
III. 1.7. EMISJA HAŁASU 
 

W pomiarach monitoringu hałasu komunikacyjnego, w punktach referencyjnych, przyjęto 
metodykę pomiarów średniookresowych (24-godzinnych) zmian klimatu akustycznego, 
wykorzystując aparaturę pomiarową przystosowaną do tego typu zadań. Podstawowym 
parametrem (wskaźnikiem) oceny akustycznej środowiska jest równoważny poziom dźwięku 
(LAeqT) dla pory dnia (6:00 – 22:00, T = 16 godz.) i dla pory nocy (22:00 – 6:00, T = 8 godz.). 
 
 
CHARAKTERYSTYKA PARAMETRÓW HAŁASU 
 
• wyniki badań wykonanych przy elewacji budynków (tj. na pierwszej linii zabudowy chronionej 

pod względem akustycznym, rejestrowane również po obu stronach ulicy lub drogi w 
zależności od asymetrii zabudowy mieszkaniowej) są charakteryzowane parametrami LAeq 16h i  
LAeq8h. Są to więc parametry charakteryzujące klimat akustyczny  
w rozpatrywanym obszarze ciągu komunikacyjnego z 16 godzin pory dnia i 8 godzin nocy, 
nieprzerwanie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa 13 maja 1998 r. w sprawie poziomów dopuszczalnych w środowisku. 
Rejestracje tych poziomów pozwalają scharakteryzować klimat akustyczny również 
potencjalnie możliwym do wdrożenia w niedalekiej przyszłości parametrem akustycznym  
LAeq dzienno-wieczorno-nocnym. 

• W naszej praktyce pomiarowej (nie wykazanej w powyższych zestawieniach) badania 
obejmują rozpoznania poziomu dźwięku w funkcji odległości i wysokości w zależności od 
realizowanego zadania pomiarowego. 

  
 
Pozostałymi parametrami najczęściej stosowanymi są: 
 
 LAmax – poziom maksymalny, 
 LAmin  – poziom minimalny, 
  
Szczegółowe definicje ww. parametrów zawarte są w niżej wymienionych normach: 
 

• PN-ISO 1996-1. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości i 
procedury. 

• PN-ISO 1996-2. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych 
dotyczących sposobu zagospodarowania terenu. 

• PN-ISO 1996-3. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wytyczne dotyczące 
dopuszczalnych poziomów hałasu. 

• PN-N-01341. Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego (norma 
dla hałasów przemysłowych). 

 
 
STOPIEŃ ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA HAŁASEM DROGOWYM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 
 

 W ramach badań monitoringowych uciążliwości akustycznych środowiska w latach 2000 - 
2002 przeprowadzono rozpoznania akustyczne w 13 miastach, tj. w: Bielsku-Białej, Cieszynie, 
Chorzowie, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach, Pszczynie, Siewierzu, Sosnowcu, Tarnowskich 
Górach, Zabrzu, Zawierciu, Ustroniu oraz w rejonach przejść granicznych i przy wybranych 
ciągach komunikacyjnych województwa śląskiego. 
  
Do rejonów przejść granicznych gdzie rozpoznano wielkości poziomów hałasu emitowanego do 
środowiska od tranzytowego ruchu pojazdów ciężkich i pociągów samochodowych  
(TIR-ów) należą: 

1. Cieszyn – rejon przejścia granicznego na Moście Przyjaźni, 
2. Cieszyn – rejon przejścia granicznego na  Moście Wolności, 
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3. Dzięgielów  - rejon przejścia granicznego w Lesznej, 
4. Jaworzynka - rejon przejścia granicznego w Jasnowicach, 
5. Korbielów - droga Nr 945 do przejścia granicznego na przełęczy Glinne, 
6. Laliki – droga Nr 944 – rejon rozjazdu do przejścia granicznego w m. Myto. 

 
Do dróg krajowych i wojewódzkich, przy których przeprowadzono rozpoznanie pomiarowe 

należą: 
 

1. Droga Krajowa Nr 1 okolice Świętoszówki, Skoczowa 
2. Droga Krajowa Nr 44 pomiędzy Mikołowem i Gliwicami, 
3. Droga Krajowa Nr 94 – Łodygowice – odcinek Bielsko-Biała – Żywiec, 
4. Droga Wojewódzka Nr 944 – Żywiec – Zwardoń; Istebna, Koniaków), 
5. Drogi Nr 946 i 947 -Oczków 

 
Zestawienia wyników pomiarów hałasu komunikacyjnego, wykonanych w ramach 

monitoringu środowiska na terenie województwa śląskiego przedstawiono w tabelach III.1.7/1 i 
III.1.7/2. 
  

