
Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego drogowego w województwie opolskim 

w 2008 roku

Zgodnie  z  ustawą  Prawo  ochrony  środowiska,  ochrona  przed  hałasem  polega  

na  zapewnieniu  jak  najlepszego  stanu akustycznego  środowiska,  w szczególności  poprzez: 

utrzymanie  poziomu  hałasu  poniżej  dopuszczalnego  lub,  co  najmniej  na  tym  poziomie  

oraz  zmniejszenie  poziomu  hałasu,  co  najmniej  do  dopuszczalnego,  gdy  nie  jest  

on  dotrzymany.  Oceny  i  obserwacji  zmian  stanu  akustycznego  środowiska  dokonuje  się  

w ramach państwowego monitoringu środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 z późn. zm.). 

Źródłami  hałasu  dla  których  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  ustalono 
dopuszczalne wartości w środowisku są: 

 drogi  lub  linie  kolejowe,  linie  elektroenergetyczne,  oraz  starty,  lądowania  
i przeloty statków powietrznych, 

 instalacje  i  pozostałe  obiekty  i  grupy  źródeł  hałasu,  w tym przemysł  i  gospodarka 
komunalna.

Generalnie  terenami  podlegającymi  ochronie  akustycznej  są:  tereny  zabudowy 

mieszkaniowej oraz tereny szpitali, szkół, uzdrowisk i rekreacyjno-wypoczynkowe. Aktualnie 

obowiązującym  aktem  prawnym  normującym  poziomy  hałasu  w  środowisku  jest 

rozporządzenie  Ministra Środowiska z  dnia  14 czerwca 2007 r.  w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). 



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 LAeq D, LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie 

do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

Lp. Rodzaj terenu

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]

Drogi lub linie kolejowe 1) Pozostałe obiekty i działalność 
będąca źródłem hałasu

LAeq D

przedział 
czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom

LAeq N

przedział 
czasu 
odniesienia 
równy 8 
godzinom 

LAeq D

przedział czasu 
odniesienia 
równy 8 
najmniej 
korzystnym 
godzinom dnia 
kolejno po 
sobie 
następującym 

LAeq N

przedział 
czasu 
odniesienia 
równy 1 
najmniej 
korzystnej 
godzinie nocy 

1

a) Strefa ochronna ,,A’’ 
uzdrowiska

b) Tereny szpitali poza 
miastem 

50 45 45 40

2

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy 
związanej ze stałym 
lub czasowym 
pobytem dzieci i 
młodzieży 2)

c) Tereny domów opieki 
społecznej

d) Tereny szpitali w 
miastach

55 50 50 40

3

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego

b) Tereny zabudowy 
zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno – 
wypoczynkowe 2)

d) Tereny mieszkaniowo 
– usługowe

60 50 55 45

4

Tereny w strefie 
śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. 
mieszkańców3)

65 55 55 45

Objaśnienia: 
LAeq D – równoważny poziom hałasu dla pory dnia w decybelach (dB) 
LAeq N – równoważny poziom hałasu dla pory nocy w decybelach (dB) 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych
2) W przypadku nie wykorzystania tych terenów zgodnie z ich funkcją w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu 

w porze nocy
3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej 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 dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją 
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.



W 2008 roku Wojewódzki Inspektorat  Ochrony Środowiska w Opolu wykonał pomiary 

hałasu  w  trzech  rejonach  na  obszarze  województwa:  Strzelec  Opolskich,  Krapkowic  

i  Kluczborka.  Punkty  pomiarowe  lokalizowane  były  wzdłuż  głównych  szlaków 

komunikacyjnych, na wysokości 4 m nad poziomem terenu, w miarę możliwości technicznych i 

warunków  meteorologicznych  panujących  w  trakcie  pomiarów.  Głównym  celem  badania 

klimatu  akustycznego  wybranych  miejscowości,  było  określenie  warunków  akustycznych 

panujących w bezpośrednim sąsiedztwie wytypowanych tras komunikacji samochodowej. W 

tabeli 2 przedstawiono charakterystykę lokalizacji i wyniki pomiarów równoważnego poziomu 

hałasu  w badanych  punktach.  Przekroczenia  dopuszczalnych  wartości  poziomów hałasu  w 

