
Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku 
 

Realizując zadania Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2010-2012, w roku 2011 

przeprowadzono pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie województwa małopolskiego, na które składały się pomiary akustyczne 

obejmujące drogi, kolej oraz lotnisko. 

Głównym założeniem wykonanych pomiarów było określenie warunków panujących w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych i 

uzyskanie informacji o uciążliwości akustycznej analizowanych miejsc.  

Laboratorium WIOŚ w Krakowie zrealizowało pomiary hałasu w oparciu o rozporządzenie 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 (Dz. U. Nr 192, poz.1392). 

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. 

 Pomiary dobowe 

W 12 punktach wykonano pomiary określając poziomy krótkookresowe (dobowe) LAeqD oraz LAeqN, mające zastosowanie do ustalania 

i kontroli warunków korzystania ze środowiska. Dodatkowo w sąsiedztwie 2 z założonych punktów (Piotrkowice Małe, Spytkowice) 

zlokalizowanych przy źródle hałasu (droga), wykonano 2 pomiary dobowe przy elewacji budynku mieszkalnego, dając tym samym informacje 

na temat zagrożeń akustycznych w miejscu zamieszkania.  

 Pomiary długookresowe 

W 3 punktach prowadzono badania długookresowe LDWN i LN mające zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie 

ochrony środowiska przed hałasem (w szczególności do sporządzania map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem).  

Długość pomiarów w danym obszarze wynosiła w zależności od możliwości 4-10 dób pomiarowych, uwzględniając w tym pomiary wykonane w 

porze wiosennej oraz jesiennej.  

 

 



Pomiary hałasu kolejowego prowadzono w 2 punktach w województwie.  

Hałas lotniczy pochodzący z  Portu Lotniczego Kraków-Balice zbadano w 1 punkcie w rejonie zabudowy mieszkaniowej, położonej nieopodal 

lotniska. 

Przy wyborze stanowiska pomiarowego kierowano się między innymi: 

− kategorią drogi (krajowa, wojewódzka, gminna), 

− odległością pierwszej linii zabudowy od źródła hałasu tj. badanego odcinka jezdni, 

− gęstością i strukturą zaludnienia, 

− natężeniem ruchu na wybranej trasie (dane pozyskiwane z okresowych lub generalnych pomiarów ruchu, przeprowadzanych przez 

zarządzających tymi drogami), 

− wyborem odcinka drogi o względnie jednorodnej strukturze, 

− możliwością bezpiecznego ustawienia aparatury pomiarowej w miejscu pomiarów. 

 

Podczas prowadzonych badań w punktach pomiarowych określono równocześnie warunki meteorologiczne tj. temperaturę powietrza, wilgotność 

względną, ciśnienie atmosferyczne oraz prędkość i kierunek wiatru. W przypadku monitoringu hałasu komunikacyjnego rejestrowano pomiar 

natężenia i strukturę ruchu.  

Badania monitoringowe hałasu przeprowadzone w 2011 roku na terenie województwa małopolskiego wykazały przekroczenia wartości 

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

Poniżej przedstawione zostały wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego (drogowego, kolejowego, lotniczego) wraz z charakterystyką  

punktów pomiarowych.  

 

 

 

 



Wartości poziomów krótkookresowych hałasu drogowego w województwie małopolskim w 2011 roku 

L.p. Nazwa punktu pomiarowego 
Współrzędne geogr aficzne 

punktu 
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°13'51,2'' 19°51'52,4'' 62,5 56,8 2,5 6,8 

2. Piotrkowice Małe 
(powiat proszowicki) 

50°11'42,2'' 20°14'46,1'' 64 59 9,0 9,0 
50°11'42,5'' 20°14'46,2'' 59,8 55,1 4,8 5,1 

3. Szczurowa 
(powiat brzeski) 50°07'27,1'' 20°37'04,50'' 63,1 55,4 8,1 5,4 

4. Spytkowice,  
(powiat wadowicki) 

49°59'36,6'' 19°30'06,6'' 66,1 61 6,1 11 
49°59'36,9'' 19°30'06,60'' 62,8 57,8 2,8 7,8 

