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1. Wstęp 

Hałasem w środowisku nazywa się niepożądane lub szkodliwe dźwięki  

o częstotliwościach od 16 Hz do 16000 Hz, powodowane przez działalność człowieka  

na wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch 

kolejowy, ruch samolotowy oraz hałas pochodzący z obszarów działalności przemysłowej. 

Długotrwałe narażenie człowieka na uciążliwy hałas może wywoływać niekorzystne 

oddziaływanie na jego zdrowie. Konsekwencją jest nie tylko pogorszenie słuchu, ale także 

negatywny wpływ na układ nerwowy, krążenia, pokarmowy, a nawet hormonalny. 

Na obszarze województwa opolskiego głównymi źródłami hałasu są: hałas 

komunikacyjny (drogowy i kolejowy) oraz hałas przemysłowy. Za najbardziej uciążliwy, 

głównie ze względu na dynamiczny wzrost liczby pojazdów (rys. 1), uznaje się hałas drogowy 

emitowany poprzez odgłosy powstające w wyniku poruszania się pojazdu (praca silnika, układ 

napędowy i wydechowy). Ponadto czynnikiem wzmagającym poziom hałasu, może być 

również stan nawierzchni drogi oraz jej wilgotność. Najważniejsze szlaki komunikacyjne, 

przebiegające w granicach województwa opolskiego, tworzą: autostrada A4, która w granicach 

województwa obejmuje odcinek o długości 88,1 km oraz drogi krajowe i wojewódzkie o łącznej 

długości 1765,4 km. Sieć dróg krajowych i wojewódzkich Opolszczyzny przedstawia mapa 1. 

Dużo mniejsze oddziaływanie ma hałas kolejowy, który występuje jako pojedyncze 

zdarzenie akustyczne. Hałas przemysłowy natomiast, powodowany jest zarówno przez duże 

jak i małe zakłady przemysłowe. Źródłami hałasu przemysłowego są urządzenia, maszyny  

i instalacje pracujące na terenie zakładu, przeprowadzane procesy technologiczne oraz transport 

wewnątrzzakładowy. 

 
Rys. 1. Dynamika zmian liczby zarejestrowanych pojazdów w latach 2006–2016  

w województwie opolskim, przy założeniu, że wartość wskaźników  

w 2006 roku równa jest 100% (źródło: GUS) 
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Mapa 1. Sieć drogowa województwa opolskiego (źródło: ZDW w Opolu) 

 
 

Jednym z zadań Państwowego Monitoringu Środowiska, zgodnie z zapisem art. 26 i 117 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Poś - Dz. U. z 2017 r. poz. 519,  

z późn. zm.), jest obowiązek uzyskiwania danych oraz obserwacja zmian i ocena stanu 

akustycznego środowiska. W rozumieniu ustawy Poś podstawą ochrony przed hałasem jest 

zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, poprzez utrzymanie poziomu 

hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz zmniejszenie poziomu 

hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy jest on przekroczony. Strategicznym celem działań 

na rzecz ochrony przed hałasem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu na 

mieszkańców i środowisko, w miejscach, gdzie jest on najwyższy. Przede wszystkim za 

priorytet uznaje się ochronę ludności narażonej na hałas ponadnormatywny o największym 

zasięgu rozprzestrzeniania się.  



Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Strona 5 z 48 
 

    

Pięcioletnia ocena stanu klimatu akustycznego województwa opolskiego za lata 2012-2016 

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

środowiska wykorzystywane m.in. do sporządzania map akustycznych 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. 

W niniejszym opracowaniu dodatkowo omówiono mapy akustyczne, które zostały 

wykonane przez podmioty zewnętrzne i przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Opolu. 

 

2. Hałas przemysłowy 

Pomiary hałasu przemysłowego w województwie opolskim w latach 2012-2016 zostały 

przeprowadzone w 157 zakładach. W tabeli 1 zestawiono liczbę zakładów skontrolowanych 

emitujących hałas. Dopuszczalne poziomy dźwięku zostały przekroczone w 46 zakładach,  

z tego w 56,5% zakładów hałas ponadnormatywny zarejestrowano w porze nocy. Przekroczenia 

w porze dnia wystąpiły w 34 zakładach, z czego w 18, co stanowi 39,1% zakładów 

przekraczających poziomy dopuszczalne, nie były wyższe niż 5 dB. Przekroczenia o wartości 

ponad 20 dB stanowią jedynie 4,3% w skali wszystkich przekroczeń. W porze nocy 

ponadnormatywny hałas wystąpił w 26 zakładach. W przedziale >0-5 dB znalazło się 26,1% 

wszystkich przekroczeń, natomiast w przedziale ponad 20 dB – 2,2%. Na rysunkach 2 i 3 

zestawiono udział przekroczeń, jakie wystąpiły w zakładach, w których zarejestrowano hałas 

ponadnormatywny, w poszczególnych przedziałach, w porze dnia i w porze nocy na terenie 

województwa opolskiego w latach 2012-2016. 

Tabela 1. Hałas przemysłowy w województwie opolskim w latach 2012-2016 (źródło: GIOŚ) 
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Rys. 2. Udział przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu przemysłowego w danych 

przedziałach w porze dnia w okresie 2012-2016 w województwie opolskim (źródło: GIOŚ) 

 

Rys. 3. Udział przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu przemysłowego w danych 

przedziałach w porze nocy w okresie 2012-2016 w województwie opolskim (źródło: GIOŚ) 

 

 

3. Hałas drogowy 

W latach 2012-2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadził 

krótko- oraz długookresowe pomiary hałasu drogowego na terenie województwa opolskiego. 

Pomiary hałasu długookresowego były prowadzone tylko w ramach pomiarów 

monitoringowych, natomiast pomiary hałasu krótkookresowego były prowadzone w ramach 

realizacji Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa opolskiego,  

w ramach umowy z Urzędem Miasta Opola dla miasta Opola oraz w ramach działalności 

inspekcyjnej. Wszystkie uzyskane wyniki z pomiarów zostały porównane z dopuszczalnymi 

wartościami poziomów dźwięku, określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska  

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

(Dz. U. z 2014 r. poz. 112), które zamieszczono w tabelach 2 i 3. 
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Tabela 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 

hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych 

oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie 

do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem 

 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku [dB]  

Drogi lub linie kolejowe1) 
Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 

LDWN 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 

wszystkim 

dobom w 

roku 

LN 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 

wszystkim 

porom nocy 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia równy 

wszystkim dobom 

w roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 

wszystkim porom 

nocy 

1 

a) Strefa ochronna „A” 

uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej 

ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży 

c) Tereny domów opieki 

społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno – 

wypoczynkowe 

d) Tereny mieszkaniowo – 

usługowe 

68 59 55 45 

4 

Tereny w strefie śródmiejskiej 

miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców2) 

70 65 55 45 

Objaśnienia:  
LDWN – długookresowy średni poziom hałasu w decybelach [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia  

i pory nocy; 

LN – długookresowy średni poziom hałasu w decybelach [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku. 
1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych;  

2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., 
można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją 

obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Strona 8 z 48 
 

    

Pięcioletnia ocena stanu klimatu akustycznego województwa opolskiego za lata 2012-2016 

Tabela 3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 

hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych 

oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają 

zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby 

 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) 
Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 

LAeq D 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 

16 godzinom 

LAeq N 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 

8 godzinom 

LAeq D 

przedział czasu 

odniesienia równy 

8 najmniej 

korzystnym 

godzinom dnia 

kolejno po sobie 

następującym 

LAeq N 

przedział czasu 

odniesienia równy  

1 najmniej 

korzystnej 

godzinie nocy 

1 

a) Strefa ochronna „A” 

uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

 

a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej 

ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży2) 

c) Tereny domów opieki 

społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno – 

wypoczynkowe2) 

d) Tereny mieszkaniowo – 

usługowe 

65 56 55 45 

4 

Tereny w strefie śródmiejskiej 

miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców3) 

68 60 55 45 

Objaśnienia:  
LAeq D – równoważny poziom hałasu dla pory dnia w decybelach [dB]; 

LAeq N – równoważny poziom hałasu dla pory nocy w decybelach [dB]. 
2) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych;  
3) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu 

w porze nocy;  

4) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., 

można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją 

obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.  
 

Badania hałasu drogowego w województwie opolskim w latach 2012-2016 łącznie 

wykonano w 72 punktach pomiarowych. W tabeli 4 przedstawiono liczbę punktów 

pomiarowych w poszczególnych klasach przekroczeń hałasu drogowego na terenach 

chronionych w województwie. Tabela 5 przedstawia zbiorcze długości badanych odcinków 

dróg w miastach w porze dziennej, od których emisja przekracza poziomy dopuszczalne  

w poszczególnych przedziałach. W tabeli 6 zestawiono monitoring szczególnych uciążliwości 

hałasu, gdzie pod uwagę bierze się pomiary hałasu na terenach chronionych, dla których 

poziomy dźwięku przekraczają w porze dziennej 70 dB, natomiast w porze nocnej 67 dB  
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(wartości te, jako „alarmowe”, zostały przyjęte w systemie monitoringu hałasu pod koniec lat 

90-tych ubiegłego wieku, a wynikały one z rezultatów badań wpływu hałasu na człowieka). 

