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1. CZ��� OGÓLNA 

1.1. Podstawy i uwarunkowania prawne opracowania 

1.1.1. Podstawy realizacji programu 

Obowi�zek opracowania „Programu ochrony �rodowiska przed hałasem dla 
terenów poza aglomeracjami wzdłu� dróg krajowych z terenu województwa 
opolskiego na lata 2008 – 2013” wynika z zapisów nast�puj�cych aktów prawnych 
o charakterze podstawowym:  

 dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 
czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli hałasu w �rodowisku [7]. 

 ustawy Prawo ochrony �rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pó�niejszymi zmianami) [1] 
wraz z rozporz�dzeniami wykonawczymi 

 rozporz�dzenia Ministra 	rodowiska z dnia 14 pa�dziernika 2002r. 
w sprawie szczegółowych wymaga�, jakim powinien odpowiada� 
program ochrony �rodowiska przed hałasem (Dz. U. nr 179 poz. 1498) 
[2] 
 

Dodatkowo, niniejszy Program został wykonany z uwzgl�dnieniem m.in. 
nast�puj�cych opracowa� i dokumentów: 

 map akustycznych dla dróg krajowych o nat��eniu ruchu 
przekraczaj�cym 16 400 pojazdów na dob� [8], [9], [10], [11], 

 programów ochrony �rodowiska i planów gospodarki odpadami dla 
gmin i powiatów, przez teren których przebiegaj� analizowane odcinki 
dróg, 

 studiów uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin, przez teren których przebiegaj� analizowane odcinki dróg, 

 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin (i ich 
cz��ci), przez teren których przebiegaj� analizowane odcinki dróg, 

Program został opracowany na podstawie map akustycznych dla dróg 
krajowych wykonanych przez zarzadzaj�cego analizowanymi odcinkami dróg w 2007 
roku. 

Wykonawc� niniejszego Programu jest Biuro Ekspertyz i Projektów 
Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o. z Krakowa. 
 

1.1.2. Cel i zakres programu 

Zakres „Programu ochrony �rodowiska przed hałasem dla terenów poza 
aglomeracjami wzdłu� dróg krajowych z terenu województwa opolskiego na lata 
2008 – 2013” obejmuje analiz� obszarów stanowi�cych otoczenie odcinków dróg, na 
których przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu. 

Celem Programu jest okre�lenie priorytetów działa� oraz wskazanie 
niezb�dnych zada� dla ograniczenia poziomu hałasu do warto�ci dopuszczalnych. 

W ramach niniejszego Programu przedstawiono zestaw zalece� o charakterze 
rozwi�za� technicznych, jak i wskazano kierunki innych działa�, których realizacja 
pozwoli na osi�gni�cie wyznaczonego celu w najwi�kszym stopniu. 

Program ochrony �rodowiska przed hałasem jest w województwie opolskim 
opracowywany po raz pierwszy i zgodnie z Prawem ochrony �rodowiska (tekst 
jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pó�niejszymi zmianami) [1] b�dzie 
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aktualizowany co pi�� lat, przy czym kolejne Programy b�d� równie� stanowi� 
podsumowanie i weryfikacj� poprzednich opracowa�. 

 
1.1.3. Podstawy prawne programu 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony �rodowiska (tekst 
jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pó�niejszymi zmianami) [1] 

 
Podstawowym aktem prawnym, z którego wynika konieczno�� sporz�dzenia 

„Programu ochrony �rodowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami 
wzdłu� dróg krajowych z terenu województwa opolskiego na lata 2008 – 2013” jest 
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pó�niejszymi zmianami) [1]. Zgodnie z zapisami art. 119 
ust.1 „dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, 
tworzy si� programy ochrony �rodowiska przed hałasem, których celem jest 
dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego”.  

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo ochrony �rodowiska [1] Program ochrony 
�rodowiska przed hałasem powinien by� wykonany w terminie 1 roku od dnia 
przedstawienia mapy akustycznej przez podmiot zobowi�zany do jej sporz�dzenia. 
Programy te powinny by� aktualizowane co najmniej raz na 5 lat. W przypadku 
zaistnienia okoliczno�ci uzasadniaj�cych zmian� programu ochrony �rodowiska 
przed hałasem lub zmian� harmonogramu realizacji poszczególnych zada� 
programy mog� by� aktualizowane cz��ciej. 

Prawo ochrony �rodowiska reguluje równie� kwestie zwi�zane z udziałem 
społecze�stwa w post�powaniu, którego przedmiotem jest sporz�dzenie programu 
ochrony �rodowiska przed hałasem. 

 
• Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 14 pa�dziernika 2002 r. 

w sprawie szczegółowych wymaga	, jakim powinien odpowiada
 program 
ochrony przed hałasem (Dz. U. 179, poz. 1498) [2] 
 
Zgodnie z zapisami art. 119 ust. 3 ustawy Prawo Ochrony 	rodowiska [1] 

Minister wła�ciwy do spraw �rodowiska okre�lił w drodze rozporz�dzenia 
szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiada� program ochrony �rodowiska 
przed hałasem. Okre�lono w nim, i� ka�dy program powinien si� składa� z cz��ci: 

 opisowej, 
 wyszczególniaj�cej ograniczenia i obowi�zki wynikaj�ce z realizacji 

programu, 
 uzasadnienia zakresu zagadnie�.  

Dla ka�dej z tych cz��ci przywołany akt prawny [2] podaje szczegółowy zakres 
merytoryczny.  

Dodatkowo rozporz�dzenie [2] podaje wytyczne do harmonogramu realizacji 
poszczególnych zada� okre�lonych w programie, które powinny zosta� zrealizowane 
w celu poprawy stanu klimatu akustycznego na analizowanym terenie. Zgodnie z §7 
pkt. 2 kolejno�� realizacji zada� programu na terenach mieszkaniowych powinna by� 
ustalona w oparciu o wska�nik charakteryzuj�cy wielko�� przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu hałasu oraz liczb� mieszka�ców na danym terenie (tzw. 
wska�nik M). Zgodnie z rozporz�dzeniem [2] ustala si� go w nast�puj�cy sposób: 

)110(1.0M 1.0 −= ∆Lm  
gdzie: 
M – warto�� wska�nika, 
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L – wielko�� przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dB, 
m – liczba mieszka�ców na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym. 

 
W pierwszej kolejno�ci powinny by� wykonane zadania na terenach, na których 

wska�nik M osi�ga najwi�ksze warto�ci.  
 

• Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie 
ustalenia warto�ci wska�nika LDWN (Dz. U. nr 106, poz. 729) [3] 
 
W niniejszym rozporz�dzeniu okre�lono sposób według, którego wyznacza si� 

wska�nik LDWN. Zgodnie z zapisami tego aktu prawnego jest on nast�puj�cy: 

( ) ( )
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�
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� ++= ++ 101.051.01.0
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24
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lg10L NWD LLL
 

gdzie: 
LDWN – oznacza długookresowy �redni poziom d�wi�ku A wyra�ony 

w decybelach (dB), wyznaczony w ci�gu wszystkich dób roku, z uwzgl�dnieniem 
pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00), pory 
wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00) oraz pory 
nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz.6:00), 

 LD – oznacza długookresowy �redni poziom d�wi�ku A wyra�ony w decybelach 
(dB), wyznaczony w ci�gu wszystkich pór dnia w roku (rozumianych jako przedział 
czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00), 

LW – oznacza długookresowy �redni poziom d�wi�ku A wyra�ony w decybelach 
(dB), wyznaczony w ci�gu wszystkich pór wieczoru w roku (rozumianych jako 
przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00),  

LN – oznacza długookresowy �redni poziom d�wi�ku A wyra�ony w decybelach 
(dB), wyznaczony w ci�gu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział 
czasu od godz. 22:00 do godz.6:00), 

Poziom dzienno - wieczorowo - nocny jest drugim obok wska�nika LN, 
poziomem d�wi�ku w odniesieniu, do którego wyznacza si� przekroczenia warto�ci 
dopuszczalnych w długookresowej polityce zarz�dzania hałasem (m. in. przy 
sporz�dzaniu map akustycznych i programów ochrony �rodowiska przed hałasem). 

 
• Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826) 
[4] 
Analizowane rozporz�dzenie Ministra 	rodowiska [4] okre�la dopuszczalne 

poziomy hałasu w �rodowisku okre�lone wska�nikami LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla 
nast�puj�cych rodzajów terenów przeznaczonych: 

 pod zabudow� mieszkaniow�, 
 pod szpitale i domy opieki społecznej, 
 pod budynki zwi�zane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 

i młodzie�y, 
 na cele uzdrowiskowe, 
 na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, 
 na cele mieszkaniowo - usługowe. 

Dopuszczalne poziomy hałasu okre�lono z uwzgl�dnieniem rodzaju obiektu lub 
działalno�ci b�d�cej �ródłem hałasu. Wraz z warto�ci� dopuszczaln� poziomu 
hałasu w �rodowisku okre�lono równie� dla ka�dego wska�nika czas odniesienia.  
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• Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

25 czerwca 2002 r. odnosz�ca si� do oceny i zarz�dzania poziomem 
hałasu w �rodowisku [7] 

 
Dyrektywa Unii Europejskiej 2002/49/WE [7] nakłada na Pa�stwa Członkowskie 

Unii Europejskiej obowi�zek sporz�dzania do dnia 18 lipca 2008 r. planów działa� 
dla potrzeb zarz�dzania problemami hałasu i skutkami oddziaływania hałasu dla: 

 obszarów poło�onych w pobli�u głównych dróg o obci��eniu ruchem 
powy�ej sze�ciu milionów przejazdów rocznie, głównych linii kolejowych 
o obci��eniu ruchem powy�ej 60 tysi�cy przejazdów poci�gów rocznie 
i głównych lotnisk, 

 aglomeracji o liczbie mieszka�ców powy�ej 250 tysi�cy.  
Plany, o których mowa, maj� tak�e słu�y� ochronie obszarów ciszy przed 
zwi�kszeniem hałasu. 

Minimalne wymagania jakie powinny spełnia� plany działa� okre�lono 
w zał�czniku V Dyrektywy [7]. Przedstawiono w nim m.in. zestawienie elementów 
jakie powinien posiada� plan działa� oraz ogóln� propozycj� konkretnych działa� 
jakie wła�ciwe władze mog� podejmowa� w celu zmniejszenia oddziaływania hałasu. 
 

1.2. Opis obszaru obj�tego zakresem programu 

Niniejszy program obejmuje swym zakresem tereny poło�one w s�siedztwie 
najbardziej obci��onych ruchem samochodowym dróg krajowych zlokalizowanych 
w województwie opolskim. 

Województwo zajmuje powierzchni� 9 412 km2 i zamieszkuje je 1 037 tys. 
osób. G�sto�� zaludnienia jest tu natomiast jedn� z najwy�szych w kraju i wynosi 
110 osób/ km2. Pod wzgl�dem administracyjnym województwo obejmuje 
12 powiatów, w tym 1 grodzki oraz 71 gmin. 

Województwo opolskie poło�one jest głównie na Nizinie 	l�skiej. W jego 
granicach krzy�uj� si� wa�ne szlaki komunikacyjne - zarówno drogowe jak 
i kolejowe. Przez obszar województwa przebiegaj� szlaki tranzytowe prowadz�ce 
z północy na południe oraz z zachodu na wschód. Województwo opolskie graniczy 
od zachodu z województwem dolno�l�skim, od północy z województwem 
wielkopolskim oraz łódzkim, od wschodu z województwem małopolskim, a od 
południa z Republik� Czesk�. Na rys. 1.1 przedstawiono orientacyjn� lokalizacj� 
odcinków dróg krajowych, obj�tych zakresem niniejszego opracowania. 

 

1.3. Podanie narusze	 dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku wraz 
z podaniem zakresu naruszenia  

Zgodnie z Prawem ochrony �rodowiska [1], w celu wykonania strategicznej 
oceny klimatu akustycznego w otoczeniu odcinków dróg krajowych województwa 
opolskiego o nat��eniu ruchu przekraczaj�cym 6 mln pojazdów rocznie (tj. 16 400 
poj./dob� wg GPR 2005), sporz�dzone zostały w roku 2007 na zlecenie Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mapy akustyczne dla dróg krajowych 
o nat��eniu ruchu powy�ej 16 400 pojazdów na dob� [8], [9], [10], [11], które s� 
istotnym narz�dziem wspomagaj�cym prowadzenie polityki ekologicznej na terenie 
województwa. Mapy te stanowi� podstaw� do opracowania programu działa� 
ograniczaj�cych uci��liwo�ci akustyczne. Umo�liwiaj� równie� prawidłowe 
zarz�dzanie infrastruktur� komunikacyjn� oraz wspomagaj� przy podejmowaniu 
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decyzji dotycz�cych wykorzystania terenów pod cele inwestycyjne. Dostarczaj� one 
równie� istotnej wiedzy na temat klimatu akustycznego otoczenia przedmiotowych 
dróg, poprzez uj�cie poziomów emisji, imisji i wra�liwo�ci akustycznej obszarów, jak 
równie� poziomów przekrocze� warto�ci dopuszczalnych okre�lonych wska�nikami 
LDWN i LN. W tym kontek�cie opracowane mapy akustyczne stanowi� punkt wyj�cia 
do dalszych prac i analiz, równie� do prac prowadzonych w perspektywie najbli�szej 
przyszło�ci. 
Bazuj�c na przeprowadzonej analizie przedmiotowych Map akustycznych 
wykonanych w roku 2007, a zwłaszcza: 

− dokonanej identyfikacji �ródeł hałasu kształtuj�cych klimat akustyczny 
w otoczeniu analizowanych odcinków dróg, 

− przeprowadzonej analizy uwarunkowa� akustycznych wynikaj�cych 
z ustale� miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
dokumentów polityki ekologicznej gmin, powiatów i województwa, 

− wykorzystanego zestawienia metod i wyników bada�, w tym ustale� 
dotycz�cych liczby ludno�ci zagro�onej hałasem, 

− przeprowadzonej analizy przewidywanych trendów zmian stanu 
akustycznego �rodowiska. 

W ramach niniejszego opracowania wskazano tereny o najwi�kszej warto�ci 
narusze� dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku wraz z podaniem zakresu 
ich naruszenia w odniesieniu do poszczególnych odcinków dróg obj�tych zakresem 
niniejszego Programu. Szczegółowe dane dotycz�ce narusze� dopuszczalnych 
poziomów hałasu wraz z podaniem zakresu naruszenia przedstawiono dla ka�dego 
odcinka w formie tabelarycznej w kolejnych rozdziałach opracowania (2÷6). 
Opracowane mapy akustyczne dla dróg krajowych o nat��eniu ruchu powy�ej 16 400 
pojazdów na dob� [8], [9], [10], [11] stanowi� wi�c podstaw� do rozpocz�cia 
procedury realizacji Programu ochrony �rodowiska przed hałasem. Punktem 
odniesienia dla Programu w zakresie ochrony przed hałasem jest przeprowadzona 
na podstawie wykonanych map identyfikacja terenów zagro�onych hałasem na 
podstawie analizy rozkładów hałasu komunikacyjnego oraz wyznaczonej liczby 
ludno�ci nim zagro�onej. 
 

1.4. Wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresów działa	 
niezb�dnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu 
w �rodowisku 

W celu ograniczenia równowa�nego poziomu d�wi�ku do warto�ci nie 
przekraczaj�cych warto�ci dopuszczalnych okre�lonych w rozporz�dzeniu Ministra 
	rodowiska [4] w otoczeniu analizowanych odcinków dróg krajowych jest w �wietle 
istniej�cego poziomu nat��enia ruchu oraz lokalizacji tych odcinków w bezpo�rednim 
s�siedztwie zabudowy mieszkaniowej niezwykle trudne a w niektórych przypadkach 
wr�cz nierealne. Zadaniem słu�b ochrony �rodowiska oraz administratora sieci 
drogowej jest jednak podejmowanie wszelkich działa� maj�cych na celu popraw� 
stanu klimatu akustycznego w s�siedztwie dróg w takim stopniu w jakim jest to tylko 
mo�liwe. W ramach opracowywania niniejszego Programu przeanalizowano wyniki 
modelowania klimatu akustycznego przedstawione w opracowanych Mapach 
akustycznych oraz zaproponowano działania, których realizacja powinna 
doprowadzi� do poprawy stanu akustycznego w otoczeniu problemowych odcinków 
dróg. Podzielono je na nast�puj�ce grupy: 
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I. Działania krótkookresowe (w ramach strategii krótkookresowej), 
stanowi�ce podstawowy zakres niniejszego Programu ochrony 
�rodowiska przed hałasem na lata 2008 – 2013.  

II. Działania długookresowe (w ramach polityki długookresowej), których 
realizacja przewidywana jest w horyzoncie czasowym dłu�szym ni� czas 
obowi�zywania niniejszego Programu (w ramach sporz�dzonego po 
upływie 5 lat kolejnego programu ochrony �rodowiska przed hałasem),  

III. Działania zwi�zane z edukacj� społeczn�, które powinny by� 
prowadzone w sposób ci�gły, zarówno w zakresie działa� 
długookresowych (pkt II powy�ej), jak i krótkookresowych  
(pkt I powy�ej).  

 
1.4.1. Strategia krótkookresowa 

Strategia krótkookresowa stanowi faktyczny zakres niniejszego Programu. W jej 
ramach zawarte s� działania, których celem jest spowodowanie poprawy klimatu 
akustycznego w tych miejscach, gdzie przekroczenia dopuszczalnych warto�ci 
hałasu w �rodowisku s� w chwili obecnej najwi�ksze oraz tam gdzie na 
oddziaływanie hałasu nara�ona jest najwi�ksza liczba osób. W celu 
wyselekcjonowania takich obszarów posłu�ono si� okre�lonym w rozporz�dzeniu 
Ministra 	rodowiska [2] wska�nikiem M, którego wielko�� uzale�niona jest od dwóch 
wy�ej wymienionych parametrów. Zgodnie z powy�szym rozporz�dzeniem 
w pierwszej kolejno�ci powinny by� wykonane działania maj�ce na celu redukcj� 
poziomu d�wi�ku na obszarach, dla których wska�nik M posiada najwy�sz� warto��. 
W tym celu na potrzeby niniejszego opracowania dokonano analizy map 
akustycznych [8], [9], [10], [11], w ramach których opracowano rozkład wska�nika M 
na terenach s�siaduj�cych z odcinkami dróg, b�d�cych przedmiotem niniejszego 
programu. Na podstawie tej analizy ka�demu odcinkowi nadano odpowiednie 
priorytety w zale�no�ci od wielko�ci wska�nika M oraz wielko�ci przekrocze� 
poziomu hałasu. Priorytety te okre�laj�, na których z analizowanych odcinków 
działania maj�ce na celu popraw� stanu klimatu akustycznego powinny zosta� 
wykonane w pierwszej kolejno�ci. Na potrzeby niniejszego Programu dokonano 
podziału wska�nika M na dwie grupy, agreguj�ce w��sze klasy jego warto�ci. Dla 
ka�dej z nich przypisano priorytet, z jakim powinny by� podj�te działania maj�ce na 
celu ograniczenie poziomu hałasu. Podział ten przedstawiono poni�ej w tabl. 1.1. 

Tabl. 1.1. Zestawienie priorytetów z jakim powinny by� podj�te działania maj�ce na 
celu ograniczenie poziomu hałasu w stosunku do warto�ci wska�nika M 

Priorytet działa	  
Warto�
 wska�nika M 

Od Do 

Wysoki Powy�ej 5,00 

Niski 0,01 5,00 

   
W ramach priorytetu wysokiego i niskiego znalazły si� tereny poło�one 

w s�siedztwie odcinków dróg krajowych o długo�ci ponad 12 km. Na obszarach 
s�siaduj�cych z nimi nale�y w pierwszej kolejno�ci podj�� działania, które b�d� 
miały na celu redukcj� poziomu hałasu. Na rys. 1.2 przedstawiono długo�� odcinków 
dróg analizowanych w ramach niniejszego programu przyporz�dkowanych do 
poszczególnych priorytetów działa�. 
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Orientacyjn� lokalizacj� odcinków w podziale na poszczególne priorytety 
przedstawiono osobno dla ka�dego analizowanego ci�gu w rozdziałach 2 ÷ 6 (cz��� 
graficzna). 

Z uwagi na fakt, i� dotrzymanie warto�ci dopuszczalnych poziomu hałasu na 
terenach s�siaduj�cych z najbardziej obci��onymi ruchem drogami krajowymi jest w 
wielu przypadkach bardzo trudne a czasami wr�cz nie mo�liwe, w ramach strategii 
krótkookresowej proponuje si� spełnienie nast�puj�cego celu kierunkowego 
niniejszego programu: 

Ograniczenie liczby i zasi�gu uci�liwo�ci akustycznych dla dróg 
analizowanych w niniejszym programie w takim stopniu, aby otrzymały 
one co najmniej niski priorytet ochrony akustycznej – tj. osi�gni�cia w ich 
otoczeniu warto�ci wska�nika M niszej ni 5. 

 
Dla osi�gni�cia powy�szego celu zakłada si� realizacj� w perspektywie 

strategii krótkookresowej nast�puj�cych działa�: 
 konsekwentna realizacja planów inwestycyjnych GDDKiA, polegaj�cych 

przede wszystkim na budowie kolejnego fragmentu południowej obwodnicy 
m. K�dzierzyna-Ko�la od ul. Głubczyckiej do ul. Gliwickie, przy czym nale�y 
przyj�� jako zasad� wykonanie skutecznych zabezpiecze� akustycznych 
dla nowego odcinka drogi, niedopuszczenie do jego pó�niejszego 
obudowywania obiektami mieszkalnymi (wskazanie dla prowadzonej 
polityki planowania przestrzennego) oraz przeprowadzenie remontu 
nawierzchni istniej�cego w chwili obecnej odcinka drogi krajowej nr 40 wraz 
z wprowadzeniem (w uzasadnionych przypadkach) elementów trwałego 
uspokojenia ruchu, 

 konsekwentna realizacja zapisów przegl�dów ekologicznych, analiz 
porealizacyjnych oraz innych opracowa� �rodowiskowych które b�d� 
wykonane dla przebudowywanych w przyszło�ci odcinków dróg - 
wykonanie niezb�dnych zabezpiecze� przeciwd�wi�kowych, maj�cych na 
celu popraw� klimatu akustycznego w otoczeniu budynków podlegaj�cych 
ochronie akustycznej, 

 ograniczenie uci��liwo�ci akustycznej aktualnie funkcjonuj�cych odcinków 
analizowanych dróg poprzez zastosowanie ekranów akustycznych dla 
odcinków posiadaj�cych priorytet bardzo wysoki i niski, 

 w przypadku braku technicznych mo�liwo�ci ograniczenia oddziaływania 
hałasu pochodz�cego od ruchu pojazdów - utworzenie obszaru 
ograniczonego u�ytkowania na terenach, które zlokalizowane s� 
w zasi�gach oddziaływania hałasu, 

 
Powy�sze działania i ich prognozowane skutki omówiono szczegółowo dla 

ka�dego analizowanego odcinka drogi w kolejnych rozdziałach opracowania (2÷6). 
Poni�ej przedstawiono natomiast ogólne zestawienie działa� technicznych, które 
mo�liwe s� do wykonania w ramach strategii krótkookresowej wraz z szacunkowymi 
kosztami oraz krótk� charakterystyk�. 

 
 bariery akustyczne (ekrany/wały) (cena jednostkowa 1500 zł/m2) 

Zabezpieczenie w postaci ekranów akustycznych proponowano wył�cznie 
w miejscach gdzie ich budowa nie spowoduje pogorszenia warunków 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego. Ze wzgl�du na brak mo�liwo�ci okre�lenia 
dokładnych parametrów ekranu akustycznego na poziomie niniejszej analizy 
strategicznej, w ka�dym przypadku przyjmowano �redni� wysoko�� ekranu 
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akustycznego równ� 3 m. W ramach opracowania wskazywano jedynie miejsca 
gdzie nale�y je zastosowa� bez szczegółowego okre�lenia parametrów 
akustycznych (długo��, wysoko��, rodzaj wypełnienia) oraz szczegółowej lokalizacji. 

 realizacja obwodnic miejscowo�ci połoonych wzdłu istniej�cych dróg 
krajowych (koszty szacowane indywidualnie dla kadej inwestycji) 
Budowa obwodnic dla miejscowo�ci zlokalizowanych w sasiedztwie dróg 

krajowych powoduj� przej�cie przez nowowybudowane odcinki obwodowe cz��ci 
ruchu szczególnie o charakterze tranzytowym (w tym du�ej cz��ci ruchu ci��kiego, 
który w zdecydowany sposób wpływa na klimat akustyczny). Spadek obci��enia 
ruchem odcinków dróg zlokalizowanych w centrum miejscowo�ci powoduje znaczn� 
popraw� warunków akustycznych na tych terenach. Nale�y natomiast pami�ta� 
o proponowaniu zabezpiecze� akustycznych dla terenów zlokalizowanych 
w sasiedztwie projektowanych obwodnic, dla których w zwi�zku z ich budow� klimat 
akustyczny ulegnie pogorszeniu.  

 obszar ograniczonego uytkowania (koszty indywidualnie dla kadego 
przypadku, niemoliwe do oszacowania na etapie wykonywania 
Programu ochrony �rodowiska przed hałasem) 
Obszar ograniczonego u�ytkowania proponuje si� wtedy, gdy „mimo 

zastosowania dost�pnych rozwi�za� technicznych, technologicznych 
i organizacyjnych nia mog� by� dotrzymane standardy jako�ci �rodowiska poza 
terenem (…) trasy komunikacyjnej” (art. 135 pkt. 1 ustawy Prawo Ochrony 
	rodowiska [1]). Obszary ograniczonego u�ytkowania proponowano dla tych 
odcinków dróg, w s�siedztwie których budowa ekranów akustycznych była 
niemo�liwa ze wzgl�du na fakt, i� ich realizacja mogła wpłyn�� negatywnie na 
bezpiecze�stwo ruchu drogowego lub uwarunkowania terenowe (brak miejsca, 
cz�ste zjazdy do prywatnych posesji) uniemo�liwiały ich zastosowanie. 

 
Nale�y wyra�nie podkre�li�, i� podane koszty zastosowania zabezpiecze� 

akustycznych (ekranów akustycznych) s� cenami netto i powinny by� traktowane 
orientacyjnie, ze wzgl�du na konieczno�� uwzgl�dnienia w kosztorysach 
specyficznych uwarunkowa� miejscowych, warunków geologicznych, ilo�ci sieci 
uzbrojenia i koniecznego zakresu ich przebudowy lub zabezpieczenia. Tak�e 
wykonywane podczas opracowania projektów budowlanych i wykonawczych 
szczegółowe badania i analizy mog� wpłyn�� znacz�co na zakres zarówno 
projektów jak i realizowanych na ich podstawie obiektów. Dodatkowo nale�y 
wspomnie� o potencjalnej konieczno�ci wykupu gruntów przez Zarz�dc� 
analizowanych odcinków dróg w celu uzyskania miejsca na budow� urz�dze� 
przeciwd�wi�kowych. Tych kosztów na etapie wykonywania Programu ochrony 
�rodowiska przed hałasem nie mo�na oszczacowa�. 
 

1.4.2. Polityka długookresowa 

Bardzo istotnym elementem działa� naprawczych okre�lonych w ramach 
polityki długookresowej jest, aby nowe inwestycje drogowe nie pogarszały stanu 
klimatu akustycznego na terenach podlegaj�cych ochronie. W przypadku budowy 
obwodnic, które na pewno spowoduj� spadek nat��enia ruchu a co za tym popraw� 
klimatu akustycznego na odcinkach dróg, które b�d� nimi zast�pione, nale�y równie� 
pami�ta� o prawidłowym zabezpieczeniu terenów, które b�d� zlokalizowane 
w bliskim s�siedztwie nowych odcinków dróg. Na terenach tych nast�pi pogorszenie 
warunków akustycznych w zwi�zku z oddziaływaniem ruchu pojazdów. Nale�y 
zatem, dla budynków podlegaj�cych ochronie akustycznej, zlokalizowanych 
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w s�siedztwie obwodnic zaprojektowa� i wykona� odpowiednie zabezpieczenia 
przeciwd�wi�kowe. 

Kolejnym elementem polityki długookresowej jest konieczno�� spełniania prawa 
w zakresie ochrony przed hałasem w przypadku nowych inwestycji. Planowanie 
nowych odcinków dróg (w tym równie� obwodnic) powinno by� realizowane w taki 
sposób, aby przebiegały one (o ile tylko jest to tylko mo�liwe) po terenach nie 
podlegaj�cych ochronie akustycznej w jak najwi�kszej odległo�ci od budynków 
mieszkalnych. W przypadku braku mo�liwo�ci spełnienia tego warunku, budynki 
podlegaj�ce ochronie akustycznej powinny by� zabezpieczone przed 
oddziaływaniem ruchu pojazdów przez zastosowanie odpowiednich urz�dze� 
ochrony �rodowiska. Je�eli natomiast ich zastosowanie jest niemo�liwe np. z uwagi 
na bezpiecze�stwo ruchu drogowego, powinno si� d��y� do zmiany funkcji lub 
wykupu przez Zarz�dców dróg budynków, których nie mo�na zabezpieczy� przed 
działaniem hałasu o poziomie przekraczaj�cym warto�ci dopuszczalne. Nale�y 
zaznaczy�, �e wykupy nieruchomo�ci s� praktykowane tylko i wył�cznie na wniosek 
strony po decyzji s�du.  

Jednym z najwa�niejszych aspektów polityki długookresowej jest wła�ciwe 
planowanie przestrzenne w sasiedztwie dróg. Nie nale�y zezwala� na budowanie 
nowych budynków w strefie oddziaływania hałasu o poziomie przekraczaj�cym 
warto�ci dopuszczalne pochodz�cego od ruchu pojazdów. Wła�ciwe pod wzgl�dem 
akustycznym planowanie przestrzenne powinno si� równie� charakteryzowa� 
lokalizowaniem nowych odcinków dróg na terenach nie obj�tych ochron� 
akustyczn�, o czym wspomniano ju� wcze�niej. 

W ramach strategii długoterminowej zawieraj� si� równie� techniczne działania 
maj�ce na celu popraw� klimatu akustycznego w s�siedztwie dróg krajowych 
obj�tych zakresem Programu, które miałyby by� realizowane w ramach kolejnych 
Programów ochrony �rodowiska przed hałasem. W zakresie tego elementu polityki 
długookresowej nale�y na etapie kolejnego Programu ponownie przeanalizowa� stan 
klimatu akustycznego i w przypadku konieczno�ci podj�� działania naprawcze, dla 
terenów którym w ramach niniejszego opracowania przypisano priorytety �redni 
i niski (ze wzgl�dów ekonomicznych zdecydowano, �e działania naprawcze na tych 
terenach b�d� musiały by� zrealizowane w pó�niejszym czasie). Mo�liwe jest 
natomiast nakładanie na Zarz�dców dróg (w ramach przegl�dów ekologicznych lub 
analiz porealizacyjnych) obowi�zku tworzenia obszarów ograniczonego u�ytkowania 
w przypadku braku mo�liwo�ci zastosowania innych form ochrony akustycznej dla 
odcinków dróg posiadaj�cych �redni i niski priorytet.  

 W ramach strategii długoterminowej zawiera si� równie� ocena niniejszego 
Programu ochrony �rodowiska przed hałasem oraz realizacja zmian wynikaj�cych ze 
zmiany stanu akustycznego w s�siedztwie analizowanych odcinków dróg w czasie 
obowi�zywania niniejszego programu.  

 
1.4.3. Edukacja społeczna 

Prowadzenie systematycznych i skoordynowanych działa� edukacyjnych 
skierowanych przede wszystkim do kierowców, korzystaj�cych z indywidualnych 
�rodków transportu mo�e w realiach niniejszego Programu przynie�� bardzo 
wymierny efekt. W ramach edukacji nale�y zatem zwróci� szczególn� uwag� na: 

 Promocj� komunikacji zbiorowej,  
 Promocj� i edukacj� w zakresie proekologicznego korzystania z samochodów 

na odcinkach stanowi�cych dojazd do wi�kszych miast: 
a) Carpooling (jazda z s�siadem), 
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b) Eco-driving (ekojazda), styl jazdy. 
 Promocj� pojazdów „cichych”, 
ale równie� na:  
 Promocj� wła�ciwego planowania przestrzennego uwzgl�dniaj�cego 

zagro�enia hałasem, w tym m.in. strefowanie funkcji zabudowy i ograniczenie 
mo�liwo�ci obudowy nowych odcinków dróg terenami „wra�liwymi” 
akustycznie (w tym m.in. o funkcji mieszkaniowej, rekreacyjnej, edukacyjnej 
czy zwi�zanymi z ochron� zdrowia), 

 Promocj� innych metod ochrony przed hałasem ni� ekrany akustyczne 
(np. ograniczenie pr�dko�ci, zapewnienie płynno�ci ruchu). 

Działania te powinny by� skoordynowane i finansowane zarówno ze �rodków 
zarz�dcy analizowanych odcinków dróg – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad jak i jednostek samorz�dów terytorialnych oraz organizacji 
pozarz�dowych, których statut okre�la prowadzenie działa� edukacyjnych w zakresie 
ochrony �rodowiska. Dodatkowo �rodki na edukacj� społecze�stwa w zakresie 
oddziaływania hałasu mo�na pozyskiwa� poprzez programy finansowe UE oraz 
z pomoc� sponsorów i mediów. Efekty działa� zwi�zanych z edukacj� 
społecze�stwa s� w chwili obecnej bardzo trudne do oszacowania, jednak przy 
systematycznym i skoordynowanym działaniu mog� one by� znacz�ce. 

 

1.5. Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczególnych 
zada	 

W ramach niniejszego Programu ochrony �rodowiska przed hałasem 
zaproponowano trzy główne rodzaje działa�: 

I. Działania krótkookresowe, stanowi�ce faktyczny zakres niniejszego 
Programu ochrony �rodowiska przed hałasem na lata 2008 - 2013.  

II. Działania długookresowe, których realizacja przewidywana jest w okresie 
obowi�zywania kolejnych Programów ochrony �rodowiska przed 
hałasem, tj. po roku 2013, 

III. Działania zwi�zane z edukacj� społeczn�, 
Terminy realizacji działa� zawartych w ramach edukacji społecznej oraz polityki 

długookresowej s� dłu�sze od czasu obowi�zywania niniejszego opracowania (5 lat). 
Edukacja społecze�stwa powinna by� konsekwentna i ci�gła  - tylko wtedy mo�e 
przynie�� wymierne i oczekiwane korzy�ci. Działania okre�lone w strategii 
długoterminowej powinny by� natomiast realizowane w czasie obowi�zywania 
kolejnych Programów ochrony �rodowiska przed hałasem. 

Działania zawarte w ramach strategii krótkookresowej powinny by� 
zrealizowane w czasie trwania niniejszego Programu ochrony �rodowiska przed 
hałasem czyli w okresie 2009 - 2013. Realizacja niektórych z nich jest �ci�le 
powi�zana z wykonaniem przez Zarz�dców dróg dodatkowych opracowa� 
wynikaj�cych z ustawy Prawo Ochrony 	rodowiska [1]. Terminy realizacji działa� 
zawieraj�cych si� w strategii krótkookresowej w przyporz�dkowaniu do konkretnych 
odcinków przedstawiono w kolejnych rozdziałach (2÷6), gdzie szczegółowo opisano 
ka�de z nich wraz z podaniem terminu realizacji (harmonogramu Programu). 

 

1.6. Koszty realizacji programu w tym koszty realizacji poszczególnych zada	 

Na etapie wykonywania niniejszego Programu nie jest mo�liwe okre�lenie 
kosztów działa� zawieraj�cych si� w strategii długookresowej oraz edukacji 
społecznej. Działania zawarte w strategii długookresowej b�d� wykonywane 
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w czasie trwania kolejnych Programów ochrony �rodowiska przed hałasem (po roku 
2013). Na etapie realizacji tych opracowa� konieczne b�dzie przeanalizowanie na 
podstawie kolejnej mapy akustycznej faktycznego stanu klimatu akustycznego 
w s�siedztwie analizowanych odcinków dróg. Dopiero wtedy mo�liwe b�dzie 
sprecyzowanie potrzeby wykonania konkretnych działa� nale��cych do tej grupy 
oraz okre�lenie kosztów ich wykonania. 

Działania zawieraj�ce si� w ramach edukacji społecznej powinny by� 
wykonywane w sposób ci�gły - tylko wtedy przynios� zamierzony efekt. Jest zatem 
niemo�liwe precyzyjne oszacowanie ich kosztów. 
Zbiorcze koszty realizacji działa� zawieraj�cych si� w ramach strategii 
krótkookresowej, stanowi�cej faktyczny zakres opracowania mo�na rozbi� na dwie 
cz��ci. Pierwsza z nich, stanowi�ca faktyczny koszt realizacji Programu. S� to koszty 
wykonania dodatkowych zabezpiecze� akustycznych dla odcinków posiadaj�cych 
bardzo wysoki i niski priorytet działa�. Wynosz� one sumarycznie dla wszystkich 
odcinków około 5.1 mln zł. W kwocie tej nie uwzgl�dniono kosztów utworzenia 
obszarów ograniczonego u�ytkowania oraz ewentualnych dodatkowych 
zabezpiecze� przeciwd�wi�kowych, których konieczno�� budowy mo�e wynikn�� po 
wykonaniu pomiarów skuteczno�ci istniej�cych urz�dze� (kosztów tych na etapie 
wykonywania Programu nie mo�na oszacowa�). W tabl. 1.2 przedstawiono 
zestawienie szacunkowych kosztów działa� maj�cych na celu popraw� klimatu 
akustycznego w s�siedztwie analizowanych odcinków dróg.  

Tabl. 1.2. Szacunkowe zestawienie kosztów działa� maj�cych na celu popraw� 
klimatu akustycznego w s�siedztwie analizowanych odcinków dróg 

Nazwa odcinka Szacunkowy koszt wykonania 
działa� naprawczych [mln zł] 

Autostrada A4 na odcinku granica województwa - 
Pr�dy - * 

Autostrada A4 na odcinku Pr�dy - D�brówka Górna 1.7 

Autostrada A4 na odcinku Gogolin - Olszowa 3.4 

Autostrada A4 na odcinku Nogowczyce - granica 
województwa - * 

Droga Krajowa nr 40 na odcinku K�dzierzyn-Ko�le 
/przej�cie 1/ - ** 

SUMA 5.1 
*) Kosztów działa� naprawczych nie mo�na oszacowac na etapie wykonywania Programu, z 

uwagi na fakt, i� b�d� one zale�ne od wyników pomiarów skuteczno�ci istniej�cych urz�dze� 
przeciwd�wi�kowych 

**) Działania naprawcze w tym przypadku b�d� polegały na utworzeniu obszaru ograniczonego 
u�ytkowania. Kosztów tych działa� na etapie wykonywania niniejszego Programu nie mo�na 
oszacowa�. 

 
Druga cz��� kosztów jest zwi�zana z działaniami inwestycyjnymi, które wpłyn� 

na popraw� stanu akustycznego w s�siedztwie analizowanych odcinków dróg i b�d� 
podejmowane w najbli�szym czasie przez Generaln� Dyrekcj� Dróg Krajowych 
i Autostrad. Koszty realizacji inwestycji (budowy fragmentu południowej obwodnicy 
K�dzierzyna-Ko�la) nale�y oszacowa� na poziomie około 120 mln zł. 

1.7. �ródła finansowania programu 

Realizacja wszystkich elementów „Programu ochrony �rodowiska przed 
hałasem dla terenów poza aglomeracjami poło�onych wzdłu� dróg krajowych 
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z terenu województwa opolskiego na lata 2008 - 2013” mo�liwa jest wył�cznie przy 
współpracy ró�nych organów. Jej finansowanie spoczywa� b�dzie przede wszystkim 
na zarz�dcy odcinków dróg krajowych, jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. Dodatkowo finansowanie mo�e zosta� wsparte ze �rodków 
unijnych (Funduszu Spójno�ci i funduszy strukturalnych), Narodowego oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 	rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 
dotacji bud�etu pa�stwa, �rodków zagranicznych nie podlegaj�cych zwrotowi oraz 
nadwy�ki operacyjnej. 