5. Nowy Sącz, ul. Krakowska 
(powiat nowosądecki ) 49o36'16,02" 20o59'29,88" 70,2 63,5 10,2 13,5 

6. Grybów, ul. Kościuszki  
(powiat nowosądecki) 49o37'19,2" 20o56'55,4" 67,7 58,3 7,7 8,3 

7. Limanowa, ul. Kościuszki 27  
(powiat limanowski) 49o42'13,0" 20o25'19,8" 68 58,1 8 8,1 

8. Biały Dunajec, 
(powiat tatrzański) 49o21'57,59" 20o00'07,12" 67,1 59,3 7,1 9,3 

9. Ładna,  
(powiat tarnowski) 50o00'25,6" 21o05'17,0" 65,5 65,1 5,5 15,1 

10. Niedomice,  
(powiat tarnowski) 50o06'38,5" 20o53'38,5" 67,9 61,3 7,9 11,3 

11. Sukmanie,  
(powiat tarnowski) 49o54'38,9" 20o49'14,5" 67,4 62,5 7,4 12,5 

12. Dąbrówka Tuchowska,  
(powiat tarnowski) 49o52'43,9" 21o02'58,3" 68,9 63,8 8,9 13,8 



Skała 

Miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, siedziba gminy 
miejsko - wiejskiej Skała.  

Powierzchnia- 2,97 km 2 

Liczba ludności na dzień 31.12.2010 roku - 3 646  
 (wraz z 19 sołectwami gmina liczy 9778 mieszkańców) 
 
Miejscowość przecinają dwie drogi wojewódzkie: 

− z zachodu na wschód droga wojewódzka nr 773 Sieniczno - Wesoła, 
− z południa na północ droga wojewódzka nr 794 Kraków- Wolbrom. 
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Pomiary monitoringowe hałasu przeprowadzono w dniu 13/14.09.2011 r.
 

 

Badaniem klimatu akustycznego objęto odcinek 090 km 0+750 drogi 
wojewódzkiej nr 773 Sieniczno - Wesoła. 

Parametry drogi: 
− długość odcinka, przy którym prowadzono pomiary: 500 m. 
− liczba pasów ruchu: 2 
− szerokość pasa ruchu: 3 m. 
− stan jezdni: dobry 
− położenie: w poziomie 
− rodzaj ruchu: płynny 

 
 Punkt pomiarowy zlokalizowano w terenie płaskim w sąsiedztwie 
domów jednorodzinnych o zabudowie luźnej, rozproszonej. 
Odległość punktu od jezdni wynosiła 10 m., a jego wysokość 4 m. nad 
powierzchnią terenu. 
 

 
 
 Pomiar obejmował jedną dobę, z podziałem na porę dnia tj. 600-2200, 
oraz porę nocy tj. 2200-600.  
Podczas badań rejestrowano również warunki atmosferyczne oraz natężenie 
ruchu. 
 
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i 
Gminy Skała, badany obszar należy do terenów MN2 tj. terenów zabudowy 
jednorodzinnej i usługowej, dla których dopuszczalny poziom hałasu wynosi: 

− dla pory dnia: 60 dB 
− dla pory nocy: 50 dB 

Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu zarówno w porze dziennej jak i nocnej. 

 



Szczurowa 
 
Wieś w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim w gminie Szczurowa. 
Leży u zbiegu dwóch dróg wojewódzkich o numerach: 768 oraz 964.
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Pomiary monitoringowe hałasu przeprowadzono w dniu 
14/15.09.2011 r.  

Badaniem klimatu akustycznego objęto odcinek 050 km 3+300 drogi 
wojewódzkiej nr 768 Brzesko- Kazimierza Wielka.  

Parametry drogi: 
− długość odcinka, przy którym prowadzono pomiary: 1000 m. 
− liczba pasów ruchu: 2

 

 
− szerokość pasa ruchu: 3 m. 
− stan jezdni: dobry 
− położenie: w poziomie 
− rodzaj ruchu: płynny 

 
Punkt pomiarowy zlokalizowano w terenie płaskim w sąsiedztwie 
domów jednorodzinnych o zabudowie rozproszonej. 
Odległość punktu od jezdni wynosiła 10 m., a jego wysokość 4 m. 
nad powierzchnią terenu. 

 
Pomiar obejmował jedną dobę, z podziałem na porę dnia tj. 600-2200, 
oraz porę nocy tj. 2200-600.  
 
Podczas badań rejestrowano również warunki atmosferyczne oraz 
natężenie ruchu. 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
badany obszar należy do terenów 4MN1 tj. terenów zabudowy 
jednorodzinnej, dla których dopuszczalny poziom hałasu wynosi: 

− dla pory dnia: 55 dB 
− dla pory nocy: 50 dB 

 
Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu zarówno w porze dziennej jak i 
nocnej. 



Piotrkowice Małe 
 
Wieś położona w województwie małopolskim w powiecie proszowickim w gminie 
Koniusza. 
 
Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 775 łącząca Słomniki                                   
z miejscowością Ispina. 
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Pomiary monitoringowe hałasu przeprowadzono w dniu 13/14.09.2011 r.
 

 

Badaniem klimatu akustycznego objęto odcinek 050 km 1+600 drogi 
wojewódzkiej nr 775  Słomniki - Ispina. 
 
Parametry drogi: 

− długość odcinka, przy którym prowadzono pomiary: 1000 m. 
− liczba pasów ruchu: 2 
− szerokość pasa ruchu: 3 m. 
− stan jezdni: dobry 
− położenie: w poziomie 
− rodzaj ruchu: płynny 

 
Pomiary przeprowadzono przy prywatnej posesji w dwóch punktach 
pomiarowych. Punkt pierwszy zlokalizowano przy elewacji budynku 
mieszkalnego w odległości 20 m. od drogi, punkt drugi wyznaczono bliżej 
źródła hałasu tj. w odległości 10 m. od drogi. Wszystkie pomiary wykonano 
na wysokości 4 m.n.p.t. 

                                                                                                                         
Pomiary obejmowały jedną dobę, z podziałem na porę dnia tj. 
600-2200, oraz porę nocy tj. 2200-600.  
 
Podczas badań rejestrowano również warunki atmosferyczne 
oraz natężenie ruchu. 
 
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego sołectw Gminy Koniusza, badany obszar należy 
do terenów MN tj. terenów zabudowy jednorodzinnej, dla 
których dopuszczalny poziom hałasu wynosi: 

− dla pory dnia: 55 dB 
− dla pory nocy: 50 dB 

Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w obydwóch punktach 
zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Wyższe poziomy 
hałasu zarejestrowano w punkcie 2 położonym bliżej drogi. 
Różnica w poziomach wynosiła 4 dB 



Spytkowice 
 
Wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, 
w gminie Spytkowice, siedziba władz gminnych.  
 
Liczba ludności- 3898 mieszkańców (dane z 2006 roku). 
 
Wieś leży w dolinie Wisły przy drodze krajowej nr 44 Gliwice – Kraków.   
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Pomiary monitoringowe hałasu przeprowadzono w dniu 15/16.09.2011 r.
 

 

Badaniem klimatu akustycznego objęto odcinek km 77 + 500 drogi 
krajowej nr 44 Gliwice- Kraków. 
 
Parametry drogi: 

− długość odcinka, przy którym prowadzono pomiary: 1000 m. 
− liczba pasów ruchu: 2 
− szerokość pasa ruchu: 3 m. 
− stan jezdni: dobry 
− położenie: w poziomie 
− rodzaj ruchu: płynny 

 
Pomiary przeprowadzono przy prywatnej posesji w dwóch punktach 
pomiarowych.  
Punkt pierwszy zlokalizowano bliżej źródła hałasu tj. w odległości 10 m. 
od drogi, punkt drugi wyznaczono w odległości 20 m od drogi, a 14 m w 
linii prostej od budynku mieszkalnego. Wszystkie pomiary wykonano na 
wysokości 4 m.n.p.t. 

 
Pomiary obejmowały jedną dobę, z podziałem na porę dnia tj. 600-2200, 
oraz porę nocy tj. 2200-600.  
 
Podczas badań rejestrowano również warunki atmosferyczne oraz 
natężenie ruchu. 
 
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Spytkowice, badany obszar należy do terenów 
MM tj. terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami, dla których 
dopuszczalny poziom hałasu wynosi: 

− dla pory dnia: 60 dB 
− dla pory nocy: 50 dB 

 Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w obydwóch punktach zarówno w 
porze dziennej jak i nocnej. Wyższe poziomy hałasu zarejestrowano w 
nocy szczególnie w punkcie 1 położonym bliżej drogi.  



Nowy Sącz, ul. Krakowska 74 
 
Miasto na prawach powiatu w województwie małopolskim, siedziba ziemskiego powiatu 
nowosądeckiego.  
Trzecie co do liczby mieszkańców i trzecie co do powierzchni miasto w województwie 
małopolskim. 
Liczba mieszkańców na dzień 30 czerwca 2010 roku- 84 594. 

Przez Nowy Sącz przechodzą drogi krajowe nr: 28 (Zator-Przemyśl), 75 (Kraków-
przejście graniczne Muszynka-Kurov), 87 (Nowy Sącz- przejście graniczne). 
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Pomiary monitoringowe hałasu przeprowadzono w dniu 04/05.10.2011 r.
 

