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Środowiska w Krakowie na podstawie badań własnych oraz w oparciu o gromadzone mapy akustyczne 
opracowane zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 

poz. 1232 z póź. zm). 
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1. Analizy roczne w oparciu o wyniki pomiarów zgromadzonych 
w bazie EHAŁAS 

 

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym coraz bardziej dostrzegalnym problemem jest hałas, 

który jest nieprzyjemnym, dokuczliwym a nawet szkodliwym dźwiękiem, niepożądanym 

w określonych warunkach miejsca i czasu. Stan klimatu akustycznego jest jednym 

z podstawowych czynników wpływających na jakość środowiska, bezpośrednio odczuwalnym 

przez człowieka. Stopień szkodliwości zależy zarówno od poziomu hałasu, jak i długości jego 

oddziaływania na organizm ludzki.  

Ochrona środowiska przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu 

akustycznego środowiska. Do realizacji tego celu służą instrumenty planowania przestrzennego 

i instrumenty ochrony środowiska takie jak: pozwolenia, programy ochrony środowiska 

i programy ochrony przed hałasem oraz stosowanie zabezpieczeń akustycznych. Dnia 30 

września 2013 roku Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął zaktualizowany „Program 

ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego” (Uchwała Nr 

XLII/663/13). Program ten obejmuje łącznie 805,35 km dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln 

pojazdów rocznie oraz 106,5 km linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 tys. pociągów 

rocznie. Odpowiedzialnymi za realizację programu są zarządcy infrastruktury drogowej 

i kolejowej (tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad, Stalexport Autostrada Małopolska S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe Sp. z o.o.). 

W latach 2012-2016 WIOŚ w Krakowie wykonał pomiary hałasu w ramach realizacji 

zadań „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 

2010-2012”, „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego 

na lata 2013-2015” oraz „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa 

Małopolskiego na lata 2016-2020”. Celem badań w programie wojewódzkim było określenie 

warunków panujących w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych i uzyskanie 

informacji o uciążliwości akustycznej analizowanych miejsc.  

Oceny klimatu akustycznego dokonano na podstawie wskaźników: LAeqD i LAeqN 

określając poziomy krótkookresowe mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków 

korzystania ze środowiska oraz 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). 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa rozporządzenie MŚ z dnia 14 czerwca 
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2007 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 112 z późn. zm.), które w 2012 roku zostało znowelizowane  

i znacząco podwyższyło dopuszczalne poziomy hałasu (tabela 1.1). Na mapach 1.1-1.5, 

przedstawiono lokalizację punktów pomiarowych monitoringu hałasu komunikacyjnego 

w środowisku na terenie województwa małopolskiego w latach 2012-2016. Wyniki pomiarów 

hałasu komunikacyjnego wykonanych przez WIOŚ w Krakowie zostały udostępnione na 

stronie internetowej http://krakow.pios.gov.pl/stan-srodowiska/monitoring-halasu/.  

 
Tabela 1.1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne 

grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty 

statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB/ Dopuszczalny 

długookresowy średni poziom dźwięku 

Drogi lub linie kolejowe 

Pozostałe obiekty i 

działalności  będące źródeł 

hałasu 

LAeqD / LDWN LAeqN  / LDWN LAeqD / LDWN LAeqN / LDWN 

1 strefa ochronna „A” uzdrowiska 

Tereny szpitali poza miastem 
50/50 45/45 45/45 40/40 

2 Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 

wielogodzinnym pobytem dzieci i 

młodzieży 

Tereny domów opieki 

Tereny szpitali w miastach 

61/64 56/59 50/50 40/40 

3 Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego 

Tereny zabudowy zagrodowej 

Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 

Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65/68 56/59 55/55 45/45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców 
68/70 60/65 55/55 45/45 

 



6 

 

 

Mapa 1.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu hałasu na obszarze 
województwa małopolskiego w 2012 roku 

 

Mapa 1.2. Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu hałasu na obszarze 
województwa małopolskiego w 2013 roku 
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Mapa 1.3. Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu hałasu na obszarze 
województwa małopolskiego w 2014 roku 

 

Mapa 1.4. Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu hałasu na obszarze 
województwa małopolskiego w 2015 roku 
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Mapa 1.5. Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu hałasu na obszarze 
województwa małopolskiego w 2016 roku 
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1.1. Hałas drogowy 

 

W latach 2012-2016 laboratorium WIOŚ prowadziło pomiary klimat akustycznego 

hałasu drogowego dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających przez teren województwa. 

Przeprowadzono pomiary określające poziomy krótkookresowe w 57 punktach, natomiast 

badania długookresowe przeprowadzono w 16 punktach. Z przeprowadzonych badań wynika, 

że we wszystkich zbadanych odcinkach dróg zarówno w porze dziennej jak i nocnej nie 

odnotowano przekroczenia norm powyżej 20 dB.  

Podstawowym celem podsystemu monitoringu hałasu jest wyznaczanie oraz 

ewidencjonowanie obszarów o ponadnormatywnym poziomie hałasu, czyli miejsc gdzie 

mierzony hałas przekracza dopuszczalne wartości.  

Głównym założeniem wykonanych pomiarów było określenie warunków panujących 

w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych i uzyskanie informacji o uciążliwości 

akustycznej analizowanych miejsc 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. 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził w latach 

2012 – 2016 monitoring hałasu drogowego w punktach wykazanych w tabeli 1.1.1. 
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Wykres 1.1.1. Liczba punktów pomiarowych z przekroczeniem poziomów dopuszczalnych 
w latach 2012-2016 

 

Jak wynika z przeprowadzonych badań (tabela 1.1.2), w przekrojach pomiarowych 

wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu zarówno w porze dziennej, jak 

i nocnej. Najwięcej przekroczeń hałasu mierzonego podczas jednej doby (LAeqD, LAeqN) 

wykazano na terenie województwa małopolskiego w porze dziennej  w roku 2015, natomiast 

w porze nocnej w latach 2012, 2015 i 2016. Najmniej przekroczeń hałasu mierzonego podczas 

jednej doby (LAeqD, LAeqN) wykazano na terenie województwa małopolskiego w porze 

dziennej  w roku 2013, w porze nocnej również w roku 2013. 

Natomiast odnosząc się do pomiarów hałasu długookresowego LDWN oraz LN 

(tabela 1.1.2) przekroczenia zarówno w porze dziennej, jak i porze nocnej, występowały 

w każdym roku w okresie 2012 – 2016, najwięcej przekroczeń odnotowano w roku 2012, 

natomiast w latach 2013, 2014, 2015 i 2016 występowały pojedyncze przekroczenia. 
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Zdjęcie 1.1.1. Pomiar hałasu drogowego 

 

Tabela 1.1.1. Monitoring szczególnych uciążliwości hałasu drogowego wg badań 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w latach 2012-2016 

Rok 
Miasta/ 

drogi krajowe 

Liczba 

punktów ze szczególną 

uciążliwością 

Liczba 

budynków położonych 

na odcinkach ze szczególną 

uciążliwością*  

2012 

Nowy Sącz  
ul. Królowej Jadwigi 

1 41 

Nowy Sącz  
ul. Krakowska 

1 56 

Rytro / DK 87 1 11 

Kasinka Mała / DW 968 1 88 

Ropica Polska / DK 28 1 185 

Dąbrowa Tarnowska / DK 73 1 8 

Wola Batorska / DW 964 1 259 
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Maków / DW 783 1 370 

Myślachowice / DW 791 1 20 

Wieprz / DW 781 1 1017 

Osielec / DK 28 1 128 

Bochnia / DW 965 1 152 

Skawina / DK 44 1 379 

2013 

Nowy Sącz 
Aleje Sucharskiego 

1 43 

Rytro / DK 87 1 11 

Spytkowice / DK 7 1 94 

Ropica Polska / DK 28 1 185 

Jawornik / DW 955 1 361 

Zawoja / DW 957 1 193 

Bodzanów / DK 94 1 122 

Babice / DW 780 1 97 

Szpitary / DW 775 1 116 

Sułoszowa / DW 773 1 512 

Szczucin /  DK 73 1 24 

2014 

Nowy Sącz 
ul. Królowej Jadwigi 

1 41 

Grybów / DK 28 1 28 

Mszana Górna / DW 968 1 45 

Poronin / DW 961 1 146 

Waksmund / DW 969 1 116 

Charzewice / DW 980 1 40 

Szczucin / DK 73 1 24 

Niewiarów / DW 967 1 134 

Budzów / DW 956 1 783 

Sułoszowa / DW 773 1 512 

Rodaki / DW 791 1 112 

Czasław / DW 964 1 202 

Półwieś / DK 44 1 86 

2015 
Nowy Sącz 

Aleje Sucharskiego 
1 40 
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Nowa Wieś / DK 75 1 192 

Stróże / DW 981 1 199 

Młynne / DW 965 1 38 

Orawka / DK 7 1 62 

Białka Tatrzańska / DK 49 1 260 

Szczucin / DK 73 1 24 

Sułoszowa / DW 773 1 512 

Racławice / DW 783 1 249 

Lanckorona / DP 1728 1 324 

Sucha Beskidzka / DW 964 1 381 

Bilczyce / DW 966 1 219 

Zielona / DW 965 1 158 

Lisia Góra / DW 984 1 566 

Brzesko / DW 768 1 635 

Hebdów / DK 79 1 60 

2016 

Nowy Sącz 
ul. Nowochruślicka / DK 75 

1 13 

Nowy Sącz 
ul. Jagiellońska 

1 9 

Biecz / DW 980 1 212 

Lubomierz / DW 968 1 312 

Piwniczna Zdrój / DK 87 1 166 

Myślachowice / DW 791 1 369 

Sukmanie / DW 975 1 516 

Tymowa / DW 966 1 337 

Bochnia / DW 965 1 152 

Nowe Brzesko / DW 775 1 231 

Olszyny / DW 781 1 218 

Wola Batorska / DW 964 1 207 

Przytkowice / DW 953 1 170 

Dłużec / DW 974 1 96 

* oszacowane na podstawie map oraz map poglądowych z protokołów, brak takich danych w bazie E-HAŁAS 
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Tabela 1.1.2. Liczba punktów pomiarowych w poszczególnych klasach przekroczeń hałasu 
drogowego na terenach chronionych z akustycznego punktu widzenia w województwie 
małopolskim w latach 2012-2016 (źródło danych baza E-HAŁAS) 

 
Liczba punktów z przekroczeniem poziomów dopuszczalnych * 

brak 
przekroczeń 

(0-5 dB) (5-10 dB) (10-15 dB) (15-20 dB) >20 dB 

Rok 2012 
Pora dzienna 

LDWN 1 - - 1 1 - 
LAeqD 32 9 7 - - - 

Pora nocna 
LN 1 - 1 - 1 - 

LAeqN 16 10 7 5 - - 
Rok 2013 

Pora dzienna 
LDWN 2 - 1 - - - 
LAeqD 2 5 4 1 - - 

Pora nocna 
LN 2 - - 1 - - 

LAeqN - 4 2 4 1 - 
Rok 2014 

Pora dzienna 
LDWN 3 - 1 - - - 
LAeqD - 8 2 2 - - 

Pora nocna 
LN 3 - 1 - - - 

LAeqN - 8 - 3 1 - 
Rok 2015 

Pora dzienna 
LDWN 2 - 1 - - - 
LAeqD - 12 6 1 - - 

Pora nocna 
LN 2 - 1 - - - 

LAeqN - 8 11 3 - - 
Rok 2016 

Pora dzienna 
LDWN 2 1 - - - - 
LAeqD - 13 5 - - - 

Pora nocna 
LN 2 1 - - - - 

LAeqN - 13 9 - - - 
* uzupełniono zgodnie z obowiązującymi normami dla dróg, tj. 68 dB (LDWN) i 65 dB (LAeqD) dla pory dnia oraz 
59 dB (LN) i 56 dB (LAeqN) dla pory nocy. 
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Tabela 1.1.3. Hałas drogowy w miastach, w porze dziennej, wg Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie (lata 2012 – 2016) 
(źródło GUS) 

Województwo Miasta Długość ulic w mieście Średnie 
ważone 

natężenie 
ruchu, 

pojazdów/ 

godz. 

