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Ha³as to ka¿dy nieprzyjemny, dokuczliwy, a nawet
szkodliwy dŸwiêk, niepo¿¹dany w okreœlonych warun-
kach miejsca i czasu. Jego wp³yw na zdrowie ludzkie
jest niepodwa¿alny, poniewa¿ w³aœciwoœci fizyczne ha-
³asu oraz ich zmiennoœæ w czasie mog¹ przybieraæ ró¿-
n¹ formê dyskomfortu: od uci¹¿liwoœci, poprzez do-
kuczliwoœæ, a¿ do szkodliwoœci. Powa¿nym problemem
jest to, ¿e te negatywne objawy zauwa¿alne s¹ zazwy-
czaj po wielu latach nara¿enia i to wówczas, kiedy nie
jest ju¿ mo¿liwa interwencja. 

G³ównym Ÿród³em ha³asu w œrodowisku komunal-
nym jest ha³as komunikacyjny, generowany przez po-
jazdy. Zale¿y on g³ównie od: poziomu zurbanizowania
terenu, gêstoœci zaludnienia, poprowadzenia dróg i wê-
z³ów komunikacyjnych, rodzaju pod³o¿a, ukszta³towa-
nia terenu, gêstoœci zabudowy itd. 

Obserwowany wzrost iloœci pojazdów, zarówno oso-
bowych, jak i ciê¿arowych, oraz wzmo¿ony ruch tranzy-
towy powoduj¹ ci¹g³y wzrost poziomu ha³asu w œrodo-
wisku. Na niektórych ulicach od pewnego czasu ha³as
nie zwiêksza siê tylko dlatego, ¿e wiêcej samochodów
nie jest ju¿ w stanie nimi przejechaæ, a w niektórych
przypadkach poziom ha³asu jest nawet mniejszy ze
wzglêdu na tworz¹ce siê korki (emitowany jest wów-
czas mniejszy ha³as). 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska we
Wroc³awiu w 2011 r. obj¹³ badaniami wybrane obszary
powiatów: wroc³awskiego, lubiñskiego, milickiego, jele-
niogórskiego, z³otoryjskiego oraz zgorzeleckiego. Ba-
dania dotyczy³y klimatu akustycznego wokó³ dróg kra-
jowych, wojewódzkich i powiatowych oraz ulic w ob-
szarach zabudowanych. Do badania wytypowano 65
punktów kontrolno-pomiarowych zlokalizowanych na
linii pierwszej zabudowy wzd³u¿ g³ównych dróg. 

Wyniki przeprowadzonych badañ wykaza³y we
wszystkich punktach przekroczenia równowa¿nego po-
ziomu ha³asu dla pory dnia (60 dB) odpowiedniego dla
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i za-
mieszkania zbiorowego, a w jednym przypadku wartoœæ
dopuszczaln¹ przyjêt¹ dla terenów zabudowy jednoro-
dzinnej (55 dB). Najwiêksze przekroczenia stwierdzono: 

� na drodze krajowej nr 3 (Lubin–Legnica) w Kar-
czowiskach (75,3 dB), 
� na trasie Wroc³aw–Opole w Siechnicach (73,7 dB), 
� na drodze krajowej nr 35 (Wroc³aw–Œwidnica)
w Gniechowicach (73,7 dB), 
� na drodze krajowej nr 94 na trasie Wroc³aw–
Lubin w Gogo³owicach (73,5 dB). 
Najmniejsze przekroczenia wyst¹pi³y w Lubinie na

ul. Legnickiej (60,7 dB). 
W stosunku do obowi¹zuj¹cych norm poziom rów-

nowa¿ny dŸwiêku LAeq dla 16 godzin dnia przekracza³
wartoœæ dopuszczaln¹ o 0,7÷15,3 dB. Wartoœci prze-
kroczeñ by³y zró¿nicowane, co wynika³o z wielu z³o¿o-
nych czynników, tj: lokalizacji zabudowy wzglêdem uli-
cy, rodzaju nawierzchni drogi, struktury ruchu, prêdko-
œci poruszaj¹cych siê pojazdów, ukszta³towania terenu
i jego zagospodarowania oraz warunków pogodowych. 

Na 26,2% przebadanych odcinków dróg obliczone
wartoœci LAeq przekroczy³y poziom 70,0 dB, traktowany
jako szczególnie uci¹¿liwy. 

W przypadku 10 punktów kontrolno-pomiarowych
g³ównym czynnikiem sprawczym jest bardzo du¿e natê-
¿enie ruchu pojazdów samochodowych – ponad 800
pojazdów na godzinê. 

Nie bez znaczenia jest równie¿ fakt, ¿e w wiêkszoœci
przypadków teren chroniony usytuowany jest bardzo
blisko drogi. 

4. HA£AS

Tabela 4.1. Badania klimatu akustycznego na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2011 r.
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SRysunek 4.1. Badania klimatu akustycznego na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2011 r. 
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SWykres 4.1. Natê¿enie ruchu pojazdów oraz poziom równowa¿ny ha³asu w punktach kontrolno-pomiarowych na
terenie powiatu wroc³awskiego

Wykres 4.2. Natê¿enie ruchu pojazdów oraz poziom równowa¿ny ha³asu w punktach kontrolno-pomiarowych na
terenie powiatu lubiñskiego 

Wykres 4.3. Natê¿enie ruchu pojazdów oraz poziom równowa¿ny ha³asu w punktach kontrolno-pomiarowych na
terenie powiatu milickiego
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SWykres 4.4. Natê¿enie ruchu pojazdów oraz poziom równowa¿ny ha³asu w punktach kontrolno-pomiarowych na
terenie powiatu jeleniogórskiego