 

Badaniem klimatu akustycznego objęto jednorodny odcinek drogi 
krajowej nr 28 przy ulicy Krakowskiej w Nowym Sączu.  

Parametry drogi: 
− długość odcinka przy którym prowadzono pomiary: 1500 m. 
− liczba pasów ruchu: 2 
− szerokość pasa ruchu: 3,5 m. 
− stan jezdni: dostateczny 
− położenie: w poziomie 
− rodzaj ruchu: płynny/przerywany 

Punkt pomiarowy zlokalizowano w odległości 6 m od krawędzi jezdni, 
na wysokości 4 m nad powierzchnią terenu. Zarówno po stronie punktu 
pomiarowego jak i po stronie przeciwnej zabudowa luźna, 
mieszkaniowo-usługowa. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi usytuowane 
jest przedszkole miejskie. 

W strefie oddziaływania znajdują się wszystkie budynki zlokalizowane przy ulicy Krakowskiej, od ulicy Dunajcowej do Marcinkowickiej. 
 
Pomiar obejmował jedną dobę, z podziałem na porę dnia tj. 600-2200, oraz porę nocy tj. 2200-600.  
 
Podczas badań rejestrowano również warunki atmosferyczne oraz natężenie ruchu.  
Strukturę strumienia stanowiły głównie samochody osobowe (86%). Samochody dostawcze stanowiły 12% pojazdów poruszających się ul. 
Krakowską. Pozostała część pojazdów to samochody ciężarowe i autobusy. Liczba pojazdów poruszających się badanym odcinkiem drogi 
wyniosła 12 374 pojazdy/dobę.  
 
Badany obszar należy do terenów MU tj. terenów mieszkaniowo-usługowych, dla których dopuszczalny poziom hałasu wynosi: 

− dla pory dnia: 60 dB 
− dla pory nocy: 50 dB 

 Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu zarówno w porze dziennej jak i nocnej. 
Otrzymane wartości są zbliżone do roku poprzedniego. 



Grybów 
 
Miasto w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego.  
Pod względem administracyjnym, jest jedną z 16 gmin powiatu nowosądeckiego.  
Liczba ludności na dzień 31.12.2010- 5952 mieszkańców.  

Przez Grybów przechodzą dwie drogi: krajowa nr 28 Zator-Medyka oraz wojewódzka 
nr 981 Zborowice- Krynica Zdrój. 
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Pomiary monitoringowe hałasu przeprowadzono w dniu 17/18.10.2011 r.
 

 
Badaniem klimatu akustycznego objęto jednorodny odcinek drogi krajowej 
nr 28 zlokalizowany w Grybowie przy ulicy Kościuszki. 
 
Parametry drogi: 

− długość odcinka przy którym prowadzono pomiary: 1650 m. 
− liczba pasów ruchu: 2 
− szerokość pasa ruchu: 3,5 m. 
− stan jezdni: dostateczny/dobry 
− położenie: w poziomie 
− rodzaj ruchu: płynny/przerywany 

Punkt pomiarowo-kontrolny został zlokalizowany na terenie zespołu Szkół 
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, ul. gen. Kościuszki 18. 
Punkt usytuowany w odległości 7 m od krawędzi jezdni, na wysokości 4 m 
nad powierzchnią terenu. Po obu stronach drogi zabudowa luźna 
mieszkaniowa.  

W strefie oddziaływania znajdują się wszystkie budynki na odcinku 
1 650 m zlokalizowane wzdłuż ulicy Kościuszki. 
Pomiar obejmował jedną dobę, z podziałem na porę dnia tj. 600-2200, oraz porę nocy tj. 2200-600.  
Podczas badań rejestrowano również warunki atmosferyczne oraz natężenie ruchu.  

 
Strukturę strumienia stanowiły głównie samochody osobowe (82%). 
Samochody dostawcze stanowiły 13% pojazdów. Pozostała część 
pojazdów to samochody ciężarowe i autobusy- 5%. Liczba pojazdów 
poruszających się badanym odcinkiem drogi wynosiła 6 917  
pojazdów/dobę.  
 
Dla badanego obszaru dopuszczalny poziom hałasu wynosi: 

− dla pory dnia: 60 dB 
− dla pory nocy: 50 dB 

Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu zarówno w porze dziennej jak i 
nocnej. 