Udział 
pojazdów 
ciężkich w 

ruchu 

w % 

ogółem w tym 
skontrolowanych 

przy których emisja hałasu przekracza maksymalny poziom dopuszczalny 60 dB 

Razem 0,1-5 
(dB) 

5-10 
(dB) 

10-15 
(dB) 

15-20 
(dB) 

ponad 20 
(dB) 

km w % 
skontrolowanych 

km % ogółem km 

małopolskie Bochnia 116 7,3 6,3 7,3 100 2,0 5,3 - - - 590 6,1 

małopolskie Brzesko . 2,6 . 2,6 100 - 2,6 - - - 507 3,0 

małopolskie Chrzanów . 1,8 . 1,8 100 - 1,8 - - - 999 7,1 

małopolskie Grybów . 0,4 . 0,4 100 - 0,4 - - - 197 9,9 

małopolskie Krynica Zdrój  7,9 . 7,9 100 - 7,9 - - - 441 8,7 

małopolskie Miechów  3,9 . 3,9 100 - 3,9 - - - 609 16,1 

małopolskie Mszana Dolna . 2,6 . 2,6 100 - 2,6 - - - 6585 6,2 

małopolskie Nowe Brzesko 17,6 0,8 4,5 0,8 100 0,8 - - - - 177 11,6 

małopolskie Nowy Sącz . 1,9 . 1,9 100 0,7 1,2 - - - 3520 18,3 

małopolskie Nowy Targ . 2,5 . 2,5 100 - 2,5 - - - 1028 9,0 

małopolskie Oświęcim . 4,2 . 4,2 100 - 4,2 - - - . . 

małopolskie Skawina . 0,5 . 0,5 100 0,5 - - - - 223 29,1 

małopolskie Stary Sącz . 3,2 . 3,2 100 - 3,2 - - - 666 9,5 

małopolskie Sucha Beskidzka . 3,0 . 3,0 100 2,0 1,5 - - - 713 1,8 

małopolskie Trzebinia . 1,8 . 1,8 100 - 1,8 - - - . . 

małopolskie Wojnicz . 0,5 . 0,4 80 0,3 0,1 - - - 164 16,1 
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małopolskie Wolbrom . 2,6 . 2,6 100 2,6 - - - - 287 3,7 

 

Tabela 1.1.4. monitoring Szczególnych uciążliwości hałasu samochodowego wg badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Krakowie (lata 2012 – 2016) (źródło GUS) 

 

Województwa 

 

Miasta/ 

Drogi krajowe 

 

Liczba 

punktów ze szczególną uciążliwością 

Liczba 

budynków położonych 

na odcinkach ze szczególną 

uciążliwością 

małopolskie Stróża / S7 1 27 

małopolskie Szczucin / 73 1 1 

małopolskie Wojnicz 1 1 
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1.2. Hałas kolejowy 

 

Hałas kolejowy powstaje w wyniku eksploatacji linii kolejowych. Na jego poziom 

w otoczeniu linii kolejowych wpływają następujące czynniki: 

− rodzaj taboru kolejowego, 

− konstrukcja i stopień zużycia szyn, 

− rodzaj jednostki napędowej, 

− rodzaj podłoża i konstrukcja podkładów, 

− prędkość pociągów, 

− długość składów, 

− warunki otoczenia linii kolejowych, 

− warunki meteorologiczne. 

Sieć kolejowa na terenie województwa małopolskiego zarządzana jest przez PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. Łączna długość linii kolejowych wynosi 1040,7 km. 

Największe obciążenie ruchem pasażerskim występuje na liniach magistralnych: 

¬ Kraków-Trzebinia-Katowice, 

¬ Kraków-Tarnów, 

¬ Kraków-Warszawa. 

Małopolskie linie kolejowe stanowią źródło niekorzystnych oddziaływań akustycznych 

z uwagi na fakt, iż na znacznym dystansie przebiegają przez tereny intensywnej zabudowy 

mieszkaniowej miasta Krakowa i Tarnowa. Zły stan techniczny nawierzchni kolejowej 

(przestarzałe podkłady drewniane) oraz wyeksploatowanie pojazdów trakcyjnych powodują, iż 

w województwie małopolskim hałas staje się szczególnie uciążliwy dla osób mieszkających 

w otoczeniu torowisk. 

W latach 2012-2016 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie 

przeprowadził pomiary hałasu kolejowego w 16 punktach w województwie. Pomiary 

wykonano rejestrując wszystkie zdarzenia akustyczne, a następnie analizując wyniki pomiarów 

zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 

2011 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 140, poz. 824). 
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Tabela 1.2.1. Liczba punktów pomiarowych w poszczególnych klasach przekroczeń hałasu 
kolejowego na terenach chronionych z akustycznego punktu widzenia w województwie 
małopolskim w latach 2012-2016 (źródło danych baza E-HAŁAS) 

 
Liczba punktów z przekroczeniem poziomów dopuszczalnych 

brak 
przekroczeń 

(0-5 dB) (5-10 dB) (10-15 dB) (15-20 dB) >20 dB 

Rok 2012 
Pora dzienna 

LAeqD 2 2 - - - - 
Pora nocna 

LAeqN 1 - 3 - - - 
Rok 2013 

Pora dzienna 
LAeqD 3 - - - - - 

Pora nocna 
LAeqN 2 - 1 - - - 

Rok 2014 
Pora dzienna 

LAeqD 2 - - - - - 
Pora nocna 

LAeqN 1 - - 1 - - 
Rok 2015 

Pora dzienna 
LAeqD 3 1 - - - - 

Pora nocna 
LAeqN 2 2 - - - - 

Rok 2016 
Pora dzienna 

LAeqD 2 - 1 - - - 
Pora nocna 

LAeqN 3 - - - - - 
 

Jak wynika z przeprowadzonych badań (tabela 1.2.1), w przekrojach pomiarowych 

wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu zarówno w porze dziennej, jak 

i nocnej. Najwięcej przekroczeń hałasu mierzonego podczas jednej doby (LAeqD, LAeqN) 

wykazano na terenie województwa małopolskiego w porze dziennej  w roku 2012, w porze 

nocnej również w roku 2012. W roku 2015 występowały przekroczenia zarówno w porze 

dziennej jak i nocnej. Natomiast w latach 2013 i 2014 występowały tylko pojedyncze 

przekroczenia w porze nocnej, a w roku 2016 pojedyncze w porze dziennej. 
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Zdjęcie 1.2.1. Pomiar hałasu kolejowego 

 

 

Wykres 1.2.1. Liczba punktów pomiarowych z przekroczeniem poziomów dopuszczalnych 
w latach 2012-2016 
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1.3. Hałas lotniczy 

 

Hałas lotniczy, podobnie jak hałas drogowy, zalicza się do bardzo uciążliwych 

zanieczyszczeń środowiska, pojawia się nagle, szybko osiąga wartość maksymalną, a następnie 

szybko maleje. Podaje się, iż dźwięki generowane przez startujący samolot sięgają 120-130 dB, 

czyli poziomu, po osiągnięciu którego odczuwalny jest ból. Dokuczliwość hałasu lotniczego 

przede wszystkim zależy od: wartości poziomu dźwięku pojedynczego zdarzenia, czasu trwania 

pojedynczych operacji (starty, lądowania) i przerw między poszczególnymi zdarzeniami, 

częstotliwości występowania hałasu, pory oddziaływania hałasu w ciągu doby (godziny 

dzienne lub nocne) oraz odległości zabudowy od źródła hałasu. Międzynarodowy Port Lotniczy 

Kraków – Balice to obecnie drugi polski port lotniczy po warszawskim Okęciu, zarówno pod 

względem ilości odprawianych pasażerów, jak i operacji lotniczych. 

W latach 2012-2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie 

przeprowadził pomiary hałasu lotniczego na obszarze lotniska, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią 

kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem – Realizacja ciągłych pomiarów hałasu dla 

lotnisk (Dz. U. 2011 Nr 140 poz. 824). Pomiary przeprowadzono w jednym punkcie leżącym 

w odległości 3225 m od pasa startowego, na wysokości 4 m.n.p.t. Punkt pomiarowy 

zlokalizowano na terenie chronionym w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych 

wielokondygnacyjnych, co pozwoliło ocenić stopień oddziaływania hałasu lotniczego na 

mieszkańców terenów przyległych do lotniska. Podczas badań zmierzono poziom hałasu 

wszystkich lądujących samolotów.  

W bazie EHAŁAS od 2014 roku gromadzone są również wyniki pomiarów ciągłego 

monitoringu hałasu lotniczego wokół lotniska Kraków – Balice prowadzone na podstawie art. 

177 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 

1232 z późn. zm.), przekazywanych co miesiąc przez Zarząd ”Mi ędzynarodowego Portu 

Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - Balice”. 
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Zdjęcie 1.3.1. Pomiar hałasu lotniczego. 

 
Tabela 1.3.1. Liczba punktów pomiarowych w poszczególnych klasach przekroczeń hałasu 
lotniczego na terenach chronionych z akustycznego punktu widzenia w województwie 
małopolskim w latach 2012-2016 (źródło danych baza E-HAŁAS) 

 
Liczba punktów z przekroczeniem poziomów dopuszczalnych 

brak 
przekroczeń 

(0-5 dB) (5-10 dB) (10-15 dB) (15-20 dB) >20 dB 

Rok 2012 
Pora dzienna 

LAeqD 1 - - - - - 
Pora nocna 

LAeqN - 1 - - -  
Rok 2013 

Pora dzienna 
LAeqD 1 - - - - - 

Pora nocna 
LAeqN 1 - - - - - 

Rok 2014 
Pora dzienna 

LAeqD - 3 2 1 2 - 
Pora nocna 

LAeqN - 4 3 2 1 - 
Rok 2015 

Pora dzienna 
LAeqD - 2 1 - - - 

Pora nocna 
LAeqN - 4 3 2 1 - 
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Rok 2016 
Pora dzienna 

LAeqD 1 3 2 - - - 
Pora nocna 

LAeqN 1 4 2 2 1 - 
 

 

Wykres 1.3.1. Liczba punktów pomiarowych z przekroczeniem poziomów dopuszczalnych 
w latach 2012-2016 

 

Jak wynika z przeprowadzonych badań (tabela 1.3.1), w latach 2014 - 2016 

w przekrojach pomiarowych wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

zarówno w porze dziennej, jak i nocnej (LAeqD, LAeqN). 
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1.4. Hałas przemysłowy 

 

Najczęstszą przyczyną nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie 

hałasu jest nieprawidłowa lokalizacja źródeł hałasu. Hałas przemysłowy, o którym mowa, 

dotyczy głównie mikro i małych przedsiębiorstw rozwijających działalność gospodarczą na 

posesjach o niewielkiej powierzchni, usytuowanych na terenach zabudowy mieszkaniowej. 

Coraz mniej skarg wpływa natomiast na duże zakłady przemysłowe. W ostatnich latach nasilił 

się problem uciążliwości akustycznych związanych z funkcjonowaniem działalności 

usługowej.  

Dominującym źródłem hałasu są tu najczęściej urządzenia klimatyzacyjno-

wentylacyjne zamontowane na zewnątrz budynku, pracujące w cyklu automatycznym, często 

całodobowo. Praca klimatyzatorów może nie jest zbyt głośna, jednak towarzyszy jej ciągły, 

jednostajny szum, który z pewnością może przeszkadzać. Spośród zbadanych przez WIOŚ 

obiektów emitujących hałas, dużą grupę stanowią zakłady związane z przemysłem drzewnym 

tj. tartaki, zakłady obróbki drewna, zakłady stolarskie, a także firmy zajmujące się branżą 

budowlaną, górniczą, stacje paliw, myjnie samochodowe. Pierwsze miejsce wśród urządzeń 

zakłócających klimat akustyczny zajmują tu maszyny tartaczne i stolarskie, szlifierki, 

suszarnie, spawarki, młoty, urządzenia budowlane, koparki, kruszarki. Na poziom hałasu 

generowanego przez obiekty przemysłowe wpływa także sposób i miejsce wykonywanej pracy.  

W każdym z badanych zakładów możemy mówić o zewnętrznych lub wewnętrznych 

źródłach hałasu, co oznacza pracę danego urządzenia wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń 

lub ewentualnie pracę przy otwartych lub zamkniętych drzwiach i oknach. Niekiedy, aby 

ograniczyć emisję ponadnormatywnego hałasu wystarczy przenieść hałasujące urządzenie do 

pomieszczenia lub po prostu pracować przy zamkniętych drzwiach i oknach. 
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Tabela 1.4.1. Hałas przemysłowy wg Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Krakowie (lata 2012 – 2016a)) (źródło GUS) 

    Zakłady skontrolowane emitujące hałas a)     Liczba Zakłady,  

              przekraczające poziomy dopuszczalne  b)    punktów które do- 

WOJEWÓDZTWA ogółem   %            pomiar. stosowały 

  razem z razem,   0,1-5 (dB)  5-10 (dB)  10-15 (dB) 15-20 (dB) ponad 20 dB  się do - 

    noc  dzień  noc  dzień  noc  dzień  noc  dzień  noc  dzień   noc  poziomów 

               dopuszcz. 

               w r. 2016 

POLSKA 3902 1300 57,8 412 409 210 176 84 109 28 36 12 22 11964 98 

Małopolskie  259 105 55,2 31 28 22 17 3 9 3 2 0 2 706 6 

a) W roku 2012 rozpoczął się kolejny pięcioletni cykl badań monitoringowych hałasu zakończony w 2016 r. 
b) Zakłady w systemie ewidencji stanu akustycznego GIOŚ  
 

Tabela 1.4.2. Liczba punktów pomiarowych w poszczególnych klasach przekroczeń hałasu 
przemysłowego na terenach chronionych z akustycznego punktu widzenia w województwie 
małopolskim w latach 2012-2016 (źródło danych baza E-HAŁAS) 

 
Liczba punktów z przekroczeniem poziomów dopuszczalnych 

brak 
przekroczeń 

(0-5 dB) (5-10 dB) (10-15 dB) (15-20 dB) >20 dB 

Rok 2012 
Pora dzienna 

LAeqD 73 12 13 4 2 - 
Pora nocna 

LAeqN 35 10 8 4 2 - 
Rok 2013 

Pora dzienna 
LAeqD 71 12 6 - - - 

Pora nocna 
LAeqN 12 14 7 3 1 - 

Rok 2014 
Pora dzienna 

LAeqD - 7 1 - - - 
Pora nocna 

LAeqN - 11 5 1 - - 
Rok 2015 

Pora dzienna 
LAeqD 2 11 3 - - - 

Pora nocna 
LAeqN 1 20 4 1 1 - 

Rok 2016 
Pora dzienna 

LAeqD - 6 6 2 1 - 
Pora nocna 

LAeqN - 16 4 1 2 - 
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Wykres 1.4.1. Liczba punktów pomiarowych z przekroczeniem poziomów dopuszczalnych 
w latach 2012-2016 

 

Jak wynika z przeprowadzonych badań (tabela 1.4.1), w latach 2012-2016 

w przekrojach pomiarowych występowały przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

zarówno w porze dziennej, jak i nocnej (LAeqD, LAeqN). 
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2. Mapy akustyczne – II runda mapowania akustycznego 

 

Mapy akustyczne służą do przygotowywania planów działań mających na celu poprawę 

jakości życia mieszkańców terenów, na których stwierdzono przekroczenia. Mapy te daje 

możliwość całościowej oceny stopnia zagrożenia terenów miejskich hałasem, określają jego 

przyczyny oraz przedstawiają prognozy zmian jego poziomu. Konieczność opracowania 

strategicznych map akustycznych miast wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 

27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 poz. 1232 z póź. zm.) oraz Dyrektywy 2002/49/WE 

Parlamentu  Europejskiego i Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 

w środowisku. Działania zmierzające do sporządzania mapy akustycznej w cyklu pięcioletnim 

oraz do ochrony społeczeństwa przed ponadnormatywnym działaniem hałasu należą do 

kompetencji władz samorządowych. Analiza mapy akustycznej poszczególnych miast 

i zobrazowanie rozprzestrzeniania hałasu oraz dane statystyczne pozwalają wnioskować, iż 

najistotniejszym czynnikiem decydującym o stanie klimatu akustycznego jest ruch drogowy. 

