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Zgodnie z zapisem art. 26 i 117 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) jednym z zadań Państwowego 

Monitoringu Środowiska jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu 

akustycznego środowiska w celu zapewnienie informacji dla potrzeb ochrony przed hałasem 

realizowanej w szczególności poprzez instrumenty planowania przestrzennego oraz 

instrumenty ochrony środowiska takie jak mapy akustyczne i programy ochrony przed 

hałasem oraz rozwiązania techniczne, głównie minimalizujące szkodliwe oddziaływanie 

hałasu np. ekrany akustyczne.  

Według art. 118 ust. 1 ustawy Poś, na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska 

sporządzane są mapy akustyczne. Obowiązek opracowania map akustycznych w przypadku 

aglomeracji spoczywa na staroście; w przypadku źródeł liniowych (dróg i  linii kolejowych) 

oraz lotnisk – na zarządzających tymi obiektami,  jeśli ich eksploatacja może powodować 

negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. Mapy te są przekazywane do 

właściwego WIOŚ.  

Na pozostałych obszarach nie objętych procesem opracowania map akustycznych, 

oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska.  

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i zapisami 

Programu Monitoringu Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2013 – 2015 pomiary 

hałasu komunikacyjnego  w 2013 r. były wykonane w 10 punktach pomiarowych na terenie 

pięciu miast: Głubczyc, Gogolina, Kędzierzyna-Koźla, Krapkowic i Strzelec Opolskich.  

W dziewięciu punktach wykonano pomiary jednodobowe służące do określenia 

równoważnych poziomów hałasu dla pory dnia i pory nocy, a w jednym punkcie wykonano 

pomiary poziomów długookresowych hałasu drogowego. 

 Wyniki pomiarów hałasu drogowego przeprowadzone w 2013 roku na terenie 

województwa opolskiego porównano do dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,  

na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).  

Szczegółową charakterystykę punktów pomiarowych oraz uzyskanych wyników 

pomiarów krótkookresowych zamieszczono w tabeli 1 oraz na rys. 1, natomiast w tabelach 

2A i 2B przedstawiono charakterystykę punktu pomiarowego oraz wyniki pomiarów 

długookresowych. 
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Rys.  1. Wartości hałasu w porze dnia i w porze nocy wyrażone wskaźnikiem LAeq D i LAeq N  

zmierzone w 2013 r. w punktach pomiarowych na terenie województwa opolskiego  

w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych (źródło: WIOŚ Opole) 
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I. Głubczyce 

Miasto powiatowe będące siedzibą władz gminy i powiatu, a także centrum usługowo-

przetwórczym regionu, leżące na prastarym szlaku handlowym Opole – Ołomuniec – Brno  

u progu Bramy Morawskiej, nad rzeką Psiną (lewym dopływem Odry), zamieszkiwane przez 

prawie 13 tys. mieszkańców (co stanowi 56% mieszkańców gminy Głubczyce i ponad 27% 

mieszkańców powiatu głubczyckiego).  

Przez miasto przebiega droga krajowa nr 38 o znaczeniu regionalnym relacji Kędzierzyn-Koźle 

– Głubczyce –  granica państwa (Pietrowice), a także droga wojewódzka nr 416 Krapkowice – 

Głogówek – Głubczyce – Kietrz – Racibórz.  

W 2013 r. pomiary prowadzono w dwóch punktach, na terenie o zabudowie mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz mieszkaniowo-usługowym. W punktach tych 

wykonano pomiary jednodobowe (metodą ciągłą), do określenia równoważnych poziomów 

hałasu dla pory dnia i nocy; punkty pomiarowe zlokalizowano na granicy pierwszej linii 

zabudowy mieszkaniowej, w odległości 10,0 m od krawędzi jezdni i na wysokości  

4,0 m n. p. t. 
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http://www.glubczyce.pl/39/12094/plan-miasta.html 

 

 punkt przy ulicy I Armii WP – droga krajowa nr 38 

Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej  

i zamieszkania zbiorowego oraz usługowej, oddzielony od strony drogi chodnikiem. Jezdnia 

asfaltowa, dwa pasy ruchu, brak pasa dzielącego. Pomiarami objęto odcinek drogi o długości 

200 m. Natężenie ruchu w porze dziennej wynosiło 6 640 pojazdów/16 h, w tym 40% 

pojazdów ciężkich,  a w porze nocnej 528 pojazdów/8h, z 31% udziałem pojazdów ciężkich.  