W dalszych podrozdziałach zostały szczegółowo omówione wykonane pomiary hałasu 

drogowego na terenie województwa opolskiego w latach 2012-2016. 

Tabela 4. Liczba punktów pomiarowych w poszczególnych klasach przekroczeń hałasu drogowego na 

terenach chronionych z akustycznego punktu widzenia w województwie opolskim w latach 2012-2016 

(źródło: WIOŚ Opole) 

 Liczba punktów z przekroczeniem poziomów dopuszczalnych 

brak 

przekroczeń 

(0-5 dB) (5-10 dB) (10-15 dB) (15-20 dB) >20 dB 

Rok 2012 

Pora dzienna 9 3 1 - - - 

Pora nocna 8 3 2 - - - 

Rok 2013 

Pora dzienna 9 7 1 - - - 

Pora nocna 3 10 4 - - - 

Rok 2014 

Pora dzienna 4 6 3 - - - 

Pora nocna 2 7 3 1 - - 

Rok 2015 

Pora dzienna 6 7 1 - - - 

Pora nocna 5 7 2 - - - 

Rok 2016 

Pora dzienna 8 5 2 - - - 

Pora nocna 7 5 2 1 - - 

 

Tabela 5. Hałas drogowy w miastach, w porze dziennej, w województwie opolskim  

w latach 2012-2016 (źródło: GIOŚ) 

Rok Miasto 

Długość skontrolowanych ulic w mieście 
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%
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razem 
przy których emisja hałasu przekracza 

maksymalny poziom dopuszczalny 60 dB 

km 
  
  

razem 
0,1-5  

(dB) 

5-10  

(dB) 

10-15 

(dB) 

15-20 

(dB) 

> 20 

(dB) 

km 

% 

skontrolo-

wanych 

km 

2
0
1
2
 -

 2
0
1
6
 

Biała 0,4 0,4 100 0,4 - - - - 131 10,7 

Brzeg 3,4 3,4 100 2,0 1,4 - - - 522 12,4 

Byczyna 0,2 0,2 100 - 0,2 - - - 428 22,9 

Dobrodzień 0,2 0,2 100 - 0,2 - - - 281 13,2 

Głogówek 1,8 1,8 100 1,8 - - - - 317 10,7 

Głubczyce 0,2 0,2 100 0,2 - - - - 412 50,7 

Gogolin 0,2 0,2 100 0,2 - - - - 345 7,5 
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Gorzów 

Śląski 
1,0 1,0 100 1,0 - - - - 350 22,6 

Grodków 1,4 1,4 100 - 1,4 - - - 308 10,7 

Kędzierzyn-

Koźle 
8,6 8,6 100 0,4 0,2 8,0 - - 479 8,7 

Kluczbork 0,2 0,2 100 0,2 - - -   340 - 

Korfantów 0,4 0,4 100 0,4 - - - - 58 37,9 

Krapkowice 1,3 1,3 100 0,3 1,0 - - - 454 16,3 

Lewin 

Brzeski 
0,7 0,0 0,0 - - - - - 52 22,3 

Namysłów 0,4 0,4 100 - 0,4 - - - 661 36,3 

Niemodlin 0,6 0,6 100 - 0,6 - - - 718 20,9 

Nysa 0,5 0,5 100 - 0,5 - - - 1682 17,1 

Olesno 5,9 4,6 78 2,1 2,4 0,2 - - 333 14,5 

Opole 6,8 6,8 100 3,3 3,2 0,3 - - 836 15,4 

Ozimek 0,2 0,2 100 0,2 - - - - 266 7,1 

Paczków 1,2 1,2 100 1,2 - - - - - - 

Praszka 0,2 0,2 100 0,2 - - - - 295 8,8 

Prudnik 0,9 0,9 100 0,9 - - - - - - 

Strzelce 

Opolskie 
0,5 0,5 100 - 0,5 - - - 573 21,2 

Ujazd 0,2 0,2 100 0,2 - - - - 310 - 

Wołczyn 1,0 1,0 100 1,0 - - - - 302 12,6 

 

Tabela 6. Monitoring szczególnych uciążliwości hałasu drogowego wg badań  

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu w latach 2012-2016 (źródło: GIOŚ) 

 

Rok 

 

Miasta/ 

drogi krajowe 

 

Liczba 

punktów ze szczególną 

uciążliwością 

Liczba 

budynków położonych 

na odcinkach ze szczególną 

uciążliwością 

2012-2016 
Opole/414 1 1 

Olesno/11 1 16 

 

3.1.Pomiary hałasu drogowego długookresowego  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, monitoringowe pomiary hałasu 

wykonuje od 2008 roku.  

Realizując kolejno Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa 

opolskiego na lata 2010-2012, Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa 

opolskiego na lata 2013-2015 oraz Program Państwowego Monitoringu Środowiska 

województwa opolskiego na lata 2016-2020, w latach 2012-2016 WIOŚ w Opolu 

przeprowadził monitoringowe badania hałasu długookresowego w 7 punktach pomiarowych, 

w miejscowościach: Paczków, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Nysa oraz Olesno.  

Lokalizację punktów pomiarowych, w których WIOŚ w Opolu wykonał monitoringowe 

pomiary hałasu w latach 2012-2016, przedstawia mapa 2. 
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Mapa 2. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu hałasu na terenie województwa opolskiego  

w latach 2012-2016 (źródło: WIOŚ Opole) 
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Suma długości odcinków dróg, przy których prowadzono badania w latach 2012-2016 

wyniosła 3,045 km. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w latach 2012-2015 badania długookresowe prowadzone były przez całą dobę, trzykrotnie  

w porze wiosenno-letniej i trzykrotnie w porze jesienno-zimowej. W roku 2016 długookresowy 

wskaźnik poziomu dźwięku wyznaczono na podstawie pomiarów prowadzonych przez 8 dób, 

3 doby w porze wiosennej, 2 doby w porze letniej oraz 3 doby w porze jesienno-zimowej.  

W każdej sesji pomiarowej wykonano jeden całodobowy pomiar podczas weekendu. Punkty 

zostały zlokalizowane przy drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych, w odległości 

10 m od krawędzi jezdni, na wysokości 4 m nad poziomem terenu. 

Na rys. 4 oraz w tabeli 7 zestawiono wszystkie wyniki pomiarów hałasu 

długookresowego przeprowadzonych na terenie województwa opolskiego w latach 2012-2016. 

Uzyskane wartości poziomów dźwięku dla wskaźnika LDWN i LN porównano z poziomami 

dopuszczalnymi i określono przekroczenia. 

Przekroczenia, zarówno w porze dzienno-wieczorno-nocnej jak i w porze nocnej, 

wystąpiły w 2 punktach pomiarowych: w punkcie zlokalizowanym w Nysie, przy  

ul. Piłsudskiego w roku 2015 oraz w Oleśnie, przy ul. Lublinieckiej w roku 2016. Wartości 

maksymalne przekroczeń dla obu wskaźników wystąpiły w Oleśnie i wyniosły 6,9 dB dla 

wskaźnika LDWN i 5,2 dB dla wskaźnika LN. Na rys. 5 i 6 przedstawiono procentowy udział 

długości dróg oraz punktów pomiarowych z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów 

hałasu długookresowego w poszczególnych przedziałach. 

Rys. 4. Wartości długookresowych średnich poziomów dźwięku LDWN i LN dla badanych dróg  

na terenie województwa opolskiego w latach 2012-2016 roku (źródło: WIOŚ Opole) 
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Tabela 7. Wyniki pomiarów długookresowych średnich poziomów dźwięku (LDWN i LN ) dla badanych dróg  

na terenie województwa opolskiego w latach 2012-2016 (źródło: WIOŚ Opole) 

Natężenie ruchu 

ogółem

Dopuszczalny 

poziom dźwięku

dzień / wieczór / noc

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 dzień / noc
1

Rok pomiaru [poj./godz.]

