugiej strony spo-

wodowa³y, ¿e systemy komunikacji w regionie s¹ ma³o
wydolne, a stan techniczny sieci drogowej oraz kolejo-
wej jest z³y. 

Wp³ywa to w znacz¹cy sposób zarówno na iloœæ od-
notowywanych odcinków dróg z przekroczeniami do-
puszczalnych poziomów ha³asu, jak i procent ludnoœci
nara¿onej na uci¹¿liwy b¹dŸ szkodliwy dla zdrowia po-
ziom ha³asu. Problem ten dotyczy nie tylko mieszkañ-
ców terenów znajduj¹cych siê w pobli¿u wiêkszych tras
komunikacyjnych, ale tak¿e dróg dojazdowych i okolic. 
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W 2009 r. WIOŒ we Wroc³awiu obj¹³ badaniami wy-
brane obszary powiatów: wo³owskiego, œredzkiego, bo-
les³awieckiego, polkowickiego oraz dzier¿oniowskiego
w 60 punktach kontrolno-pomiarowych (ppk). Badania
dotyczy³y klimatu akustycznego wokó³ dróg krajowych,
wojewódzkich i powiatowych oraz ulic w obszarach za-
budowanych. 

Przekroczenia poziomów dopuszczalnych ha³asu
stwierdzono w 57 ppk. Szczególnie znaczne przekrocze-
nia – równowa¿ny poziom dŸwiêku LAeq przekracza³ war-
toœæ 70 dB przyjêt¹ za bardzo uci¹¿liw¹ – stwierdzono: 

� przy drodze nr 8 w Przerzeczynie-Zdroju (70,4 dB), 
� przy drodze nr 363 w Boles³awcu (71,0 dB), 
� przy drodze nr 4 w Zebrzydowej (71,1 dB), 
� przy drodze krajowej nr 94 Wroc³aw – Lubin,
w miejscowoœci Rusko (71,9 dB), 
� przy drodze nr 8 w £agiewnikach (72,8 dB), 

czyli tam, gdzie teren chroniony zlokalizowany jest bez-
poœrednio przy ulicy, a udzia³ pojazdów ciê¿arowych
w ogólnym strumieniu ruchu jest znaczny. 

Poziom równowa¿ny ha³asu LAeq, dla pory dnia prze-
kracza³ wartoœæ dopuszczaln¹ (60 dB) o 0,6-12,8 dB (co
stanowi przekroczenie od 1,0% do 21,3%). 

Wykonane badania dokumentuj¹ istotn¹ degradacjê
klimatu akustycznego wzd³u¿ wa¿niejszych tras komu-
nikacyjnych. Ha³as drogowy jest powa¿nym problemem
dla mieszkañców wszystkich budynków zlokalizowa-
nych w odleg³oœci mniejszej ni¿ 3 m od drogi. 

Porównanie wyników badañ z 28 punktów pomiaro-
wych, w których badania wykonywane by³y równie¿
w latach 2001-2004 wykaza³y w 15 punktach wzrost
poziomu równowa¿nego ha³asu œrednio o 3 dB. 

W 10 punktach pomiarowych poziom ha³asu obni-
¿y³ siê œrednio o 4 dB, a w 3 – kszta³towa³ siê na po-
dobnym poziomie. Wzrost poziomu równowa¿nego
dŸwiêku zwi¹zany jest z systematycznym zwiêksza-
niem siê liczby pojazdów poruszaj¹cych siê po dro-
gach. Z kolei obni¿enie siê poziomu ha³asu wynika
z przekierowania czêœci ruchu na nowo oddane odcin-
ki dróg krajowych. 

STAN

Fot. 4.1. Port lotniczy im. M.Kopernika we Wroc³awiu 
(fot. Sebastian Lewandowski)
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SRysunek 4.1. Badania klimatu akustycznego na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2009 r.
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STabela 4.1. Badania klimatu akustycznego na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2009 r.
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Dyrektywa 2002/49/WE odnosz¹ca siê do oceny
i zarz¹dzania poziomem ha³asu w œrodowisku wprowa-
dzi³a obowi¹zek realizacji map akustycznych oraz opra-
cowywania na ich podstawie programów ochrony œro-
dowiska przed ha³asem. 

W pierwszej kolejnoœci zosta³y sporz¹dzone mapy
akustyczne dla aglomeracji o liczbie ludnoœci wiêkszej
ni¿ 250 tys., g³ównych dróg o przeje¿d¿aj¹cej liczbie
pojazdów wiêkszej ni¿ 6 mln rocznie oraz g³ównych li-
nii kolejowych o przeje¿d¿aj¹cej liczbie poci¹gów wiêk-
szej ni¿ 60 tys. rocznie. 

Do koñca czerwca 2012 r. powinny byæ opracowane
mapy dla aglomeracji o liczbie mieszkañców wiêkszej
ni¿ 100 tys., g³ównych dróg o przeje¿d¿aj¹cej liczbie
pojazdów wiêkszej ni¿ 3 mln rocznie oraz g³ównych li-
nii kolejowych o przeje¿d¿aj¹cej liczbie poci¹gów wiêk-
szej ni¿ 30 tys. rocznie. Rok po sporz¹dzeniu mapy ra-
da powiatu/marsza³ek województwa zobowi¹zani s¹
uchwaliæ program ochrony przed ha³asem dla miast/
dla dróg i kolei. 

