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1. Podstawa wykonania analizy. 
1.1. Podstawa formalna opracowania.  
 
Opracowanie stanowi opis wyników oraz przebiegu badań akustycznych w ramach 
zadania: 
 

Akredytowane pomiary hałasu komunikacyjnego pochodzącego od drogi ekspresowej 
S5 na terenie gminy Wisznia Mała  

 
Dokumentacja została opracowana w ramach umowy nr 29.UGWM.18 z dnia 

16.03.2018 r.  zawartej z podmiotem: 
 

Gmina Wisznia Mała 
ul. Wrocławska 9 

55-114 Wisznia Mała 
 
 
Opracowanie obejmuje: 

 określenie oddziaływania akustycznego przedmiotowego źródła hałasu dla 
warunków występujących w trakcie prowadzenia badań terenowych dla pory dnia 
i pory nocy, 

 interpretację wyników pomiarów hałasu dla przedmiotowego obiektu. 
 

1.2. Podstawy merytoryczne opracowania. 
 

Niniejsze opracowanie uwzględnia przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska, 
normy oraz dane dostarczone przez Zamawiającego: 
 
[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 
2017 poz. 519 z późn.zm.),  
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 112), 
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań  
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011, 
nr 140, poz. 824, ze zm.), 
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii 
tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym 
organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. 2003 nr 
18 poz. 164), 
[5] Norma PN-ISO 9613-2:2002 - Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji 
w przestrzeni otwartej - Ogólna metoda obliczania, 
[6] Norma PN-79/T-06460 – „Mierniki poziomu dźwięku. Ogólne wymagania i badania.”, 
[7] Norma PN-81/N-01306 – „Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne.”, 
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[8] Norma PN-ISO 1996 – 1 – „Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe 
wielkości i procedury.”, 
[9] Norma PN-ISO 1996 – 3 – „Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wytyczne 
dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu.”, 
[10] Norma PN-ISO 1996-2:1999/a1:2002 „Akustyka. Opis i pomiary hałasu 
środowiskowego. Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu.”, 
 

2. Charakterystyka i lokalizacja przedsięwzięcia. 
 

Nowa droga ekspresowa S5 ma powiązać docelowo województwo dolnośląskie z 
krajowym układem drogowym województwa wielkopolskiego i Polski północnej. Poprawi 
też znacznie warunki przejazdu ruchu dalekobieżnego i regionalnego. 

Realizacja trasy wprowadzi istotne ułatwienie międzynarodowego transportu 
drogowego, zapewnienie połączenia drogowego  o wysokim stopniu bezpieczeństwa i  
komforcie ruchu oraz zmniejszenie oddziaływania infrastruktury drogowej na środowisko. 
Dzięki budowie drogi S-5 nastąpi skomunikowanie autostrady A2 z autostradą A4, 
rozwijając tym samym sieć nowoczesnych połączeń drogowych w kraju. Inwestycja polega 
na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław, na odcinku 
Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław  

Na rysunku nr 1 przedstawiono lokalizację obiektu wraz z oznaczeniem punktów 
pomiaru hałasu. 

 

 
Rys. 1. Lokalizacja inwestycji (źródło GDDKiA). 
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3. Zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji, dopuszczalne 
poziomy hałasu. 

 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w środowisku określone są w zależności od 

rodzaju źródła hałasu, sposobu zagospodarowania i funkcji badanego terenu. 
Dopuszczalne poziomy zdefiniowano w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [2].  
 
Tabela nr 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodnie z ww. 
rozporządzeniem. 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony  
równoważnym poziomem dźwięku A w dB 

drogi lub linie kolejowe 

pora dnia  
– przedział czasu odniesienia 

równy  
16 godzinom 

pora nocy  
– przedział czasu  

odniesienia równy  
8 godzinom 

1 2 3 4 

1 
a. Obszary A ochrony 
uzdrowiskowej 
b. Tereny szpitali poza miastem 

50 45 

2 

a. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
b. Tereny zabudowy związanej 
ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży 
c. Tereny domów opieki 
d. Tereny szpitali w miastach 

61 56 

3 

a. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego 
b. Tereny zabudowy zagrodowej 
c. Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 
d. Tereny mieszkaniowo-
usługowe 