Jest to jeden z czynników, który oddziałuje na teren całego obszaru powodując przekroczenia 

norm. 

W 2012 roku na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska opracowano mapy 

akustyczne (wykonane w II rundzie mapowania) i przekazywane zgodnie z art. 120 ust. 

1 ustawy P.o.ś do WIOŚ w Krakowie (tabela 2.1). 

 

Tabela 2.1. Wykaz zgromadzonych przez WIOŚ w Krakowie  map akustycznych wykonanych 
w II rundzie mapowania 

Lp. 
Jednostka zobligowana 
do sporządzenia mapy 

akustycznej 
Nazwa opracowania Data wykonania 

1 

PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.                 
ul. Targowa 37,             

03-734 Warszawa 

Mapy akustyczne dla odcinków linii 
kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 
30 000 pociągów rocznie (dla potrzeb 

państwowego monitoringu środowiska) 

Listopad 

2011 rok 

2 

Województwo 
Małopolskie                      

ul. Basztowa 22,               
31-156 Kraków 

Mapy akustyczne dla odcinków dróg 
wojewódzkich Województwa 

Małopolskiego o natężeniu ruchem 
powyżej 3 000 000 przejazdów rocznie 
opracowana dla potrzeb państwowego 

monitoringu środowiska 

Listopad 

2011 rok 
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Lp. 
Jednostka zobligowana 
do sporządzenia mapy 

akustycznej 
Nazwa opracowania Data wykonania 

3 

Stalexport Autostrada 
Małopolska S.A.             
ul. Piaskowa 20,                 

41-404 Mysłowice 

Mapa akustyczna terenów położonych w 
obszarze oddziaływania autostrady płatnej 
A4 Katowice – Kraków od km 340+200 
(węzeł „Murckowska”) do km 401+100 

(węzeł „Balice”), odcinek na terenie 
województwa małopolskiego”. 

Grudzień 

2011 rok 

4 

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i 

Autostrad                    
ul. Żelazna 59,              

00-848 Warszawa 

Sporządzenie map akustycznych dla dróg 
krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 

pojazdów – 9 zadań – o łącznej długości 
7 709,814 km. Mapa akustyczna dróg 
krajowych na terenie województwa 

małopolskiego 

Sierpień 

2012 rok 

5 

Urząd Miasta w 
Krakowie                   

pl. Wszystkich 
Świętych 3-4,            

31-004 Kraków 

Mapa akustyczna Miasta Krakowa 2012 
Czerwiec 

2012 rok 

6 

PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.            
ul. Targowa 37,         

03-734 Warszawa 

Mapy akustyczne dla odcinków linii 
kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 
30 000 pociągów rocznie (dla potrzeb 

państwowego monitoringu środowiska) 
Aktualizacja: kwiecień 2013 rok. 

Kwiecień 

2013 rok 

7 

Gmina Miasta Tarnów- 
Urząd Miasta Tarnowa 

ul. Mickiewicza 2     
33-100 Tarnów 

Mapa akustyczna miasta Tarnowa 
Lipiec 

2014 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

2.1. Drogi krajowe [7] 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała mapę akustyczną dla dróg 

krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów na terenie województwa małopolskiego. 

Poniższe dane pochodzą z opracowania „Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych 

o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów – 9 zadań – o łącznej długości 7 709,814 km. Mapa 

akustyczna dróg krajowych na terenie województwa małopolskiego” dostarczonego do 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Mapa akustyczna została 

opracowana dla 87 odcinków dróg krajowych na terenie województwa małopolskiego    (mapa 

2.1.1.) 

 

Mapa 2.1.1. Lokalizacja analizowanych odcinków dróg krajowych na terenie poszczególnych 
powiatów województwa małopolskiego 
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Tabela 2.1.1. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości 
poziomu LDWN w powiatach 

Lp. Nazwa powiatu 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy 
w przedziałach wartości poziomu LDWN 

50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB >70 dB 

1. bocheński 102592 3209 1554 740 559 334 

2. brzeski 91643 5713 3118 1828 1165 347 

3. chrzanowski 127540 1210 818 583 279 138 

4. dąbrowski 58631 575 314 276 242 158 

5. gorlicki 107148 399 212 248 4 0 

6. krakowski 256260 8149 5255 5755 4784 1000 

7. grodzki Kraków 756183 4760 1052 0219 39 9 

8. limanowski 125108 2497 1942 1773 1076 393 

9. miechowski 49977 762 496 391 217 51 

10. myślenicki 120903 6436 3731 1713 900 252 

11. nowosądecki 204092 1625 937 824 480 68 

12. grodzki Nowy 
Sącz 

84537 
0 0 0 0 0 

13. nowotarski 185917 2737 2008 1382 274 4 

14. olkuski 113810 1853 1198 917 168 0 

15. oświęcimski 153705 2169 1207 1244 1041 206 

16. suski 83006 1162 831 719 672 80 

17. tarnowski 196810 5517 2610 311 1193 455 

18. grodzki Tarnów 114635 1713 477 89 18 15 

19. tatrzański 65542 1287 1049 743 212 30 

20. wadowicki 156488 4239 2757 2508 1945 359 

21. wielicki 112161 3924 1095 486 232 29 
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Tabela 2.1.2. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości 
poziomu LN w powiatach 

Lp. Nazwa powiatu 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy 
w przedziałach wartości poziomu LN 

50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB >70 dB 

1. bocheński 102592 2658 1347 653 487 187 

2. brzeski 91643 4424 2465 1635 698 113 

3. chrzanowski 127540 1070 781 309 181 57 

4. dąbrowski 58631 477 295 259 254 51 

5. gorlicki 107148 230 296 29 0 0 

6. krakowski 256260 6667 5399 5817 2545 151 

7. grodzki 
Kraków 

756183 
3035 498 123 24 0 

8. limanowski 125108 2007 1754 1220 459 0 

9. miechowski 49977 684 446 347 147 6 

10. myślenicki 120903 5284 2729 1185 528 60 

11. nowosądecki 204092 1172 918 580 188 16 

12. grodzki Nowy 
Sącz 

84537 
0 0 0 0 0 

13. nowotarski 185917 2157 1535 521 44 0 

14. olkuski 113810 1581 997 585 45 0 

15. oświęcimski 153705 1707 1138 1241 591 45 

16. suski 83006 1049 724 771 177 8 

17. tarnowski 196810 4689 2216 1235 971 221 

18. grodzki Tarnów 114635 1260 295 48 24 6 

19. tatrzański 65542 1107 782 219 45 0 

20. wadowicki 156488 3362 2643 2292 968 2 

21. wielicki 112161 2584 684 345 116 8 
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Tabela 2.1.3. Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LDWN – województwo 
małopolskie 

Wskaźnik LDWN 
poziomy dźwięku w środowisku 

Województwo małopolskie 
55- 60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75 dB 

Powierzchnia obszarów 
eksponowanych w danym 

zakresie [km2] 
124,775 70,023 37,200 21,032 15,781 

Liczba lokali mieszkalnych w 
danym zakresie [tys.] 

16,082 8,619 6,237 4,013 1,008 

Liczba eksponowanych 
mieszkańców w danym zakresie 

[tys.] 
59,938 32,663 23,748 15,501 3,927 

 

Tabela 2.1.4. Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LN – województwo 
małopolskie 

Wskaźnik LN 
poziomy dźwięku w środowisku 

Województwo małopolskie 
55- 60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75 dB 

Powierzchnia obszarów 
eksponowanych w danym zakresie 

[km2] 
101,259 54,015 28,632 16,162 8,403 

Liczba lokali mieszkalnych w 
danym zakresie [tys.] 

12,607 7,338 5,063 2,200 0,242 

Liczba eksponowanych 
mieszkańców w danym zakresie 

[tys.] 
47,204 27,940 19,415 8,493 0,931 
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Tabela 2.1.5. Liczba mieszkańców [tys.] eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach 
wartości poziomu LDWN 

Lp. Numer drogi 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy 
w przedziałach wartości poziomu LDWN 

50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB >70 dB 

1. DK 28 4,829 3,538 3,162 2,244 0,655 

2. DK 28a 0,100 0,012 0,000 0,000 0,000 

3. DK 44 2,338 1,193 1,080 0,730 0,153 

4. DK 47 3,847 2,955 2,079 0,480 0,034 

5. DK 49 1,252 1,152 0,632 0,082 0,000 

6. DK 4 12,434 5,750 2,677 1,785 1,004 

7. DK 4c 1,310 0,600 0,089 0,000 0,000 

8. DK 52 4,545 3,021 2,876 2,187 0,317 

9. DK 73 0,964 0,653 0,590 0,648 0,180 

10. DK 75 5,651 3,049 2,410 1,512 0,227 

11. DK 79 3,732 2,349 2,568 1,774 0,368 

12. DK 7 7,177 3,979 3,005 2,630 0,798 

13. DK 87 0,052 0,012 0,000 0,004 0,000 

14. DK 94 2,813 2,057 2,381 1,292 0,100 

15. DK 94g 1,090 0,284 0,084 0,004 0,000 

16. DK S7b 3,611 2,257 0,744 0,280 0,092 

17. Autostrada A4 6,904 1,701 0,423 0,063 0,009 
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Tabela 2.1.6. Liczba mieszkańców [tys.] eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach 
wartości poziomu LN  

Lp. Numer drogi 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy 
w przedziałach wartości poziomu LN 

50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB >70 dB 

1. DK 28 3,984 3,184 2,515 1,013 0,030 

2. DK 28a 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 

3. DK 44 1,846 1,081 0,999 0,347 0,015 

4. DK 47 3,073 2,285 0,718 0,081 0,000 

5. DK 49 1,118 0,696 0,203 0,012 0,000 

6. DK 4 10,129 4,762 2,150 1,619 0,519 

7. DK 4c 1,218 0,395 0,048 0,000 0,000 

8. DK 52 3,619 2,958 2,570 1,030 0,002 

9. DK 73 0,848 0,664 0,641 0,470 0,051 

10. DK 75 4,048 2,613 2,077 0,672 0,032 

11. DK 79 2,853 2,654 2,073 0,810 0,069 

12. DK 7 5,774 3,309 3,003 1,780 0,189 

13. DK 87 0,024 0,000 0,004 0,000 0,000 

14. DK 94 2,410 2,131 2,212 0,505 0,000 

15. DK 94g 0,631 0,156 0,008 0,000 0,000 

16. DK S7b 3,235 1,517 0,436 0,188 0,024 

17. Autostrada A4 4,472 0,893 0,235 0,028 0,000 

 

 

Tabela 2.1.7. Hałas drogowy w aglomeracji – odsetek osób eksponowanych 

Wskaźnik poziomu dźwięku Średni udział procentowy ogólnej liczby 
mieszkańców eksponowanych na hałas 

w województwie małopolskim 
Poziom LDWN >55 dB 4,1% 
Poziom LDWN > 55 dB tylko główne drogi 
(powyżej 3 mln pojazdów rocznie) 

2,3% 

Poziom LN >50 dB 2,4% 
Poziom LN > 50 dB tylko główne drogi 
(powyżej 3 mln pojazdów rocznie) 

3,2% 
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Mapa 2.1.2. Mapa imisyjna dla poziomu LDWN – fragment drogi krajowej nr 7 – Głogoczów-
Jawornik 

 

Jak wynika z opracowanych zestawień, najwięcej osób, lokali i terenów jest narażone 

na niższe poziomy hałasu i przekroczenia wartości dopuszczalnych, co generalnie wynika 

z położenia względem źródła hałasu (spadek hałasu ze wzrostem odległości), a w przypadku 

mniejszej odległości - z podejmowanych działań ochronnych, np. w postaci ekranów 

akustycznych. Tym niemniej stwierdzono, że ok. 8 tysięcy osób w województwie małopolskim 

żyje w złym i bardzo złym środowisku akustycznym, zanieczyszczonym przez hałas dróg 

krajowych.  