60,8 59,0 51,7

62,7 60,1 53,4

59,9 58,2 52,7

62,4 58,6 51,9

63,0 58,1 53,1

58,4 55,7 51,5

63,8 62,2 57,6

64,6 62,9 57,1

63,1 61,4 57,0

63,9 61,6 56,7

64,0 61,6 56,2

63,7 60,9 55,6

60,7 58,6 55,6

57,5 60,0 55,6

61,8 60,5 58,3

63,1 61,5 58,2

62,9 59,1 56,9

63,2 60,2 57,2

65,8 63,4 60,8

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
2015

Lp.
Lokalizacja punktu 

pomiarowego

Przeznaczenie 

terenu

2

Al. Jana Pawła II 

(DK nr 40)

18º13'47,43'' E

50º21'02,54'' N

Teren zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej

3

ul. Katowicka

(DK nr 45)

18º13'35,66'' E 

50º58'26,37'' N 

Teren zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej

Miasto

Paczków

2012

2013

Kluczbork

2014

Wartość 

przekroczenia 

w porze nocy

Wartość 

przekroczenia 

w porze dnia

Długookresowy średni poziom dźwięku

[dB]

_

_

1

ul. Zawadzkiego

(DW nr 382)

17º00'55,10'' E

50º27'47,20'' N

Teren zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej

156 / 123 / 33

757 / 446 / 91
65,6 56,8 68 / 59 _

62,2 52,5 68 / 59 _

Kędzierzyn-

Koźle

_

4

ul. Piłsudskiego

(DK nr 41) 

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

524 / 475 / 126 64,8 57,1 68 / 59 _

Nysa
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__________________________________________ 

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) 

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) 

 
sesja wiosenno-letnia

sesja wiosenna

sesja letnia

sesja jesienno-zimowa

59,7 57,8 52,6

62,1 57,0 52,1

56,1 57,3 51,5

62,2 58,6 54,4

62,0 58,6 55,1

66,5 58,8 52,8

63,7 57,4 53,1

62,9 60,2 54,6

59,2 56,7 51,9

59,8 56,6 50,3

59,1 56,3 51,3

59,8 57,0 50,3

55,9 55,9 48,9

64,1 62,2 55,3

60,2 56,7 50,4

58,8 56,7 49,9

66,0 66,4 63,9

67,4 65,5 65,2

60,7 62,7 59,1

66,4 65,2 64,9

62,8 60,1 62,0

66,5 65,9 65,6

66,9 65,8 65,7

63,1 65,5 60,1

5,26,964 / 5964,270,9

Teren zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej

Teren zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej

316 / 236 / 50

147 / 103 / 14

360 / 285 / 108

Teren zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej

_ _68 / 5963,3

61,5

53,4

__68 / 5951,8

5

6

7

ul. Małe Przedmieście 

(DW nr 487) 

18°25’01,90” E 

50°52’36,10” N

ul. Krasickiego 

(droga powiatowa)

18°24’50,36” E 

50°52’44,80” N

ul. Lubliniecka 

(DK nr 11) 

18°25’42,10” E 

50°52’22,90” N

Olesno 

2016

Olesno 

2016

Olesno 

2016
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Rys. 5. Udział punktów pomiarowych z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu w latach 

2012-2016 dla pory dzienno-wieczorno-nocnej oraz pory nocnej (źródło: WIOŚ Opole) 

 

Rys. 6. Udział długości odcinków zbadanych dróg w latach 2012-2016, od których emisja przekracza 

poziom dopuszczalny na podstawie pomiarów długookresowych (źródło: WIOŚ Opole) 

 

3.2. Pomiary hałasu drogowego krótkookresowego  

 Pomiary hałasu drogowego prowadzone w ramach monitoringu 

Monitoringowe pomiary hałasu drogowego krótkookresowego w analizowanym  

5-leciu, WIOŚ w Opolu przeprowadził w 42 punktach pomiarowych na odcinkach dróg  

o łącznej długości 18,482 km. Lokalizację punktów, gdzie przeprowadzono monitoringowe 

pomiary hałasu drogowego krótkookresowego przedstawiono na mapie 2. Pomiary były 

wykonywane całodobowo, w sposób ciągły, z podziałem na porę dnia (6:00 - 22:00) i porę nocy 

(22:00 - 6:00). Punkty pomiarowe zostały usytuowane w odległości 10 m od drogi, na 

wysokości 4 m nad poziomem terenu. Na podstawie wykonanych badań określono 

równoważny poziom dźwięku dla pory dnia i pory nocy oraz porównano go z poziomem 

dopuszczalnym. W tabeli 8 oraz na rys. 7-11 zestawiono wyniki uzyskane ze wszystkich 

monitoringowych pomiarów hałasu przeprowadzonych w latach 2012-2016 i określono 

wartości przekroczeń w danym punkcie.

71,4%

14,3%

14,3%

brak przekroczeń >0-5 dB >5-10 dB

53,8%

16,4%

29,8%

brak przekroczeń >0-5 dB >5-10 dB
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Lp. 
Miasto 

Punkt pomiarowy 
Przeznaczenie 

terenu 

Natężenie ruchu 

ogółem  

dzień / noc 

Równoważny poziom 

dźwięku Dopuszczalny 

poziom 

dźwięku  

dzień / noc2 

Wartość 

przekroczenia 

w porze dnia 

Wartość 

przekroczenia 

w porze nocy 
dla pory dnia  

LAeqD  

(600 - 2200) 

dla pory nocy  

LAeqN  

(2200 - 600) 

Rok pomiaru [poj./godz.] [dB] 

1 
Gorzów Śląski  

ul. Chopina  

(DK nr 42 i 45) 

18°25'16,50" E 

51°01'28,90" N 

Tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

192 / 39 61,0 55,2 65 / 56 _ _ 

2012 

2 
Gorzów Śląski  

ul. Byczyńska 

(DK nr 42 i 45)  

18°25'23,20" E 

51°01'56,00" N 

Teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

508 / 111 66,7 63,3 61 / 56 5,7 7,3 

2012 

3 
Lewin Brzeski 

ul. Sikorskiego 

(DW nr 458) 

17°37'23,20" E 

50°45'04,80" E 

Teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

51 / 8 60,1 53,7 61 / 56 _ _ 

2012 

4 
Lewin Brzeski 

ul. Kościuszki 

(DW nr 458) 

17°37'02,80" E 

50°45'03,30" N 

Tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

211 / 17 58,7 50,1 65 / 56 _ _ 

2012 

5 
Lewin Brzeski  

ul. Mickiewicza 

(DW nr 458) 

17°36'32,80" E 

50°45'07,70" N 

Teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

92 / 10 59,5 46,8 61 / 56 _ _ 

2012 

6 
Paczków 

ul. Kopernika 

(DW nr 382) 

17°00'59,50" E 

50°27'40,70" N 

Teren 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

167 / 15 60,2 51,5 65 / 56 _ _ 

2012 

Tabela 8. Wyniki pomiarów równoważnych poziomów dźwięku w porze dziennej LAeq D i nocnej LAeq N dla badanych dróg  

na terenie województwa opolskiego w latach 2012-2016 (źródło: WIOŚ Opole) 
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7 
Paczków 

ul. Daszyńskiego 

(droga powiatowa) 

16°59'59,50" E 

50°27'33,10" N 

Teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

71 / 9 60,1 48,5 61 / 56 _ _ 

2012 

8 
Ujazd 

ul. Traugutta 

(DK nr 40) 

18°21'48,90" E 

50°23'12,40" N 

Teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

231 / 36 64,6 58,3 61 / 56 3,6 2,3 

2012 

9 

Ujazd 
ul. Powstańców 

Śląskich 

(DK nr 40) 

18°20'37,90" E 

50°23'17,60" N 

Tereny 

zabudowy 

zagrodowej 

116 / 16 58,2 53,6 65 / 56 _ _ 

2012 

10 
Głubczyce 

ul. I Armii WP 

(DK nr 38) 

17°49'43,45'' E 

50°11'44,75'' N 

Tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej  

415 / 66 62,7 56,1 65 / 56 _ 0,1 

2013 

11 
Głubczyce 

ul. Jana Pawła II 

(DW nr 416) 

17°49'42,25'' E 

50°12'03,18'' N 

Tereny 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

409 / 71 61,5 56,5 65 / 56 _ 0,5 

2013 

12 
Gogolin 

ul. Krapkowicka 

(DW nr 409) 

18°00'08,75'' E 

50°29'30,19'' N 

Tereny 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

345 / 51 63,2 56,4 65 / 56 _ 0,4 

2013 

13 

Kędzierzyn – 

Koźle  

ul. Gliwicka 

(DW nr 408) 

18°11'36,66'' E 

50°20'00,86'' N 

Tereny 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

377 / 70 66,6 60,3 65 / 56 1,6 4,3 

2013 

14 

Kędzierzyn – 

Koźle  

ul. Piastowska 

(droga powiatowa) 

18°08'28,16'' E 

50°20'14,01'' N 

Tereny 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

523 / 64 63,3 55,9 65 / 56 _ _ 

2013 
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15 

Krapkowice 
ul. Koziołka  

(DW nr 409) 

17°58'42,63'' E 

50°29'06,53'' N 

Tereny 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

466 / 72 65,2 58,7 65 / 56 0,2 2,7 

2013 

16 
Krapkowice 

ul. Prudnicka 

(DW nr 409) 

17°57'42,63'' E 

50°28'20,38'' N 

Tereny 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

410 / 97 64,4 58,8 65 / 56 _ 2,8 

2013 

17 

Strzelce 

Opolskie 

ul. Krakowska  

(DK nr 94) 

18°18'39,70'' E 

50°30'26,09'' N 

Tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

525 / 110 66,7 63,4 65 / 56 1,7 7,4 

2013 

18 

Strzelce 

Opolskie 

ul. Opolska  

(DK nr 94) 

18°17'55,98'' E 

50°30'40,92'' N 

Tereny 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

620 / 144 66,0 62,1 65 / 56 1,0 6,1 

2013 

19 
Byczyna 

ul. Poznańska  

(DW nr 11)  

18°12'34,4" E 

51°06'55,4" N 

Tereny 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

428 / 241 67,1 66,2 65 / 56 2,1 10,2 

2014 

20 
Wołczyn 

ul. Kluczborska 

(DK nr 42) 

