
 

BADANIA HAŁASU DROGOWEGO W WYBRANYCH PUNKTACH 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU 2010  
 

 

 

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.). Do głównych źródeł hałasu kształtujących klimat akustyczny na terenach 

zurbanizowanych zaliczane są: komunikacja samochodowa, tramwajowa, lotnicza, kolejowa, 

parkingi, zajezdnie autobusowe i tramwajowe, zakłady przemysłowe, rzemieślnicze, usługowe, 

obiekty publiczne związane z hałaśliwą działalnością: stadiony, kluby muzyczne, oraz tereny 

budowy.  

Ze względu na dynamiczny wzrost liczby pojazdów samochodowych, niedostatecznie 

rozbudowaną sieć dróg i złą jakość ich nawierzchni, hałas wytwarzany przez transport 

drogowy stanowi jeden z głównych czynników obciążenia środowiska. 

 

W 2010 roku badaniami hałasu drogowego objęte zostały kolejne miasta województwa: 

Nysa, Namysłów, Dobrodzień, Głogówek i ponownie Opole. Stanowiska pomiarowe 

sytuowano najczęściej przy drogach krajowych i wojewódzkich przed elewacjami budynków.  

 

Kryteria poprawności klimatu akustycznego w środowisku określa Rozporządzenie 

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

w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). Dla klas terenu (tj. tereny zabudowy mieszkaniowej, 

tereny szpitali, szkoły, tereny rekreacyjno - wypoczynkowe i uzdrowiska), wyróżnionych  

ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje, ustalono dopuszczalny 

równoważny poziom hałasu LAeqD w porze dziennej i LAeqN w porze nocnej. Podstawą 

określenia dopuszczalnej wartości poziomu równoważnego hałasu dla danego terenu jest 

zaklasyfikowanie go do określonej kategorii, o wyborze której decyduje sposób 

zagospodarowania. Dla hałasu drogowego, dopuszczalne wartości poziomów hałasu wynoszą 

w porze dziennej – w zależności od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej  

45–55 dB.  



Najwyższe przekroczenie dla pory dziennej odnotowano w Opolu przy drodze krajowej 

nr 94, przy ul. Nysy Łużyckiej, a najniższą wartość dla pory dziennej odnotowano  

w Namysłowie przy drodze gminnej (w pobliżu drogi krajowej nr 39), zlokalizowanej przy  

ul. Reymonta. Analogicznie, dla pory nocnej najwyższe przekroczenie wystąpiło również  

w Opolu, przy ul. Nysy Łużyckiej, a najniższą średnią wartość poziomu hałasu dla pory nocnej 

zarejestrowano także w Namysłowie przy ulicy Reymonta. W punkcie pomiarowym 

zlokalizowanym w Opolu procentowy udział pojazdów ciężkich w całkowitym strumieniu 

ruchu dla pory dziennej oscylował w granicach 5-20%, a dla pory nocnej kształtował się  

w granicach 12-35%, analogiczne dla punktu zlokalizowanego w Namysłowie udział pojazdów 

ciężkich dla pory dnia nie przekroczył 3%, natomiast w porze nocnej natężenie ruchu pojazdów 

ciężkich w całkowitym strumieniu było śladowe.  

W 2010 roku WIOŚ w Opolu wykonał także pomiary długookresowych poziomów 

dźwięku LDWN i LN w miejscowości Nysa. Punkt pomiarowy zlokalizowano na terenie obszaru 

podlegającego ochronie akustycznej, przy ulicy Grodkowskiej, przy drodze krajowej nr 46. 

Wskaźniki długookresowych poziomów dźwięku LDWN i LN w zarejestrowanym punkcie 

pomiarowym również wykazały przekroczenia wartości normatywnych hałasu 

komunikacyjnego drogowego w środowisku.  

 

Badania monitoringowe hałasu drogowego przeprowadzone w 2010 roku  

w województwie opolskim wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów hałasu 

drogowego w wytypowanych punktach pomiarowych, zarówno w porze dnia, jak  

i w porze nocy. Istotnym czynnikiem uciążliwości na terenach zabudowy mieszkaniowej jest 

ruch pojazdów ciężkich, a jedynym sposobem jej ograniczenia jest eliminowanie go  

z obszarów gęstej zabudowy mieszkaniowej i innych terenów chronionych. Wyniki pomiarów 

hałasu w badanych punktach oraz charakterystykę lokalizacji punktów w 2010 roku 

przedstawiają tabela 1 i tabela 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Charakterystyka lokalizacji i wyniki pomiarów poziomów długookresowych LDWN i LN hałasu 

komunikacyjnego drogowego na terenie miasta Nysa w 2010 roku.  