Pomiary nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych w dzień, natomiast w nocy 

poziom dopuszczalny został przekroczony o 0,1 dB. 

 

 punkt przy ulicy Jana Pawła II – droga wojewódzka nr 416 

Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej  

oraz usługowej, oddzielony od strony drogi chodnikiem. Jezdnia asfaltowa, dwa pasy ruchu, 

brak pasa dzielącego. Pomiarami objęto odcinek drogi o długości 200 m. Natężenie ruchu  

w porze dziennej wynosiło 6 544 pojazdów/16 h, w tym 11% pojazdów ciężkich,  a w porze 

nocnej 568 pojazdów/8h, z 15% udziałem pojazdów ciężkich.  

Pomiary nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych w dzień, natomiast w nocy 

poziom dopuszczalny został przekroczony o 0,5 dB. 

 

 

http://www.glubczyce.pl/39/12094/plan-miasta.html
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II. Gogolin 

Miasto będące siedzibą władz gminy miejsko - wiejskiej, w powiecie krapkowickim,  położone 

na krawędzi Wyżyny Śląskiej, w miejscu gdzie wapienne wzgórza wznoszą się nad doliną 

Odry, zamieszkiwane przez ponad 6,5 tys. mieszkańców (co stanowi ponad 52% 

mieszkańców gminy Gogolin i 10% mieszkańców powiatu krapkowickiego).  

Przez miasto przebiega autostrada A4, a także drogi wojewódzkie: nr 409 Dębina – 

Krapkowice – Strzelce Opolskie; nr 423 Opole – Krapkowice – Zdzieszowice – Kędzierzyn-

Koźle; nr 424  Rogów Opolski – rzeka Odra – Odrowąż – Gogolin. 

W 2013 r. pomiary prowadzono w jednym punkcie, na terenie o zabudowie mieszkaniowo-

usługowej. W punkcie tym wykonano pomiary jednodobowe (metodą ciągłą), do określenia 

równoważnych poziomów hałasu dla pory dnia i nocy; punkt pomiarowy zlokalizowano na 

granicy pierwszej linii zabudowy mieszkaniowej, w odległości 10,0 m od krawędzi jezdni i na 

wysokości 4,0 m n. p. t. 

 

 

http://www.gogolin.pl/647/677/plan-miasta-gogolin.html 

 

 punkt przy ulicy Krapkowickiej – droga wojewódzka nr 409 

Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz usługowej, oddzielony od strony drogi chodnikiem. Jezdnia asfaltowa, dwa pasy ruchu, 

brak pasa dzielącego. Pomiarami objęto odcinek drogi o długości 200 m. Natężenie ruchu  

w porze dziennej wynosiło 5 520 pojazdów/16 h, w tym 7% pojazdów ciężkich,  a w porze 

nocnej 408 pojazdów/8h, z 6% udziałem pojazdów ciężkich.  

Pomiary nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych w dzień, natomiast w nocy 

poziom dopuszczalny został przekroczony o 0,4 dB. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%99bina_%28powiat_prudnicki%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krapkowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strzelce_Opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opole
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krapkowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdzieszowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%99dzierzyn-Ko%C5%BAle
http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%99dzierzyn-Ko%C5%BAle
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rog%C3%B3w_Opolski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odrow%C4%85%C5%BC_%28wojew%C3%B3dztwo_opolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gogolin
http://www.gogolin.pl/647/677/plan-miasta-gogolin.html


OCENA STANU AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA NA PODSTAWIE WYNIKÓW POMIARÓW 
MONITORINGOWYCH HAŁASU DROGOWEGO ZA ROK 2013 W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 
- 5 - 

 

III. Kędzierzyn - Koźle  

Miasto powiatowe, będące ważnym ośrodkiem administracyjnym, przemysłowym i 

kulturalnym województwa opolskiego, zamieszkiwane przez ponad 63 tys. mieszkańców (co 

stanowi  65% mieszkańców powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego). Przepływające przez 

miasto Kanał Gliwicki, Kanał Kłodnicki, rzeka Odra, oraz inne cieki wodne, nadają mu 

niezwykle malowniczy krajobraz. 