środowisku, określonych wymogami  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), tj. 

wartości: 60 dB w porze dziennej, dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego, zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zabudowy zagrodowej oraz 55 dB w porze 

dziennej, dla zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz 

terenów  domów  opieki  społecznej  i  szpitali  w  miastach,  a  także  terenów  zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, stwierdzono we wszystkich badanych przypadkach. Najwyższy 

średni  poziom  hałasu  dla  pory  dziennej  odnotowano  w  Kluczborku  przy  badanej  drodze 

krajowej  nr  45  (punkt  nr  7)  i  przy  średnim natężeniu  ruchu  około  427  poj./h.,  natomiast 

najniższą średnią wartość poziomu hałasu dla pory dziennej zarejestrowano w Krapkowicach 

przy badanej drodze wojewódzkiej nr 409 (punkt nr 9), i przy średnim natężeniu około 375 

poj./h. 

Tabela 2. Charakterystyka lokalizacji i wyniki pomiarów w badanych punktach pomiarowych

 w 2008 roku

Numer punktu 
pomiarowego 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego 

Długość
geograficzna

EO

Szerokość 
geograficzna

N

Względna 
wysokość punktu 

pomiarowego 
(m)

Wartość 
średnia
LAeqD

(dB)

Droga krajowa nr 94 w Strzelcach Opolskich 

1

Punkt zlokalizowany przy 
drodze nr 94, w odległości 10 
m, od drogi. Zabudowa 
zwarta, wielorodzinna. 

18°18'36,4" 50°30'27,0" 4,0 67,5

2

Punkt zlokalizowany przy 
drodze nr 94, w odległości 
16,4 m, od drogi. Zabudowa 
zwarta, wielorodzinna. 

18°18'36,1" 50°30'26,6" 4,0 65,6

3

Punkt zlokalizowany przy 
drodze nr 94, w odległości 
10,5 m, od drogi. Zabudowa 
zwarta, wielorodzinna. 

18°18'46,9" 50°30'24,6" 4,0 67,8



4

Punkt zlokalizowany przy 
drodze nr 94, w odległości 
10,3 m, od drogi. Zabudowa 
zwarta, przed budynkiem 
liceum. 

18°18'31,7" 50°30'28,2" 4,0 68,2

Droga krajowa nr 45 w Kluczborku

5

Punkt zlokalizowany przy 
drodze nr 45, w odległości 
10,0 m od drogi. Zabudowa 
luźna, wielorodzinna. 

18°13'32,4" 50°58'26,5" 4,0 67,4

6

Punkt zlokalizowany przy 
drodze nr 45, w odległości 
16,3 od drogi. Zabudowa 
luźna, wielorodzinna. 

18°13'32,4" 50°58'26,8" 4,0 65,2

7

Punkt zlokalizowany przy 
drodze nr 45, w odległości 4,1 
m. od drogi. Zabudowa 
zwarta wielorodzinna. 

18°13'16,4" 50°58'24,8" 4,0 69,9

Droga wojewódzka nr 409 w Krapkowicach

8

Punkt zlokalizowany przy 
drodze wojewódzkiej nr 409, 
w odległości 10,5 m od drogi. 
Zabudowa zwarta 
wielorodzinna. 

17°57'27,5" 50°28'14,4" 4,0 66,8

9

Punkt zlokalizowany przy 
drodze wojewódzkiej nr 409, 
w odległości 17,0 m od drogi. 
Zabudowa zwarta 
wielorodzinna.

17°57'27,4" 50°28'14,6" 4,0 64,1

10

Punkt zlokalizowany przy 
drodze wojewódzkiej nr 409, 
w odległości 10,1 m od drogi. 
Zabudowa zwarta 
wielorodzinna. 

17°57’23,2" 50°28'12,5" 4,0 66,2