W związku z powyższym, jednym z celów priorytetowych powinno być dążenie do 

poprawy stanu akustycznego środowiska. Działania w tym kierunku były i są prowadzone, 

zarówno bezpośrednio przez Zarządzającego oraz w ramach Programów Ochrony przed 

Hałasem. Podstawowe (najbardziej skuteczne) kierunki i zakresy działań niezbędnych do 

przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku obejmują kilka podstawowych 

działań: naprawę / wymianę nawierzchni jezdni, budowę tras alternatywnych, zwłaszcza dla 

ruchu tranzytowego, budowę ekranów akustycznych, wprowadzenie obszarów ograniczonego 

użytkowania. 
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2.2. Drogi wojewódzkie [8] 

 

Zarządca dróg wojewódzkich wykonała mapę akustyczną dla dróg wojewódzkich 

o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów na terenie województwa małopolskiego. Poniższe dane 

pochodzą z opracowania „Mapy akustyczne dla odcinków dróg wojewódzkich Województwa 

Małopolskiego o natężeniu ruchem powyżej 3 000 000 przejazdów rocznie opracowana dla 

potrzeb państwowego monitoringu środowiska” dostarczonego do Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. 

Mapy zawarte w opracowaniu zostały wykonane dla poniższych odcinków dróg 

wojewódzkich o rocznym natężeniu ruchu przekraczającym 3 000 000 pojazdów, Analizowane 

odcinki dróg wojewódzkich znajdują się na terenie 45 gmin w 17 powiatach województwa 

małopolskiego  (lokalizacja odcinków została pokazana na mapie 2.2.1, a zestawienie w tabeli 

2.2.1): 

- powiat bocheński: DW nr 965, 

- powiat brzeski: DW nr 768, 

- powiat chrzanowski: DW nr 780, DW nr 781, DW nr 933, 

- powiat gorlicki: DW nr 993, 

- powiat krakowski: DW nr 773, DW nr 774, DW nr 776, DW nr 780, DW nr 794, 

- powiat limanowski: DW nr 965, DW nr 968, 

- powiat miechowski: DW nr 783, 

- powiat myślenicki : DW nr 967, DW nr 968, 

- powiat nowosądecki: DW nr 969, DW nr 971, DW nr 981, 

- powiat nowotarski: DW nr 957, 

- powiat olkuski: DW nr 783, DW nr 791, 

- powiat oświęcimski: DW nr 780, DW nr 933, DW nr 948, 

- powiat proszowicki: DW nr 775, 

- powiat suski: DW nr 946, 

- powiat tarnowski: DW nr 977, 

- powiat tatrzański: DW nr 958, 

- powiat wielicki: DW nr 964. 
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Tabela 2.2.1. Zestawienie odcinków dróg wojewódzkich, dla których wykonuje się mapy 
akustyczne, w podziale na powiaty 

Numer 
punktu 
pomiar. 

Numer  
drogi 

Opis odcinka 
Powiat Pikietaż Długość 

(km) 
Nazwa 

Pocz. Końc. 
12088 965 14.9 16.9 2.0 BOCHNIA /PRZEJŚCIE/ 

bocheński 12148 965 16.9 19.1 2.2 BOCHNIA /PRZEJŚCIE/ 
12149 965 19.1 19.8 0.7 BOCHNIA /PRZEJŚCIE/ 
12004 768 91.6 93.6 2.0 BRZESKO /PRZEJŚCIE/ brzeski 
12023 781 0.0 2.7 2.7 CHRZANÓW /PRZEJŚCIE/ 

chrzanowski 12048 933 83.5 87.2 3.7 LIBIĄŻ /PRZEJŚCIE/ 
12049 933 87.2 91.2 4.0 LIBIĄŻ - CHRZANÓW 
12050 933 91.2 93.0 1.8 CHRZANÓW /PRZEJŚCIE/ chrzanowski 

12022 780 49.3 54.6 5.3 
CHEŁMEK /PRZEJŚCIE/ - 

GR. WOJ. 
chrzanowski, 
oświęcimski 

12142 993 0.0 1.8 1.8 GORLICE /PRZEJŚCIE/ gorlicki 
12007 773 20.5 30.4 9.9 SKAŁA - IWANOWICE 

krakowski 

12008 774 0.0 4.8 4.8 ZABIERZÓW - BALICE 
12009 774 4.8 8.4 3.6 BALICE - KRYSPINÓW 
12014 776 14.0 18.0 3.9 KRAKÓW - KOCMYRZÓW 
12017 780 9.0 10.2 1.2 KRAKÓW - KRYSPINÓW 
12018 780 10.2 13.5 3.3 KRYSPINÓW - LISZKI 
12043 794 70.6 86.3 15.8 SKAŁA - KRAKÓW 

12092 965 48.4 52.8 4.5 
MŁYNNE – LIMANOWA 

/PRZEJŚCIE/ 
limanowski 

12100 968 8.4 9.5 9.5 
MSZANA DOLNA 

/PRZEJŚCIE/ 
12033 783 39.2 43.5 4.3 MIECHÓW /PRZEJŚCIE/ miechowski 
12096 967 0.0 0.8 0.8 MYŚLENICE /PRZEJŚCIE/ myślenicki 

12099 968 0.0 8.4 8.4 LUBIEŃ - MSZANA DOLNA 
myślenicki, 
limanowski 

12108 969 45.4 59.9 14.5 
ZABRZEŻ - GOŁKOWICE 

DOLNE 

nowosądecki 
12109 969 59.9 67.4 7.5 STARY SĄCZ /PRZEJŚCIE/ 

12111 971 0.0 4.7 4.7 
KRYNICA-ZDRÓJ 

/PRZEJŚCIE/ 

12157 981 45.7 48.9 3.2 
KRYNICA-ZDRÓJ 

/PRZEJŚCIE/ 
12066 957 65.5 68.3 2.8 NOWY TARG /PRZEJŚCIE/ nowotarski 
12029 783 0.0 18.5 18.5 OLKUSZ - WOLBROM 

olkuski 12030 783 18.5 21.5 3.0 WOLBROM /PRZEJŚCIE/ 
12038 791 59.8 60.9 1.1 OLKUSZ /PRZEJŚCIE/ 
12044 933 63.2 65.6 2.4 GR. WOJ. - BRZESZCZE 

oświęcimski 
12045 933 65.6 67.9 2.3 BRZESZCZE /PRZEJŚCIE/ 
12046 933 67.9 74.7 6.8 BRZESZCZE - OŚWIĘCIM 
12053 948 0.0 7.5 7.5 OŚWIĘCIM - ŁĘKI 
12054 948 7.5 16.2 8.6 ŁĘKI - KĘTY 

12047 933 74.7 83.5 8.8 OŚWIĘCIM - LIBIĄŻ 
oświęcimski, 
chrzanowski 

12011 775 17.1 17.9 0.8 PROSZOWICE /PRZEJŚCIE/ proszowicki 

12052 946 31.2 36.9 5.7 
SUCHA BESKIDZKA 

/PRZEJŚCIE/ 
suski 
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Numer 
punktu 
pomiar. 

Numer  
drogi 

Opis odcinka 
Powiat Pikietaż Długość 

(km) 
Nazwa 

Pocz. Końc. 
12125 977 0.6 15.8 15.2 TARNÓW - TUCHÓW tarnowski 
12070 958 45.6 50.7 5.1 ZAKOPANE /PRZEJŚCIE/ tatrzański 

12080 964 38.0 43.5 5.6 
WIELICZKA - 

NIEPOŁOMICE 
wielicki 

 

 

 

Mapa 2.2.1. Lokalizacja analizowanych odcinków dróg wojewódzkich na tle powiatów 
województwa małopolskiego 
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Tabela 2.2.2. Liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażone na 
hałas pochodzący od ruchu drogowego, ocenianych wskaźnikiem LDWN 

Zakres zasięgu hałasu 
[dB] 

Liczba lokali Liczba osób 

55-60 11 250 37 915 
60-65 7 307 24 232 
65-70 8 764 28 788 
70-75 5 802 19 083 

powyżej 75 1 006 3 274 
 

Tabela 2.2.3. Liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażone na 
hałas pochodzący od ruchu drogowego, ocenianych wskaźnikiem LN 

Zakres zasięgu hałasu 
[dB] 

Liczba lokali Liczba osób 

50-55 7 786 23 471 
55-60 7 802 25 731 
60-65 6 622 22 024 
65-70 1 658 5 458 
70-75 12 37 

powyżej 75 0 0 
 

Tabela 2.2.4. Informacje o obiektach zagrożonych hałasem, ocenianych wskaźnikiem LDWN 

Obszar województwa małopolskiego 

Przekroczenia wskaźnika hałasu drogowego LDWN w dB: 
do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 
niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów zagrożonych 
w danym zakresie [km²] 

4.462 2.657 0.869 0.047 0.000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

9.997 10.819 5.918 1.050 0.000 

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym 
zakresie [tys.] 

27.270 30.298 16.206 2.761 0.000 

Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

20 19 10 3 0 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej w danym zakresie 

16 10 10 1 0 

Inne obiekty budowlane istotne z punktu 
widzenia ochrony przed hałasem (liczba 

obiektów) 
0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Tabela 2.2.5. Hałas drogowy w aglomeracji – odsetek osób eksponowanych 

Wskaźnik poziomu dźwięku Średni udział procentowy ogólnej liczby 
mieszkańców eksponowanych na hałas w 

województwie małopolskim 
Poziom LDWN > 55 dB tylko główne drogi 
(powyżej 3 mln pojazdów rocznie) 

3,42% 

Poziom LN > 50 dB tylko główne drogi 
(powyżej 3 mln pojazdów rocznie) 

2,31% 

 

Tabela 2.2.6. Informacje o obiektach zagrożonych hałasem, ocenianych wskaźnikiem LN 

Obszar województwa małopolskiego 

Przekroczenia wskaźnika hałasu drogowego LN w dB: 
do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 
niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów zagrożonych 
w danym zakresie [km²] 

3.638 1.660 0.158 0.000 0.000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

10.073 7.918 1.847 0.014 0.000 

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym 
zakresie [tys.] 

28.160 21.771 4.949 0.035 0.000 

Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej w danym zakresie 

2 3 1 0 0 

Inne obiekty budowlane istotne z punktu 
widzenia ochrony przed hałasem (liczba 

obiektów) 
0 0 0 0 0 

 

Tabela 2.2.7. Wyniki pomiarów 

Nr drogi 
wojewódzkiej 

LAeqT 
[dB] 

LAeqTK 
[dB] 

971 69.0 69.0 

993 61.2 61.2 

977 66.0 66.0 

958 63.2 63.2 

957 70.0 70.0 

969 65.9 65.9 

965 70.7 70.7 

768 63.4 63.4 

965 65.7 65.7 

968 67.4 67.4 

964 69.2 69.2 
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Nr drogi 
wojewódzkiej 

LAeqT 
[dB] 

LAeqTK 
[dB] 

776 68.9 68.9 

775 64.6 64.6 

946 64.5 64.5 

774 68.2 68.2 

794 65.0 65.0 

783 64.7 64.7 

948 71.7 71.7 

948 71.9 71.9 

783 67.3 67.3 

Oznaczenia: 
LAeqT – wartość równoważnego poziomu dźwięku A dla czasu odniesienia T 
LAeqTK – wartość równoważnego poziomu dźwięku A dla czasu odniesienia T po korekcie z uwagi na 
lokalizację punktu pomiarowego przy elewacji budynku 
 

Mapa 2.2.2. Mapa imisyjna LDWN – odcinek drogi wojewódzkiej nr  933 
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W podsumowaniu opracowania wyników mapy akustycznej dla dróg wojewódzkich można 

wyszczególnić metody, które mogą zostać zastosowane przez zarządzającego drogą: 

a) ochrona przed hałasem w strefie emisji: 

• pojazd i kierowca; 

- konstrukcja pojazdu, konstrukcja silnika, rodzaj stosowanych opon, 

- metody i środki związane ze stylem jazdy kierowców. 

• projektowanie dróg, dobór poszczególnych elementów drogi; 

- lokalizacja drogi i jej otoczenie, 

- przekrój podłużny drogi, 

- przekrój poprzeczny drogi, 

- nawierzchnia drogi. 

• organizacja ruchu; 

- regulacja natężenia ruchu pojazdów, 

- regulacja struktury pojazdów, 

- regulacja płynności ruchu, 

- uspokojenie ruchu. 

b) ochrona przed hałasem w strefie imisji: 

• urządzenia zlokalizowane na drodze fali dźwiękowej pomiędzy źródłem hałasu a odbiorcą: 

- ekrany akustyczne w postaci konstrukcji typu ściana, 

- wały (ekrany) ziemne, 

- kombinacja wału ziemnego z ekranem akustycznym, 

- zabudowa niemieszkalna mająca na celu ochronę budynków mieszkalnych, 

- pasy zieleni izolacyjnej. 