Prezentowane  wyniki badań hałasu w środowisku nie tworzą całościowego obrazu klimatu 
akustycznego na terenie województwa śląskiego. Jest to kumulatywny przyrost wiedzy o 
akustycznym stanie środowiska. Rok po roku zbierane są dane pomiarowe w wybranych 
miejscach o szczególnych uciążliwościach akustycznych poszczególnych miast  
i przy wytypowanych podstawowych ciągach komunikacyjnych województwa.  
 

Z danych akustycznych z lat 2000-2002 wynika, że rejestrowany jest wysoki poziom  hałasu 
środowiskowego na pierwszej linii zabudowy mieszkaniowej usytuowanej wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych miast. Główną przyczyną tego stanu jest wysoki poziom natężenia ruchu  
pojazdów na drogach i ulicach miast. 

 
Zanika cisza nocna z powodu narastającego udziału pojazdów ciężkich o tej  porze dnia, 

przemieszczających się po głównych szlakach komunikacyjnych. Z uzyskanych danych 
pomiarowych wynika, iż rejestrowane są przekroczenia  standardów akustycznych o 20 dB przy 
elewacjach budynków  wymagających ochrony: 

 
 Bielsko-Biała - ~1,8 km zbadanych dróg zarówno w porze dnia jak i w porze nocy, 
 Chorzów- ~1,1 km ul. Katowickiej w porze nocnej, 
 Gliwice – ~0,6 km ul. Konstytucji w porze nocnej, 
 Pszczyna - ~ 5 km dróg w porze nocnej. 
 Droga Krajowa Nr 44 ~ 9 km 

 
Intensywność przekroczeń hałasu przejawia się w klasach 5-10 dB, 10-15 dB.  Statystycznie 

najczęściej pojawiają się przekroczenia w klasie przekroczeń 5-10 dB w porze dnia i przekroczenia 
w klasie 10-15 dB w porze nocnej. Rejestrowane przebiegi zmian ciśnienia akustyczne świadczą o 
bardzo  wysokim chwilowym poziomie dźwięku często przekraczającym 100 dB występującym 
również w porze nocnej. Jest to powodem do „wybudzenia –zakłócenia snu mieszkańców” 
regenerujących siły poprzez sen w pobliskich domach, usytuowanych w pobliżu newralgicznych 
ciągów komunikacyjnych miast województwa śląskiego. 
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Tabela III.1.7/1 Charakterystyka wyników pomiarów akustycznych wykonanych przy elewacjach  
                         budynków wymagających ochrony   

Długość ulic  
w mieście 
(objętych 

pomiarami) 

Długość ulic w mieście, przy których poziom  
równoważny przekracza 60 dB (w dzień) 

 i/lub 50 dB (w nocy) 
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Miasto (rok 
pomiaru) 

Liczba 
miesz-
kań-
ców 
[tys] 

Pora 
(dzień
/noc) 

Długość 
ulic w 

mieście 
ogółem 
[km] [km] [%] Razem 

[km] 

Razem  
ulic 

przeba-
danych

[%] [km] 
dzień 4,35 1,0 4,35 100 -- 1,75 1,6 1,0 -- Częstocho-

wa 
2000

255,6 
noc 

436,4 
4,35 1,0 4,35 100 -- -- 1,75 1,6 1,0 

dzień 40,0 29,0 40,0 99,5 2,0 0,5 2,5 7,0 28,0 Cieszyn 
2002 r. 37,6 

noc 
137,5 

40,0 29,0 40,0 100 -- 2,5 -- 6,0 31,5 
Bielsko- 
-Biała, 
2000 r. 

179,6 dzień 560,0 1,5 0,3 1,5 100 -- -- 1,5 -- -- 

dzień 4,25 12,0 4,25 100 -- -- 4,25* -- -- Blachownia 
2000 r. 13,4 

noc 
36 

4,25 12,0 4,25 100 -- -- -- -- 4,25*
dzień 4,0 47 4,0 100 -- 2,0 2,0 -- -- Siewierz 

2000 r. 12,3 
noc 

8,5 
4,0 47 4,0 100 -- -- -- 2,0 2,0 

dzień 2,8 0,5 2,8 100 -- -- 2,35 0,45 -- Katowice 
2000 r. 343,2 

noc 
499 

2,8 0,5 2,8 100 -- -- 0,8 1,25 0,75 
dzień 3,4 1,0 3,4 100 -- 0,5 2,9 -- -- Sosnowiec 

