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I. WSTĘP 

Pośród wielu zadań Państwowego Monitoringu Środowiska, zgodnie z zapisem  

art. 26 i 117 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 r. poz. 

672), znajduje się obowiązek uzyskiwania danych oraz obserwacja zmian i ocena stanu 

akustycznego środowiska. Ustawa ta nakłada również obowiązek udostępniania organom 

administracji i społeczeństwu informacji o stanie akustycznym środowiska, czego celem jest 

wspomaganie działań na rzecz ochrony przed hałasem.  

 Ochronę przed hałasem zapewniają m.in. badania monitoringowe stanu akustycznego 

środowiska, sporządzane mapy akustyczne oraz programy ochrony akustycznej. Mapy 

akustyczne, wykonywane na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, w przypadku 

obiektów takich jak drogi, linie kolejowe i lotniska, których eksploatacja może powodować na 

znacznych obszarach negatywne oddziaływanie akustyczne, są opracowywane przez 

zarządzających tymi obiektami. Dla terenów aglomeracji, mapy akustyczne, wykonuje starosta, 

uwzględniając informacje wynikające z opracowań zarządzających obiektami, które mogą 

powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. W efekcie końcowym 

sporządzone mapy są przekazywane do właściwych WIOŚ. Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska wykonuje coroczną ocenę stanu akustycznego środowiska na pozostałych 

obszarach wykorzystując głównie badania własne. 

Pomiary hałasu komunikacyjnego w 2015 roku zostały przeprowadzone w 10 punktach 

pomiarowych zlokalizowanych w miejscowościach: Biała, Brzeg, Głogówek, Grodków, 

Korfantów, Lewin Brzeski, Niemodlin, Paczków, Prudnik i Nysa zgodnie z wytycznymi 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Programem Monitoringu Środowiska 

Województwa Opolskiego na lata 2013-2015. 

Pomiary hałasu krótkookresowego przeprowadzono w dziewięciu punktach  

pomiarowych. Są to pomiary jednodobowe z podziałem na porę dnia (6:00 - 22:00) i porę nocy 

(22:00 - 6:00). Na ich podstawie, w każdym badanym punkcie, określono równoważny poziom 

dźwięku. Pomiar hałasu długookresowego wykonano natomiast w jednym punkcie 

pomiarowym, w miejscowości Nysa. Badania w Nysie były prowadzone przez całą dobę 

trzykrotnie w porze wiosenno-letniej oraz trzykrotnie w porze jesienno-zimowej.  

 Szczegółową lokalizację punktów pomiarowych na terenie województwa opolskiego 

przedstawiono na mapie 1 oraz rysunkach 1-9 i 11. 

 Wyniki pomiarów krótkookresowych przedstawiono w tabeli 1 oraz na rysunku 10, 

natomiast wyniki pomiarów długookresowych przedstawiono w tabelach 2A oraz 2B. 

Uzyskane poziomy hałasu porównano z wartościami dopuszczalnymi, które określone  

są w rozporządzeniu 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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II. PUNKTY POMIAROWE 
 

Mapa 1. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego  

na terenie województwa opolskiego w 2015 roku (źródło: WIOŚ Opole) 
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1. Biała 

 

W granicach administracyjnych miasta Biała suma długości dróg publicznych wynosi 

31,329 km. Droga wojewódzka nr 414, która łączy Opole z Prudnikiem i biegnie przez 

miejscowości: Prószków, Ligota Prószkowska, Dębina, Biała oraz Lubrza obejmuje w mieście 

odcinek o długości 5,368 km. Kilometraż dróg powiatowych wynosi 10,922, a gminnych - 

15,039. 

W roku 2015 pomiar hałasu komunikacyjnego w mieście Biała został przeprowadzony 

w jednym punkcie pomiarowym przy drodze powiatowej nr 1526 O relacji Korfantów – 

Puszyna – Biała. Punkt pomiarowy został usytuowany w odległości 10 m od krawędzi jezdni, 

na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oddzielonej od drogi chodnikiem, przy  

ul. Opolskiej, na wysokości 4 m nad poziomem terenu. 