Limanowa 
 
Miasto w południowej Polsce w województwie małopolskim, powiecie limanowskim.  
Położone w Beskidzie Wyspowym 25 km na zachód od Nowego Sącza, w kotlinie 
górskiej. 
Ludność na dzień 31.12.2010- 14 918 mieszkańców. 
Przez miejscowość przechodzi droga krajowa nr 28, a także ma koniec droga 
wojewódzka nr 965 wiodąca z Bochni. 
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Pomiary monitoringowe hałasu przeprowadzono w dniu 17/18.10.2011 r.
 

 
Badaniem klimatu akustycznego objęto jednorodny odcinek drogi 
krajowej nr 28 zlokalizowany w Grybowie przy ulicy Kościuszki. 
 
Parametry drogi: 

− długość odcinka przy którym prowadzono pomiary: 980 m. 
− liczba pasów ruchu: 2 
− szerokość pasa ruchu: 3,5 m. 
− stan jezdni: dobry 
− położenie: na nasypie 
− niweleta: ok. 6% 
− rodzaj ruchu: płynny/przerywany 

Punkt pomiarowy usytuowany w odległości 10 m od krawędzi jezdni, na 
wysokości 4 m nad powierzchnią terenu. Zabudowa po stronie punktu 
pomiarowego jednorodzinna, mieszkaniowo-usługowa.  

Pomiar obejmował jedną dobę z podziałem na porę dnia tj. 600-2200, oraz 
porę nocy tj. 2200-600.  

Podczas badań rejestrowano również warunki atmosferyczne oraz natężenie 
ruchu.  
 
Liczba pojazdów poruszających się na tym odcinku drogi wyniosła 18 674 
pojazdów/doba.  Strukturę strumienia stanowiły głównie samochody osobowe 
(82%) oraz dostawcze (13%). Samochody ciężarowe i autobusy stanowiły 5% 
pojazdów poruszających się ulicą Kościuszki. 
 
Dla badanego obszaru dopuszczalny poziom hałasu wynosi: 

− dla pory dnia: 60 dB 
− dla pory nocy: 50 dB 

Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu o 8 dB zarówno w porze dziennej jak i nocnej.  



Biały Dunajec 

Wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, na 
wysokości 660-950 m n.p.m; siedziba gminy Biały Dunajec, którą łącznie zamieszkuje 
7 tyś. mieszkańców. 
Przez miejscowość przebiega droga krajowa nr 47 Rabka- Zdrój- Zakopane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Źródło: Mapa Google 



Pomiary monitoringowe hałasu przeprowadzono w dniu 15/16.06.2011 r.
 

 
Badaniem klimatu akustycznego objęto jednorodny odcinek drogi krajowej 
nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane w miejscowości Biały Dunajec. 
 
Parametry drogi: 

− długość odcinka przy którym prowadzono pomiary: 706 m 
− liczba pasów ruchu: 2 
− szerokość pasa ruchu: 3,5 m. 
− stan jezdni: dostateczny/dobry 
− położenie: w poziomie 
− rodzaj ruchu: płynny 

Punkt pomiarowy zlokalizowany został w odległości 5 m od krawędzi 
jezdni na wysokości 4 m nad powierzchnią terenu. Po stronie punktu 
pomiarowego zabudowa zagrodowa i jednorodzinna z dopuszczeniem 
usług. Po stronie przeciwnej- pojedyncze domy jednorodzinne oraz tory 
kolejowe.  
 
Pomiar obejmował jedną dobę, z podziałem na porę d n ia tj. 600-2200 oraz 
porę nocy tj. 2200-600.  

 
Podczas badań rejestrowano również warunki atmosferyczne oraz natężenie 
ruchu.  
 
Liczba pojazdów poruszających się na tym odcinku drogi wynosiła 14 400 
pojazdów/doba. Strukturę strumienia stanowiły głównie samochody 
osobowe (88%) oraz dostawcze (8%). Samochody ciężarowe i autobusy 
stanowiły 4% pojazdów poruszających się drogą nr 47.  
 
Dla badanego obszaru dopuszczalny poziom hałasu wynosi: 

− dla pory dnia: 60 dB 
− dla pory nocy: 50 dB  

Po przeprowadzonych pomiarach stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu zarówno w porze dziennej jak i nocnej.  



Sukmanie 
 
Wieś położona w województwie małopolskim w powiecie tarnowskim, w gminie 
Wojnicz.  
Przez wieś przebiega droga wojewódzka nr 975 Dąbrowa Tarnowska- Dąbrowa.

 

 
W 2008 roku miejscowość liczyła 473 mieszkańców. 

Źródło: Mapa Google 



Pomiary monitoringowe hałasu przeprowadzono w dniu 
24/25.10.2011 r.