65 56 

4 
a. Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców 

68 60 

 
Jak już wspomniano wcześniej omawiana inwestycja rozpatrywana jest na przebiegu 

przez tereny gminy Wisznia Mała. 
Tereny objęte ochroną akustyczną zakwalifikowano na podstawie ustaleń Raportu 

Oddziaływania na Środowisko trasy S5 na terenie gminy Wisznia Mała sporządzonego w 
ramach powtórnej oceny oddziaływania na środowisko. 
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Ustalono, że wzdłuż przebiegu omawianej inwestycji w większości terenami 
chronionymi są tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną oraz tereny 
rekreacyjne (tj. ogródki działkowe, pole golfowe).  

W rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku [2] poziom dźwięku emitowany przez źródło liniowe, 
jakim jest droga, na terenach z zabudową z jednorodzinną nie może przekroczyć: 

 
- 61 dB - w porze dnia (600-2200), 
- 56 dB - w porze nocy (2200-600). 

 
 
Na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych poziomy dopuszczalne hałasu wynoszą: 

 
- 65 dB - w porze dnia (600-2200), 
- 56 dB* - w porze nocy (2200-600). 

 
* Jeśli ma zastosowanie – teren wykorzystywany zgodnie z funkcją w porze nocy. 

 
4. Pomiary hałasu. 
4.1. Metodyka pomiarowa. 

 
Zakres badań obejmował pomiary hałasu drogowego na odcinku drogi ekspresowej 

S5 na terenie gminy Wisznia Mała w 21 punktach pomiarowych w dniach                          
23-27.04.2018 r. oraz 23-25.05.2018 r.. Badania wykonane zostały przez akredytowane 
Laboratorium Badawcze firmy Pracownia Hałasu sp. z o.o. 

Metodę pomiarów hałasu komunikacyjnego określa rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów 
w środowisku substancji (...) [3]. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do powyższego 
rozporządzenia do referencyjnych metod okresowych pomiarów hałasu w środowisku                                                                                                                                              
okresowych pomiarów hałasu w środowisku dla dróg należą: 

 metoda bezpośrednia ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie polegająca na 
bezpośredniej wielogodzinnej lub wielodniowej obserwacji hałasu w punkcie 
pomiarowym, 

 metoda próbkowania polegająca na pomiarach w okresach reprezentatywnych, 

 metoda elementarnych zdarzeń akustycznych, 

 metodyka obliczeniowa. 
Pomiary przeprowadzono w oparciu o metodę bezpośrednią pomiarów w 

ograniczonym czasie: 24h, na ich podstawie określono równoważny poziom hałasu dla 
pory dnia oraz nocy. 

Metodę bezpośrednią ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie wykorzystuje się w 
celu monitorowania zmienności emisji źródła hałasu, w tym przypadku trasy 
komunikacyjnej. Wartość równoważnego poziomu dźwięku dla badanego hałasu określa 
się w oparciu o wyniki ciągłej obserwacji zmian poziomu dźwięku, przy czym z pełnego 
okresu pomiaru ciągłego eliminuje się pomiary uzyskane w odcinkach czasu, w których 
występowały zakłócenia i/lub warunki meteorologiczne nie spełniały wymagań, tj. 
wystąpiły opady atmosferyczne lub prędkość wiatru przekroczyła 5 m/s.  
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W przypadku, gdy punkty pomiarowe lokalizowano w odległości od 0,5 do 2m od 
fasady budynku, w świetle zamkniętego lub uchylonego okna kondygnacji mieszkalnej 
budynku, wartość określonego na drodze pomiarowej poziomu równoważnego LAeqT 

pomniejszano o 3dB (zgodnie z rozporządzeniem [3], załącznik nr 3, pkt. E.10).   
W ramach pomiarów poziomu hałasu przeprowadzono również pomiary 

towarzyszące: 

 ciągłe pomiary natężenia ruchu,  

 pomiary prędkości pojazdów, 

 pomiary warunków meteorologicznych (siły i kierunku wiatru, temperatury 
otoczenia, wilgotności oraz ciśnienia atmosferycznego).  

Pomiary dodatkowe prowadzono równolegle w czasie prowadzenia pomiarów poziomu 
hałasu. 