Pomiarami objęto odcinek drogi o długości 420 m. Jest to droga asfaltowa,  

jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa, o szerokości pasów ok. 4 m. Natężenie ruchu 

w porze dnia wyniosło 2096 poj./16h, z czego 11% stanowiły pojazdy ciężkie, natomiast  

w porze nocy - 24 poj./8h, w tym 33% pojazdów ciężkich. Średnia prędkość potoku ruchu  

w dzień wynosiła 46 km/h, a nocą 52 km/h.  

Badania hałasu prowadzono całodobowo z zastosowaniem metody ciągłej. Ostatecznie 

wyniki równoważnego poziomu dźwięku uzyskane dla pory dnia oraz pory nocy nie wykazały 

przekroczeń wartości dopuszczalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Rys. 1  

Punkt pomiarowy: 

Biała, ul. Opolska,  

droga powiatowa nr 1526 O 
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2. Brzeg  

 

 Całkowita długość dróg publicznych w granicach miasta Brzeg wynosi 62,174 km. 

Przez miasto przebiega droga krajowa nr 39 relacji Łagiewniki – Strzelin – Biedrzychów – 

Brzeg – Namysłów – Kępno, która w Brzegu obejmuje odcinek o długości 3,832 km. Pozostały 

kilometraż dróg to drogi powiatowe (13,642 km) i gminne (44,700 km). 

W roku 2015 pomiary hałasu komunikacyjnego w mieście Brzeg przeprowadzono  

w jednym punkcie pomiarowym zlokalizowanym przy drodze krajowej nr 39. Teren, na którym 

prowadzono badania stanowi zabudowę mieszkaniowo-usługową. Punkt został usytuowany  

na terenie posesji oddzielonej od strony drogi chodnikiem, przy ul. Włościańskiej, w odległości  

8 m od drogi, na wysokości 4 m nad poziomem terenu.  

Długość odcinka drogi, przy którym prowadzono badania wynosiła 1400 m. Jest to 

droga asfaltowa, jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa, o szerokości pasów ok. 4 m. 

Natężenie ruchu w porze dnia wyniosło 11072 poj./16h, w tym 10% pojazdów ciężkich,  

a w porze nocy 112 poj./8h, przy czym 14% stanowiły pojazdy ciężkie. Średnia prędkość 

potoku ruchu w dzień wyniosła 46 km/h, a w nocy 52 km/h. 

Pomiar hałasu trwał całą dobę z zastosowaniem metody ciągłej. Wyniki równoważnego 

poziomu dźwięku przekroczyły dopuszczalne wartości hałasu dla pory dnia o 4,0 dB, a dla pory 

nocy o 5,9 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Rys. 2.  

Punkt pomiarowy:  

Brzeg, ul. Włościańska, 

droga krajowa nr 39 
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3. Głogówek 

 

 W granicach miasta Głogówek występują drogi publiczne o znaczeniu krajowym, 

wojewódzkim, powiatowym i gminnym o łącznej długości 30,884 km. Droga krajowa nr 40 

prowadzi z przejścia granicznego z Czechami w Głuchołazach do Pyskowic przez Prudnik, 

Głogówek - na odcinku o długości 3,560 km, Kędzierzyn-Koźle i Ujazd. Droga wojewódzka 

nr 416 biegnie z Krapkowic do Raciborza, a w Głogówku obejmuje odcinek o długości  

5,477 km. Długość dróg powiatowych w mieście to 4,771 km, a gminnych - 17,076 km. 

 W roku 2015 monitoringowy pomiar hałasu drogowego w Głogówku wykonano  

w jednym punkcie pomiarowym. Zlokalizowano go przy drodze krajowej nr 40, przy  

ul. Piastowskiej, w odległości 10 m od źródła, na wysokości 4 m nad poziomem terenu.  

