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Jednym z zadań Państwowego Monitoringu Środowiska, 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.), 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 2014 r. były wykonane w 10 punktach pomiarowych na terenie 
dziewięciu miejscowości województwa opolskiego: Byczyny, Wołczyna, Olesna, 
Dobrodzienia, Praszki, Namysłowa, Pokoju, Ozimka i Kluczborka.  

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. 

Na rysunku 1 przedstawiono rozmieszczenie punktów pomiarowych na terenie 
województwa opolskiego. 

Lokalizację oraz szczegółową charakterystykę punktów pomiarowych i uzyskanych 
wyników pomiarów krótkookresowych zamieszczono w tabeli 1 oraz na rysunkach 2 – 9.  

Na rysunku 10 przedstawiono lokalizację, a tabelach 2A i 2B charakterystykę punktu 
pomiarowego oraz wyniki pomiarów długookresowych. 
 Wyniki pomiarów hałasu drogowego przeprowadzone w 2014 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).  
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Rys. 1. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego  
na terenie województwa opolskiego w 2014 r. (źródło: WIOŚ Opole) 
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I. Byczyna 

Przez miejscowość przebiega droga krajowa nr 11 relacji Bytom – Olesno – Byczyna 
– Poznań – Kołobrzeg, a także droga wojewódzka nr 487 Byczyna – Gorzów Śląski – Olesno.  

W 2014 r. pomiary prowadzono w jednym punkcie, na terenie o zabudowie 
mieszkaniowo-usługowej. W punkcie tym wykonano pomiary jednodobowe (metodą ciągłą), 
do określenia równoważnych poziomów dźwięku dla pory dnia i nocy; punkt pomiarowy 
zlokalizowany na granicy pierwszej linii zabudowy, w odległości 10,0 m od krawędzi jezdni  
i na wysokości 4,0 m n.p.t. 

 punkt przy ulicy Poznańskiej – droga krajowa nr 11 

 Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie o zabudowie 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 wyniosło 6 848 pojazdów/16 h, w tym 23% 
pojazdów ciężkich,  a w porze nocnej 1 928 pojazdów/8h, z 31% udziałem pojazdów 
ciężkich. Średnia prędkość pojazdów w porze dnia wynosiła 65 km/h, a w porze nocy –  
70 km/h. 

Pomiary wykazały przekroczenie poziomów dopuszczalnych w dzień o 2,1 dB, 
natomiast w nocy poziom dopuszczalny został przekroczony o 10,2 dB. 
 

Rys. 2. Lokalizacja punktu pomiarowego w miejscowości Byczyna  
(źródło: http://ekoinfonet.gios.gov.pl) 
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II. Wołczyn 

Przez miasto przebiega droga krajowa nr 42 Namysłów – Kluczbork – Radomsko – 
Rudnik.  

W 2014 r. pomiary prowadzono w jednym punkcie, na terenie o zabudowie 
mieszkaniowo-usługowej. W punkcie tym wykonano pomiary jednodobowe (metodą ciągłą), 
do określenia równoważnych poziomów dźwięku 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. 

 punkt przy ulicy Kluczborskiej – droga krajowa nr 42 

Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie o zabudowie 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 4 832 pojazdów/16 h, w tym 13% 
pojazdów ciężkich,  a w porze nocnej 720 pojazdów/8h, z 13% udziałem pojazdów ciężkich. 
Średnia prędkość pojazdów w porze dnia wynosiła 57 km/h, a w porze nocy – 61 km/h. 

Pomiary nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych w dzień, natomiast  
w nocy poziom dopuszczalny został przekroczony o 1 dB. 
 

Rys. 3. Lokalizacja punktu pomiarowego w miejscowości Wołczyn 
(źródło: http://ekoinfonet.gios.gov.pl) 
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III. Olesno 

Przez Olesno przebiega droga krajowa nr 11 o znaczeniu krajowym relacji Bytom – 
Olesno – Byczyna – Poznań – Kołobrzeg. Ponadto w mieście zbiegają się drogi wojewódzkie: 
nr 494 Częstochowa – Olesno – Bierdzany (do drogi krajowej nr 45); nr 487 Byczyna – 
Gorzów Śląski– Olesno; nr 901 Gliwice – Pyskowice – Zawadzkie – Dobrodzień – Olesno. 