 

1.8. Wskazanie rodzajów informacji i dokumentów wykorzystanych do kontroli 
i udokumentowania realizacji programu 

Dla zapewnienia efektywnego post�pu realizacji działa� wyznaczonych 
w Programie ochrony �rodowiska przed hałasem, niezb�dnym jest prowadzenie jego 
monitorowania i kontroli. Odpowiednie przeprowadzanie weryfikacji 
i dokumentowania post�pów pozwoli na ewentualn� korekt� działa� jak równie� na 
wykazanie skuteczno�ci i celowo�ci podejmowanych inwestycji. Podstawowymi 
elementami kontroli powinny by�: 

 sporz�dzane przez zarz�dców dróg i przekazywane do Marszałka 
Województwa Opolskiego corocznie – do ko�ca marca za rok poprzedni 
raporty dotycz�ce post�pów w realizacji działa� zawartych w Programie, 

 kolejny Program ochrony �rodowiska przed hałasem (na lata 2014 -2018), 
który stanowi� b�dzie ostateczn� weryfikacj� i podsumowanie efektów 
niniejszego opracowania, 

 monitoring hałasu wykonywany przez zarz�dzaj�cych drogami w ramach 
Generalnego Pomiaru Hałasu oraz w postaci wyrywkowych bada� 
szczegółowych, prowadzonych w ramach przygotowywania opracowa� 
�rodowiskowych dla inwestycji drogowych (np. raportów o oddziaływaniu na 
�rodowisko czy analiz porealizacyjnych).  

 
Dla jednoznacznego wykazania celowo�ci i skuteczno�ci proponowanych 

działa� zarz�dcy dróg powinni wykonywa� pomiary hałasu na wyszczególnionych 
w Programie odcinkach dróg: przed podj�ciem działa� oraz po zrealizowaniu 
wszystkich wskazanych im zada� dla danych odcinków dróg. Wyniki pomiarów b�d� 
przekazywane w rocznych sprawozdaniach do Marszałka Województwa Opolskiego.  

 

1.9. Ograniczenia i obowi�zki wynikaj�ce z realizacji Programu 

1.9.1. Ograniczenia i obowi�zki podmiotów uczestnicz�cych w realizacji 
Programu 

Do obowi�zków organów administracji, w szczególno�ci starostów powiatów, 
wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
	rodowiska w Opolu nale�y przekazywanie do Sejmiku Województwa Opolskiego 
informacji o wydawanych decyzjach dla odcinków dróg obj�tych Programem 
maj�cych wpływ na realizacj� niniejszego Programu, przede wszystkim na emisj� 
hałasu do �rodowiska.  

Organami administracji odpowiedzialnymi za wydawanie aktów prawa 
miejscowego w zakresie zwi�zanym z realizacj� Programu s�: rady gmin w obszarze 
których poło�one s� tereny obj�te zakresem Programu (miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego), rady powiatów oraz Sejmik Województwa 
Opolskiego (ustanawianie obszarów ograniczonego u�ytkowania). Koordynacja 
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i kontrola realizacji Programu nale�y do kompetencji samorz�du Województwa 
Opolskiego. Funkcje kontrolne w stosunku do zarz�dzaj�cych drogami pełni 
Wojewódzki Inspektor Ochrony 	rodowiska w Opolu. 

Organy administracji publicznej s� równie� zobowi�zane do prowadzenia 
odpowiedniej polityki w zakresie planowania przestrzennego. Szczegółowe zasady 
okre�laj�ce wła�ciwe planowanie przestrzenne w kontek�cie oddziaływania hałasu 
powstaj�cego wskutek ruchu pojazdów na sasiaduj�ce z drogami tereny opisano 
szczególowo w rozdziale 1.4 Programu. 

Odpowiedzialnymi za realizacj� niniejszego Programu ochrony �rodowiska 
przed hałasem s� zarz�dcy infrastruktury drogowej (obecnie Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad. 

Od zarz�dców odcinków dróg obj�tych zakresem Programu wymagane jest 
sporz�dzanie i przedkładanie Marszałkowi Województwa Opolskiego do ko�ca 
marca rocznych raportów za rok poprzedni z przebiegu prac nad realizacj� 
Programu.  

Ponadto zarz�dcy dróg powinni wykonywa� pomiary hałasu na 
wyszczególnionych w Programie odcinkach dróg przed podj�ciem działa� oraz po 
zrealizowaniu działa� wskazanych w niniejszym Programie. Wyniki pomiarów b�d� 
przekazywane w rocznych sprawozdaniach do Marszałka Województwa Opolskiego. 
Słu�y� one b�d� wykazaniu celowo�ci i skuteczno�ci zaproponowanych metod 
ochrony przed hałasem.  

Przekazane do Marszałka Województwa Opolskiego raporty stanowi� b�d� 
podstaw� do sporz�dzenia oceny realizacji działa� zaproponowanych w ramach 
niniejszego opracowania przy sporz�dzaniu kolejnego Programu ochrony �rodowiska 
przed hałasem. 

Szczegółowe obowi�zki podmiotów maj�ce na celu ograniczenie poziomu 
hałasu do warto�ci dopuszczalnych dla poszczególnych odcinków dróg zostały 
okre�lone w podrozdziałach 2.1.3, 3.1.3, 4.1.3, 5.1.3 i 6.1.3. 

 
1.9.2. Podmioty korzystaj�ce ze �rodowiska i ich obowi�zki wynikaj�ce 

z ustawy Prawo ochrony �rodowiska 

Ustawa Prawo ochrony �rodowiska [1] okre�la szereg warunków dotycz�cych 
u�ytkowania instalacji, których funkcjonowanie mo�e mie� wpływ na �rodowisko, 
oraz wskazuje obowi�zki ci���ce na u�ytkownikach (których nale�y w tym przypadku 
uto�samia� z zarz�dcami) tych instalacji. Nale�y tu wymieni� przede wszystkim 
postanowienia: 

 art. 141, stanowi�ce o obowi�zku dotrzymania standardów emisji hałasu, 
 art.144, nakładaj�ce obowi�zek takiego u�ytkowania urz�dze�, które nie 

b�d� powodowa� przekrocze� w zakresie standardów jako�ci 
�rodowiska, 

 art. 147, nakładaj�ce obowi�zek prowadzenia okresowych (ust. 1) lub 
ci�głych (ust. 2) pomiarów warto�ci hałasu, przy zastrze�eniu, �e 
pomiary te powinny by� prowadzone przez odpowiednio przygotowane 
laboratoria (art. 147a) a wyniki pomiarów winny by� ewidencjonowane 
i przechowywane przez okres co najmniej 5 lat (ust. 6), 

 art. 149 ust. 1, okre�laj�ce obowi�zek przedstawienia wyników 
przeprowadzonych pomiarów wła�ciwemu organowi ochrony �rodowiska 
oraz wojewódzkiemu inspektoratowi ochrony �rodowiska, 
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 art. 152, stwierdzaj�ce obowi�zek zgłoszenia do eksploatacji inwestycji 
nie wymagaj�cej pozwolenia, mog�cej jednak negatywnie oddziaływa� 
na �rodowisko. 

Przestrzeganie wymogów ochrony �rodowiska w odniesieniu do obiektów 
infrastruktury komunikacyjnej, w tym dróg, spoczywa na zarz�dzaj�cych tymi 
obiektami (art. 139 ustawy Prawo ochrony �rodowiska). Do obowi�zków tych 
zarz�dców nale�y: 

 stosowanie zabezpiecze� akustycznych i wła�ciwej organizacji ruchu 
w celu ochrony �rodowiska przed zanieczyszczeniem hałasem (art. 173), 

 dotrzymanie standardów jako�ci �rodowiska, tj. dopuszczalnych 
poziomów hałasu (art. 174), 

 prowadzenie okresowych lub ci�głych pomiarów hałasu (art. 175) oraz 
przedstawienia wyników przeprowadzonych pomiarów wła�ciwemu 
organowi ochrony �rodowiska i wojewódzkiemu inspektoratowi ochrony 
�rodowiska (art. 177 ust.1), 

 sporz�dzanie co 5 lat map akustycznych dla terenów poło�onych 
w otoczeniu obiektów mog�cych negatywnie wpływa� na �rodowisko  
(art. 179 ust. 1 i 3), przy czym obowi�zek sporz�dzenia mapy 
akustycznej po raz pierwszy winien zosta� zrealizowany w terminie 
1 roku od dnia, w którym obiekt został zaliczony do obiektów, których 
eksploatacja mo�e powodowa� negatywne oddziaływanie akustyczne na 
znacznych obszarach (art. 179 ust. 5), 

 obowi�zek niezwłocznego przedło�enia fragmentów map akustycznych 
obejmuj�cych okre�lony powiat wła�ciwemu wojewodzie i staro�cie, oraz 
fragmentów obejmuj�cych okre�lone województwo wła�ciwemu 
wojewódzkiemu inspektoratowi ochrony �rodowiska (art. 179 ust. 4). 

Zgodnie z wy�ej przytoczonymi zapisami Prawa ochrony �rodowiska przyjmuje si�, 
�e realizacja zada� składaj�cych si� na niniejszy Program ochrony �rodowiska przed 
hałasem spoczywa� b�dzie w okresie jego realizacji na zarz�dcach odcinków dróg 
obj�tych zakresem Programu, którymi w chwili obecnej jest Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. 
 

1.10. Uzasadnienie zakresu Programu ochrony �rodowiska przed hałasem 

1.10.1. Dane i wnioski wynikaj�ce ze sporz�dzonych map akustycznych 

1.10.1.1 Trendy zmian klimatu akustycznego 

Z uwagi na fakt, i� mapy akustyczne dla dróg krajowych wykonywane były 
w roku 2007 po raz pierwszy oraz za przyczyn� zmiany rozporz�dzenia Ministra 
	rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku z dnia 
14 czerwca 2007 r. (Dz. U. nr 120, poz. 826) [4], w którym wprowadzono nowe 
wska�niki maj�ce zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie 
ochrony przed hałasem – LDWN oraz LN zarówno autorzy map akustycznych jak 
i niniejszego Programu nie dysponowali materiałem porównawczym, który 
pozwalałby oszacowa� trendy zmian klimatu akustycznego w odniesieniu do 
analizowanych odcinków dróg. W �wietle post�puj�cego systematycznie w ostatnich 
latach wzrostu nat��enia ruchu na głównych ci�gach komunikacyjnych kraju, mo�na 
jedynie z pewno�ci� stwierdzi�, �e klimat akustyczny wokół analizowanych odcinków 
dróg ulega systematycznemu pogarszaniu. Na pełne i rzetelne przedstawienie 
dynamiki i skali tego zjawiska pozwoli dopiero opracowanie kolejnych edycji map 
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akustycznych oraz bazuj�cych na ich ustaleniach Programów ochrony �rodowiska 
przed hałasem. 

 
1.10.1.2 Koncepcje działa� zabezpieczaj�cych �rodowisko przed hałasem 

Walka z hałasem pochodz�cym od ruchu samochodowego odbywaj�cego si� 
po drogach krajowych jest przedsi�wzi�ciem bardzo trudnym. Dotrzymanie warto�ci 
dopuszczalnych na granicy pasa drogowego, z uwagi na wysokie poziomy hałasu 
jest raczej niemo�liwe. Działania podejmowane w celu ograniczenia imisji d�wi�ku na 
terenach s�siaduj�cych z odcinkami dróg krajowych maj� zatem na celu bardziej 
złagodzenie oddziaływania ruchu samochodowego oraz popraw� stanu klimatu 
akustycznego. Bardzo trudne jest natomiast doprowadzenie do stanu, w którym 
w bliskim sasiedztwie drogi nie b�d� przekroczone warto�ci dopuszczalne.  

Działania polegaj�ce na ograniczeniu hałasu pochodz�cego od ruchu 
samochodowego mo�na podzieli� na trzy nast�puj�ce rodzaje: 

 ograniczenie hałasu w strefie emisji, 
 ograniczenie hałasu w strefie imisji, 
 działania organizacyjne. 

Do grupy działa� w strefie emisji mo�na zaliczy� m.in. wymian� starej, 
zniszczonej nawierzchni na now�. Działanie to powoduje ograniczenie hałasu 
powstaj�cego na styku kół samochodów i jezdni. Wymiana nawierzchni mo�e 
spowodowa� redukcj� hałasu w s�siedztwie drogi o ok. 2 dB. Mo�liwe jest równie� 
zastosowanie tzw. „cichych” nawierzchni, dzi�ki którym mo�liwa jest jeszcze wi�ksza 
redukcja hałasu (4 - 5 dB). Nale�y jednak zaznaczy�, i� nawierzchnie tego typu s� 
bardzo kosztowne w utrzymaniu. Do działa� w strefie emisji mo�na równie� zaliczy� 
działania maj�ce na celu popraw� stanu technicznego samochodów poruszaj�cych 
si� po drogach. Jest to jednak zupełnie niezale�ne od Zarz�dcy drogi. Wpływ na 
poziom emisji hałasu pochodz�cy od pojazdów i zale��cy od ich stanu technicznego 
maj� przede wszystkim producenci samochodów oraz ich u�ytkownicy. 

Nale�y zwróci� równie� uwag� na potrzeb� kotroli stanu technicznego 
pojazdów przez diagnostyków i stacje kontroli pojazdów pod k�tem ich gło�no�ci. 
Badania takie mogłyby by� równie� przeprowadzane prze patrole policyjne w ramach 
kontroli drogowych. Ograniczenie w ten sposób poziomu hałasu u �ródła (w strefie 
emisji) mo�e przynie�� wymierne efekty zwi�zane z emisj� hałasu do �rodowiska. 
Nale�y równie� wspomnie� o potrzebie sprawowania nadzoru nad stacjami kontroli 
pojazdów przez Starostwa Powiatowe w celu wyegzekwowania realizacji wy�ej 
opisanych kontroli pojazdów. 

Kolejnymi działaniami maj�cymi wpływ na kształtowanie klimatu akustycznego 
w s�siedztwie dróg s� działania w strefie imisji. W chwili obecnej najbardziej 
popularnym �rodkiem maj�cym na celu ograniczenie hałasu w tej strefie jest 
stosowanie ekranów akustycznych. Nale�y jednak zaznaczy�, �e w wielu 
przypadkach zastosowanie tych urz�dze� nie jest mo�liwe. Ekranów akustycznych 
nie mo�na zastosowa� na tych odcinkach dróg, gdzie po ich wybudowaniu nast�pi 
pogorszenie warunków bezpiecze�stwa ruchu drogowego. Cz�sto proponowane 
urz�dzenia przeciwhałasowe w formie ekranów powoduj� ograniczenie widoczno�ci, 
co uniemo�liwia ich zastosowanie. Istniej�ca infrastruktura podziemna stanowi 
cz�sto kolizj� z proponowanymi ekranami akustycznymi co równie� uniemo�liwia ich 
wybudowanie. Kolejn� przeszkod� w stosowaniu ekranów akustycznych s� cz�ste 
zjazdy z drogi krajowej na prywatne posesje. Przerwanie ci�gło�ci ekranów 
akustycznych na zjazdy do posesji powoduje zmniejszenie skuteczno�ci ich działania 
i cz�sto doprowadza do sytuacji, w której pomimo ich zastosowania budynki 
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mieszkalne nie s� w pełni chronione przed oddziaływaniem hałasu pochodz�cego od 
ruchu pojazdów. Z tego powodu nale�y rozwa�y� równie� inne sposoby 
zabezpieczenia terenów chronionych przed oddziaływaniem hałasu. 

Działania polegaj�ce na wła�ciwym planowaniu przestrzennym czy 
prowadzenie nowych tras komunikacyjnych w taki sposób, aby ograniczy� ich 
s�siedztwo z terenami podlegaj�cymi ochronie akustycznej s� natomiast przykładem 
działa� organizacyjnych.  Wła�ciwe planowanie przestrzenne polega na tym, aby 
budynki podlegaj�ce ochronie akustycznej lokalizowa� w dalszej odległo�ci od 
kraw�dzi jezdni dróg krajowych. Natomiast bli�ej jezdni mog� by� zlokalizowane 
budynki handlowo - usługowe, które nie podlegaj� ochronie akustycznej. Dodatkowo 
budynki te mog� stanowi� naturalny ekran akustyczny dla budynków chronionych 
akustycznie, zlokalizowanych w dalszej odległo�ci od kraw�dzi jezdni. Nowe trasy 
komunikacyjne nale�y prowadzi� w taki sposób, aby ograniczy� ich s�siedztwo 
z terenami podlegaj�cymi ochronie akustycznej. W przypadku bliskiej lokalizacji 
takich obszarów w stosunku do jezdni projektowanej drogi, nale�y zaproponowa� 
takie zabezpieczenia przeciwhałasowe, aby zabudowa podlegaj�ca ochronie 
akustycznej nie znalazła si� w strefie oddziaływania hałasu o poziomie 
przekraczaj�cym warto�ci dopuszczalne.  

Jednym z parametrów ruchu drogowego, który w zdecydowany sposób wpływa 
na poziom hałasu w s�siedztwie dróg jest pr�dko�� pojazdów. Wprowadzanie 
nowych oraz egzekwowanie istniej�cych ogranicze� pr�dko�ci mo�na zatem równie� 
zaliczy� do grupy działa� organizacyjnych. Zastosowanie fotoradarów skutecznie 
wpływa na ograniczenie pr�dko�ci a co za tym idzie ograniczenie emisji hałasu.  
 

1.10.2. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych 
w programie 

1.10.2.1 Polityki, strategie, plany lub programy  

W ramach prac zmierzaj�cych do opracowania Programu ochrony �rodowiska 
przed hałasem analizowano szczegółowo szereg opracowa�, które w swych 
zapisach odnosz� si� do ochrony akustycznej terenów s�siaduj�cych 
z analizowanymi w ramach niniejszego opracowania odcinków dróg. Do takich 
dokumentów nale��: 

− Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 – 2015 [14], 
− Program ochrony �rodowiska województwa opolskiego na lata 2007 – 

2010 z perspektyw� do roku 2014 [15], 
− Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego [16], 
− Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-

czeskiego [17]. 
„Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 – 2015” [14] jest 

jednym z podstawowych dokumentów okre�laj�cych plan rozwoju województwa. 
Dokument ten formułuje polityk� rozwoju z perspektywy regionalnej. Do jednego 
z celów operacyjnych zaliczono osi�gni�cie wysokiego standardu infrastruktury 
komunikacyjnej. W planach znajduje si� modernizacja drogi alternatywnej do 
autostrady A4, a tak�e dróg o znaczeniu tranzytowym i lokalnym oraz budowa 
obwodnic wielu miejscowo�ci.  

Modernizacja istniej�cych dróg oraz budowa obwodnic wi�kszych skupisk 
zabudowy mieszkaniowej wpłyn� pozytywnie na �rodowisko akustyczne. Upłynnienie 
ruchu pojazdów pozwoli zmniejszy� poziom hałasu emitowanego przez poruszaj�ce 
si� samochody. Wymiana nawierzchni spowoduje ograniczenie hałasu powstaj�cego 
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na styku kół pojazdów i jezdni drogi co równie� wpłynie na popraw� stanu klimatu 
akustycznego.  

Główny obszar zainteresowa� dla opracowanego „Programu Ochrony 
	rodowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2010 z perspektyw� do 
roku 2014” [15] w zakresie ochrony przed hałasem to rozpoznanie stanu zagro�enia 
hałasem, emitowanym przede wszystkim przez �rodki transportu drogowego 
i kolejowego oraz ograniczenie jego oddziaływania na obszarach miejskich i na 
odcinkach zagro�enia mieszka�ców do poziomów normatywnych. Na podstawie 
przeprowadzonych w 2005 r. bada� nat��enia ruchu na drogach krajowych 
i wojewódzkich stwierdzono, �e poziom nat��enia hałasu zarówno w porze dziennej 
jak i nocnej, we wszystkich referencyjnych punktach pomiarowych na głównych 
drogach województwa przekraczał warto�ci normatywne dla terenów chronionych. 
Strategicznym celem działa� w zakresie ochrony przed hałasem na obszarze 
województwa opolskiego jest zmniejszenie skali uci��liwo�ci akustycznej, na któr� 
nara�eni s� mieszka�cy województwa. W głównej mierze dotyczy to nara�enia 
mieszka�ców na ponadnormatywny poziom hałasu, o najwi�kszym zasi�gu 
przestrzennym, emitowanym przez �rodki transportu – głównie hałas drogowy, 
w mniejszym stopniu kolejowy. Dla osi�gni�cia celu strategicznego, plan zakłada 
uruchomienie nast�puj�cych kierunków działa�: 

 Zminimalizowanie emisji ponadnormatywnego hałasu poprzez jego 
eliminowanie u �ródła, 

 Wykorzystanie dost�pnych technologii w pracach in�ynieryjno - 
planistycznych, w celu zminimalizowania zanieczyszczenia hałasem 
�rodowiska, 

 Podj�cie i systematyczne wykonywanie podstawowych bada� 
pomiarowych, 

 Sporz�dzenie oraz systematyczna aktualizacja map akustycznych, 
 Okre�lenie obszarów, w granicach terenów wypoczynkowo - 

rekreacyjnych, poło�onych poza miastami, zagro�onych 
ponadnormatywnym hałasem – na podstawie sporz�dzonych map 
akustycznych, 

 Okre�lenie liczebno�ci populacji zagro�onej ponadnormatywnym 
hałasem, w miejscach jej stałego pobytu [tereny mieszkalne, usługowo - 
o�wiatowe, domy opieki społecznej itp.] – na podstawie sporz�dzonych 
map akustycznych, 

 Przygotowywanie programów ochrony przed hałasem, 
 Doskonalenie istniej�cych i kształtowanie nowych mechanizmów 

i procedur administracyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym, 
 Monitorowanie zmian przestrzennych stanu zagro�enia hałasem oraz 

realizacji programów ochrony przed hałasem. 
Do głównych celów �redniookresowych warunkuj�cych realizacj� celu strategicznego 
w zakresie ochrony przed hałasem na obszarze województwa opolskiego zalicza si�: 

 Stworzenie podstaw merytorycznych, do okre�lenia wielko�ci populacji 
zagro�onej hałasem komunikacyjnym i przemysłowym, oraz powierzchni 
terenów przeznaczonych na cele rekreacyjne – obj�tych nadmiern� 
uci��liwo�ci� akustyczn�, 

 Tworzenie mechanizmów formalnych i organizacyjnych, w sferze 
administracyjnej na poziomie regionalnym i lokalnym [województwo / 
starostwo / gmina] umo�liwiaj�cych koordynacj� działa� w procedurach 
podejmowania decyzji oraz minimalizacji kosztów ponoszonych ze 
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�rodków publicznych na uzyskiwanie danych podstawowych o skali 
zagro�enia hałasem, 

 Przeprowadzenie oceny stanu akustycznego �rodowiska dla aglomeracji, 
terenów wskazanych w powiatowym programie ochrony �rodowiska oraz 
dla terenów poza aglomeracjami, pozostaj�cymi pod negatywnym 
wpływem akustycznym ze strony danej kategorii dróg, linii kolejowych 
i lotnisk, 

 Zapewnienie przestrzegania zasady strefowania w planowaniu 
przestrzennym, 

 Przygotowywanie programów ochrony przed hałasem, jako narz�dzia 
realizacji polityki ekologicznej w zakresie ochrony przed hałasem na 
poziomie regionalnym i lokalnym, 

 Doskonalenie istniej�cych i kształtowanie nowych mechanizmów 
i procedur administracyjnych, na poziomie lokalnym i regionalnym, 
umo�liwiaj�cych zapobieganie rozszerzaniu obszarów i powi�kszaniu 
wielko�ci populacji zagro�onych hałasem, 

 Monitorowanie zmian przestrzennych stanu zagro�enia hałasem 
i realizacji programów ochrony przed hałasem. 

Opracowanie pn.: „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 
opolskiego” [16] okre�la zasady organizacji struktury przestrzennej województwa 
oraz zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego. Przyj�ty w planie zasi�g 
analiz i prognoz oparty został na zało�eniach strategii rozwoju województwa 
opolskiego, która obejmuje lata 2000 – 2015. 

W podrozdziale dotycz�cym uwarunkowa� wewn�trznych przyrodniczych 
i �rodowiskowych odnotowano rosn�cy problem uci��liwo�ci akustycznej zwi�zanej 
ze wzrastaj�cym nat��eniem ruchu samochodowego na obszarach miejskich 
i podmiejskich miast: Opole, K�dzierzyn-Ko�le, Strzelce Opolskie, Brzeg, Nysa, 
Dobrodzie�, Praszka i Gorzów 	l�ski oraz na terenach przyległych do głównych 
ci�gów komunikacyjnych (droga krajowa Nr 94). 

Jednym z celów operacyjnych w zakresie ochrony �rodowiska jest poprawa 
klimatu akustycznego na obszarach o funkcjach osadniczych. Dla obszarów 
o specjalnych walorach, wymagaj�cych wzmo�onych działa� ochronnych w zakresie 
polityki przestrzennej jednym z kierunków działa� jest eliminowanie czynników 
zakłócaj�cych równowag� ekologiczn� obszaru w zakresie hałasu 
i zanieczyszczenia atmosfery.  

Podobne zapisy znalazły si� w odniesieniu do obszarów wymagaj�cych 
zahamowania procesów niszcz�cych, w obr�bie których wymagane s� działania 
prowadz�ce do poprawy istniej�cego stanu i zasobów �rodowiska. Niektórymi z tych 
działa� s�:  

 poprawa podstawowych parametrów jako�ciowych �rodowiska, m.in. 
hałasu i dostosowanie ich do obowi�zuj�cych przepisów i normatywów, 

 ograniczanie i eliminacja istniej�cych �ródeł uci��liwo�ci akustycznej 
(przemysłowych i komunalnych) na obszarach miejskich oraz w ci�gach 
komunikacyjnych.  

Do tych obszarów zostały zaliczone tereny miast Opole, K�dzierzyn-Ko�le, 
Strzelce Opolskie, Brzeg, Nysa, Dobrodzie�, Praszka i Gorzów 	l�ski. 

Celem sporz�dzenia „Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza 
polsko-czeskiego” [17] było wyłonienie wspólnych idei i priorytetów współpracy 
w zakresie planowania przestrzennego na pograniczu polsko-czeskim, obejmuj�cym 
równie� tereny województwa opolskiego. Punktem wyj�cia do opracowania 
dokumentu była analiza dokumentów krajowych (polskich i czeskich) wykonanych 
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w latach 2002-2004 w ramach realizacji zada� Polsko-Czeskiej Komisji 
Mi�dzyrz�dowej ds. Współpracy Transgranicznej. 

W powy�szym studium w�ród zagro�e� dla obiektów zabytkowych, 
prowadz�cych do ich dalekosi��nej degradacji odnotowano m.in. hałas wynikaj�cy 
z oddziaływania układów komunikacyjnych. Nat��enie hałasu i wibracje powoduj� 
m.in. sp�kania �cian budynków, uszkodzenia detalu architektonicznego oraz tynków, 
wykruszanie spoiwa, drgania szyb i witra�y. 

 
1.10.2.2 Pozwolenia na emitowanie hałasu do �rodowiska, decyzje 

okre�laj�ce dopuszczalny poziom hałasu w �rodowisku oraz inne 
dokumenty i materiały dla potrzeb post�powa� administracyjnych 
prowadzonych w stosunku do podmiotów korzystaj�cych ze �rodowiska, 
których działalno�� ma negatywny wpływ na stan akustyczny 
�rodowiska 

Zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony �rodowiska oraz 
niektórych innych ustaw z dnia 18 maja 2005 r, został uchylony pkt. 4 artykułu 180 
ustawy PO	. Na mocy powy�szej zmiany przestał obowi�zywa� zapis mówi�cy 
o tym, �e eksploatacja instalacji powoduj�ca emisj� hałasu do �rodowiska jest 
dozwolona po uzyskaniu pozwolenia je�eli jest ono wymagane. Do ustawy Prawo 
ochrony �rodowiska [1] został natomiast dodany artykuł 115a. Zgodnie z jego 
zapisami w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony �rodowiska, na podstawie 
pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora 
ochrony �rodowiska lub pomiarów podmiotu obowi�zanego do ich prowadzenia, �e 
poza zakładem, w wyniku jego działalno�ci, przekroczone s� dopuszczalne poziomy 
hałasu, organ ten wydaje decyzj� o dopuszczalnym poziomie hałasu. 
Za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, zgodnie z ustaw� PO	, uwa�a 
si� przekroczenie wska�nika LAeq D lub LAeq N. Decyzji o dopuszczalnym poziomie 
hałasu nie wydaje si� je�eli hałas powstaje w zwi�zku z eksploatacj� dróg, linii 
kolejowych, linii tramwajowych, kolei linowych, portów oraz lotnisk lub gdy hałas 
powstaje w zwi�zku z działalno�ci� osoby fizycznej nie b�d�cej przedsi�biorc�. 
W zwi�zku z powy�szym w zakresie okre�lonym w tytule niniejszego rozdziału 
przedmiotowych analiz nie przeprowadzono. 

 

1.10.2.3 Przepisy dotycz�ce emisji hałasu z instalacji i urz�dze�, w tym 
pojazdów, których funkcjonowanie ma negatywny wpływ na stan 
akustyczny �rodowiska 

Zgodnie z zapisami art. 3. ust. 4 i 5 ustawy Prawo Ochrony 	rodowiska [1] 
przez emisj� rozumie si� wprowadzanie bezpo�rednio lub po�rednio, w wyniku 
działalno�ci człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancji lub energii, 
takiej jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. Przez hałas rozumie 
si� natomiast d�wi�ki o cz�stotliwo�ciach od 16 Hz do 16000 Hz. Wielko�� emisji 
hałasu, zgodnie z art. 118c ustawy PO	 [1] wyznacza si� i ocenia na podstawie 
pomiarów poziomu hałasu w �rodowisku. 

W rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb�dnego wyposa�enia [5] 
okre�lono dopuszczalny poziom hałasu zewn�trznego dla poszczególnych grup 
pojazdów. W § 9 powy�szego rozporz�dzenia okre�lono, �e pojazd samochodowy 
powinien by� tak zbudowany, wyposa�ony i utrzymany, aby poziom hałasu 
zewn�trznego mierzony podczas postoju z odległo�ci 0.5 m nie przekraczał 
w odniesieniu do pojazdu, który został poddany badaniom homologacyjnym warto�ci 
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ustalonej w trakcie bada� homologacyjnych o 5 dB (A). Dla pozostałych pojazdów 
poziom hałasu zewn�trznego nie powinien przekracza� warto�ci, które 
przedstawiono poni�ej w  tabl. 1.3. 

Tabl. 1.3. Poziom hałasu zewn�trznego dla poszczególnych grup pojazdów [5] 

Lp. Pojazd 
Rodzaj silnika 

O zapłonie 
iskrowym [dB] 

O zapłonie 
samoczynnym [dB] 

1 

Motocykl z silnikiem o pojemno�ci skokowej: 
 nie przekraczaj�cej 125 cm3 
 wi�kszej ni� 125 cm3 

 
94 
96 

 
- 
- 

2 Samochód osobowy 93 96 

3 
Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej 
nie przekraczaj�cej 3.5 t, z wyj�tkiem samochodu 
osobowego  

93 102 

4 Inny pojazd samochodowy 98 108 

 
W rozporz�dzeniu [5] okre�lono równie� dopuszczalny poziom hałasu 

zewn�trznego mierzonego w podczas postoju w odległo�ci 0.5 m dla ci�gnika 
rolniczego oraz motoroweru. Wynosi on odpowiednio: 104 dB dla ci�gnika rolniczego 
oraz 90 dB dla motoroweru. 

Dopuszczalne warto�ci poziomów hałasu w �rodowisku okre�la 
Rozporz�dzenie Ministra 	rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. [4]. Zgodnie 
z art. 113 ust.1 ustawy PO	 w rozporz�dzeniu [4] okre�lono dopuszczalne poziomy 
hałasu okre�lone wska�nikami LDWN, LN, LAeq D, LAeq N w zale�no�ci od przeznaczenia 
terenu oraz rodzaju obiektów, które s� nara�one na działanie hałasu. 
Rozporz�dzenie okre�la równie� przedziały czasu odniesienia, do których odnosz� 
si� poszczególne wska�niki.  
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1.11. Cz��
 graficzna 

 

 
Rys. 1.1. Orientacyjna lokalizacja odcinków dróg obj�tych zakresem Programu 

ochrony �rodowiska przed hałasem [13] 
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Rys. 1.2. Zestawienie długo�ci odcinków dróg analizowanych w ramach Programu 

ochrony �rodowiska przed hałasem w podziale na poszczególne priorytety 
wynikaj�ce z wielko�ci współczynnika M 
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1.12. Spis tabel i rysunków 

Spis tabel: 
 
Tabl. 1.1. Zestawienie priorytetów z jakim powinny by� podj�te działania maj�ce na 
celu ograniczenie poziomu hałasu w stosunku do warto�ci wska�nika M 

Tabl. 1.2. Szacunkowe zestawienie kosztów działa� maj�cych na celu popraw� 
klimatu akustycznego w s�siedztwie analizowanych odcinków dróg 

Tabl. 1.3. Poziom hałasu zewn�trznego dla poszczególnych grup pojazdów [5] 

 
Spis rysunków: 
 

Rys. 1.1. Orientacyjna lokalizacja odcinków dróg obj�tych zakresem Programu 
ochrony �rodowiska przed hałasem [13] 

Rys. 1.2. Zestawienie długo�ci odcinków dróg analizowanych w ramach Programu 
ochrony �rodowiska przed hałasem w podziale na poszczególne priorytety 
wynikaj�ce z wielko�ci współczynnika M 
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2. AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU GRANICA Z WOJEWÓDZTWEM 
DOLNO�L�SKIM - PR�DY 

2.1. Cz��
 opisowa 

2.1.1. Opis obszaru obj�tego zakresem programu 

Analizowany odcinek drogi o długo�ci 28,9 km rozpoczyna si� w km 190+400 
(granica województwa) a ko�czy w km 219+900 (wie� Pr�dy). Jest on cz��ci� 
autostrady A4, stanowi�cej wa�ny szlak komunikacyjny, ł�cz�cy wschód i zachód 
Polski. Analizowany odcinek przebiega przez gminy: Olszanka, Grodków, Niemodlin, 
Lewin Brzeski, D�browa, w powiatach brzeskim i opolskim. Granice obszaru 
analizowanego w niniejszym Programie stanowi� izolinie dopuszczalnych poziomów 
d�wi�ku okre�lonych wska�nikami LDWN i LN. Granice te okre�lono w opracowanej 
mapie akustycznej [8], która stanowi podstaw� niniejszego programu. Si�gaj� one na 
terenach otwartych do około 600 m od kraw�dzi jezdni. Obszar, na którym wyst�puj� 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów d�wi�ku, a tym samym stanowi�cy zakres 
niniejszego Programu, ma powierzchni� około 58 km2. 

Na rys. 2.1 przedstawiono orientacyjn� lokalizacj� odcinka autostrady A4 
obj�tego zakresem opracowania. 

 
2.1.2. Podanie narusze	 dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku 

wraz z podaniem zakresu naruszenia 

Zakres narusze� dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku 
pochodz�cego od ruchu pojazdów odbywaj�cego si� po analizowanym odcinku 
autostrady A4 przedstawiono w tabl. 2.1. W tabeli zestawiono opis zakresu 
przekrocze� warto�ci dopuszczalnych w przyporz�dkowaniu do poszczególnych 
odcinków, dla których warto�� wska�nika M jest wi�ksza od 0.  

 

Tabl. 2.1. Tereny zagro�one hałasem zlokalizowane w s�siedztwie analizowanego 
odcinka autostrady A4 (granica województwa opolskiego - w�zeł „Pr�dy”) obj�te 

opracowaniem programu ochrony �rodowiska przed hałasem 

Lp 
Orientacyjny 

kilometra 
Zakres narusze	 dopuszczalnych warto�ci 
poziomu hałasu wyraonego wska�nikiem 

LDWN 

Nazwa 
gminy Priorytet 

Od Do 

1. 205+000 207+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje si� w strefie 
poziomu d�wi�ku okre�lonego wska�nikiem 
LDWN o warto�ci 55 - 60 dB na odcinku od km 
205+200 do km 206+850. Pozostałe budynki 

zlokalizowane na tym odcinku w wi�kszej 
odległo�ci od drogi znajduj� si� w zasi�gach 

oddziaływania hałasu o poziomie 
przekraczaj�cym warto�ci dopuszczalne. 

Niemodlin / 
Lewin 

Brzeski 
Niski 

2. 210+600 210+900 

Pierwsza linia zabudowy znajduje si� w strefie 
poziomu d�wi�ku okre�lonego wska�nikiem 
LDWN o warto�ci 55 - 60 dB na odcinku od km 
210+700 do km 210+800. Pozostałe budynki 

zlokalizowane na tym odcinku w wi�kszej 
odległo�ci od drogi znajduj� si� w zasi�gach 

oddziaływania hałasu o poziomie 
przekraczaj�cym warto�ci 

Niemodlin Niski 
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2.1.3. Wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresów działa	 
niezb�dnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu 
w �rodowisku 

Analizowany odcinek autostrady A4 charakteryzuje si� du�ym nat��eniem 
ruchu oraz znacznymi pr�dko�ciami pojazdów. Te dwa parametry decyduj� 
o niekorzystnym stanie klimatu akustycznego w jego s�siedztwie. Zasi�gi 
oddziaływania hałasu o poziomie przekraczaj�cym warto�ci dopuszczalne si�gaj� do 
około 600 m od kraw�dzi jezdni. Powoduje to fakt, i� budynki mieszkalne 
zlokalizowane nawet w znacznej odległo�ci od autostrady pozostaj� w zasi�gach 
hałasu. W zwi�zku z tym faktem wska�nik M na terenach podlegaj�cych ochronie 
akustycznej przyjmuje warto�ci wi�ksze od zera. Na rys. 2.2 przedstawiono podział 
odcinków autostrady A4 ze wzgl�du na priorytet nara�enia na hałas przypisany 
w ramach Programu.  

Dla odcinków dróg, w s�siedztwie których zlokalizowana jest zabudowa 
mieszkaniowa podlegaj�ca ochronie akustycznej zaproponowano w ramach 
niniejszego opracowania działania naprawcze, które nale�y zrealizowa� w czasie 
trwania Programu. Poni�ej w tabl. 2.2 przedstawiono zestawienie tych działa� wraz 
z terminem ich realizacji (harmonogramem Programu) oraz szacunkowymi kosztami. 
W przypadku autostrady A4 działania te polegaj� przede wszystkim na sprawdzeniu 
skuteczno�ci istniej�cych ekranów akustycznych oraz w miar� potrzeby 
zastosowaniu kolejnych urz�dze� przeciwhałasowych. Wynika to z faktu, 
i� planowane inwestycje drogowe nie przyczyni� si� do spadku ruchu na 
autostradzie, czyli nie mog� by� traktowane jako działania, których jednym z celów 
b�dzie poprawa klimatu akustycznego na zagro�onych terenach. Dodatkowo nie 
nale�y wprowadza� na drodze tej klasy jak� jest autostrada ogranicze� pr�dko�ci, 
która jest jednym z czynników determinuj�cych oddziaływanie akustyczne ruchu 
pojazdów. 
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Tabl. 2.2. Zestawienie działa� naprawczych do wykonania w celu poprawy klimatu 
akustycznego dla odcinka autostrady A4 (granica województwa opolskiego - w�zeł 

„Pr�dy”) 

Lp. 
Orientacyjny 

kilometra� odcinka Działania maj�ce na celu 
popraw� klimatu akustycznego 

Szacunkowe 
Koszty 

Termin 
realizacji 

Nazwa 
gminy 

Od Do 

1. 205+000 207+000 

Pomiary skuteczno�ci 
istniej�cych ekranów 

akustycznych, rozbudowa 
istniej�cych urz�dze� 

przeciwd�wi�kowych (je�eli na 
podstawie analizy wyników 

pomiarów zostanie stwierdzona 
taka potrzeba)  

- * 2013 r, 

Niemodlin 
/ 

Lewin 
Brzeski 

2. 210+600 210+900 

Pomiary skuteczno�ci 
istniej�cych ekranów 

akustycznych, rozbudowa 
istniej�cych urz�dze� 

przeciwd�wi�kowych (je�eli na 
podstawie analizy wyników 

pomiarów zostanie stwierdzona 
taka potrzeba) 

- * 2013 r. Niemodlin 

Szacunkowe koszty działa	 naprawczych na całym analizowanym 
odcinku - * 

*) Koszty działa� s� uzale�nione wielko�ci zabezpiecze� akustycznych, które trzeba b�dzie dobudowa� po 
wykonaniu pomiarów skuteczno�ci istniej�cych zabezpiecze� przeciwd�wi�kowych. Na etapie wykonywania 
Programu ochrony �rodowiska przed hałasem nie mo�na ich oszacowa�. 
 