W otoczeniu punktu znajdował się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oddzielony 

od strony drogi chodnikiem.  

 Długość odcinka, przy którym prowadzono badania wynosiła 1800 m. Jest to droga 

jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa, o szerokości pasów 4 m, z nawierzchnią 

asfaltową. Natężenie ruchu w porze dnia wyniosło 5072 poj./16h, w tym 11% pojazdów 

ciężkich. Pojazdy poruszały się ze średnią prędkością 52,1 km/h. W porze nocy natomiast 

natężenie ruchu wyniosło 40 poj./8h, przy czym udział pojazdów ciężkich wynosił 20%. 

Średnia prędkość potoku ruchu w porze nocy to 57,9 km/h. 

 Pomiary monitoringowe hałasu komunikacyjnego w Głogówku prowadzono całą dobę 

z wykorzystaniem metody ciągłej. W dzień wartość równoważnego poziomu dźwięku 

przekroczyła dopuszczalny poziom hałasu o 2,7 dB, natomiast w nocy przekroczenie wyniosło 

1,0 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Rys. 3.  

Punkt pomiarowy: 

Głogówek, ul. Piastowska, 

droga krajowa nr 40 

 

http://ekoinfonet.gios.gov.pl/
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4. Grodków 

 

 W Grodkowie suma dróg publicznych w granicach miasta wynosi 36,900 km. Drogi  

o znaczeniu krajowym nie przebiegają przez miasto. Droga wojewódzka nr 401, relacji 

Żłobizna – Pakosławice oraz nr 385, łącząca Jaczowice (województwo opolskie) z granicą 

państwa z Czechami w Tłumaczowie (województwo dolnośląskie), łącznie obejmują odcinek  

o długości 8,373 km. Drogi powiatowe stanowią natomiast 3,666 km wszystkich dróg  

w mieście, a gminne 24,861 km. 

 W 2015 roku pomiar hałasu drogowego w Grodkowie wykonano w jednym punkcie 

zlokalizowanym przy drodze powiatowej nr 1504 O relacji Grodków – Jankowice. Punkt został 

usytuowany na terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej przy ul. Sienkiewicza,  

w odległości 10 m od drogi, na wysokości 4 m nad poziomem terenu. Droga jest oddzielona  

od zabudowy chodnikiem oraz pasem zieleni. 

 Długość odcinka drogi, przy którym przeprowadzono badania wynosiła 1400 m. Droga 

powiatowa nr 1504 O jest jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa, o szerokości pasów 

4,0 m. Natężenie ruchu zmierzone w porze dnia wyniosło 4928 poj./16h, z 11% udziałem 

pojazdów ciężkich W porze nocy natężenie ruchu wyniosło 448 poj./8h, z czego 18% stanowiły 

pojazdy ciężkie. Średnia prędkość z jaką poruszały się pojazdy w ciągu dnia osiągnęła wartość 

55,3 km/h, a nocą 58,5 km/h. 

 Badania były prowadzone całodobowo z zastosowaniem metody ciągłej. Dopuszczalne 

wartości poziomu dźwięku w Grodkowie zostały przekroczone w dzień o 2,1 dB, natomiast   

w nocy o 1,5 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Rys. 4.  

Punkt pomiarowy: 

Grodków, ul. Sienkiewicza, 

droga powiatowa nr 1504 O 
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5. Korfantów 

 

 W mieście Korfantów przebiegają m.in. drogi wojewódzkie nr 405 - relacji Niemodlin 

– Korfantów oraz nr 407 - relacji Nysa – Łącznik o łącznej długości 5,297 km. Poza tym  

w granicach administracyjnych miasta, 7,381 km to drogi powiatowe, a długość dróg gminnych 

wynosi 1,12 km. Łączna długość dróg publicznych to około 13,798 km. 

