WYNIKI POMIARÓW – MONITORING HAŁASU w województwie małopolskim

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku

Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, w 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu komunikacyjnego
na terenie województwa małopolskiego. Zgodnie z w/w Programem pomiary zostały wykonane na terenach nie objętych obowiązkiem realizacji
mapy akustycznej (do terenów takich należą: miasta pow. 250 tys. mieszkańców, drogi, po których przejeżdża pow. 6 mln. pojazdów rocznie,
linie kolejowe, po których przejeżdża pow. 60 tys. pociągów rocznie, lotniska, na których ma miejsce 50 tys. operacji rocznie).
Pomiary hałasu drogowego przeprowadzono łącznie w 15 punktach w województwie, na terenie powiatu krakowskiego, wadowickiego,
suskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tarnowskiego, bocheńskiego, dąbrowskiego oraz na terenie miasta Nowy Sącz. W 12 punktach
wykonano pomiary określając poziomy krótkookresowe LAeqD oraz LAeqN, w 3 punktach obliczono wartości poziomów długookresowych LDWN
oraz LN. Pomiary hałasu kolejowego prowadzono w 3 punktach w województwie, hałasu lotniczego w 2 punktach na terenie Portu Lotniczego
Kraków-Balice. Równocześnie z pomiarami poziomu dźwięku rejestrowano warunki meteorologiczne oraz, na niektórych badanych odcinkach,
natężenie ruchu.
Badania monitoringowe hałasu przeprowadzone w 2009 roku na terenie województwa małopolskiego wykazały przekroczenia wartości
dopuszczalnych hałasu we wszystkich badanych punktach, zarówno w porze dnia jak i nocy.
W wyniku badań wskazano obszary, na których hałas jest szczególnie uciążliwy, zinwentaryzowano budynki zlokalizowane na tych obszarach
oraz oszacowano liczbę osób narażonych na hałas.
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L.p.

Nazwa punktu
pomiar owego

Współr zędne
geogr aficzne punktu
długość

1.

J er zmanowice,
(powiat
kr akowski)

50°13'14,5''

19/20.01.2009

70,4

65,7

10,4

15,7

19°35'53,6''

Punkt zlokalizowany przy drodze krajowej nr 94, w
odległości 9m od drogi. Zabudowa jednorodzinna, luźna.
Odległość pierwszej zabudowy od drogi -10m (po stronie
pomiaru i po przeciwnej stronie). Teren płaski, obszary
zielone wokół drogi.

19/20.01.2009

69,2

62,6

9,2

12,6

19°30'04,4''

Punkt zlokalizowany przy drodze krajowej nr 44, w
odległości 7m od drogi. Zabudowa jednorodzinna, luźna.
Odległość pierwszej zabudowy od drogi- 10m (po stronie
pomiarów i po przeciwnej stronie). Teren zróżnicowany,
o zmiennej niwelecie.

22/23.01.2009

68,8

61,5

8,8

11,5

22/23.01.2009

74,7

68,8

14,7

18,8

25/26.11.2009

64,5

56,1

4,5

6,1

14/15.05.2009

63,4

55,7

3,4

5,7

4/5.05.2009

72,6

65,0

12,6

15,0

3.

4.

Maków
Podhalański,
(powiat suski)

49°44'01,9''

19°37'50,8''

5.

Zabr zeż,
(powiat
nowosądecki )

49o32'18,6"

20o24'17,4"

49o25'23,76"

20o57'28,74"

7.

Kr ynica,
(powiat
nowosądecki)
Nowy Tar g,
(powiat
nowotar ski)

o

49 28'49,34"

por a
nocna

19°45'05,4''

Spytkowice,
(powiat wadowicki)

6.

por a
dzienna

Pr zekr oczenia
war tości
dopuszczalnych
[dB]
por a
por a
dzienna nocna

Punkt zlokalizowany przy drodze krajowej nr 79, w
odległości 9 m od drogi. Zabudowa luźna, jednorodzinna.
Odległość pierwszej zabudowy od drogi- 20m (po stronie
pomiarów i po przeciwnej stronie). Teren lekko
pofałdowany, obszary zielone wokół drogi.

Wola Filipowska,
(powiat kr akowski)

49°59'36,7''

Data
pomiar u

szer okość

2.

50°07'51,3''

Lokalizacja punktu pomiar owego

Równoważny
poziom dźwięku
A (L Aeq) [dB]

o

20 01'16,22"

Punkt zlokalizowany przy drodze krajowej nr 28, w
odległości 5 m od drogi. Zabudowa jednorodzinna, luźna,
także zabudowa o charakterze handlowym. Odległość
pierwszej zabudowy od drogi- 20m (po stronie pomiarów
i po przeciwnej stronie). Teren zróżnicowany.
Punkt zlokalizowany przy drodze krajowej nr 87, w
odległości 5m od drogi. Po stronie punktu zabudowa
mieszkaniowa luźna, po stronie przeciwnej zabudowa
mieszkaniowo-usługowa. Odległość pierwszej zabudowy
od drogi- ok 4m po stronie punktu oraz 6m po stronie
przeciwnej.
Punkt zlokalizowany przy drodze krajowej nr 28, w
odległości 10m od drogi. Zabudowa obustronna
mieszana, mieszkaniowo- usługowa. Odległość pierwszej
zabudowy od drogi- 20m (po stronie pomiarów i po
przeciwnej stronie).
Punkt zlokalizowany przy drodze krajowej nr 47 Rabka
Zdrój- Nowy Targ- Zakopane. Punkt pomiarowy
usytuowany w odległości 8,1 m od krawędzi jezdni na
wysokości 4m nad poziomem terenu.
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8.