Miasto jest położone na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych Górnego i Dolnego Śląska. 

Przez Kędzierzyn-Koźle przebiega droga krajowa nr 40 łącząca województwo opolskie oraz 

śląskie (granica państwa –  Głuchołazy –  Prudnik – Kędzierzyn-Koźle – Ujazd –  Pyskowice). 

Ponadto w mieście zbiegają się drogi wojewódzkie: nr 408 Kędzierzyn-Koźle – Gliwice;  

nr 410 Kędzierzyn-Koźle –  Kobylice – Biadaczów – rz. Odra – Brzeźce; nr 423 Opole – 

Krapkowice – Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle; nr 426 Zawadzkie – Strzelce Opolskie – 

Olszowa – Zalesie Śl. – Kędzierzyn-Koźle. 

 

W 2013 r. w Kędzierzynie – Koźlu pomiary prowadzono w trzech punktach pomiarowych,  na 

terenie o zabudowie mieszkaniowo-usługowej, zlokalizowanych na granicy pierwszej linii 

zabudowy mieszkaniowej, w odległości 10,0 m od krawędzi jezdni i na wysokości  

4,0 m n. p. t. 

W punktach przy ul. Gliwickiej i ul. Piastowskiej  wykonano pomiary jednodobowe (metodą 

ciągłą), do określenia równoważnych poziomów hałasu dla pory dnia i nocy. 

Punkt  przy Al. Jana Pawła II wyznaczony został do określenia wskaźników długookresowych 

dla pory nocy Ln oraz dla pory dzienno – wieczorno – nocnej LDWN.  W punkcie wykonano 

łącznie 6 pomiarów dobowych (po trzy w sesji wiosenno-letniej i jesienno-zimowej, w tym 

jeden pomiar podczas weekendu).  

 

 punkt przy ulicy Gliwickiej – droga wojewódzka nr 408 

Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz mieszkaniowo – usługowej, oddzielony od strony drogi pasem zieleni. Jezdnia asfaltowa, 

dwa pasy ruchu, brak pasa dzielącego. Pomiarami objęto odcinek drogi o długości 200 m. 

Natężenie ruchu w porze dziennej wynosiło 6 032 pojazdów/16 h, w tym 17% pojazdów 

ciężkich,  a w porze nocnej 560 pojazdów/8h, z 17% udziałem pojazdów ciężkich.  

Pomiary wykazały przekroczenie poziomów dopuszczalnych w dzień o 1,6 dB, natomiast  

w nocy poziom dopuszczalny został przekroczony o 4,3 dB. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rny_%C5%9Al%C4%85sk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dolny_%C5%9Al%C4%85sk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_40_%28Polska%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_wojew%C3%B3dzka_nr_408
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opole
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krapkowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdzieszowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%99dzierzyn-Ko%C5%BAle
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źródło: http://www.planmiasta.net/Kedzierzyn-Kozle/ 

 punkt przy ulicy Piastowskiej – droga powiatowa 

Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej  

oraz mieszkaniowo – usługowej, oddzielony od strony drogi pasem zieleni. Jezdnia asfaltowa, 

dwa pasy ruchu, brak pasa dzielącego. Pomiarami objęto odcinek drogi o długości 200 m. 

Natężenie ruchu w porze dziennej wynosiło 8 368 pojazdów/16 h, w tym 9% pojazdów 

ciężkich,  a w porze nocnej 512 pojazdów/8h, z 14% udziałem pojazdów ciężkich.  

Pomiary nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych ani w dzień ani w nocy. 

 
źródło: http://www.planmiasta.net/Kedzierzyn-Kozle/ 
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 punkt przy Al. Jana Pawła II  – droga krajowa nr 40 

Punkt pomiarowy zlokalizowano na terenie o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz 

mieszkaniowo – usługowej, oddzielony od strony drogi chodnikiem. Jezdnia asfaltowa, dwa 

pasy ruchu, brak pasa dzielącego. Pomiarami objęto odcinek drogi o długości 200 m. 