 Monitoring hałasu drogowego w roku 2015 w Korfantowie został wykonany w jednym 

punkcie pomiarowym. Usytuowano go przy drodze wojewódzkiej nr 407, przy  

ul. Wyzwolenia, w odległości 10 m od drogi, 4 m nad poziomem terenu. Obszar, na którym 

znajdowało się stanowisko pomiarowe jest zakwalifikowany jako teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, a od drogi oddziela go chodnik oraz pas zieleni.  

Pomiary prowadzone były na odcinku drogi o długości 390 m. Droga wojewódzka  

nr 407 jest asfaltowa, jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa, o szerokości pasów  

4,0 m. Natężenie ruchu ogółem zmierzone na tym odcinku w porze dnia wyniosło  

928 poj./16h, z czego 38% to pojazdy ciężkie, a w porze nocy 40 poj./8h, w tym 40% pojazdów 

ciężkich. Średnia prędkość potoku ruchu w ciągu dnia wyniosła 55,3 km/h, a w ciągu nocy  

58,5 km/h. 

 Pomiary były prowadzone całą dobę z zastosowaniem metody ciągłej rejestracji. 

Równoważne poziomy dźwięku zarówno dla pory dnia jak i nocy nie wykazały przekroczenia 

dopuszczalnych wartości hałasu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Rys. 5.  

Punkt pomiarowy: 

Korfantów, ul. Wyzwolenia, 

droga wojewódzka nr 407 

 

http://ekoinfonet.gios.gov.pl/
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6. Lewin Brzeski 

 

 W granicach miasta Lewin Brzeski długość miejskich dróg publicznych wynosi  

21,343 km. Droga wojewódzka nr 458 przebiegająca przez miasto na odcinku o długości  

4,502 km łączy Obórki z Popielowem. Długość dróg powiatowych w granicach miasta  

to 4,841 km, a gminnych - 12 km. 

 W Lewinie Brzeskim w 2015 roku pomiary hałasu drogowego wykonano w jednym 

punkcie pomiarowym zlokalizowanym przy drodze wojewódzkiej nr 458. Punkt został 

usytuowany na terenie posesji oddzielonej od drogi chodnikiem, przy ul. Mickiewicza,  

w odległości 8 m od źródła, na wysokości 4 m nad poziomem terenu. Otaczający teren stanowi 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  

Odcinek drogi, przy którym prowadzony był monitoring hałasu wynosił 440 m. Droga 

wojewódzka nr 458 jest jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa, o szerokości pasów  

4,0 m, z nawierzchnią asfaltową. Natężenie ruchu w porze dnia wyniosło 848 poj./16h, przy 

czym 13% stanowiły pojazdy ciężkie. Średnia prędkość potoku ruchu w dzień wynosiła  

51 km/h. W nocy natężenie ruchu wyniosło 40 poj./8h, w tym 20% pojazdów ciężkich. Średnia 

prędkość pojazdów w nocy to 52 km/h. 

Pomiar hałasu był wykonywany całą dobę z zastosowaniem metody ciągłej. Uzyskane  

wyniki pomiarów w dzień i w nocy nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

dźwięku. 
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Rys. 6.  

Punkt pomiarowy:  

Lewin Brzeski, ul. Mickiewicza, 

droga wojewódzka nr 458 

 

http://ekoinfonet.gios.gov.pl/
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7. Niemodlin 
 

 Przez Niemodlin przebiega droga krajowa nr 46, łącząca Kłodzko ze Szczekocinami,  

na odcinku 4,736 km oraz droga wojewódzka nr 405, obejmująca odcinek o długości 1,018 km. 

W granicach miasta drogi powiatowe stanowią 8,353 km, a gminne 16,264 km. Całkowita 

długość dróg publicznych w Niemodlinie wynosi zatem 30,371 km. 

 Pomiary monitoringowe hałasu w roku 2015 w miejscowości Niemodlin zostały 

przeprowadzone w jednym punkcie pomiarowym zlokalizowanym przy drodze krajowej nr 46. 

Punkt usytuowano przy ul. Rynek, na terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 

oddzielonej od drogi chodnikiem, w odległości 10 m od drogi, na wysokości 4 m nad poziomem 

terenu.  