Zgodnie z ww. za³o¿eniami na Dolnym Œl¹sku opra-
cowano mapê akustyczn¹ dla miasta Wroc³awia (spo-
rz¹dzon¹ przez Prezydenta Miasta Wroc³awia, dostêpn¹
na stronie www.wroclaw.pl) oraz mapê dróg o natê¿e-
niu ponad 6 mln przejazdów rocznie (sporz¹dzon¹
przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad). 

Na podstawie sporz¹dzonych map akustycznych
Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego oraz Prezy-
dent Miasta Wroc³awia opracowali: 

� Program ochrony œrodowiska przed ha³asem dla
województwa dolnoœl¹skiego na lata 2009-2013,
wykonany dla terenów otaczaj¹cych odcinki dróg
krajowych najbardziej obci¹¿onych ruchem pojaz-
dów (droga nr 12, 3, 35, 5, 8, A4); 
� Program ochrony œrodowiska przed ha³asem dla
miasta Wroc³awia, którego celem strategicznym jest
zmniejszenie do 2025 r. liczby mieszkañców Wro-
c³awia zagro¿onych ponadnormatywnym ha³asem
o ok. 50%. 
Programy te maj¹ na celu okreœlenie niezbêdnych

dzia³añ i wskazanie priorytetów tworz¹cych podstawê
ograniczenia poziomu ha³asu do wartoœci dopuszczal-
nych dla terenów, gdzie poziom ha³asu w znacznym
stopniu przekracza te wartoœci. Ustalaj¹c priorytety
uwzglêdniono wielkoœæ przekroczeñ poziomu dopusz-
czalnego oraz liczbê zagro¿onych mieszkañców. 

Istotnym elementem programów jest realizacja
dwóch kluczowych inwestycji komunikacyjnych: Auto-
stradowej Obwodnicy Wroc³awia oraz Obwodnicy
Œródmiejskiej Wroc³awia. 

W celu rozprowadzenia ruchu wewnêtrznego miê-
dzy peryferyjnymi dzielnicami Wroc³awia od lat 80-tych
ubieg³ego wieku etapami budowana jest Obwodnica
Œródmiejska. Jej budowa jest niezwykle istotna dla dal-
szego p³ynnego rozwoju aglomeracji wroc³awskiej. Re-
alizacja inwestycji umo¿liwi m.in. po³¹czenie drogi kra-
jowej nr 5 (kierunek Poznañ), nr 8 (kierunek Warszawa)
oraz 94 (kierunek Legnica-Opole, droga alternatywna
dla autostrady A4). Umo¿liwi ona skierowanie znacznej
czêœci uci¹¿liwego ruchu tranzytowego poza centrum
miasta przyczyniaj¹c siê tym samym do poprawy p³yn-
noœci i bezpieczeñstwa ruchu na drogach po³o¿onych
w czêœci centralnej, usprawnienia przejazdu pomiêdzy
poszczególnymi dzielnicami, a tak¿e zmniejszenia po-
ziomu ha³asu oraz emisji zanieczyszczeñ komunikacyj-
nych do powietrza. 

W 2008 r. rozpoczê³a siê budowa Autostradowej
Obwodnicy Wroc³awia (AOW), której rol¹ bêdzie prze-
jêcie ruchu tranzytowego z obecnych dróg nr 5 i 8 i wy-
prowadzenie go poza istniej¹cy uk³ad ulic miejskich od
strony zachodniej. Droga zacznie siê w Magnicach ko³o
Kobierzyc, a st¹d – przez Bielany Wroc³awskie, skrzy¿o-
wanie z autostrad¹ A4, okolice lotniska na Strachowi-
cach, Maœlice i Osobowice – doprowadzi a¿ w okolice
D³ugo³êki. Dalej – ju¿ jako droga ekspresowa S8 – po-
prowadzi do obwodnicy Oleœnicy. 

W czerwcu 2009 r. rozpoczê³a siê budowa Obwod-
nicy Wschodniej, która bêdzie przebiegaæ przez tereny
powiatu wroc³awskiego wzd³u¿ po³udniowej i wschod-
niej granicy Wroc³awia, sporadycznie przechodz¹c
przez obszar miasta. Budowana obwodnica wraz z Au-

REAKCJE

Fot. 4.2. Obwodnica Œródmiejska Wroc³awia (materia³y
Inwestora opracowane przez Biprogeo Projekt 
Sp. z o.o., autor: Grzegorz Kilian)

przed rozpoczêciem budowy

wizualizacja po zakoñczeniu budowy
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Stostradow¹ Obwodnic¹ Wroc³awia oraz tzw. £¹cznikiem

D³ugo³êka i fragmentem autostrady A4 tworzyæ bêdzie
zamkniêty pierœcieñ o œrednicy 15-20 km. Droga ma
s³u¿yæ zarówno lepszemu wzajemnemu skomunikowa-
niu silnie rozwijaj¹cych siê miejscowoœci powiatu le¿¹-
cych na po³udniowo-wschodnim obrze¿u Wroc³awia,
jak i czêœci ruchu tranzytowego.

Fot. 4.3. Autostradowa Obwodnica Wroc³awia A8 
(fot. z Archiwum Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad)

Wêze³ Nowa Wieœ

Wêze³ Kosmonautów

Rysunek 4.2. Realizacja  systemu obwodnic dla miasta Wroc³awia
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