Badania natężenia ruchu pojazdów wykonano metodą manualną, a ich prędkość 
metodą stoperową.  

Pomiar natężenia ruchu przeprowadzono zgodnie z Wytycznymi wykonywania 
pomiarów hałasu przy drogach krajowych prowadzonych w trakcie generalnego pomiaru 
ruchu [17]. 
Podczas pomiarów identyfikowano następujące kategorie pojazdów: 

a) motorowery i skutery, 
b) motocykle, 
c) samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowcą), mikrobusy z przyczepą lub bez, 
d) lekkie samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg z 

przyczepą lub bez (samochody dostawcze do 3.5 Mg), 
e) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg bez 

przyczep, samochody specjalne, ciągniki siodłowe bez naczep, 
f) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z jedną 

lub więcej przyczepami, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z 
przyczepami standardowymi lub niskopodwoziowymi, 

g) autobusy, trolejbusy, 
h) ciągniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobieżne (walce drogowe, 

koparki itp.) 
Następnie dokonano grupowania kategorii na pojazdy lekkie i ciężkie. Do kategorii 

pojazdów lekkich zaliczano pojazdy kategorii C i D, natomiast do ciężkich A, B, E-H.  
W ramach badań prowadzono także rozróżnienie na kierunki poruszania się 

pojazdów. Uzyskiwane wyniki sumowano w interwałach godzinnych. 
Pomiaru prędkości potoku ruchu dokonano w sposób pośredni poprzez pomiar 

czasu przejazdu pojazdu na odcinku o określonej długości (przyjęto odcinek bazowy od 
długości 100m) w rozróżnieniu na kategorię pojazdów ciężkich i lekkich. 

Pomiary natężenia ruchu oraz prędkości potoku pojazdów z podziałem na kategorie 
zostały wykonane jako pomiary towarzyszące, równolegle w czasie do prowadzenia badań 
poziomu dźwięku. Lokalizacja stanowiska pomiaru ruchu oraz prędkości pojazdów 
wyznaczona została na odcinku jednorodnym zawierającym się między węzłami 
drogowymi, dla którego prowadzono badania hałasu w danym przypadku. Uzyskane 
wartości można uznać za reprezentatywne dla całego przebiegu odcinka jednorodnego 
źródła hałasu ze względu na specyfikę obiektu, czyli brak możliwości zjazdu z trasy poza 
węzłami drogowymi oraz fakt utrzymywania w przybliżeniu stałych prędkości przez 
kierowców podczas przejazdu drogami klasy S i A.  
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Pomiary ruchu oraz prędkości pojazdów wykonano z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa dla użytkowników drogi oraz przygotowujących i wykonujących pomiary. 

Pomiar warunków meteorologicznych wykonano w odniesieniu do rejonu 
prowadzenia badań akustycznych w danym przedziale czasowym. Zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 
zarządzającego drogą, linią (…) [3] pomiary warunków meteorologicznych należy 
prowadzić na wysokości nie mniejszej niż 3,5m nad poziomem terenu, równolegle do 
pomiarów hałasu w rejonie punktu pomiarowego. Wykonawca bazując na swojej wiedzy i 
doświadczeniu, wytypował takie lokalizacje punktów pomiaru parametrów meteo, aby 
odzwierciedlić warunki panujące w terenie otwartym reprezentatywnym dla rejonu 
prowadzonych badań.  

Szczegółowe zestawienie lokalizacji pomiarów meteorologicznych przedstawiono 
poniżej: 

 
Oznaczenie punktu, w którym wykonano 

pomiary warunków meteo: 
P16, P17.1, P18, P19, 

P20 (WPB-22) 

Data 
pomiaru: 

23-
24.04.2018r. 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiary warunków meteo: 

P8, P11, P12, P14, P15 
(WPB-22) 

Data 
pomiaru: 

24-
25.04.2018r. 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiary warunków meteo: 

P3, P4, P6, P7, P10 
(WPB-22) 

Data 
pomiaru: 

25-
26.04.2018r. 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiary warunków meteo: 

P1, P2, P5, P13 (WPB-22) 
Data 

pomiaru: 
26-

27.04.2018r. 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiary warunków meteo: 

P9 (WPB-3) 
Data 

pomiaru: 
23-

24.05.2018r. 

