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Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2010 roku 

 Realizując zadania  Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2010-2012, w roku 2010 

przeprowadzono pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie województwa małopolskiego. Zgodnie z w/w Programem pomiary zostały 

wykonane na terenach nie objętych obowiązkiem realizacji mapy akustycznej (do terenów takich należą: miasta pow. 250 tys. mieszkańców; 

drogi, po których przejeżdża pow. 6 mln. pojazdów rocznie; linie kolejowe, po których przejeżdża pow. 60 tys. pociągów rocznie; lotniska, na 

których ma miejsce 50 tys. operacji rocznie).  

Pomiary hałasu drogowego przeprowadzono łącznie w 15 punktach w województwie, na terenie powiatu krakowskiego, wadowickiego, 

nowosądeckiego, limanowskiego, tatrzańskiego, proszowickiego, tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego oraz na terenie miasta Nowy Sącz. W 

12 punktach wykonano pomiary określając poziomy krótkookresowe LAeqD oraz LAeqN, w 3 punktach obliczono wartości poziomów 

długookresowych LDWN oraz LN. Dodatkowo, w sąsiedztwie 2 z założonych punktów (Piotrkowice Małe, Spytkowice) zlokalizowanych przy 

źródle hałasu (droga), wykonano 2 pomiary przy elewacji budynku mieszkalnego, dając tym samym informacje na temat zagrożeń akustycznych 

w miejscu zamieszkania. Pomiary hałasu kolejowego prowadzono w 2 punktach w województwie, hałasu lotniczego w 1 punkcie na terenie 

Portu Lotniczego Kraków-Balice. Pomiary hałasu drogowego, których wyniki wykorzystywane są do określenia wartości wskaźników LAeq,D 

oraz LAeq,N, przeprowadzono raz w roku, w oparciu o obowiązujące metody referencyjne. W przypadku badań mających na celu określenie 

wskaźników długookresowych LDWN i LN, długość pomiarów w danym obszarze wynosiła w zależności od możliwości 4-10 dób pomiarowych, 

uwzględniając w tym pomiary wykonane w porze wiosennej oraz jesiennej. Równocześnie z pomiarami poziomu dźwięku rejestrowano warunki 

meteorologiczne oraz natężenie ruchu. 

 Badania monitoringowe hałasu przeprowadzone w 2010 roku na terenie województwa małopolskiego wykazały przekroczenia wartości 

dopuszczalnych hałasu we wszystkich badanych punktach, zarówno w porze dnia, jak i nocy. 

W wyniku badań wskazano obszary, na których hałas jest szczególnie uciążliwy, zinwentaryzowano budynki zlokalizowane na tych obszarach 

oraz oszacowano liczbę osób narażonych na hałas.  
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L.p. 
Nazwa punktu 

pomiarowego 

Współrzędne 

geograficzne punktu 
Lokalizacja punktu pomiarowego 

Data 

pomiaru 

Równoważny 

poziom dźwięku 

A (LAeq) [dB] 

Przekroczenia 

wartości 

dopuszczalnych 

[dB] 

długość szerokość 
pora 

dzienna 

pora 

nocna 

pora 

dzienna 

pora 

nocna 

1. 
Skała 

(powiat  krakowski) 
50°13'51,23'' 19°51'52,41'' 

Punkt zlokalizowany przy drodze krajowej nr 79, w 

odległości 9 m od drogi. Zabudowa luźna, jednorodzinna. 

Odległość pierwszej zabudowy od drogi- 20m (po stronie 

pomiarów i po przeciwnej stronie). Teren lekko 

pofałdowany, obszary zielone wokół drogi.  

19/20.05.2010 62,3 56,9 2,3 6,9 

2. 
Piotrkowice Małe 

(powiat proszowicki) 

50°11'42,17'' 20°14'46,13'' 

Punkt 1 zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej nr 775, 

w odległości 10m od drogi. Zabudowa po obu stronach 

jednorodzinna, rozproszona. 
18/19.08.2010 

63,8 58,9 8,8 8,9 

50°11'42,48'' 20°14'46,15'' 

Punkt 2 zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej nr 775, 

w odległości 20m od drogi, 5m od budynku mieszkalnego. 