Nowy Sącz,
ul. J agiellońska 33

49o37'17,64"

20o41'34,86"

9.

Ładna,
(powiat tar nowski)

50o00'25,6"

21o05'17,0"

10.

Łapczyca,
(powiat bocheński)

49o57'58,38"

20o41'25,68"

11.

Zbylitowska Gór a,
(powiat tar nowski)

12.

Dąbr owa
Tar nowska,
(powiat dąbr owski)

49o58'57,0"

50o09'45,9"

Punk zlokalizowany na balkonie budynku Starostwa
Powiatowego w Nowym Sączu w odległości 0,5 m od
krawędzi jezdni, na wysokości 6m nad powierzchnia
terenu. Droga jednojezdniowa o nawierzchni bitumicznej
w stanie dobrym. Po stronie punktu pomiarowego
zabudowa zwarta usługowa, po stronie przeciwnejzwarta usługowa i mieszkalna.
Punkt zlokalizowany przy zabudowie mieszkalnej, w
odległości ok. 40m od drogi, na wysokości 4,0 m nad
powierzchnią terenu. Odległość pierwszej zabudowy od
drogi- 40m po stronie wykonywania pomiarów oraz 25m
po stronie przeciwnej. Zabudowa luźna, mieszkalna,
jednorodzinna z obiektami usługowymi.
Punkt zlokalizowany przy zabudowie mieszkalnej, w
odległości ok. 35 m od drogi, na wysokości 4m nad
powierzchnią terenu. Odległość pierwszej zabudowy od
drogi- 35m po stronie wykonywania pomiarów oraz 12m
po stronie przeciwnej. Zabudowa luźna, jednorodzinna z
obiektami usługowymi.

28/29.10.2009

68,1

58,2

8,1

8,2

19.20.08.2009

65,2

64,0

5,2

14,0

15/16.07.2009

66,6

65,6

6,6

15,6

20o54'46,7"

Punkt zlokalizowany przy zabudowie mieszkalnej, w
odległości ok. 16m od drogi, na wysokości 4m nad
powierzchnią terenu. Odległość pierwszej zabudowy od
drogi- 16m po stronie wykonywania pomiarów oraz 40m
po stronie przeciwnej. Zabudowa mieszkalna.

8/9.04.2009

71,8

68,9

11,8

18,9

20o59'00,4"

Punkt zlokalizowany przy zabudowie mieszkalnej, w
odległości 25m od drogi, na wysokości 4m nad
powierzchnią terenu. Odległość pierwszej zabudowy od
drogi- 25m po stronie wykonywania pomiarów oraz 35m
po stronie przeciwnej. Zabudowa luźna, mieszkalna,
jednorodzinna z obiektami usługowymi.

18/19.11.2009

62,7

59,0

2,7

9,0
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War tości poziomów długookr esowych hałasu dr ogowego w województwie małopolskim

L.p.

Nazwa punktu
pomiar owego

Współr zędne
geogr aficzne punktu
Lokalizacja punktu pomiar owego
długość

1.

2.

3.

Skawina,
(powiat
kr akowski)

Nowy Sącz
ul. Suchar skiego
62/3

Dąbr owa
Tar nowska
ul. Kościuszki 9

Długookr esowy śr edni
poziom dźwięku [dB]

49°58'32,3''

o

49 37'32,28"

50o10'26,8"

Data pomiar u
por a
dobowa
(L DWN)

szer okość

19°49'21,3''

o

20 43'8,22"

20o58'58,7"

Punkt zlokalizowany przy drodze krajowej nr 44, w
odległości 5 m od drogi. Zabudowa wielorodzinna,
piętrowa. Odległość pierwszej zabudowy od drogi3m (po stronie pomiarów oraz po przeciwnej stronie).
Teren płaski o zagęszczonej zabudowie mieszkalnej.
Przy drodze zlokalizowana szkoła*.

15/16.01.2009

Punkt zlokalizowany w odległości 30m od krawędzi
jezdni. Po stronie punktu pomiarowego zabudowa
wielorodzinna, po stronie przeciwnej- jednorodzinna.

10-13.07.2009

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

18/19.05.2009

por a
nocna
(L N)

Pr zekr oczenia
war tości
dopuszczalnych
[dB]
por a
por a
nocn
dobowa
a
14,3

74,3

65,7

15,7
19,3*

3/4. 10.2009

65,7

57,0

5,7

7,0

75,5

67,8

15,5

17,8

20-23.11.2009
26-30.06.2009

18-21.09.2009

* teren przy szkole (dopuszczalna wartość hałasu dla tego terenu wynosi 55 dB).
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Wyniki pomiar ów monitor ingowych hałasu kolejowego na ter enie województwa małopolskiego w 2009 r oku

L.p.