Oznaczenie punktu, w którym wykonano 
pomiary warunków meteo: 

P17.2 (WPB-3) 
Data 

pomiaru: 
25-

25.05.2018r. 

 
Badania wykonano za pomocą następujących przyrządów: 

 mierniki poziomu dźwięku: SVAN 955/nr fabr.: 27493;  SVAN 958/nr fabr.: 28480; 
SVAN 912/nr fabr.: 2018, Sonopan DSA 50/nr fabr.: 142/2009, 439/2015, 
440/2015, 441/2015; 

 kalibrator akustyczny: SV30A/nr fabr.: 29018, 

 automatyczne stacje meteorologiczne: Davis Vantage Vue nr fabr.: 
G120312D066, MJ150709051. 
 

Wszystkie ww. urządzenia posiadają ważne świadectwa wzorcowania. 
 

4.2. Lokalizacja punktów pomiarowych. 
 

Podstawowymi celami pomiarów hałasu było: 
 określenie stopnia uciążliwości hałasu komunikacyjnego na obiekty zabudowy 

chronionej znajdujące się w najbliższym otoczeniu omawianego odcinka drogi, 
 przeprowadzenie całodobowego monitoringu hałasu - określenie zmienności 

dobowej hałasu. 
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Lokalizacje punktów pomiarowych określono w oparciu o rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w 
środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, 
lotniskiem, portem [3], wytyczne wykonywania pomiarów hałasu przy drogach krajowych 
prowadzonych w trakcie generalnego pomiaru ruchu. 

 
W tabeli poniżej zebrano dane dotyczące lokalizacji punktów pomiarowych. 

Lokalizacja punktów pomiarowych została uzgodniona z Zamawiającym. 
Pomiary hałasu we wszystkich punktach wskazanych w poniższej tabeli wykonano 

metodą bezpośrednią ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie (pomiary 24-godzinne – 
16 godzin w porze dziennej, 8 godzin w porze nocnej). 
 
Tabela nr 2. Lokalizacja punktów pomiarowych.  

Oznaczenie 
punktu/ 
nazwa 
drogi  

Adres 
Współrzędne położenia punktu 

pomiarowego 

Odległość 
od drogi 

[m] 

Wysokość 
punktu 

pomiarowego 
[m] 

Odległość 
od fasady 

[m] 

 
Kwalifikacja terenu 

1 2 3 4 5 6 7 

P1 
WYSOKI 

KOŚCIÓŁ; ul. 
Parkowa 3 

 51°15'56.75"N  17° 2'59.01"E ~115 5,3 1,6 jednorodzinna 

P2 
WISZNIA 
MAŁA; ul. 

Pocztowa 6 
 51°15'27.07"N  17° 2'40.12"E ~130 4,2 1,7 jednorodzinna 

P3 

WISZNIA 
MAŁA; ul. 

Strzeszowsk
a 2 

 51°14'44.33"N  17° 2'9.74"E ~81 4,2 1,5 jednorodzinna 

P4 

WISZNIA 
MAŁA; ul. 

Strzeszowka 
33 

 51°14'47.10"N  17° 2'17.96"E ~48 4,2 1,6 jednorodzinna 

P5 
WISZNIA 
MAŁA; ul. 

Sportowa 11 
 51°14'42.17"N  17° 2'19.70"E ~90 1,7 1,2 jednorodzinna 

P6 
LIGOTA 

PIĘKNA; ul. 
Prosta 2C 

 51°13'53.06"N  17° 2'18.73"E ~180 5,8 0,6 jednorodzinna 

P7 
LIGOTA 

PIĘKNA; ul. 
Główna 1 

 51°14'0.30"N  17° 2'20.28"E ~202 2,1 1,0 jednorodzinna 

P8 
MALIN; ul. 

Kalinowa 17 
 51°12'39.97"N  17° 3'10.14"E ~187 1,6 1,0 jednorodzinna 

P9 
MALIN; ul. 
Kalinowa 7 

 51°12'36.83"N  17° 3'17.43"E ~252 4,0 >2,0 jednorodzinna 

P10 
MALIN; ul. 