W 2014 r. w Oleśnie pomiary prowadzono w jednym punkcie pomiarowym, na terenie 
o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanym na granicy pierwszej linii 
zabudowy mieszkaniowej, w odległości 10,0 m od krawędzi jezdni i na wysokości  
4,0 m n.p.t. 

 punkt przy ulicy Kluczborskiej – droga krajowa nr 11 

Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie o zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oddzielony od strony drogi chodnikiem i pasem zieleni. Jezdnia asfaltowa, 
dwa pasy ruchu, brak pasa dzielącego. Pomiarami objęto odcinek drogi o długości 200 m.  

Natężenie ruchu w porze dziennej wynosiło 12 304 pojazdów/16 h, w tym 22% 
pojazdów ciężkich,  a w porze nocnej 2 088 pojazdów/8h, z 32% udziałem pojazdów 
ciężkich. Średnia prędkość pojazdów w porze dnia wynosiła 65 km/h, a w porze nocy –  
68 km/h. 

Pomiary wykazały przekroczenie poziomów dopuszczalnych w dzień o 6,4 dB, 
natomiast w nocy poziom dopuszczalny został przekroczony o 9 dB. 
 

Rys. 4. Lokalizacja punktu pomiarowego w miejscowości Olesno 
(źródło: http://ekoinfonet.gios.gov.pl) 
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IV. Dobrodzień 

Przez Dobrodzień przebiega droga krajowa nr 46 relacji Kłodzko – Nysa – Opole – 
Dobrodzień – Częstochowa – Szczekociny i droga wojewódzka nr 901 Gliwice – Pyskowice – 
Zawadzkie – Dobrodzień – Olesno. 

W 2014 r. w Dobrodzieniu pomiary prowadzono w jednym punkcie pomiarowym,   
na terenie o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanym na granicy pierwszej 
linii zabudowy mieszkaniowej, w odległości 10,0 m od krawędzi jezdni i na wysokości  
4,0 m n.p.t. W punkcie tym wykonano pomiary jednodobowe (metodą ciągłą), do określenia 
równoważnych poziomów dźwięku dla pory dnia i nocy. 

 punkt przy ulicy Piastowskiej – droga wojewódzka nr 901 

Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie o zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oddzielony od strony drogi chodnikiem i pasem zieleni. Jezdnia asfaltowa, 
dwa pasy ruchu, brak pasa dzielącego. Pomiarami objęto odcinek drogi o długości 200 m.  

Natężenie ruchu w porze dziennej wynosiło 4 496 pojazdów/16 h, w tym 13% 
pojazdów ciężkich,  a w porze nocnej 600 pojazdów/8h, z 29% udziałem pojazdów ciężkich. 
Średnia prędkość pojazdów w porze dnia wynosiła 63 km/h, a w porze nocy – 68 km/h. 

Pomiary wykazały przekroczenie poziomów dopuszczalnych w dzień o 6,8 dB, 
natomiast w nocy poziom dopuszczalny został przekroczony o 9,7 dB. 
 

Rys. 5. Lokalizacja punktu pomiarowego w miejscowości Dobrodzień 
(źródło: http://ekoinfonet.gios.gov.pl) 
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V. Praszka 

Przez miasto przebiega droga krajowa nr 42 Namysłów – Kluczbork – Radomsko – 
Rudnik i droga krajowa nr 45 Złoczew – Wieluń – Praszka – Kluczbork – Opole – 
Krapkowice – Racibórz – Zabełków. 