Jednostk� odpowiedzialn� za realizacj� zada� zawartych w tabl. 2.2 jest 
Zarz�dzaj�cy odcinkiem autostrady A4 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad.  

Po zastosowaniu zawartych w tabl. 2.2 działa� naprawczych klimat akustyczny 
w s�siedztwie analizowanego odcinka drogi klimat akustyczny ulegnie poprawie. 
Budynki mieszkalne znajd� si� poza zasi�giem oddziaływania hałasu o poziomie 
przekraczaj�cym warto�ci dopuszczalne. W razie konieczno�ci dodatkowe działania 
naprawcze dla analizowanego odcinka autostrady A4 nale�y zaproponowa� 
w nast�pnym Programie ochrony �rodowiska przed hałasem. 

Dodatkowo nale�y zwróci� szczególn� uwag� na wła�ciwe planowanie 
przestrzenne w s�siedztwie analizowanego odcinka drogi. Nale�y to do obowi�zków 
wła�ciwych organów administracji publicznej. Przede wszystkim nie nale�y zezwala� 
na budowanie nowych budynków podlegaj�cych ochronie akustycznej w strefie 
oddziaływania hałasu pochodz�cego od ruchu pojazdów o poziomie 
przekraczaj�cym warto�ci dopuszczalne. Szczegółowe zasady wła�ciwego 
planowania przestrzennego opisano w rozdziale 1.4.2 niniejszego Programu. 
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2.2. Uzasadnienie zakresu okre�lonych w programie zagadnie	 

2.2.1. Dane i wnioski ze sporz�dzonych map akustycznych 

2.2.1.1 Charakterystyki terenów obj�tych programem, w tym liczby 
mieszka�ców, g�sto�ci zaludnienia oraz zakresu przekrocze� 
dopuszczalnych hałasu w �rodowisku 

Analizowany odcinek drogi to fragment autostrady A4, która jest jednym 
z głównych szlaków tranzytowych przebiegaj�cych ze wschodu na zachód Polski. 
Droga ta zlokalizowana jest w nast�puj�cych województwach: dolno�l�skie, opolskie, 
�l�skie i małopolskie. Przebieg autostrady przez te województwa został ustalony 
w latach 30-tych XX wieku i był utrwalony w obowi�zuj�cych do 31 grudnia 2003 roku 
planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin, przez które 
prowadzi �lad autostrady.  

Granic� trenów obj�tych map� akustyczn�, zgodnie z rozporz�dzeniem [6] 
okre�lono liniami rozgraniczaj�cymi, pokrywaj�cymi si� z izoliniami odpowiadaj�cymi, 
odpowiednio warto�ciom wska�ników LDWN = 55 dB(A) i LN = 50 dB(A). W przypadku 
przedmiotowego odcinka autostrady zasi�g izolinii  w obu przypadkach wynosi 600 
m. Obszar opracowania mapy akustycznej dla badanego odcinka wynosi 58 km2 [8]. 

Analizowany odcinek autostrady zlokalizowany jest pomi�dzy granic� 
województwa dolno�l�skiego i opolskiego (km 190+400) oraz w�złem „Pr�dy” (km 
219+300).  

Na obszarze analizowanego ci�gu w zagospodarowaniu terenu dominuj� 
tereny rolnicze. Zwarta zabudowa jednorodzinna wyst�puje w nast�puj�cych 
miejscowo�ciach poło�onych w pobli�u autostrady A4: Wierzbnik, Jankowice Wielkie, 
Czeska Wie�, Sarny Wielkie, Wielka Kolonia, Sarny Małe, Magnuszowice, 
Magnuszowiczki, Rz�dziwojowice, Go�ciejowice Małe, Le�na Kolonia, 
Magnuszowice, R�dziwojowice, Go�ciejowice Małe. Na pozostałym obszarze 
wyst�puje zabudowa o charakterze rozproszonym (głównie zagrodowa) [8]. 

Opisywany ci�g krzy�uje si� z drog� wojewódzk� Nr 403 w pobli�u 
miejscowo�ci Młodoszowice, z drog� krajow� Nr 46 oraz drog� wojewódzk� Nr 435 
w okolicy miejscowo�ci Pr�dy [8]. 

Przedmiotowy ci�g pokonuje rzek� Nysa Kłodzka. Dodatkowo w okolicy 
miejscowo�ci Magnuszowice i Pr�dy znajduj� si� zbiorniki wodne.   

Wg szacunków wykonanych w ramach Map akustycznych [8] w zasi�gu pasa 
analizy niekorzystnego oddziaływania hałasu emitowanego przez pojazdy 
poruszaj�ce si� analizowanym odcinkiem autostrady A4 mieszkało 109 osób w 15 
budynkach mieszkalnych (według wska�nika LDWN). Szacunkowa powierzchnia 
obszarów nara�onych na oddziaływanie hałasu wynosi ok. 26,5 km2.   

W analizowanym obszarze stwierdzono naruszenia warto�ci dopuszczalnych 
hałasu, których szczegółow� specyfikacj� uj�to w rozdziale 2.1.2. 
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2.2.1.2 Charakterystyki techniczno - akustyczne �ródeł hałasu maj�cych 
negatywny wpływ na poziom hałasu w �rodowisku 

 

Poni�ej w tabl. 2.3 przedstawiono szczegółowe dane lokalizacyjno - techniczne 
analizowanego odcinka drogi. 

 

Tabl. 2.3 Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego ci�gu autostrady A4 na 
odcinku granica województwa – Pr�dy [8] 

Symbol 
ident. 

odcinka 
(ID) 

Nr 
drogi 

Pocz�tek 
odcinka 

[km] 

Współrz�dne geograficzne GPS 
Koniec 
odcinka 

[km] 

Współrz�dne geograficzne GPS 

N E N E 

st. min. sek. st. min. sek. st. min. sek. st. min. sek. 

A4_190_4 A4 
E40 190+400 50 47 5,4 17 20 38,16 219+300 50 39 41,94 17 41 46,02 

 

Symbol 
ident. 

odcinka 
(ID) 

Nazwa odcinka Warto�� 	DR wg. 
GPR 2005 [P/d] 

Typ przekroju 
drogowego Klasa drogi 

A4_190_4 GR.WOJ.-PR�DY 19676 2 x 2 A 

 
 
2.2.2. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych w 

programie 

2.2.2.1 Istniej�ce powiatowe lub gminne programy ochrony �rodowiska 

W ramach niniejszego Programu wykonano analizy szeregu opracowa� 
obejmuj�cych swym zakresem tereny, na których zlokalizowany jest analizowany 
odcinek drogi. Poni�ej przedstawiono główne ustalenia powiatowych i gminnych 
programów ochrony �rodowiska oraz opracowa� pokrewnych dla analizowanego 
odcinka autostrady A4 (od granicy województwa opolskiego do wsi Pr�dy) które maj� 
odniesienie do niniejszego opracowania: 

 Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2007 – 2020 [43],  
 Program Ochrony 	rodowiska Powiatu Brzeskiego [41], 
 Strategia Rozwoju Wspólnoty Opolskiej na lata 2006 – 2015 [45], 
 Program Ochrony 	rodowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2008 –

2011 [46], 
 Strategia Rozwoju Gminy Olszanka na lata 2000 – 2015 [42], 
 Program Ochrony 	rodowiska dla Gminy Olszanka na lata 2006 – 2009 

z uwzgl�dnieniem perspektywy na lata 2010 – 2013 [47], 
 Strategia Rozwoju Gminy Grodków na lata 2007 – 2020  [48], 
 Aktualizacja programu ochrony �rodowiska dla gminy Lewin Brzeski na 

lata 2010 – 2013 z perspektyw� na lata 2014 – 2017 [49], 
 Strategia Rozwoju Gminy Lewin Brzeski na lata 2001 – 2015 [50], 
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 Aktualizacja programu ochrony �rodowiska dla gminy Niemodlin na lata 
2010 – 2013 z perspektyw� na lata 2014 – 2017 [51], 

 Strategia Zrównowa�onego Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2008 – 
2015 [52], 

 Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy D�browa 
[53], 

 Program Ochrony 	rodowiska Gminy D�browa [44]. 
„Program Ochrony 	rodowiska Powiatu Brzeskiego” [41] wskazuje jako jedno 

ze �ródeł zagro�enia hałasem autostrad� A4. Zaznaczono jednak, �e autostrada ta 
przebiega głównie przez tereny niezamieszkałe, a tam gdzie budynki s� w bliskiej 
odległo�ci, s� wybudowane ekrany, dlatego te� jej wpływ nie jest tak du�y. Wi�kszym 
problemem na terenie Powiatu Brzeskiego okazuj� si� by� drogi krajowe 
i wojewódzkie, gdzie nat��enie ruchu jest du�e i które znajduj� si� bezpo�rednio 
przy zabudowaniach, przebiegaj�c przez centra miejscowo�ci. W zakresie ochrony 
przed hałasem komunikacyjnym wyznaczono nast�puj�ce zadania do realizacji: 

 Prowadzenie bazy danych obejmuj�cej mapy akustyczne, informacje 
dotycz�ce terenów zagro�onych hałasem i terenów przekrocze� 
dopuszczalnego poziomu hałasu, 

 Inwentaryzacja najwi�kszych �ródeł hałasu oraz kontrola przestrzegania 
decyzji dotycz�cych emisji hałasu, 

 Okre�lenie obszarów, gdzie nale�y dokona� oceny akustycznej 
�rodowiska, 

 W przypadku stwierdzenia obszarów, gdzie nale�y dokona� oceny 
akustycznej �rodowiska, wykonanie mapy akustycznej, 

 Monitoring hałasu drogowego i kolejowego, 
 Systematyczne wprowadzanie pasów wielowarstwowej zieleni izolacyjnej 

i obwałowa� ziemnych oraz ekranów akustycznych wzdłu� dróg i wokół 
uci��liwych zakładów. 

 „Program Ochrony 	rodowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2008 – 2011” 
[46] wskazuje jako podstawowe �ródło hałasu ruch drogowy, w tym autostrad� A4. 
Jako cele krótkoterminowe i kierunki działa� wyznaczono: 

 Przeprowadzenie oceny stanu akustycznego �rodowiska dla terenów 
pozostaj�cymi pod negatywnym wpływem akustycznym ze strony dróg, 
linii kolejowych i zakładów przemysłowych, 

 Minimalizacj� emisji hałasu komunikacyjnego przez m.in. budow� 
ekranów akustycznych wzdłu� dróg gdzie wyst�puj� przekroczenia 
standardów akustycznych, 

 Uwzgl�dnienie potrzeb w zakresie ochrony przed hałasem w studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Dokument „Program Ochrony 	rodowiska dla Gminy Olszanka na lata 2006 - 
2009 z uwzgl�dnieniem perspektywy na lata 2010 – 2013” [47] przyjmuje 
ograniczenie emisji hałasu na odcinkach wzdłu� głównych dróg krajowych do 
poziomu równowa�nego nie przekraczaj�cego w porze nocnej 55dB za podstawowe 
zało�enie w zakresie polityki ekologicznej w zakresie ochrony �rodowiska przed 
hałasem. W tym zakresie za główne zadania postawiono: 

 Przebudow� i modernizacja dróg, 
 Wymian� okien w budynkach mieszkalnych i obiektach u�ytkowych, 

budowa ekranów, 
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 Uwzgl�dnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
rozwi�za� zgodnych ze wszystkimi unormowaniami prawnymi 
i zawieraj�cy kierunki działa� z zakresu ochrony przed hałasem, 

 Wykonanie prognoz oddziaływania na �rodowisko nowo projektowanej 
zabudowy i zagospodarowania terenów na etapie sporz�dzania 
miejscowych, 

 Monitoring warunków akustycznych, 
 Edukacj� ekologiczn�. 

 
W „Aktualizacji programu ochrony �rodowiska dla gminy Lewin Brzeski na lata 

2010 – 2013 z perspektyw� na lata 2014 – 2017” [49]  jako cel �redniookresowy do 
2017 r. okre�lono „dokonanie wiarygodnej oceny nara�enia społecze�stwa na 
ponadnormatywny hałas i podj�cie kroków do zmniejszenia tego zagro�enia tam, 
gdzie jest ono najwi�ksze. Cel ten ma by� realizowany m.in. poprzez nast�puj�ce 
działania podejmowane przez gmin�: 

 Budowa �cie�ek rowerowych, 
 Wprowadzenie straf wolnych od ruchu samochodowego, 
 Modernizacja nawierzchni dróg, 
 Usprawnianie organizacji ruchu drogowego, 
 Przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. 

lokalizowania w s�siedztwie przedsi�wzi�� o zbli�onej uci��liwo�ci 
hałasu, 

 Budowa ulic Chopina i Kasztanowej, 
 Rozbudowa drogi wzdłu� torów w Lewninie Brzeskim (ul. Kolejowa) wraz 

z odwodnieniem, 
 Remont i przebudowa drogi gminnej relacji Borkowice – Bła�ejów wraz z 

odwodnieniem, 
 Budowa dróg na osiedlu „Zatorze” w Lewninie Brzeskim, 
 Budowa ulic Nysa�skiej i Ochronnej w Lewinie Brzeskim, 
 Przygotowanie dokumentacji do budowy w�zła autostrady A4. 

Dodatkowo gmina ma koordynowa� nast�puj�ce działania maj�ce na celu 
popraw� klimatu akustycznego: 

 Wykonywanie pomiarów emisji hałasu przez okre�lonych prawem 
zarz�dców dróg i podmioty gospodarcze oraz przekazywanie wyników 
pomiarów uprawnionym organom ochrony �rodowiska w formie ustalonej 
prawem, 

 Tworzenie obszarów ograniczonego u�ytkowania zgodnie z wymogami 
obowi�zuj�cych przepisów prawnych w zakresie ochrony �rodowiska, 

 Tworzenie bazy danych na podstawie wyników uzyskanych 
z prowadzonego monitoringu przez Opolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony 	rodowiska w Opolu, od zarz�dców dróg 
publicznych z pomiarów emisji oraz zgłosze� w zwi�zku z wyst�puj�c� 
uci��liwo�ci� emisji hałasu, 

 Ustalenie i egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w �rodowisku przez wła�ciwe organy i inspekcje ochrony �rodowiska  

 Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymaga� 
dotycz�cych ochrony �rodowiska. 

 
W „Aktualizacji programu ochrony �rodowiska dla gminy Niemodlin na lata 2010 

– 2013 z perspektyw� na lata 2014 – 2017 [51], podobnie jak dla poprzednioego 
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dokumentu jako �redniookresowy cel strategiczny do 2017 r. okre�lono: „dokonanie 
wiarygodnej oceny nara�ania społecze�stwa na ponadnormatywny hałas i podj�cie 
kroków do zmniejszenia tego zagro�enia tam, gdzie jest ono najwi�ksze”. Cel ten ma 
zosta� realizowany przez nast�puj�ce działania realizowane przez gmin�: 

 Budowa �cie�ek rowerowych, 
 Wprowadzenie straf wolnych od ruchu samochodowego, 
 Modernizacja nawierzchni dróg, 
 Usprawnianie organizacji ruchu drogowego, 
 Przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. 

lokalizowania w s�siedztwie przedsi�wzi�� o zbli�onej uci��liwo�ci 
hałasu, 

 Projekt techniczny przebudowy ulicy Mickiewicza w Niemodlinie, 
 Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta 
 Sporz�dzenie dokumentacji przebudowy ul. Nowej w Niemodlinie, 
 Budowa dróg na osiedlu Chopina w Niemodlinie. 

Gmina ma równie� koordynowa� nast�puj�ce działania, które b�d� 
podejmowane przez inne podmioty w celu poprawy stanu klimatu akustycznego: 

 Wykonywanie pomiarów emisji hałasu przez okre�lonych prawem 
zarz�dców dróg i podmioty gospodarcze oraz przekazywanie wyników 
pomiarów uprawnionym organom ochrony �rodowiska w formie ustalonej 
prawem, 

 Tworzenie obszarów ograniczonego u�ytkowania zgodnie z wymogami 
obowi�zuj�cych przepisów prawnych w zakresie ochrony �rodowiska, 

 Tworzenie bazy danych na podstawie wyników uzyskanych 
z prowadzonego monitoringu przez Opolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony 	rodowiska w Opolu, od zarz�dców dróg 
publicznych z pomiarów emisji oraz zgłosze� w zwi�zku z wyst�puj�c� 
uci��liwo�ci� emisji hałasu, 

 Ustalenie i egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w �rodowisku przez wła�ciwe organy i inspekcje ochrony �rodowiska  

 Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymaga� 
dotycz�cych ochrony �rodowiska. 

„Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy D�browa” [53] za 
jeden z celów strategicznych przyjmuje restytucj� przyrodnicz� struktury 
przestrzennej obszaru gminy, m.in. poprzez ograniczenie uci��liwo�ci wynikaj�cych 
ze wzrostu poziomu hałasu komunikacyjnego.  

Jednym z celów strategii długoterminowej „Programu Ochrony 	rodowiska dla 
gminy D�browa” [44] jest zmniejszenie ucia�liwosci hałasu dla mieszkanców 
i srodowiska, przez obni�enie jego nat��enia do poziomu obowiazujacych 
standardów. Program ten za kierunki realizacji powy�szego celu przyjmuje: 

 Wzmocnienie kontroli jednostek gospodarczych, w zakresie ich wpływu 
na poziom hałasu w otoczeniu, 

 Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 
z uwzglednieniem poziomu hałasu, szczególnie przy lokalizacji nowych 
dróg lub budownictwa mieszkaniowego, w sasiedztwie ju� istniejacych 
tras komunikacyjnych, 

 Zastosowanie ekranów przeciwhałasowych i nasadze� izolacyjnych 
wzdłu� autostrady, 

 Opracowanie mapy terenów zagro�onych hałasem, 
 Rozbudowanie systemu monitorowania hałasu drogowego, 
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 Wymiana okien na dzwi�koszczelne, 
 Sprawny oraz wewn�trznie i zewn�trznie zintegrowany system 

transportowo-komunikacyjny, 
 Uwolnienie centrów miejscowosci z ruchu tranzytowego, 
 Polepszenie stanu technicznego dróg, 
 Szeroko poj�ta edukacja ekologiczna oraz działalno�� promocyjna na 

rzecz ekologii, 
 Koordynacja dokumentów planistycznych i strategicznych na wszystkich 

szczeblach. 
W „Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2007 – 2020” [43], „Strategii 

Rozwoju Wspólnoty Opolskiej na lata 2006 – 2015” [45], „Strategii Rozwoju Gminy 
Olszanka na lata 2000 – 2015” [42], „Strategia Rozwoju Gminy Grodków na lata 
2007 – 2020” [48], „Strategia Rozwoju Wspólnoty Opolskiej na lata 2006 – 2015”  
[45] oraz „Strategia Rozwoju Gminy Lewin Brzeski na lata 2001 – 2015” [50] nie 
poruszono tematyki zwi�zanej z nadmiernym hałasem generowanym przez ci�gi 
drogowe. 

 
2.2.2.2 Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, maj�ce wpływ na stan 

akustyczny �rodowiska 

 
Podstawowymi aktami prawa miejscowego okre�laj�cymi warunki ochrony 

akustycznej dla poszczególnych kategorii u�ytkowania przestrzeni miejskiej s� 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W ramach wykonywania 
niniejszego Programu dokonano szczegółowej analizy wszystkich miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, obowi�zuj�cych w chwili wykonywania 
niniejszego Programu.  

Wyniki analizy zostały przedstawione poni�ej w tabl. 2.4, w której zawarto m.in.: 
 Nazw� dokumentu planistycznego (miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – 
studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego) 

 Akt powołuj�cy zawieraj�cy numer uchwały i dat� jej podj�cia. 
 

Tabl. 2.4 Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
studiów uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

obowi�zuj�cych na terenach s�siaduj�cych z autostrad� A4 na odcinku od granicy 
województwa opolskiego do wsi Pr�dy 

L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce 
klimatu akustycznego 

1 

Zmiana Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Terenu Aktywizacji Gospodarczej w 

rejonie w�zła „Przylesie” 

Uchwała nr XXX/18/02 
Rady Miejskiej w 
Grodkowie z dnia 

30.12.2002 r 

- 

2 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Terenu Aktywizacji 

Gospodarczej w rejonie w�zła 
„Przylesie” 

Uchwała nr XIX/196/01 
Rady Miejskiej w 
Grodkowie z dnia 

27.06.2001 r. 

- 

3 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego niektórych 
miejscowo�ci Gminy Grodków 

Uchwała nr 
XXXV/376/2006 Rady 

Miejskiej w Grodkowie z 
- 
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L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce 
klimatu akustycznego 

dnia 27.09.2006 r. 

4 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Olszanka – 
tereny inwestycyjne w rejonie w�zła 

autostradowego „Przylesie” 

Uchwała nr 
XXX/297/2002 Rady 

Gminy Olszanka z dnia 
22.IV.2002 r. 

- 

5 
Studium Uwarunkowa� i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Olszanka – autostrada A4 

Uchwała nr 
XIV/121/2000 Rady 

Gminy Olszanka z dnia 
24.II.2000 r. 

- 

6 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego dla miejscowo�ci 

Sarny Wielkie 

Uchwała nr XXIX/178/97 
Rady Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 
24.04.1997 r. 

- 

7 
Studium Uwarunkowa� i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy NIemodlin 

Uchwała nr XL/277/98 
Rady Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 
23.04.1998 r. 

- 

8 

Miejscowy Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego  

gminy D�browa obejmuj�cego cz��� 
wsi Pr�dy w rejonie „ w�zła Pr�dy” 

Uchwała nr XXVI/175/05 
Rady Gminy D�browa z 

dnia 27.06.2006 r. 

W ramach planu ustalono 
strefy granicze� zabudowy 

na stały pobyt ludzi od 
autostrady – KD-A i od drogi 
kajowej  – KD-GP  ze zgl�du 

na mo�liwe przekroczenie 
standardów akustycznych 

(hałas komunikacyjny). 
Ponadto ustala si� tereny 

zieleni: ZI, (ZI) - 
przeznaczenie podstawowe 
lub towarzysz�ce – tereny 

zieleni izolacyjnej zakładanej 
przy w�złach i wzdłu� ci�gów 

dróg, ulic i �cie�ek 
rowerowych oraz ZK - tereny 
zieleni izolacyjnej formowane 
jako osłony przeciw hałasowi 

komunikacyjnemu lub 
dodatkowo wyposa�ane 
w urz�dzenia budowlane 

tłumi�ce hałas i zakładane 
przy w�złach i wzdłu� ci�gów 

dróg i ulic w miejscach 
wymagaj�cych ochrony 

akustycznej, potwierdzonej 
pomiarami hałasu dla 

terenów przeznaczenia 
podstawowego 

z pomieszczeniami na stały 
pobyt ludzi. W zakresie 
ochrony przed hałasem 

ustala si� obowi�zek 
utrzymania poziomu  
hałasu zewn�trznego 

mierzonego na granicy 
terenu przeznaczenia 

podstawowego obj�tego 
ochron�, wg norm 

okre�lonych w przepisach 
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L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce 
klimatu akustycznego 

odr�bnych.  

9 

Miejscowy Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego  

gminy D�browa obejmuj�cego cz��� 
wsi Pr�dy w rejonie „ w�zła Pr�dy” 

Uchwała nr XXVI/175/05 
Rady Gminy D�browa z 

dnia 27.06.2006 r. 

Odno�nie zasady 
zagospodarowania dla 

terenów zieleni izolacyjnej – 
ZI, (ZI)  i zieleni izolacyjnej 

z urz�dzeniami budowlanymi 
osłon przeciwakustycznych  - 

(ZK): ustala si� budow� 
i przebudow� pasów zieleni 

izolacyjnej lub zieleni 
z urz�dzeniami chroni�cymi 

przed hałasem 
komunikacyjnym oraz 
dokonywanie wymiany 

nasadze� drzew i krzewów 
wg układu i doboru gatunków 

okre�lonego 
w specjalistycznych 

projektach i odpornych na 
zanieczyszczenia 

komunikacyjne. Lokalizacj� 
i rodzaj zabezpiecze� 

przeciwakustycznych nale�y 
ustali� na podstawie  

prognozy projektowej hałasu 
lub po przeprowadzeniu 

bada� faktycznego poziomu 
hałasu oraz dokonaniu 

okre�lenia rodzaju osłon, jak 
np.: ziele� zwarta 

trójstopniowa, obwałowania 
ziemne obsadzone zieleni�, 

mury z zieleni�, ekrany 
w zieleni, lub inne osłony. 

Okre�la si� równie� funkcje 
u�ytkowe w pasach ulic 
i dróg pomi�dzy liniami 

rozgraniczenia   
     stanowi�cych przestrze� 
publiczn� jako nast�puj�ce: 
ziele� izolacyjn�  w miar� 

potrzeb i mo�liwo�ci 
terenowych oraz ekrany 

akustyczne – stosownie do 
konieczno�ci, po 

stwierdzeniu przekroczenia 
norm hałasu dopuszczalnego 
na terenach przylegaj�cych 

do dróg. 

 

 
 



Program ochrony �rodowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami poło�onych wzdłu� 
dróg krajowych z terenu województwa opolskiego na lata 2008- 2013 

 
 
 

36 

2.3. Cz��
 graficzna 

 
Rys. 2.1. Orientacyjna lokalizacja odcinka autostrady A4 od granicy województwa 

opolskiego do w�zła „Pr�dy” [13] 
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Rys. 2.2 Orientacyjna lokalizacja odcinków z podziałem na priorytety nara�enia na hałas w ci�gu autostrady A4 od granicy województwa 

opolskiego do w�zła „Pr�dy” 
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2.4. Spis tabel i rysunków 

Spis tabel: 
 
Tabl. 2.1. Tereny zagro�one hałasem zlokalizowane w s�siedztwie analizowanego 
odcinka autostrady A4 (granica województwa opolskiego - w�zeł „Pr�dy”) obj�te 
opracowaniem programu ochrony �rodowiska przed hałasem 

Tabl. 2.2. Zestawienie działa� naprawczych do wykonania w celu poprawy klimatu 
akustycznego dla odcinka autostrady A4 (granica województwa opolskiego - w�zeł 
„Pr�dy”) 

Tabl. 2.3 Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego ci�gu autostrady A4 na 
odcinku granica województwa – Pr�dy [8] 
 
Tabl. 2.4 Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
studiów uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
obowi�zuj�cych na terenach s�siaduj�cych z autostrad� A4 na odcinku od granicy 
województwa opolskiego do wsi Pr�dy 
 
 
Spis rysunków: 
 

Rys. 2.1. Orientacyjna lokalizacja odcinka autostrady A4 od granicy województwa 
opolskiego do w�zła „Pr�dy” [13] 

Rys. 2.2 Orientacyjna lokalizacja odcinków z podziałem na priorytety nara�enia na 
hałas w ci�gu autostrady A4 od granicy województwa opolskiego do w�zła „Pr�dy” 



Program ochrony �rodowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami poło�onych wzdłu� 
dróg krajowych z terenu województwa opolskiego na lata 2008- 2013 

 
 
 

52 

3. AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU PR�DY - D�BRÓWKA GÓRNA 

3.1. Cz��
 opisowa 

3.1.1. Opis obszaru obj�tego zakresem programu 

Analizowany odcinek drogi o długo�ci 22 km rozpoczyna si� w km 219+300 
(Pr�dy) a ko�czy w km 241+300 (D�brówka Górna). Jest on cz��ci� autostrady A4, 
stanowi�cej wa�ny szlak komunikacyjny, ł�cz�cy wschód i zachód Polski. 
Analizowany odcinek przebiega przez gminy: Niemodlin, D�browa, Tułowice, 
Komprachcice i Prószków w powiatach opolskim oraz krapkowickim. Granice 
obszaru analizowanego w niniejszym Programie stanowi� izolinie dopuszczalnych 
poziomów d�wi�ku okre�lonych wska�nikami LDWN i LN. Granice te okre�lono 
w opracowanej mapie akustycznej [8], która stanowi podstaw� niniejszego programu. 
Si�gaj� one na terenach otwartych do około 500 m od kraw�dzi jezdni. Obszar, na 
którym wyst�puj� przekroczenia dopuszczalnych poziomów d�wi�ku, a tym samym 
stanowi�cy zakres niniejszego Programu, ma powierzchni� około 44 km2. 

Na rys. 3.1 przedstawiono orientacyjn� lokalizacj� odcinka autostrady A4 
obj�tego zakresem opracowania. 

 
3.1.2. Podanie narusze	 dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku 

wraz z podaniem zakresu naruszenia  

Zakres narusze� dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku 
pochodz�cego od ruchu pojazdów odbywaj�cego si� po analizowanym odcinku 
autostrady A4 przedstawiono w tabl. 3.1. W tabeli tej zestawiono opis zakresu 
przekrocze� warto�ci dopuszczalnych w przyporz�dkowaniu do poszczególnych 
odcinków, dla których warto�� wska�nika M okre�lonego na podstawie Mapy 
akustycznej [8] jest wi�ksza od 0. Do ka�dego odcinka przypisano równie� priorytet 
nara�enia na hałas, który okre�lono na podstawie analiz przeprowadzonych 
w ramach niniejszego Programu.  
 

Tabl. 3.1. Tereny zagro�one hałasem zlokalizowane w s�siedztwie analizowanego 
odcinka autostrady A4 Pr�dy – D�brówka Górna obj�te opracowaniem programu 

ochrony �rodowiska przed hałasem 

Lp 
Orientacyjny 

kilometra 
Zakres narusze	 dopuszczalnych 

warto�ci poziomu hałasu wyraonego 
wska�nikiem LDWN 

Nazwa gminy Priorytet 
Od Do 

1. 220+700 221+400 

Pierwsza linia zabudowy znajduje si� 
w strefie poziomu d�wi�ku okre�lonego 

wska�nikiem LDWN o warto�ci 60 - 65 dB na 
odcinku od km 220+800 do 221+300. 

Pozostałe budynki zlokalizowane na tym 
odcinku w wi�kszej odległo�ci od drogi 
znajduj� si� w zasi�gach oddziaływania 

hałasu o poziomie przekraczaj�cym 
warto�ci dopuszczalne. 

D�browa Niski 

2. 222+500 223+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje si� 
w strefie poziomu d�wi�ku okre�lonego 

wska�nikiem LDWN o warto�ci 60 - 65 dB na 
odcinku od km 222+600 do km 222+850. 
Pozostałe budynki zlokalizowane na tym 
odcinku w wi�kszej odległo�ci od drogi 

D�browa Niski 



Program ochrony �rodowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami poło�onych wzdłu� 
dróg krajowych z terenu województwa opolskiego na lata 2008- 2013 

 
 
 

53 

Lp 
Orientacyjny 

kilometra 
Zakres narusze	 dopuszczalnych 

warto�ci poziomu hałasu wyraonego 
wska�nikiem LDWN 

Nazwa gminy Priorytet 
Od Do 

znajduj� si� w zasi�gach oddziaływania 
hałasu o poziomie przekraczaj�cym 

warto�ci dopuszczalne. 

3. 235+350 235+650 

Pierwsza linia zabudowy znajduje si� 
w strefie poziomu d�wi�ku okre�lonego 

wska�nikiem LDWN o warto�ci 55 - 60 dB na 
wysoko�ci km 235+500. Pozostałe budynki 
zlokalizowane na tym odcinku w wi�kszej 

odległo�ci od drogi znajduj� si� 
w zasi�gach oddziaływania hałasu 

o poziomie przekraczaj�cym warto�ci 
dopuszczalne. 

Prószków Niski 

4. 236+150 236+850 

Pierwsza linia zabudowy znajduje si� 
w strefie poziomu d�wi�ku okre�lonego 

wska�nikiem LDWN o warto�ci 60 - 65 dB na 
długo�ci od km 236+250 do 236+700. 

Pozostałe budynki zlokalizowane na tym 
odcinku w wi�kszej odległo�ci od drogi 
znajduj� si� w zasi�gach oddziaływania 

hałasu o poziomie przekraczaj�cym 
warto�ci dopuszczalne. 

Prószków Niski 

 
3.1.3. Wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresów działa	 

niezb�dnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu 
w �rodowisku 

Analizowany odcinek autostrady A4 charakteryzuje si� du�ym nat��eniem 
ruchu oraz znacznymi pr�dko�ciami pojazdów. Te dwa parametry decyduj� 
o niekorzystnym stanie klimatu akustycznego w jego s�siedztwie. Zasi�gi 
oddziaływania hałasu o poziomie przekraczaj�cym warto�ci dopuszczalne si�gaj� do 
około 500 m od kraw�dzi jezdni. Powoduje to fakt, i� budynki mieszkalne 
zlokalizowane nawet w znacznej odległo�ci od autostrady pozostaj� w zasi�gach 
hałasu. W zwi�zku z tym faktem wska�nik M na terenach podlegaj�cych ochronie 
akustycznej przyjmuje warto�ci wi�ksze od zera. Na rys. 3.2 przedstawiono podział 
odcinków autostrady A4 ze wzgl�du na priorytet nara�enia na hałas przypisany 
w ramach Programu.  

Dla odcinków dróg, w s�siedztwie których zlokalizowana jest zabudowa 
mieszkaniowa podlegaj�ca ochronie akustycznej zaproponowano w ramach 
niniejszego opracowania działania naprawcze, które nale�y zrealizowa� w czasie 
trwania Programu. Poni�ej w tabl. 3.2 przedstawiono zestawienie tych działa� wraz 
z terminem ich realizacji (harmonogramem Programu) oraz szacunkowymi kosztami. 
W przypadku autostrady A4 działania te polegaj� przede wszystkim na sprawdzeniu 
skuteczno�ci istniej�cych ekranów akustycznych oraz w miar� potrzeby 
zastosowaniu kolejnych urz�dze� przeciwhałasowych. Wynika to z faktu, 
i� planowane inwestycje drogowe nie przyczyni� si� do spadku ruchu na 
autostradzie, czyli nie mog� by� traktowane jako działania, których jednym z celów 
b�dzie poprawa klimatu akustycznego na zagro�onych terenach. Dodatkowo nie 
nale�y wprowadza� na drodze tej klasy jak� jest autostrada ogranicze� pr�dko�ci, 
która jest jednym z czynników determinuj�cych oddziaływanie akustyczne ruchu 
pojazdów. 
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Tabl. 3.2. Zestawienie działa� naprawczych do wykonania w celu poprawy klimatu 
akustycznego dla odcinka autostrady A4 na odcinku Pr�dy – D�brówka Górna 

Lp. 
Orientacyjny 

kilometra� odcinka 
Działania maj�ce na celu 

popraw� klimatu 
akustycznego 

Szacunkowe 
koszty Termin realizacji Nazwa 

gminy 
Od Do 

1. 220+700 221+400 

Pomiary skuteczno�ci 
istniej�cych ekranów 

akustycznych, rozbudowa 
istniej�cych urz�dze� 
przeciwd�wi�kowych 
(je�eli na podstawie 

analizy wyników pomiarów 
zostanie stwierdzona taka 

potrzeba). 
Budowa ekranu 

akustycznego chroni�cego 
zabudow� mieszkaniow�  

1.65 mln zł * 

Pomiary 
skuteczno�ci 

ekranów 
akustycznych -  

2011 r., Budowa 
ekranów 

akustycznych - 
2013 r. 

D�browa 

2. 222+500 223+000 

Pomiary skuteczno�ci 
istniej�cych ekranów 

akustycznych, rozbudowa 
istniej�cych urz�dze� 
przeciwd�wi�kowych 
(je�eli na podstawie 

analizy wyników pomiarów 
zostanie stwierdzona taka 

potrzeba). 

- * 

Pomiary 
skuteczno�ci 

ekranów 
akustycznych -  

2011 r., 
Rozbudowa 

ekranów 
akustycznych - 

2013 r. 

D�browa 

3. 235+350 235+650 

Pomiary skuteczno�ci 
istniej�cych ekranów 

akustycznych, rozbudowa 
istniej�cych urz�dze� 
przeciwd�wi�kowych 
(je�eli na podstawie 

analizy wyników pomiarów 
zostanie stwierdzona taka 

potrzeba). 

- * 

Pomiary 
skuteczno�ci 

ekranów 
akustycznych -  

2011 r., 
Rozbudowa 

ekranów 
akustycznych - 

2013 r. 

Prószków 

4. 236+150 236+850 

Pomiary skuteczno�ci 
istniej�cych ekranów 

akustycznych, rozbudowa 
istniej�cych urz�dze� 
przeciwd�wi�kowych 
(je�eli na podstawie 

analizy wyników pomiarów 
zostanie stwierdzona taka 

potrzeba). 

- * 

Pomiary 
skuteczno�ci 

ekranów 
akustycznych -  

2011 r., 
Rozbudowa 

ekranów 
akustycznych - 

2013 r. 

Prószków 

Szacunkowe koszty działa	 naprawczych na całym analizowanym 
odcinku 1.65 mln zł * 

*) Koszty działa� s� uzale�nione wielko�ci zabezpiecze� akustycznych, które trzeba b�dzie dobudowa� po 
wykonaniu pomiarów skuteczno�ci istniej�cych zabezpiecze� przeciwd�wi�kowych. Na etapie wykonywania 
Programu ochrony �rodowiska przed hałasem nie mo�na ich oszacowa�. 

 

Jednostk� odpowiedzialn� za realizacj� zada� zawartych w tabl. 3.2 jest 
Zarz�dzaj�cy odcinkiem autostrady A4 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad.  

Po zastosowaniu zawartych w tabl. 3.2 działa� naprawczych klimat akustyczny 
w s�siedztwie analizowanego odcinka drogi klimat akustyczny ulegnie poprawie. 
Budynki mieszkalne znajd� si� poza zasi�giem oddziaływania hałasu o poziomie 
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przekraczaj�cym warto�ci dopuszczalne. Nale�y jednak zaznaczy�, �e w ramach 
opracowania zaproponowano jedynie miejsca, gdzie nale�y zastosowa� ekrany 
akustyczne. Szczegółowe parametry akustyczne (długo��, wysoko��, rodzaj 
wypełnienia) oraz szczególow� lokalizacj� nale�y okre�li� na podstawie pomiarów 
i oblicze� hałasu oraz projektu budowlanego. Skuteczno�� tych zabezpiecze� 
zostanie okreslona na etapie wykonywania kolejnej Mapy akustycznej. Map� imisji 
d�wi�ku po zastosowaniu proponowanych działa� naprawczych przedstawiono na 
rys. 3.3. 

W razie konieczno�ci dodatkowe działania naprawcze dla analizowanego 
odcinka autostrady A4 nale�y zaproponowa� w nast�pnym Programie ochrony 
�rodowiska przed hałasem. 

Dodatkowo nale�y zwróci� szczególn� uwag� na wła�ciwe planowanie 
przestrzenne w s�siedztwie analizowanego odcinka drogi. Nale�y to do obowi�zków 
wła�ciwych organów administracji publicznej. Przede wszystkim nie nale�y zezwala� 
na budowanie nowych budynków podlegaj�cych ochronie akustycznej w strefie 
oddziaływania hałasu pochodz�cego od ruchu pojazdów o poziomie 
przekraczaj�cym warto�ci dopuszczalne. Szczegółowe zasady wła�ciwego 
planowania przestrzennego opisano w rozdziale 1.4.2 niniejszego Programu. 

 

3.2. Uzasadnienie zakresu okre�lonych w programie zagadnie	 

3.2.1. Dane i wnioski ze sporz�dzonych map akustycznych 

3.2.1.1 Charakterystyki terenów obj�tych programem, w tym liczby 
mieszka�ców, g�sto�ci zaludnienia oraz zakresu przekrocze� 
dopuszczalnych hałasu w �rodowisku 

Na obszarze analizowanego ci�gu w zagospodarowaniu terenu dominuj� 
tereny rolnicze. Zwarta zabudowa jednorodzinna wyst�puje w nast�puj�cych 
miejscowo�ciach poło�onych w pobli�u autostrady A4: Pr�dy, Siedliska, Polska 
Nowa Wie�, Ja�kowice, Prószków, Przypiecz, Le�nik, Wybłyszczów, . Na pozostałym 
obszarze wyst�puje zabudowa o charakterze rozproszonym (głównie zagrodowa). 
W okolicy miejscowo�ci Przysiecz analizowany ci�g s�siaduje ze zbiornikami 
wodnymi [8]. 