Kalinowa 18 
 51°12'47.72"N  17° 3'7.29"E ~290 1,9 1,8 jednorodzinna 

P11 
KRYNICZNO; 

ul. 
Ogrodowa 4 

  
51°12'20.15"N 

  17° 3'6.37"E ~100 5,0 1,8 jednorodzinna 

P12 

KRYNICZNO; 
ul. 

Spacerowa 
54 

  
51°12'23.66"N 

  17° 3'5.26"E ~95 4,0 >2,0 jednorodzinna 
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Oznaczenie 
punktu/ 
nazwa 
drogi  

Adres 
Współrzędne położenia punktu 

pomiarowego 

Odległość 
od drogi 

[m] 

Wysokość 
punktu 

pomiarowego 
[m] 

Odległość 
od fasady 

[m] 

 
Kwalifikacja terenu 

1 2 3 4 5 6 7 

P13 

KRYNICZNO; 
teren pola 
golfowego 

Toya 

  
51°11'54.80"N 

  17° 
3'17.97"E 

~93 1,5 >2,0 
rekreacyjno-

wypoczynkowa 

P14 

KRYNICZNO; 
Polski 

Związek 
Działkowcó

w 

 51°11'51.13"N  17° 3'7.65"E ~56 4,0 

Granica 
działki z 

zabudow
ą 

rekreacyjno-
wypoczynkowa 

P15 

KRYNICZNO; 
ul. Golfowa 
62 (Osiedle 

Toya) 

 51°11'28.16"N  17° 3'20.02"E ~253 5,8 1,0 jednorodzinna 

P16 
PSARY; ul. 
Długa 68 

 51°10'57.52"N  17° 2'48.91"E  ~86 4,0 >2,0 jednorodzinna 

P17.1 
PSARY; ul. 

Parkowa 67a 
 51°10'53.85"N 

  17° 
2'44.50"E 

~115 4,0 >2,0 jednorodzinna 

P17.2 
PSARY; ul. 

Parkowa 67a 
 51°10'53.78"N  17° 2'44.47"E ~115 4,0 >2,0 jednorodzinna 

P18 
KRZYŻANOW
ICE; ul. Polna 

2c 
 51°10'41.66"N 

  17° 
2'54.13"E 

~200 4,0 1,0 jednorodzinna 

P19 
KRZYŻANOW

ICE; ul. 
Główna 3b 

 51°10'29.53"N  17° 2'48.46"E ~330 4,0 1,2 jednorodzinna 

P20 
KRZYŻANOW

ICE; ul. 
Mostowa 2 

 51°10'17.81"N 
  17° 

2'52.91"E 
~630 4,0 >2,0 jednorodzinna 

 
W załączniku do sprawozdania z pomiarów hałasu przedstawiono dokumentację 
fotograficzną punktów pomiarowych. 
 

W przypadku punktów zlokalizowanych w sąsiedztwie wielokondygnacyjnych 
budynków mieszkalnych, gdzie więcej niż jedna z kondygnacji pełniła funkcję użytkową, 
wykonany został przedmiar mający na celu określenie poziomu potencjalnie najbardziej 
narażonego na oddziaływanie akustyczne pochodzące od analizowanego obiektu. 

 

4.3. Wyniki pomiarów. 
4.3.1. Pomiary hałasu. 
 

W tabeli poniżej przedstawiono wartości równoważnego poziomu dźwięku 
uzyskane na podstawie pomiarów. Szczegółowe parametry pomiarów znajdują się w 
sprawozdaniu z badań (załącznik nr 1). 

Dla punktów pomiarowych zlokalizowanych w świetle zamkniętego/uchylonego 
okna budynku mieszkalnego, gdzie odległość mikrofonu pomiarowego od elewacji 
wynosiła do 2 m, zastosowano korekcję wyniku o 3dB. Poprawka, o której traktuje 
załącznik 3, część E, punkt 10 rozporządzenia [3] ma w swojej istocie skompensowanie 
wpływu odbicia fali akustycznej od przegrody zewnętrznej budynku, które to powoduje 
zwiększenie rejestrowanego poziomu dźwięku.  
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Tabela nr 3. Wyniki równoważnego poziomu dźwięku uzyskane na podstawie pomiarów.  