18°03'24,62" E 

51°00'47,98" N 

Tereny 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

302 / 90 63,9 57,0 65 / 56 _ 1,0 

2014 

21 
Olesno 

ul. Kluczborska 

(DK nr 11) 

18°24'47,24" E 

50°52'36,11" N 

Teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

769 / 261 67,4 65,0 61 / 56 6,4 9,0 

2014 

22 
Dobrodzień 

ul. Piastowska  

(DW nr 901) 

18°26'45,70" E 

50°43'17,08" N 

Teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

281 / 75 67,8 65,7 61 / 56 6,8 9,7 

2014 
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23 
Praszka 

ul. Warszawska 

(DK nr 42) 

18°27'37,76" E 

51°03’08,04" N 

Teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

295 / 67 64,3 59,9 61 / 56 3,3 3,9 

2014 

24 
Namysłów 

ul. Jana Pawła II 

(DK nr 39) 

17°43'05,97" E 

51°04'04,84" N 

Teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

647 / 105 68,2 59,4 61 / 56 7,2 3,4 

2014 

25 
Namysłów 

ul. 1-go Maja  

(DK nr 39) 

17°43'46,60" E 

51°04'31,70" N 

Tereny 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

677 / 118 67,6 59,7 65 / 56 2,6 3,7 

2014 

26 
Pokój 

ul. Opolska  

(DW nr 454) 

17°50'16,24" E 

50°53'58,52" N 

Teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

364 / 90 64,9 61,0 61 / 56 3,9 5,0 

2014 

27 

Ozimek 
ul. Powstańców 

Śląskich  

(DW nr 463) 

18°12'43,08" E 

50°40'49,26" N 

Tereny 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

266 / 55 62,4 58,1 65 / 56 _ 2,1 

2014 

28 
Biała  

ul. Opolska  

(droga powiatowa) 

17°40’06,62” E 

50°23’08,90” N 

Teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

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

2015 

29 
Brzeg 

ul. Włościańska  

(DK nr 39) 

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 

2015 

30 
Głogówek  

ul. Piastowska 

(DK nr 40) 

 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 

2015 
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31 Grodków  

ul. Sienkiewicza  

(droga powiatowa) 

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 

32 
Korfantów 

ul. Wyzwolenia  

(DW nr 407) 

17°35'35,54" E 

50°29'24,41" N 

Teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

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

2015 

33 
Lewin Brzeski  

ul. Mickiewicza 

(DW nr 458) 

17°36’32,79” E 

50°45’07,81” N 

Teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

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

2015 

34 
Niemodlin  

ul. Rynek  

(DK nr 46) 

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 

2015 

35 
Paczków 

ul. Robotnicza  

(droga powiatowa) 

16°59’46,06” E 

50°27’31,85” N 

Teren 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

122 / 8 63,1 51,6 65 / 56 _ _ 

2015 

36 
Prudnik  

ul. Kościuszki  

(DK nr 40) 

17°34’16,03” E 

50°19’18,04” N 

Teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

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

2015 

37 
Olesno 

ul. Opolska  

(DW nr 494) 

18°24’27,68” E 

50°52’26,75” N 

Teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

303 / 41 65,4 59,2 61 / 56 4,4 3,2 

2016 

38 

Olesno ul. Dobrodzieńska 

(DW nr 901) 

18°24’57,70” E 

50°52’24,60” N 

Teren 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

293 / 36 59,5 54,4 65 / 56 _ 

 

 

_ 

 

 
2016 



Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu      Strona 21 z 48 
 

           

Pięcioletnia ocena stanu klimatu akustycznego województwa opolskiego za lata 2012-2016 
 

__________________________________________ 

2 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) 

39 

Olesno 
ul. Kluczborska 

(DK nr 11)  

18°24’45,04” E 

50°52’36,29” N 

Teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

517 / 130 70,8 69,6 61 / 56 9,8 13,6 

2016 

40 
Olesno 

ul. Konopnickiej 

(DW nr 494) 

18°25’34,90” E 

50°52’31,10" N  

Teren 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

326 / 40 64,4 57,3 65 / 56 _ 1,3 

2016 

41 
Olesno 

ul. Kościuszki 

(DW nr 494) 

18°25'44,46" E 

50°52'36,64" N 

Teren 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

454 / 36 65,4 57,7 65 / 56 0,4 1,7 

2016 

42 Olesno 

ul. Gorzowska  

(DW nr 487) 

18°25’16,43” E 

50°53’21,49” N 

Teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

344 / 49 62,5 56,5 61 / 56 1,5 0,5 
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Rys. 7. Wartości równoważnych poziomów dźwięku wyznaczonych dla pory dnia i nocy  

dla badanych dróg na terenie województwa opolskiego w 2012 roku (źródło: WIOŚ Opole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 8. Wartości równoważnych poziomów dźwięku wyznaczonych dla pory dnia i nocy  

dla badanych dróg na terenie województwa opolskiego w 2013 roku (źródło: WIOŚ Opole) 
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Rys. 9. Wartości równoważnych poziomów dźwięku wyznaczonych dla pory dnia i nocy  

dla badanych dróg na terenie województwa opolskiego w 2014 roku (źródło: WIOŚ Opole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 10. Wartości równoważnych poziomów dźwięku wyznaczonych dla pory dnia i nocy  

dla badanych dróg na terenie województwa opolskiego w 2015 roku (źródło: WIOŚ Opole) 
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Rys. 11. Wartości równoważnych poziomów dźwięku wyznaczonych dla pory dnia i nocy  

dla badanych dróg na terenie województwa opolskiego w 2016 roku (źródło: WIOŚ Opole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu w porze dnia wystąpiły  

w 21 punktach, co stanowi 50% wszystkich pomiarów hałasu. Wartości przekroczeń wyniosły 

od 0,2 dB do 9,8 dB. Najniższe wystąpiło w roku 2013 w Krapkowicach, przy ul. Koziołka, 

natomiast maksymalne przekroczenie odnotowano w roku 2016, w Oleśnie, przy  

ul. Kluczborskiej. 

W porze nocy przekroczenia wystąpiły w 29 punktach pomiarowych, co stanowi 69% 

wszystkich wykonanych pomiarów w analizowanym 5-leciu. Zarejestrowane wartości 

przekroczeń znalazły się w przedziale od 0,1 dB do 13,6 dB. Najniższa wartość przekroczenia 

wystąpiła w roku 2013 w Głubczycach przy ul. I Armii Wojska Polskiego oraz w roku 2015 w 

Prudniku, przy ul. Kościuszki. Maksymalne przekroczenie, tak jak dla pory dnia, zanotowano 

w roku 2016, w Oleśnie, przy ul. Kluczborskiej. 

 

 Pomiary hałasu drogowego w Opolu w ramach umowy z Urzędem Miasta Opola  

W ramach współpracy z Urzędem Miasta Opola, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Opolu, w latach 2012-2016 wykonał dodatkowo pomiary hałasu drogowego  

w 15 punktach zlokalizowanych na terenie miasta Opola, na odcinkach dróg o łącznej długości 

5,76 km. Lokalizację punktów przedstawiono na mapie 3. W tabeli 9 oraz na rys. 12 zestawiono 

uzyskane wyniki pomiarów i porównano je z dopuszczalnymi wartościami poziomów hałasu. 
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Mapa 3. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu na terenie miasta Opola w latach 2012-2016 

(źródło: WIOŚ Opole) 

 

 

 

W mieście Opole ze wszystkich przeprowadzonych pomiarów, w ciągu analizowanych 

5 lat, przekroczenia w porze dnia zarejestrowano w 12 punktach pomiarowych, natomiast  

w porze nocy w 13. Maksymalne przekroczenie w dzień wystąpiło w roku 2012, przy  

ul. Oświęcimskiej, przy drodze wojewódzkiej nr 423 i wyniosło 10,9 dB, natomiast w nocy 

wartość maksymalna przekroczenia wyniosła 11,1 dB i wystąpiła również w tym samym roku, 

przy ul. Budowlanych, przy drodze wojewódzkiej 454 (obowiązywały wówczas dopuszczalne 

poziomy dźwięku zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  

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

zostało zmienione dnia 1 październiku 2012 roku wprowadzając wyższe dopuszczalne poziomy hałasu  

w środowisku). Biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące poziomy dopuszczalne hałasu, zgodne  

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

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), maksymalne wartości przekroczenia 

wyniosły 6,9 dB w porze dnia oraz 7,6 dB w porze nocy w roku 2013 przy ul. Wrocławskiej, przy drodze 

wojewódzkiej nr 414. 
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Lp. 

