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Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska, zgodnie z art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późń. zm.).  

W rozumieniu ustawy ochrona przed hałasem 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. Najczęściej stan akustyczny 

środowiska ocenia się ilościowo przy pomocy równoważnego poziomu dźwięku A 

wyrażonego w decybelach (dB).  

W 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził 

badania hałasu drogowego w kolejnych miastach województwa: Gorzów Śląski,  

Lewin Brzeski, Paczków i Ujazd.  

Stanowiska pomiarowe sytuowano najczęściej w pobliżu dróg wojewódzkich  

i krajowych, przy zabudowie mieszkaniowej.  

Wyniki pomiarów hałasu drogowego przeprowadzone w 2012 roku na terenie 

województwa opolskiego porównano do dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

które obowiązują aktualnie, czyli na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  

1 października 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

(Dz. U. poz. 1109). 
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Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca  

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

określiło, dopuszczalne wartości poziomów hałasu w porze dziennej – w zależności od 

funkcji terenu: od 50 dB do 65 dB, a dla pory nocnej: od 45 dB do 55 dB. Natomiast, zgodnie 

z nowym rozporządzeniem, dopuszczalne wartości poziomów hałasu w odniesieniu do jednej 

doby, w porze dziennej – w zależności od funkcji terenu - wynoszą: od 50 dB do 68 dB, a dla 

pory nocnej: od 45 dB do 60 dB, a dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w odniesieniu 

                                                 
1
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do prowadzenia długookresowej polityki, w porze dziennej wynoszą: od 50 dB do 70 dB, 

natomiast w porze nocnej: od 45 dB do 65 dB.  

Najwyższe przekroczenie dla pory dziennej odnotowano w Gorzowie Śląskim przy 

drodze krajowej nr 42 i 45, przy ul. Byczyńskiej, a najniższą wartość dla pory dziennej 

odnotowano w miejscowości Ujazd przy drodze krajowej nr 40, przy ulicy Powstańców 

Śląskich. Analogicznie, dla pory nocnej najwyższe przekroczenie wystąpiło również  

w Gorzowie Śląskim przy drodze krajowej nr 42 i 45, przy ulicy Byczyńskiej, a najniższą 

wartość poziomu hałasu dla pory nocnej, zarejestrowano w Lewinie Brzeskim przy drodze 

wojewódzkiej nr 458, przy ulicy Mickiewicza.  

Zgodnie z aktualnymi dopuszczalnymi poziomami hałasu w środowisku, w roku 2012 

odnotowano przekroczenia w dwóch punktach pomiarowych: w Gorzowie Śląskim, przy ulicy 

Byczyńskiej i w Ujeździe, przy ulicy Traugutta. Pozostałe wyniki pomiarów 

monitoringowych nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  

W 2012 roku WIOŚ w Opolu wykonał również pomiary długookresowych poziomów 

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

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przy ulicy Zawadzkiego, przy drodze 

wojewódzkiej nr 382. Zgodnie z nowymi kryteriami poziomów dopuszczalnych dla 

długookresowych poziomów dźwięku LDWN i LN, w punkcie tym, nie stwierdzono 

przekroczenia wartości normatywnych hałasu komunikacyjnego drogowego.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Charakterystyka lokalizacji i wyniki pomiarów poziomów krótkookresowych LAeqD i LAeqN 

hałasu drogowego na terenie miasta Gorzów Śląski, Lewin Brzeski, Paczków i Ujazd w 2012 roku.  

 

Numer 

punktu 
     Miasto 

Lokalizacja 

punktu 

pomiarowego 

 
Długość 

geograficzna 

 

EO 

 
Szerokość 

geograficzna 

 

N 

Wartość 

równoważnego 

poziomu 
dźwięku A 

dla pory dnia 

LAeqD
*

 

 

[dB] 

Wartość 

równoważnego 

poziomu 
dźwięku A 

dla pory nocy 

LAeqN
**

 

 

[dB] 

. Dopuszczalne 

poziomy 
hałasu 

pora 

dnia 

pora 

nocy 

1 
Gorzów 

Śląski  

droga krajowa nr 42  

i 45, ul. Chopina, teren 

zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej  

18°25'16,5" 51°01'28,9" 61,0 55,2 65 56 

2 
Gorzów 
Śląski 

droga krajowa nr 42  

i 45, ul. Byczyńska ,teren 
zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

18°25'23,2" 51°01'56,0" 66,7 63,3 61 56 

3 
Lewin 
Brzeski 

droga wojewódzka  

nr 458, ul. Sikorskiego, 

teren zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

17°37'23,2" 50°45'04,8" 60,1 53,7 61 56 

4 
Lewin 

Brzeski 

Droga lokalna  

(boczna od drogi 

wojewódzkiej nr 458),  

ul. Kościuszki, teren 

zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej  

17°37'02,8" 50°45'03,3" 58,7 50,1 65 56 

5 
Lewin 

Brzeski  

Droga wojewódzka  

nr 458, ul. Mickiewicza, 

teren zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

17°36'32,8" 50°45'07,7" 59,5 46,8 61 56 

6 Paczków 

Droga wojewódzka  

nr 382, ul. Kopernika, 

teren zabudowy 
mieszkaniowej usługowej  

17°00'59,5" 50°27'40,7" 60,2 51,5 65 56 

7 Paczków 

Droga powiatowa,  

ul. Daszyńskiego, teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

16°59'59,5" 50°27'33,1" 60,1 48,5 61 56 

8 Ujazd 

Droga krajowa nr 40,  

ul. Traugutta, teren 
zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

18°21'48,9" 50°23'12,4" 64,6 58,3 61 56 

9 Ujazd 

Droga krajowa nr 40,  

ul. Powstańców Śląskich, 
teren zabudowy 

mieszkaniowej 

zagrodowej  

18°20'37,9" 50°23'17,6" 58,2 53,6 65 56 

 

Objaśnienia:  
*LAeq D – równoważny poziom hałasu dla pory dnia w decybelach [dB].  
**LAeq N – równoważny poziom hałasu dla pory nocy w decybelach [dB].  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2. Charakterystyka lokalizacji i wyniki pomiarów poziomów długookresowych LDWN i LN 

hałasu drogowego na terenie miasta Paczków w 2012 roku.  

 

Numer 

punktu 
     Miasto 

Lokalizacja 

punktu 
pomiarowego 

 

Długość 

geograficzna 
 

EO 

 

Szerokość 

geograficzna 
 

N 

 

Wartość 

wskaźnika 

poziomu  

dźwięku A 
LDWN

* 

 

 [dB] 

 

Wartość 

wskaźnika 

poziomu dźwięku 

A 
LN

** 

 

[dB] 

. Dopuszczalne 

poziomy 

hałasu 

pora 

dnia 

pora 

nocy 

1 Paczków 

droga wojewódzka  

nr 382, ul. Zawadzkiego, 

teren zabudowy 
mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

17°00'55,1" 50°27'47,2" 62,2 52,5 68 59 

 

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).  

 