Lp. 
Oznaczenie 

punktu 
pomiarowego 

Data prowadzenia 
pomiarów  

Zmierzony poziom 
hałasu [dB (A)] 

Poziom hałasu z 
uwzgl. korekty 
wynikającej z 

lokalizacji przy 
fasadzie  [dB (A)] 

Uwagi 

Pora 
dnia 

Pora 
nocy 

Pora 
dnia 

Pora 
nocy 

1 2  4 5 6 7 8 

1 P1 26-27.04.2018 63,3 60,5 60,3 57,5 

w świetle zamkniętego 
okna kondygnacji 

mieszkalnej 

2 P2 26-27.04.2018 60,3 58,0 57,3 55,0 

3 P3 25-26.04.2018 62,8 58,0 59,8 55,0 

4 P4 25-26.04.2018 65,5 56,4 62,5 53,4 

5 P5 26-27.04.2018 62,3 58,8 59,3 55,8 

6 P6 25-26.04.2018 64,0 59,3 61,0 56,3 

7 P7 25-26.04.2018 62,2 58,2 59,2 55,2 

8 P8 24-25.04.2018 63,4 58,8 60,4 55,8 

9 P9 23-24.05.2018 48,4 44,8 48,4 44,8 --- 

10 P10 25-26.04.2018 59,2 55,9 56,2 52,9 w świetle zamkniętego 
okna kondygnacji 

mieszkalnej 
11 P11 24-25.04.2018 58,9 57,7 55,9 54,7 

12 P12 24-25.04.2018 56,9 55,2 56,9 55,2 

--- 13 P13 26-27.04.2018 60,4 57,9 60,4 57,9 

14 P14 24-25.04.2018 62,9 60,1 62,9 60,1 

15 P15 24-25.04.2018 60,2 55,6 57,2 52,6 
w świetle zamkniętego 

okna kondygnacji 
mieszkalnej 

16 P16 23-24.04.2018 56,2 55,7 56,2 55,7 

--- 17 P17.1 23-24.04.2018 54,7 52,0 54,7 52,0 

18 P17.2 24-25.05.2018 56,2 55,0 56,2 55,0 

19 P18 23-24.04.2018 66,6 62,4 63,6 59,4 w świetle zamkniętego 
okna kondygnacji 

mieszkalnej 
20 P19 23-24.04.2018 57,4 53,4 54,4 50,4 

21 P20 23-24.04.2018 60,1 53,1 60,1 53,1 --- 

 
Zakres niepewności pomiaru, w przypadku zastosowania metody pomiaru ciągłego w 
ograniczonym czasie, został określony przez Laboratorium Badawcze jako przedział (-1,3; 
+1,1) dB. 
 
Tabela nr 4. Wyniki równoważnego poziomu dźwięku uzyskane na podstawie pomiarów z 
odniesieniem do wartości dopuszczalnych.  

Lp. 
Oznaczenie punktu 

pomiarowego 
Pora 
doby 

Równoważny 
poziomu dźwięku 

[dB] 

Poziom 
dopuszczalny          

[dB] 

Wartość 
przekroczenia             

[dB] 

1 2 3 4 5 6 

1 P1 
Dzień LAeqD  60,3 LDdop  61 ∆D  brak 

Noc LAeqN 57,5 LNdop 56 ∆N 1,5 

2 P2 
Dzień LAeqD  57,3 LDdop  61 ∆D  brak 

Noc LAeqN 55,0 LNdop 56 ∆N brak 



Pracownia Hałasu sp. z o.o., ul. Królewiecka 63/2, 54-117 Wrocław                          14 

      

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Akredytowane pomiary hałasu komunikacyjnego pochodzącego od drogi ekspresowej S5 na terenie gminy Wisznia Mała  

 

 
 

Lp. 
Oznaczenie punktu 

pomiarowego 
Pora 
doby 

Równoważny 
poziomu dźwięku 

[dB] 

Poziom 
dopuszczalny          

[dB] 

Wartość 
przekroczenia             

[dB] 