W 2014 r. w Praszce pomiary prowadzono w jednym punkcie pomiarowym, na terenie 
o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanym na granicy pierwszej linii 
zabudowy mieszkaniowej, w odległości 10,0 m od krawędzi jezdni i na wysokości  
4,0 m n.p.t. W punkcie tym wykonano pomiary jednodobowe (metodą ciągłą), do określenia 
równoważnych poziomów dźwięku dla pory dnia i nocy. 

 punkt przy ulicy Piastowskiej – droga krajowa nr 42 

Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie o zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oddzielony od strony drogi chodnikiem i pasem zieleni. Jezdnia asfaltowa, 
dwa pasy ruchu, brak pasa dzielącego. Pomiarami objęto odcinek drogi o długości 200 m.  

Natężenie ruchu w porze dziennej wynosiło 4 720 pojazdów/16 h, w tym 9% 
pojazdów ciężkich,  a w porze nocnej 536 pojazdów/8h, z 10% udziałem pojazdów ciężkich. 
Średnia prędkość pojazdów w porze dnia wynosiła 64 km/h, a w porze nocy – 70 km/h. 

Pomiary wykazały przekroczenie poziomów dopuszczalnych w dzień o 3,3 dB, 
natomiast w nocy poziom dopuszczalny został przekroczony o 3,9 dB. 
 

Rys. 6. Lokalizacja punktu pomiarowego w miejscowości Praszka 
(źródło: http://ekoinfonet.gios.gov.pl) 
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VI. Namysłów 

Przez Namysłów przebiega droga krajowa nr 39 relacji Łagiewniki – Brzeg – 
Namysłów – Kępno oraz drogi wojewódzkie: nr 451 Oleśnica – Bierutów – Namysłów, która 
łączy drogę ekspresową S8 pod Oleśnicą z drogą krajową nr 39 w Namysłowie oraz drogą 
wojewódzką nr 454 przebiegającą z Namysłowa do Opola. 

W 2014 r. w Namysłowie pomiary prowadzono w dwóch punktach pomiarowych,  
na terenach o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i terenach zabudowy 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.  

 punkt przy ulicy Jana Pawła II – droga krajowa nr 39 

Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie o zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oddzielony od strony drogi chodnikiem i pasem zieleni. Jezdnia asfaltowa, 
dwa pasy ruchu, brak pasa dzielącego. Pomiarami objęto odcinek drogi o długości 200 m.  

Natężenie ruchu w porze dziennej wynosiło 10 352 pojazdów/16 h, w tym 19% 
pojazdów ciężkich,  a w porze nocnej 840 pojazdów/8h, z 23% udziałem pojazdów ciężkich. 
Średnia prędkość pojazdów w porze dnia wynosiła 62 km/h, a w porze nocy – 72 km/h. 

Pomiary wykazały przekroczenie poziomów dopuszczalnych w dzień o 7,2 dB, 
natomiast w nocy poziom dopuszczalny został przekroczony o 3,4 dB. 

 punkt przy ulicy 1-go Maja – droga krajowa nr 39 

Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie o zabudowie mieszkaniowo-usługowej, 
oddzielony od strony drogi chodnikiem i pasem zieleni. Jezdnia asfaltowa, dwa pasy ruchu, 
brak pasa dzielącego. Pomiarami objęto odcinek drogi o długości 200 m.  

Natężenie ruchu w porze dziennej wynosiło 10 832 pojazdów/16 h, w tym 18% 
pojazdów ciężkich,  a w porze nocnej 944 pojazdów/8h, z 25% udziałem pojazdów ciężkich. 
Średnia prędkość pojazdów w porze dnia wynosiła 59 km/h, a w porze nocy – 70 km/h. 

Pomiary wykazały przekroczenie poziomów dopuszczalnych w dzień o 2,6 dB, 
natomiast w nocy poziom dopuszczalny został przekroczony o 3,7 dB. 
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Rys. 7. Lokalizacja punktów pomiarowych w miejscowości Namysłów 

(źródło: http://ekoinfonet.gios.gov.pl) 

 

 

VII. Pokój 

Przez Pokój przebiega droga wojewódzka nr 454  relacji  Namysłów – Pokój – Opole. 
W 2014 r. pomiary prowadzono w jednym punkcie pomiarowym, na terenie  

o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanym na granicy pierwszej linii 
zabudowy mieszkaniowej, w odległości 10,0 m od krawędzi jezdni i na wysokości  
4,0 m n.p.t. W punkcie tym wykonano pomiary jednodobowe (metodą ciągłą), do określenia 
równoważnych poziomów dźwięku dla pory dnia i nocy. 