Rok 

pomiaru 
Punkt pomiarowy 

Przeznaczenie 

terenu 

Natężenie 

ruchu 

ogółem  

dzień / noc 

Równoważny poziom 

dźwięku Dopuszczalny 

poziom 

dźwięku  

dzień / noc3 

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 

2012 

ul. Budowlanych  

(DW nr 454) 

17°54'41,40" E 

50°41'30,60" N 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

896 / 93 65,6 61,1 65 / 56 0,6 5,1 

2 

ul. Strzelecka  

(DW nr 435)  

17°58'56,50" E 

50°38'48,40" N 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

688 / 99 64,6 59,0 65 / 56 - 3,0 

3 

ul. Oświęcimska  

(DW nr 423) 

17°58'09,90" E 

50°36'56,10" E 

Teren zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

543 / 107 65,9 60,9 61 / 56 4,9 4,9 

4 

2013 

ul. Wrocławska  

(DW nr 414) 

17°54'31,39" E 

50°40'28,49" N 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej  

1341 / 126 71,9 63,6 65 / 56 6,9 7,6 

5 

ul. Oleska  

(droga gminna) 

17°56'06,92" E 

50°40'35,82" N 

Teren zabudowy 

związanej ze stałym 

lub czasowym 

pobytem dzieci i 

młodzieży 

841 / 104 64,4 59,1 61 / 56 3,4 3,1 

6 

ul. Krapkowicka  

(DK nr 45) 

17°54'38,00" E 

50°38'46,60" N 

Teren zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

778 / 68 

 66,4 61,5 65 / 56 1,4 5,5 

Tabela 9. Wyniki pomiarów równoważnych poziomów dźwięku w porze dziennej LAeq D i nocnej LAeq N 

dla badanych dróg na terenie miasta Opola w latach 2012 - 2016 roku (źródło: WIOŚ Opole) 
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7 

2014 

ul. Domańskiego  

(DK nr 45) 

17°53'25,57" E 

50°40'08,97" N 

Teren zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

1441 / 136 65,8 57,4 65 / 56 0,8 1,4 

8 

Al. Wincentego Witosa  

(droga gminna) 

17°58'28,66" E 

50°40'45,39" N 

Teren zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

589 / 37 62,3 52,5 65 / 56 _ _ 

9 

ul. Niemodlińska  

(DW nr 435) 

17°54'37,61" E 

50°40'13,76" N 

Teren zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

1958 / 247 67,9 61,3 65 / 56 2,9 5,3 

10 

2015 

ul. 1-go Maja  

(droga powiatowa) 

17°55'58,40" E 

50°39'48,50" N 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej  

538 / 64 63,0 56,4 65 / 56 _ 0,4 

11 

ul. Wróblewskiego 

(DK nr 45) 

17°54'03,12" E 

50°39'26,22" N 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

541 / 67 66,6 59,6 61 / 56 5,6 3,6 

12 

ul. ks. Popiełuszki 

(DW nr 423) 

17°57'33,10" E 

50°37'42,30" N 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

543 / 103 65,9 60,0 65 / 56 0,9 4,0 

13 

2016 

ul. Jana III Sobieskiego  

(DW nr 454) 

17°54'17,60" E 

50°42'25,70" N 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

445 / 46 69,7 62,6 65 / 56 4,7 6,6 

14 

ul. Kazimierza Pużaka  

(droga powiatowa) 

17°57'19,30" E 

50°40'53,50" N 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

568 / 66 65,8 58,1 65 / 56 0,8 2,1 
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15 

ul. Grudzicka  

(droga powiatowa) 

17°59'10,20" E 

50°39'46,50" N 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

393 / 46 63,1 55,3 65 / 56 _ _ 

 

Rys. 12. Wartości równoważnych poziomów dźwięku wyznaczonych dla pory dnia i nocy dla badanych dróg na terenie miasta Opola w latach 2012-2016 roku 

(źródło: WIOŚ Opole) 

 

__________________________________________ 

3 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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 Pomiary hałasu drogowego prowadzone w ramach działalności inspekcyjnej 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w ramach działalności 

inspekcyjnej w latach 2012-2016 przeprowadził krótkookresowe pomiary hałasu drogowego 

na terenie województwa opolskiego w 8 punktach pomiarowych na odcinkach dróg o łącznej 

długości 23,6 km, z czego 22 km objął badany odcinek autostrady A4 w roku 2016.  

Przekroczenia jakie zarejestrowano podczas prowadzenia kontroli wystąpiły w dwóch punktach 

pomiarowych w porze dnia, z czego wartość maksymalna przekroczenia wyniosła 1,4 dB w 

roku 2015 w Ligocie Dolnej, przy drodze krajowej nr 42. W porze nocy natomiast 

przekroczenia wystąpiły w 3 punktach, gdzie wartość maksymalna to 4,4 dB zarejestrowana w 

roku 2013 w Oleśnie przy ul. Konopnickiej, przy drodze wojewódzkiej nr 494.  

Na rys. 13-16 przedstawiono procentowy udział punktów pomiarowych oraz długości 

odcinków dróg z przekroczeniami, w poszczególnych zakresach, w podziale na porę dnia  

i nocy, gdzie w latach 2012-2016 przeprowadzono krótkookresowe pomiary hałasu drogowego. 

W porze dnia przekroczenia nie większe niż 5 dB wystąpiły w 40% badanych punktach, czyli 

objęły 24% długości wszystkich analizowanych odcinków dróg, natomiast 12,3% punktów 

pomiarowych, a tym samym 6,2% długości odcinków dróg, znalazły się w przedziale 

przekroczeń >5-10 dB. Przekroczenia powyżej 10 dB wystąpiły w 1,5% wszystkich punktów 

pomiarowych, czyli objęły 0,4% długości wszystkich analizowanych odcinków dróg. W porze 

nocy, w zakresie przekroczeń >0-5 dB znalazło się 44,6% punktów pomiarowych i 24,3% 

długości badanych odcinków dróg, natomiast przekroczenia powyżej 10 dB wystąpiły w 6,2% 

zbadanych punktów, czyli w 3,8% dróg objętych pomiarami. 

Rys. 13. Udział punktów pomiarowych z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu  

w latach 2012-2016 dla pory dziennej (źródło: WIOŚ Opole) 

 

Rys. 14. Udział punktów pomiarowych z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu  

w latach 2012-2016 dla pory nocnej (źródło: WIOŚ Opole) 

 

 

 

 

 

 

46,2%

40,0%

12,3%

1,5%

brak przekroczeń >0-5 dB >5-10 dB >10-15 dB

30,8%

44,6%

18,5%
6,2%

brak przekroczeń >0-5 dB >5-10 dB >10-15 dB
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Rys. 15. Udział długości odcinków zbadanych dróg w latach 2012-2016, od których emisja przekracza 

poziom dopuszczalny w następujących przedziałach w porze dziennej (źródło: WIOŚ Opole) 

 

Rys. 16. Udział długości odcinków zbadanych dróg w latach 2012-2016, od których emisja przekracza 

poziom dopuszczalny w następujących przedziałach w porze nocnej (źródło: WIOŚ Opole) 

 
 

4. Hałas kolejowy 

 Pomiary hałasu kolejowego prowadzone w ramach monitoringu 

Realizując Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa opolskiego 

na lata 2016-2020, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, w roku 2016, po 

raz pierwszy przeprowadził monitoringowe pomiary hałasu kolejowego. Pomiary zostały 

wykonane w dwóch punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenie miasta Olesno (mapa 

2), przy linii kolejowej nr 143 na odcinku Sowczyce - Olesno Śląskie - Stare Olesno. Pomiary 

były prowadzone całą dobę z podziałem na porę dnia (6:00 - 22:00) i porę nocy (22:00 - 6:00). 

Wartość równoważnego poziomu dźwięku została wyznaczona z wykorzystaniem procedury 

pomiarów poziomu ekspozycyjnego dźwięku w odniesieniu do pojedynczych zdarzeń 

akustycznych, której celem było określenie poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska 

w związku z eksploatacją linii kolejowej. Podczas wykonywania badań przyjęto 3 klasy 

pojedynczych zdarzeń akustycznych, polegających na przejazdach: pociągów pasażerskich 

dalekobieżnych, pociągów towarowych oraz pociągów specjalnych. Wyniki pomiarów hałasu 

kolejowego zestawiono w tabeli 10 oraz na rys. 17 i porównano z wartościami dopuszczalnymi

69,4%

24,0%

6,2%

0,4%

brak przekroczeń >0-5 dB >5-10 dB >10-15 dB

61,7%

24,3%

10,2%

3,8%

brak przekroczeń >0-5 dB >5-10 dB >10-15 dB
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__________________________________________ 

4 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) 

 

Rys. 17. Wartości równoważnych poziomów dźwięku wyznaczonych dla pory dnia i nocy dla badanej linii kolejowej  

na terenie miasta Olesno w 2016 roku (źródło: WIOŚ Opole) 
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Tabela 10. Wyniki pomiarów równoważnych poziomów dźwięku w porze dziennej LAeq D i nocnej LAeq N dla badanej linii kolejowej  

na terenie miasta Olesno w 2016 roku (źródło: WIOŚ Opole) 
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 Pomiary hałasu kolejowego prowadzone w ramach działalności inspekcyjnej 

W latach 2012-2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w ramach 

prowadzonych pomiarów inspekcyjnych wykonał badania hałasu kolejowego w 8 punktach 

pomiarowych. W 7 punktach badania przeprowadzono przy linii kolejowej nr 132 na odcinku 

Opole Główne - Opole Zachodnie w roku 2015 i 2016, natomiast w 1 punkcie pomiary 

wykonano przy linii kolejowej nr 144 na odcinku Chrząstowice – Dębska Kuźnia w roku 2016. 