Zabudowa jednorodzinna, rozproszona. 
59,8 55,2 4,8 5,2 

3. 
Szczurowa 

(powiat brzeski) 
50°07'27,05'' 20°37'04,50'' 

Punkt zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej nr 768, w 

odległości 10m od drogi. Teren płaski;  po stronie 

pomiarów zabudowa jednorodzinna, w pobliżu obiekt 

przemysłowy, po stronie przeciwnej zabudowa 

jednorodzinna i tereny zielone.  

24/25.08.2010 62,7 55,1 7,7 5,1 

4. 
Spytkowice,  

(powiat wadowicki) 

49°59'36,61'' 19°30'06,58'' 

Punkt 1 zlokalizowany przy drodze krajowej nr 44, w 

odległości 10 m od drogi. Zabudowa po obu stronach 

jednorodzinna, luźna.   
22/23.06.2010 

65,5 60,5 5,5 10,5 

49°59'36,89'' 19°30'06,60'' 

Punkt 2 zlokalizowany przy drodze krajowej nr 44, w 

odległości 18m od drogi, przy budynku mieszkalnym. 

Zabudowa po obu stronach jednorodzinna, luźna.   
62,1 56,6 2,1 6,6 

5. 

Nowy Sącz, ul. 

Krakowska 

(powiat 

nowosądecki ) 

49o36'16,02" 20o59'29,88" 

Punkt zlokalizowany przy drodze krajowej nr 28, w 

odległości 6m od drogi, na wysokości 4m.n.p.t. Po stronie 

punktu oraz po stronie przeciwnej zabudowa 

mieszkaniowo-usługowa, luźna. Odległość pierwszej 

zabudowy od drogi- 7m  (po stronie pomiarów i po 

przeciwnej stronie).W sąsiedztwie drogi- przedszkole. 

10/11.06.2010 69,2 64,5 9,2 14,5 

6. 

Grybów, 

ul. Kościuszki  

(powiat 

nowosądecki) 

49o37'19,2" 20o56'55,4" 

Punkt zlokalizowany przy drodze krajowej nr 28 Zator-

Medyka, w odległości 7m od drogi, na terenie Zespołu 

Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica. Zabudowa 

mieszkaniowa po obu stronach drogi- luźna. Odległość 

pierwszej zabudowy od drogi- 6m po stronie pomiarów i 

2m po przeciwnej stronie. 

4/5.10.2010 66,9 59,9 6,9 9,9 



WYNIKI POMIARÓW – MONITORING HAŁASU w województwie małopolskim 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie 

7. 

Limanowa,  

ul. Piłsudskiego 64 

(powiat limanowski) 

49o43'5,52" 20o24'44,46" 

Punkt zlokalizowany przy drodze krajowej nr 28, w 

odległości 10m od krawędzi jezdni na wysokości 4m n.p.t. 

Zabudowa po stronie punktu jednorodzinna, 

mieszkaniowa. Po stronie przeciwnej zlokalizowany 

Szpital Powiatowy w Limanowej oraz placówki handlowe. 

27/28.08.2010 68,3 59,2 8,3 9,2 

8. 
Biały Dunajec, 

(powiat tatrzański) 
49o21'57,59" 20o00'07,12" 

Punkt zlokalizowany przy drodze krajowej nr 47 Rabka 

Zdrój- Nowy Targ- Zakopane w odległości 5 m od 

krawędzi jezdni, na wysokości 4m. n.p.t. Droga 

jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, w stanie 

dostatecznym. Po stronie punktu zabudowa zagrodowa i 

jednorodzinna, usługowa. Po stronie przeciwnej- 

pojedyncze domy jednorodzinne oraz linia kolejowa. 

22/23.07.2010 68,3 61,1 8,3 11,1 

9. 
Ładna,  

(powiat tarnowski) 
50o00'25,6" 21o05'17,0" 

Punkt zlokalizowany przy zabudowie mieszkalnej, w 

odległości ok. 40m  od drogi, na wysokości 4,0 m nad 

powierzchnią terenu.  Odległość pierwszej zabudowy  od 

drogi- 40m po stronie wykonywania pomiarów oraz 25m 

po stronie przeciwnej. Zabudowa  luźna, mieszkalna, 

jednorodzinna z obiektami usługowymi. 