Wg szacunków wykonanych w ramach Map akustycznych dla dróg krajowych 
o nat��eniu ruchu powy�ej 16 400 pojazdów na dob� [8] w zasi�gu pasa analizy 
niekorzystnego oddziaływania hałasu emitowanego przez pojazdy poruszaj�ce si� 
analizowanym odcinkiem autostrady A4 mieszkało 217 osób w 57 budynkach 
mieszkalnych (według wska�nika LDWN). Szacunkowa powierzchnia obszarów 
nara�onych na oddziaływanie hałasu wynosi ok. 8,1 km2.   

W analizowanym obszarze stwierdzono naruszenia warto�ci dopuszczalnych 
hałasu, których szczegółow� specyfikacj� uj�to w rozdziale 3.1.2. 
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3.2.1.2 Charakterystyka techniczno - akustyczna �ródeł hałasu maj�cych 
negatywny wpływ na klimat akustyczny 

 

Poni�ej w tabl. 3.3 przedstawiono szczegółowe dane lokalizacyjno - techniczne 
analizowanego odcinka drogi. 

 

Tabl. 3.3 Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego ci�gu autostrady A4 na 
odcinku Pr�dy – D�brówka Górna [8] 

Symbol 
ident. 

odcinka 
(ID) 

Nr 
drogi 

Pocz�tek 
odcinka 

[km] 

Współrz�dne geograficzne GPS 
Koniec 
odcinka 

[km] 

Współrz�dne geograficzne GPS 

N E N E 

st. min. sek. st. min. sek. st. min. sek. st. min. sek. 

A4_219_3 A4 
E40 219+300 50 39 41,94 17 41 46,02 241+300 50 31 42,36 17 55 7,32 

 

Symbol 
ident. 

odcinka 
(ID) 

Nazwa odcinka Warto�� 	DR wg. 
GPR 2005 [P/d] 

Typ przekroju 
drogowego Klasa drogi 

A4_219_3 PR�DY-D�BRÓWKA GÓRNA 17699 2 x 2 A 

 

3.2.2. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych 
w programie 

 
3.2.2.1 Istniej�ce powiatowe lub gminne programy ochrony �rodowiska 

W ramach niniejszego Programu wykonano analizy szeregu opracowa� 
obejmuj�cych swym zakresem tereny, na których zlokalizowany jest analizowany 
odcinek drogi. Poni�ej przedstawiono główne ustalenia powiatowych i gminnych 
programów ochrony �rodowiska oraz opracowa� pokrewnych w przypadku 
analizowanego odcinka autostrady A4 na odcinku od km 219+300 do km 241+300 
(Pr�dy – D�brówka Górna), które maja odniesienie do niniejszego opracowania: 

 Strategia Rozwoju Wspólnoty Opolskiej na lata 2006 – 2015 [45], 
 Program Ochrony 	rodowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2008 –

2011 [46], 
 Strategia Powiatu Krapkowickiego na lata 2007-2013 [26], 
 Program Ochrony 	rodowiska Powiatu Krapkowickiego na lata 2004 – 

2007 z uwzgl�dnieniem perspektywy na lata 2008-2011 [27], 
 Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy D�browa 

[53], 
 Program Ochrony 	rodowiska Gminy D�browa [43], 
 Strategia Rozwoju Gminy Tułowice [54], 
 Strategia Rozwoju Gminy Komprachcice [55], 
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 Strategia Rozwoju Gminy Prószków [56], 
 Program Ochrony 	rodowiska dla Gminy Prószków na lata 2004 – 2015 

[57], 
 Strategia Rozwoju Wspólnoty Krapkowickiej [28], 
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krapkowice na lata 2004-2006 [29], 
 Program Ochrony 	rodowiska dla Miasta i Gminy Krapkowice na lata 

2004-2007 z perspektyw� na lata 2008-2011 [30]. 
„Program Ochrony 	rodowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2008 – 2011” 

[46] wskazuje jako podstawowe �ródło hałasu ruch drogowy, w tym autostrad� A4. 
Jako cele krótkoterminowe i kierunki działa� wyznaczono: 

 Przeprowadzenie oceny stanu akustycznego �rodowiska dla terenów 
pozostaj�cymi pod negatywnym wpływem akustycznym ze strony dróg, 
linii kolejowych i zakładów przemysłowych, 

 Minimalizacj� emisji hałasu komunikacyjnego przez m.in. budow� 
ekranów akustycznych wzdłu� dróg gdzie wyst�puj� przekroczenia 
standardów akustycznych, 

 Uwzgl�dnienie potrzeb w zakresie ochrony przed hałasem w studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

W „Programie Ochrony 	rodowiska Powiatu Krapkowickiego na lata 2004-2007 
z uwzgl�dnieniem perspektywy na lata 2008-2011” [27] hałas drogowy jest uwa�any 
za jedno z najbardziej uci��liwych �ródeł hałasu. Układ komunikacyjny na terenie 
powiatu, jako�� dróg, wzrost zatłoczenia systemu drogowego, nakładanie si� ruchu 
tranzytowego na ruch lokalny przy braku systemu obwodnic usuwaj�cych ruch 
tranzytowy z centrów miejscowo�ci, lokalizacja zabudowy mieszkaniowej 
w bezpo�redniej blisko�ci ci�gów komunikacyjnych jest przyczyn� emisji hałasu do 
�rodowiska. Obci��enie dróg na terenie powiatu nale�y zaliczy� do wysokich. Stan 
dróg jest bardzo zró�nicowany: od dobrych po bardzo zniszczone.  

Do priorytetów ekologicznych w zakresie poprawy klimatu akustycznego nale��: 
 Sprawny oraz wewn�trznie i zewn�trznie zintegrowany system 

transportowo – komunikacyjny, 
 Uwolnienie centrów miejscowo�ci z ruchu tranzytowego, 
 Polepszenie stanu technicznego dróg (głównie powiatowych), 
 Skoordynowanie wszystkich dokumentów planistycznych 

i strategicznych na poziomie powiatu, 
 Szeroko poj�ta edukacja ekologiczna oraz działalno�� 

promocyjna na rzecz ekologii. 
W ramach celów krótko- i długoterminowych wyznaczono nast�puj�ce zadania 

do realizacji: 
 Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez budow� 

ekranów akustycznych wzdłu� tras komunikacyjnych, gdzie 
wyst�puj� przekroczenia standardów akustycznych, 

 Opracowanie programów edukacyjnych u�wiadamiaj�cych 
problemy ochrony przed hałasem, 

 Opracowanie koncepcji zmian ruchu samochodowego (np. 
poprzez jego skanalizowanie), co wpłynie na popraw� klimatu 
akustycznego terenów przyległych, 

 Modernizacja dróg, 
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 Stworzenie i aktualizacja bazy danych o obiektach 
przemysłowych stwarzaj�cych zagro�enie akustyczne dla 
�rodowiska, 

 Opracowanie mapy akustycznej powiatu, 
 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego ze szczegółowym opisem dopuszczalnych 
warto�ci poziomu d�wi�ku w �rodowisku dla poszczególnych 
jednostek strukturalnych. 

We wnioskach ko�cowych znalazły si� poni�sze kierunki działania: 
 Działania na rzecz ochrony �rodowiska przed hałasem 

skoncentrowa� na obni�eniu uci��liwo�ci powodowanych przez 
komunikacj�, 

 Działaniami zapobiegawczymi obj�� trasy komunikacyjne 
podejmuj�c inwestycje drogowe w dziedzinie infrastruktury, 

 Ograniczy� rozprzestrzenianie si� hałasu komunikacyjnego 
w drodze przedsi�wzi�� technicznych i organizacyjnych, 

 Modernizuj�c drogi doprowadzi� je do parametrów zbli�onych do 
normatywnych o okre�lonej strukturze nawierzchni (asfalty 
porowate, tzw. „ciche asfalty”), 

 Utrzymania ruchu tranzytowego poza terenami mieszkaniowymi 
i terenami atrakcyjnymi krajobrazowo. 

 „Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy D�browa” [53] za 
jeden z celów strategicznych przyjmuje restytucj� przyrodnicz� struktury 
przestrzennej obszaru gminy, m.in. poprzez ograniczenie uci��liwo�ci wynikaj�cych 
ze wzrostu poziomu hałasu komunikacyjnego.  

Jednym z celów strategii długoterminowej „Programu Ochrony 	rodowiska dla 
gminy D�browa” [44] jest zmniejszenie ucia�liwosci hałasu dla mieszkanców 
i srodowiska, przez obni�enie jego nat��enia do poziomu obowi�zujacych 
standardów. Program ten za kierunki realizacji powy�szego celu przyjmuje: 

 Wzmocnienie kontroli jednostek gospodarczych, w zakresie ich wpływu 
na poziom hałasu w otoczeniu, 

 Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 
z uwzglednieniem poziomu hałasu, szczególnie przy lokalizacji nowych 
dróg lub budownictwa mieszkaniowego, w sasiedztwie ju� istniejacych 
tras komunikacyjnych, 

 Zastosowanie ekranów przeciwhałasowych i nasadze� izolacyjnych 
wzdłu� autostrady, 

 Opracowanie mapy terenów zagro�onych hałasem, 
 Rozbudowanie systemu monitorowania hałasu drogowego, 
 Wymiana okien na dzwi�koszczelne, 
 Sprawny oraz wewn�trznie i zewn�trznie zintegrowany system 

transportowo-komunikacyjny, 
 Uwolnienie centrów miejscowosci z ruchu tranzytowego, 
 Polepszenie stanu technicznego dróg, 
 Szeroko poj�ta edukacja ekologiczna oraz działalno�� promocyjna na 

rzecz ekologii, 
 Koordynacja dokumentów planistycznych i strategicznych na wszystkich 

szczeblach. 
Jako cel strategiczny w ramach ochrony przed hałasem „Program Ochrony 

	rodowiska dla Gminy Prószków na lata 2004 – 2015” [57] stawia zmniejszenie skali 
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nara�enia mieszka�ców na nadmierny, zwłaszcza ponadnormatywny poziom hałasu, 
przede wszystkim, maj�cy najwi�kszy zasi�g przestrzenny, hałas emitowany przez 
�rodki transportu – głównie drogowy. �ródłem hałasu na terenie gminy Prószków jest 
przede wszystkim komunikacja drogowa, głównie ze wzgl�du na fakt, i� przez teren 
gminy przebiega autostrada A4. Nie mniej jednak niejednokrotnie problem 
wzmo�onego nat��enia hałasu dotyczy dróg dojazdowych i okolic. Zmniejszenie 
skali nara�enia mieszka�ców na ponadnormatywny poziom hałasu Gmina zamierza 
osi�gn�� poprzez: 

 Stworzenie podstaw merytorycznych, do okre�lenia wielko�ci populacji 
zagro�onej hałasem komunikacyjnym i przemysłowym, oraz powierzchni 
terenów przeznaczonych na cele rekreacyjne – obj�tych nadmiern� 
uci��liwo�ci� akustyczn�, 

 Tworzenie mechanizmów formalnych i organizacyjnych, w sferze 
administracyjnej na poziomie regionalnym i lokalnym [województwo / 
starostwo / gmina] umo�liwiaj�cych koordynacj� działa� w procedurach 
podejmowania decyzji oraz minimalizacji kosztów ponoszonych ze 
�rodków publicznych na uzyskiwanie danych podstawowych o skali 
zagro�enia hałasem, 

 Opracowanie map akustycznych dla okre�lenia obszarów zagro�onych 
ponadnormatywnym hałasem, 

 Przygotowywanie programów ochrony przed hałasem, jako narz�dzia 
realizacji polityki ekologicznej w zakresie ochrony przed hałasem na 
poziomie regionalnym i lokalnym, 

 Doskonalenie istniej�cych i kształtowanie nowych mechanizmów 
i procedur administracyjnych, na poziomie lokalnym i regionalnym, 
umo�liwiaj�cych zapobieganie rozszerzaniu obszarów i powi�kszaniu 
wielko�ci populacji zagro�onych hałasem, 

 monitorowanie zmian przestrzennych stanu zagro�enia hałasem 
i realizacji programów ochrony przed hałasem. 

Ponadto realizuj�c działania w zakresie poprawy klimatu akustycznego w aspekcie 
ochrony �rodowiska przed hałasem Gmina Prószków zamierza: 

 Działa� na rzecz ochrony �rodowiska przed hałasem i skoncentrowa� si� 
na obni�eniu uci��liwo�ci powodowanych przez komunikacj�, 

 Działaniami zapobiegawczymi obj�� trasy komunikacyjne podejmuj�c 
inwestycje drogowe w dziedzinie infrastruktury, 

 Ograniczy� rozprzestrzenianie si� hałasu komunikacyjnego w drodze 
przedsi�wzi�� technicznych i organizacyjnych, 

 Modernizuj�c drogi doprowadzi� je do parametrów zbli�onych do 
normatywnych o okre�lonej strukturze nawierzchni (asfalty porowate, 
tzw. „ciche asfalty”), 

 Utrzymywa� ruch tranzytowy poza terenami mieszkaniowymi i terenami 
atrakcyjnymi krajobrazowo. 

„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krapkowice na lata 2004-2006” [29] definiuje 
wska�niki osi�gni�� dla projektów z zakresu budowy i modernizacji dróg (na 
podstawie ZPORR – działanie 3.1). W�ród tych wska�ników znajduj� si�: zmiana 
nat��enia hałasu na obszarze oddziaływania inwestycji w okresie 1 roku od 
zako�czenia projektu oraz nat��enie hałasu na obszarze zdefiniowanym (po roku). 

Regionalna polityka ekologiczna gminy Krapkowice zawarta w dokumencie 
„Program Ochrony 	rodowiska dla Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2004-2007 
z perspektyw� na lata 2008-2011” [30] za cel w zakresie ochrony �rodowiska przed 
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hałasem stawia rozpoznanie stanu zagro�enia hałasem, przede wszystkim 
emitowanym przez �rodki transportu drogowego (ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
autostrady A4), oraz ograniczenie jego oddziaływania na obszarach miejskich 
i wiejskich. Jako jeden z głównych czynników stanowi�cych zagro�enie dla 
�rodowiska przyrodniczego w gminie Krapkowice plan ten wskazuje sie� drogow� (ze 
szczególn� rol� autostrady A4), ze wzgl�du m.in. na ponadnormatywny hałas 
generowany przez ten ci�g komunikacyjny. Strategicznym celem działa� w zakresie 
ochrony przed hałasem na obszarze miasta i gminy Krapkowice jest zmniejszenie 
nara�enia mieszka�ców na nadmierny, zwłaszcza ponadnormatywny poziom hałasu 
emitowany przez �rodki transportu drogowego. Dla osi�gni�cia celu strategicznego, 
jako niezb�dne gmina wskazuje uruchomienie nast�puj�cych kierunków działa�: 

 Podj�cie i systematyczne wykonywanie podstawowych bada� 
pomiarowych, 

 Wykonywanie i systematyczna aktualizacja map akustycznych, 
 Okre�lenie liczebno�ci populacji zagro�onej ponadnormatywnym 

hałasem, w miejscach jej stałego pobytu [tereny mieszkaniowe, usług 
o�wiaty, opieki społecznej itp.] – na podstawie sporz�dzonych map 
akustycznych, 

 Przygotowywanie programów ochrony przed hałasem,  
 Doskonalenie istniej�cych i kształtowanie nowych mechanizmów 

i procedur administracyjnych, na poziomie lokalnym i regionalnym, 
 Monitorowanie zmian przestrzennych stanu zagro�enia hałasem 

i realizacji programów ochrony przed hałasem. 
Do głównych celów �redniookresowych warunkuj�cych realizacj� celu strategicznego 
w zakresie ochrony przed hałasem na terenie miasta i gminy Krapkowice zalicza si�: 

 Stworzenie podstaw merytorycznych, do okre�lenia wielko�ci populacji 
zagro�onej hałasem komunikacyjnym i przemysłowym, oraz powierzchni 
terenów przeznaczonych na cele rekreacyjne – obj�tych nadmiern� 
uci��liwo�ci� akustyczn�, 

 Tworzenie mechanizmów formalnych i organizacyjnych, w sferze 
administracyjnej na poziomie regionalnym i lokalnym (starostwo-gmina) 
umo�liwiaj�cych koordynacj� działa� w procedurach podejmowania 
decyzji oraz minimalizacji kosztów ponoszonych ze �rodków publicznych 
na uzyskiwanie danych podstawowych o skali zagro�enia hałasem, 

 Weryfikacja wielko�ci ekranów akustycznych zało�onych przy 
autostradzie A4 na obszarze gminy Krapkowice, 

 Weryfikacja map akustycznych, 
 Przygotowywanie programów ochrony przed hałasem, jako narz�dzia 

realizacji polityki ekologicznej w zakresie ochrony przed hałasem na 
poziomie lokalnym, 

 Monitorowanie zmian przestrzennych stanu zagro�enia hałasem 
i realizacji programów ochrony przed hałasem. 

Zadania do realizacji w latach 2004-2007 przez Gmin� Krapkowice w zakresie 
ochrony przed hałasem przedstawiaj� si� nast�puj�co: 

 Stworzenie podstaw merytorycznych, do okre�lenia wielko�ci populacji 
zagro�onej hałasem komunikacyjnym i przemysłowym poprzez 
systematyczne wykonywanie podstawowych bada� pomiarowych, 

 Podj�cie działa� organizacyjnych umo�liwiaj�cych rozpocz�cie 
i kontynuowanie wieloletnich prac nad sporz�dzeniem i systematyczna 
aktualizacja map akustycznych, 
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 Podj�cie działa� organizacyjnych umo�liwiaj�cych rozpocz�cie prac nad 
okre�leniem konkretnych zada� inwestycyjnych zmierzaj�cych do 
minimalizacji oddziaływa� akustycznych i ograniczenia wielko�ci 
populacji zagro�onej nadmiernym hałasem, a których konieczno�� 
wykonania została wcze�niej udokumentowana w tre�ci map 
akustycznych. 

Do sukcesów w ramach walki z hałasem w gminie zaliczono wybudowanie 
obwodnicy dla dzielnicy Otm�t w Krapkowicach obejmuj�c� szlak komunikacyjny 
mi�dzy K�dzierzynem-Ko�lem a Opolem. Pozwoliło to ograniczy� ilo�� samochodów, 
zwłaszcza ci��arowych, przeje�d�aj�cych przez t� cz��� miasta. 

W pozostałych Planach i Strategiach Rozwoju nie poruszono tematyki 
zwi�zanej z hałasem komunikacyjnym pochodz�cym od dróg. 

 
3.2.2.2 Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, maj�ce wpływ na stan 

akustyczny �rodowiska 

Podstawowymi aktami prawa miejscowego okre�laj�cymi warunki ochrony 
akustycznej dla poszczególnych kategorii u�ytkowania przestrzeni miejskiej s� 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W ramach wykonywania 
niniejszego Programu dokonano szczegółowej analizy wszystkich miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, obowi�zuj�cych w chwili wykonywania 
niniejszego Programu.  

Wyniki analizy zostały przedstawione poni�ej w tabl. 3.4, w której zawarto m.in.: 
 Nazw� dokumentu planistycznego (miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – 
studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego) 

 Akt powołuj�cy zawieraj�cy numer uchwały i dat� jej podj�cia. 

Tabl. 3.4 Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
studiów uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

obowi�zuj�cych na terenach s�siaduj�cych z autostrad�  A4 na odcinku Pr�dy – 
D�brówka Górna 

L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce 
klimatu akustycznego 

1 
Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Tułowice 

Uchwała nr X/80/03 Rady 
Gminy w Tułowicach z 

dnia 23.10.2003r. 
- 

2 

Miejscowy Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego  
gminy D�browa obejmuj�cego 

cz��� wsi Pr�dy w rejonie 
„w�zła Pr�dy” 

Uchwała nr XXVI/175/05 
Rady Gminy D�browa z 

dnia 27.06.2006 r. 

W ramach planu ustalono 
strefy granicze� zabudowy na 
stały pobyt ludzi od autostrady 

– KD-A i od drogi kajowej  – 
KD-GP  ze zgl�du na mo�liwe 

przekroczenie standardów 
akustycznych (hałas 

komunikacyjny). Ponadto 
ustala si� tereny zieleni: ZI, (ZI) 
- przeznaczenie podstawowe 

lub towarzysz�ce – tereny 
zieleni izolacyjnej zakładanej 
przy w�złach i wzdłu� ci�gów 

dróg, ulic i �cie�ek rowerowych 
oraz ZK - tereny zieleni 

izolacyjnej formowane jako 
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L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce 
klimatu akustycznego 
osłony przeciw hałasowi 
komunikacyjnemu lub 

dodatkowo wyposa�ane 
w rz�dzenia budowlane 

tłumi�ce hałas i zakładane przy 
w�złach i wzdłu� ci�gów dróg 

i ulic w miejscach 
wymagaj�cych ochrony 

akustycznej, potwierdzonej 
pomiarami hałasu dla terenów 
przeznaczenia podstawowego 

z pomieszczeniami na stały 
pobyt ludzi. W zakresie 

ochrony przed hałasem ustala 
si� obowi�zek utrzymania 

poziomu  
hałasu zewn�trznego 

mierzonego na granicy terenu 
przeznaczenia podstawowego 

obj�tego ochron�, wg norm 
okre�lonych w przepisach 

odr�bnych.  

3 

Miejscowy Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego  
gminy D�browa obejmuj�cego 

cz��� wsi Pr�dy w rejonie „ 
w�zła Pr�dy” 

Uchwała nr XXVI/175/05 
Rady Gminy D�browa z 

dnia 27.06.2006 r. 

Odno�nie zasady 
zagospodarowania dla terenów 

zieleni izolacyjnej – ZI, (ZI)  
i zieleni izolacyjnej 

z urz�dzeniami budowlanymi 
osłon przeciwakustycznych  - 

(ZK): ustala si� budow� 
i przebudow� pasów zieleni 

izolacyjnej lub zieleni 
z urz�dzeniami chroni�cymi 

przed hałasem 
komunikacyjnym oraz 
dokonywanie wymiany 

nasadze� drzew i krzewów wg 
układu i doboru gatunków 

okre�lonego 
w specjalistycznych projektach 

i odpornych na 
zanieczyszczenia 

komunikacyjne. Lokalizacj� 
i rodzaj zabezpiecze� 

przeciwakustycznych nale�y 
ustali� na podstawie  prognozy 

projektowej hałasu lub po 
przeprowadzeniu bada� 

faktycznego poziomu hałasu 
oraz dokonaniu okre�lenia 

rodzaju osłon, jak np.: ziele� 
zwarta trójstopniowa, 
obwałowania ziemne 

obsadzone zieleni�, mury 
z zieleni�, ekrany w zieleni, lub 

inne osłony. 
Okre�la si� równie� funkcje 

u�ytkowe w pasach ulic i dróg 
pomi�dzy liniami 
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L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce 
klimatu akustycznego 

rozgraniczenia   
     stanowi�cych przestrze� 
publiczn� jako nast�puj�ce: 
ziele� izolacyjn�  w miar� 

potrzeb i mo�liwo�ci 
terenowych oraz ekrany 

akustyczne – stosownie do 
konieczno�ci, po stwierdzeniu 

przekroczenia norm hałasu 
dopuszczalnego na terenach 

przylegaj�cych do dróg. 

4 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego w rejonie w�zła 
na autostradzie we wsi 

D�brówka Górna i Rogów 
Opolski w gminie Krapkowice 

Uchwała nr XXX/489/2001 
Rady Miejskiej w 

Krapkowicach 
z dnia 28 grudnia 2001 r. 

 

Plan ustala tereny 
przeznaczone pod ziele� 

izolacyjn� (A 20 ZI, A 21 ZI, B 
8 ZI, C 5 ZI) oraz warunki ich 

zabudowy i zagospodarowania: 
ukształtowanie zieleni w formie 

wysokiej i niskiej 
z nasadzeniami w ok. 50% 
gatunków drzew i krzewów 

zimozielonych, oraz realizacj� 
urz�dze� minimalizuj�cych 
negatywne oddziaływanie 
autostrady na �rodowisko 
(ekrany akustyczne, wały 

ziemne itd.).  

5 

Zmiana Miejscowego Planu 
Ogólnego Zagospodarowania 

Przestrzennego  Giny 
Krapkowice 

Uchwała nr XI/179/2004 
Rady Miejskiej w 

Krapkowicach z dnia 3 
marca 2004 r. 

Plan ustala tereny 
przeznaczone pod ziele� 

izolacyjn� (4ZI) oraz warunki 
ich zabudowy 

i zagospodarowania: 
ukształtowanie zieleni w formie 

wysokiej i niskiej 
z nasadzeniami w ok. 50% 
gatunków drzew i krzewów 

zimozielonych oraz realizacj� 
urz�dze� minimalizuj�cych 
negatywne oddziaływanie 
autostrady na �rodowisko 
(ekrany akustyczne, wały 

ziemne itd.). 

6 

Studium 
uwarunkowa�  i  kierunków 

zagospodarowania  
przestrzennego  

gminy  Krapkowice 

Uchwała nr IX/72/2007 
Rady Miejskiej w 

Krapkowicach z dnia 13 
wrze�nia 2007r. 

Studium jako podstawowe 
zasady ochrony �rodowiska 
odno�nie zagro�e� hałasem 

wymienia: restrykcyjne 
przestrzeganie obowi�zuj�cych 

norm hałasu, zabudow� 
ci�gów komunikacyjnych 
wysokimi pasami zieleni 
b�d�cymi naturalnymi 

barierami akustycznymi, 
w szczególno�ci przy 

autostradzie A-4, stosowanie 
ekranów przeciwakustycznych 

wzdłu� dróg, a w razie 
potrzeby przy zakładach 

produkcyjnych i usługowych, 
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3.3. Cz��
 graficzna 

 

 
Rys. 3.1. Orientacyjna lokalizacja odcinka autostrady A4 Pr�dy – D�brówka Górna 

[13] 
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Rys. 3.2 Orientacyjna lokalizacja odcinków z podziałem na priorytety nara�enia na hałas dla odcinka autostrady A4 Pr�dy – D�brówka 

Górna  
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Rys. 3.3 Mapy imisji d�wi�ku pochodz�cego od analizowanego odcinka autostrady A4 Pr�dy – D�brówka Górna po zastosowaniu 

proponowanych działa� naprawczych 
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3.4. Spis tabel i rysunków 

Spis tabel: 
 
Tabl. 3.1. Tereny zagro�one hałasem zlokalizowane w s�siedztwie analizowanego 
odcinka autostrady A4 Pr�dy – D�brówka Górna obj�te opracowaniem programu 
ochrony �rodowiska przed hałasem 

Tabl. 3.2. Zestawienie działa� naprawczych do wykonania w celu poprawy klimatu 
akustycznego dla odcinka autostrady A4 na odcinku Pr�dy – D�brówka Górna 

Tabl. 3.3 Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego ci�gu autostrady A4 na 
odcinku Pr�dy – D�brówka Górna [8] 

Tabl. 3.4 Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
studiów uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
obowi�zuj�cych na terenach s�siaduj�cych  

Spis rysunków: 
 
Rys. 3.1. Orientacyjna lokalizacja odcinka autostrady A4 Pr�dy – D�brówka Górna 
[13] 

Rys. 3.2 Orientacyjna lokalizacja odcinków z podziałem na priorytety nara�enia na 
hałas dla odcinka autostrady A4 Pr�dy – D�brówka Górna 

Rys. 3.3 Mapy imisji d�wi�ku pochodz�cego od analizowanego odcinka autostrady 
A4 Pr�dy – D�brówka Górna po zastosowaniu proponowanych działa� naprawczych 
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4. AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU GOGOLIN - OLSZOWA 

4.1. Cz��
 opisowa 

4.1.1. Opis obszaru obj�tego zakresem programu 

Analizowany odcinek drogi o długo�ci 21.6 km rozpoczyna si� w km 248+300 
(Gogolin) a ko�czy w km 269+900 (Olszowa). Jest on cz��ci� autostrady A4, 
stanowi�cej wa�ny szlak komunikacyjny, ł�cz�cy zachód i wschód Polski. 
Analizowany odcinek przebiega przez gminy: Gogolin, Krapkowice, Le�nica, Strzelce 
Opolskie, Ujazd i Zdzieszowice, w powiatach krapkowickim i strzeleckim. Granice 
obszaru analizowanego w niniejszym Programie stanowi� izolinie dopuszczalnych 
poziomów d�wi�ku okre�lonych wska�nikami LDWN i LN. Granice te okre�lono 
w opracowanej mapie akustycznej [9], która stanowi podstaw� niniejszego programu. 
Si�gaj� one na terenach otwartych do około 600 m od kraw�dzi jezdni. Obszar, na 
którym wyst�puj� przekroczenia dopuszczalnych poziomów d�wi�ku, a tym samym 
stanowi�cy zakres niniejszego Programu ma powierzchni� ok. 43 km2. 

Na rys. 4.1 przedstawiono orientacyjn� lokalizacj� odcinka autostrady A4 
obj�tego zakresem opracowania. 

 
4.1.2. Podanie narusze	 dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku 

wraz z podaniem zakresu naruszenia  

Zakres narusze� dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku 
pochodz�cego od ruchu pojazdów odbywaj�cego si� po analizowanym odcinku 
autostrady A4 Gogolin - Olszowa przedstawiono w tabl. 4.1. W tabeli tej zestawiono 
opis zakresu przekrocze� warto�ci dopuszczalnych w przyporz�dkowaniu do 
poszczególnych odcinków, dla których warto�� wska�nika M okre�lonego na 
podstawie Mapy akustycznej [9] jest wi�ksza od 0. Do ka�dego odcinka przypisano 
równie� priorytet nara�enia na hałas, który okre�lono na podstawie analiz 
przeprowadzonych w ramach niniejszego Programu.  
 

Tabl. 4.1. Tereny zagro�one hałasem zlokalizowane w s�siedztwie analizowanego 
odcinka autostrady A4 Gogolin - Olszowa obj�te opracowaniem programu ochrony 

�rodowiska przed hałasem. 

Lp 
Orientacyjny 

kilometra Zakres narusze	 dopuszczalnych warto�ci 
poziomu hałasu wyraonego wska�nikiem LDWN 

Nazwa 
gminy Priorytet 

Od Do 

1. 248+450 248+850 

Pierwsza linia zabudowy znajduje si� w strefie 
poziomu d�wi�ku okre�lonego wska�nikiem LDWN o 
warto�ci 60 - 65 dB na długo�ci od km 248+600 do 
km 248+750. Pozostałe budynki zlokalizowane na 

tym odcinku w wi�kszej odległo�ci od drogi 
znajduj� si� w zasi�gach oddziaływania hałasu o 

poziomie przekraczaj�cym warto�ci dopuszczalne. 

Gogolin Niski 

2. 249+700 250+450 

Pierwsza linia zabudowy znajduje si� w strefie 
poziomu d�wi�ku okre�lonego wska�nikiem LDWN o 
warto�ci 60 - 65 dB na długo�ci od km 249+950 do 
km 250+100. Pozostałe budynki zlokalizowane na 

tym odcinku w wi�kszej odległo�ci od drogi 
znajduj� si� w zasi�gach oddziaływania hałasu o 

poziomie przekraczaj�cym warto�ci dopuszczalne. 

Gogolin Niski 
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Lp 
Orientacyjny 

kilometra Zakres narusze	 dopuszczalnych warto�ci 
poziomu hałasu wyraonego wska�nikiem LDWN 

Nazwa 
gminy Priorytet 

Od Do 

3. 251+250 251+450 
Pierwsza linia zabudowy znajduje si� w strefie 

poziomu d�wi�ku okre�lonego wska�nikiem LDWN o 
warto�ci 65 - 70 dB na długo�ci całego odcinka. 

Gogolin Wysoki 

4. 251+450 252+350 
Pierwsza linia zabudowy znajduje si� w strefie 

poziomu d�wi�ku okre�lonego wska�nikiem LDWN o 
warto�ci 55 - 60 dB na długo�ci całego odcinka. 

Gogolin Niski 

5. 252+600 253+350 
Pierwsza linia zabudowy znajduje si� w strefie 

poziomu d�wi�ku okre�lonego wska�nikiem LDWN o 
warto�ci 55 - 60 dB na długo�ci całego odcinka. 

Gogolin Niski 

6. 254+850 255+750 

Pierwsza linia zabudowy znajduje si� w strefie 
poziomu d�wi�ku okre�lonego wska�nikiem LDWN o 
warto�ci 60 - 65 dB na odcinku od  km 255+400 do 
km 255+500. Pozostałe budynki zlokalizowane na 

tym odcinku w wi�kszej odległo�ci od drogi 
znajduj� si� w zasi�gach oddziaływania hałasu o 

poziomie przekraczaj�cym warto�ci dopuszczalne. 

Gogolin Niski 

7. 262+000 262+800 
Pierwsza linia zabudowy znajduje si� w strefie 

poziomu d�wi�ku okre�lonego wska�nikiem LDWN o 
warto�ci 55 - 60 dB na długo�ci całego odcinka. 

Le�nica Niski 

8. 264+000 264+600 
Pierwsza linia zabudowy znajduje si� w strefie 

poziomu d�wi�ku okre�lonego wska�nikiem LDWN o 
warto�ci 55 - 60 dB na długo�ci całego odcinka. 

Le�nica Niski 

  
4.1.3. Wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresów działa	 

niezb�dnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu 
w �rodowisku 

Analizowany odcinek autostrady A4 charakteryzuje si� du�ym nat��eniem 
ruchu oraz znacznymi pr�dko�ciami pojazdów. Te dwa parametry decyduj� 
o niekorzystnym stanie klimatu akustycznego w jego s�siedztwie. Zasi�gi 
oddziaływania hałasu o poziomie przekraczaj�cym warto�ci dopuszczalne si�gaj� do 
około 600 m od kraw�dzi jezdni. Powoduje to fakt, i� budynki mieszkalne 
zlokalizowane nawet w znacznej odległo�ci od autostrady pozostaj� w zasi�gach 
hałasu. W zwi�zku z tym faktem wska�nik M na terenach podlegaj�cych ochronie 
akustycznej przyjmuje warto�ci wi�ksze od zera. Na rys. 4.2 przedstawiono podział 
odcinków autostrady A4 ze wzgl�du na priorytet nara�enia na hałas przypisany 
w ramach Programu.  

Dla odcinków dróg, w s�siedztwie których zlokalizowana jest zabudowa 
mieszkaniowa podlegaj�ca ochronie akustycznej zaproponowano w ramach 
niniejszego opracowania działania naprawcze, które nale�y zrealizowa� w czasie 
trwania Programu. Poni�ej w tabl. 4.2 przedstawiono zestawienie tych działa� wraz 
z terminem ich realizacji (harmonogramem Programu) oraz szacunkowymi kosztami. 
W przypadku autostrady A4 działania te polegaj� przede wszystkim na sprawdzeniu 
skuteczno�ci istniej�cych ekranów akustycznych oraz w miar� potrzeby 
zastosowaniu kolejnych urz�dze� przeciwhałasowych. Wynika to z faktu, 
i� planowane inwestycje drogowe nie przyczyni� si� do spadku ruchu na 
autostradzie, czyli nie mog� by� traktowane jako działania, których jednym z celów 
b�dzie poprawa klimatu akustycznego na zagro�onych terenach. Dodatkowo nie 
nale�y wprowadza� na drodze tej klasy jak� jest autostrada ogranicze� pr�dko�ci, 
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która jest jednym z czynników determinuj�cych oddziaływanie akustyczne ruchu 
pojazdów. 

   

Tabl. 4.2. Zestawienie działa� naprawczych do wykonania w celu poprawy klimatu 
akustycznego dla autostrady A4 Gogolin - Olszowa 

Lp. 
Orientacyjny 

kilometra� odcinka 
Działania maj�ce na celu 

popraw� klimatu 
akustycznego 

Szacunkowe 
koszty Termin realizacji Nazwa 

gminy 
Od Do 

1. 248+450 248+850 

Pomiary skuteczno�ci 
istniej�cych ekranów 

akustycznych, rozbudowa 
istniej�cych urz�dze� 

przeciwd�wi�kowych (je�eli 
na podstawie analizy 

wyników pomiarów zostanie 
stwierdzona taka potrzeba). 

- * 

Pomiary 
skuteczno�ci 

ekranów 
akustycznych -  

2011 r., 
Rozbudowa 

ekranów 
akustycznych - 

2013 r. 

Gogolin 

2. 249+700 250+450 

Pomiary skuteczno�ci 
istniej�cych ekranów 

akustycznych, rozbudowa 
istniej�cych urz�dze� 

przeciwd�wi�kowych (je�eli 
na podstawie analizy 

wyników pomiarów zostanie 
stwierdzona taka potrzeba). 

- * 

Pomiary 
skuteczno�ci 

ekranów 
akustycznych -  

2011 r., 
Rozbudowa 

ekranów 
akustycznych - 

2013 r. 

Gogolin 

3. 251+250 251+450 

Pomiary skuteczno�ci 
istniej�cych ekranów 

akustycznych, rozbudowa 
istniej�cych urz�dze� 

przeciwd�wi�kowych (je�eli 
na podstawie analizy 

wyników pomiarów zostanie 
stwierdzona taka potrzeba). 

Budowa ekranu 
akustycznego chroni�cego 
zabudow� mieszkaniow�  

1.9 mln zł * 

Pomiary 
skuteczno�ci 

ekranów 
akustycznych -  

2011 r.,  
Budowa 

dodatkowych 
urz�dze� - 2013 

r. 

Gogolin 

4. 251+450 252+350 

Pomiary skuteczno�ci 
istniej�cych ekranów 

akustycznych, rozbudowa 
istniej�cych urz�dze� 

przeciwd�wi�kowych (je�eli 
na podstawie analizy 

wyników pomiarów zostanie 
stwierdzona taka potrzeba). 

Zastosowanie na 
istniej�cych urzadzenia 
przeciwd�wi�kowych 

oktagonów 

0.3 mln zł * 

Pomiary 
skuteczno�ci 

ekranów 
akustycznych -  

2011 r.,  
Monta� 

oktagonów na 
istniej�cych 
ekranach 

akustycznych - 
2013 r. 

Gogolin 
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Lp. 
Orientacyjny 

kilometra� odcinka 
Działania maj�ce na celu 

popraw� klimatu 
akustycznego 

Szacunkowe 
koszty Termin realizacji Nazwa 

gminy 
Od Do 

5. 252+600 253+350 

Pomiary skuteczno�ci 
istniej�cych ekranów 

akustycznych, rozbudowa 
istniej�cych urz�dze� 

przeciwd�wi�kowych (je�eli 
na podstawie analizy 

wyników pomiarów zostanie 
stwierdzona taka potrzeba). 

- * 

Pomiary 
skuteczno�ci 

ekranów 
akustycznych -  

2011 r., 
Rozbudowa 

ekranów 
akustycznych - 

2013 r. 

Gogolin 

6. 254+850 255+750 

Budowa ekranu 
akustycznego chroni�cego 
zabudow� mieszkaniow� 

Pomiary skuteczno�ci 
istniej�cych ekranów 

akustycznych, rozbudowa 
istniej�cych urz�dze� 

przeciwd�wi�kowych (je�eli 
na podstawie analizy 

wyników pomiarów zostanie 
stwierdzona taka potrzeba). 

1.2 mln zł * 

Pomiary 
skuteczno�ci 

ekranów 
akustycznych -  

2011 r.,  
Budowa 

dodatkowych 
urz�dze� - 2013 

r. 

Gogolin 

7. 262+000 262+800 

Pomiary skuteczno�ci 
istniej�cych ekranów 

akustycznych, rozbudowa 
istniej�cych urz�dze� 

przeciwd�wi�kowych (je�eli 
na podstawie analizy 

wyników pomiarów zostanie 
stwierdzona taka potrzeba). 

- * 

Pomiary 
skuteczno�ci 

ekranów 
akustycznych -  

2011 r., 
Rozbudowa 

ekranów 
akustycznych - 

2013 r. 