Przekroczenia wystąpiły jedynie przy linii kolejowej nr 132. W porze dnia zarejestrowano 

przekroczenie w jednym punkcie pomiarowym o wartości 2,7 dB w Opolu, przy  

ul. Krapkowickiej w roku 2016, natomiast w porze nocy przekroczenia wystąpiły w trzech 

punktach pomiarowych w zakresie od 0,5 dB do 5 dB, gdzie wartość największa wystąpiła 

również w punkcie zlokalizowanym w Opolu, przy ul. Krapkowickiej w roku 2016.  

5. Mapy akustyczne wykonane przez WIOŚ w Opolu  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu wykonał lokalną mapę 

akustyczną dla miasta Olesno, wykorzystując wyniki monitoringowych pomiarów hałasu 

przeprowadzonych w roku 2016. Olesno to miasto położone w północno-wschodniej części 

województwa opolskiego na pograniczu równiny Opolskiej i Wyżyny Woźnicko – Wieluńskiej, 

nad rzeką Stobrawą. Jest siedzibą gminy Olesno i powiatu oleskiego. Powierzchnia miasta 

wynosi 15 km2, natomiast liczba mieszkańców to 9484 (źródło: GUS, 2016).  

 

Mapa 4. Lokalizacja obszaru, dla którego wykonano mapę akustyczną (źródło: WIOŚ Opole) 

 

 

Mapą akustyczną objęto centralną część miasta, która stanowi otoczenie głównych 

szlaków komunikacyjnych. Szczegółowo przeanalizowano odcinki dróg (w otoczeniu punktów 

pomiarowych) przy ulicach: Małe Przedmieście, Krasickiego, Lublinieckiej, Opolskiej, 

Dobrodzieńskiej, Kluczborskiej, Konopnickiej, Kościuszki i Gorzowskiej.  

Olesno stanowi ważny węzeł komunikacyjny. W związku z tym za najbardziej 

uciążliwe źródła hałasu uznaje się przebiegające przez miasto drogi. Łączna długość dróg  

w mieście wynosi 55,555 km. W granicach administracyjnych miasta przebiega droga krajowa 
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nr 11 łącząca Kołobrzeg (województwo zachodniopomorskie) i Bytom (województwo śląskie) 

o długości 4,834 km (źródło: GDDKiA) oraz drogi wojewódzkie nr 494 (Częstochowa-Olesno-

Opole), nr 487 (Olesno-Praszka-Byczyna) i nr 901 (Olesno-Dobrodzień-Gliwice) o łącznej 

długości 8,732 km (źródło: ZDW w Opolu). Drogi powiatowe w Oleśnie obejmują długość 

5,189 km, natomiast gminne 36,8 km. 

Do wykonania modelowania akustycznego wykorzystano program CADNA A. Jako 

dane wejściowe posłużyły: wyniki pomiarów hałasu, natężenia ruchu i warunków 

meteorologicznych, baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k), numeryczny model 

terenu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olesno oraz studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także wykaz liczby 

mieszkańców miasta Olesno. 

Wynikiem prowadzonych prac są mapy imisyjne wyrażone wskaźnikiem LDWN oraz LN 

(mapa 5 i 6). Mapy obrazują zasięg rozprzestrzeniania się hałasu drogowego w poszczególnych 

przedziałach imisji. W tabelach 11 i 12 oraz na rys. 18 i 19 zestawiono liczbę mieszkańców 

eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu LDWN oraz LN. Zarówno 

dla wskaźnika LDWN jak i LN liczba osób znajdujących się w najwyższych zakresach hałasu  

tj. powyżej 75 dB dla LDWN i 70 dB dla LN, wyniosła 0. 

Tabela 11. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu 

LDWN  na terenie miasta Olesno (źródło: WIOŚ Opole) 

Lp. 
Nazwa 

miasta 

Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas 

drogowy w przedziałach wartości poziomu LDWN 

55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB >75 dB 

1 Olesno 9484 957 818 341 75 0 

Tabela 12. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu 

LN na terenie miasta Olesno (źródło: WIOŚ Opole) 

Lp. 
Nazwa 

miasta 

Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas 

drogowy w przedziałach wartości poziomu LN 

50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB >70 dB 

1 Olesno 9484 919 331 264 2 0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 18. Liczba mieszkańców eksponowanych  

na hałas w przedziałach wartości poziomu LDWN   

na terenie miasta Olesno (źródło: WIOŚ Opole) 

Rys. 19. Liczba mieszkańców eksponowanych  

na hałas w przedziałach wartości poziomu LN   

na terenie miasta Olesno (źródło: WIOŚ Opole) 
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Mapa 5. Mapa imisyjna hałasu drogowego wyrażona wskaźnikiem LDWN (źródło: WIOŚ Opole) 
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Mapa 6. Mapa imisyjna hałasu drogowego wyrażona wskaźnikiem LN (źródło: WIOŚ Opole) 
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6. Mapy akustyczne przekazane do WIOŚ w Opolu przez podmioty zewnętrzne 

Zgodnie z art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska (Poś - Dz. U. z 2017 r. poz. 519,  

z późn. zm.), zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem zaliczonymi do obiektów, 

których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych 

obszarach, sporządza co 5 lat mapę akustyczną terenu, na którym eksploatacja obiektu może 

powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Mapy dla 

aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców sporządza starosta, uwzględniając informacje 

wynikające z map akustycznych, o których mowa w art. 179 ustawy Poś. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu otrzymał mapy akustyczne 

wykonane w ramach II rundy mapowania w latach 2012-2013 od następujących podmiotów: 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Opolu (ZDW w Opolu), PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Prezydenta miasta Opola, 

jako miasta na prawach powiatu. 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (źródło: GDDKiA) 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad sporządziła mapy akustyczne dla  

31 odcinków dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów, o łącznej długości  

220,819 km. Całkowita powierzchnia obszaru analizy wyniosła 353,44 km2, co stanowi 3,76% 

powierzchni całego województwa. Analizą zostały objęte: autostrada A4 oraz drogi krajowe: 

DK 11, DK 39, DK  40, DK  40b, DK 41, DK 42, DK 45, DK 46, DK 94 i DK 94c. Mapa 7 

przedstawia lokalizację analizowanych odcinków dróg przez GDDKiA. 

Mapa 7. Analizowane odcinki dróg krajowych na terenie województwa opolskiego  

(źródło: GDDKiA) 
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Tabele 13 i 14 oraz rys. 20 i 21 przedstawiają wyniki analizy przeprowadzonej przez 

GDDKiA. Biorąc pod uwagę wskaźnik LDWN w zakresie zasięgu hałasu powyżej 75 dB znalazło 

się 1568 osób, natomiast na hałas przekraczający 70 dB w porze nocnej grupa narażonych 

wyniosła 268 osób.  

Tabela 13. Powierzchnia obszarów oraz liczba mieszkańców eksponowanych na hałas w 

przedziałach wartości poziomu LDWN na terenie województwa opolskiego (źródło: GDDKiA) 

Zakres zasięgu hałasu [dB] Liczba osób Powierzchnia obszaru [km2] 

55-60 dB 16899 72,436 

60-65 dB 9261 43,806 

65-70 dB 6541 22,536 

70-75 dB 4832 11,066 

>75 dB 1568 9,235 

 

Tabela 14. Powierzchnia obszarów oraz liczba mieszkańców eksponowanych na hałas w przedziałach 

wartości poziomu LN na terenie województwa opolskiego (źródło: GDDKiA) 

Zakres zasięgu hałasu [dB] Liczba osób Powierzchnia obszaru [km2] 

50-55 dB 12409 62,189 

55-60 dB 7639 35,068 

60-65 dB 5734 17,353 

65-70 dB 2875 8,392 

>70 dB 268 5,985 

 

Rys. 20. Powierzchnia obszarów oraz liczba mieszkańców eksponowanych na hałas w przedziałach 

wartości poziomu LDWN na terenie województwa opolskiego (źródło: GDDKiA) 
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Rys. 21. Powierzchnia obszarów oraz liczba mieszkańców eksponowanych na hałas w przedziałach 

wartości poziomu LN na terenie województwa opolskiego (źródło: GDDKiA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu (źródło: ZDW w Opolu) 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu wykonał mapy akustyczne dla 9 odcinków 

pomiarowych w ciągu 7 dróg wojewódzkich, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów 

rocznie, o łącznej długości 16,9 km. Analizą zostały objęte: 

- odcinek drogi wojewódzkiej nr 416 na terenie powiatu głubczyckiego, 

- odcinek drogi wojewódzkiej nr 418 na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, 

- odcinek drogi wojewódzkiej nr 409 na terenie powiatu krapkowickiego, 

- odcinek drogi wojewódzkiej nr 451 na terenie powiatu namysłowskiego, 

- odcinek drogi wojewódzkiej nr 414, 454 i 463 na terenie powiatu opolskiego. 

Powierzchnia analizowanego obszaru wyniosła 21,36 km2, w tym 50% stanowiły tereny 

miast. Na mapie 8 przedstawiono lokalizację analizowanych odcinków dróg wojewódzkich.  
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Mapa 8. Lokalizacja analizowanych dróg wojewódzkich ( źródło: ZDW w Opolu) 

 

 

 

Wyniki z wykonanej analizy przedstawiono w tabeli 15 i 16 oraz na rys. 22 i 23. Liczba 

osób najbardziej narażonych tj. znajdujących się na obszarze, gdzie hałas wyznaczony dla 

wskaźnika LDWN przekracza 75 dB, wyniosła 1119, natomiast dla wskaźnika LN w zakresie 

poziomu dźwięku powyżej 70 dB znalazły się 303 osoby.  