Badania wykonano w obrębie odcinka drogi o długości 580 m. Droga krajowa nr 46, 

jest jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa, o szerokości pasów ok. 4 m,  

z nawierzchnią asfaltową. Natężenie ruchu w ciągu dnia wyniosło 11488 poj./16h, w tym 21% 

pojazdów ciężkich, a w ciągu nocy 1152 poj./8h, z udziałem 26% pojazdów ciężkich. Potok 

ruchu poruszał się w ciągu dnia ze średnią prędkością 46 km/h, a nocą - 52 km/h. 

 Pomiary hałasu były prowadzone całodobowo z wykorzystaniem metody ciągłej 

rejestracji. Wartość równoważnego poziomu dźwięku w ciągu dnia przekroczyła dopuszczalny 

poziom hałasu o 2,5 dB, natomiast w nocy o 9,9 dB. 
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Rys. 7.  

Punkt pomiarowy:  

Niemodlin, ul. Rynek, 

droga krajowa nr 46 
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8. Paczków 

 

 W miejscowości Paczków całkowita długość dróg publicznych przebiegających  

w granicach miasta wynosi 28,963 km. Droga krajowa nr 46 relacji Kłodzko – Szczekociny 

obejmuje odcinek o długości 3,961 km. Droga wojewódzka nr 382 przebiegająca przez 

Paczków na odcinku 2,921 km łączy granicę Państwa w Gościcach ze Stanowicami. Pozostały 

kilometraż dróg zajmują drogi powiatowe (6,250 km ) i gminne (15,831 km).  

W Paczkowie monitoring hałasu drogowego w roku 2015 został przeprowadzony  

w jednym punkcie pomiarowym przy drodze powiatowej nr 2238 O. Punkt usytuowano przy 

ul. Robotniczej, w odległości 8 m od drogi, na terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 

oddzielonej od drogi chodnikiem, na wysokości 4 m nad poziomem terenu. 

Odcinek drogi, przy którym prowadzono pomiary miał 870 m długości. Jest to droga 

jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa, o szerokości pasów ok. 4 m, z nawierzchnią 

asfaltową. Natężenie ruchu zmierzone w ciągu dnia wyniosło 1952 poj./16h, w tym 10%  

to pojazdy ciężkie, natomiast nocą - 64 poj./8h, z udziałem 13% pojazdów ciężkich. W dzień 

pojazdy poruszały się ze średnią prędkością 51 km/h, a w nocy 56 km/h. 

Pomiar wykonywany był przez całą dobę z zastosowaniem metody ciągłej rejestracji. 

Zarówno dla pory dnia jak i nocy nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

dźwięku na tym odcinku drogi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Rys. 8.  

Punkt pomiarowy:  

Paczków, ul. Robotnicza,  

droga powiatowa nr 2238 O 

 

http://ekoinfonet.gios.gov.pl/
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9. Prudnik 

 

Na terenie miasta Prudnik długość dróg publicznych wynosi 62,030 km. Przez miasto 

przebiegają dwie drogi krajowe nr 40 i 41 o łącznej długości 9,214 km. Droga krajowa nr 40 

biegnie od granicy Polski z Czechami w Głuchołazach do Pyskowic, natomiast droga krajowa 

nr 41 to trasa łącząca Nysę z granicą polsko-czeską w Trzebinie. Pozostały kilometraż dróg 

stanowią drogi powiatowe (9,616 km) i gminne (43,200 km). 

Badania hałasu drogowego w Prudniku w roku 2015 zostały wykonane w jednym 

punkcie pomiarowym, przy drodze krajowej nr 40. Punkt usytuowano przy ul. Kościuszki, 

w odległości 10 m od drogi, na wysokości 4 m nad poziomem terenu. Najbliższe otoczenie 

drogi stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, oddzielona od drogi chodnikiem. 