 punkt przy ulicy Opolskiej – droga wojewódzka nr 454 

Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie o zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 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 5 824 pojazdów/16 h, w tym 5% 
pojazdów ciężkich, a w porze nocnej 720 pojazdów/8h, z 16% udziałem pojazdów ciężkich. 
Średnia prędkość pojazdów w porze dnia wynosiła 65 km/h, a w porze nocy – 71 km/h. 

Pomiary wykazały przekroczenie poziomów dopuszczalnych w dzień o 3,9 dB, 
natomiast w nocy poziom dopuszczalny został przekroczony o 5 dB. 
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Rys. 8. Lokalizacja punktu pomiarowego w miejscowości Pokój 

(źródło: http://ekoinfonet.gios.gov.pl) 

 

VIII. Ozimek 

Przez miasto przebiega droga krajowa nr 46 relacji Kłodzko – Nysa – Opole – 
Dobrodzień – Częstochowa – Szczekociny i droga wojewódzka nr 463, która łączy Bierdzany 
z Zawadzkiem. 

W 2014 r. w Ozimku pomiary prowadzono w jednym punkcie pomiarowym,   
na terenie o zabudowie mieszkaniowo – usługowej, zlokalizowanym na granicy pierwszej 
linii zabudowy mieszkaniowej, w odległości 10,0 m od krawędzi jezdni i na wysokości  
4,0 m n.p.t. W punkcie tym wykonano pomiary jednodobowe (metodą ciągłą), do określenia 
równoważnych poziomów dźwięku dla pory dnia i nocy. 

 punkt przy ulicy Powstańców Śląskich – droga wojewódzka nr 463 

Punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie o zabudowie mieszkaniowo-usługowej, 
oddzielony od strony drogi chodnikiem i pasem zieleni. Jezdnia asfaltowa, dwa pasy ruchu, 
brak pasa dzielącego. Pomiarami objęto odcinek drogi o długości 200 m.  

Natężenie ruchu w porze dziennej wyniosło 4 256 pojazdów/16 h, w tym 7% 
pojazdów ciężkich, a w porze nocnej 440 pojazdów/8h, z 7% udziałem pojazdów ciężkich. 
Średnia prędkość pojazdów w porze dnia wynosiła 53 km/h, a w porze nocy – 61 km/h. 

Pomiary nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych w dzień, natomiast  
w nocy poziom dopuszczalny został przekroczony o 2,1 dB. 
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Rys. 8. Lokalizacja punktu pomiarowego w miejscowości Ozimek 
(źródło: http://ekoinfonet.gios.gov.pl) 

 

 

Rys. 9. Poziomy dźwięku w porze dnia i w porze nocy wyrażone wskaźnikiem LAeq D i LAeq N  
zmierzone w 2014 r. w punktach pomiarowych na terenie województwa opolskiego  

w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych (źródło: WIOŚ Opole) 
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IX. Kluczbork 

Przez miasto przebiegają drogi o znaczeniu  krajowym: nr 11 relacji Bytom –
Kluczbork – Byczyna – Poznań – Kołobrzeg; nr 42 Namysłów – Kluczbork – Radomsko – 
Rudnik; nr 45 Złoczew – Wieluń – Praszka – Kluczbork – Opole – Krapkowice – Racibórz 
Zabełków. 

W 2014 r. w Kluczborku pomiary prowadzono w jednym punkcie pomiarowym,   
na terenie o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, zlokalizowanym na granicy pierwszej 
linii zabudowy mieszkaniowej, w odległości 10,0 m od krawędzi jezdni i na wysokości  
4,0 m n.p.t. 

 punkt przy ulicy Katowickiej– droga krajowa nr 45 

Punkt  przy ulicy Katowickiej 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 pomiarowy zlokalizowany na terenie o zabudowie mieszkaniowej 
wielorodzinnej, oddzielony od strony drogi chodnikiem i pasem zieleni. Jezdnia asfaltowa, 
dwa pasy ruchu, brak pasa dzielącego. Pomiarami objęto odcinek drogi o długości 200 m. 