• metody i środki związane z lokalizacją i odpowiednim ukształtowaniem budynku oraz jego 

izolacją przed oddziaływaniami akustycznymi: 

- lokalizowanie budynków mieszkalnych w odpowiedniej odległości od tras komunikacyjnych, 

- zmiana przeznaczenia funkcji budynku, 

- wykonanie budynków z zaprojektowanymi ekranami na elewacji, 

- domknięcia (ekrany) ścian szczytowych dla budynków zlokalizowanych prostopadle w stosunku do 

drogi, 

- wymiana stolarki okiennej i izolacja ścian budynków. 
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Tabela 2.2.8. Możliwość zastosowania przez Zamawiającego różnych metod i środków 
ochrony przed nadmiernym hałasem 

Metoda / środek ochrony przed hałasem 
Wielkość redukcji 
hałasu 

Możliwość zastosowania 
metody przez Zamawiającego 

Ochrona przed hałasem w strefie emisji 
Grupa 1: Pojazd i kierowca 
konstrukcja pojazdu, konstrukcja silnika, rodzaj 
stosowanych opon 

+ - 

metody i środki związane ze stylem jazdy kierowców ++ + 
Grupa 2: Projektowanie dróg, dobór poszczególnych elementów drogi 
lokalizacja drogi i jej otoczenie +++ +++ 
przekrój podłużny drogi + +++ 
przekrój poprzeczny drogi + +++ 
nawierzchnia drogi ++ +++ 
Grupa 3: Organizacja ruchu 
regulacja natężenia ruchu pojazdów + + 
regulacja struktury pojazdów ++ +++ 
regulacja płynności ruchu +++ +++ 
uspokojenie ruchu ++ +++ 
Ochrona przed hałasem w strefie imisji 
Grupa 4: Urządzenia zlokalizowane na drodze fali dźwiękowej pomiędzy źródłem hałasu a odbiorcą 
ekrany akustyczne w postaci konstrukcji typu ściana ++ + 
wały (ekrany) ziemne +++ + 
kombinacja wału ziemnego z ekranem akustycznym +++ + 
zabudowa niemieszkalna mająca na celu ochronę 
budynków mieszkalnych 

++ - 

pasy zieleni izolacyjnej * * 
Grupa 5: Metody i środki związane z lokalizacją i odpowiednim ukształtowaniem budynku oraz jego izolacją 
przed oddziaływaniami akustycznymi 
lokalizowanie budynków mieszkalnych w odpowiedniej 
odległości od tras komunikacyjnych 

+++ * 

zmiana przeznaczenia funkcji budynku +++ * 
wykonanie budynków z zaprojektowanymi ekranami na 
elewacji 

+++ - 

domknięcia (ekrany) ścian szczytowych dla budynków 
zlokalizowanych prostopadle w stosunku do drogi 

+++ - 

wymiana stolarki okiennej i izolacja ścian budynków 
(metoda ogranicza hałas jedynie wnętrze budynku) 

++ + 

Oznaczenia: 
+++ – duże 
++ – średnie 
+ – małe 
* – śladowe 
- – brak 
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2.3. Linie kolejowe [9] 

 

Zarządca linii kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe wykonał mapę akustyczną dla 

odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie na terenie 

województwa małopolskiego. Poniższe dane pochodzą z opracowania „Mapy akustyczne dla 

odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie (dla potrzeb 

państwowego monitoringu środowiska)” dostarczonego do Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Krakowie. 

Na terenie województwa małopolskiego zlokalizowane są trzy linie przecinające 

powiaty: 

• powiat bocheński, 

• powiat brzeski, 

• powiat chrzanowski, 

• powiat krakowski, 

• powiat m. Kraków, 

• powiat m. Tarnów, 

• powiat miechowski, 

• powiat tarnowski, 

• powiat wielicki. 

Mapy akustyczne na terenie województwa małopolskiego są wykonywane dla 

fragmentów linii kolejowych nr 8, nr 91 i nr 133. Szczegółowa lista odcinków poszczególnych 

linii kolejowych wraz z ich parametrami ruchowymi została przedstawiona w tabeli 2.3.1 (mapa 

2.3.1, 2.3.2): 

- nr 8 – Warszawa Zachodnia- Kraków Główny Osobowy 

- nr 91 – Kraków Główny Osobowy – Medyka 

- nr 133 – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny Osobowy 
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Tabela 2.3.1. Lista odcinków linii kolejowych w województwie małopolskim, po których 
przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie 

Nr 
linii  

Nazwa linii 
Kod 

odcinka 
Nazwa odcinka 

Kod 
IZ 

Kilometraż 
Długość 
odcinka 

Liczba pociągów rocznie 
początku 
odcinka 

końca 
odcinka 

pasażerskie towarowe ogółem 

8 

WARSZAWA 
ZACHODNIA  

– KRAKÓW GŁÓWNY 
OSOBOWY 

L 
KOZŁÓW – 

TUNEL 
5 262.149 266.365 4.216 28 251 6 461 34 712 

8 

WARSZAWA 
ZACHODNIA  

– KRAKÓW GŁÓWNY 
OSOBOWY 

L 
KOZŁÓW – 

TUNEL 
6 266.365 267.778 1.413 28 247 6 461 34 708 

91 
KRAKÓW GŁÓWNY 

OSOBOWY – 
MEDYKA 

A 

KRAKÓW 
GŁÓWNY 

OSOBOWY  
– KRAKÓW 
PŁASZÓW 

6 0.000 4.091 4.091 53 283 51 53 334 

91 
KRAKÓW GŁÓWNY 

OSOBOWY – 
MEDYKA 

B 

KRAKÓW 
PŁASZÓW – 
KRAKÓW 

BIEŻANÓW 

6 4.091 8.400 4.309 35 558 128 35 686 

91 
KRAKÓW GŁÓWNY 

OSOBOWY – 
MEDYKA 

D GAJ – RUDZICE 6 10.037 16.366 6.329 24 922 11 268 36 190 

91 
KRAKÓW GŁÓWNY 

OSOBOWY – 
MEDYKA 

E 
RUDZICE – 
PODŁĘŻE 

6 16.366 18.404 2.038 24 922 10 362 35 285 

91 
KRAKÓW GŁÓWNY 

OSOBOWY – 
MEDYKA 

F 
PODŁĘŻE – 
TARNÓW 

6 18.404 77.432 59.028 24 922 9 176 34 098 

133 

DĄBROWA 
GÓRNICZA 

ZĄBKOWICE  
– KRAKÓW GŁÓWNY 

OSOBOWY 

F 
PIECZYSKA – 
TRZEBINIA 

6 24.093 31.716 7.623 29 426 10 804 40 230 

133 

DĄBROWA 
GÓRNICZA 

ZĄBKOWICE 
 – KRAKÓW 

GŁÓWNY OSOBOWY 

G 
TRZEBINIA – 

KRAKÓW 
MYDLNIKI 

6 31.716 63.304 31.588 44 187 10 435 54 622 

133 

DĄBROWA 
GÓRNICZA 

ZĄBKOWICE  
– KRAKÓW GŁÓWNY 

OSOBOWY 

H 

KRAKÓW 
MYDLNIKI  
– KRAKÓW 
GŁÓWNY 

OSOBOWY 

6 63.304 70.799 7.495 63 433 456 63 890 
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Mapa 2.3.1. Lokalizacja analizowanych linii kolejowych w województwie małopolskie 

 

Mapa 2.3.2. Lokalizacja punktów pomiarów hałasu wykonanych w ramach opracowania na 
terenie województwa małopolskiego 
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Tabela 2.3.2. Liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażone na 
hałas pochodzący od ruchu kolejowego, ocenianych wskaźnikiem LDWN 

Zakres zasięgu hałasu 
[dB] 

Liczba 
lokali 

Liczba 
osób 

55-60 3 246 7 932 
60-65 1 039 2 547 
65-70 181 442 
70-75 26 55 

powyżej 75 4 9 
 

Tabela 2.3.3. Liczba lokali mieszkalnych oraz osób, z dokładnością do stu, zamieszkujących te 
lokale, narażone na hałas pochodzący od ruchu kolejowego, ocenianych wskaźnikiem LN 

Zakres zasięgu hałasu 
[dB] 

Liczba 
lokali 

Liczba 
osób 

55-60 2 573 6 273 
60-65 614 1 511 
65-70 109 271 
70-75 18 37 

powyżej 75 2 573 6 273 
 

Tabela 2.3.4. Informacje o obiektach zagrożonych hałasem kolejowym, ocenianych 
wskaźnikiem LDWN 

Obszar województwa małopolskiego 

Przekroczenia wskaźnika hałasu drogowego LDWN w dB: 

do 5 dB > 5-10 dB 
> 10-15 

dB 
> 15-20 

dB 
pow. 20 

dB 
Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
Powierzchnia obszarów zagrożonych 

w danym zakresie [km²] 
0.177 0.029 0,001 0.000 0.000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

0.097 0.001 0.000 0.000 
0.000 

Liczba zagrożonych mieszkańców w 
danym zakresie [tys.] 

0.237 0.002 0.000 0.000 0.000 

Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w danym 

zakresie 
0 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane istotne z punktu 
widzenia ochrony przed hałasem (liczba 

obiektów) 
0 0 0 0 0 
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Tabela 2.3.5. Informacje o obiektach zagrożonych hałasem kolejowym, oceniany wskaźnikiem 
LN 

Obszar województwa małopolskiego 

Przekroczenia wskaźnika hałasu drogowego LN w dB: 

do 5 dB > 5-10 dB 
> 10-15 

dB 
> 15-20 

dB 
pow. 20 

dB 
Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 
Powierzchnia obszarów zagrożonych 

w danym zakresie [km²] 
0.136 0.024 0.014 0.000 0.000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

0.070 0.000 0,000 0.000 0.000 

Liczba zagrożonych mieszkańców w 
danym zakresie [tys.] 

0.172 0.000 0,000 0.000 0.000 

Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w danym 

zakresie 
0 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane istotne z punktu 
widzenia ochrony przed hałasem (liczba 

obiektów) 
0 0 0 0 0 

 

 

 

Tabela 2.3.6. Hałas kolejowy w aglomeracji – odsetek osób eksponowanych 

Wskaźnik poziomu dźwięku Średni udział procentowy ogólnej liczby 
mieszkańców eksponowanych na hałas w 

województwie 
Poziom LDWN > 55 dB 0,33% 
Poziom LN > 50 dB 0,43% 
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Mapa 2.3.3. Mapa terenów zagrożonych hałasem LDWN – fragment linii kolejowej 

 

Mapy akustyczne powstały dla oceny klimatu akustycznego terenów położonych 

w sąsiedztwie odcinków linii kolejowych w województwie małopolskim, w związku z jego 

wysokim obciążeniem ruchem pojazdów szynowych, przekraczającym wartość 30 000 

składów pociągów w ciągu roku (rok analizy - 2010).  

Analizowane linie kolejowe stanowią potencjalne źródło niekorzystnych oddziaływań 

akustycznych z uwagi na fakt, iż na znacznym dystansie przebiegają przez tereny intensywnej 

zabudowy mieszkaniowej Krakowa i Tarnowa. 

Na podstawie dokonanej analizy należy uznać obecny stan warunków akustycznych 

w otoczeniu analizowanych linii kolejowych za zadawalający, co wymagać będzie jedynie 

nieznacznej liczby działań ograniczających jej oddziaływanie akustyczne. Stwierdzony zasięg 

przestrzenny przekroczeń wartości dopuszczalnych w zasadzie nie wykracza poza odległość 

około 50 m od osi linii kolejowej, a maksymalne zakresy przekroczeń mieszczą się w zakresie 

5 dB. 
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2.4. Mapa akustyczna autostrady A-4 Katowice-Kraków [10] 

 

Przedmiotowy odcinek Katowice - Kraków jest częścią autostrady A-4 Zgorzelec – 

Korczowa, która przebiega z zachodu na wschód Polski przez następujące województwa: 

dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. Przebieg autostrady przez w/w 

województwa został ustalony w latach 30-tych XX wieku i był utrwalony w obowiązujących 

do 31 grudnia 2003 roku planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin, 

przez które prowadzi ślad autostrady. 

Oceniany w opracowaniu fragment autostrady obejmuje odcinek pomiędzy granicą 

województwa (od km 365+500), a punktem poboru opłat (km 401+100) znajdującym się przed 

węzłem „Balice I”. Na analizowanym odcinku autostrada przebiega przez następujące miasta 

i gminy: 

- Miasto i gmina Chrzanów od km 365+500 do km 372+500, 

- Miasto Trzebinia od km 372+500 do km 378+550, 

- Gmina Alwernia – od km 378+550 do km 384+300, 

- Gmina Krzeszowice tereny gminy autostrada przecina dwukrotnie od km 382+ 050 do km 

382+300 oraz od km 384+300 do km 392+240, 

- Gmina Zabierzów tereny gminy autostrada przecina dwukrotnie od km 392+240 do km 

394+380 i od km 398+200 do km 401+100, 

- Gmina Liszki – od km 394+380 do km 398+200. 

Autostrada na całym opisywanym odcinku jest ogrodzona. 