Wykres 4.5. Natê¿enie ruchu pojazdów oraz poziom równowa¿ny ha³asu w punktach kontrolno-pomiarowych na
terenie powiatu z³otoryjskiego

Wykres 4.6. Natê¿enie ruchu pojazdów oraz poziom równowa¿ny ha³asu w punktach kontrolno-pomiarowych na
terenie powiatu zgorzeleckiego



Dokonano analizy wyników badañ z 56 punktów
kontrolno-pomiarowych przebadanych w latach 2005-
2007, które zosta³y równie¿ przebadane w 2011 r.
Stwierdzono, ¿e: 

� w 33 punktach poziom ha³asu obni¿y³ siê pomimo
tego, ¿e natê¿enie ruchu wzros³o lub utrzymywa³o siê
na podobnym poziomie. W 2 punktach – w Jeleniej
Górze przy ul. Jana Paw³a II i przy ul. Sudeckiej – na-
st¹pi³ znaczny spadek poziomu dŸwiêku o ok. 10,0 dB,
przy jednoczesnym spadku natê¿enia ruchu; 
� w 7 punktach stwierdzono wzrost poziomu ha³asu
œrednio o 3,0-4,0 dB przy równoczesnym widocz-
nym wzroœcie natê¿enia ruchu. W Sobótce przy ul.
Œwidnickiej oraz przy ul. Wroc³awskiej zaobserwo-
wano wzrost udzia³u pojazdów ciê¿arowych w ogól-
nym strumieniu ruchu o ok. 7,0%. W Gniechowi-
cach przy drodze krajowej nr 35 stwierdzono wzrost
natê¿enia z 643 w 2007 r. do 1151 w 2011 r., co
prze³o¿y³o siê równie¿ na wzrost poziomu dŸwiêku; 
� w 16 punktach poziom dŸwiêku nie zmieni³ siê
pomimo znacznego wzrostu natê¿enia ruchu. Przy-
k³adem mo¿e byæ powiat milicki, gdzie we wszyst-
kich 6 analizowanych punktach poziom dŸwiêku nie
zmieni³ siê, pomimo, ¿e natê¿enie ruchu na drodze
krajowej nr 15 zwiêkszy³o siê o ok. 30%. 
Podsumowuj¹c, mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, ¿e

po drogach województwa dolnoœl¹skiego porusza siê
znacznie wiêcej pojazdów ni¿ 5-6 lat temu, jednak zde-
cydowanie s¹ to pojazdy emituj¹ce ha³as o ni¿szych po-
ziomach. Mo¿na wiêc wnioskowaæ, ¿e udzia³ samocho-
dów starszych ni¿ 10 lat w ogólnym strumieniu pojaz-
dów systematycznie siê zmniejsza. 

Istotny wp³yw na poziom ha³asu we Wroc³awiu ma
oddana do ruchu pod koniec sierpnia 2011 r. Autostrado-
wa Obwodnica Wroc³awia, przebiegaj¹ca czêœciowo
w granicach administracyjnych miasta. Jest to jedna
z najwa¿niejszych inwestycji drogowych w kraju, o ³¹cznej
d³ugoœci 36 km, która rozwi¹za³a problem komunikacyjny
aglomeracji wroc³awskiej, przejmuj¹c najciê¿szy ruch
tranzytowy z ulic miasta. Dziêki 7 wêz³om autostradowym
obwodnica u³atwia komunikacjê lokaln¹ w samym Wro-
c³awiu, zapewnia komfortowe i szybkie po³¹czenie z: 

� wroc³awskim Portem Lotniczym,
� Stadionem Miejskim na Euro 2012,
� autostrad¹ A4, 
� wa¿nymi drogami krajowymi nr 5, nr 8, nr 94
przebiegaj¹cymi przez Wroc³aw. 
Istotnym elementem inwestycji s¹ zabezpieczenia

akustyczne oraz przejœcia i przepusty dla zwierz¹t. 
W ci¹gu Autostradowej Obwodnicy Wroc³awia za-

projektowano ekrany akustyczne, które s¹ podstawo-
wym sposobem ograniczania zasiêgu oddzia³ywania
ha³asu drogowego, dla: 

� wsi: Cesarzowice i Mokronos Dolny, gmina K¹ty
Wroc³awskie, 
� osiedli mieszkaniowych na terenie m. Wroc³awia:
Muchobór Wielki, ¯erniki, Pilczyce, Maœlice, Rêdzin,
Lipa Piotrowska, Widawa i Polanowice, 

� ogródków dzia³kowych: „Lilie”, „GoŸdzik”, „Aro-
nia”, „S³onecznik”, „Liliputek”, „Wzlot” i „Zdrówko”. 
Ze wzglêdu na rodzaj konstrukcji zaprojektowano dwa

podstawowe typy elementów ekranów akustycznych:
akustyczne elementy betonowe – pe³ne oraz akustyczne
elementy stalowe z wype³nieniem przeŸroczystym. 

Zapisy decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach
wydanej dla AOW zak³ada³y równie¿, w celu zminimali-
zowania efektu barierowego drogi, budowê przejœæ
i przepustów dla zwierz¹t. W ramach inwestycji zreali-
zowano: 

� 27 przepustów ramowych dostosowanych do pe³-
nienia funkcji przejœcia dla ma³ych zwierz¹t, 
� 7 du¿ych obiektów mostowych dostosowanych
do pe³nienia funkcji przejœcia dla zwierz¹t œrednich
i du¿ych, 
� 1 przejœcie górne dla zwierz¹t œrednich i du¿ych. 
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Fot. 4.1. Autostradowa Obwodnica Wroc³awia, Most
Rêdziñski (fot. W³adys³aw Kluczewski)

Fot. 4.2. Ekodukt (Ÿród³o: GDDKiA, fot. W³adys³aw
Kluczewski)
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