12/13.07.2010 64,3 63 4,3 13 

10. 
Niedomice,  

(powiat tarnowski) 
50o06'38,5" 20o53'38,5" 

Punkt zlokalizowany przy zabudowie mieszkalnej, w 

odległości ok. 9,5m od drogi, na wysokości 4m nad 

powierzchnią terenu.  Odległość pierwszej zabudowy  od 

drogi- 9,5m po stronie wykonywania pomiarów oraz 10m 

po stronie przeciwnej. Zabudowa luźna, jednorodzinna, 

zagrodowa. 

11/12.10.2010 69,2 60,4 9,2 10,4 

11. 
Sukmanie,  

(powiat tarnowski) 
49o54'38,9" 20o49'14,5" 

Punkt zlokalizowany przy zabudowie mieszkalnej, w 

odległości ok. 16m od drogi, na wysokości 4m nad 

powierzchnią terenu. Odległość pierwszej zabudowy  od 

drogi- 16m po stronie wykonywania pomiarów oraz 30m 

po stronie przeciwnej. Zabudowa mieszkalna, luźna. 

15/16.06.2010 67,4 63,2 7,4 13,2 

12. 

Dąbrówka 

Tuchowska,  

(powiat dąbrowski) 

49o52'43,9" 21o02'58,3" 

Punkt zlokalizowany przy zabudowie mieszkalnej, w 

odległości 12m od drogi, na wysokości 4m nad 

powierzchnią terenu. Odległość pierwszej zabudowy  od 

drogi- 12m po stronie wykonywania pomiarów. Zabudowa  

luźna, mieszkalna, jednorodzinna, zagrodowa. 

1/2.07.2010 68,3 63,5 8,3 13,5 
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Wartości poziomów długookresowych hałasu drogowego w województwie małopolskim w 2010 roku 

 

 

L.p. 
Nazwa punktu 

pomiarowego 

Współrzędne 

geograficzne punktu 

Lokalizacja punktu pomiarowego Data pomiaru 

Długookresowy średni  

poziom dźwięku [dB] 

Przekroczenia 

wartości 

dopuszczalnych 

[dB] 

długość szerokość 

pora 

dobowa 

(LDWN) 

pora 

nocna 

(LN) 

pora 

dobowa 

pora 

nocna 

1. 

Skawina, 

(powiat 

krakowski) 

49°58'32,3'' 19°49'21,3'' 

Punkt zlokalizowany przy drodze krajowej nr 44, w 

odległości 5 m od drogi. Odległość pierwszej 

zabudowy od drogi- 37m po stronie pomiarów oraz 3m 

po przeciwnej stronie. Po stronie pomiarów tereny 

szkolne, po stronie przeciwnej zabudowa 

wielorodzinna. 

17-21.02.2010 

71,8 63,3 16,8 13,3 

26-29.09.2010 

2. 

Nowy Sącz  

ul.  Królowej 

Jadwigi   

49o36'16,02" 20o59'29,88" 

Punkt zlokalizowany na terenie Zespołu Szkół Sióstr 

Niepokalanek, w odległości 13m od krawędzi jezdni. 

Po stronie punktu pomiarowego zabudowa 

mieszkaniowa i usługowa, ponadto kościół i klasztor 

oraz szkoła zawodowa; po stronie przeciwnej- 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. 

11-14.06.2010* 67,2 58,2 7,2 8,2 

3. 

Dąbrowa 

Tarnowska 

 ul. Kościuszki 9 

50o10'26,8" 20o58'58,7" 

Punkt zlokalizowany przy zabudowie mieszkalnej, w 

odległości  około 8m od krawędzi jezdni, na wysokości 

4m nad powierzchnią terenu. Odległość pierwszej 

zabudowy od drogi- 8m (po stronie pomiarów). 

Zabudowa luźna, jednorodzinna z obiektami 

usługowymi. 

25-29.06.2010 

74,7 67,3 14,7 17,3  

21-25.10.2010 

 

*- z uwagi na prowadzony remont ul. Królowej Jadwigi i jej zamknięcie dla ruchu miejskiego, nie było możliwe przeprowadzenie pomiarów hałasu w okresie jesiennym. 
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Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu kolejowego na terenie województwa małopolskiego w 2010 roku 

 

 
 

Lp 
Nazwa punktu 

pomiarowego 

Współrzędne 

geograficzne punktu 
Lokalizacja punktu pomiarowego Data pomiaru 

Równoważny 

poziom dźwięku 

A (LAeq) [dB] 

Przekroczenia 

wartości 

dopuszczalnych 

[dB] 

długość szerokość 
pora 

dzienna 

pora 

nocna 

pora 

dzienna 

pora 

nocna 

1. 