Pomiary hałasu prowadzono na odcinku o długości 865 m. Jest to droga 

jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa, o szerokości pasów ok. 4 m, z nawierzchnią 

asfaltową. Natężenie ruchu w porze dnia wyniosło 6224 poj./16h, z czego 8% stanowiły 

pojazdy ciężkie, natomiast w nocy 408 poj./8h, w tym 8% pojazdów ciężkich. Średnia prędkość 

potoku ruchu wyniosła 46 km/h w dzień i 52 km/h w nocy. 

Monitoringowy pomiar hałasu komunikacyjnego w Prudniku został wykonany metodą 

ciągłej rejestracji i trwał całą dobę. W porze dnia nie odnotowano przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu dźwięku, natomiast w nocy przekroczenie wyniosło 0,1 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Rys. 9.  

Punkt pomiarowy:  

Prudnik, ul. Kościuszki,  

droga krajowa nr 40 
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Wartość przekroczenia od 0,1 [dB] do 5 [dB]    

Wartość 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)   

Lp. Miasto Punkt pomiarowy Przeznaczenie terenu 

Natężenie ruchu 

ogółem dzień / noc 

Równoważny poziom dźwięku 
Dopuszczalny 

poziom dźwięku 

dzień / noc1 

Wartość 

przekroczenia 

w porze dnia 

Wartość 

przekroczenia 

w porze nocy 

dla pory dnia 

LAeqD  

(600 - 2200) 

dla pory nocy 

LAeqN  

(2200 - 600) 

[poj./godz.] [dB] 

1 Biała  

ul. Opolska 

17°40’06,62” E 

50°23’08,90” N 

Teren zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

131 / 3 61,0 51,8 61 / 56 brak brak 

2 Brzeg 

ul. Włościańska 

17°27’07,47” E 

50°51’00,30” N 

Teren zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej 
692 / 14 69,0 61,9 65 / 56 4,0 5,9 

3 Głogówek  

ul. Piastowska 

17°51’16,98” E 

50°21’11,69” N 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

317 / 5 63,7 57,0 61 / 56 2,7 1,0 

4 Grodków  

ul. Sienkiewicza 

17°23’09,28” E 

50°41’26,45" N  

Teren zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej 
308 / 56 67,1 57,5 65 / 56 2,1 1,5 

5 Korfantów 

ul. Wyzwolenia 

17°35'35,54" E 

50°29'24,41" N 

Teren zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

58 / 5 61,7 51,7 65 / 56 brak brak 

6 
Lewin 

Brzeski  

ul. Mickiewicza 

17°36’32,79” E 

50°45’07,81” N 

Teren zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

53 / 5 59,9 50,8 61 / 56 brak brak 

7 Niemodlin  

ul. Rynek 

17°37’10,36” E 

50°38’32,63” N 

Teren zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej 
718 / 144 67,5 65,9 65 / 56 2,5 9,9 

8 Paczków 

ul. Robotnicza 

16°59’46,06” E 

50°27’31,85” N 

Teren zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej 
122 / 8 63,1 51,6 65 / 56 brak brak 

9 Prudnik  

ul. Kościuszki 

17°34’16,03” E 

50°19’18,04” N 

Teren zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

389 / 51 63,8 56,1 65 / 56 brak 0,1 

Tabela 1. Wyniki pomiarów równoważnych poziomów dźwięku w porze dziennej LAeq D i nocnej LAeq N w 2015 roku (źródło: WIOŚ Opole) 
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10. Nysa  

 

Całkowita długość miejskich dróg publicznych w mieście Nysa wynosi 105,465 km. 

Przez miasto przebiegają: droga krajowa nr 41 relacji Nysa – Trzebina (granica polsko - czeska) 

oraz nr 46 łącząca Kłodzko ze Szczekocinami o łącznej długości 9,895 km. Drogi wojewódzkie 

nr 406 (Nysa – Włostowa), nr 407 (Nysa – Łącznik) i nr 411 (Nysa – granica Polski z Czechami) 

stanowią wspólnie odcinek o długości 3,867 km. Pozostały kilometraż obejmują drogi 

powiatowe - 30,657 km oraz gminne - 61,046 km. 