Prędkość maksymalna z jaką można poruszać się po autostradzie to 140 km/h dla 

samochodów osobowych i 80 km/h dla samochodów ciężarowych (oraz 100 km/h dla 

autobusów spełniających specjalne wymagania). Na całym odcinku autostrady oraz na 

łącznicach węzłów obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Granicę terenów objętych mapą 

akustyczną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. 

w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne 

oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie 

map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. Nr 

1 poz. 7 z dnia 5 stycznia 2007 r.)) określono liniami rozgraniczającymi, pokrywającymi się 

z izoliniami odpowiadającymi, odpowiednio wartościom wskaźników LDWN = 55 dB(A) i LN 

= 50 dB(A). W przypadku przedmiotowego odcinka autostrady zasięg izolinii wynosi 

odpowiednio: 960 m i 750 m. Obszar opracowania mapy akustycznej dla województwa 

małopolskiego wynosi 34,2 km2. 
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Tabela 2.4.1. Szacunkowa liczba osób narażonych na nadmierny hałas drogowy wyrażony 
wskaźnikiem LDWN w przekroju terytorialnym 

Lp. 
Nazwa 

aglomeracji 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas 
drogowy w przedziałach wartości poziomu LDWN 

60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB > 75 dB 

1. Województwo 
małopolskie 

3 310 094 
1260 240 30 - 

2. Chrzanów 49 145 110 5 - - 

3. Trzebinia 33 974 130 35 5 - 

4. Alwernia 12 726 210 40 - - 

5. Krzeszowice 31 790 320 45 - - 

6. Liszki 15 807 160 60 25 - 

7. Zabierzów 22 014 330 55 - - 

 

 

Tabela 2.4.2. Szacunkowa liczba osób narażonych na nadmierny hałas drogowy wyrażony 
wskaźnikiem LN w przekroju terytorialnym 

Lp. 
Nazwa 

aglomeracji 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy 
w przedziałach wartości poziomu LN 

50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB 

1. Województwo 
małopolskie 

3 310 094 3310 550 85 10 - 

2. Chrzanów 49 145 570 30 - - - 

3. Trzebinia 33 974 330 70 5 5 - 

4. Alwernia 12 726 300 110 5 - - 

5. Krzeszowice 31 790 910 110 5 - - 

6. Liszki 15 807 520 90 50 5 - 

7. Zabierzów 22 014 680 130 20 - - 

 

W poniższych tabelach przedstawiono wyniki analizy wielkości zagrożenia akustycznego 

w środowisku zewnętrznym, powodowanego przez autostradę po realizacji programu budowy 

wszystkich założonych ekranów akustycznych. 
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Tabela 2.4.3. Szacunkowa liczba osób narażonych na nadmierny hałas drogowy wyrażony 
wskaźnikiem LDWN w przekroju terytorialnym – stan po realizacji programu minimalizacji 
hałasu 

Lp. 
Nazwa 

aglomeracji 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas 
drogowy w przedziałach wartości poziomu LDWN 

60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB > 75 dB 

1. Województwo 
małopolskie 

3 310 094 
530 40 - - 

2. Chrzanów 49 145 55 - - - 

3. Trzebinia 33 974 65 - - - 

4. Alwernia 12 726 5 - - - 

5. Krzeszowice 31 790 137 - - - 

6. Liszki 15 807 80 35 - - 

7. Zabierzów 22 014 190 5 - - 

 

 

Tabela 2.4.4. Szacunkowa liczba osób narażonych na nadmierny hałas drogowy wyrażony 
wskaźnikiem LN w przekroju terytorialnym – stan po realizacji programu minimalizacji hałasu 

Lp. 
Nazwa 

aglomeracji 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy 
w przedziałach wartości poziomu LN 

50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB 

1. Województwo 
małopolskie 

3 310 094 1835 75 15 - - 

2. Chrzanów 49 145 435 - - - - 

3. Trzebinia 33 974 285 10 - - - 

4. Alwernia 12 726 65 - - - - 

5. Krzeszowice 31 790 388 5 - - - 

6. Liszki 15 807 215 40 15 - - 

7. Zabierzów 22 014 445 20 - - - 
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Analizy prowadzone na terenach podlegających ochronie, a znajdujących się 

w obszarze objętym opracowaniem mapy akustycznej, prowadzą do stwierdzeń, iż: 

- dla wskaźnika LDWN zagrożonych jest 5,8 % ogólnej liczby mieszkańców obszaru objętego 

mapą akustyczną, 

- dla wskaźnika LN zagrożonych jest 14,9 % ogólnej liczby mieszkańców obszaru objętego 

mapą akustyczną. 

 

Tabela 2.4.5. Stan warunków akustycznych środowiska 

Mapa akustyczna odcinka autostrady płatnej A-4 Katowice – Kraków od km 340+200 
(węzeł „Murckowska”) do km 401+100 (węzeł „Balice”) na terenie województwa małopolskiego 

 Wskaźnik hałasu LDWN w dB 
do 5 dB 5-10 dB 10-15 dB 15-20 dB >20 

Stan warunków akustycznych środowiska 
niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia 
obszarów 
zagrożonych w 
danym zakresie [km2] 

0,823 0,181 0,034 0,005 - 

Liczba budynków w 
danym zakresie [tys.] 

0,201 0,48 0,006 - - 

Liczba zagrożonych 
mieszkańców w 
danym zakresie [tys.] 

1,275 0,240 0,030 - - 

 

Tabela 2.4.6. Stan warunków akustycznych środowiska 

Mapa akustyczna odcinka autostrady płatnej A-4 Katowice – Kraków od km 340+200 
(węzeł „Murckowska”) do km 401+100 (węzeł „Balice”) na terenie województwa małopolskiego 

 Wskaźnik hałasu LN w dB 
do 5 dB 5-10 dB 10-15 dB 15-20 dB >20 

Stan warunków akustycznych środowiska 
niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym 
zakresie [km2] 

1,751 0,429 0,085 0,013 0,001 

Liczba budynków w 
danym zakresie [tys.] 

0,499 0,098 0,017 0,002 - 

Liczba zagrożonych 
mieszkańców w danym 
zakresie [tys.] 

3,310 0,550 0,085 0,010 - 
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Mapa 2.4.1. Mapa imisyjna linii równego poziomu dźwięku dla wskaźnika LDWN – 60 dB 

Stan aktualny - Chrzanów, Trzebinia 

 

 

Z danych literaturowych wynika, iż najbardziej efektywne działania powodujące 

zmniejszenie hałasu drogowego występującego w środowisku zewnętrznym to działania 

związane z ograniczeniem hałasu samego źródła czyli np.: 

- ograniczenie prędkości ruchu pojazdów, 

- ograniczenie udziału pojazdów ciężkich. 

W przypadku autostrady działania takie są wykluczone. Dlatego jedynymi działaniami 

mogącymi ograniczyć istniejące uciążliwości są działania techniczne czy to związane 

z stosowaniem specjalnych „cichych” nawierzchni o ściśle sprecyzowanej porowatości bądź 

budowa ekranów akustycznych stanowiących bariery w propagacji hałasu w kierunku terenów 

podlegających ochronie. Dlatego należy dążyć do pełnej realizacji założonego harmonogramu 

budowy kolejnych ekranów akustycznych zgodnie z opracowanym projektem. Równocześnie 

należy także zaznaczyć, iż niewskazanym jest planowanie zabudowy jednorodzinnej, budowy 

szkół, przedszkoli i innych obiektów o podwyższonym standardzie ochrony akustycznej 

w otoczeniu autostrady. 
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2.5. Mapy akustyczne miasta Krakowa [11] 

 

W 2012 roku na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska Urząd Miasta Krakowa 

opracował (zaktualizował) Mapę akustyczną Miasta Krakowa. Jej celem była identyfikacja 

i charakterystyka głównych źródeł hałasu występujących na terenie miasta oraz wyznaczenie 

obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu. Mapa akustyczna Miasta 

Krakowa pełni funkcję informacyjną oraz stanowi podstawę do opracowania Programu 

ochrony przed hałasem, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych 

standardów jakości środowiska. 

W ramach niniejszego opracowania wykonywane są mapy dla hałasu drogowego, 

kolejowego, tramwajowego i przemysłowego na terenie miasta Krakowa. 

W ramach map akustycznych wyznaczono odcinki ulic, dla których konieczne będzie 

opracowanie map: wszystkie ulice w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich oraz autostrada A4, 

a także najbardziej obciążone ulice powiatowe i gminne (mapa 2.5.1). 

 

 

Mapa 2.5.1. Lokalizacja dróg, dla których opracowano mapy akustyczne na terenie miasta 
Krakowa 
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Sieć tramwajowa w Krakowie obejmuję 27 linii, zakończonych 23 pętlami. 

W Krakowie sieć obejmuję 3 zajezdnie tramwajowe: Zajezdnia Nowa Huta, Zajezdnia 

Podgórze, Zajezdnia św. Wawrzyńca. Tramwaje kursują z zróżnicowaną częstotliwością na 

różnych liniach pomiędzy godziną 04:00 rano a 00:30 w nocy. Lokalizacje linii tramwajowych 

przedstawiono na mapie 2.5.2. 

 

 
Mapa 2.5.2. Lokalizacja linii tramwajowych, dla których opracowano mapy akustyczne na 
terenie miasta Krakowa 

 

Hałas kolejowy jest generowany wzdłuż linii kolejowych, a także dworców kolejowych. 

Największy wpływ na terenie miasta na klimat akustyczny ma dworzec Kraków Główny 

i Kraków Płaszów oraz linie kolejowe na trasach: 

- Kraków Główny – Dąbrowa Górnicza,  

- Kraków Płaszów – Oświęcim,  

- Kraków Główny – Warszawa Zachodnia,  

- Kraków Główny – Medyka.  

Pomiary hałasu kolejowego podczas opracowania Map Akustycznych Krakowa 

wykonano przy ośmiu głównych liniach: nr 8, nr 91, nr 94, nr 95, nr 100, nr 109, nr 118 i nr 133 

(mapa 2.5.3), a także na powyższych łącznicach kolejowych. Równocześnie z pomiarami 

akustycznymi prowadzono pomiary natężenia, struktury ruchu i prędkości pociągów. Pomiary 
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towarzyszące natężenia ruchu kolejowego realizowane były metodą ręczną przez zliczanie 

liczby pojazdów przejeżdżających przez badany przekrój pomiarowy. 

 

 
Mapa 2.5.3. Lokalizacja linii kolejowych, dla których opracowano mapy akustyczne na terenie 
miasta Krakowa 

 

Podczas tworzenia map akustycznych dla miasta Krakowa, analizowano również hałas 

pochodzący z obszarów przemysłowych. W tabeli 2.5.1 przedstawiono listę 18 obszarów, dla 

których opracowano mapę hałasu przemysłowego. Obszary obejmują właściwie 7 zakładów 

przemysłowych oraz 11 centrów handlowych wraz z parkingami. Ich lokalizacje przedstawia 

mapa 2.5.4.  

Największe oddziaływanie pochodzi od zakładów znajdujących się na obszarze 

przemysłowym ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie, zlokalizowanego w dzielnicy 

Nowa Huta, oraz od położonej na terenie dzielnicy Czyżyny Elektrociepłowni Kraków S.A., 

ponieważ są to zakłady pracujące całą dobę. Pozostałe zakłady położone są w większości 

w środkowej i południowej części miasta. 

Centra handlowe zlokalizowane na terenie miasta oddziałują głównie (w związku 

z godzinami pracy) w porze dnia i wieczoru. Hałas związany z ich działalnością pochodzi 

głównie od ruchu samochodowego na terenie parkingów. 
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W związku z niewielka liczbą zakładów i obszarów, zlokalizowanych w oddaleniu od 

zabudowy wrażliwej akustycznie hałas przemysłowy nie ma znaczącego wpływu na klimat 

akustyczny miasta.  

 

 
Mapa 2.5.4. Lokalizacja obszarów i zakładów przemysłowych, dla których opracowano mapy 
akustyczne na terenie miasta Krakowa 

 

Tabela 2.5.1. Lista obszarów i zakładów przemysłowych na terenie miasta Krakowa 

Lp. Nazwa obszaru lub zakładu 

1 Bonarka City Center, ul. Kamieńskiego 11, Kraków 
2 Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34, Kraków 
3 Centrum handlowe M1, al. Pokoju 67, Kraków 
4 CH Zakopianka, ul. Zakopiańska 62, Kraków 
5 Kraków Plaza, al. Pokoju 44, Kraków 
6 TESCO Polska Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, Kraków 
7 TESCO Polska Sp. z o.o., ul. Wielicka 259, Kraków 
8 Cegielnia „Biegonice-Zesławice” Spółka z o.o., ul. G. Morcinka 5, Kraków 
9 Cegielnia „Bonarka” Sp. z o.o., ul. Fredry 4, Kraków 
10 Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed S.A., ul. Sosnowa 8, Kraków 
11 Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ” S.A. w Krakowie, ul. Ładna 27, Kraków 
12 Philip Morris Polska S.A., al. Jana Pawła II 196, Kraków 
13 Elektrociepłownia „Kraków” S.A., ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków 
14 Centrum Handlowe Czyżyny, ul. Medweckiego 2, Kraków 
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15 Centra Handlowe Jasnogórska, Conrada, Kraków 
16 Krokus, ul. Bora-Komorowskiego 37, Kraków 
17 Castorama, Alma, BRW, ul. Pilotów 6, Kraków 
18 ArcelorMittal Poland S.A., ul. Ujastek 1, Kraków 

 

Tabela 2.5.2. Informacje o obiektach zagrożonych hałasem drogowym, ocenianych 
wskaźnikiem LDWN 

Obszar miasta Krakowa 

Przekroczenia wskaźnika hałasu drogowego LDWN w dB 
do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 
niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów zagrożonych 
w danym zakresie [km²] 

11,953 5,584 1,987 0,411 0,031 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

34,516 22,065 5,921 0,704 0,034 

Liczba zagrożonych mieszkańców w 
danym zakresie [tys.] 

77,937 49,823 13,369 1,590 0,076 

Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

227 130 82 19 0 

Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w danym 

zakresie 
70 46 26 6 0 

Inne obiekty budowlane istotne z punktu 
widzenia ochrony przed hałasem (liczba 

obiektów) 
0 0 0 0 0 

 

Tabela 2.5.3. Informacje o obiektach zagrożonych hałasem drogowym, ocenianych 
wskaźnikiem LN 

Obszar miasta Krakowa 

Przekroczenia wskaźnika hałasu drogowego LN w dB 
do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 
niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów zagrożonych w 
danym zakresie [km²] 

10,293 4,183 1,324 0,268 0,291 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

36,907 21,024 7,492 0,697 0,076 

Liczba zagrożonych mieszkańców w 
danym zakresie [tys.] 