1 2 3 4 5 6 

3 P3 
Dzień LAeqD  59,8* LDdop  61 ∆D  brak 

Noc LAeqN 55,0* LNdop 56 ∆N brak 

4 P4 
Dzień LAeqD  62,5* LDdop  61 ∆D  1,5 

Noc LAeqN 53,4* LNdop 56 ∆N brak 

5 P5 
Dzień LAeqD  59,3 LDdop  61 ∆D  brak 

Noc LAeqN 55,8 LNdop 56 ∆N brak 

6 P6 
Dzień LAeqD  61,0 LDdop  61 ∆D  brak 

Noc LAeqN 56,3 LNdop 56 ∆N 0,3 

7 P7 
Dzień LAeqD  59,2 LDdop  61 ∆D  brak 

Noc LAeqN 55,2 LNdop 56 ∆N brak 

8 P8 
Dzień LAeqD  60,4 LDdop  61 ∆D  brak 

Noc LAeqN 55,8 LNdop 56 ∆N brak 

9 P9 
Dzień LAeqD  48,4 LDdop  61 ∆D  brak 

Noc LAeqN 44,8 LNdop 56 ∆N brak 

10 P10 
Dzień LAeqD  56,2 LDdop  61 ∆D  brak 

Noc LAeqN 52,9 LNdop 56 ∆N brak 

11 P11 
Dzień LAeqD  55,9 LDdop  61 ∆D  brak 

Noc LAeqN 54,7 LNdop 56 ∆N brak 

12 P12 
Dzień LAeqD  56,9 LDdop  61 ∆D  brak 

Noc LAeqN 55,2 LNdop 56 ∆N brak 

13 P13 
Dzień LAeqD  60,4 LDdop  65 ∆D  brak 

Noc LAeqN 57,9 LNdop 56 ∆N 1,9 

14 P14 
Dzień LAeqD  62,9 LDdop  65 ∆D  brak 

Noc LAeqN 60,1 LNdop --- ∆N --- 

15 P15 
Dzień LAeqD  57,2 LDdop  61 ∆D  brak 

Noc LAeqN 52,6 LNdop 56 ∆N brak 

16 P16 
Dzień LAeqD  56,2 LDdop  61 ∆D  brak 

Noc LAeqN 55,7 LNdop 56 ∆N brak 

17 P17.1 
Dzień LAeqD  54,7 LDdop  61 ∆D  brak 

Noc LAeqN 52,0 LNdop 56 ∆N brak 
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Lp. 
Oznaczenie punktu 

pomiarowego 
Pora 
doby 

Równoważny 
poziomu dźwięku 

[dB] 

Poziom 
dopuszczalny          

[dB] 

Wartość 
przekroczenia             

[dB] 

1 2 3 4 5 6 

18 P17.2 
Dzień LAeqD  56,2 LDdop  61 ∆D  brak 

Noc LAeqN 55,0 LNdop 56 ∆N brak 

19 P18 
Dzień LAeqD  63,6** LDdop  61 ∆D  2,6 

Noc LAeqN 59,4** LNdop 56 ∆N 3,4 

20 P19 
Dzień LAeqD  54,4 LDdop  61 ∆D  brak 

Noc LAeqN 50,4 LNdop 56 ∆N brak 

21 P20 
Dzień LAeqD  60,1* LDdop  61 ∆D  brak 

Noc LAeqN 53,1* LNdop 56 ∆N brak 
 

*Wyniki badań w punkcie pomiarowym uwzględniają oddziaływanie skumulowane z drogą lokalną. 
**Wyniki badań w punkcie P18 obciążone są zakłóceniami akustycznymi o charakterze bytowym 
niemożliwymi do odseparowania z przebiegu czasowego. 
 

5. Wnioski. 
 

W ramach niniejszego opracowania wykonano pomiary hałasu komunikacyjnego 
(umowa nr 29.UGWM.18 z dnia 16.03.2018 r.) w 21 punktach pomiarowych przy pomocy 
metody pomiarów ciągłych w ograniczonym czasie zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi 
ekspresowej S5 przebiegającej przez teren gminy Wisznia Mała w dniach 23-27.04.2018 r., 
23-25.05.2018 r. Uzyskane wyniki pomiarów hałasu wykazały występowania przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w punktach P1; P4; P6; P13; P18. Wyniki 
badań w punkcie P18 obciążone są zakłóceniami akustycznymi o charakterze bytowym 
niemożliwymi do odseparowania z przebiegu czasowego. 
 