Tabela 15. Powierzchnia obszarów oraz liczba mieszkańców eksponowanych na hałas w przedziałach 

wartości poziomu LDWN  na terenie województwa opolskiego (źródło: ZDW w Opolu) 

Zakres zasięgu hałasu [dB] Liczba osób Powierzchnia obszaru [km2] 

55-60 dB 6135 3,79 

60-65 dB 3411 1,94 

65-70 dB 2252 0,94 

70-75 dB 2931 0,57 

>75 dB 1119 0,28 
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Tabela 16. Powierzchnia obszarów oraz liczba mieszkańców eksponowanych na hałas w przedziałach 

wartości poziomu LN  na terenie województwa opolskiego (źródło: ZDW w Opolu) 

Zakres zasięgu hałasu [dB] Liczba osób Powierzchnia obszaru [km2] 

50-55 dB 4821 2,77 

55-60 dB 2453 1,36 

60-65 dB 3363 0,75 

65-70 dB 1189 0,37 

>70 dB 303 0,09 

 

Rys. 22. Powierzchnia obszarów oraz liczba mieszkańców eksponowanych na hałas w przedziałach 

wartości poziomu LDWN na terenie województwa opolskiego (źródło: ZDW w Opolu) 

 

Rys. 23. Powierzchnia obszarów oraz liczba mieszkańców eksponowanych na hałas w przedziałach 

wartości poziomu LN na terenie województwa opolskiego (źródło: ZDW w Opolu) 
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 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (źródło: PKP PLK S.A.) 

PKP Polskie Linie Kolejowe opracowało mapy akustyczne dla odcinków linii 

kolejowych o natężeniu ruchu większym niż 30 000 pociągów rocznie. Na terenie 

województwa opolskiego analizą zostały objęte odcinki linii nr 132, nr 136 i nr 137, 

przecinające 6 powiatów województwa (brzeski, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, 

opolski, strzelecki i m. Opole) o łącznej długości 108,176 km. Powierzchnia obszaru objętego 

analizą wyniosła 76,82 km2.  

Na mapie 9 przedstawiono lokalizację analizowanych odcinków linii kolejowych na 

terenie województwa opolskiego. 

 Wyniki przeprowadzonej analizy zestawiono w tabelach 17 i 18 oraz na rys. 24 i 25. 

Zarówno dla wskaźnika LDWN jak i LN liczba osób znajdujących się w najwyższych zakresach 

hałasu tj. powyżej 75 dB dla LDWN i 70 dB dla LN wyniosła 0. Wówczas uznaje się, że stan 

warunków akustycznych w otoczeniu analizowanych linii kolejowych jest zadowalający. 

Mapa 9. Lokalizacja analizowanych odcinków linii kolejowych na terenie województwa opolskiego 

(źródło: PKP PLK S.A.) 
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Tabela 17. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas w przedziałach wartości poziomu LDWN  na 

terenie województwa opolskiego (źródło: PKP PLK S.A.) 

Zakres zasięgu hałasu [dB] Liczba osób 

55-60 dB 2299 

60-65 dB 763 

65-70 dB 275 

70-75 dB 21 

>75 dB 0 

 

Tabela 18. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas w przedziałach wartości poziomu LN  na 

terenie województwa opolskiego (źródło: PKP PLK S.A.) 

Zakres zasięgu hałasu [dB] Liczba osób 

50-55 dB 1652 

55-60 dB 732 

60-65 dB 128 

65-70 dB 2 

>70 dB 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezydent miasta Opola, jako miasta na prawach powiatu  

(źródło: Urząd Miasta Opola) 

Dla miasta Opola będącego aglomeracją o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., 

Prezydent Miasta Opola, jako miasta na prawach powiatu, opracował mapę akustyczną miasta 

Opola w zakresie hałasu drogowego, kolejowego i przemysłowego. 

Miasto Opole jest stolicą województwa opolskiego, położonego w południowo-

zachodniej części Polski, sąsiadującego z województwami: dolnośląskim (od strony 

zachodniej), śląskim (od strony wschodniej) i na niewielkim odcinku łódzkim i wielkopolskim 

(od strony północnej). Od strony południowej granicą województwa jest granica państwa  

z Czechami. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na terenie miasta Opola na 

Rys. 24. Liczba mieszkańców eksponowanych  

na hałas w przedziałach wartości poziomu LDWN  

na terenie województwa opolskiego  

(źródło: PKP PLK S.A.) 

 

Rys. 25. Liczba mieszkańców eksponowanych  

na hałas w przedziałach wartości poziomu LN  

na terenie województwa opolskiego  

(źródło: PKP PLK S.A.) 
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dzień 31.12.2012 r. zamieszkiwało 121576 mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosiła  

1259 osób/km2 (źródło: GUS). 

 

Hałas drogowy 

Mapa akustyczna dla hałasu drogowego opracowana została dla całego obszaru miasta, 

tzn. objęła główne ulice, na których średnie dobowe natężenie ruchu przekracza 1000 

pojazdów, przy udziale pojazdów ciężkich poniżej 2%. Do analiz akustycznych i wykonania 

mapy akustycznej uwzględniono prawie 219 km ulic miasta Opola. 

Na wielkość emisji hałasu z dróg wpływ mają przede wszystkim ich parametry 

eksploatacyjne, takie jak: natężenie ruchu, udział pojazdów ciężkich w ruchu, prędkość ruchu. 

Mniejsze znaczenie ma przekrój drogowy oraz rodzaj nawierzchni. Nie bez znaczenia jest także 

płynność ruchu. W przypadku ruchu miejskiego, mamy do czynienia z ruchem pulsacyjnym, 

hamowaniem przed skrzyżowaniem oraz przyspieszaniem po przejechaniu skrzyżowania. 

Podczas postoju emisja hałasu z pojazdów jest niewielka. 

W tabelach 19, 20 i 21 zestawiono liczbę mieszkańców eksponowanych na hałas 

drogowy w przedziałach wartości poziomu LDWN i LN oraz odsetek osób eksponowanych na 

hałas w ogólnej liczbie mieszkańców. 

Mapa 10. Lokalizacja punktów pomiarowych poziomu hałasu przyjętych na etapie aktualizacji 

oraz na etapie mapy akustycznej (źródło: Urząd Miasta Opola) 
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Tabela 19. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach  

wartości poziomu LDWN w aglomeracjach (źródło: Urząd Miasta Opola) 

Lp. 
Nazwa 

aglomeracji 

Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy 

w przedziałach wartości poziomu LDWN 

55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB >75 dB 

1 Opole 121576 10500 5700 2900 500 0 

Tabela 20. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach  

wartości poziomu LN w aglomeracjach (źródło: Urząd Miasta Opola) 

Lp. 
Nazwa 

aglomeracji 

Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy 

w przedziałach wartości poziomu LN 

50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB >70 dB 

1 Opole 121576 6600 3600 1000 0 0 

Tabela 21. Hałas drogowy w aglomeracji – odsetek osób eksponowanych  

(źródło: Urząd Miasta Opola) 

Wskaźnik poziomu dźwięku 

Średni udział procentowy ogólnej liczby 

mieszkańców eksponowanych na hałas w 

województwie 

Poziom LDWN > 55 dB 16,1 

Poziom LDWN > 55 dB, tylko główne drogi 

(powyżej 3 mln pojazdów rocznie) 
- 

Poziom LN > 50 dB 8,5 

Poziom LN > 50 dB, tylko główne drogi 

(powyżej 3 mln pojazdów rocznie) 
- 

 

Hałas kolejowy 

Mapa akustyczna dla hałasu kolejowego opracowana została dla obszaru miasta 

położonego wzdłuż linii kolejowych w strefie o szerokości 600 m.  

Na terenie miasta emisja hałasu kolejowego występuje z następujących linii kolejowych: 

• linia kolejowa 287, Opole Zachodnie – Nysa (od km 0+000 (Opole Zachód) do km 

2+300), 

• linia kolejowa 136, Kędzierzyn Koźle – Opole Groszowice (od 31+000 do stacji Opole 

Groszowice), 

• linia kolejowa 132, Bytom – Wrocław Główny (od km 91+500 do km 103+900), 

• linia kolejowa 144, Tarnowskie Góry – Opole Główne (od km 68+500 do stacji Opole 

Główne), 

• linia kolejowa 301, Opole – Namysłów (od stacji Opole Główne do km 8+500), 

• linia kolejowa 277, Opole Groszowice – Wrocław Brochów (od Opole Groszowice –

13+700), 

• linia kolejowa 280, Opole Groszowice – Opole Główne Towarowa – cała linia, 

• linia kolejowa 300, Opole Główne – Opole Wschodnie – cała linia. 