83,336 47,473 16,916 1,574 0,175 

Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

- - - - - 

Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w danym 

zakresie 
36 21 9 1 0 

Inne obiekty budowlane istotne z punktu 
widzenia ochrony przed hałasem (liczba 

obiektów) 
0 0 0 0 0 
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Tabela 2.5.4. Informacje o obiektach zagrożonych hałasem tramwajowym, ocenianych 
wskaźnikiem LDWN 

Obszar miasta Krakowa 

Przekroczenia wskaźnika hałasu tramwajowego LDWN w dB 

do 5 dB 
> 5-10 

dB 
> 10-15 dB 

> 15-20 
dB 

pow. 20 
dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 
niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów zagrożonych 
w danym zakresie [km²] 

0,209 0,029 0,002 0,000 0,000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

2,597 0,896 0,004 0,000 0,000 

Liczba zagrożonych mieszkańców w 
danym zakresie [tys.] 

5,864 2,024 0,010 0,000 0,000 

Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

30 5 2 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w danym 

zakresie 
6 3 0 0 0 

Inne obiekty budowlane istotne z punktu 
widzenia ochrony przed hałasem (liczba 

obiektów) 
0 0 0 0 0 

 

 

Tabela 2.5.5. Informacje o obiektach zagrożonych hałasem tramwajowym, ocenianych  
wskaźnikiem LN 

Obszar miasta Krakowa 

Przekroczenia wskaźnika hałasu tramwajowego LN w dB 

do 5 dB 
> 5-10 

dB 
> 10-15 

dB 
> 15-20 dB 

pow. 20 
dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 
niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów zagrożonych w 
danym zakresie [km²] 

0,260 0,052 0,001 0,000 0,000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

2,853 1,756 0,022 0,000 0,000 

Liczba zagrożonych mieszkańców w 
danym zakresie [tys.] 

6,442 3,966 0,050 0,000 0,000 

Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

- - - - - 

Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w danym 

zakresie 
11 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane istotne z punktu 
widzenia ochrony przed hałasem (liczba 

obiektów) 
0 0 0 0 0 
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Tabela 2.5.6. Informacje o obiektach zagrożonych hałasem kolejowym, ocenianych 
wskaźnikiem LDWN 

Obszar miasta Krakowa 

Przekroczenia wskaźnika hałasu kolejowego LDWN w dB 

do 5 dB 
> 5-10 

dB 
> 10-15 dB 

> 15-20 
dB 

pow. 20 
dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 
niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów zagrożonych 
w danym zakresie [km²] 

1,236 0,479 0,141 0,014 0,000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

0,704 0,271 0,062 0,007 0,000 

Liczba zagrożonych mieszkańców w 
danym zakresie [tys.] 

1,590 0,611 0,140 0,015 0,000 

Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

4 7 4 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w danym 

zakresie 
3 1 1 0 0 

Inne obiekty budowlane istotne z punktu 
widzenia ochrony przed hałasem (liczba 

obiektów) 
0 0 0 0 0 

 

 

Tabela 2.5.7. Informacje o obiektach zagrożonych hałasem kolejowym, ocenianych  
wskaźnikiem LN 

Obszar miasta Krakowa 

Przekroczenia wskaźnika hałasu kolejowego LN w dB 

do 5 dB 
> 5-10 

dB 
> 10-15 dB 

> 15-20 
dB 

pow. 20 
dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 
niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów zagrożonych w 
danym zakresie [km²] 

1,244 0,521 0,125 0,004 0,000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

0,891 0,261 0,066 0,003 0,000 

Liczba zagrożonych mieszkańców w 
danym zakresie [tys.] 

2,012 0,590 0,150 0,006 0,000 

Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

- - - - - 

Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w danym 

zakresie 
3 1 1 0 0 

Inne obiekty budowlane istotne z punktu 
widzenia ochrony przed hałasem (liczba 

obiektów) 
0 0 0 0 0 
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Tabela 2.5.8. Informacje o obiektach zagrożonych hałasem przemysłowym, ocenianych 
wskaźnikiem LDWN 

Obszar miasta Krakowa 

Przekroczenia wskaźnika hałasu przemysłowego LDWN w 
dB 

do 5 dB 
> 5-10 

dB 
> 10-15 

dB 
> 15-20 dB 

pow. 20 
dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 
niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów zagrożonych 
w danym zakresie [km²] 

0,046 0,007 0,000 0,000 0,000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

0,164 0,000 0,000 0,000 0,000 

Liczba zagrożonych mieszkańców w 
danym zakresie [tys.] 

0,371 0,000 0,000 0,000 0,000 

Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

1 0 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w danym 

zakresie 
3 2 0 0 0 

Inne obiekty budowlane istotne z punktu 
widzenia ochrony przed hałasem (liczba 

obiektów) 
0 0 0 0 0 

 

 

Tabela 2.5.9. Informacje o obiektach zagrożonych hałasem przemysłowym, ocenianych 
wskaźnikiem LN 

Obszar miasta Krakowa 

Przekroczenia wskaźnika hałasu przemysłowego LN w dB 

do 5 dB 
> 5-10 

dB 
> 10-15 dB 

> 15-20 
dB 

pow. 20 
dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 
niedobry Zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów zagrożonych w 
danym zakresie [km²] 

0,000 0,015 0,003 0,000 0,000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 

Liczba zagrożonych mieszkańców w 
danym zakresie [tys.] 

0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 

Liczba budynków szkolnych i 
przedszkolnych w danym zakresie 

- - - - - 

Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w danym 

zakresie 
0 6 1 0 0 

Inne obiekty budowlane istotne z punktu 
widzenia ochrony przed hałasem (liczba 

obiektów) 
0 0 0 0 0 
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Tabela 2.5.10. Hałas kolejowy w Krakowie – odsetek osób eksponowanych 

Wskaźnik poziomu dźwięku Średni udział procentowy ogólnej liczby 
mieszkańców eksponowanych na hałas w 

województwie 
Poziom LDWN > 55 dB 0,78% 
Poziom LN > 50 dB 0,68% 

 

 

Mapa 2.5.5. Mapa wrażliwości hałasowej obszarów LDWN – Bieńczyce 

 

Na podstawie dokonanej analizy należy uznać obecny stan warunków akustycznych 

w otoczeniu analizowanych dróg za niekorzystny, co wymagać będzie działań ograniczających 

ich oddziaływanie akustyczne. Podkreślić jednak należy, że stwierdzony zasięg przestrzenny 

przekroczeń wartości dopuszczalnych nie wykracza poza odległość około 800 m od źródeł 

hałasu. Nie stwierdzono konieczności wykonania zabezpieczeń akustycznych w przypadku 

obszarów przemysłowych, gdyż wielkość stwierdzonych przekroczeń wartości dopuszczalnych 

poziomów dźwięku mieści się w granicach błędu metody obliczeniowej wykorzystanej do 

stworzenia map. Jako zalecenia końcowe, wykonujący opracowania zaleca metody i środki 

ochrony przed nadmiernych hałasem (tabela 2.5.11). 
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Tabela 2.5.11. Możliwość zastosowania różnych metod i środków ochrony przed  
nadmiernym hałasem 

Metoda / środek ochrony przed hałasem 
Wielkość redukcji 
hałasu 

Możliwość zastosowania 
metody przez zarządzającego 
obiektem 

Ochrona przed hałasem w strefie emisji 
Grupa 1: Pojazd i kierowca 
konstrukcja pojazdu, konstrukcja silnika, rodzaj 
stosowanych opon 

+ - 

metody i środki związane ze stylem jazdy kierowców ++ + 
Grupa 2: Projektowanie dróg, dobór poszczególnych elementów drogi 
lokalizacja drogi i jej otoczenie +++ +++ 
przekrój podłużny drogi + +++ 
przekrój poprzeczny drogi + +++ 
nawierzchnia drogi ++ +++ 
Grupa 3: Organizacja ruchu 
regulacja natężenia ruchu pojazdów + + 
regulacja struktury pojazdów ++ +++ 
regulacja płynności ruchu +++ +++ 
uspokojenie ruchu ++ +++ 
Ochrona przed hałasem w strefie imisji 
Grupa 4: Urządzenia zlokalizowane na drodze fali dźwiękowej pomiędzy źródłem hałasu a odbiorcą 
ekrany akustyczne w postaci konstrukcji typu ściana ++ + 
wały (ekrany) ziemne +++ * 
kombinacja wału ziemnego z ekranem akustycznym +++ * 
zabudowa niemieszkalna mająca na celu ochronę 
budynków mieszkalnych 

++ + 

pasy zieleni izolacyjnej * * 
Grupa 5: Metody i środki związane z lokalizacją i odpowiednim ukształtowaniem budynku oraz jego izolacją 
przed oddziaływaniami akustycznymi 
lokalizowanie budynków mieszkalnych w odpowiedniej 
odległości od tras komunikacyjnych 

+++ ++ 

zmiana przeznaczenia funkcji budynku +++ * 
wykonanie budynków z zaprojektowanymi ekranami na 
elewacji 

+++ + 

domknięcia (ekrany) ścian szczytowych dla budynków 
zlokalizowanych prostopadle w stosunku do drogi 

+++ * 

Oznaczenia: 
+++ – duże 
++ – średnie 
+ – małe 
* – śladowe 
- – brak 
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2.6. Mapa akustyczna miasta Tarnowa [12] 

 

 

Mapa 2.6.1. Mapa imisji hałasu drogowego LDWN. 

 

 Mapa akustyczna powstała w celu oceny klimatu akustycznego na terenie miasta 

Tarnowa, jako miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy osób. 

Tarnów to drugie co do wielkości miasto w województwie małopolskim. Położone jest we 

wschodniej części województwa nad rzekami Dunajec i Biała, zajmuje obszar 72,38 km2 . 

Całość terenu miasta jest traktowana jako obszar miejski, w tym ok. 29,4 % powierzchni 

stanowią tereny mieszkaniowe, zaś obszar usług i przemysłu zajmuje powierzchnię ok. 26,1%, 

użytki rolne stanowią 4 %, lasy 0,9 %, tereny zielone ok. 30,9 %, wody powierzchniowe 0,8 % 

i obszary komunikacyjne 7,9 %.   

Miasto zamieszkuje 112 120 osób (dane za 2013 r.), natomiast gęstość zaludnienia jest równa 

1561 osób/km2. Szacuje się, że procent osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 16,3 %, 

w wieku produkcyjnym 62,8 % a w wieku poprodukcyjnym 20,9 %. 

Tarnów to miasto na prawach powiatu i ważny punkt na krajowej oraz międzynarodowej 

mapie sieci komunikacyjnej. Miasto położone jest na skrzyżowaniu ważnych europejskich 
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szlaków handlowych oraz osi komunikacyjnej Kraków-Rzeszów. Międzynarodowa trasa E4 

z zachodu na wschód (Zgorzelec-Medyka) krzyżuje się z drogą krajową nr 73 z północy na 

południe (Warszawa - Nowy Sącz - granica ze Słowacją). Tarnów jest również miastem, 

w którym łączy się linia kolejowa nr 91 łącząca Kraków Główny ze stacją Medyka. Miasto ma 

bezpośrednie połączenia kolejowe z Kijowem, Odessą, Bukaresztem, Budapesztem, 

Koszycami, a także Krakowem, Warszawą, Poznaniem, Szczecinem i Gdańskiem. Najbliższe 

lotniska znajdują się w odległości ok. 100 km od Tarnowa: w Krakowie-Balicach oraz 

w Jasionce koło Rzeszowa. 

 Mapa akustyczna Tarnowa obejmuje swym zakresem obszar położony w granicach 

administracyjnych miasta.  

Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu. 

 Hałas samochodowy.  

Tarnów przecinają następujące drogi: autostrada A4, drogi krajowe nr 4(94) i 73, drogi 

wojewódzkie nr 973 i 977. Dodatkowo w granicach miasta jest zlokalizowanych ok. 32 ulic 

o statucie dróg powiatowych i około 600 ulic o statucie dróg gminnych. Największy wpływ na 

klimat akustyczny w granicach administracyjnych miasta mają drogi krajowe, wojewódzkie 

i autostrada A4. 

 Hałas przemysłowy.   

 Tarnów jest drugim po Krakowie ważnym ośrodkiem przemysłowym w województwie. 

Dominującymi gałęziami przemysłu w mieście są branże: chemiczna (Grupa Azoty S.A., 

Becker Farby Przemysłowe Sp. z o.o., Summit Packaging  Polska Sp. z o.o.), maszynowa 

(Zakłady Mechaniczne Tarnów, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego Sp. 

z o.o., Fabryka Silników Elektrycznych „Tamel”, Lenze Tarnów Sp. z o.o., Fabryka Maszyn 

Tarnów), budowlana (Leier Polska S.A., Bruk-Bet), przemysłu spożywczego (Zakłady 

Przemysłu Chłodniczego „Fritar”, Zakłady Mięsne „Mięstar”, Zakłady Mleczarskie 

„Mlektar”). 

 Hałas kolejowy. 

Przez miasto przebiega trasa III paneuropejskiego korytarza transportowego łączącego Niemcy, 

Polskę i Ukrainę. Należy do niego m.in. linia kolejowa E30 (w Polsce linia kolejowa nr 91). 

W granicach administracyjnych Tarnowa są zlokalizowane odcinki następujących linii 

kolejowych: 

- linia nr 91 Kraków Główny-Medyka, 

- linia nr 96 Tarnów-Leluchów, 

- linia nr 115 Tarnów-Szczucin, 
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- linia nr 609 Tarnów Filia- Tarnów Wschodni, 

- linia nr 987 Tarnów Mościce- Mościce Azoty. 

Największy wpływ na terenie miasta  na klimat akustyczny ma linia kolejowa nr 91 Kraków 

Główny-Medyka. 