Le�nica 

8. 264+000 264+600 

Pomiary skuteczno�ci 
istniej�cych ekranów 

akustycznych, rozbudowa 
istniej�cych urz�dze� 

przeciwd�wi�kowych (je�eli 
na podstawie analizy 

wyników pomiarów zostanie 
stwierdzona taka potrzeba). 

- * 

Pomiary 
skuteczno�ci 

ekranów 
akustycznych -  

2011 r., 
Rozbudowa 

ekranów 
akustycznych - 

2013 r. 

Le�nica 

Szacunkowe koszty działa	 naprawczych na całym analizowanym 
odcinku 3.4 mln zł * 

*) Koszty działa� s� uzale�nione wielko�ci zabezpiecze� akustycznych, które trzeba b�dzie dobudowa� po 
wykonaniu pomiarów skuteczno�ci istniej�cych zabezpiecze� przeciwd�wi�kowych. Na etapie wykonywania 
Programu ochrony �rodowiska przed hałasem nie mo�na ich oszacowa�. 

 
Po zastosowaniu zawartych w tabl. 4.2 działa� naprawczych klimat akustyczny 

w s�siedztwie analizowanego odcinka drogi klimat akustyczny ulegnie poprawie. 
Budynki mieszkalne znajd� si� poza zasi�giem oddziaływania hałasu o poziomie 
przekraczaj�cym warto�ci dopuszczalne. Nale�y jednak zaznaczy�, �e w ramach 
opracowania zaproponowano jedynie miejsca, gdzie nale�y zastosowa� ekrany 
akustyczne. Szczegółowe parametry akustyczne (długo��, wysoko��, rodzaj 
wypełnienia) oraz szczególow� lokalizacj� nale�y okre�li� na podstawie pomiarów 
i blicze� hałasu oraz projektu budowlanego. Skuteczno�� tych zabezpiecze� 
zostanie okreslona na etapie wykonywania kolejnej Mapy akustycznej. Map� imisji 
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d�wi�ku po zastosowaniu proponowanych działa� naprawczych przedstawiono na 
rys. 4.3. 

W razie konieczno�ci dodatkowe działania naprawcze dla analizowanego 
odcinka autostrady A4 nale�y zaproponowa� w nast�pnym Programie ochrony 
�rodowiska przed hałasem. 

Dodatkowo nale�y zwróci� szczególn� uwag� na wła�ciwe planowanie 
przestrzenne w s�siedztwie analizowanego odcinka drogi. Nale�y to do obowi�zków 
wła�ciwych organów administracji publicznej. Przede wszystkim nie nale�y zezwala� 
na budowanie nowych budynków podlegaj�cych ochronie akustycznej w strefie 
oddziaływania hałasu pochodz�cego od ruchu pojazdów o poziomie 
przekraczaj�cym warto�ci dopuszczalne. Szczegółowe zasady wła�ciwego 
planowania przestrzennego opisano w rozdziale 1.4.2 niniejszego Programu. 

 

4.2. Uzasadnienie zakresu okre�lonych w programie zagadnie	 

4.2.1. Dane i wnioski ze sporz�dzonych map akustycznych 

4.2.1.1 Charakterystyki terenów obj�tych programem, w tym liczby 
mieszka�ców, g�sto�ci zaludnienia oraz zakresu przekrocze� 
dopuszczalnych hałasu w �rodowisku 

Analizowany odcinek b�d�cy fragmentem autostrady A4, a co za tym idzie, 
otaczaj�cy go pas terenu, rozpoczyna si� na skrzy�owaniu autostrady A4 z drog� 
wojewódzk� Nr 423, a ko�czy na skrzy�owaniu wy�ej wymienionej autostrady 
z drog� wojewódzk� Nr 426.   

Na obszarze przedmiotowego odcinka zdecydowanie dominuj� tereny rolnicze 
wraz z towarzysz�c� im zabudow� zagrodow�. Zwarta oraz lu�na zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wyst�puje w miejscowo�ci Gogolin, Zakrzów, Wysoka 
oraz Kadłubiec. W pobli�u miejscowo�ci Wysoka znajduje si� du�y kompleks le�ny. 
Analizowany odcinek przecina linia kolejowa. W otoczeniu drogi zlokalizowane s� 
równie� budynki wielorodzinne oraz handlowo-usługowe. 

Opisywany odcinek znajduje si� na obszarze mezoregionów: Chełm oraz 
Garb Tarnogórski. Wa�nym elementem krajobrazu jest wy�ej wymieniony kompleks 
le�ny oraz Góra 	wi�tej Anny [9]. 

Wg szacunków wykonanych w ramach Map akustycznych dla dróg krajowych 
o nat��eniu ruchu powy�ej 16 400 pojazdów na dob� [9] w zasi�gu pasa analizy 
niekorzystnego oddziaływania hałasu emitowanego przez pojazdy poruszaj�ce si� 
analizowanym odcinkiem autostrady A4 mieszkało 2 587 osób w 718 budynkach 
mieszkalnych (według wska�nika LDWN). Szacunkowa powierzchnia obszarów 
nara�onych na oddziaływanie hałasu wynosi ok. 43 km2.   

W analizowanym obszarze stwierdzono naruszenia warto�ci dopuszczalnych 
hałasu, których szczegółow� specyfikacj� uj�to w rozdziale 4.1.2. 
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4.2.1.2 Charakterystyki techniczno - akustyczne �ródeł hałasu maj�cych 

negatywny wpływ na poziom hałasu w �rodowisku 

Poni�ej w tabl. 4.3 przedstawiono szczegółowe dane lokalizacyjno - 
techniczne dla analizowanego odcinka drogi. 

 

Tabl. 4.3. Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego ci�gu autostrady A4 Gogolin 
- Olszowa [9] 

Symbol 
ident. 

odcinka 
(ID) 

Nr 
drogi 

Pocz�tek 
odcinka 

[km] 

Współrz�dne geograficzne GPS 
Koniec 
odcinka 

[km] 

Współrz�dne geograficzne GPS 

N E N E 

st. min. sek. st. min. sek. st. min. sek. st. min. sek. 

A4_248_3 A4 
E40 248+300 50 29 16,44 17 59 27,48 269+900 50 27 32,52 18 16 20,4 

 

Symbol 
ident. 

odcinka 
(ID) 

Nazwa odcinka Warto�
 �DR wg. 
GPR 2005 [P/d] 

Typ przekroju 
drogowego Klasa drogi 

A4_248_3 GOGOLIN-OLSZOWA 16615 2 x 2 A 

 

4.2.2. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych 
w Programie 

4.2.2.1 Istniej�ce powiatowe lub gminne programy ochrony �rodowiska 

W ramach niniejszego Programu wykonano analizy szeregu opracowa� 
obejmuj�cych swym zakresem tereny, na których zlokalizowany jest analizowany 
odcinek drogi. Poni�ej przedstawiono główne ustalenia powiatowych i gminnych 
programów ochrony �rodowiska oraz opracowa� pokrewnych w przypadku 
analizowanego odcinka autostrady A4 Gogolin - Olszowa, które maj� odniesienie do 
niniejszego opracowania: 

 Strategia Powiatu Krapkowickiego na lata 2007-2013 [26], 
 Program Ochrony 	rodowiska Powiatu Krapkowickiego na lata 

2004-2007 z uwzgl�dnieniem perspektywy na lata 2008-2011 
[27], 

 Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego do roku 2015 [23], 
 Program Ochrony 	rodowiska – Powiat Strzelce Opolskie [24], 
 Aktualizacja Programu Ochrony 	rodowiska dla Powiatu 

Strzeleckiego [25], 
 Strategia Rozwoju Wspólnoty Krapkowickiej [28], 
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krapkowice na lata 2004-2006 

[29], 
 Program Ochrony 	rodowiska dla Miasta i Gminy Krapkowice 

na lata 2004-2007 z perspektyw� na lata 2008-2011 [30], 
 Strategia Rozwoju Gminy Gogolin [31], 
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 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2001-
2010 [32], 

 Aktualizacja programu �rodowiska dla gminy Zdzieszowice na 
lata 2009 – 2012 z perspektyw� na lata 2013 – 2016 [33], 

 Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie [34], 
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce Opolskie do roku 2013 

[35], 
 Program Ochrony 	rodowiska dla Miasta i Gminy Strzelce 

Opolskie na lata 2005-2016 [36], 
 Strategia Zrównowa�onego Rozwoju Gminy Le�nica [37], 
 Aktualizacja programu ochrony �rodowiska dla gminy Le�nica na 

lata 2009 – 2012 z perspektyw� na lata 2013 – 2016 [38], 
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Ujazd [39], 
 Program Ochrony 	rodowiska – Gmina Ujazd [40]. 

W „Programie Ochrony 	rodowiska Powiatu Krapkowickiego na lata 2004-2007 
z uwzgl�dnieniem perspektywy na lata 2008-2011” [27] hałas drogowy jest uwa�any 
za jedno z najbardziej uci��liwych �ródeł hałasu. Układ komunikacyjny na terenie 
powiatu, jako�� dróg, wzrost zatłoczenia systemu drogowego, nakładanie si� ruchu 
tranzytowego na ruch lokalny przy braku systemu obwodnic usuwaj�cych ruch 
tranzytowy z centrów miejscowo�ci, lokalizacja zabudowy mieszkaniowej 
w bezpo�redniej blisko�ci ci�gów komunikacyjnych jest przyczyn� emisji hałasu do 
�rodowiska. Obci��enie dróg na terenie powiatu nale�y zaliczy� do wysokich. Stan 
dróg jest bardzo zró�nicowany: od dobrych po bardzo zniszczone.  

Do priorytetów ekologicznych w zakresie poprawy klimatu akustycznego nale��: 
 Sprawny oraz wewn�trznie i zewn�trznie zintegrowany system 

transportowo – komunikacyjny, 
 Uwolnienie centrów miejscowo�ci z ruchu tranzytowego, 
 Polepszenie stanu technicznego dróg (głównie powiatowych), 
 Skoordynowanie wszystkich dokumentów planistycznych 

i strategicznych na poziomie powiatu, 
 Szeroko poj�ta edukacja ekologiczna oraz działalno�� 

promocyjna na rzecz ekologii. 
W ramach celów krótko- i długoterminowych wyznaczono nast�puj�ce zadania 

do realizacji: 
 Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez budow� 

ekranów akustycznych wzdłu� tras komunikacyjnych gdzie 
wyst�puj� przekroczenia standardów akustycznych, 

 Opracowanie programów edukacyjnych u�wiadamiaj�cych 
problemy ochrony przed hałasem, 

 Opracowanie koncepcji zmian ruchu samochodowego 
(np. poprzez jego skanalizowanie), co wpłynie na popraw� 
klimatu akustycznego terenów przyległych, 

 Modernizacja dróg, 
 Stworzenie i aktualizacja bazy danych o obiektach 

przemysłowych stwarzaj�cych zagro�enie akustyczne dla 
�rodowiska, 

 Opracowanie mapy akustycznej powiatu, 
 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego ze szczegółowym opisem dopuszczalnych 
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warto�ci poziomu d�wi�ku w �rodowisku dla poszczególnych 
jednostek strukturalnych. 

We wnioskach ko�cowych znalazły si� poni�sze kierunki działania: 
 Działania na rzecz ochrony �rodowiska przed hałasem 

skoncentrowa� na obni�eniu uci��liwo�ci powodowanych przez 
komunikacj�, 

 Działaniami zapobiegawczymi obj�� trasy komunikacyjne 
podejmuj�c inwestycje drogowe w dziedzinie infrastruktury, 

 Ograniczy� rozprzestrzenianie si� hałasu komunikacyjnego 
w drodze przedsi�wzi�� technicznych i organizacyjnych, 

 Modernizuj�c drogi doprowadzi� je do parametrów zbli�onych do 
normatywnych o okre�lonej strukturze nawierzchni (asfalty 
porowate, tzw. „ciche asfalty”), 

 Utrzymania ruchu tranzytowego poza terenami mieszkaniowymi 
i terenami atrakcyjnymi krajobrazowo. 

W „Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego do roku 2015” [23] do mierników 
rekomendowanych do badania sytuacji powiatu i jego ewolucji w zakresie 
infrastruktury zaliczono uci��liwo�� ruchu drogowego dla mieszka�ców powiatu 
(w postaci hałasu, zanieczyszcze� i korków), za� w zakresie stanu ochrony 
�rodowiska - hałas.  

W kolejnym dokumencie („Program Ochrony 	rodowiska – Powiat Strzelce 
Opolskie” [24]) jako główne �ródła hałasu wymieniono m.in. przedmiotowy odcinek 
autostrady A4. Według szacunkowych pomiarów przeprowadzonych przez PO	 
„Lemitor” w 2003 roku warto�ci SDR dla powiatowego odcinka autostrady wynosiły 
10 000÷16 000 pojazdów. Na podstawie  pomiarów hałasu i nat��enia ruchu 
w oparciu o „Metody prognozowania hałasu komunikacyjnego PIO	 IO	” (Warszawa 
1996) z programem komputerowym H-DROG obliczono zasi�g oddziaływania hałasu 
drogowego ci�gów komunikacyjnych w powiecie. Wyniki analiz zamieszczono 
w dokumencie. Najwi�ksze poziomy hałasu były generowane przez ruch drogowy na 
przedmiotowym odcinku autostrady A4. Niekorzystny stan klimatu akustycznego był 
spowodowany m.in. brakiem zieleni izolacyjnej i innych zabezpiecze� przed hałasem 
komunikacyjnym, a w przypadku autostrady wyst�powaniem ekranów akustycznych 
o zbyt małej skuteczno�ci. 

W ramach ochrony przed hałasem sformułowano nast�puj�ce krótkookresowe 
cele do roku 2006: 

 Rozpocz�cie procesu eliminowania ruchu tranzytowego na 
terenie powiatu - docelowo planowana jest budowa obwodnic 
miejscowo�ci Ujazd, Izbicko, Sucha, Strzelce Opolskie, 
Warmatowice, Błotnica Strzelecka, Jemielnica, Piotrówka, 
Wierchlesie, Kielcza, ��dowice, Zawadzkie, Zalesie 	l�skie, 

 Odpowiednie strefowanie zabudowy na terenach obj�tych 
uci��liwo�ci� hałasu drogowego i kolejowego, 

 Wyznaczenie przekrojów zabudowy mieszkaniowej, gdzie 
mo�liwa i skuteczna b�dzie budowa ekranów dzwi�kochłonnych 
w otoczeniu trasy drogowej i kolejowej, 

 Stosowanie od strony drogi i torów kolejowych okien 
o zwi�kszonej izolacyjno�ci akustycznej, 

 Utrzymywanie nawierzchni dróg w dobrym stanie technicznym, 
 Lokalizacj� ochronnych pasów zieleni przy ci�gach 

komunikacyjnych, 
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 Ograniczenie pr�dko�ci ruchu na trasach w terenie 
zabudowanym, zwłaszcza w porze nocnej, 

 Uwzgl�dnianie wymogów ochrony �rodowiska przed hałasem 
przy opracowywaniu ogólnych i szczegółowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz planów budowy 
i przebudowy tras komunikacyjnych, 

 Egzekwowanie przez Policj� wymaga� prawnych zwi�zanych 
z emisj� hałasu (nadmierna pr�dko�� pojazdów, stosowanie 
sygnałów d�wi�kowych bez uzasadnienia, funkcjonowanie 
systemów alarmowych samochodowych i obiektów, zachowanie 
„ciszy nocnej” itp.), 

 Szczegółowe przestrzeganie procedury zatwierdzajacej realizacje 
nowych inwestycji: przegl�dy ekologiczne, monitoring stanu 
klimatu akustycznego na podstawie udost�pnianych informacji, 

 Kontrolowanie stopnia zagro�enia hałasem spowodowanym 
funkcjonowaniem autostrady A4. 

Do celów �redniookresowych do 2010 roku nale��: 
 Ograniczenie uci��liwo�ci hałasu komunikacyjnego - eliminacja 

czynno�ci powoduj�cych hałas oraz ograniczenie uci��liwo�ci 
hałasu, modernizacja i przebudowa istniej�cych układów 
komunikacyjnych, 

 Ocena klimatu akustycznego - pozyskiwanie danych o skali 
zagro�enia hałasem, 

 Ograniczenie uci��liwo�ci hałasu przemysłowego – działania 
kontrolne. 

W „Aktualizacji Programu Ochrony 	rodowiska dla Powiatu Strzeleckiego” [25] 
wi�kszo�� celów i zada� z poprzedniego dokumentu została ponownie sformułowana 
jako cele i zadania krótko- i �redniookresowe na 2010 i 2014 rok. Ponadto 
stwierdzono wyra�ny trend zwi�kszania si� stopnia zagro�enia hałasem drogowym 
(stanowi�cego ponad 80% ekspozycji hałasu) w zakresie poziomów wy�szych ni� 
70 dB. 

„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krapkowice na lata 2004-2006” [29] definiuje 
wska�niki osi�gni�� dla projektów z zakresu budowy i modernizacji dróg (na 
podstawie ZPORR – działanie 3.1). W�ród tych wska�ników znajduj� si�: zmiana 
nat��enia hałasu na obszarze oddziaływania inwestycji w okresie 1 roku od 
zako�czenia projektu oraz nat��enie hałasu na obszarze zdefiniowanym (po roku). 

Regionalna polityka ekologiczna gminy Krapkowice zawarta w dokumencie 
„Program Ochrony 	rodowiska dla Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2004-2007 
z perspektyw� na lata 2008-2011” [30] za cel w zakresie ochrony �rodowiska przed 
hałasem stawia rozpoznanie stanu zagro�enia hałasem, przede wszystkim 
emitowanym przez �rodki transportu drogowego (ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
autostrady A4), oraz ograniczenie jego oddziaływania na obszarach miejskich 
i wiejskich. Jako jeden z głównych czynników stanowi�cych zagro�enie dla 
�rodowiska przyrodniczego w gminie Krapkowice plan ten wskazuje sie� drogow� (ze 
szczególn� rol� autostrady A4), ze wzgl�du m.in. na ponadnormatywny hałas 
generowany przez ten ci�g komunikacyjny. Strategicznym celem działa� w zakresie 
ochrony przed hałasem na obszarze miasta i gminy Krapkowice jest zmniejszenie 
nara�enia mieszka�ców na nadmierny, zwłaszcza ponadnormatywny poziom hałasu 
emitowany przez �rodki transportu drogowego. Dla osi�gni�cia celu strategicznego, 
jako niezb�dne gmina wskazuje uruchomienie nast�puj�cych kierunków działa�: 
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 Podj�cie i systematyczne wykonywanie podstawowych bada� 
pomiarowych, 

 Wykonywanie i systematyczna aktualizacja map akustycznych, 
 Okre�lenie liczebno�ci populacji zagro�onej ponadnormatywnym 

hałasem, w miejscach jej stałego pobytu [tereny mieszkaniowe, usług 
o�wiaty, opieki społecznej itp.] – na podstawie sporz�dzonych map 
akustycznych, 

 Przygotowywanie programów ochrony przed hałasem,  
 Doskonalenie istniej�cych i kształtowanie nowych mechanizmów 

i procedur administracyjnych, na poziomie lokalnym i regionalnym, 
 Monitorowanie zmian przestrzennych stanu zagro�enia hałasem 

i realizacji programów ochrony przed hałasem. 
Do głównych celów �redniookresowych warunkuj�cych realizacj� celu strategicznego 
w zakresie ochrony przed hałasem na terenie miasta i gminy Krapkowice zalicza si�: 

 Stworzenie podstaw merytorycznych, do okre�lenia wielko�ci populacji 
zagro�onej hałasem komunikacyjnym i przemysłowym, oraz powierzchni 
terenów przeznaczonych na cele rekreacyjne – obj�tych nadmiern� 
uci��liwo�ci� akustyczn�, 

 Tworzenie mechanizmów formalnych i organizacyjnych, w sferze 
administracyjnej na poziomie regionalnym i lokalnym (starostwo-gmina) 
umo�liwiaj�cych koordynacj� działa� w procedurach podejmowania 
decyzji oraz minimalizacji kosztów ponoszonych ze �rodków publicznych 
na uzyskiwanie danych podstawowych o skali zagro�enia hałasem, 

 Weryfikacja wielko�ci ekranów akustycznych zało�onych przy 
autostradzie A4 na obszarze gminy Krapkowice, 

 Weryfikacja map akustycznych, 
 Przygotowywanie programów ochrony przed hałasem, jako narz�dzia 

realizacji polityki ekologicznej w zakresie ochrony przed hałasem na 
poziomie lokalnym, 

 Monitorowanie zmian przestrzennych stanu zagro�enia hałasem 
i realizacji programów ochrony przed hałasem. 

Zadania do realizacji w latach 2004-2007 przez Gmin� Krapkowice w zakresie 
ochrony przed hałasem przedstawiaj� si� nast�puj�co: 

 Stworzenie podstaw merytorycznych, do okre�lenia wielko�ci populacji 
zagro�onej hałasem komunikacyjnym i przemysłowym poprzez 
systematyczne wykonywanie podstawowych bada� pomiarowych, 

 Podj�cie działa� organizacyjnych umo�liwiaj�cych rozpocz�cie 
i kontynuowanie wieloletnich prac nad sporz�dzeniem i systematyczna 
aktualizacja map akustycznych, 

 Podj�cie działa� organizacyjnych umo�liwiaj�cych rozpocz�cie prac nad 
okre�leniem konkretnych zada� inwestycyjnych zmierzaj�cych do 
minimalizacji oddziaływa� akustycznych i ograniczenia wielko�ci 
populacji zagro�onej nadmiernym hałasem, a których konieczno�� 
wykonania została wcze�niej udokumentowana w tre�ci map 
akustycznych. 

Do sukcesów w ramach walki z hałasem w gminie zaliczono wybudowanie 
obwodnicy dla dzielnicy Otm�t w Krapkowicach obejmuj�c� szlak komunikacyjny 
mi�dzy K�dzierzynem-Ko�lem a Opolem. Pozwoliło to ograniczy� ilo�� samochodów, 
zwłaszcza ci��arowych, przeje�d�aj�cych przez t� cz��� miasta. 
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W „Aktualizacji programu ochrony �rodowiska dla gminy Lewin Brzeski na lata 
2010 – 2013 z perspektyw� na lata 2014 – 2017” [33]  jako jeden z celów okre�lono 
„dokonanie wiarygodnej oceny nara�enia społecze�stwa na ponadnormatywny hałas 
i podj�cie kroków do zmniejszenia tego zagro�enia tam, gdzie jest ono najwi�ksze. 
Cel ten ma by� realizowany m.in. poprzez poni�sze działania własne podejmowane 
przez gmin�: 

 Budowa �cie�ek rowerowych, 
 Wprowadzenie straf wolnych od ruchu samochodowego, 
 Modernizacja nawierzchni dróg, 
 Usprawnianie organizacji ruchu drogowego, 
 Przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. 

lokalizowania w s�siedztwie przedsi�wzi�� o zbli�onej uci��liwo�ci 
hałasu, 

 Remont drogi gminnej na obszarze gospodarczym Januszkowice, 
 Budowa obwodnicy centrum Zdzieszowic, 
 Modernizacja cz��ci ulicy Karola Miarki /poszerzenie na długo�ci 500 m/, 
 Przebudowa ulicy Wary�skiego (pomi�dzy Zdziesowicami i Rozwadz�), 
 Dotacja na przebudow� skrzy�owania dróg powiatowych 1808O – 

Zdzieszowice, 1444O z drog� DW423, 1443O DW 423 – DP 1444 w 
Zdzieszowicach. 

Dodatkowo gmina ma koordynowa� nast�puj�ce działania maj�ce na celu 
popraw� klimatu akustycznego: 

 Wykonywanie pomiarów emisji hałasu przez okre�lonych prawem 
zarz�dców dróg i podmioty gospodarcze oraz przekazywanie wyników 
pomiarów uprawnionym organom ochrony �rodowiska w formie ustalonej 
prawem, 

 Tworzenie obszarów ograniczonego u�ytkowania zgodnie z wymogami 
obowi�zuj�cych przepisów prawnych w zakresie ochrony �rodowiska, 

 Tworzenie bazy danych na podstawie wyników uzyskanych 
z prowadzonego monitoringu przez Opolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony 	rodowiska w Opolu, od zarz�dców dróg 
publicznych z pomiarów emisji oraz zgłosze� w zwi�zku z wyst�puj�c� 
uci��liwo�ci� emisji hałasu, 

 Ustalenie i egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w �rodowisku przez wła�ciwe organy i inspekcje ochrony �rodowiska  

 Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymaga� 
dotycz�cych ochrony �rodowiska. 

W „Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie” [34] jednym z celów 
operacyjnych w zakresie poprawy stanu �rodowiska na obszarze miasta i gminy jest 
ograniczenie zagro�e� zwi�zanych z ruchem samochodowym w postaci hałasu 
i spalin. Cel ma zosta� zrealizowany poprzez wdro�enie systemu skutecznego 
monitorowania �rodowiska, pozwalaj�cego na bie��ce okre�lanie podstawowych 
parametrów decyduj�cych o stanie �rodowiska oraz szybkie ustalanie �ródeł 
pojawiaj�cych si� zagro�e�. 

W „Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce Opolskie do roku 2013” [35] za 
najwi�ksze �ródło hałasu uznano hałas drogowy od drogi krajowej Nr 94. Wyniki 
pomiarów równowa�nego poziomu hałasu przeprowadzonych na terenie zabudowy 
mieszkaniowej przy wy�ej wymienionej drodze wyniosły ponad 70 dB. W tej sytuacji 
Gmina podj�ła działania zmierzaj�ce do wyprowadzenia ruchu tranzytowego 
z obszaru miejskiego, t.j. skierowania ruchu ci��kiego na drogi poza centrum miasta 
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oraz do budowy obwodnicy miasta. Jednym z głównych celów gminy jest d��enie do 
osi�gni�cia dopuszczalnych poziomów hałasu na obszarach o funkcjach 
osadniczych, zwłaszcza w mie�cie Strzelce Opolskie. Kierunkami działa� w tym 
zakresie s�: 

 Modernizacja systemu transportowego w mie�cie Strzelce 
Opolskie, budowa obwodnic, 

 Bie��ca modernizacja dróg gminnych. 
„Program Ochrony 	rodowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Opolskie na lata 

2005-2016” [36], podobnie jak poprzedni dokument, za najwi�ksze �ródło hałasu 
uznaje hałas drogowy od drogi krajowej Nr 94. W programie zamieszczono wyniki 
pomiarów hałasu przy drogach krajowych i wojewódzkich – najwi�ksze równowa�ne 
poziomy d�wi�ku w odległo�ci 1 m od jezdni wynosz� ponad 80 dB w porze dziennej 
i ponad 70 dB w porze nocnej. 

Celem długoterminowym do 2016 roku w zakresie ochrony przed hałasem jest 
osi�gni�cie poziomów hałasu poni�ej warto�ci progowych oraz d��enie do 
osi�gni�cia dopuszczalnych poziomów hałasu na obszarach o funkcjach 
osadniczych, zwłaszcza w mie�cie Strzelce Opolskie. Kierunki działa� na tym 
obszarze s� nast�puj�ce: 

 Dokonanie oceny akustycznej wybranych (newralgicznych) 
miejsc gminy, 

 Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego zapisów odno�nie standardów akustycznych dla 
poszczególnych terenów, 

 Ograniczanie rozprzestrzeniania si� hałasu (budowa ekranów 
akustycznych na odcinkach dróg przebiegaj�cych w pobli�u 
zabudowy mieszkaniowej), 

 Kontynuacja kontroli emisji hałasu do �rodowiska z obiektów 
działalno�ci gospodarczej, 

 Przestrzeganie warto�ci dopuszczalnych poziomów hałasu 
w odniesieniu do nowo zagospodarowywanych terenów. 

W „Programie Ochrony 	rodowiska – Gmina Ujazd” [40] autostrad� A4 uznano 
za najbardziej znacz�c� tras� komunikacyjn� pod wzgl�dem emisji hałasu (obok 
dróg krajowych Nr 40 i Nr 88). Na podstawie przeprowadzonych przez PO	 „Lemitor” 
w 2003 r. pomiarów poziomu hałasu drogowego oraz na podstawie znajomo�ci SDR, 
w oparciu o „Metody prognozowania hałasu komunikacyjnego PIO	 IO	” 
(Warszawa, 1996 r.) z programem komputerowym H-DROG obliczono zasi�g 
oddziaływania hałasu drogowego. Poziom hałasu w odległo�ci 1 m od autostrady A4 
wyniósł 75 dB porze nocnej i 82 dB w porze dziennej. Na podstawie analiz 
stwierdzono, �e w przypadku braku ekranów akustycznych nale�y spodziewa� si� 
przekrocze� norm hałasu dla zabudowy mieszkalnej zlokalizowanej w odległo�ci do 
ok. 90 m od autostrady (na drodze pomiarowej stwierdzono wi�kszy zasi�g, nawet 
do 120m).  

Niekorzystny stan klimatu akustycznego jest spowodowany: 
 Przebiegiem autostrady A4, 
 Wyst�powaniem terenów zagro�onych hałasem w najbli�szym 

otoczeniu dróg w porze nocne, 
 Przekroczeniem normatywnych poziomów hałasu w otoczeniu 

tras komunikacyjnych na obszarze w odległo�ci do 80m w porze 
dnia i do 120 m w porze nocnej, 

 Brakiem zieleni izolacyjnej i innych zabezpiecze� przed hałasem 
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komunikacyjnym, a w przypadku autostrady wyst�powaniem 
ekranów akustycznych o zbyt małej skuteczno�ci wynikaj�cej 
z wymiarów geometrycznych (długo�ci i wysoko�ci). 

W dokumencie wyznaczono cele krótkookresowe w zakresie ochrony przed 
hałasem (do 2007 r.) dla realizacji celu długookresowego - zmniejszenia uci��liwo�ci 
hałasu. Cele te s� nast�puj�ce: 

 Zadania zaliczone do kategorii „Ograniczenie emisji 
komunikacyjnej” w cz��ci Programu „Ochrona powietrza 
atmosferycznego”, 

 Uwzgl�dnienie wymogów ochrony �rodowiska przed hałasem 
przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego, 
w tym wyznaczenie pasów dla dróg w liniach rozgraniczaj�cych 
o odpowiedniej szeroko�ci, 

 Odpowiednie strefowanie zabudowy na terenach obj�tych 
uci��liwo�ci� hałasu drogowego, 

 Ograniczenie uci��liwo�ci akustycznej dróg do poziomu 
wymaganego normami, 

 Budowa ekranów d�wi�kochłonnych, 
 Stosowanie od strony drogi okien o zwi�kszonej izolacyjno�ci 

akustycznej, 
 Lokalizacja ochronnych pasów zieleni, 
 Uwzgl�dniane wymogów ochrony �rodowiska przed hałasem przy 

opracowywaniu planów budowy i przebudowy tras 
komunikacyjnych, 

 Stworzenie podstaw merytorycznych, do okre�lenia wielko�ci 
liczby mieszka�ców zagro�onych hałasem komunikacyjnym oraz 
powierzchni terenów obj�tych nadmiern� uci��liwo�ci� 
akustyczn�, 

 Wyst�pienie z wnioskiem do Wojewody o udost�pnienie 
Przegl�du Ekologicznego Autostrady A4 i ewentualne podj�cie 
stosownych działa� administracyjnych, 

 Prowadzenie bazy danych obejmuj�cej mapy akustyczne, 
informacje dotycz�ce terenów zagro�onych hałasem i terenów 
przekrocze� dopuszczalnego poziomu hałasu na podstawie 
informacji dostarczanych przez zarz�dców dróg oraz WIO	, 

 Inwentaryzacja i ocena uci��liwo�ci akustycznej obiektów 
przemysłowo – usługowych, 

 Kontrola dotrzymywania obowi�zuj�cych norm akustycznych. 
W „Aktualizacji programu ochrony �rodowiska dla gminy Le�nica na lata 2009 – 2012 
z perspektyw� na lata 2013 – 2016 [38]” jako cel �redniookresowy do 2016 r. 
okre�lono potrzeb� dokonania wiarygodnej oceny nara�enia społecze�stwa na 
ponadnormatywny hałas i podj�cie kroków do zmniejszenia tego zagro�enia tam, 
gdzie jest ono najwi�ksze. Cel ten ma by� realizowany przez podj�cie przez Gmin� 
poni�szych działa�: 

 Budowa �cie�ek rowerowych, 
 Wprowadzenie stref wolnych od ruchu samochodowego, 
 Modernizacja nawierzchni dróg, 
 Usprawnianie organizacji ruchu drogowego, 
 Przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym 

m.in. lokalizowania w s�siedztwie przedsi�wzi�� o zbli�onej 
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uci��liwo�ci hałasu, 
 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Wiejska VII sołectwo 

Dolna, 
 Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Planetorza sołectwo Góra 

	w. Anny, 
 Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wolno�ci sołectwo 

Lichynia, 
Dodatkowo Gmina Le�nica ma koordynowa� kolejne działania maj�ce na celu 

popraw� stanu klimatu akustycznego tj.: 
 Wykonywanie pomiarów emisji hałasu przez okre�lonych prawem 

zarz�dców dróg i podmioty gospodarcze oraz przekazywanie 
wyników pomiarów uprawnionym organom ochrony �rodowiska 
w formie ustalonej prawem, 

 Tworzenie obszarów ograniczonego u�ytkowania zgodnie 
z wymogami obowi�zuj�cych przepisów prawnych w zakresie 
ochrony �rodowiska, 

 Tworzenie bazy danych na podstawie wyników uzyskanych 
z prowadzonego monitoringu przez Opolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony 	rodowiska w Opolu, od zarz�dców dróg 
publicznych z pomiarów emisji oraz zgłosze� w zwi�zku 
z wyst�puj�c� uci��liwo�ci� emisji hałasu, 

 Ustalenie i egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w �rodowisku przez wła�ciwe organy i inspekcje ochrony 
�rodowiska  

 Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymaga� 
dotycz�cych ochrony �rodowiska. 

W „Strategii Powiatu Krapkowickiego na lata 2007-2013” [26], „Strategii 
Rozwoju Wspólnoty Krapkowickiej” [28], „Strategii Rozwoju Gminy Gogolin” [31], 
„Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2001-2010” [32], „Strategii 
Zrównowa�onego Rozwoju Gminy Le�nica” [37], „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy 
Ujazd” [39] nie poruszono zagadnie� zwi�zanych z hałasem komunikacyjnym wzdłu� 
analizowanego odcinka drogi. 

 

4.2.2.2 Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, maj�ce wpływ na stan 
akustyczny �rodowiska 

Podstawowymi aktami prawa miejscowego okre�laj�cymi warunki ochrony 
akustycznej dla poszczególnych kategorii u�ytkowania przestrzeni miejskiej s� 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W ramach wykonywania 
niniejszego Programu dokonano szczegółowej analizy wszystkich miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, obowi�zuj�cych w chwili wykonywania 
niniejszego Programu.  

Wyniki analizy zostały przedstawione poni�ej w tabl. 4.4, w której zawarto m.in.: 
 Nazw� dokumentu planistycznego (miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – 
studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego) 

 Akt powołuj�cy zawieraj�cy numer uchwały i dat� jej podj�cia. 
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Tabl. 4.4 Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
studiów uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

obowi�zuj�cych na terenach s�siaduj�cych z autostrad� A4 na odcinku Gogolin - 
Olszowa 

L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce klimatu 
akustycznego 

1 

Zmiana Miejscowego 
Planu Ogólnego 

Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 

Krapkowice 

Uchwała nr 
XI/179/2004 Rady 

Miejskiej w 
Krapkowicach z dnia 

3.03.2004 r. 

Plan ustala tereny przeznaczone pod 
ziele� izolacyjn� (4ZI) oraz warunki ich 

zabudowy i zagospodarowania: 
ukształtowanie zieleni w formie wysokiej 

i niskiej z nasadzeniami w ok. 50% 
gatunków drzew i krzewów 

zimozielonych oraz realizacj� urz�dze� 
minimalizuj�cych negatywne 
oddziaływanie autostrady na 

�rodowisko (ekrany akustyczne, wały 
ziemne, itd.). 

2 

Studium 
uwarunkowa�  i  

kierunków 
zagospodarowania  

przestrzennego  
gminy Krapkowice 

Uchwała nr IX/72/2007 
Rady Miejskiej w 

Krapkowicach z dnia 
13.09.2007r. 

Studium jako podstawowe zasady 
ochrony �rodowiska odno�nie zagro�e� 

hałasem wymienia: restrykcyjne 
przestrzeganie obowi�zuj�cych norm 

hałasu, zabudow� ci�gów 
komunikacyjnych wysokimi pasami 

zieleni b�d�cymi naturalnymi barierami 
akustycznymi, w szczególno�ci przy 

autostradzie A4, stosowanie ekranów 
przeciwakustycznych wzdłu� dróg, a w 

razie potrzeby przy zakładach 
produkcyjnych i usługowych 

3 

Zmiana Miejscowego 
Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego miasta 
Gogolina 

Uchwała nr 
XXXIX/281/2005 Rady 
Miejskiej w Gogolinie z 

dnia 23.09.2005 r.  

Plan nakazuje w pomieszczeniach 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi 

stosowa� rozwi�zania techniczne 
eliminuj�ce ponadnormatywny hałas 

komunikacyjny. 
Działalno�� usługow� i rzemie�lnicz� 

zwi�zan� z emisj� hałasu 
i zanieczyszcze� do �rodowiska 

warunkuje si� lokalizacj� urz�dze� 
hałasotwórczych w zamkni�tych 

pomieszczeniach oraz zastosowaniem 
rozwi�za� gwarantuj�cych szczelno�� 

procesów technologicznych. 
W nowych budynkach oraz przy 

remontach i przebudowie budynków 
istniej�cych przy okre�lonych drogach 

głównych i na terenie okre�lonej 
zabudowy mieszkaniowej nale�y 

zastosowa� rozwi�zania techniczne 
eliminuj�ce ponadnormatywny hałas 

komunikacyjny (samochodowy i 
kolejowy). 

Na okre�lonych, wskazanych w Planie 
terenach nale�y kształtowa� ziele� w 

sposób optymalnie ograniczaj�cy hałas 
komunikacyjny; dopuszcza si�, w razie 

potrzeby, lokalizacj� dodatkowych 
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L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce klimatu 
akustycznego 

urz�dze� izolacyjnych (np. ekrany) dla 
wyeliminowania ponadnormatywnego 

hałasu na granicy z istniej�cymi 
terenami zabudowy mieszkaniowej. 

4 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
miejscowo�ci Kamie� 
	l�ski, Zakrzów-

D�brówka, Odrow�� 

Uchwała nr 
XXX/230/2001 Rady 

Miejskiej w Gogolinie z 
dnia 28.08.2001 r. 

Wg zalece� Planu działalno�� usługow� 
zwi�zan� z emisj� hałasu warunkuje si� 
lokalizacj� urz�dze� hałasotwórczych 

w zamkni�tych pomieszczeniach. 
Działalno�� usługow� i rzemie�lnicz� 

zwi�zan� z emisj� hałasu 
i zanieczyszcze� do �rodowiska 

warunkuje si� lokalizacj� urz�dze� 
hałasotwórczych w zamkni�tych 

pomieszczeniach oraz zastosowaniem 
rozwi�za� gwarantuj�cych szczelno�� 

procesów technologicznych. 
Przy modernizacji istniej�cych 
i realizacji nowych budynków 

z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi usytuowanych przy 

okre�lonych drogach nale�y uwzgl�dni� 
izolacje akustyczne  eliminuj�ce 

ponadnormatywny hałas spowodowany 
ruchem samochodów. 

Na okre�lonych terenach nale�y 
urz�dzi� ziele� w sposób optymalnie 
izoluj�cy hałas spowodowany ruchem 

samochodów. W uzasadnionym 
przypadku dopuszcza si� lokalizacj� 
dodatkowych urz�dze� izolacyjnych 

eliminuj�cych ponadnormatywny hałas. 

5 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
miejscowo�ci Malnia, 
Chorula, Góra�d�e, 

Kamionek i Obrowiec 

Uchwała nr 
XXXV/266/2002 r. 
Rady Miejskiej w 
Gogolinie z dnia 

26.02.2002 r. 