Uwzględnione w opracowaniu mapy akustycznej źródła hałasu kolejowego przedstawiono na 

mapie 11. W tabelach 22, 23 i 24 zestawiono liczbę mieszkańców eksponowanych na hałas 

kolejowy w przedziałach wartości poziomu LDWN i LN oraz odsetek osób eksponowanych na 

hałas w ogólnej liczbie mieszkańców. 
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Mapa 11. Układ linii kolejowych na terenie miasta Opola, uwzględnionych w mapie 

akustycznej miasta Opola (źródło: Urząd Miasta Opola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 22. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w przedziałach wartości poziomu 

LDWN w aglomeracjach (źródło: Urząd Miasta Opola) 

Lp. 
Nazwa 

aglomeracji 

Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas 

kolejowy w przedziałach wartości poziomu LDWN 

55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB >75 dB 

1 Opole 121576 3600 1800 600 100 0 

Tabela 23. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w przedziałach wartości poziomu 

LN w aglomeracjach (źródło: Urząd Miasta Opola) 

Lp. 
Nazwa 

aglomeracji 

Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas 

kolejowy w przedziałach wartości poziomu LN 

50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB >70 dB 

1 Opole 121576 3800 900 300 100 0 

Tabela 24. Hałas kolejowy w aglomeracji – odsetek osób eksponowanych  

(źródło: Urząd Miasta Opola) 

Wskaźnik poziomu dźwięku 

Średni udział procentowy ogólnej liczby 

mieszkańców eksponowanych na hałas  

w województwie 

Poziom LDWN > 55 dB 5,0 

Poziom LN > 50 dB 4,2 
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Hałas przemysłowy 

Zakłady przemysłowe koncentrują się w Opolu w siedmiu obszarach: 

 rejon ulicy Wschodniej, obejmujący cześć obrębów: Opole i Nowa Wieś Królewska, 

zajmując obszar około 400 ha. Główne działy sekcji przemysłu to: produkcja artykułów 

spożywczych i napojów, produkcja maszyn i urządzeń oraz produkcja wyrobów z metali, 

a w sekcji budownictwo – produkcja budowlano-montażowa; 

 Zakrzów, położony w północnej części miasta. Obejmuje część obrębów: Opole, 

Zakrzów i Wróblin. Zajmuje obszar około 130 ha. Główne działy sekcji przemysłu to: 

górnictwo i kopalnictwo oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 

parę wodną i gorącą wodę, a także w sekcji budownictwo - produkcja budowlano-

montażowa; 

 rejon ulicy A. Struga, położony w pobliżu Śródmieścia, miedzy Odrą a torami 

kolejowymi. Obejmuje cześć obrębów: Opole, Nowa Wieś Królewska. Główne działy 

sekcji przemysłu to produkcja artykułów spożywczych i napojów, zagospodarowanie 

odpadów oraz produkcja maszyn i urządzeń; 

 Metalchem, położony w południowej części miasta. Obejmuje cześć obrębów: Grotowice 

i Groszowice. Zakłady Aparatury Chemicznej „Metalchem” były zakładami 

produkującymi maszyny i urządzenia. Obecnie teren jest częściowo przekształcony na 

różne mniejsze, ale znaczące zakłady; 

 Opolskie Zakłady Drobiarskie, zajmują teren położony we wschodniej części miasta. 

Obejmuje cześć obrębu Kolonia Gosławicka. Jest to zakład specjalizujący się w produkcji 

spożywczej, który powstał na początku lat siedemdziesiątych i funkcjonuje do dzisiaj pod 

nazwą ANIMEX Foods Sp. z o. o. S. K. A.; 

 Groszowice, położone w południowej części miasta. Teren przemysłowy  

w Groszowicach był związany przede wszystkim z Cementownią Groszowice, która 

funkcjonowała do końca lat dziewięćdziesiątych. Obecnie większa część obiektów 

Cementowni rozebrano, a teren poprzemysłowy wymaga zagospodarowania. Poza tym  

w rejonie Groszowic zlokalizowany jest między innymi przemysł spożywczy, produkcja 

asfaltu i żwirownia; 

 Szczepanowice – ulica Niemodlińska. Obszar położony jest w zachodniej części miasta. 

Obejmuje on cześć obrębu Szczepanowice. Struktura przemysłu jest obecnie trudna do 

określenia z uwagi na przekształcanie się tego obszaru. Były tu zlokalizowane dwa 

większe zakłady przemysłowe: OFAMA oraz ZPD Opolanka. Ostatnio tereny 

przekształcają się na usługi handlu, hurtownie, centra logistyczne, itp. 

W Opolu znaczące źródła hałasu stanowią także centra handlowe, liczne markety 

budowlane oraz hipermarkety, a w szczególności ruch pojazdów.  
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Mapa 12. Lokalizacja obiektów przemysłowych uwzględnionych w aktualizacji mapy 

akustycznej hałasu przemysłowego (źródło: Urząd Miasta Opola) 

 

Na wielkość emisji hałasu z zakładów przemysłowych i innych analizowanych obiektów 

wpływ mają punktowe źródła hałasu – instalacje pracujące na zewnątrz, instalacje 

zlokalizowane w budynkach (źródła typu hala produkcyjna) oraz ruch maszyn i pojazdów po 

placu zakładu (wózki widłowe, ładowarki) oraz pojazdy ciężarowe dostarczające półprodukty 

i odbierające gotowy towar. Wielkością charakteryzującą emisję hałasu ze źródła jest jego 

poziom mocy akustycznej. W przypadków zakładu o dużych powierzchniach i zmiennych 

lokalizacjach źródeł, wielkością fizyczną opisującą emisję hałasu z zakładu jest 

powierzchniowy poziom mocy akustycznej.  

W tabelach 25 i 26 zestawiono liczbę mieszkańców eksponowanych na hałas 

przemysłowy w przedziałach wartości poziomu LDWN i LN. 

Tabela 25. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas przemysłowy w przedziałach wartości 

poziomu LDWN w aglomeracjach (źródło: Urząd Miasta Opola) 

Lp. 
Nazwa 

aglomeracji 

Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas 

przemysłowy w przedziałach wartości poziomu LDWN 

55-69 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB >75 dB 

1 Opole 121576 400 100 100 0 0 
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Tabela 26. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas przemysłowy w przedziałach wartości 

poziomu LN  w aglomeracjach (źródło: Urząd Miasta Opola) 

Lp. 
Nazwa 

aglomeracji 

Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas 

przemysłowy w przedziałach wartości poziomu LN 

50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB >70 dB 

1 Opole 121576 100 0 0 0 0 

 

7. Podsumowanie 

Badania hałasu, które WIOŚ w Opolu prowadził w latach 2012-2016, a także otrzymane 

w tym okresie mapy akustyczne wykonane dla miasta Opola i głównych szlaków 

komunikacyjnych, dokładnie przedstawiają stan akustyczny na obszarze województwa 

opolskiego. Przeprowadzona analiza pokazuje, że dopuszczalne poziomy dźwięku są 

przekraczane i w związku z tym niezbędne jest prowadzenie działań na rzecz ochrony przed 

hałasem. Główną przyczynę uciążliwości hałasowej stanowi hałas drogowy, którego przyczyną 

jest nieustanny wzrost natężenia ruchu.  

Działania podejmowane w celu zmniejszenia uciążliwości hałasowej realizuje się m.in. 

poprzez tworzenie poprawnych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonywanie map 

akustycznych, przez podmioty zobowiązane, które stanowią podstawę do sporządzania 

programów ochrony przed hałasem. Dla terenów województwa opolskiego zostały opracowane 

następujące programy ochrony środowiska przed hałasem: 

1. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola na lata 2013-2018  

z perspektywą na lata 2019-2020”, 

2. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami 

położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii 

kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów rocznie dla województwa 

opolskiego na lata 2014-2019”. 

Ponadto stosuje się różnego rodzaju rozwiązania techniczne np. budowa ekranów 

akustycznych, rozbudowa i remont dróg oraz ścieżek rowerowych. W przypadku 

zminimalizowania hałasu kolejowego dokonuje się np. przebudowy i wymiany infrastruktury 

nawierzchni kolejowej oraz naprawy podtorza kolejowego. Natomiast podmioty 

odpowiedzialne za emisję hałasu pochodzącego z prowadzonej działalności przemysłowej, 

chronią środowisko przed hałasem, dostosowując się do warunków decyzji o dopuszczalnym 

poziomie hałasu jaki mogą wprowadzić do środowiska. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony 

Środowiska prowadzą kontrole w zakresie przestrzegania przez te podmioty warunków 

wydanej decyzji i w przypadku jej naruszeń, przedsiębiorcom grozi wymierzenie kary 

pieniężnej. W związku z tym, zakłady przemysłowe wprowadzają szereg zabezpieczeń 

przeciwhałasowych.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nadal będzie kontynuował 

monitoringowe pomiary hałasu drogowego oraz kolejowego, zgodnie z Programem 

Państwowego Monitoringu Środowiska województwa opolskiego na lata 2016-2020. 

Planowane jest również wykonanie kolejnej lokalnej mapy akustycznej. Uzyskiwane wyniki 

oraz corocznie wykonywane oceny stanu akustycznego są udostępniane na stronie internetowej 

WIOŚ Opole: www.opole.pios.gov.pl. 

http://www.opole.pios.gov.pl/