Natężenie ruchu w porze dziennej wynosiło 9 084 pojazdów/12 h, w tym 6% pojazdów 

ciężkich,  w porze wieczoru – 1 784 pojazdów/4h z 4% udziałem pojazdów ciężkich, a w porze 

nocnej 728 pojazdów/8h, z 13% udziałem pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu.  

Pomiary nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych ani w dzień ani w nocy.  

 

 
źródło: http://www.planmiasta.net/Kedzierzyn-Kozle/ 

 

IV. Krapkowice  

Miasto powiatowe będące siedzibą władz gminy i powiatu, malowniczo położone nad Odrą 

przy ujściu Osobłogi, w środkowej części województwa opolskiego, zamieszkiwane przez 

ponad 17 tys. mieszkańców (co stanowi 72% mieszkańców gminy Krapkowice oraz ponad 

23% mieszkańców powiatu krapkowickiego).  

Największym atutem Krapkowic jest ich położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków 

komunikacyjnych: tradycyjnego szlaku handlowego do Czech i Moraw oraz jednego  

z najważniejszych szlaków drogowych Europy - Autostrady A4. Dzięki dwóm zjazdom 

Krapkowice stanowią istotny węzeł komunikacyjny, usytuowany w samym środku A4.  

Przez Krapkowice przebiega droga krajowa nr 45 Zabełków – Krzyżanowice – Racibórz – 

Krapkowice – Opole – Bierdzany – Kluczbork – Praszka – Wieluń – Złoczew, a przez miasto 

biegną drogi wojewódzkie takie jak: droga nr 409 Dębina – Krapkowice – Strzelce Opolskie; 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_40_%28Polska%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%99bina_%28powiat_prudnicki%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krapkowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strzelce_Opolskie
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droga nr 415 Zimnice – Rogów Op. – Krapkowice; droga nr 423 Opole – Krapkowice – 

Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle; droga nr 424  Rogów Opolski – rzeka Odra – Odrowąż – 

Gogolin. 

W 2013 r. pomiary prowadzono w dwóch punktach, na terenie o zabudowie mieszkaniowo-

usługowej. W punktach tych wykonano pomiary jednodobowe (metodą ciągłą), do 

określenia równoważnych poziomów hałasu dla pory dnia i nocy; punkty pomiarowe 

zlokalizowano na granicy pierwszej linii zabudowy mieszkaniowej, w odległości 10,0 m od 

krawędzi jezdni i na wysokości 4,0 m n. p. t. 

 

 
źródło: http://www.planmiasta.net/Krapkowice/ 

 

 punkt przy ulicy Koziołka – droga wojewódzka nr 409 

Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie, o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz mieszkaniowo – usługowej, oddzielony od strony drogi pasem zieleni. Jezdnia asfaltowa, 

dwa pasy ruchu, brak pasa dzielącego. Pomiarami objęto odcinek drogi o długości 200 m. 

Natężenie ruchu w porze dziennej wynosiło 7 456 pojazdów/16 h, w tym 10% pojazdów 

ciężkich,  a w porze nocnej 576 pojazdów/8h, z 11% udziałem pojazdów ciężkich.  

Pomiary wykazały przekroczenie poziomów dopuszczalnych w dzień o 0,2 dB, natomiast  

w nocy poziom dopuszczalny został przekroczony o 2,7 dB. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Opole
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krapkowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdzieszowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%99dzierzyn-Ko%C5%BAle
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rog%C3%B3w_Opolski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odrow%C4%85%C5%BC_%28wojew%C3%B3dztwo_opolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gogolin
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 punkt przy ulicy Prudnickiej – droga wojewódzka nr 409 

Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie, o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej  

i wielorodzinnej oraz mieszkaniowo – usługowej, oddzielony od strony drogi pasem zieleni. 

Jezdnia asfaltowa, dwa pasy ruchu, brak pasa dzielącego. Pomiarami objęto odcinek drogi  

o długości 200 m. Natężenie ruchu w porze dziennej wynosiło 6 560 pojazdów/16 h, w tym 

7% pojazdów ciężkich,  a w porze nocnej 776 pojazdów/8h, z 11% udziałem pojazdów 

ciężkich.  