Plan przewiduje przy modernizacji 
istniej�cych i realizacji nowych 
budynków z pomieszczeniami 

przeznaczonymi na pobyt ludzi na 
okre�lonym terenie uwzgl�dnienie 

izolacji akustycznych  eliminuj�cych 
ponadnormatywny hałas spowodowany 

ruchem samochodów. 
Działalno�� usługow� i wytwórcz� 

zwi�zan� z emisj� hałasu i 
zanieczyszcze� do �rodowiska 

warunkuje si� lokalizacj� urz�dze� 
hałasotwórczych w zamkni�tych 

pomieszczeniach oraz zastosowaniem 
rozwi�za� gwarantuj�cych szczelno�� 

procesów technologicznych. 
Na okre�lonych terenach nale�y 

urz�dzi� ziele� w sposób optymalnie 
izoluj�cy hałas spowodowany ruchem 

samochodów. W uzasadnionym 
przypadku dopuszcza si� lokalizacj� 
dodatkowych urz�dze� izolacyjnych 

eliminuj�cych ponadnormatywny hałas. 

6 
Studium Uwarunkowa� 

i Kierunków 
Zagospodarowania 

Uchwała nr 
XXXVII/264/2005 r. 

Rady Miejskiej w 

Teren lotniska w Kamieniu 	l�skim 
nale�y wykorzysta� jako teren 

aktywizacji gospodarczej gminy, 
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L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce klimatu 
akustycznego 

Przestrzennego gminy 
Gogolin – Zmiana 2005 r. 

Gogolinie z dnia 
14.07.2005 r. 

z zachowaniem, w miar� mo�liwo�ci, 
funkcji lotniczej ograniczonej wymogami 

ochrony �rodowiska (zwłaszcza 
wymogami dotycz�cymi 

obowi�zuj�cych standardów 
akustycznych). 

Do barier ograniczaj�cych rozwój gminy 
zaliczono wysoki stopie� degradacji 
�rodowiska (powierzchnia ziemi, 

powietrze i hałas). 

7 

Zmiana Studium 
Uwarunkowa� i Kierunków 

Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 

Zdzieszowice 

Uchwała nr IX/61/07 
Rady Miejskiej w 

Zdzieszowicach z dnia 
19.06.2007 r. 

W Studium przewiduje si� 
uwzgl�dnienie strefy ograniczonego 

u�ytkowania terenu przy lokalizowaniu 
obiektów budowlanych na terenach 

s�siaduj�cych z drogami. 
Przy autostradzie A4 wyst�puj� ekrany 
akustyczne na odcinkach wyst�powania 

zabudowy mieszkaniowej. Nie 
przewiduje si� konieczno�ci lokalizacji 

nowych elementów ochrony 
akustycznej. Jednak ze wzgl�du na 

stały wzrost nat��enia ruchu 
drogowego ustalono zakaz lokalizacji 

zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów 
rekreacyjno – sportowych w odległo�ci 

200 m od linii rozgraniczaj�cych 
autostrady A4. 

8 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
wyznaczonych obszarów 
w sołectwach Oleszka-
�yrowa-Jasiona w obr�bie 

gminy Zdzieszowice 

Uchwała nr 
XXXVI/243/97 Rady 

Miejskiej w 
Zdzieszowicach z dnia 

2.04.1997 r. 

Ustalono normy hałasu zgodnie z 
rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 
30 wrze�nia 1980 r. w sprawie ochrony 
�rodowiska przed hałasem i wibracjami 

(Dz.U. Nr 24 poz. 90) dla terenów 
rekreacyjno-sportowych i ogródków 
działkowych, mieszkaniowych i dla 

Parku Krajobrazowego „Góra 	w. Anny” 

9 

Studium Uwarunkowa� i 
Kierunków 

Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 

Strzelce Opolskie 

Uchwała nr 
XXIX/251/08 Rady 

Miejskiej w Strzelcach 
Opolskich z dnia 

22.12.2008 r. 

- 

10 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy 
Le�nica 

Uchwała nr 
XXIII/114/04 Rady 

Miejskiej w Le�nicy z 
dnia 18.08.2004 r. 

Przy autostradzie A4 postuluje si� 
realizacj� urz�dze� ochrony 

akustycznej w miejscach przekroczenia 
dopuszczalnych norm dla terenów 

chronionych. 
Okre�lono tereny zabudowy 

mieszkaniowej,  zwi�zanej ze stałym 
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 

młodzie�y (oraz inne, dla których 
obowi�zuje ochrona akustyczna 

zgodnie z przepisami szczególnymi) 

11 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 
Le�nica w cz��ci 

dotycz�cej sołectw 

Uchwała 
nr XXIII/115/04 Rady 
Miejskiej w Le�nicy  
z dnia 18.08.2004r. 

Okre�lono tereny zabudowy 
mieszkaniowej oraz  zwi�zanej ze 

stałym lub wielogodzinnym pobytem 
dzieci i młodzie�y, dla których 

obowi�zuj� warto�ci progowe hałasu 
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L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce klimatu 
akustycznego 

Lichynia, Zalesie 	l�skie, 
Czarnocin 

zgodnie z przepisami szczególnymi. 
Uci��liwo�ci oraz szkodliwo�ci 
zwi�zane z przeznaczeniem 

podstawowym oraz uzupełniaj�cym 
terenu w zakresie emisji hałasu nie 

mog� przekracza� norm poza granice 
działek inwestora, zgodnie z przepisami 

szczególnymi. 

12 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego w Gminie 
Ujazd dla cz��ci terenów 

wsi Olszowa, Zimna 
Wódka i Sieroniowice 

Uchwała nr 
XXVII/155/08 Rady 

Miejskiej w Uje�dzie z 
dnia 28.10.2008 r. 

Na okre�lonych terenach zakazujano 
lokalizacji obiektów lub urz�dze�, 
których funkcjonowanie powoduje 

przekroczenie poziomów 
dopuszczalnych: emisji zanieczyszcze� 
oraz hałasu zewn�trznego, mierzonego 

na granicach terenów przeznaczenia 
podstawowego, podlegaj�cych ochronie 

przed zanieczyszczeniem powietrza 
oraz hałasem stosownie do  

parametrów okre�lonych w przepisach 
odr�bnych. 

Okre�lono pas terenów o szeroko�ci 
250 m mierzony od skrajnej jezdni 
autostrady jako stref� zagro�enia 

hałasem komunikacyjnym, w której 
przypadkach stwierdzonego pomiarami 
przekroczenia poziomu dopuszczalnego 
hałasu, tereny i pomieszczenia stałego 

pobytu ludzi w budynkach 
usytuowanych w tej strefie powinny by� 
wyposa�one w odpowiednie urz�dzenia 

i izolacje przeciwhałasowe. 

13 

Zmiana Miejscowego 
Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego obszarów 

stref aktywno�ci 
gospodarczej w rejonie 
autostrady A-4 po jej 
północnej stronie i w 

rejonie drogi krajowej nr 
88 (E-40) po jej 

zachodniej stronie, w 
gminie Ujazd 

Uchwała nr 
XIV/78/2007 Rady 

Miejskiej w Uje�dzie z 
dnia 9.11.2007 r. 

- 

14 

Zmiana Miejscowego 
Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego obszarów 

stref aktywno�ci 
gospodarczej w rejonie 
autostrady A-4 po jej 
północnej stronie i w 

rejonie drogi krajowej nr 
88 (E-40) po jej 

zachodniej stronie, w 
gminie Ujazd 

Uchwała nr L/235/2006 
Rady Miejskiej w 
Uje�dzie z dnia 

1.08.2006 r. 

Je�eli na terenach przeznaczonych do 
działalno�ci produkcyjnej, składowania i 
magazynowania znajduje si� zabudowa 
mieszkaniowa, ochrona przed hałasem 

polega na stosowaniu rozwi�za� 
technicznych zapewniaj�cych wła�ciwe 
warunki akustyczne w tych budynkach, 

zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

15 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego obszarów 
stref aktywno�ci 

Uchwała nr 
XLIV/241/2002 Rady 
Miejskiej w Uje�dzie z 

dnia 25.02.2002 r. 

W granicach opracowania Planu 
zakazano przekraczania 

obowi�zuj�cych według przepisów 
prawnych dopuszczalnych warto�ci 
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L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce klimatu 
akustycznego 

gospodarczej w rejonie 
autostrady A-4 po jej 
północnej stronie i w 

rejonie drogi krajowej nr 
88 (E-40) po jej 

zachodniej stronie, w 
gminie Ujazd 

st��e� substancji zanieczyszczaj�cych 
w powietrzu, dopuszczalnych poziomów 

nat��enia hałasu w �rodowisku oraz 
najwy�szych dopuszczalnych st��e� i 
nat��e� czynników szkodliwych dla 

zdrowia w �rodowisku pracy. 

16 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego w Gminie 
Ujazd dla cz��ci terenów 

wsi Olszowa 

Uchwała nr 
XXIII/103/2004 Rady 
Miejskiej w Uje�dzie z 

dnia 6.07.2004 r. 

Plan okre�la tereny lokalizacji ekranów 
akustycznych – stosownie do 
konieczno�ci, po stwierdzeniu 

pomiarami przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu na 
terenach zabudowy mieszkaniowej. 
Zaleca si� w pasie terenu  250 m od 
jezdni autostrady lub 100 m od jezdni 

drogi głównej,  wyposa�enie budynków 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

zrealizowanych lub poddanych 
przebudowie tak�e po wzniesieniu 
zabezpiecze� akustycznych oraz 

działek  budowlanych  w urz�dzenia o 
podwy�szonej izolacyjno�ci 

akustycznej,  np. szczelne akustycznie 
okna i �ciany, ogrodzenia lub groble 

ziemne, ziele� - tłumi�ce hałas. 
W zakresie ochrony przed hałasem 
ustala si� obowi�zek  zachowania 
poziomu dopuszczalnego hałasu  

zewn�trznego mierzonego na granicy  
terenu przeznaczenia  podstawowego  

wg norm okre�lonych w przepisach 
 odr�bnych.  

Przeznacza si� w planie tereny rolne 
pod zalesienie w pasach zagro�enia 

hałasem komunikacyjnym wzdłu� 
autostrady o powierzchni ok. 13,0 ha 

17 

Studium uwarunkowa� i 
kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i 

Gminy Ujazd 

Uchwała nr 
XV/92/1999 Rady 

Miejskiej w Uje�dzie  
z dnia 29.11.1999 r. 

- 
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4.3. Cz��
 graficzna 

 
Rys. 4.1. Orientacyjna lokalizacja odcinka autostrady A4 Gogolin - Olszowa [13]
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Rys. 4.2 Orientacyjna lokalizacja odcinków z podziałem na priorytety nara�enia na hałas w ci�gu autostrady A4 Gogolin – Olszowa 
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Rys. 4.3 Mapy imisji d�wi�ku pochodz�cego od analizowanego odcinka autostrady A4 Gogolin – Olszowa po zastosowaniu 

proponowanych działa� naprawczych  
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4.4. Spis tabel i rysunków 

Spis tabel: 
 
Tabl. 4.1. Tereny zagro�one hałasem zlokalizowane w s�siedztwie analizowanego 
odcinka autostrady A4 Gogolin - Olszowa obj�te opracowaniem programu ochrony 
�rodowiska przed hałasem. 
 
Tabl. 4.2. Zestawienie działa� naprawczych do wykonania w celu poprawy klimatu 
akustycznego dla autostrady A4 Gogolin - Olszowa 

Tabl. 4.3. Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego ci�gu autostrady A4 Gogolin 
- Olszowa  

 

Tabl. 4.4 Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
studiów uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
obowi�zuj�cych na terenach s�siaduj�cych z autostrad� A4 na odcinku Gogolin - 
Olszowa 

 

Spis rysunków: 
 
Rys. 4.1. Orientacyjna lokalizacja odcinka autostrady A4 Gogolin - Olszowa [13] 

Rys. 4.2 Orientacyjna lokalizacja odcinków z podziałem na priorytety nara�enia na 
hałas w ci�gu autostrady A4 Gogolin – Olszowa 

Rys. 4.3. Mapy imisji d�wi�ku pochodz�cego od analizowanego odcinka autostrady 
A4 Gogolin – Olszowa po zastosowaniu proponowanych działa� naprawczych 
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5. AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU NOGOWCZYCE – GRANICA 
Z WOJEWÓDZTWEM �L�SKIM 

5.1. Cz��
 opisowa 

5.1.1. Opis obszaru obj�tego zakresem programu 

Analizowany odcinek drogi o długo�ci 3.0 km rozpoczyna si� w km 275+500 
(Nogowczyce) a ko�czy w km 278+500 (granica województwa). Jest on cz��ci� 
autostrady A4, stanowi�cej wa�ny szlak komunikacyjny, ł�cz�cy zachód i wschód 
Polski. Analizowany odcinek przebiega przez gmin� Ujazd w powiecie strzeleckim. 
Granice obszaru analizowanego w niniejszym Programie stanowi� izolinie 
dopuszczalnych poziomów d�wi�ku okre�lonych wska�nikami LDWN i LN. Granice te 
okre�lono w opracowanej mapie akustycznej [10], która stanowi podstaw� 
niniejszego programu. Si�gaj� one na terenach otwartych do około 500 m od 
kraw�dzi jezdni. Obszar, na którym wyst�puj� przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów d�wi�ku, a tym samym stanowi�cy zakres niniejszego Programu, ma 
powierzchni� ok. 6 km2. 

Na rys. 5.1 przedstawiono orientacyjn� lokalizacj� odcinka autostrady A4 
obj�tego zakresem opracowania. 

 
5.1.2. Podanie narusze	 dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku 

wraz z podaniem zakresu naruszenia  

Zakres narusze� dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku 
pochodz�cego od ruchu pojazdów odbywaj�cego si� po analizowanym odcinku 
autostrady A4 Gogolin - Olszowa przedstawiono w tabl. 5.1. W tabeli tej zestawiono 
opis zakresu przekrocze� warto�ci dopuszczalnych w przyporz�dkowaniu do 
poszczególnych odcinków, dla których warto�� wska�nika M okre�lonego na 
podstawie Mapy akustycznej [10] jest wi�ksza od 0. Do ka�dego odcinka przypisano 
równie� priorytet nara�enia na hałas, który okre�lono na podstawie analiz 
przeprowadzonych w ramach niniejszego Programu.  

 

Tabl. 5.1. Tereny zagro�one hałasem zlokalizowane w s�siedztwie analizowanego 
odcinka autostrady A4 Nogowczyce – granica województwa obj�te opracowaniem 

programu ochrony �rodowiska przed hałasem. 

Lp 
Orientacyjny 

kilometra 
Zakres narusze	 dopuszczalnych warto�ci 
poziomu hałasu wyraonego wska�nikiem 

LDWN 

Nazwa 
gminy Priorytet 

Od Do 

1. 276+750 277+400 
Pierwsza linia zabudowy znajduje si� w strefie 

poziomu d�wi�ku okre�lonego wska�nikiem LDWN 
o warto�ci 55 - 60 dB na całej długo�ci odcinka. 

Ujazd Niski 

  
5.1.3. Wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresów działa	 

niezb�dnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu 
w �rodowisku 

Analizowany odcinek autostrady A4 charakteryzuje si� du�ym nat��eniem 
ruchu oraz znacznymi pr�dko�ciami pojazdów. Te dwa parametry decyduj� 
o niekorzystnym stanie klimatu akustycznego w jego s�siedztwie. Zasi�gi 
oddziaływania hałasu o poziomie przekraczaj�cym warto�ci dopuszczalne si�gaj� do 
około 500 m od kraw�dzi jezdni. Powoduje to fakt, i� budynki mieszkalne 
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zlokalizowane nawet w znacznej odległo�ci od autostrady pozostaj� w zasi�gach 
hałasu. W zwi�zku z tym faktem wska�nik M na terenach podlegaj�cych ochronie 
akustycznej przyjmuje warto�ci wi�ksze od zera. Na rys. 5.2 przedstawiono podział 
odcinków autostrady A4 ze wzgl�du na priorytet nara�enia na hałas przypisany 
w ramach Programu.  

Dla odcinków dróg, w s�siedztwie których zlokalizowana jest zabudowa 
mieszkaniowa podlegaj�ca ochronie akustycznej zaproponowano w ramach 
niniejszego opracowania działania naprawcze, które nale�y zrealizowa� w czasie 
trwania Programu. Poni�ej w tabl. 5.2 przedstawiono zestawienie tych działa� wraz 
z terminem ich realizacji (harmonogramem Programu) oraz szacunkowymi kosztami. 
W przypadku autostrady A4 działania te polegaj� przede wszystkim na sprawdzeniu 
skuteczno�ci istniej�cych ekranów akustycznych oraz w miar� potrzeby 
zastosowaniu kolejnych urz�dze� przeciwhałasowych. Wynika to z faktu, 
i� planowane inwestycje drogowe nie przyczyni� si� do spadku ruchu na 
autostradzie, czyli nie mog� by� traktowane jako działania, których jednym z celów 
b�dzie poprawa klimatu akustycznego na zagro�onych terenach. Dodatkowo nie 
nale�y wprowadza� na drodze tej klasy jak� jest autostrada ogranicze� pr�dko�ci, 
która jest jednym z czynników determinuj�cych oddziaływanie akustyczne ruchu 
pojazdów. 

Tabl. 5.2. Zestawienie działa� naprawczych do wykonania w celu poprawy klimatu 
akustycznego dla autostrady A4 Nogowczyce – granica województwa 

Lp. 
Orientacyjny 

kilometra� odcinka 
Działania maj�ce na 
celu popraw� klimatu 

akustycznego 

Szacunkowe 
koszty Termin realizacji Nazwa 

gminy 
Od Do 

1. 276+750 277+400 

Pomiary 
skuteczno�ci 

istniej�cych ekranów 
akustycznych i 

ewentualna 
rozbudowa 

- * 

Pomiary skuteczno�ci 
ekranów akustycznych 
-  2011 r., Rozbudowa 
ekranów akustycznych 

- 2013 r. 

Ujazd 

Szacunkowe koszty działa	 naprawczych na całym 
analizowanym odcinku - * 

*) Koszty działa� s� uzale�nione wielko�ci zabezpiecze� akustycznych, które trzeba b�dzie dobudowa� po 
wykonaniu pomiarów skuteczno�ci istniej�cych zabezpiecze� przeciwd�wi�kowych. Na etapie wykonywania 
Programu ochrony �rodowiska przed hałasem nie mo�na ich oszacowa�. 

Jednostk� odpowiedzialn� za realizacj� zada� zawartych w tabl. 5.2 jest 
Zarz�dzaj�cy odcinkiem autostrady A4 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad.  

Po zastosowaniu zawartych w tabl. 5.2 działa� naprawczych klimat akustyczny 
w s�siedztwie analizowanego odcinka drogi klimat akustyczny ulegnie poprawie. 
Budynki mieszkalne znajd� si� poza zasi�giem oddziaływania hałasu o poziomie 
przekraczaj�cym warto�ci dopuszczalne. W razie konieczno�ci dodatkowe działania 
naprawcze dla analizowanego odcinka autostrady A4 nale�y zaproponowa� 
w nast�pnym Programie ochrony �rodowiska przed hałasem. 

Dodatkowo nale�y zwróci� szczególn� uwag� na wła�ciwe planowanie 
przestrzenne w s�siedztwie analizowanego odcinka drogi. Nale�y to do obowi�zków 
wła�ciwych organów administracji publicznej. Przede wszystkim nie nale�y zezwala� 
na budowanie nowych budynków podlegaj�cych ochronie akustycznej w strefie 
oddziaływania hałasu pochodz�cego od ruchu pojazdów o poziomie 
przekraczaj�cym warto�ci dopuszczalne. Szczegółowe zasady wła�ciwego 
planowania przestrzennego opisano w rozdziale 1.4.2 niniejszego Programu. 
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5.2. Uzasadnienie zakresu okre�lonych w programie zagadnie	 

5.2.1. Dane i wnioski ze sporz�dzonych map akustycznych 

5.2.1.1 Charakterystyki terenów obj�tych programem, w tym liczby 
mieszka�ców, g�sto�ci zaludnienia oraz zakresu przekrocze� 
dopuszczalnych hałasu w �rodowisku 

Analizowany ci�g b�d�cy fragmentem autostrady A4, a co za tym idzie, 
otaczaj�cy go pas terenu, jest poło�ony mi�dzy miejscowo�ci� Nogowczyce (na 
skrzy�owaniu autostrady A4 z drog� krajow� Nr 88) i granic� województwa 
opolskiego i �l�skiego. 

Na obszarze odcinka dominuj� u�ytki rolnicze. Do wi�kszych miejscowo�ci 
nale�� Nogowczyce, Sieroniowice i Jaryszów. W s�siedztwie odcinka drogi 
przebiegaj�cego w pobli�u tych miejscowo�ci dominuje zwarta zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, za� na pozostałych obszarach wyst�puje zabudowa 
o charakterze rozproszonym. W pobli�u miejscowo�ci Jaryszów znajduj� si� du�e 
kompleksy le�ne. 

Wg szacunków wykonanych w ramach Map akustycznych dla dróg krajowych 
o nat��eniu ruchu powy�ej 16 400 pojazdów na dob� [10] w zasi�gu pasa analizy 
niekorzystnego oddziaływania hałasu emitowanego przez pojazdy poruszaj�ce si� 
analizowanym odcinkiem autostrady A4 mieszkało 356 osób w 88 budynkach 
mieszkalnych (według wska�nika LDWN). Szacunkowa powierzchnia obszarów 
nara�onych na oddziaływanie hałasu wynosi ok. 6 km2.  

W analizowanym obszarze stwierdzono naruszenia warto�ci dopuszczalnych 
hałasu, których szczegółow� specyfikacj� uj�to w rozdziale 5.1.2. 
 

5.2.1.2 Charakterystyki techniczno - akustyczne �ródeł hałasu maj�cych 
negatywny wpływ na poziom hałasu w �rodowisku 

Poni�ej, w tabl. 5.3, przedstawiono szczegółowe dane lokalizacyjno-
techniczne dla analizowanego odcinka drogi, natomiast w tabl. 5.4 parametry 
lokalizacyjno–techniczne ekranów akustycznych zlokalizowanych wzdłu� 
analizowanego ci�gu drogowego. 

Tabl. 5.3. Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego ci�gu autostrady A4 
Nogowczyce – granica województwa [10] 

Symbol 
ident. 

odcinka 
(ID) 

Nr 
drogi 

Pocz�tek 
odcinka 

[km] 

Współrz�dne geograficzne GPS 
Koniec 
odcinka 

[km] 

Współrz�dne geograficzne GPS 

N E N E 

st. min. sek. st. min. sek. st. min. sek. st. min. sek. 

A4_275_5 A4 
E40 275+500 50 26 43,5 18 20 57,96 278+500 50 25 43,44 18 22 47,34 

 

Symbol 
ident. 

odcinka 
(ID) 

Nazwa odcinka Warto�
 �DR wg. 
GPR 2005 [P/d] 

Typ przekroju 
drogowego Klasa drogi 

A4_275_5 NOGOWCZYCE-GR.WOJ. 17482 2 x 2 A 
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Tabl. 5.4. Parametry lokalizacyjno-techniczne ekranów akustycznych 
zlokalizowanych wzdłu� analizowanego ci�gu autostrady A4 Nogowczyce – granica 

województwa [10] 

Nr drogi 
krajowej 

Symbol 
identyfikacyjny 

ekranu  

Kilometra 
pocz�tkow

y [km] 

Kilometra 
ko	cowy 

[km]  

Wysoko�
 
ekranu [m] Typ ekranu Długo�
 

ekranu [m] 

A4 A4_275_5_E4 277+100 277+010 3 Nieprze�roczysty 90 
A4 A4_275_5_E3 277+180 277+120 3 Prze�roczysty 60 
A4 A4_275_5_E2 277+400 277+200 3 Nieprze�roczysty 200 
A4 A4_275_5_E1 277+580 277+420 3 Nieprze�roczysty 160 
A4 A4_275_5_E5 277+120 277+100 3 Nieprze�roczysty 20 
A4 A4_275_5_E6 277+200 277+180 3 Nieprze�roczysty 20 
A4 A4_275_5_E7 277+420 277+400 3 Nieprze�roczysty 20 

 

5.2.2. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych 
w Programie 

5.2.2.1 Istniej�ce powiatowe lub gminne programy ochrony �rodowiska 

W ramach niniejszego Programu wykonano analizy szeregu opracowa� 
obejmuj�cych swym zakresem tereny, na których zlokalizowany jest analizowany 
odcinek drogi. Poni�ej przedstawiono główne ustalenia powiatowych i gminnych 
programów ochrony �rodowiska oraz opracowa� pokrewnych w przypadku 
analizowanego odcinka autostrady A4 Nogowczyce – granica województwa, które 
maj� odniesienie do niniejszego opracowania: 

 Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego do roku 2015 [23], 
 Program Ochrony 	rodowiska – Powiat Strzelce Opolskie [24], 
 Aktualizacja Programu Ochrony 	rodowiska dla Powiatu 

Strzeleckiego [25], 
 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Ujazd [39], 
 Program Ochrony 	rodowiska – Gmina Ujazd [40]. 

W „Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego do roku 2015” [23] do mierników 
rekomendowanych do badania sytuacji powiatu i jego ewolucji w zakresie 
infrastruktury zaliczono uci��liwo�� ruchu drogowego dla mieszka�ców powiatu 
(w postaci hałasu, zanieczyszcze� i korków), za� w zakresie stanu ochrony 
�rodowiska - hałas.  

W kolejnym dokumencie („Program Ochrony 	rodowiska – Powiat Strzelce 
Opolskie” [24]) jako główne �ródła hałasu wymieniono m.in. przedmiotowy odcinek 
autostrady A4. Według szacunkowych pomiarów przeprowadzonych przez PO	 
„Lemitor” w 2003 roku warto�ci SDR dla powiatowego odcinka autostrady wynosiły 
10 000÷16 000 pojazdów. Na podstawie  pomiarów hałasu i nat��enia ruchu 
w oparciu o „Metody prognozowania hałasu komunikacyjnego PIO	 IO	” (Warszawa 
1996) z programem komputerowym H-DROG obliczono zasi�g oddziaływania hałasu 
drogowego ci�gów komunikacyjnych w powiecie. Wyniki analiz zamieszczono 
w dokumencie. Najwi�ksze poziomy hałasu były generowane przez ruch drogowy na 
przedmiotowym odcinku autostrady A4. Niekorzystny stan klimatu akustycznego był 
spowodowany m.in. brakiem zieleni izolacyjnej i innych zabezpiecze� przed hałasem 
komunikacyjnym, a w przypadku autostrady wyst�powaniem ekranów akustycznych 
o zbyt małej skuteczno�ci. 

W ramach ochrony przed hałasem sformułowano nast�puj�ce krótkookresowe 
cele do roku 2006: 
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 Rozpocz�cie procesu eliminowania ruchu tranzytowego na 
terenie powiatu - docelowo planowana jest budowa obwodnic 
miejscowo�ci Ujazd, Izbicko, Sucha, Strzelce Opolskie, 
Warmatowice, Błotnica Strzelecka, Jemielnica, Piotrówka, 
Wierchlesie, Kielcza, ��dowice, Zawadzkie, Zalesie 	l�skie, 

 Odpowiednie strefowanie zabudowy na terenach obj�tych 
uci��liwo�ci� hałasu drogowego i kolejowego, 

 Wyznaczenie przekrojów zabudowy mieszkaniowej, gdzie 
mo�liwa i skuteczna b�dzie budowa ekranów dzwi�kochłonnych 
w otoczeniu trasy drogowej i kolejowej, 

 Stosowanie od strony drogi i torów kolejowych okien 
o zwi�kszonej izolacyjno�ci akustycznej, 

 Utrzymywanie nawierzchni dróg w dobrym stanie technicznym, 
 Lokalizacj� ochronnych pasów zieleni przy ci�gach 

komunikacyjnych, 
 Ograniczenie pr�dko�ci ruchu na trasach w terenie 

zabudowanym, zwłaszcza w porze nocnej, 
 Uwzgl�dnianie wymogów ochrony �rodowiska przed hałasem 

przy opracowywaniu ogólnych i szczegółowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz planów budowy 
i przebudowy tras komunikacyjnych, 

 Egzekwowanie przez Policj� wymaga� prawnych zwi�zanych 
z emisj� hałasu (nadmierna pr�dko�� pojazdów, stosowanie 
sygnałów d�wi�kowych bez uzasadnienia, funkcjonowanie 
systemów alarmowych samochodowych i obiektów, zachowanie 
„ciszy nocnej” itp.), 

 Szczegółowe przestrzeganie procedury zatwierdzajacej realizacje 
nowych inwestycji: przegl�dy ekologiczne, monitoring stanu 
klimatu akustycznego na podstawie udost�pnianych informacji, 

 Kontrolowanie stopnia zagro�enia hałasem spowodowanym 
funkcjonowaniem autostrady A4. 

Do celów �redniookresowych do 2010 roku nale��: 
 Ograniczenie uci��liwo�ci hałasu komunikacyjnego - eliminacja 

czynno�ci powoduj�cych hałas oraz ograniczenie uci��liwo�ci 
hałasu, modernizacja i przebudowa istniej�cych układów 
komunikacyjnych, 

 Ocena klimatu akustycznego - pozyskiwanie danych o skali 
zagro�enia hałasem, 

 Ograniczenie uci��liwo�ci hałasu przemysłowego – działania 
kontrolne. 

W „Aktualizacji Programu Ochrony 	rodowiska dla Powiatu Strzeleckiego” [25] 
wi�kszo�� celów i zada� z poprzedniego dokumentu została ponownie sformułowana 
jako cele i zadania krótko- i �redniookresowe na 2010 i 2014 rok. Ponadto 
stwierdzono wyra�ny trend zwi�kszania si� stopnia zagro�enia hałasem drogowym 
(stanowi�cego ponad 80% ekspozycji hałasu) w zakresie poziomów wy�szych ni� 
70 dB. 

W „Programie Ochrony 	rodowiska – Gmina Ujazd” [40] autostrad� A4 uznano 
za najbardziej znacz�c� tras� komunikacyjn� pod wzgl�dem emisji hałasu (obok 
dróg krajowych Nr 40 i Nr 88). Na podstawie przeprowadzonych przez PO	 „Lemitor” 
w 2003 r. pomiarów poziomu hałasu drogowego oraz na podstawie znajomo�ci SDR, 
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w oparciu o „Metody prognozowania hałasu komunikacyjnego PIO	 IO	” 
(Warszawa, 1996 r.) z programem komputerowym H-DROG obliczono zasi�g 
oddziaływania hałasu drogowego. Poziom hałasu w odległo�ci 1 m od autostrady A4 
wyniósł 82 dB porze nocnej i 75 dB w porze dziennej. Na podstawie analiz 
stwierdzono, �e w przypadku braku ekranów akustycznych nale�y spodziewa� si� 
przekrocze� norm hałasu dla zabudowy mieszkalnej zlokalizowanej w odległo�ci do 
ok. 90 m od autostrady (na drodze pomiarowej stwierdzono wi�kszy zasi�g, nawet 
do 120m).  

Niekorzystny stan klimatu akustycznego jest spowodowany: 
 Przebiegiem autostrady A4, 
 Wyst�powaniem terenów zagro�onych hałasem w najbli�szym 

otoczeniu dróg w porze nocne, 
 Przekroczeniem normatywnych poziomów hałasu w otoczeniu 

tras komunikacyjnych na obszarze w odległo�ci do 80 m w porze 
dnia i do 120 m w porze nocnej, 

 Brakiem zieleni izolacyjnej i innych zabezpiecze� przed hałasem 
komunikacyjnym, a w przypadku autostrady wyst�powaniem 
ekranów akustycznych o zbyt małej skuteczno�ci wynikaj�cej 
z wymiarów geometrycznych (długo�ci i wysoko�ci). 

W dokumencie wyznaczono cele krótkookresowe w zakresie ochrony przed 
hałasem (do 2007 r.) dla realizacji celu długookresowego - zmniejszenia uci��liwo�ci 
hałasu. Cele te s� nast�puj�ce: 

 Zadania zaliczone do kategorii „Ograniczenie emisji 
komunikacyjnej” w cz��ci Programu „Ochrona powietrza 
atmosferycznego”, 

 Uwzgl�dnienie wymogów ochrony �rodowiska przed hałasem 
przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego, 
w tym wyznaczenie pasów dla dróg w liniach rozgraniczaj�cych 
o odpowiedniej szeroko�ci, 

 Odpowiednie strefowanie zabudowy na terenach obj�tych 
uci��liwo�ci� hałasu drogowego, 

 Ograniczenie uci��liwo�ci akustycznej dróg do poziomu 
wymaganego normami, 

 Budowa ekranów d�wi�kochłonnych, 
 Stosowanie od strony drogi okien o zwi�kszonej izolacyjno�ci 

akustycznej, 
 Lokalizacja ochronnych pasów zieleni, 
 Uwzgl�dniane wymogów ochrony �rodowiska przed hałasem przy 

opracowywaniu planów budowy i przebudowy tras 
komunikacyjnych, 

 Stworzenie podstaw merytorycznych, do okre�lenia wielko�ci 
liczby mieszka�ców zagro�onych hałasem komunikacyjnym oraz 
powierzchni terenów obj�tych nadmiern� uci��liwo�ci� 
akustyczn�, 

 Wyst�pienie z wnioskiem do Wojewody o udost�pnienie 
Przegl�du Ekologicznego Autostrady A4 i ewentualne podj�cie 
stosownych działa� administracyjnych, 

 Prowadzenie bazy danych obejmuj�cej mapy akustyczne, 
informacje dotycz�ce terenów zagro�onych hałasem i terenów 
przekrocze� dopuszczalnego poziomu hałasu na podstawie 
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informacji dostarczanych przez zarz�dców dróg oraz WIO	, 
 Inwentaryzacja i ocena uci��liwo�ci akustycznej obiektów 

przemysłowo – usługowych, 
 Kontrola dotrzymywania obowi�zuj�cych norm akustycznych. 

W „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ujazd” [39] nie poruszono zagadnie� 
zwi�zanych z hałasem komunikacyjnym wzdłu� analizowanego odcinka drogi. 

 

5.2.2.2 Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, maj�ce wpływ na stan 
akustyczny �rodowiska 

Podstawowymi aktami prawa miejscowego okre�laj�cymi warunki ochrony 
akustycznej dla poszczególnych kategorii u�ytkowania przestrzeni miejskiej s� 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W ramach wykonywania 
niniejszego Programu dokonano szczegółowej analizy wszystkich miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, obowi�zuj�cych w chwili wykonywania 
niniejszego Programu.  

Wyniki analizy zostały przedstawione poni�ej w tabl. 5.5, w której zawarto m.in.: 
 Nazw� dokumentu planistycznego (miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – 
studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego) 

 Akt powołuj�cy zawieraj�cy numer uchwały i dat� jej podj�cia. 
 

Tabl. 5.5. Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
studiów uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

obowi�zuj�cych na terenach s�siaduj�cych z autostrad� A4 na odcinku 
Nogowczyce – granica województwa. 

L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce klimatu 
akustycznego 

1 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego w Gminie 
Ujazd dla cz��ci terenów 

wsi Olszowa, Zimna 
Wódka i Sieroniowice 

Uchwała nr 
XXVII/155/08 Rady 
Miejskiej w Uje�dzie 
z dnia 28.10.2008 r. 

Na okre�lonych terenach zakazano 
lokalizacji obiektów lub urz�dze�, 
których funkcjonowanie powoduje 

przekroczenie poziomów 
dopuszczalnych: emisji zanieczyszcze� 
oraz hałasu zewn�trznego, mierzonego 

na granicach terenów przeznaczenia 
podstawowego, podlegaj�cych ochronie 

przed zanieczyszczeniem powietrza 
oraz hałasem stosownie do  

parametrów okre�lonych w przepisach 
odr�bnych. 

Okre�lono pas terenów o szeroko�ci 
250 m mierzony od skrajnej jezdni 
autostrady jako stref� zagro�enia 

hałasem komunikacyjnym, w której 
przypadkach stwierdzonego pomiarami 
przekroczenia poziomu dopuszczalnego 
hałasu, tereny i pomieszczenia stałego 

pobytu ludzi w budynkach 
usytuowanych w tej strefie powinny by� 
wyposa�one w odpowiednie urz�dzenia 

i izolacje przeciwhałasowe. 
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L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce klimatu 
akustycznego 

2 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego w Gminie 
Ujazd dla cz��ci terenów 

wsi Sieroniowice 

Uchwała nr 
XXIII/102/2004 Rady 
Miejskiej w Uje�dzie 
z dnia 6.07.2004 r. 

Przeznacza si� w planie grunty rolne 
klas V i VI i nieu�ytek pod zalesienie w 

pasach zagro�enia hałasem 
komunikacyjnym wzdłu� autostrady i w 
pasie na północ od strefy aktywno�ci 

SAG oraz na zachód od linii 
kolejowej  o ł�cznej powierzchni ok. 

67,4 ha. 
Nakazano realizacj� urz�dze� ochrony 

akustycznej takich jak: ziele� 
trójrz�dowa, nasypy ziemne z zieleni� i 

ekrany przeciwakustyczne  na 
zdefiniowanych terenach, b�d� jako 
przeznaczenie towarzysz�ce zieleni  

izolacyjnej równolegle do drogi głównej, 
albo w obr�bie linii rozgraniczaj�cych 
tej drogi,  w przypadkach stwierdzenia 

udokumentowanych przekrocze� 
standardów akustycznych poziomu 

hałasu komunikacyjnego na terenach 
mieszkalnictwa okre�lonych Planem. 
Na okre�lonych terenach zaleca si� 
stosowanie ekranów akustycznych – 

stosownie do konieczno�ci, po 
stwierdzeniu przekroczenia norm 

hałasu dopuszczalnego na terenach 
zabudowy mieszkaniowej. 

Zaleca si� wyposa�enie budynków 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w 

pasie terenu  100 m od jezdni 
okre�lonej drogi głównej, realizowanych 

lub istniej�cych poddanych 
przebudowie tak�e po wzniesieniu 
zabezpiecze� akustycznych oraz 

działek  budowlanych  w urz�dzenia o 
podwy�szonej izolacyjno�ci 

akustycznej,  np. szczelne akustycznie 
okna i �ciany, ogrodzenia lub groble 
ziemne, przegrody zieleni - tłumi�ce 

hałas. 
W zakresie ochrony przed hałasem 
ustalono obowi�zek  zachowania 
poziomu dopuszczalnego hałasu  

zewn�trznego mierzonego na granicy  
terenu przeznaczenia  podstawowego  

wg norm okre�lonych w przepisach 
 odr�bnych.   
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L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce klimatu 
akustycznego 

3 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego w Gminie 
Ujazd dla terenów w 

granicach 
administracyjnych wsi 

Nogowczyce 

Uchwała nr 
XXIII/100/2004 Rady 
Miejskiej w Uje�dzie 
z dnia 6.07.2004 r. 

Plan zawiera zapisy mówi�ce o tym, �e 
uci��liwo�� prowadzonej aktywno�ci 

gospodarczej w zakresie emisji hałasu 
nie mo�e powodowa� przekroczenia w 

s�siedztwie standardów jako�ci 
�rodowiska i nie mo�e wykracza� poza 
granice terenu, do którego prowadz�cy 

działalno�� posiada tytuł prawny. 
Okre�lono tereny zabudowy 

mieszkaniowej oraz zwi�zanej ze 
stałym lub wielogodzinnym pobytem 

dzieci i młodzie�y (dla których 
obowi�zuje ochrona akustyczna 

zgodnie z przepisami szczegółowymi) 

4 

Studium uwarunkowa� i 
kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i 

Gminy Ujazd 

Uchwała nr 
XV/92/1999 Rady 

Miejskiej w Uje�dzie  
z dnia 29.11.1999 r. 

- 
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5.3. Cz��
 graficzna 

 
Rys. 5.1. Orientacyjna lokalizacja odcinka autostrady A4 Nogowczyce – granica 

województwa [13]
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Rys. 5.2 Orientacyjna lokalizacja odcinków z podziałem na priorytety nara�enia na hałas dla odcinka autostrady A4 Nogowczyce – 

granica województwa 
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5.4. Spis tabel i rysunków 

Spis tabel: 
 
Tabl. 5.1. Tereny zagro�one hałasem zlokalizowane w s�siedztwie analizowanego 
odcinka autostrady A4 Nogowczyce – granica województwa obj�te opracowaniem 
programu ochrony �rodowiska przed hałasem. 