 Natężenie ruchu w porze dziennej wynosiło 6 288 pojazdów/12h, w tym 14% 
pojazdów ciężkich, w porze wieczoru 1 900 pojazdów/4h z 9% udziałem pojazdów ciężkich, 
a w porze nocnej 1 008 pojazdów/8h, z 17% udziałem pojazdów ciężkich. Średnia prędkość 
pojazdów w porze dnia wynosiła 57 km/h, w porze wieczoru 62 km/h, a w porze nocy –  
64 km/h. 

W tym punkcie nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych długookresowych 
poziomów dźwięku LDWN i LN. 
 

Rys. 10. Lokalizacja punktu pomiarowego w miejscowości Kluczbork 
(źródło: http://ekoinfonet.gios.gov.pl) 

 



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 2014 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 
(600 – 2200) 

dla pory nocy
LAeq N 

(2200 – 600) 
[poj./godz.] [db] 

1 Byczyna 
 

ul. Poznańska Tereny zabudowy 
mieszkaniowo-
usługowej 

428 / 241 67,1 66,2 65 / 56 2,1 10,2 18º12'34,40'' E 
51º06'55,40'' N 

2 Wołczyn 
 

ul. Kluczborska Tereny zabudowy 
mieszkaniowo-
usługowej 

302 / 90 63,9 57,0 65 / 56 brak 1,0 18º03'24,62'' E 
51º00'47,98'' N 

3 Olesno 
 

ul. Kluczborska Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

769 / 261 67,4 65,0 61 / 56 6,4 9,0 18º24'47,24'' E 
50º52'36,11'' N 

4 Dobrodzień 
 

ul. Piastowska Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

281 / 75 67,8 65,7 61 / 56 6,8 9,7 18º26'45,70'' E 
50º43'17,08'' N 

5 Praszka 
 

ul. Warszawska Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

295 / 67 64,3 59,9 61 / 56 3,3 3,9 18º27'37,76'' E 
51º03'08,04'' N 

6 Namysłów 
 

ul. Jana Pawła II Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

647 / 105 68,2 59,4 61 / 56 7,2 3,4 17º43'05,97'' E 
51º04'04,84'' N 

7 Namysłów 
 

ul. 1-go Maja Tereny zabudowy 
mieszkaniowo-
usługowej 

677 / 118 67,6 59,7 65 / 56 2,6 3,7 17º43’46,60'' E 
51º04’31,70'' N 

8 Pokój 
 

ul. Opolska Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

364 / 90 64,9 61 61 / 56 3,9 5,0 17º50'16,24'' E 
50º53'58,52'' N 

9 Ozimek 
ul. Powstańców Śl. Tereny zabudowy 

mieszkaniowo-
usługowej 

266 / 55 62,4 58,1 65 / 56 brak 2,1 18º12'43,08'' E 
50º40'49,26'' 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 2014 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 Kluczbork 

ul. Katowicka Tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej

524 /  
475 / 126 64,8 57,1 68 / 59 brak brak 18º13'35,66'' E 

50º58'26,37'' 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 2014 r. (źródło: WIOŚ) 

Lp. Miasto Punkt 
pomiarowy 

Wyniki pomiarów długookresowych 

dla pory dnia 
LAeq   

(600 – 1800) 

dla pory wieczoru 
LAeq   

(1800 – 2200) 

dla pory nocy 
LAeq   

 (2200 – 600) 
LDWN LN 

[db] 

1 Kluczbork 
 

ul. Katowicka 
 

60,7 58,6 55,6

64,8 57,1

57,5 60,0 55,6
61,8 60,5 58,3

 
18º13'35,66'' E 
50º58'26,37'' N 

63,1 61,5 58,2
62,9 59,1 56,9
63,2 60,2 57,2

sesja wiosenno – letnia 

sesja jesienno – zimowa 
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