 

Numer 
punktu 

Miasto 

Lokalizacja 

punktu 

pomiarowego 

 
Długość 

geograficzna 

 
EO 

 
Szerokość 

geograficzna 

 
N 

 

LDWN
* 

przedział 
czasu 

odniesienia 

równy 
wszystkim 

dobom 

[dB] 

LN
** 

przedział 

czasu 

odniesienia 
równy 

wszystkim 

porom nocy 
[dB] 

Dopuszczalne 

poziomy 
hałasu [dB] 

pora 

dnia 

pora 

nocy 

1 Nysa 

Droga krajowa 
nr 46, 

ul.Grodkowska, 

tereny zabudowy 

mieszkaniowo-
usługowej. 

17°20'44,1" 50°29'16,8" 73,9 66,1 60 50 

 

Objaśnienia:  

LDWN
* – długookresowy średni poziom dźwięku A, wyrażony w [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory 

dnia (rozumianej jako przedział czasu od 6.00 do 18.00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00), oraz 

pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00)  
LN

** – długookresowy średni poziom dźwięku A, wyrażony w [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (godz. 22.00-6.00)  

 

 

 

Tabela 2. Charakterystyka lokalizacji i wyniki pomiarów poziomów krótkookresowych LAeqD i LAeqN  

hałasu komunikacyjnego drogowego na terenie miasta Opola, Nysy, Namysłowa, Dobrodzienia 

i Głogówka w 2010 roku.  

 

Numer 
punktu 

Miasto 

Lokalizacja 

punktu 

pomiarowego 

 
Długość 

geograficzna 

 
EO 

 
Szerokość 

geograficzna 

 
N 

Wartość 

średnia 
dla pory 

dnia 

LAeqD
*

 

 

[dB] 

Wartość 

średnia 
dla pory 

nocy 

LAeqN
**

 

 

[dB] 

Dopuszczalne 

poziomy 
hałasu [dB] 

pora 
dnia 

pora 
nocy 

1 Opole 

Droga krajowa 
nr 94,  

ul. Fabryczna, 
tereny zabudowy 

wielorodzinnej  

i zamieszkania 
zbiorowego.  

17°56'32,6" 50°39'42,2" 71,2 60,9 60 50 

2 Opole 

Droga krajowa  
nr 94, 

ul. Nysy 
Łużyckiej,  

tereny zabudowy 
wielorodzinnej  

i zamieszkania 

zbiorowego.  

17°55'32,3" 50°40'30,0" 73,5 66,4 60 50 

3 Opole 

Droga 

wojewódzka 
nr 423, 

ul. Kołłątaja, 

tereny  
w strefie 

śródmiejskiej 

powyżej 100 tys. 
mieszkańców.  

17°55'37,3" 50°39'56,2" 69,6 58,2 65 55 



4 Nysa 

Droga gminna  

(w pobliżu drogi 
wojewódzkiej 

nr 411) 

ul.Krzywoustego, 
tereny 

mieszkaniowo – 

usługowe.  

17°19'53,7" 50°28'26,6" 67,0 54,2 60 50 

5 Nysa 

Droga krajowa 

nr 41, 

ul. Piłsudskiego, 
tereny zabudowy 

 – mieszkaniowo 

usługowej.  

17°20'32,1" 50°27'56,1" 69,3 61,6 60 50 

6 Namysłów 

Droga krajowa  
nr 39,  

ul. J. Pawła II, 

tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej.  

17°43'50,6" 50°04'40,0" 69,4 63,6 55 50 

7 Namysłów 

Droga krajowa 
nr 39,  

ul. Bohaterów 

Warszawy,  
tereny zabudowy 

mieszkaniowo – 
usługowej.  

17°43'40,9" 50°04'31,3" 66,6 56,8 60 50 

8 Namysłów 

Droga gminna  
(w pobliżu drogi 

krajowej nr 39) 

ul. Reymonta, 

tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej  

i zamieszkania 

zbiorowego.  

17°42'34,1" 50°40'26,8" 60,3 50,1 60 50 

9 Dobrodzień 

Droga gminna  

(w pobliżu drogi 
krajowej nr 46),  

ul. Lubliniecka, 

tereny zabudowy 
mieszkaniowo – 

usługowej.  

18°27'17,6" 50°43'50,7" 60,5 53,3 60 50 

10 Dobrodzień 

Droga 

wojewódzka 
nr 901,  

ul. Piastowska,  

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej.  

18°26'45,0" 50°43'11,9" 66,6 61,5 55 50 

11 Głogówek 

Droga krajowa 
nr 40,  

ul. Piastowska,  
tereny zabudowy 

mieszkaniowej – 

jednorodzinnej.  

17°51'17,4" 50°21'12,1" 66,9 58,7 55 50 

12 Głogówek 

Droga 

wojewódzka 
nr 416, 

ul.Powstańców, 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej - 

jednorodzinnej.  

17°52'07,4" 50°21'40,7" 66,1 60,6 55 50 

 

Objaśnienia:  

LAeq D
* – równoważny poziom hałasu dla pory dnia w decybelach [dB] 

LAeq N
** – równoważny poziom hałasu dla pory nocy w decybelach [dB] 

 
 