Tabl. 5.2. Zestawienie działa� naprawczych do wykonania w celu poprawy klimatu 
akustycznego dla autostrady A4 Nogowczyce – granica województwa 

Tabl. 5.3. Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego ci�gu autostrady A4 
Nogowczyce – granica województwa [10] 

Tabl. 5.4. Parametry lokalizacyjno-techniczne ekranów akustycznych 
zlokalizowanych wzdłu� analizowanego ci�gu autostrady A4 Nogowczyce – granica 
województwa [10] 

Tabl. 5.5. Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
studiów uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
obowi�zuj�cych na terenach s�siaduj�cych z autostrad� A4 na odcinku 
Nogowczyce – granica województwa. 

Spis rysunków: 
 
Rys. 5.1. Orientacyjna lokalizacja odcinka autostrady A4 Nogowczyce – granica 
województwa [13] 

Rys. 5.2 Orientacyjna lokalizacja odcinków z podziałem na priorytety nara�enia na 
hałas dla odcinka autostrady A4 Nogowczyce – granica województwa 
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6. DROGA KRAJOWA NR 40 NA ODCINKU K�DZIERZYN - KO�LE 
/PRZEJ�CIE I/ 

6.1. Cz��
 opisowa 

6.1.1. Opis obszaru obj�tego zakresem programu 

Analizowany odcinek drogi o długo�ci 3.2 km rozpoczyna si� w km 63+000 do 
km 66+200. Jest on cz��ci� drogi krajowej Nr 40, stanowi�cej wa�ny szlak 
komunikacyjny, ł�cz�cy stref� Górno�l�skiego Okr�gu Przemysłowego z granic� 
polsko-czesk� w Głuchołazach. Analizowany odcinek przebiega przez miasto 
K�dzierzyn-Ko�le. Granice obszaru analizowanego w niniejszym Programie stanowi� 
izolinie dopuszczalnych poziomów d�wi�ku okre�lonych wska�nikami LDWN i LN. 
Granice te okre�lono w opracowanej mapie akustycznej [11], która stanowi podstaw� 
niniejszego programu. Si�gaj� one na terenach otwartych do około 350 m od 
kraw�dzi jezdni. Obszar, na którym wyst�puj� przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów d�wi�ku, a tym samym stanowi�cy zakres niniejszego Programu ma 
powierzchni� około 6 km2. 

Na rys. 6.1 przedstawiono orientacyjn� lokalizacj� analizowanych odcinków 
dróg obj�tych zakresem opracowania. 

 
6.1.2. Podanie narusze	 dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku 

wraz z podaniem zakresu naruszenia  

Zakres narusze� dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku 
pochodz�cego od ruchu pojazdów odbywaj�cego si� po analizowanym odcinku drogi 
krajowej nr 40 K�dzierzyn-Ko�le /Przej�cie I/ przedstawiono w tabl. 6.1. W tabeli tej 
zestawiono opis zakresu przekrocze� warto�ci dopuszczalnych 
w przyporz�dkowaniu do poszczególnych odcinków, dla których warto�� wska�nika 
M okre�lonego na podstawie Mapy akustycznej [11] jest wi�ksza od 0. Do ka�dego 
odcinka przypisano równie� priorytet nara�enia na hałas, który okre�lono na 
podstawie analiz przeprowadzonych w ramach niniejszego Programu.  

Tabl. 6.1. Tereny zagro�one hałasem zlokalizowane w s�siedztwie analizowanego 
odcinka drogi krajowej nr 40 K�dzierzyn-Ko�le /Przej�cie I/ obj�te opracowaniem 

programu ochrony �rodowiska przed hałasem 

Lp 
Orientacyjny 

kilometra 
Zakres narusze	 dopuszczalnych warto�ci 
poziomu hałasu wyraonego wska�nikiem 

LDWN 

Nazwa 
gminy Priorytet 

Od Do 

1. 63+500 63+850 

Pierwsza linia zabudowy znajduje si� w strefie 
poziomu d�wi�ku okre�lonego wska�nikiem 

LDWN o warto�ci 65 - 70 dB na długo�ci całego 
odcinka. 

K�dzierzyn-
Ko�le Niski 

2. 64+500 65+850 

Pierwsza linia zabudowy znajduje si� w strefie 
poziomu d�wi�ku okre�lonego wska�nikiem 

LDWN o warto�ci wi�kszej ni� 75 dB na długo�ci 
całego odcinka. 

K�dzierzyn-
Ko�le Wysoki 

 
 



Program ochrony �rodowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami poło�onych wzdłu� 
dróg krajowych z terenu województwa opolskiego na lata 2008- 2013 

 
 
 

139

6.1.3. Wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresów działa	 
niezb�dnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu 
w �rodowisku 

Analizowany odcinek drogi stanowi przej�cie przez m. K�dzierzyn-Ko�le. 
Z uwagi na du�e nat��enie ruchu oddziaływanie akustyczne tego odcinka na 
s�siaduj�ce z nim tereny jest znaczne. Izofona hałasu o poziomie przekraczaj�cym 
warto�ci dopuszczalne si�ga ponad 350 m od kraw�dzi jezdni. Z tego powodu 
budynki zlokalizowane nawet w znacznej odległo�ci od drogi znajduj� si� w zasi�gu 
oddziaływania hałasu. Wska�nik M na terenach podlegaj�cych ochronie akustycznej 
przyjmuje zatem warto�ci wi�ksze od zera. Budynki podlegaj�ce ochronie 
akustycznej zlokalizowane s� w tym przypadku w bardzo bliskiej odległo�ci od 
kraw�dzi jezdni. Podział odcinków drogi krajowej Nr 40 ze wzgl�du na priorytet 
nara�enia na hałas przedstawiono na rys. 6.2.  

Nale�y zaznaczy�, �e w planach inwestycyjnych Zarz�dcy drogi (Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) jest budowa fragmentu południowej obwodnicy 
m. K�dzierzyn-Ko�le od ul. Głubczyckiej do ul. Gliwickiej [12]. Inwestycja ta 
spowoduje przej�cie przez nowowybudowan� drog� cz��ci ruchu (szczególnie 
o charakterze tranzytowym) z istniej�cego w chwili obecnej odcinka drogi krajowej. 
Redukcja nat��enia ruchu spowoduje zapewne popraw� stanu klimatu akustycznego 
na terenach s�siaduj�cych z analizowanym odcinkiem. Spadek ten nie b�dzie jednak 
na tyle wysoki, aby po budowie obwodnicy, na analizowanych w ramach niniejszego 
Programu terenach podlegaj�cych ochronie akustycznej, poziom d�wi�ku nie 
przekraczał warto�ci dopuszczalnych. Z tego wzgl�du konieczne b�dzie podj�cie 
kolejnych działa� maj�cych na celu popraw� stanu klimatu akustycznego na tych 
terenach. Z uwagi na fakt, i� w zasadzie na całym odcinku posiadaj�cym wysoki 
priorytet zabudowa podlegaj�ca ochronie przeciwd�wi�kowej zlokalizowana jest 
w bardzo bliskiej odległo�ci od kraw�dzi jezdni, nie ma w tym przypadku mo�liwo�ci 
zastosowania zabezpiecze� przeciwd�wi�kowych w formie ekranów akustycznych. 
Budowa urz�dze� przeciwd�wi�kowych nie jest mo�liwa z uwagi na fakt, i� ich 
zastosowanie wpłyn�łoby znacznie na pogorszenie warunków bezpiecze�stwa ruchu 
drogowego. Dodatkowo w wielu przypadkach budowa ekranów akustycznych jest 
niemo�liwa z uwagi na brak miejsca na ich posadowienie. Z tego powodu, jako 
działanie naprawcze, zalecono w tym przypadku utworzenie obszaru ograniczonego 
u�ytkowania na terenach, których nie ma mo�liwo�ci zabezpieczenia przed 
oddziaływaniem hałasu pochodz�cego od pojazdów poruszaj�cych si� po 
analizowanym odcinku drogi krajowej nr 40. 

W tabl. 6.2. przedstawiono zestawienie działa� naprawczych wraz z terminem 
ich realizacji (harmonogramem Programu) oraz szacunkowymi kosztami.  



Program ochrony �rodowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami poło�onych wzdłu� 
dróg krajowych z terenu województwa opolskiego na lata 2008- 2013 

 
 
 

140

 

Tabl. 6.2. Zestawienie działa� naprawczych do wykonania w celu poprawy klimatu 
akustycznego dla drogi krajowej nr 40 K�dzierzyn-Ko�le /Przej�cie I/   

Lp. 

Orientacyjny 
kilometra� 

odcinka 
Działania maj�ce na 
celu popraw� klimatu 

akustycznego 
Szacunkowe koszty Termin 

realizacji 
Nazwa 
gminy 

Od Do 

1. 63+500 63+850 

Budowa fragmentu 
południowej 

obwodnicy m. 
K�dzierzyn-Ko�le. 

Utworzenie obszaru 
ograniczonego 
u�ytkowania na 

terenach, na których 
poziom d�wi�ku 

przekracza warto�ci 
dopuszczalne. 

Koszty cz��ciowo uj�te 
w inwestycji GDDKiA 

polegaj�cej na budowie 
fragmentu południowej 

obwodnicy m. 
K�dzierzyn-Ko�le (ok. 
120 mln zł). Kosztów 
utworzenia obszaru 

ograniczonego 
u�ytkowania na etapie 

wykonywania Programu 
nie mo�na oszacowa�. 

2013 K�dzierzyn-
Ko�le 

2. 64+500 65+850 

Budowa fragmentu 
południowej 

obwodnicy m. 
K�dzierzyn-Ko�le. 

Utworzenie obszaru 
ograniczonego 
u�ytkowania na 

terenach, na których 
poziom d�wi�ku 

przekracza warto�ci 
dopuszczalne. 

Koszty cz��ciowo uj�te 
w inwestycji GDDKiA 

polegaj�cej na budowie 
fragmentu południowej 

obwodnicy m. 
K�dzierzyn-Ko�le (ok. 
120 mln zł). Kosztów 
utworzenia obszaru 

ograniczonego 
u�ytkowania na etapie 

wykonywania Programu 
nie mo�na oszacowa�. 

2013 K�dzierzyn-
Ko�le 

Szacunkowe koszty działa	 naprawczych na całym analizowanym 
odcinku - 

 
Jednostk� odpowiedzialn� za realizacj� zada� zawartych w tabl. 6.2 jest 

Zarz�dzaj�cy odcinkiem drogi krajowej nr 40 oraz autostrady A4 – Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast proponowane obszary 
ograniczonego u�ytkowania tworzy w drodze uchwały Rada Powiatu K�dzierzy�sko-
Kozielskiego. 

Szczegółowe parametry akustyczne (długo��, wysoko��, rodzaj wypełnienia) 
oraz szczegółow� lokalizacj� nale�y okresli� po wykonaniu pomiarów i oblicze� 
akustycznych oraz projektu budowlanego. Skuteczno�� urz�dzenia oraz potrzeba 
wykonania dodatkowych działa� naprawczych powinna by� stwierdzona na etapie 
wykonywania kolejnej Mapy akustycznej oraz Programu ochrony �rodowiska przed 
hałasem.  

Dodatkowo nale�y zwróci� szczególn� uwag� na wła�ciwe planowanie 
przestrzenne w s�siedztwie analizowanego odcinka drogi. Nale�y to do obowi�zków 
wła�ciwych organów administracji publicznej. Przede wszystkim nie nale�y zezwala� 
na budowanie nowych budynków podlegaj�cych ochronie akustycznej w strefie 
oddziaływania hałasu pochodz�cego od ruchu pojazdów o poziomie 
przekraczaj�cym warto�ci dopuszczalne. Szczegółowe zasady wła�ciwego 
planowania przestrzennego opisano w rozdziale 1.4.2 niniejszego Programu. 
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6.2. Uzasadnienie zakresu okre�lonych w programie zagadnie	 

6.2.1. Dane i wnioski ze sporz�dzonych map akustycznych 

6.2.1.1 Charakterystyki terenów obj�tych programem, w tym liczby 
mieszka�ców, g�sto�ci zaludnienia oraz zakresu przekrocze� 
dopuszczalnych hałasu w �rodowisku 

Analizowany odcinek b�d�cy fragmentem drogi krajowej Nr 40, a co za tym 
idzie, otaczaj�cy go pas terenu, znajduje si� na terenie miasta K�dzierzyn-Ko�le. 
Rozpoczyna si� on na skrzy�owaniu drogi krajowej z drog� wojewódzk� Nr 418, 
a ko�czy na skrzy�owaniu drogi krajowej z drog� wojewódzk� Nr 408. Dodatkowo 
opisywany odcinek krzy�uje si� z drog� wojewódzk� Nr 423. 

Z uwagi na fakt, i� analizowany odcinek stanowi przej�cie przez miasto, 
w cz��ci zachodniej (w jego bezpo�rednim otoczeniu) wyst�puj� zró�nicowane formy 
zagospodarowania terenu, z przewag� zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i jednorodzinnej, ze znacz�cym udziałem funkcji usługowych. W miar� oddalania si� 
w kierunku wschodnim w zagospodarowaniu terenu zwi�ksza si� udział u�ytków 
rolnych oraz lu�nej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiotowy odcinek 
przecinaj� rzeki: Odra i Kłodnica. 

Opisywany odcinek le�y na terenie mezoregionu Kotlina Raciborska. Obszar 
ten jest płaski. Wa�nym elementem krajobrazowym jest rzeka Odra [11]. 

Wg szacunków wykonanych w ramach Map akustycznych dla dróg krajowych 
o nat��eniu ruchu powy�ej 16 400 pojazdów na dob� [11] w zasi�gu pasa analizy 
niekorzystnego oddziaływania hałasu emitowanego przez pojazdy poruszaj�ce si� 
analizowanym odcinkiem drogi krajowej Nr 40 mieszkało 547 osób w 167 budynkach 
mieszkalnych (według wska�nika LDWN). Szacunkowa powierzchnia obszarów 
nara�onych na oddziaływanie hałasu wynosi ok. 6 km2.   

W analizowanym obszarze stwierdzono naruszenia warto�ci dopuszczalnych 
hałasu, których szczegółow� specyfikacj� uj�to w rozdziale 6.1.2. 
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6.2.1.2 Charakterystyki techniczno - akustyczne �ródeł hałasu maj�cych 
negatywny wpływ na poziom hałasu w �rodowisku 

 
Poni�ej w tabl. 6.3 przedstawiono szczegółowe dane lokalizacyjno - 

techniczne dla analizowanego odcinka drogi. 
 

Tabl. 6.3. Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego ci�gu drogi krajowej Nr 40 
na odcinku K�dzierzyn-Ko�le /Przej�cie I/ [11] 

Symbol 
ident. 

odcinka 
(ID) 

Nr 
drogi 

Pocz�tek 
odcinka 

[km] 

Współrz�dne geograficzne GPS 
Koniec 
odcinka 

[km] 

Współrz�dne geograficzne GPS 

N E N E 

st. min. sek. st. min. sek. st. min. sek. st. min. sek. 

40_63_0 40 63+00 50 20 7,8 18 8 51,96 66+200 50 20 13,86 18 10 50,82 

 

Symbol 
ident. 

odcinka 
(ID) 

Nazwa odcinka Warto�
 �DR wg. 
GPR 2005 [P/d] 

Typ przekroju 
drogowego Klasa drogi 

40_63_0 KDZIERZYN KO�LE /PRZEJ	CIE1/ 19680 1 x 2 G 

 

6.2.2. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych 
w programie 

6.2.2.1 Istniej�ce powiatowe lub gminne programy ochrony �rodowiska 

W ramach niniejszego Programu wykonano analizy szeregu opracowa� 
obejmuj�cych swym zakresem tereny, na których zlokalizowany jest analizowany 
odcinek drogi. Poni�ej przedstawiono główne ustalenia powiatowych i gminnych 
programów ochrony �rodowiska (i opracowa� pokrewnych) w przypadku 
analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 40 K�dzierzyn-Ko�le (Przej�cie I), które 
maj� odniesienie do niniejszego opracowania:  

 Mi�dzygminno-Powiatowa Strategia Rozwoju Wspólnoty 
K�dzierzy�sko-Kozielskiej [18],  

 Zaktualizowana Mi�dzygminno-Powiatowa Strategia Rozwoju 
Wspólnoty K�dzierzy�sko - Kozielskiej do 2015 roku [19], 

 Aktualizacja Programu Ochrony 	rodowiska Powiatu 
K�dzierzy�sko-Kozielskiego na lata 2007-2010 z perspektyw� na 
lata 2011-2014 [20], 

 Strategia Rozwoju Miasta K�dzierzyn-Ko�le na lata 2009-2015 
[21], 

 Program Ochrony 	rodowiska Miasta K�dzierzyn-Ko�le na lata 
2008-2011 z perspektyw� na lata 2012-2015 [22]. 

W „Aktualizacji Programu Ochrony 	rodowiska Powiatu K�dzierzy�sko-
Kozielskiego na lata 2007-2010 z perspektyw� na lata 2011-2014” [20] stwierdza si�, 
�e klimat akustyczny na terenie powiatu kształtuje przede wszystkim ruch 
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komunikacyjny. Najwi�kszy problem z hałasem komunikacyjnym ma miejsce 
w mie�cie K�dzierzyn-Ko�le oraz w otoczeniu głównych tras komunikacyjnych. 
Dodatkowo w aglomeracjach miejskich wyst�puje du�y współczynnik uci��liwo�ci 
społecznej ze wzgl�du na wysok� g�sto�� zaludnienia. Ze wzgl�du na dogodne 
poło�enie komunikacyjne powiatu przewiduje si� wzrost nat��enia ruchu na drogach, 
co wi��e si� ze zwi�kszonym oddziaływaniem hałasu na �rodowisko. Najwi�ksze 
nat��enie ruchu w powiecie wyst�puje na drodze krajowej Nr 40 - 18 000 poj./dob� 
(wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu prowadzonego przez opolski oddział 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). 

Kierunki działa� w zakresie ochrony mieszka�ców powiatu k�dzierzy�sko-
kozielskiego przed hałasem zagra�aj�cym zdrowiu lub jako�ci �ycia (jako cel 
�redniookresowy do 2014 roku) s� nast�puj�ce: 

 Tworzenie obszarów ograniczonego u�ytkowania zgodnie 
z wymogami obowi�zuj�cych przepisów prawnych w zakresie 
ochrony �rodowiska, 

 Wspieranie budowy obwodnic,  
 Wyprowadzanie ruchu komunikacyjnego poza teren zabudowy, 
 Promowanie i wspieranie zbiorowego transportu np. poprzez 

dopłaty do biletów miesi�cznych na �rodki komunikacji miejskiej,  
 Wspieranie budowy �cie�ek rowerowych, 
 Tworzenie bazy danych na podstawie wyników uzyskanych: 

z monitoringu WIO	, od zarz�dców dróg publicznych z pomiarów 
emisji oraz zgłosze� w zwi�zku z wyst�puj�c� uci��liwo�ci� 
emisji hałasu, 

 Ustalanie i egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w �rodowisku przez wła�ciwe organy i inspekcje ochrony 
�rodowiska, 

 Wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego,  
 Zmniejszanie szybko�ci ruchu, 
 Modernizacja nawierzchni dróg, 
 Usprawnianie organizacji ruchu drogowego,  
 Budowa ekranów akustycznych, 
 Rewitalizacja odcinków linii kolejowych i wymiana taboru na mniej 

hała�liwy, 
 Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony 

�rodowiska w zakresie  przestrzegania obowi�zuj�cych w tym 
zakresie przepisów prawnych, 

 Przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym 
m.in. lokalizowania w s�siedztwie przedsi�wzi�� o zbli�onej 
uci��liwo�ci hałasu, 

 Wnikliwe prowadzenie post�powa� w sprawie oceny 
oddziaływania na �rodowisko planowanych przedsi�wzi��, 

 Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymaga� 
dotycz�cych ochrony �rodowiska, 

 Wykonywanie pomiarów emisji hałasu przez okre�lonych prawem 
zarz�dców dróg oraz przekazywanie uprawnionym organom 
ochrony �rodowiska w formie ustalonej prawem. 

W harmonogramie realizacji przedsi�wzi�� na lata 2008-2011 w zakresie 
ochrony przed hałasem do jednostkowych celów krótkookresowych do 2011 roku 
zaliczono: 
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 Prowadzenie bazy danych obejmuj�cych mapy akustyczne, 
informacje dotycz�ce terenów zagro�onych hałasem i terenów 
przekrocze� dopuszczalnego poziomu hałasu, 

 Uwzgl�dnianie wymogów ochrony �rodowiska przed hałasem 
przy opracowaniu ogólnych i szczegółowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, 

 Okresowe pomiary emisji hałasu do �rodowiska na terenie 
powiatu k�dzierzy�sko-kozielskiego, 

W�ród celów krótkookresowych do 2011 roku znajduje si� tak�e utworzenie 
programu działa� w zakresie dostosowania poziomu hałasu do dopuszczalnego. 
Działania w tym kierunku obejmuj�: 

 Zakwalifikowanie obiektów i terenów, których dotyczy� powinien 
program działa�, 

 Opracowanie programu działa� zgodnego z wytycznymi M	, 
 Uchwalenie programu działa� przez rad� powiatu. 

W systemie zarz�dzania �rodowiskiem przewiduje si� podj�cie działa� 
decyzyjnych maj�cych na celu ograniczenie uci��liwo�ci akustycznej dróg i tras 
kolejowych do poziomu wymaganego normami (w tym budowa ekranów 
d�wi�kochłonnych, wymiana okien na d�wi�kochłonne i realizacja pasów zieleni 
izolacyjnej – finansowane przez zarz�dców dróg i tras kolejowych). 

„Program Ochrony 	rodowiska Miasta K�dzierzyn-Ko�le na lata 2008-2011 
z perspektyw� na lata 2012-2015” [22] zawiera podobn� diagnoz� aktualnego stanu 
klimatu akustycznego w mie�cie, co „Aktualizacja Programu Ochrony 	rodowiska 
Powiatu K�dzierzy�sko-Kozielskiego na lata 2007-2010 z perspektyw� na lata 2011-
2014” [20]. Za główny problem miasta dotycz�cy ochrony przed hałasem uwa�a si� 
skoncentrowanie ruchu tranzytowego i wewn�trzmiejskiego wzdłu� głównego ci�gu 
komunikacyjnego – drogi krajowej Nr 40. 

Kierunki działa� w zakresie ochrony mieszka�ców miasta K�dzierzyn-Ko�le 
przed hałasem zagra�aj�cym zdrowiu lub jako�ci �ycia (jako cel �redniookresowy do 
2014 roku) s� nast�puj�ce: 

 Budowa �cie�ek rowerowych, 
 Wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego, 
 Zmniejszanie szybko�ci ruchu, 
 Modernizacja nawierzchni dróg, 
 Usprawnianie organizacji ruchu drogowego, 
 Przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym, 

m.in. lokalizowania w s�siedztwie przedsi�wzi�� o zbli�onej 
uci��liwo�ci hałasu. 

Wy�ej wymienione przedsi�wzi�cia s� zadaniami własnymi realizowanymi 
przez gmin� K�dzierzyn-Ko�le. Natomiast do zada� koordynowanych wraz z innymi 
instytucjami i jednostkami organizacyjnymi nale��: 

 Wykonywanie pomiarów emisji hałasu przez okre�lonych prawem 
zarz�dców dróg i podmioty gospodarcze oraz przekazywanie 
wyników pomiarów uprawnionym organom ochrony �rodowiska 
w formie ustalonej prawem, 

 Tworzenie obszarów ograniczonego u�ytkowania zgodnie 
z wymogami obowi�zuj�cych przepisów prawnych w zakresie 
ochrony �rodowiska, 

 Tworzenie bazy danych na podstawie wyników uzyskanych: 
z prowadzonego monitoringu przez Opolskiego Wojewódzkiego 
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Inspektora Ochrony 	rodowiska w Opolu, od zarz�dców dróg 
publicznych z pomiarów emisji oraz zgłosze� w zwi�zku 
z wyst�puj�c� uci��liwo�ci� emisji hałasu, 

 Ustalanie i egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w �rodowisku przez wła�ciwe organy i inspekcje ochrony 
�rodowiska, 

 Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymaga� 
dotycz�cych ochrony �rodowiska. 

W „Mi�dzygminno-Powiatowej Strategii Rozwoju Wspólnoty K�dzierzy�sko-
Kozielskiej” [18], „Zaktualizowanej Mi�dzygminno-Powiatowej Strategii Rozwoju 
Wspólnoty K�dzierzy�sko - Kozielskiej do 2015 roku” [19] oraz „Strategii Rozwoju 
Miasta K�dzierzyn-Ko�le na lata 2009-2015” [21] nie poruszono zagadnie� 
zwi�zanych z hałasem komunikacyjnym. 

 

6.2.2.2 Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, maj�ce wpływ na stan 
akustyczny �rodowiska 

Podstawowymi aktami prawa miejscowego okre�laj�cymi warunki ochrony 
akustycznej dla poszczególnych kategorii u�ytkowania przestrzeni miejskiej s� 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W ramach wykonywania 
niniejszego Programu dokonano szczegółowej analizy wszystkich miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, obowi�zuj�cych w chwili wykonywania 
niniejszego Programu.  

Wyniki analizy zostały przedstawione poni�ej w tabl. 6.4, w której zawarto m.in.: 
 Nazw� dokumentu planistycznego (miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – 
studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego) 

 Akt powołuj�cy zawieraj�cy numer uchwały i dat� jej podj�cia. 
 

Tabl. 6.4. Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
studiów uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

obowi�zuj�cych na terenach s�siaduj�cych z drog� krajow� Nr 40 na odcinku 
K�dzierzyn-Ko�le /Przej�cie I/ 

L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce 
klimatu akustycznego 

1. 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta 
K�dzierzyn-Ko�le 

Uchwała nr IX/98/2003 
Rady Miasta 

K�dzierzyn-Ko�le z 
dnia 22.05.2003 r. 

- 

2. 

Studium Uwarunkowa� i 
Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta 
K�dzierzyn-Ko�le 

Uchwała nr 
XXIX/346/2000 Rady 
Miasta K�dzierzyn-

Ko�le z dnia 
22.09.2000 r. 

- 
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6.3. Cz��
 graficzna 

 

 
Rys. 6.1. Orientacyjna lokalizacja odcinka drogi krajowej Nr 40 K�dzierzyn-Ko�le 

/Przej�cie I/ [13] 
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Rys. 6.2 Orientacyjna lokalizacja odcinków z podziałem na priorytety nara�enia na hałas w ci�gu drogi krajowej Nr 40 K�dzierzyn-Ko�le 

/Przej�cie I/ 
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Rys. 6.3 Mapy imisji d�wi�ku pochodz�cego od analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 40 K�dzierzyn-Ko�le /Przej�cie I/ po 

zastosowaniu proponowanych działa� naprawczych 
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6.4. Spis tabel i rysunków 

Spis tabel: 
 
Tabl. 6.1. Tereny zagro�one hałasem zlokalizowane w s�siedztwie analizowanego 
odcinka drogi krajowej nr 40 K�dzierzyn-Ko�le /Przej�cie I/ obj�te opracowaniem 
programu ochrony �rodowiska przed hałasem 

Tabl. 6.2. Zestawienie działa� naprawczych do wykonania w celu poprawy klimatu 
akustycznego dla drogi krajowej nr 40 K�dzierzyn-Ko�le /Przej�cie I/  

Tabl. 6.3. Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego ci�gu drogi krajowej Nr 40 
na odcinku K�dzierzyn-Ko�le /Przej�cie I/ [11] 

Tabl. 6.4. Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
studiów uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
obowi�zuj�cych na terenach s�siaduj�cych z drog� krajow� Nr 40 na odcinku 
K�dzierzyn-Ko�le /Przej�cie I/ 

 
Spis rysunków: 
 
Rys. 6.1. Orientacyjna lokalizacja odcinka drogi krajowej Nr 40 K�dzierzyn-Ko�le 
/Przej�cie I/ [13] 

Rys. 6.2 Orientacyjna lokalizacja odcinków z podziałem na priorytety nara�enia na 
hałas w ci�gu drogi krajowej Nr 40 K�dzierzyn-Ko�le /Przej�cie I/ 

Rys. 6.3 Mapy imisji d�wi�ku pochodz�cego od analizowanego odcinka drogi 
krajowej Nr 40 K�dzierzyn-Ko�le /Przej�cie I/ po zastosowaniu proponowanych 
działa� naprawczych 
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7. STRESZCZENIE NIESPECJALISTYCZNE 

Obowi�zek opracowania „Programu ochrony �rodowiska przed hałasem dla 
terenów poza aglomeracjami poło�onych wzdłu� dróg krajowych z terenu 
województwa opolskiego na lata 2008-2013” wynika bezpo�rednio z przepisów art. 
119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony �rodowiska, natomiast po�rednio z wymogów 
Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 
odnosz�cej si� do oceny i zarz�dzania poziomem hałasu w �rodowisku na terenie 
całej Unii Europejskiej. 

Wykonawc� opracowania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego 
jest Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o. 
z Krakowa. 

Celem Programu ochrony �rodowiska przed hałasem jest okre�lenie 
niezb�dnych działa� i wskazanie priorytetów tworz�cych podstaw� ograniczenia 
poziomu hałasu do warto�ci dopuszczalnych. 

Program wykonano dla terenów otaczaj�cych 5 odcinków dróg krajowych 
poło�onych w granicach administracyjnych 5 powiatów i 15 gmin. Odcinki dróg obj�te 
zakresem programu stanowi� najbardziej obci��one ruchem pojazdów ci�gi dróg 
krajowych województwa opolskiego (o �rednim rocznym nat��eniu ruchu 
wynosz�cym ponad 6 mln pojazdów). Nale�� do nich: 

 Autostrada A4 na odcinku granica województwa - Pr�dy, 
 Autostrada A4 na odcinku Pr�dy – D�brówka Górna, 
 Autostrada A4 na odcinku Gogolin - Olszowa, 
 Autostrada A4 na odcinku Nogowczyce - granica województwa, 
 Droga krajowa Nr 40 na odcinku K�dzierzyn-Ko�le /Przej�cie I/, 

Podstaw� dla wykonania Programu oraz zasadniczym �ródłem informacji 
o skali zagro�enia hałasem w otoczeniu przedmiotowych odcinków dróg były 
opracowane w 2007 r. przez Generaln� Dyrekcj� Dróg Krajowych i Autostrad mapy 
akustyczne. Na ich bazie oraz w toku licznych dodatkowych analiz, w tym wizji i ocen 
terenowych, zidentyfikowano w obr�bie poszczególnych ci�gów dróg odcinki 
o najwi�kszych przekroczeniach dopuszczalnych poziomów hałasu w ich otoczeniu. 
Analiz� t� wykonano m.in. na podstawie sporz�dzonych map, które obrazuj� rozkład 
wska�nika charakteryzuj�cego wielko�� przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
hałasu oraz map wska�nika M (elementy Map akustycznych), odzwierciedlaj�cych 
syntetycznie skal� przekrocze� dopuszczalnego poziomu hałasu i liczb� 
mieszka�ców nara�onych na taki hałas w analizowanym obszarze. 

Wi�kszo�� problemów uwzgl�dnionych w Programie odnosi si� do terenów 
mieszkaniowych. Ustalaj�c list� priorytetów w zakresie ochrony przed hałasem na 
tych terenach, brano pod uwag� zarówno wielko�� przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego, jak i liczb� zagro�onych mieszka�ców. Przyj�to zało�enie, �e 
Program ochrony powinien jasno okre�la� priorytet podejmowania decyzji, 
a mianowicie w pierwszej kolejno�ci zrealizowane powinny zosta� przedsi�wzi�cia 
ochronne dla obszarów najbardziej zagro�onych hałasem. Natomiast rozwi�zania 
problemów w rejonach mniej zagro�onych powinny by� przesuni�te w czasie 
i etapowane. Tak skonstruowany program działa�, obejmuj�cy wszystkie obszary 
zagro�one hałasem, pozwoli na racjonalne gospodarowanie �rodkami finansowymi 
przeznaczonymi na przedsi�wzi�cia ochronne i sukcesywne ich przekazywanie 
w miar� mo�liwo�ci ekonomicznych. 

W celu pełnego rozpoznania aktualnego klimatu akustycznego w otoczeniu 
analizowanych odcinków dróg, jak i podejmowanych b�d� planowanych działa� 
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mog�cych mie� wpływ na jego dalsze kształtowanie, przed okre�leniem ostatecznych 
wskaza� niniejszego Programu przeanalizowane zostały równie� obowi�zuj�ce 
i aktualnie opracowywane dokumenty o charakterze strategiczno-rozwojowym. 

W ramach opracowywania niniejszego Programu przeanalizowano wyniki 
modelowania klimatu akustycznego przedstawione w opracowanych Mapach 
akustycznych oraz zaproponowano działania, których realizacja powinna 
doprowadzi� do poprawy stanu akustycznego w otoczeniu problemowych odcinków 
dróg. Podzielono je na nast�puj�ce grupy: 

I. Działania krótkookresowe (w ramach strategii krótkookresowej), 
stanowi�ce podstawowy zakres niniejszego Programu ochrony 
�rodowiska przed hałasem na lata 2009 - 2013.  

II. Działania długookresowe (w ramach polityki długookresowej), których 
realizacja przewidywana jest w horyzoncie czasowym dłu�szym ni� czas 
obowi�zywania niniejszego Programu (w ramach sporz�dzonego po 
upływie 5 lat kolejnego programu ochrony �rodowiska przed hałasem),  

III. Działania zwi�zane z edukacj� społeczn�, które powinny by� 
prowadzone w sposób ci�gły, zarówno w zakresie działa� 
długookresowych, jak i krótkookresowych.  

Strategia krótkookresowa stanowi faktyczny zakres Programu. W jej ramach 
zawarte s� działania, których celem jest spowodowanie poprawy klimatu 
akustycznego w tych miejscach, gdzie przekroczenia dopuszczalnych warto�ci 
hałasu w �rodowisku s� w chwili obecnej najwi�ksze oraz tam gdzie na 
oddziaływanie hałasu nara�ona jest najwi�ksza liczba osób.  

Ka�demu odcinkowi drogi nadano odpowiednie priorytety w zale�no�ci od 
wielko�ci wska�nika M oraz wielko�ci przekrocze� poziomu hałasu. Priorytety te 
okre�laj�, na których z analizowanych odcinków działania maj�ce na celu popraw� 
stanu klimatu akustycznego powinny zosta� wykonane w pierwszej kolejno�ci. 
W ramach priorytetu wysokiego i niskiego znalazły si� tereny poło�one w s�siedztwie 
odcinków dróg krajowych o długo�ci ponad 12 km. Na obszarach s�siaduj�cych 
z nimi nale�y w pierwszej kolejno�ci podj�� działania, które b�d� miały na celu 
redukcj� poziomu hałasu. Poni�ej na rys. 7.1 przedstawiono orientacyjn� długo�� 
odcinków dróg w podziale na poszczególne priorytety.  
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Rys. 7.1. Zestawienie długo�ci odcinków dróg analizowanych w ramach Programu 

ochrony �rodowiska przed hałasem w podziale na poszczególne priorytety 
wynikaj�ce z wielko�ci współczynnika M 
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Dla odcinków dróg, którym nadano wysoki i niski priorytet nara�enia na hałas 
proponowano w ramach Programu nast�puj�ce działania naprawcze: 

 zastosowanie barier akustycznych (ekrany/wały) 
Zabezpieczenie w postaci ekranów akustycznych proponowano wył�cznie 

w miejscach gdzie ich budowa nie spowoduje pogorszenia warunków 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego. Ze wzgl�du na brak mo�liwo�ci okre�lenia 
dokładnych parametrów ekranu akustycznego na poziomie niniejszej analizy 
strategicznej, w ka�dym przypadku przyjmowano �redni� wysoko�� ekranu 
akustycznego równ� 3 m. W ramach opracowania wskazywano jedynie miejsca 
gdzie nale�y je zastosowa� bez szczegółowego okre�lenia parametrów 
akustycznych (długo��, wysoko��, rodzaj wypełnienia) oraz szczegółowej lokalizacji. 

 realizacja obwodnic miejscowo�ci połoonych wzdłu istniej�cych dróg 
krajowych  
Budowa obwodnic dla miejscowo�ci zlokalizowanych w sasiedztwie dróg 

krajowych powoduj� przej�cie przez nowowybudowane odcinki obwodowe cz��ci 
ruchu szczególnie o charakterze tranzytowym (w tym du�ej cz��ci ruchu ci��kiego, 
który w zdecydowany sposób wpływa na klimat akustyczny). Spadek obci��enia 
ruchem odcinków dróg zlokalizowanych w centrum miejscowo�ci powoduje znaczn� 
popraw� warunków akustycznych na tych terenach. Nale�y natomiast pami�ta� 
o proponowaniu zabezpiecze� akustycznych dla terenów zlokalizowanych 
w sasiedztwie projektowanych obwodnic, dla których w zwi�zku z ich budow� klimat 
akustyczny ulegnie pogorszeniu.  

 ustanowienie obszaru ograniczonego uytkowania  
Obszar ograniczonego u�ytkowania proponuje si� wtedy, gdy „mimo 

zastosowania dost�pnych rozwi�za� technicznych, technologicznych 
i organizacyjnych nia mog� by� dotrzymane standardy jako�ci �rodowiska poza 
terenem (…) trasy komunikacyjnej” (art. 135 pkt. 1 ustawy Prawo Ochrony 
	rodowiska [1]).  

W ramach działa� realizowanych w zakresie polityki długookresowej zwrócono 
szczególn� uwag� na nast�puj�ce aspekty:  

 nie pogarszanie stanu akustycznego wokół dróg przez nowe działania 
i inwestycje, 

 konieczno�� spełniania przepisów prawa w zakresie ochrony przed hałasem 
w przypadku nowych inwestycji, 

 konieczno�� wła�ciwego planowania przestrzennego wokół dróg. 
Przyj�ty harmonogram realizacji zada� dla poszczególnych odcinków dróg 

obejmuje mi�dzy innymi wykonanie dodatkowych zabezpiecze� akustycznych 
o sumarycznych kosztach około 5.1 mln zł. W kwocie tej nie uwzgl�dniono kosztów 
utworzenia obszarów ograniczonego u�ytkowania oraz ewentualnych dodatkowych 
zabezpiecze� przeciwd�wi�kowych, których konieczno�� budowy mo�e wynikn�� po 
wykonaniu pomiarów skuteczno�ci istniej�cych urz�dze� (kosztów tych na etapie 
wykonywania Programu nie mo�na oszacowa�). W tabl. 7.1 przedstawiono 
zestawienie szacunkowych kosztów działa� maj�cych na celu popraw� klimatu 
akustycznego w s�siedztwie analizowanych odcinków dróg.  
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Tabl. 7.1. Szacunkowe zestawienie kosztów działa� maj�cych na celu popraw� 
klimatu akustycznego w s�siedztwie analizowanych odcinków dróg 

Nazwa odcinka Szacunkowy koszt wykonania 
działa� naprawczych [mln zł] 

Autostrada A4 na odcinku granica województwa - 
Pr�dy - * 

Autostrada A4 na odcinku Pr�dy - D�brówka Górna 1.7 

Autostrada A4 na odcinku Gogolin - Olszowa 3.4 

Autostrada A4 na odcinku Nogowczyce - granica 
województwa - * 

Droga Krajowa nr 40 na odcinku K�dzierzyn-Ko�le 
/przej�cie 1/ - ** 

SUMA 5.1 
*) Kosztów działa� naprawczych nie mo�na oszacowac na etapie wykonywania Programu, 

z uwagi na fakt, i� b�d� one zale�ne od wyników pomiarów skuteczno�ci istniej�cych urz�dze� 
przeciwd�wi�kowych 

**) Działania naprawcze w tym przypadku b�d� polegały na utworzeniu obszaru ograniczonego 
u�ytkowania. Kosztów tych działa� na etapie wykonywania niniejszego Programu nie mo�na 
oszacowa�. 