 W Nysie, w roku 2015, wyznaczono punkt, w którym przeprowadzono monitoringowe 

pomiary hałasu długookresowego. Punkt został zlokalizowany przy drodze krajowej nr 41, przy 

ul. Piłsudskiego, w odległości 10 m od drogi, na wysokości 4 m nad poziomem terenu. 

Otoczenie drogi stanowiła zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, oddzielona od strony drogi 

pasem zieleni oraz chodnikiem. 

 Długość odcinka drogi, przy którym prowadzono badania wynosiła 500 m. Jest to droga 

dwukierunkowa, dwupasmowa, o szerokości pasów 4,5 m, z nawierzchnią asfaltową. Pomiary 

były prowadzone przez trzy doby w porze wiosenno-letniej i trzy doby w porze jesienno-

zimowej, z podziałem na porę dnia, wieczoru i nocy. W każdej sesji pomiarowej wykonano 

jeden całodobowy pomiar podczas weekendu. Natężenie ruchu w porze dnia wyniosło średnio 

20184 poj./12h, w tym 17% pojazdów ciężkich, w porze wieczoru - 7116 poj./4h,  

w tym 13% pojazdów ciężkich, a w porze nocy - 1744 poj./8h z udziałem 23% pojazdów 
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Rys. 10. Wartości równoważnych poziomów dźwięku w punktach pomiarowych na terenie 

województwa opolskiego wyznaczonych dla pory dnia i nocy w 2015 roku (źródło: WIOŚ Opole) 
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ciężkich. Średnia prędkość z jaką poruszały się pojazdy zarejestrowana podczas dnia, wieczoru 

i nocy wynosiła odpowiednio: 57 km/h, 62 km/h i 64 km/h. 

 Ostatecznie, po uzyskaniu wyników z wszystkich 6 całodobowo przeprowadzonych 

pomiarów, wyznaczono wartość wskaźnika poziomu dźwięku  dla pory dnia, wieczoru i nocy, 

oraz dla pory nocy. Uzyskany wynik pomiaru hałasu długookresowego dla całej doby został 

przekroczony o 1,0 dB, natomiast dla pory nocy o 3,0 dB. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Rys. 11.  

Punkt pomiarowy:  

Nysa, ul. Piłsudskiego 

droga krajowa nr 41 
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Tabela 2B. Wyniki pomiarów długookresowych średnich poziomów dźwięku (LDWN i LN ) w roku 2015 (źródło: WIOŚ Opole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Nysa 

ul. Piłsudskiego 

17°20’51,78” E 

50°27’39,81” N 

65,8 63,4 60,8 

69,0 62,0 

65,5 63,3 60,3 

62,9 59,1 58,5 

69,0 67,8 64,7 

68,4 68,0 64,2 

63,1 59,5 58,6 

sesja wiosenno-letnia 

sesja jesienno-zimowa 

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. 600 do godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600) 

LN długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 6 00) 

 

Tabela 2A. Wyniki pomiarów długookresowych średnich poziomów dźwięku (LDWN i LN ) w 2015 roku (źródło: WIOŚ Opole) 

Lp. Miasto Punkt pomiarowy 
Przeznaczenie 

terenu 

Natężenie ruchu ogółem  

dzień / wieczór / noc 

Długookresowy 

średni poziom 

dźwięku 

Dopuszczalny 

poziom dźwięku  

dzień / noc1 

Wartość 

przekroczenia 

w porze dnia 

Wartość 

przekroczenia 

w porze nocy 

LDWN LN 

[poj./godz.] [dB] 

1 Nysa 

ul. Piłsudskiego 

17°20’51,78” E 

50°27’39,81” N 

Teren zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

1682 / 1779 / 218 69,0 62,0 68 / 59 1,0 3,0 

 

__________________________________________ 

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) 
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