Pomiary nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych w dzień, natomiast w nocy 

poziom dopuszczalny został przekroczony o 2,8 dB.  

V. Strzelce Opolskie 

Miasto powiatowe, siedziba władz gminy i powiatu, na pograniczu województwa opolskiego  

i województwa śląskiego, zamieszkiwane przez prawie 18,5 tys. mieszkańców (co stanowi  

59% mieszkańców gminy Strzelce Opolskie oraz ponad 24% mieszkańców powiatu 

strzeleckiego).  

Przez Strzelce Opolskie przebiega międzynarodowa trasa 94 prowadząca od Zgorzelca przez 

Wrocław i Opole w kierunku na Bytom, Katowice, Kraków do wschodniej granicy Polski,  

a także droga wojewódzka nr 409 Dębina – Krapkowice – Strzelce Opolskie  i droga nr 426 

Zawadzkie – Strzelce Op. – Olszowa – Zalesie Śl. – Kędzierzyn-Koźle. 

W 2013 r. pomiary prowadzono w dwóch punktach, na terenie o zabudowie mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz mieszkaniowo-usługowym. W punktach tych 

wykonano pomiary jednodobowe (metodą ciągłą), do określenia równoważnych poziomów 

hałasu dla pory dnia i nocy; punkty pomiarowe zlokalizowano na granicy pierwszej linii 

zabudowy mieszkaniowej, w odległości 10,0 m od krawędzi jezdni i na wysokości  

4,0 m n. p. t. 

 
źródło: http://www.planmiasta.net/Strzelce Opolskie/ 

http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%99bina_%28powiat_prudnicki%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krapkowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strzelce_Opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%99dzierzyn-Ko%C5%BAle
http://www.planmiasta.net/Strzelce
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 punkt przy ulicy Krakowskiej – droga krajowa nr 94 

Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie, o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej 

oraz usługowej, oddzielony od strony drogi pasem zieleni. Jezdnia asfaltowa, dwa pasy 

ruchu, brak pasa dzielącego. Pomiarami objęto odcinek drogi o długości 100 m. Natężenie 

ruchu w porze dziennej wynosiło 8 400 pojazdów/16 h, w tym 31% pojazdów ciężkich,   

a w porze nocnej 880 pojazdów/8h, z 46% udziałem pojazdów ciężkich.  

Pomiary wykazały przekroczenie poziomów dopuszczalnych w dzień o 1,7 dB, natomiast  

w nocy poziom dopuszczalny został przekroczony o 7,4 dB. 

 punkt przy ulicy Opolskiej – droga krajowa nr 94 

Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie, o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz 

mieszkaniowo – usługowej, oddzielony od strony drogi pasem zieleni. Jezdnia asfaltowa, dwa 

pasy ruchu, brak pasa dzielącego. Pomiarami objęto odcinek drogi o długości 150 m. 

Natężenie ruchu w porze dziennej wynosiło 9 920pojazdów/16 h, w tym 13% pojazdów 

ciężkich,  a w porze nocnej 1 152 pojazdów/8h, z 22% udziałem pojazdów ciężkich.  

Pomiary wykazały przekroczenie poziomów dopuszczalnych w dzień o 1,0 dB, w nocy 

natomiast poziom dopuszczalny został przekroczony o 6,1 dB. 

 



1) 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)  

Tabela 1. Wyniki pomiarów równoważnych poziomów dźwięku w porze dziennej LAeq D i nocnej LAeq N w 2013 r. (źródło: WIOŚ) 

Lp. Miasto 
Punkt 

pomiarowy 
Przeznaczenie 

terenu 

Natężenie 
ruchu 

ogółem 

dzień / noc 

Równoważny poziom 
dźwięku  Dopuszczalny 

poziom 
dźwięku 

1)
 

dzień / noc 

Wartość 
przekroczenia 
w porze dnia  

Wartość 
przekroczenia 
w porze nocy  

dla pory dnia 
LAeq D 

(6
00

 – 22
00

) 

dla pory nocy 
LAeq N 

(22
00

 – 6
00

) 

[poj./godz.] [db] 

1 Głubczyce 

ul. I Armii WP Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej  
i zamieszkania 
zbiorowego 