 

 
Badaniem klimatu akustycznego objęto jednorodny odcinek 
drogi wojewódzkiej nr 975 na odcinku Wojnicz - Paleśnica. 
 
Parametry drogi: 

− długość odcinka, przy którym prowadzono pomiary: 
9000 m 

− liczba pasów ruchu: 2 
− szerokość pasa ruchu: 3,25 m. 
− stan jezdni: dobry 
− położenie: w poziomie 
− rodzaj ruchu: płynny 

Punkt pomiarowy zlokalizowany został przy zabudowie 
mieszkalnej na wysokości 4 m. nad powierzchnią terenu, w 
odległości ok. 16 m od krawędzi jezdni. Po stronie punktu 
pomiarowego jak i po stronie przeciwnej występuje zabudowa 
zagrodowa, luźna. Teren w otoczeniu punktu płaski, z 
niewielką ilością drzew. 

Pomiar obejmował jedną dobę, z podziałem na porę dnia tj. 
600-2200 oraz porę nocy tj. 2200-600.  

Podczas badań rejestrowano również warunki atmosferyczne oraz natężenie ruchu.  
 
Liczba pojazdów poruszających się na tym odcinku drogi wynosiła 6404 pojazdów/doba.  Strukturę strumienia stanowiły głównie samochody 
osobowe (5098) oraz dostawcze (519). 
 
Dla badanego obszaru dopuszczalny poziom hałasu wynosi: 

− dla pory dnia: 60 dB 
− dla pory nocy: 50 dB 

Po przeprowadzonych pomiarach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu zarówno w porze dziennej jak i nocnej.  

 



Dąbrówka Tuchowska 
 
Wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, 
w gminie Tuchów. 
 
Liczba ludności wynosi ok. 850 mieszkańców (dane na 2006 rok). 
Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 977 Tarnów- Konieczna. 

Źródło: Mapa Google 



Pomiary monitoringowe hałasu przeprowadzono w dniu 
25/26.05.2011 r.  
Badaniem klimatu akustycznego objęto jednorodny odcinek 
drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Wojnicz - Paleśnica. 
 
Parametry drogi: 

− długość odcinka przy którym prowadzono pomiary: 
2400 m 

− liczba pasów ruchu: 2 
− szerokość pasa ruchu: 3,10 m. 
− stan jezdni: dobry 
− położenie: w poziomie 
− rodzaj ruchu: płynny 

Punkt pomiarowy zlokalizowany został przy zabudowie 
mieszkalnej na wysokości 4 m. nad powierzchnią terenu, w 
odległości ok. 12 m od krawędzi jezdni. Po stronie punktu 
pomiarowego występuje zabudowa mieszkalna zagrodowa, 
luźna. Po stronie przeciwnej brak zabudowy. 

Pomiar obejmował jedną dobę, z podziałem na porę dnia tj. 
600-2200 oraz porę nocy tj. 2200-600.  

Podczas badań rejestrowano również warunki atmosferyczne oraz natężenie ruchu.  
 
Liczba pojazdów poruszających się na tym odcinku drogi wynosiła 5573 pojazdów/doba. Średnia prędkość ruchu- 50-60 km/h.  
 
Dla badanego obszaru dopuszczalny poziom hałasu wynosi: 

− dla pory dnia: 60 dB 
− dla pory nocy: 50 dB 

Po przeprowadzonych pomiarach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu zarówno w porze dziennej jak i nocnej.  

 



Niedomice 

Wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, 
w gminie Żabno. 
 
Przez wieś przebiega droga wojewódzka nr 973 . 

Źródło: Mapa Google 



Pomiary monitoringowe hałasu przeprowadzono w dniu 
27/28.09.2011 r.  
Badaniem klimatu akustycznego objęto jednorodny odcinek 
drogi wojewódzkiej nr 973 Busko Zdrój- Tarnów. 
 
Parametry drogi: 

− długość odcinka przy którym prowadzono pomiary: 
1500 m 

− liczba pasów ruchu: 2 
− szerokość pasa ruchu: 3,5 m. 
− stan jezdni: dobry 
− położenie: w poziomie 
− rodzaj ruchu: płynny 
 

Punkt pomiarowy zlokalizowany został przy zabudowie 
mieszkalnej na wysokości 4 m. nad powierzchnią terenu, w 
odległości ok. 9,5 m od krawędzi jezdni. Po stronie punktu 
pomiarowego jak i po stronie przeciwnej występuje zabudowa 
mieszkalna jednorodzinna luźna, zagrodowa. Teren wokół 
punktu płaski z niewielką ilością drzew. 
 