2000 r. 242,3 
noc 

334 
3,4 1,0 3,4 100 -- -- 0,5 2,9 -- 

dzień 23,5 4,2 23,5 100 0,8 17,9 3,0 -- 1,8 Bielsko- 
-Biała 
2001

179,6 
noc 

560,0 
25,0 4,5 25,0 100 -- -- 8,9 14,3 1,8 

dzień 5,2 4,0 5,2 100 -- 1,1 4,1 -- -- Chorzów 
2001 r. 121,2 

noc 
130 

5,2 4,0 5,2 100 --  1,1 3,0 1,1 
dzień 6,3 1,6 6,3 100 -- 2,8 3,5 -- -- Gliwice 

2001 r. 210,8 
noc 

394 
6,3 1,6 6,3 100 -- -- 2,4 3,3 0,6 

dzień 5,0 6,4 5,0 100 -- -- 5,0 -- -- Pszczyna 
2001 r. 49,2 noc 78,0 5,0 6,4 5,0 100 -- -- -- -- 5,0 

dzień 14,6 16,0 14,6 100 2,5 9,6 2,5 -- -- Zawiercie 
2001 r. 55,2 

noc 
91 

14,6 16,0 14,6 100 -- 2,5 5,5 6,6 -- 
dzień 5,6 1,3 5,6 100 0,7 4,3 0,6 -- -- Częstocho-

wa 
2001

255,6 
noc 

436,4 
5,6 1,3 5,6 100 0,7 -- 4,3 -- 0,6 

dzień 1,2 2,3 1,2 100 -- 1,2 -- -- -- Kłobuck 
2001 rok 21 

noc 
53 

1,2 2,3 1,2 100 -- 1,2 -- -- -- 
Dzięgielów 
2002 r -- dzień -- -- -- -- -- -- -- 3,0 -- -- 

dzień 1,0 0,6 1,0 -- -- -- 1,0 -- Skoczów 
2002 r. 26,1 

noc 
171 

-- -- -- 
100 

-- -- -- -- -- 
Świętoszów
ka 2002 r. -- dzień -- -- -- -- -- -- -- -- 1,0 -- 

dzień 2,5 2,8 2,5 100 -- -- 2,5 -- -- Ustroń 
2002 r. 16,0 

noc 
88 

-- -- -- -- -- -2,5- -- -- -- 
dzień 10,5 3,7 10,5 100 -- 2,3 8,2 -- -- Zabrze 

2002 r. 199,2 
noc 

281 
10,5 3,7 10,5 100 -- -- 3,4 6,6 0,55 

Tarnowskie 
Góry 2002 r. 65,4 dzień 102 13,6 13,3 13,6 100 5,5 6,2 1,8 -- -- 
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Tabela III.1.7/2 Charakterystyka wyników pomiarów akustycznych wykonanych przy elewacjach  
                     budynków w rejonach przygranicznych oraz wybranych drogach krajowych i wo- 
                    jewódzkich   

Długość ulic w mieście 
W tym objętych 

pomiarami 
Przy których poziom równoważny przekracza  

60 dB (w dzień) i/lub 50 dB (w nocy) 

do 5 
dB 

pow. 5 
do 10 

dB 

pow. 
10 do 
15 dB 

pow. 
15 do 
20 dB

pow. 
20 dB

Rejony 
przygraniczne, 
drogi krajowe  

i wojewódzkie (rok 
pomiaru 
2002) 

Pora 
(dzień
/noc) w km % Razem 

[km] 

Razem  
ulic 

przebada
nych 
[%] [km] 

Rejony przygraniczne 

dzień 3,0 100 3,0 100 3,0 -- -- -- -- Dzięgielów  – rejon 
przejścia 

granicznego  
w Lesznej, noc 3,0 100 3,0 100 -- 3,0 -- -- -- 

dzień 0,4 100 0,4 100 0,4 -- -- -- -- Jaworzynka – 
rejon przejścia 
granicznego  

w Jasnowicach noc 0,4 100 0,4 100 -- 0,4 -- -- -- 

dzień 4,0 100 4,0 100 4,0 -- -- -- -- Korbielów – droga 
Nr 945 do przejś-

cia granicznego na 
przełęczy Glinne noc 4,0 100 4,0 100 4,0 -- -- -- -- 

dzień 0,5 100 0,5 100 0,5 -- -- -- -- 
Laliki – droga Nr 

944 – rejon 
rozjazdu do 

przejścia 
granicznego  
w m. Myto. 

noc 0,5 100 0,5 100 0,5 -- -- -- -- 

Drogi krajowe 
dzień 19,0 100 19,0 100 -- -- 9,0 10 -- Nr DK44 noc 19,0 100 19,0 100 -- -- 10,0 4,5 4,5 
dzień 2,5 100 2,5 100 -- 2,5 -- -- -- Nr DK94 noc 2,5 100 2,5 100 -- -- 2,5 -- -- 

Drogi wojewódzkie 
dzień 3,5 100 3,5 100 -- 3,5 -- -- -- Nr 944 noc 3,5 100 3,5 100 0,5 -- 3,0 -- -- 
dzień 4,0 100 4,0 100 4,0 -- -- -- -- Nr 945 noc 4,0 100 4,0 100 4,0 -- -- -- -- 
dzień 2,5 100 2,5 100 2,5 -- -- -- -- Nr 946 i Nr 947 noc 2,5 100 2,5 100 -- 2,5 -- -- -- 
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