415 / 66 62,7 56,1 65 / 56 brak 0,1 17º49'43,45'' E 

50º11'44,75'' N 

2 Głubczyce 

ul. Jana Pawła II Tereny 

mieszkaniowo-

usługowe 
409 / 71 61,5 56,5 65 / 56 brak 0,5 17º49'42,25'' E 

50º12'03,18'' N 

3 Gogolin 

ul. Krapkowicka Tereny 

mieszkaniowo-

usługowe 
345 / 51 63,2 56,4 65 / 56 brak 0,4 18º00'08,75'' E 

50º29'30,19'' N 

4 
Kędzierzyn – 
Koźle  

ul. Gliwicka Tereny 

mieszkaniowo-

usługowe 
377 / 70 66,6 60,3 65 / 56 1,6 4,3 18º11'36,66'' E 

50º20'00,86'' N 

5 
Kędzierzyn – 
Koźle  

ul. Piastowska Tereny 

mieszkaniowo-

usługowe 
523 / 64 63,3 55,9 65 / 56 brak brak 18º08'28,16'' E 

50º20'14,01'' N 

6 Krapkowice 

ul. Koziołka Tereny 

mieszkaniowo-

usługowe 
466 / 72 65,2 58,7 65 / 56 0,2 2,7 17º58'42,63'' E 

50º29'06,53'' N 

7 Krapkowice 

ul. Prudnicka Tereny 

mieszkaniowo-

usługowe 
410 / 97 64,4 58,8 65 / 56 brak 2,8 17º57'42,63'' E 

50º28'20,38'' N 

8 
Strzelce 
Opolskie 

ul. Krakowska Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej  
i zamieszkania 
zbiorowego 

525 / 110 66,7 63,4 65 / 56 1,7 7,4 18º18'39,70'' E 

50º30'26,09'' N 

9 
Strzelce 
Opolskie 

ul. Opolska 
Tereny 
mieszkaniowo-
usługowe 

620 / 144 66,0 62,1 65 / 56 1,0 6,1 18º17'55,98'' E 

50º30'40,92'' N 

przekroczenia od 0,1 [dB] do 5 [dB]             

przekroczenia powyżej 5 [dB] 



1) 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)  

 

Tabela 2A. Wyniki pomiarów długookresowych średnich poziomów dźwięku (LDWN i LN) w 2013 r. (źródło: WIOŚ) 

Lp. Miasto 
Punkt 

pomiarowy 
Przeznaczenie 

terenu 

Natężenie 
ruchu 

ogółem 

dzień / 
wieczór / 

noc 

Długookresowy   
średni poziom dźwięku Dopuszczalny 

poziom 
dźwięku 

1)
 

dzień / noc 

Wartość 
przekroczenia 
w porze dnia  

Wartość 
przekroczenia 
w porze nocy  LDWN LN 

[poj./godz.] [db] 

1 Kędzierzyn – Koźle  

Al. Jana Pawła II Tereny 
mieszkaniowo-
usługowe 

757 /  
446 /  
91 

65,6 56,8 68 / 59 brak brak 18º13'47,43'' E 

50º21'02,54'' N 

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 godz. 6 
00 

do godz. 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 (rozumianych jako przedział  czasu od godz. 22 
00 

do godz. 6 
00

) 

 

 

Tabela 2B. Wyniki pomiarów długookresowych średnich poziomów dźwięku (LDWN i LN) w 2013 r. (źródło: WIOŚ) 

Lp. Miasto 
Punkt 

pomiarowy 

Wyniki pomiarów długookresowych 

dla pory dnia 
LAeq   

(6
00

 – 18
00

) 

dla pory wieczoru 
LAeq   

(18
00

 – 22
00

) 

dla pory nocy 
LAeq   

 (22
00

 – 6
00

) 
LDWN LN 

[db] 

1 Kędzierzyn – Koźle  
Al. Jana Pawła II 

63,8 62,2 57,6 

65,6 56,8 

64,6 62,9 57,1 

63,1 61,4 57,0 

18º13'47,43'' E 

50º21'02,54'' N 
63,9 61,6 56,7 

64,0 61,6 56,2 

63,7 60,9 55,6 

sesja wiosenno – letnia 

sesja jesienno – zimowa 
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