Pomiar obejmował jedną dobę, z podziałem na porę dnia tj. 
600-2200 oraz porę nocy tj. 2200-600.  
 
Podczas badań rejestrowano również warunki atmosferyczne oraz natężenie ruchu.  
 
Liczba pojazdów poruszających się na tym odcinku drogi wynosiła 6833 pojazdów/dobę. Największy procent stanowiły samochody osobowe w 
liczbie 5337 poj./dobę, następnie dostawcze i ciężarowe oraz autobusy, motocykle i ciągniki rolnicze. 
 
Dla badanego obszaru, zaliczonego do terenów  zabudowy zagrodowej, dopuszczalny poziom hałasu wynosi: 

− dla pory dnia: 60 dB 
− dla pory nocy: 50 dB 

Po przeprowadzonych pomiarach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu zarówno w porze dziennej jak i nocnej. 



Ładna
 

 

Wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, 
w gminie Skrzyszów.  
 
 

Źródło: Mapa Google 
 



Pomiary monitoringowe hałasu przeprowadzono w dniu 
17/18.08.2011 r.  
Badaniem klimatu akustycznego objęto jednorodny odcinek drogi 
krajowej nr 4 na odcinku Targowisko – Korczowa (przejście). 
 
Parametry drogi: 

− długość odcinka, przy którym prowadzono pomiary: 2000 m. 
− liczba pasów ruchu: 2 
− szerokość pasa ruchu: 4 m. 
− stan jezdni: dobry 
− położenie: w poziomie 
− rodzaj ruchu: płynny 
 

Punkt pomiarowy zlokalizowany został przy zabudowie mieszkalnej 
na wysokości 4 m. nad powierzchnią terenu, w odległości ok. 40 m 
od krawędzi jezdni.  
Na terenie pomiarów od strony punktu pomiarowego występuje 
zabudowa pojedyncza, zagrodowa, luźna.  
Po stronie przeciwnej znajduje się salon samochodowy oraz 
zabudowa luźna, zagrodowa. 
Teren płaski z niewielką ilością drzew. 

Pomiar obejmował jedną dobę, z podziałem na porę dnia tj. 600-2200 oraz porę nocy tj. 2200-600.  

Podczas badań rejestrowano również warunki atmosferyczne oraz natężenie ruchu.  
 
Liczba pojazdów poruszających się na tym odcinku drogi wynosiła 18733 pojazdów/dobę, z czego największy procent stanowiły samochody 
osobowe (65%).  
 
Dla badanego obszaru, który zakwalifikowano do terenów zabudowy zagrodowej,  dopuszczalny poziom hałasu wynosi: 

− dla pory dnia: 60 dB 
− dla pory nocy: 50 dB 

Po przeprowadzonych pomiarach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Badania 
wykazały najwyższe przekroczenie w porze nocnej, spośród wszystkich badanych punktów. 



 

 
 
Wartości poziomów długookresowych hałasu drogowego  

w województwie małopolskim w 2011 roku 
 
 
 
 
 
 

 

L.p. Nazwa punktu 
pomiarowego 

Współrzędne geograficzne 
punktu 

Lokalizacja punktu pomiarowego Data pomiaru 

Długookresowy średni  
poziom dźwięku [dB] 

Przekroczenia 
war tości 

dopuszczalnych 
[dB] 

długość szerokość 
pora 

dzienna 
(LDWN) 

pora 
nocna 
(LN) 

pora 
dzienna 

pora 
nocna 

1. Skawina, 
(powiat krakowski) 49°58'32,0'' 19°49'21,1'' 

Punkt zlokalizowany przy drodze krajowej nr 44, 
w odległości 5 m od drogi. Odległość pierwszej 
zabudowy od drogi- 37 m po stronie pomiarów 
oraz 3 m po przeciwnej stronie. Po stronie 
pomiarów tereny szkolne, po stronie przeciwnej 
zabudowa wielorodzinna. 

18-21.02.2011 

72,7 65,4 17,7 15,4 

16-21.12.2011 

2. Nowy Sącz  
ul.  Królowej Jadwigi   49o36'16,02" 20o59'29,88" 

Punkt zlokalizowany na terenie Zespołu Szkół 
Sióstr Niepokalanek, w odległości 13 m 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. 