Tarnów,  linia 

kolejowa relacji 

Tarnów-Kraków 

50
o
00'20.1'' 20

o
57'10.5'' 

Odległość punktu pomiarowego około 30 m od torów, na 

wysokości 4,0m nad powierzchnią terenu. Zabudowa po 

stronie wykonywania pomiarów luźna, jednorodzinna. 

Odległość pierwszej zabudowy od linii – 30m.  

5.11.2010 62,7 57,8 7,7 7,8 

2. 
Raba Wyżna 

 (powiat nowotarski)  
49

o
34'14" 19

o
53'33" 

Punkt pomiarowy zlokalizowany przy linii kolejowej nr 

99 Chabówka-Zakopane. Linia kolejowa elektryczna, 

trójtorowa o stanie technicznym określonym jako 

dostateczny. Zabudowa wokół torowiska jednorodzinna. 

Odległość pierwszej zabudowy od linii po stronie 

punktu- 25m, po stronie przeciwnej- 50m. 

19/20.07.2010 63,1 ** 3,1 - 

**- nie wyznaczono  równoważnego poziomu dźwięku dla pory nocy z uwagi na niedostateczną ilość materiału do badań- 1 przejazd pociągu w ciągu całej pory nocy 
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Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu lotniczego na obszarze Międzynarodowego Portu Lotniczego 

Kraków-Balice w 2010 roku 

 

 Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice to obecnie drugi polski port lotniczy po warszawskim Okęciu, zarówno pod względem 

ilości odprawianych pasażerów, jak i ilości operacji lotniczych.  

W 2010 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził okresowe pomiary hałasu lotniczego na obszarze lotniska, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w 

środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem- Referencyjna metodyka 

wykonywania ciągłych lub okresowych pomiarów hałasu dla lotnisk od startów, lądowań i przelotów statków powietrznych oraz kryteria 

lokalizacji punktów pomiarowych- Metoda pomiarów okresowych hałasu dla lotnisk (Dz. U. 2007 Nr 192 poz. 1392). 

 Pomiary przeprowadzono w jednym punkcie leżącym w odległości 3225 m od pasa startowego. Punkt pomiarowy zlokalizowano na 

terenie chronionym w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, co pozwoliło ocenić stopień oddziaływania hałasu lotniczego na 

mieszkańców terenów przyległych do lotniska. Podczas badań, które obejmowały 2 doby, zmierzono poziom hałasu wszystkich lądujących 

samolotów. Pomiary wykonano za pomocą miernika poziomu dźwięku typu SVAN 945 nr 4155. Wraz z pomiarami rejestrowane były warunki 

atmosferyczne, zapewniające najbardziej stabilne warunki rozprzestrzeniania się dźwięku tj. prędkość wiatru 0-5 m/s, brak silnej inwersji 

temperaturowej przy gruncie, temperatura powietrza pow. -5°C oraz brak opadów atmosferycznych. 

 Poniżej przedstawione zostały wyniki zbiorcze pomiarów hałasu lotniczego (LAeq,D, LAeq,N) z całego cyklu pomiarowego, wraz z 

lokalizacją punktów pomiarowych. 

 Szczegółowe wyniki pomiarów hałasu, zawierające datę i godzinę pojedynczego zdarzenia akustycznego, czas trwania operacji lądowania oraz 

poziom ekspozycyjny pojedynczego zdarzenia akustycznego dostępne są w siedzibie WIOŚ. 
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Lp Nazwa punktu 
Współrzędne 

geograficzne 
Data 

pomiaru 

Liczba operacji lotniczych Zmierzony, równoważny 

poziom dźwięku (LAeq) [dB] starty lądowania 

długość szerokość dzień noc dzień noc pora dzienna pora nocna 

1 
Pkt 1, Kraków, 

ul. Myczkowskiego 50°05'07,2''0

8,0'' 

19°50'55,8'' 
8/9.12.2010 

- - 32 4 55,6 49,6 
9/10.12.2010 
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