 
Z uwagi na fakt, i� dotrzymanie warto�ci dopuszczalnych poziomu hałasu na 

terenach s�siaduj�cych z najbardziej obci��onymi ruchem drogami krajowymi jest 
w wielu przypadkach bardzo trudne a czasami wr�cz nie mo�liwe, w ramach strategii 
krótkookresowej proponuje si� spełnienie nast�puj�cego celu kierunkowego 
niniejszego programu: 

Ograniczenie liczby i zasi�gu uci�liwo�ci akustycznych dla dróg 
analizowanych w niniejszym programie w takim stopniu, aby otrzymały 
one co najmniej niski priorytet ochrony akustycznej – tj. osi�gni�cia w ich 
otoczeniu warto�ci wska�nika M niszej ni 5. 

 
Dla osi�gni�cia powy�szego celu zakłada si� realizacj� w perspektywie 

strategii krótkookresowej nast�puj�cych działa�: 
 konsekwentna realizacja planów inwestycyjnych GDDKiA, polegaj�cych 

przede wszystkim na budowie kolejnego fragmentu południowej obwodnicy 
m. K�dzierzyna-Ko�la od ul. Głubczyckiej do ul. Gliwickie, przy czym nale�y 
przyj�� jako zasad� wykonanie skutecznych zabezpiecze� akustycznych 
dla nowego odcinka drogi, niedopuszczenie do jego pó�niejszego 
obudowywania obiektami mieszkalnymi (wskazanie dla prowadzonej 
polityki planowania przestrzennego) oraz przeprowadzenie remontu 
nawierzchni istniej�cego w chwili obecnej odcinka drogi krajowej nr 40 wraz 
z wprowadzeniem (w uzasadnionych przypadkach) elementów trwałego 
uspokojenia ruchu, 

 konsekwentna realizacja zapisów przegl�dów ekologicznych, analiz 
porealizacyjnych oraz innych opracowa� �rodowiskowych które b�d� 
wykonane dla przebudowywanych w przyszło�ci odcinków dróg - 
wykonanie niezb�dnych zabezpiecze� przeciwd�wi�kowych, maj�cych na 
celu popraw� klimatu akustycznego w otoczeniu budynków podlegaj�cych 
ochronie akustycznej, 
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 ograniczenie uci��liwo�ci akustycznej aktualnie funkcjonuj�cych odcinków 
analizowanych dróg poprzez zastosowanie ekranów akustycznych dla 
odcinków posiadaj�cych priorytet bardzo wysoki i niski, 

 w przypadku braku technicznych mo�liwo�ci ograniczenia oddziaływania 
hałasu pochodz�cego od ruchu pojazdów - utworzenie obszaru 
ograniczonego u�ytkowania na terenach, które zlokalizowane s� 
w zasi�gach oddziaływania hałasu, 

 
W ramach strategii długoterminowej zawiera si� równie� ocena niniejszego 

Programu ochrony �rodowiska przed hałasem oraz realizacja zmian wynikaj�cych ze 
zmiany stanu akustycznego w s�siedztwie analizowanych odcinków dróg w czasie 
obowi�zywania niniejszego programu.  

 
Realizacja wszystkich elementów „Programu ochrony �rodowiska przed 

hałasem dla terenów poza aglomeracjami poło�onych wzdłu� dróg krajowych 
z terenu województwa opolskiego na lata 2008 - 2013” mo�liwa jest wył�cznie przy 
współpracy ró�nych podmiotów. Jej finansowanie spoczywa� b�dzie przede 
wszystkim na zarz�dcy dróg krajowych, jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. Dodatkowo finansowanie mo�e zosta� wsparte ze �rodków 
unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i funduszy strukturalnych), 
Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 	rodowiska i Gospodarki Wodnej, 
dotacji bud�etu pa�stwa, �rodków zagranicznych nie podlegaj�cych zwrotowi oraz 
nadwy�ki operacyjnej. 
 

Dla zapewnienia efektywnego post�pu realizacji działa� wyznaczonych 
w Programie ochrony �rodowiska przed hałasem, niezb�dnym jest prowadzenie jego 
monitorowania i kontroli. Odpowiednie przeprowadzanie weryfikacji 
i dokumentowania post�pów pozwoli na ewentualn� korekt� działa� jak równie� na 
wykazanie skuteczno�ci i celowo�ci podejmowanych inwestycji. Podstawowymi 
elementami kontroli powinny by�: 
• sporz�dzane przez zarz�dców dróg i przekazywane do Marszałka Województwa 

Opolskiego corocznie – do ko�ca marca za rok poprzedni raporty dotycz�ce 
post�pów w realizacji działa� zawartych w Programie, 

• kolejny Program ochrony �rodowiska przed hałasem (na lata 2014 -2018), który 
stanowi� b�dzie ostateczn� weryfikacj� i podsumowanie efektów niniejszego 
opracowania, 

• monitoring hałasu wykonywany przez zarz�dzaj�cych drogami w ramach 
Generalnego Pomiaru Hałasu oraz w postaci wyrywkowych bada� 
szczegółowych, prowadzonych w ramach przygotowywania opracowa� 
�rodowiskowych dla inwestycji drogowych. 

Ponadto zarz�dcy dróg powinni wykonywa� pomiary hałasu na 
wyszczególnionych w Programie odcinkach dróg przed podj�ciem działa� oraz po 
zrealizowaniu działa� wskazanych w niniejszym Programie. Wyniki pomiarów b�d� 
przekazywane w rocznych sprawozdaniach do Marszałka Województwa Opolskiego. 
Słu�y� one b�d� wykazaniu celowo�ci i skuteczno�ci zaproponowanych metod 
ochrony przed hałasem. 

Do obowi�zków organów administracji, w szczególno�ci starostów powiatów, 
wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
	rodowiska w Opolu nale�y przekazywanie do Sejmiku Województwa Opolskiego 
informacji o wydawanych decyzjach dla odcinków dróg obj�tych Programem 
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maj�cych wpływ na realizacj� niniejszego Programu, przede wszystkim na emisj� 
hałasu do �rodowiska.  

Organami administracji odpowiedzialnymi za wydawanie aktów prawa 
miejscowego w zakresie zwi�zanym z realizacj� Programu s�: rady gmin w obszarze 
których poło�one s� tereny obj�te zakresem Programu (miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego), rady powiatów oraz Sejmik Województwa 
Opolskiego (ustanawianie obszarów ograniczonego u�ytkowania). Koordynacja 
i kontrola realizacji Programu nale�y do kompetencji samorz�du Województwa 
Opolskiego. Funkcje kontrolne w stosunku do zarz�dzaj�cych drogami pełni 
Wojewódzki Inspektor Ochrony 	rodowiska w Opolu. 

Odpowiedzialnymi za realizacj� niniejszego Program ochrony �rodowiska przed 
hałasem jest zarz�dca infrastruktury drogowej (obecnie Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad). 

Na podstawie analizy wyników oblicze� wykonanych w ramach Programu 
nale�y stwierdzi�, �e proponowane działania naprawcze spowoduj� zdecydowan� 
popraw� klimatu akustycznego na terenach s�siaduj�cych z analizowanymi 
odcinkami dróg krajowych. Skuteczno�� tych działa� zostanie jednak zweryfikowana 
na etapie wykonywania kolejnej mapy akustycznej. Je�eli zaistnieje potrzeba 
wykonania dodatkowych działa� naprawczych nale�y je okre�li� na etapie 
wykonywania kolejnego Programu ochrony �rodowiska przed hałasem. 
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8. WYJA�NIENIE SKRÓTÓW U�YTYCH W OPRACOWANIU 

LAeq – Równowa�ny poziom d�wi�ku 

LDWN  – Długookresowy �redni poziom d�wi�ku A wyra�ony w decybelach 

(dB) (wska�nik hałasu dla pory dziennej, wieczornej i nocnej) 

LN  – Długookresowy �redni poziom d�wi�ku A wyra�ony 

w decybelach (dB), wyznaczony w ci�gu wszystkich pór nocy 

w roku, rozumianych jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 

6.00 (wska�nik hałasu dla pory nocnej) 

LD – Długookresowy �redni poziom d�wi�ku A wyra�ony 

w decybelach (dB), wyznaczony w ci�gu wszystkich pór dnia w 

roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 

18:00) 

LW – Długookresowy �redni poziom d�wi�ku A wyra�ony 

w decybelach (dB), wyznaczony w ci�gu wszystkich pór wieczoru 

w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 

22:00) 

Wska�nik M – Wska�nik charakteryzuj�cy wielko�� przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu hałasu oraz liczb� mieszka�ców na 

danym terenie 

PO	 – Ustawa Prawo ochrony �rodowiska 

Dz. U. – Dziennik Ustaw 

SDR – 	redni dobowy ruch w roku podawany w pojazdach na dob� [P/d] 

GPR – Generalny Pomiar Ruchu 

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

WIO	 – Wojewódzki Inspektorat Ochrony 	rodowiska 

DK – Droga Krajowa 

MOP – Miejsce obsługi podró�nych 
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ZAŁ�CZNIK NR 1. NOWE DOST�PNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE W ZAKRESIE 
OGRANICZANIA HAŁASU 

W chwili obecnej opisy zawarte w [58], [59], [60] w dobrym stopniu definiuj� 
sposoby oceny oraz sposoby i metody ochrony �rodowiska przed wi�kszo�ci� 
niekorzystnych oddziaływa�. Poni�ej zamieszczono opis działa� maj�cych na celu 
ochron� �rodowiska przed hałasem drogowym, który stanowi obecnie jeden 
z najwi�kszych problemów ochrony �rodowiska. 

W niniejszym opisie odchodzi si� od tradycyjnego spojrzenia na ochron� przed 
nadmiernym hałasem, w którym wyró�nia si� trzy strefy:  

•••• stref� emisji (miejsce powstawania hałasu),  
•••• stref� rozwi�za	 ochronnych,  
•••• stref� imisji (miejsce odbioru hałasu – uytkownik terenu, 

mieszkaniec).  
Zakłada ono mo�liwo�� zastosowania urz�dze� ochrony tylko w �rodkowej 

strefie. Zazwyczaj ogranicza si� to do wprowadzenia ekranów akustycznych 
pomi�dzy �ródłem a odbiorc� d�wi�ku. Zabezpieczenia te nie zawsze s� mo�liwe do 
wykonania ze wzgl�dów technicznych (lokalizacja, niezb�dne parametry 
geometryczne i akustyczne itp.) i ekonomicznych. 

W miejsce to zaleca si� stosowanie rozwi�za� kompleksowych, gdzie stref� 
rozwi�za� ochronnych obejmuje si� stref� emisji i imisji hałasu). Poł�czenie ró�nych 
sposobów i metod w obu strefach umo�liwia uzyskanie efektu skumulowanej ochrony 
przed hałasem drogowym i niekiedy innymi niekorzystnymi oddziaływaniami 
(np. zanieczyszczenia powietrza).  
 

 
Rys.1. Strefy emisji i imisji hałasu oraz obszar rozwi�za� ochronnych 

w uniwersalnym podej�ciu do ochrony przed hałasem drogowym 

 
Działania w strefie emisji dotycz� przede wszystkim zmniejszenia efektu 

generowania hałasu przez pojazdy u �ródła, czyli w przekroju drogi. Działania 
w strefie imisji dotycz� stosowania odpowiednich �rodków ochrony odbiorcy 
i powinny one mie� na celu ograniczenie hałasu do warto�ci dopuszczalnych na 
granicy działki, do której zarz�dzaj�cy posiada tytuł prawny – zgodnie z zapisami 
ustawy Prawo ochrony �rodowiska [1]. 

Metody i �rodki ochrony przed nadmiernym hałasem mo�na podzieli� według 
poni�szego zestawienia.  
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Ochrona przed hałasem drogowym w strefie emisji: 
a) Pojazd i kierowca; 

 konstrukcja pojazdu, konstrukcja silnika, rodzaj stosowanych 
opon, 

 metody i �rodki zwi�zane ze stylem jazdy kierowców. 
b) Projektowanie dróg, dobór poszczególnych elementów drogi; 

 lokalizacja drogi i jej otoczenie, 
 przekrój podłu�ny drogi, 
 przekrój poprzeczny drogi, 
 nawierzchnia drogi, 
 cz��ciowe i pełne przekrycia drogi oraz tunele. 

c) Organizacja ruchu; 
 regulacja nat��enia ruchu pojazdów, 
 regulacja struktury pojazdów, 
 regulacja płynno�ci i pr�dko�ci ruchu, 
 uspokojenie ruchu. 

Na cz��� z nich zarz�dca drogi mo�e mie� wpływ na etapie wykonywania 
i uzgadniania dokumentacji projektowej – b), oraz zarz�dzania drog� – c), natomiast 
cz��� jest niezale�na od działa� zarz�dcy drogi – a). 

 
Do sposobów i metod ochrony przed hałasem drogowym w strefie imisji nale��: 
• Urz�dzenia zlokalizowane na drodze fali d�wi�kowej pomi�dzy �ródłem 

hałasu a odbiorc�: 
 ekrany akustyczne w postaci konstrukcji typu �ciana, 
 wały (ekrany) ziemne, 
 kombinacja ekranu ziemnego z ekranem akustycznym, 
 zabudowa niemieszkalna maj�ca na celu ochron� budynków 

mieszkalnych, 
 pasy zieleni izolacyjnej. 

• Metody i �rodki zwi�zane z lokalizacj� i odpowiednim ukształtowaniem 
budynku oraz jego izolacj� przed oddziaływaniami akustycznymi: 

 lokalizowanie budynków mieszkalnych w odpowiedniej odległo�ci 
od tras komunikacyjnych, 

 zmiana przeznaczenia funkcji budynku, 
 domkni�cia (ekrany) �cian szczytowych dla budynków 

zlokalizowanych prostopadle w stosunku do drogi. 
 

W dalszej cz��ci rozdziału przedstawiono krótkie opisy wymienionych wy�ej 
sposobów i urz�dze� ochrony przed hałasem: 

 
Nat�enie ruchu pojazdów 

Wielko�� nat��enia ruchu jest najbardziej znacz�cym czynnikiem wpływaj�cym 
na poziom emitowanego hałasu od drogi. Jednocze�nie jest to element, na którego 
wzrost zarz�dca drogi nie ma wpływu.  

Przedmiotowe odcinki dróg krajowych maj� na celu mi�dzy innymi prowadzenie 
ruchu tranzytowego (obsługa mi�dzyregionalna) w zwi�zku z czym nie jest mo�liwe 
wyeliminowanie tego ruchu bez stworzenia alternatyw. Analizowane odcinki dróg we 
wszystkich przypadkach poza funkcj� tranzytow� ł�cz� w sobie równie� funkcj� 
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maj�c� na celu obsług� ruchu lokalnego tj. dojazdu do miasta i/lub obsługi ruchu 
wewn�trz miasta.  

W przypadku ruchu tranzytowego istnieje mo�liwo�� skierowania go na 
obwodnice (po ich realizacji, które s� przewidziane w planach inwestycyjnych 
województwa), przy czym działanie to odniesie najwi�kszy skutek w odniesieniu do 
ruchu ci��kiego. Jednak�e lokalny ruch dojazdowy nawet po realizacji obwodnic 
z oczywistych wzgl�dów pozostanie. 

W zwi�zku z powy�szym w zakresie wpływu na nat��enie ruchu zarz�dca drogi 
ma ograniczone mo�liwo�ci poniewa� nie mo�e wpłyn�� na ograniczenie ruchu bez 
realizacji alternatywnych poł�cze�. Ponadto, nawet mimo zrealizowania poł�cze� 
alternatywnych, spora cz��� ruchu pozostanie z uwagi na fakt, i� celem podró�y 
w analizowanym przypadku nie jest tranzyt przez miasto tylko dotarcie do niego.   

 
Konstrukcja pojazdu (zawieszenie, kształt – współczynnik opływu), konstrukcja 
silnika, rodzaj stosowanych opon 

Sposoby ochrony zwi�zane z konstrukcj� pojazdów poruszaj�cych si� po 
drodze nale�� do grupy metod niezale�nych od działa� zarz�dców dróg. Mo�na je 
okre�li�, jako quasi-metody ochrony, gdy� s� one uzale�nione od działa� grupy 
wła�cicieli pojazdów oraz obowi�zuj�cych przepisów i norm. 

Nale�y zaznaczy�, �e prace wszystkich licz�cych si� koncernów 
samochodowych maj� na celu miedzy innymi obni�enie generowanego hałasu przez 
pojazdy zarówno tego pochodz�cego od styku opony i nawierzchni jak i tego 
generowanego przez silniki.  

Nale�y stwierdzi�, i� Zarz�dcy dróg obj�tych zakresem niniejszego Programu 
nie maj� wpływu na konstrukcj� pojazdów, a co za tym idzie na ograniczenie emisji 
hałasu z tym zwi�zanej. 

 
Lokalizacja drogi i jej otoczenie 

W�ród tej grupy �rodków ochronnych mo�na wydzieli� dwie podgrupy: 
 metody i �rodki mo�liwe do zastosowania na etapie lokalizacji 

inwestycji, 
 metody i �rodki mo�liwe do zastosowania na etapie przebudowy 

istniej�cej drogi. 
W pierwszym przypadku jest mo�liwe zastosowanie rozwi�za� sytuacyjnych np. 

maksymalne odsuni�cie projektowanej drogi od obszarów chronionych, w drugim 
przypadku te mo�liwo�ci s� bardzo mocno ograniczone ze wzgl�du na istniej�ce 
zagospodarowanie terenu. W przypadku nowoprojektowanych dróg  (np. dróg 
ekspresowych i dróg wy�szych klas technicznych) zaleca si�, w miar� dost�pno�ci 
terenu, odsuni�cie osi drogi o minimum 100 - 500 m od kraw�dzi obszaru 
chronionego akustycznie. W przypadku braku mo�liwo�ci poprowadzenia drogi 
w odległo�ci zapewniaj�cej komfort akustyczny na terenach obj�tych ochron� 
konieczne jest wykonanie zabezpiecze� akustycznych. Z uwagi na to, �e przewa�nie 
w przypadku nowoprojektowanych odcinków dróg dost�pno�� (skrzy�owania, zjazdy) 
jest ograniczona, istnieje techniczna mo�liwo�� wykonania skutecznych 
zabezpiecze� przed hałasem. 

W drugim przypadku (na etapie przebudowy istniej�cej drogi) wykonanie 
efektywnych zabezpiecze� mo�e by� ograniczone ze wzgl�du na dodatkowe zaj�cie 
terenu. Ponadto w przypadku przebudowy istniej�cych odcinków dróg bardzo cz�sto 
wyst�puje problem powstaj�cy na styku potrzeby zapewnienia ochrony akustycznej 
i jednoczesnego zapewnienia dost�pno�ci do drogi publicznej mieszka�com 
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maj�cym swoje posesje zlokalizowane wzdłu� tej drogi – problem du�ej liczby 
zjazdów. 

Rozwi�zania opisane powy�ej s� mo�liwe do zastosowania na analizowanych 
w ramach niniejszego Programu odcinkach dróg. Poni�ej na fot. 1 oraz fot. 2 
przedstawiono przykłady tych rozwi�za�. 

 
Fot. 1. Wykorzystanie ekranuj�cych własno�ci wykopu (droga krajowa nr 4 na 

odcinku Kraków - Tarnów) 

 

 
Fot. 2. Konieczno�� zapewnienia zjazdu do posesji – przerwanie ci�gło�ci ekranu 

akustycznego i słaba jego skuteczno�� (droga krajowa nr 4 na odcinku  
Kraków - Tarnów) 

 
Przekrój podłuny drogi 

Jednym z wa�niejszych elementów maj�cych wpływ na generowanie hałasu 
jest pochylenie podłu�ne drogi – im jest ono wi�ksze, tym generowany hałas jest 
wi�kszy, głównie od pojazdów ci��kich (hała�liwych). Na etapie projektu mo�liwe jest 
analizowanie pochylenia podłu�nego drogi, wobec czego na obszarach chronionych 
i w otoczeniu obiektów chronionych zaleca si� stosowanie łagodniejszych spadków, 
o wielko�ci nie przekraczaj�cej 3 %. 
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 Nale�y pami�ta� o tym aspekcie na etapie projektowania nowych odcinków 
dróg mog�cych znacznie oddziaływa� na s�siaduj�ce z nimi tereny, które mog� by� 
obj�te zakresem kolejnego Programu ochrony �rodowiska przed hałasem dla 
województwa opolskiego. 

 
 

Przekrój poprzeczny drogi  

W�ród elementów przekroju poprzecznego mo�na wyró�ni� dwie grupy maj�ce 
wpływ na poziom d�wi�ku: 

- Liczba mo�liwych pojedynczych potoków pojazdów samochodowych – 
liczba jezdni i pasów ruchu.   
Zwi�kszenie liczby pasów ruchu mo�e wpłyn�� na poziom generowanego 
d�wi�ku ze wzgl�du na upłynnienie ruchu i przesuni�cie �ródła hałasu 
w stosunku do odbiorcy. 

- Ukształtowanie i pokrycie terenu otaczaj�cego drog�: pochylenie skarp, 
sposób umocnienia skarp, pasów zieleni, pasów dziel�cych, (trawa, 
wyko�czenie twarde – płyty betonowe, chodnikowe, kostka brukowa itp.).   
Odpowiednie ukształtowanie skarpy wykopu z zastosowaniem zieleni mo�e 
stanowi� bardzo dobry sposób ochrony przed hałasem w bezpo�rednim 
s�siedztwie �ródła hałasu, natomiast zastosowanie powierzchni twardej 
zwi�kszy zasi�g oddziaływania.  

Przy projektowaniu odcinków dróg, które mog� si� znale�� w zakresie 
kolejnego Programu ochrony �rodowiska przed hałasem nale�y pami�ta� 
o odpowiednim ukształtowaniu i pokryciu terenu otaczaj�cego drog� w taki sposób, 
aby mo�liwe było zastosowanie urz�dze� ochrony przeciwd�wi�kowej.  

 
Nawierzchnia drogi 

Rodzaj i stan techniczny nawierzchni drogi ma bardzo du�y wpływ na emisj� 
hałasu. Wi�ksza szorstko�� powierzchni jezdni powoduje dodatkowe emisje na styku 
koło – nawierzchnia, st�d typowe nawierzchnie przewa�nie betonowe s� 
„gło�niejsze” ni� bitumiczne przy jednakowych parametrach ruchu (nat��enie, 
pr�dko�� pojazdów). 

Znane s� obecnie zastosowania tzw. „cichych nawierzchni”, których 
wła�ciwo�ci akustyczne otrzymuje si� dzi�ki odpowiedniemu doborowi i wykonaniu 
warstw �cieralnych betonu asfaltowego. Szacuje si�, �e redukcja emisji hałasu mo�e 
wynie�� około 3 do 5 dB. Efekt ten niestety zmniejsza si� w czasie wraz ze zu�yciem 
nawierzchni i pogorszeniem własno�ci nawierzchni, a tak�e jej zabrudzeniem. 

Dodatkowe emisje pojawiaj� si� w momencie zniszczenia nawierzchni 
(powstania sp�ka� i ubytków warstwy �cieralnej, koleiny). Remont lub przebudowa 
nawierzchni mo�e w znacz�cym stopniu zmniejszy� emisj� hałasu, a przez to 
ograniczy� konieczno�� zastosowania innych, drogich �rodków ochrony.  

Analizowane drogi z uwagi na ilo�� pojazdów jakie si� po nich poruszaj� nadaj� 
si� do zastosowania „cichych nawierzchni”. Nawierzchnie te z uwagi na dro�sz� 
technologi� wykonania i utrzymania s� preferowane na odcinkach o du�ym 
nat��eniu ruchu.  

W przypadku realizacji odcinków w technologii „cichych nawierzchni” zdaniem 
autorów niniejszego opracowania konieczne jest zapewnienie odpowiedniej kampanii 
informacyjnej, poniewa� redukcja hałasu wynikaj�ca z zastosowania cichej 
nawierzchni mie�ci si� w granicach, które mog� zosta� nie zauwa�one przez 
mieszka�ców. Efekt 3 – 5 dB (pomimo, �e jest to ju� znacz�ca redukcja poziomu 
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hałasu) mo�e zosta� nie zauwa�ony je�eli ogólny poziom hałasu na danym odcinku 
był wysoki. 

Nale�y zaznaczy�, �e zastosowanie „cichych nawierzchni” bardzo cz�sto jest 
i powinno by� poł�czone z innymi �rodkami ochrony akustycznej np. wymuszenie 
przestrzegania ogranicze� pr�dko�ci wraz z zastosowaniem �rodków poprawiaj�cych 
płynno�� ruchu. Wówczas efekt skumulowany kilku działa� jest zdecydowanie 
wi�kszy i wyra�nie odczuwalny dla społecze�stwa. 

 
Płynno�
 ruchu  

Głównym problemem, zwłaszcza w miastach i dojazdach do miast, zwi�zanym 
z hałasem jest du�a liczba zatrzyma� pojazdów na skrzy�owaniach na których 
działaj� sygnalizacje �wietlne i stoj�cych w korkach ulicznych. Aby zwi�kszy� 
płynno�� ruchu i ograniczy� liczb� zatrzyma�, podczas których pojazdy emituj� 
wi�kszy hałas, stosuje si� ró�nego rodzaju systemy steruj�ce ruchem: 

- tworzenie efektu tzw. „zielonej fali”, gdy pojazdy poruszaj�ce si� z okre�lon� 
pr�dko�ci� nie musz� zatrzymywa� si� na skrzy�owaniach z sygnalizacj� 
�wietln�, 

- regulacja kierunku ruchu na pasach jednej jezdni (fot. 3) – zmiana kierunku 
ruchu na pasach wewn�trznych w okresach du�ego obci��enia jednej 
relacji (np. w trakcie godzin szczytu komunikacyjnego, podczas masowych 
imprez itp.). 

 

 
Fot. 3. Przykład sterowania ruchem na drodze jednojezdniowej, czteropasowej 

w pobli�u terenów targowych, gdzie nast�puj� znaczne problemy z płynno�ci� ruchu 
w okre�lonych kierunkach i porach dnia (Niemcy – Monachium) 

 
Uspokojenie ruchu  

Elementy uspokojenia ruchu stosowano w Polsce do tej pory na odcinkach 
dróg, gdzie ich głównym celem jest ograniczenie pr�dko�ci pojazdów. Po�rednio 
powodowało to zmniejszenie emisji poziomu d�wi�ku. Skuteczno�� tego typu 
rozwi�za� mo�e wskazywa�, �e mo�na je zaleca� w obszarach, gdzie konieczne jest 
obni�enie poziomu d�wi�ku o okre�lon� warto��. Do �rodków tych mo�emy zaliczy�: 

- ograniczenia pr�dko�ci w postaci oznakowania pionowego, 
- foto- i wideoradary poł�czone z odpowiednim oznakowaniem (fot. 4), 
- zmniejszenie szeroko�ci pasa ruchu poprzez zastosowanie ró�nego typu 

szykan, malowania itp., zmian� rodzaju nawierzchni jezdni (fot. 5 i fot. 6) – 
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celem takiego działania jest „wymuszenie” na kierowcach jazdy 
z pr�dko�ci� wskazan� oznakowaniem, co uzyskuje si� za spraw� 
odpowiedniego geometrycznego ukształtowania przekroju drogowego  

- zmiana kierunku prowadzenia ruchu na skrzy�owaniu poprzez 
zastosowanie ronda (fot. 7).  
Szacuje si�, �e zmniejszenie poziomu hałasu w otoczeniu ronda w stosunku 
do innych typów skrzy�owa� mo�e waha� si� od 2 do 5 dB. Du�e znaczenie 
w przypadku kształtowania własno�ci akustycznych ronda ma sposób 
wypełnienia wyspy centralnej. Jeden z lepszych wyników otrzymuje si�, gdy 
wykorzystuje si� dodatkowo tłumi�cy charakter pokrycia terenu (trawa).  

Obecne przepisy okre�laj�ce pr�dko�� dopuszczaln� w obszarach 
zabudowanych (okres pomi�dzy 5:00 a 23:00 – 50 km/h i okres pomi�dzy 23:00 
a 5:00 – 60 km/h) nie sprzyjaj� ochronie akustycznej. Pr�dko�� pojazdów jest 
jednym z najwa�niejszych czynników wpływaj�cych na emisj� hałasu. Pr�dko�� 
około 50 km/h jest pr�dko�ci� po��dan� przy ochronie akustycznej – z bada� wynika 
�e pojazdy przy tej pr�dko�ci generuj� najmniej hałasu. W zwi�zku z tym, �e w porze 
nocy (pomi�dzy godzin� 22:00 a 6:00) warto�ci dopuszczalne hałasu s� bardziej 
restrykcyjne wskazanym byłoby doprowadzenie do jednolitej pr�dko�ci (wynosz�cej 
50 km/h) w obszarach zabudowy dla całej doby. Jednak działanie to powinno by� 
poł�czone z innymi działaniami, które doprowadz� do tego �e pojazdy b�d� na tych 
odcinkach porusza� si� z obowi�zuj�ca pr�dko�ci�. Do działa� tych mog� nale�e� 
np.: odpowiednie zaprojektowanie przekroju poprzecznego drogi (szykany), 
zaprojektowanie sygnalizacji �wietlnych w taki sposób, aby tzw. „zielona fala” była 
zaprojektowana na pr�dko�� 50 km/h, wprowadzenie systemu wideo i fotoradarów. 

 
Fot. 4. Fotoradar w pobli�u miejsca wymagaj�cego ograniczenia pr�dko�ci (droga 

krajowa nr 4 Kraków - Tarnów) 
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Fot. 5. Przykład strefy ruchu uspokojonego o dopuszczalnej pr�dko�ci 50 km/h 

(Holandia) - droga opowiadaj�ca drodze krajowej w przej�ciu przez miejscowo�� 

 
 

 

 
Fot. 6. Przykład strefy ruchu uspokojonego o dopuszczalnej pr�dko�ci 30 km/h 

w centrum miejscowo�ci (Holandia) 
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Fot. 7. Przykład ograniczenia pr�dko�ci i jednoczesnego utrzymania płynno�ci ruchu 

poprzez zastosowanie ronda (droga krajowa nr 52 - Wadowice) 

 
 

Ekrany akustyczne w postaci konstrukcji typu �ciana 

Obecnie jest to najpowszechniej stosowany sposób ochrony przed hałasem, 
głównie ze wzgl�du na swoje zalety: 

 małe zaj�cie terenu, 
 łatwo�� monta�u, 
 dobra efektywno�� (pod warunkiem ich prawidłowego rozwi�zania), 
 akceptowalne koszty (w przypadku typowych rozwi�za�), 
 estetyka rozwi�za� pod warunkiem spełnienia przynajmniej podstawowych 

zasad dotycz�cych „rytmu” elementów powtarzalnych, proporcji, porz�dku 
rozwi�zania, harmonii, kontrastu, dopasowania do otaczaj�cego terenu, 
kolorystyki (s� to najcz��ciej podawane elementy w instrukcjach i zasadach 
projektowania). 

Podczas analizy wyboru ekranów, jako �rodka ochrony przed nadmiernym 
hałasem nale�y jednak wzi�� pod uwag� dodatkowe czynniki wpływaj�ce na jego 
efektywno��: 

 ukształtowanie zabudowy mieszkaniowej wzdłu� dróg (liczba zjazdów 
i skrzy�owa�, powi�zana z konieczno�ci� budowy dróg serwisowych), 

 wysoko�� i odległo�� od drogi obiektów chronionych, budynki powinny 
znajdowa� si� w cieniu akustycznym ekranu, 

 g�sto�� sieci podziemnych, wpływaj�ca na mo�liwo�� lokalizacji ekranu, 
 odsuni�cie ekranu od �ródła d�wi�ku ze wzgl�du na ograniczenia 

widoczno�ci na skrzy�owaniach i zajazdach. 
 
Najcz��ciej stosowane ekrany dziel� si� na dwa typy pod wzgl�dem ich 

sposobu funkcjonowania: 
 ekrany odbijaj�ce (refleksyjne), 
 ekrany pochłaniaj�ce (absorpcyjne), o wi�kszej skuteczno�ci 

od refleksyjnych. 
 



Program ochrony �rodowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami poło�onych wzdłu� 
dróg krajowych z terenu województwa opolskiego na lata 2008- 2013 

 
 
 

171

Bior�c pod uwag� materiały, z jakich zbudowane s� ekrany, a jakie s� dost�pne 
na rynku mo�na zastosowa� ekrany:  

 betonowe: modułowe lub z elementów prefabrykowanych, 
 drewniane, 
 metalowe, 
 prze�roczyste, 
 mieszane, z mo�liwo�ci� podtrzymania ro�linno�ci pn�cej. 
 
Wysoko�� standardowych ekranów powinna si� waha� od 3 do 5 m. Ni�sze 

ekrany mog� by� stosowane na szczycie wałów ziemnych lub w przypadku 
przebiegu drogi w nasypie. Zastosowanie ekranów wy�szych powinno by� 
poprzedzone analiz� ekonomiczn� ich zastosowania, gdy� ze wzgl�du na dodatkowe 
obci��enia boczne musz� posiada� specjalne konstrukcje wsporcze.  

 
Bez wzgl�du na zastosowane parametry, faktyczna efektywno�� ekranów 

akustycznych w postaci �ciany mo�e wynosi� do kilkunastu decybeli. Wybór 
zasadno�ci zastosowania, a nast�pnie typu i materiału ekranu powinny by� 
rozpatrywane na wczesnym etapie projektowania rozwi�za� drogowych, 
z uwzgl�dnieniem dodatkowej zaj�to�ci terenu oraz efektów wizualnych 
(krajobrazowych). 

Z uwagi na obowi�zuj�ce przepisy dotycz�ce lokalizacji urz�dze� w obszarze 
pasa drogowego oraz sposób funkcjonowania ekranów akustycznych, s� one 
najcz��ciej stosowane w bezpo�rednim s�siedztwie drogi (w pobli�u �ródła d�wi�ku). 
W przypadku pojedynczych obiektów wymagaj�cych ochrony przy u�yciu ekranów 
akustycznych powinno si� wykona� analiz� ekranowania bezpo�rednio przy 
obiekcie, które b�dzie stanowiło jednocze�nie ekran i pełne ogrodzenie 
posesji/obiektu. W niektórych tego przypadkach powinno si� wykona� równie� 
analiz� ekonomiczn� budowy ekranów akustycznych – przypadki, gdzie 
ekonomicznie uzasadnione mo�e by� wykupienie obiektu zamiast budowa ekranów 
(pod warunkiem uzyskania zgody wła�cicieli obiektu). W analizie takiej nale�y 
równie� uwzgl�dni� koszty pó�niejszego utrzymania, konserwacji i remontów 
ekranów akustycznych. 

Przykład zastosowania ekranu akustycznego przedstawiono poni�ej na fot. 8. 

 
Fot. 8. Przykład typowego zastosowania ekranu akustycznego na autostradzie A4  

(Polska) 
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Wały ziemne 

Wały ziemne stanowi� jeden z najskuteczniejszych sposobów ochrony przed 
hałasem, którego efektywno�� w zale�no�ci od poło�enia odbiorcy mo�e wynosi� 
nawet do 25 dB. Mo�liwo�� stosowania tego rozwi�zania jest jednak cz�sto bardzo 
ograniczona ze wzgl�du na konieczno�� pozyskania dodatkowego terenu, st�d 
stosuje si� je głównie poza miastami na terenach z zabudow� rozproszon� lub 
w obszarach chronionych. Przykład zastosowania tego typu ochrony 
przeciwd�wi�kowej przedstawiono na fot. 9.  

 
Fot. 9. Przykład wału ziemnego chroni�cego zabudow� przed oddziaływaniem 

hałasu (odcinek drogi krajowej nr 4 Kraków - Tarnów)  

 
 

Kombinacja ekranu ziemnego z ekranem akustycznym 

Kombinacja ekranu ziemnego z ekranem akustycznym jest jednym ze 
skuteczniejszych rozwi�za� w ochronie przed hałasem drogowym. Ma lepsz� 
efektywno�� od samego ekranu, a jednocze�nie wymaga mniejszej zaj�to�ci terenu 
od samego wału ziemnego. Jednak, podobnie jak wał, jest to rozwi�zanie, które 
mo�na zastosowa� jedynie na obszarze o niewielkiej ilo�ci zjazdów i skrzy�owa�. Na 
fot. 10 przedstawiono przykład zastosowania kombinacji ekranu ziemnego (wału) 
z ekranem akustycznym w s�siedztwie odcinka drogi krajowej nr 4 na odcinku 
Kraków - Tarnów.  
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Fot. 10. Przykład kombinacji ekranu ziemnego z ekranem akustycznym (droga 

krajowa nr 4 na odcinku Kraków - Tarnów) 
 

 
Zabudowa niemieszkalna maj�ca na celu ochron� budynków mieszkalnych 

Zabudowa niemieszkalna maj�ca na celu ochron� budynków mieszkalnych – 
np. gara�e, obiekty handlowe itp. to najefektywniejszy sposób ochrony w strefie 
imisji. Przykład ekranowania obiektów podlegaj�cych ochronie akustycznej przez 
inne budynki przedstawiono na fot. 11. Ten sposób zabezpieczenia przed 
nadmiernym hałasem powinien zosta� przewidziany i zaprojektowany na etapie 
planowania zagospodarowania obszaru zabudowy mieszkaniowej.  

 

 
Fot. 11. Ekranowanie obiektów mieszkalnych przez gara�e usytuowane 

bezpo�rednio przy ulicy (Polska) 

 
Pasy zieleni izolacyjnej 

Pasy zieleni izolacyjnej s� najmniej skutecznym �rodkiem z punktu widzenia 
ochrony przed hałasem – spadek hałasu wynosi około 0.5 dB na 1 m szeroko�ci 
g�stego �ywopłotu (nie wi�cej jednak ni� 5 dB). Warto jednak pami�ta�, �e pasy 
zieleni izolacyjnej pełni� jednocze�nie rol� filtra chroni�cego przed niektórymi 
zanieczyszczeniami powietrznymi oraz pyłem pochodz�cym z dróg.  
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Z uwagi na mał� skuteczno�� akustyczn� nie proponowano stosowania pasów 
zieleni izolacyjnej dla odcinków dróg obj�tych zakresem niniejszego opracowania. 

 
Lokalizowanie budynków mieszkalnych w odpowiedniej odległo�ci od tras 
komunikacyjnych 

Ze wzgl�du na ograniczenie oddziaływania od dróg o du�ym nat��eniu ruchu 
zaleca si� lokalizowa� nowe budynki mieszkalne poza jego zasi�giem. 
W rzeczywisto�ci sposób ten przy obecnym sposobie podziału ewidencyjnego 
i zagospodarowania terenu jest mało realny do zastosowania. 

 
Zmiana przeznaczenia funkcji budynku 

Zmiana przeznaczenia funkcji budynku stanowi cz�sto zalecany, ale w praktyce 
mało realny do zastosowania sposób przeciwdziałania negatywnym skutkom emisji 
hałasu. Bardzo cz�sto jest on nie do spełnienia ze wzgl�du na fakt, i� wewn�trz 
budynku przy okre�lonej funkcji niezb�dne jest dotrzymanie mniejszych ni� 
wyst�puj�ce warto�ci dopuszczalnych hałasu. Dlatego poza zmian� funkcji 
niezb�dne s� niekiedy dodatkowe prace wynikaj�ce z konieczno�ci dostosowania 
obiektu do nowej funkcji. Zmiana przeznaczenia funkcji budynku mo�e nast�pi� 
w my�l obecnie obowi�zuj�cych przepisów po ustanowieniu obszaru ograniczonego 
u�ytkowania.  

 
Wykonanie budynków z zaprojektowanymi ekranami na elewacji 

Metoda ta jest mo�liwa do zastosowania głównie w przypadku nowych 
budynków. Polega ona na budowie przed chronion� elewacj� prze�roczystej �ciany, 
spełniaj�cej okre�lone warunki (wytrzymało�� na dodatkowe obci��enia od wiatru, 
przewietrzalno�� przestrzeni pomi�dzy �cian� a budynkiem, uwarunkowania 
przeciwpo�arowe itd.). W przypadku istniej�cych budynków cz�sto te warunki s� nie 
do spełnienia. Mo�na natomiast stosowa� tak� form� zabezpieczenia 
przeciwhałasowego na budynkach, które maj� zosta� wybudowane w s�siedztwie 
odcinków dróg obj�tych zakresem niniejszego opracowania. 
 
 
 
 