4-11.07.2011 

72,8 58,8 12,8 8,8 

30.09-4.10.2011 

3. 
Dąbrowa 
Tarnowska 
 ul. Kościuszki 9 

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

Punkt zlokalizowany przy zabudowie mieszkalnej, 
w odległości  około 8 m od krawędzi jezdni, na 
wysokości 4 m nad powierzchnią terenu. 
Odległość pierwszej zabudowy od drogi- 8 m (po 
stronie pomiarów). Zabudowa luźna, 
jednorodzinna z obiektami usługowymi. 

2-6.06.2011 

76,2 68,8 16,2 18,8 

14-18.10.2011 



Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu kolejowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

L.p. Nazwa punktu pomiarowego 
Współrzędne geogr aficzne 

punktu 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 50o00'20,1'' 20o57'10,5'' 18.11.2011 63,3 60,7 8,3 10,7 

2 Raba Wyżna, 
linia kolejowa nr 99 49o34'14" 19o53'33" 16/17.06.2011 57,8 45,3 - - 



Punkt 1  
 
Punkt zlokalizowano w Tarnowie, przy zabudowie 
mieszkalnej (posesja przy ul. Pustaki 1) na wysokości 
4 m.n.p.t., w  odległości około 30 m od torów. 

Zabudowa po stronie wykonywania pomiarów luźna, 
jednorodzinna. Odległość pierwszej zabudowy od linii 
– 30m.   

Długość odcinka pomiarowego-1000 m.  

Tory zlokalizowane są na nasypie, pozostały teren jest 
płaski.  Stan torowiska określono jako dobry. 

 
Punkt 2 
 
Punkt pomiarowy zlokalizowany przy linii 
kolejowej nr 99 Chabówka-Zakopane na terenie 
miejscowości Raba Wyżna.  

Odległość pierwszej zabudowy od linii po stronie 
punktu- 25m, po stronie przeciwnej- 50m. 
Zabudowa wokół torowiska jednorodzinna. 

Linia kolejowa elektryczna, trójtorowa o stanie 
technicznym określonym jako dostateczny. 

 



Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu lotniczego na obszarze Międzynarodowego Portu Lotniczego 
Kraków-Balice w 2011 roku 

 
 W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził okresowe pomiary hałasu lotniczego na obszarze lotniska, 

zgodnie z obowiązującym jeszcze 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 ok. 3 km od pasa startowego (Pkt 1). 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 4 doby, zmierzono poziom hałasu wszystkich 

lądujących samolotów. Pomiary wykonano za pomocą miernika poziomu dźwięku typu SVAN 959 nr 21276. 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 pomiarów hałasu lotniczego (LAeq,D, LAeq,N) z poszczególnych dób pomiarowych, wraz z lokalizacją 

punktów pomiarowych, a także średnie wartości poziomów ekspozycji wyznaczone dla wszystkich zarejestrowanych operacji lotniczych. 

 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. 

 

 

 

 



 
 
Średnie wartości poziomów ekspozycji wyznaczone dla poszczególnych operacji lotniczych  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
*- Lądowanie 

 
 

Lp Okres pomiarów ciągłych (od-do) 
Symbol 

progu drogi 
startowej 

Typ operacji 
lotniczej* 

Średnia wartość poziomu 
ekspozycji dla danej klasy 

LAEk [dB] 

Liczebność klasy „n”  
(liczba zmierzonych 

operacji) 

1 6.12.2012, 11:47 - 6.12.2012, 22:00 RWY 25 L 87,4 35 
2 6.12.2012, 22:00 - 7.12.2012, 06:00 RWY 25 L 83,3 4 
3 7.12.2012, 6:00 - 7.12.2012, 22:00 RWY 25 L 86,4 56 

4 7.12.2012, 22:00 - 8.12.2012, 06:00 RWY 25 L 86,9 3 

5 8.12.2012, 06:00 - 8.12.2012, 22:00 RWY 25 L 88,3 49 
6 8.12.2012, 22:00 - 9.12.2012, 06:00 RWY 25 L 85,2 3 
7 9.12.2012, 06:00 - 9.12.2012, 12:15 RWY 25 L 88,7 15 

Lp Nazwa punktu 
Współrzędne 
geograficzne Data 

pomiaru 

Zmierzony, 
równoważny 

poziom 
dźwięku 

(LAeq) [dB] 
długość szerokość pora 

dzienna 
pora 

nocna 
1 

Pkt 1,  
Kraków, 
ul. Myczkowskiego 9 

50°05'07,2'' 19°50'55,8'' 

6/7.12.2011 - 44,7 
2 7.12.2012 56,3 - 
3 7/8.12.2012 - 47,1 
4 8.12.2012 57,6 - 
5 8/9.12.2012  45,3 



 
 
 
 
 