 

Tabela 2.6.1. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości 
poziomu LDWN w aglomeracjach 

Lp. Nazwa 
aglomeracji 

Liczba 
mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy 
w przedziałach wartości poziomu LDWN 
55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB > 75 dB 

1 Miasto Tarnów 112 120 18 592 12 546 11 626 3 366 735 
 

Tabela 2.6.2. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości 
poziomu LN w aglomeracjach 

Lp. Nazwa 
aglomeracji 

Liczba 
mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy 
w przedziałach wartości poziomu LN 
55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB > 75 dB 

1 Miasto Tarnów 112 120 14 491 4 053 766 75 0 
 

 

Wykres 2.6.1. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w aglomeracji Tarnów 

Tabela 2.6.3. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w przedziałach wartości 
poziomu LDWN w aglomeracjach 

Lp. Nazwa 
aglomeracji 

Liczba 
mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy 
w przedziałach wartości poziomu LDWN 
55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB > 75 dB 

1 Miasto Tarnów 112 120 2 007 1 073 367 55 8 
 

55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB > 75 dB

hałas drogowy LDWN 18 592 12 546 11 626 3 366 735

hałas drogowy LN 14 491 4 053 766 75 0
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Tabela 2.6.4. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w przedziałach wartości 
poziomu LN w aglomeracjach 

Lp. Nazwa 
aglomeracji 

Liczba 
mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy 
w przedziałach wartości poziomu LDWN 
55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB > 75 dB 

1 Miasto Tarnów 112 120 923 253 38 0 0 
 

Wykres 2.6.2. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w aglomeracji Tarnów 

 

Tabela 2.6.5. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas przemysłowy w przedziałach 
wartości poziomu LDWN w aglomeracjach 

Lp. Nazwa 
aglomeracji 

Liczba 
mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas 
przemysłowy w przedziałach wartości poziomu LDWN 
55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB > 75 dB 

1 Miasto Tarnów 112 120 51 7 3 0 0 
 

 

Tabela 2.6.6. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas przemysłowy w przedziałach 
wartości poziomu LN w aglomeracjach 

Lp. Nazwa 
aglomeracji 

Liczba 
mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas 
przemysłowy w przedziałach wartości poziomu LN 
55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB > 75 dB 

1 Miasto Tarnów 112 120 7 3 0 0 0 
 

55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB > 75 dB

hałas kolejowy LDWN 2 007 1 073 367 55 8

hałas kolejowy LN 923 253 38 0 0
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Wykres 2.6.3. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas przemysłowy w aglomeracji 
Tarnów 

 

Tabela 2.6.7. Hałas drogowy w aglomeracji - odsetek osób eksponowanych 

Wskaźnik poziomu dźwięku Średni udział procentowy ogólnej liczby 
mieszkańców  eksponowanych na hałas 
w województwie 

Poziom LDWN > 55 dB 41,8  
Poziom LDWN > 55 dB, tylko główne drogi ( 
powyżej 3 mln pojazdów rocznie) 

* 

Poziom LN > 50 dB 17,3 
Poziom LN > 50 dB, tylko główne drogi (powyżej 
3 mln pojazdów rocznie)  

* 

*- brak danych w opracowaniu 

 

Tabela 2.6.8. Hałas kolejowy w aglomeracji – odsetek osób eksponowanych 

Wskaźnik poziomu dźwięku  Średni udział procentowy ogólnej liczby 
mieszkańców  eksponowanych na hałas 
w województwie 

Poziom LDWN > 55 dB 3,1 
Poziom LN > 55 dB 1,1 

 

Mapy akustyczne stanowiące przedmiot niniejszego opracowania powstały w celu 

oceny klimatu akustycznego na terenie miasta Tarnowa, jako miasta o liczbie mieszkańców 

większej niż 100 tys. osób. Opracowanie obejmowało obszar w granicach administracyjnych 

Tarnowa o łącznej powierzchni 72,38 km². Obszar ten zamieszkuje 112,1 tys. osób. 

55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB > 75 dB

hałas przemysłowy LDWN 51 7 3 0 0

hałasprzemysłowy LN 7 3 0 0 0
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Uwzględniono szczegółowe dane o konfiguracji i zagospodarowaniu tego terenu. Określono 

poziom emisji dźwięku z poszczególnych źródeł (mapy emisyjne z elementami imisji) oraz 

zamodelowano przestrzenny rozkład imisji dźwięku (mapy imisyjne). Określono szacunkowo 

liczbę ludności narażonej na niekorzystne oddziaływanie hałasu drogowego, kolejowego 

i przemysłowego (mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas). Każdą z wyżej 

określonych analiz wykonano osobno z użyciem wskaźników LDWN oraz LN. W rezultacie 

tak przeprowadzonego postępowania analitycznego określono szczegółowo zasięgi 

niekorzystnych oddziaływań akustycznych dróg, linii kolejowych oraz obszarów 

przemysłowych oraz oszacowano:  

• liczbę lokali mieszkalnych narażonych na hałas,  

• liczbę ludności zamieszkującej lokale mieszkalne narażone na hałas,  

• powierzchnię obszarów eksponowanych na hałas.  

Należy podkreślić, że najbardziej uciążliwym oddziaływaniem akustycznym w Tarnowie, 

podobnie jak w większości miast w Polsce, jest hałas drogowy. Na oddziaływanie hałasu 

samochodowego o poziomie większym niż dopuszczalny narażona jest największa liczba 

mieszkańców miasta (wykres 2.6.4). Program ochrony środowiska przed hałasem powinien 

zatem przede wszystkim wskazywać działania mające na celu poprawę warunków 

akustycznych w sąsiedztwie dróg i ulic zlokalizowanych w obszarze miasta. 

 

 

Wykres 2.6.4. Liczba osób narażonych na oddziaływanie hałasu drogowego, kolejowego 
i przemysłowego o poziomie większym niż dopuszczalny – wskaźnik LDWN  
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Tabela 2.6.9. Możliwość zastosowania różnych metod i środków ochrony przed  
nadmiernym hałasem 

 
Oznaczenia: 

+++ – duże 

++ – średnie 

+ – małe 

* – śladowe 

- – brak 
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3. Podsumowanie 

 

Stały rozwój cywilizacji niesie wiele korzyści, wiąże się jednak również 

z zagrożeniami, które mogą negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie człowieka. Takim 

zagrożeniem jest hałas komunikacyjny oraz hałas przemysłowy. Prężnie rozwijająca się 

infrastruktura drogowa, nowopowstające sieci tramwajowe, kolejowe i lotnicze są źródłem 

uciążliwego hałasu, który w konsekwencji może doprowadzić do problemów zdrowotnych 

i społecznych. Pomimo stosowania w pojazdach coraz nowocześniejszych rozwiązań 

technologicznych mających na celu ograniczenie emitowanego przez nie hałasu to, ze względu 

na systematycznie zwiększająca się ich ilość, poziom ten pozostaje jednak nadal bardzo wysoki. 

Hałas przemysłowy dotyczy głównie mikro- i małych przedsiębiorstw prowadzących 

działalność w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Konieczne jest podjęcie 

odpowiednich działań minimalizujących negatywny wpływ hałasu komunikacyjnego oraz 

przemysłowego zarówno na człowieka jak i środowisko, a także prowadzenie pomiarów 

klimatu akustycznego.  

Zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa 

Małopolskiego na lata 2016-2020, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie 

wykonał raport oceny stanu klimatu akustycznego podsumowujący 5-letni cykl monitoringu 

hałasu, który obejmował lata 2012-2016 w województwie małopolskim. Raport został 

opracowany na podstawie wszystkich zgromadzonych danych, zarówno własnych WIOŚ, jak 

również pozyskanych z podmiotów zewnętrznych. 

W latach 2012-2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 

Nr 140 poz. 824) przeprowadził monitoring hałasu drogowego w 57 punktach określając 

poziomy krótkookresowe oraz wykonał badania długookresowe w 16 punktach. Badania 

związane z hałasem kolejowym przeprowadzono w 16 punktach. Wykonano również pomiary 

związane z hałasem lotniczym i przemysłowym. W województwie małopolskim WIOŚ 

skontrolował 259 zakładów emitujących hałas. Jak wynika z przeprowadzonych badań, we 

wszystkich miejscach pomiaru wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

zarówno w porze dziennej, jak i nocnej (LAeqD, LAeqN). Natomiast w żadnym miejscu nie 

odnotowano przekroczenia norm powyżej 20 dB zarówno w porze dziennej, jak i nocnej.  
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W niniejszym raporcie zaprezentowano również opracowanie map akustycznych 

wykonanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Małopolski Urząd 

Wojewódzki w Krakowie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Stalexport Autostrada 

Małopolska S.A., Urząd Miasta w Krakowie, Urząd Miasta Tarnowa i przekazanych zgodnie 

z art. 120 ust. 1 ustawy P.o.ś do WIOŚ w Krakowie. 

 Zgodnie z mapą akustyczną wykonaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad, ok. 8 tysięcy osób w województwie małopolskim znajduje się pod wpływem 

zanieczyszczenia hałasem, którego źródłem są pojazdy poruszające się po drogach krajowych 

co przekłada się na zły i bardzo zły stan środowiska akustycznego. Średni udział procentowy 

ogólnej liczby mieszkańców eksponowanych na hałas dróg krajowych (tylko główne drogi 

powyżej 3 mln pojazdów rocznie) o poziomie LDWN > 55 dB i  LN > 50 dB  wynosi  odpowiednio 

2,3% oraz 3,2%.  

 Zarządca dróg wojewódzkich wykonał mapę akustyczną dla dróg wojewódzkich 

o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów na terenie województwa małopolskiego, zgodnie z którą 

metody ochrony przed hałasem w strefie emisji powinny dotyczyć pojazdu i kierowcy, 

projektowania dróg, doboru poszczególnych elementów drogi, a także organizacji ruchu. 

Metody ochrony przed hałasem w strefie imisji dotyczą lokalizacji urządzeń na drodze fali 

dźwiękowej pomiędzy źródłem hałasu a odbiorcą oraz lokalizacji i odpowiedniego 

ukształtowania budynku, jak również jego izolacji przed oddziaływaniami akustycznymi. 

Średni udział procentowy ogólnej liczby mieszkańców eksponowanych na hałas dróg 

wojewódzkich (tylko główne drogi powyżej 3 mln pojazdów rocznie) o poziomie LDWN > 55 

dB i  LN > 50 dB  wynosi  odpowiednio 3,42% i 2,31%. 

Zarządca linii kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe wykonał analizę, na podstawie 

której należy uznać obecny stan warunków akustycznych w otoczeniu analizowanych linii 

kolejowych za zadawalający. Stwierdzony zasięg przestrzenny przekroczeń wartości 

dopuszczalnych w zasadzie nie wykracza poza odległość około 50 m od osi linii kolejowej, 

a maksymalne zakresy przekroczeń mieszczą się w zakresie 5 dB. Średni udział procentowy 

ogólnej liczby mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w województwie małopolskim 

o poziomie LDWN > 55 dB i  LN > 50 dB  wynosi  odpowiednio 0,33% oraz 0,43%. 

W przypadku autostrad jedynymi działaniami mogącymi ograniczyć istniejące 

uciążliwości związane z hałasem drogowym są działania techniczne związane z stosowaniem 

specjalnych „cichych” nawierzchni o ściśle sprecyzowanej porowatości oraz z budową 

ekranów akustycznych stanowiących bariery w propagacji hałasu w kierunku terenów 

podlegających ochronie. Należy także zaznaczyć, iż niewskazanym jest planowanie zabudowy 
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jednorodzinnej, budowy szkół, przedszkoli i innych obiektów o podwyższonym standardzie 

ochrony akustycznej w bezpośrednim otoczeniu autostrady. Na terenie objętym mapą 

akustyczną odcinka autostrady A-4 Katowice-Kraków dla wskaźnika LDWN zagrożonych jest 

5,8% ogólnej liczby mieszkańców oraz 14,9% dla wskaźnika LN. 

Na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska Urząd Miasta Krakowa opracował 

mapę akustyczną Miasta Krakowa, na podstawie której należy uznać obecny stan warunków 

akustycznych w otoczeniu analizowanych dróg za niekorzystny, co wymagać będzie działań 

ograniczających negatywne oddziaływanie akustyczne. W związku z niewielką liczbą 

zakładów emitujących hałas uciążliwy dla otoczenia, zlokalizowanych w pobliżu zabudowy 

wrażliwej akustycznie, takich jak gospodarstwa domowe, hałas przemysłowy nie ma 

znaczącego wpływu na klimat akustyczny miasta. 

Główne, najbardziej uciążliwe źródło negatywnego oddziaływania akustycznego 

w Tarnowie, podobnie jak ma to miejsce w innych miastach w Polsce, stanowi hałas, którego 

źródłem są pojazdy poruszające się po drogach. Oddziałuje on na zdecydowanie największą 

grupę mieszkańców, osiągając poziom przekraczający dopuszczalne normy. 

W województwie małopolskim prowadzono szereg inwestycji mających na celu 

ograniczenie uciążliwości hałasowej jak: budowa miejskiej obwodnicy, budowa i przebudowa 

ulic w mieście, usprawnienie systemu zarządzania ruchem pojazdów, budowa ścieżek 

rowerowych oraz promocja komunikacji rowerowej. Ilość tych przedsięwzięć jest jednak wciąż 

niewystarczająca i konieczne są kolejne inwestycje, mające na celu zmniejszenie negatywnego 

oddziaływania hałasu zarówno na mieszkańców jak i środowisko. Kluczowym działaniem 

zaplanowanym w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 jest 

ochrona przed hałasem komunikacyjnym, komunalnym i przemysłowym przez właściwe 

planowanie przestrzenne oraz stosowanie zabezpieczeń akustycznych. 
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