Nazwa
punktu
pomiar owego

1.

Tar nów, ul.
Pustaki 1

2.

Linia
kolejowa E30
(Węgr zce
Wielkie)

3.

Kamionka
Wielka

Współr zędne geogr aficzne
punktu
długość

50o00'20.1''

o

50 01'09,3"

49o34'39"

Lokalizacja punktu pomiar owego

Data pomiar u

szer okość

Równoważny
poziom dźwięku
A (L Aeq) [dB]
por a
dzienna

por a
nocna

Pr zekr oczenia
war tości
dopuszczalnych
[dB]
por a
por a
dzienna nocna

Odległość punktu pomiarowego około 30 m od torów,
na wysokości 4,0m nad powierzchnią terenu. Zabudowa
po stronie wykonywania pomiarów luźna,
jednorodzinna. Odległość pierwszej zabudowy od linii –
30m.

27.11.2009

60,4

58,2

5,4

8,2

20 06'23,1"

Odległość punktu pomiarowego około 50 m od torów.
Zabudowa wokół torowiska po obu stronach
mieszkaniowa. Po stronie pomiarów jak i po przeciwnej
stronie punktu ekrany akustyczne.

20/21.10.2009

63,1

64,2

3,1

14,2

20o46'40,26"

Pomiar zlokalizowany przy linii kolejowej nr 96
Tarnów- Leluchów. Linia kolejowa elektryczna i
spalinowa, dwutorowa o stanie technicznym dobrym.
Zabudowa wokół torowiska jednorodzinna, zagrodowa.
Odległość pierwszej zabudowy od linii- 21m.

7/8. 05.2

54,8

56,0

-

6,0

20o57'10.5''

o
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Wyniki pomiar ów monitor ingowych hałasu lotniczego na obszar ze Międzynar odowego Por tu Lotniczego
Kr aków-Balice w 2009 r oku

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice to obecnie drugi polski port lotniczy po warszawskim Okęciu, zarówno pod względem
ilości odprawianych pasażerów jak i ilości operacji lotniczych.
W związku z tym, że ruch pasażerski na lotnisku wzrasta w bardzo szybkim tempie, a co za tym idzie zwiększa się liczba operacji lotniczych
emitujących hałas o znacznym zasięgu, w 2009 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził okresowe pomiary hałasu
lotniczego na obszarze lotniska. Pomiary wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 roku w
sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią
kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem- Referencyjna metodyka wykonywania ciągłych lub okresowych pomiarów hałasu dla lotnisk
od startów, lądowań i przelotów statków powietrznych oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych- Metoda pomiarów okresowych hałasu
dla lotnisk i obliczenia średniego długotrwałego poziomu dźwięku (Dz. U. 2007 Nr 192 poz. 1392).
Pomiary przeprowadzono w dwóch punktach leżących w odległości ok. 2 km od lotniska. Punkty zlokalizowano w odległości 10 i 20 m
od zabudowy mieszkaniowej, w celu oceny stopnia oddziaływania hałasu lotniczego na mieszkańców terenów przyległych do lotniska. Cykl
pomiarowy w każdym punkcie obejmował pomiar tygodniowy hałasu wraz z rejestracją wszystkich zdarzeń akustycznych jakie miały miejsce
w badanych okresie. Pomiar wykonano za pomocą miernika poziomu dźwięku typu SVAN 945 nr 3533. Wraz z pomiarami rejestrowane były
warunki atmosferyczne, zapewniające najbardziej stabilne warunki rozprzestrzeniania się dźwięku tj. prędkość wiatru 0-5 m/s, brak silnej
inwersji temperaturowej przy gruncie, temperatura powietrza pow. -5°C oraz brak opadów atmosferycznych.
Poniżej przedstawione zostały wyniki zbiorcze pomiarów hałasu lotniczego (LAeq,D, LAeq,N) z całego cyklu pomiarowego, wraz z
lokalizacją punktów pomiarowych.
Szczegółowe wyniki pomiarów hałasu, zawierające datę i godzinę pojedynczego zdarzenia akustycznego, czas trwania operacji oraz poziom
ekspozycyjny pojedynczego zdarzenia akustycznego dostępne są w siedzibie WIOŚ.
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Lp

Nazwa punktu

Współr zędne
geogr aficzne
długość

szerokość

Data
pomiar u

1

Morawica

50°04'38,7'' 19°44'52,3'' 22-29.05.2009

2

Balice,
ul. Krakowska

50°05'08,0''

19°48'42,5'' 9-16.06.2009

Mapa 1. Punkt pomiarowy nr 1 w Morawicy

Zmier zony, r ównoważny
poziom dźwięku (L Aeq ) [dB]

Liczba oper acji lotniczych
lądowania

star ty
dzień

noc

dzień

noc

pora dzienna

pora nocna

250

20

-

-

58,8

52,6

-

-

323

47

50,8

45,8

Mapa 2. Punkt pomiarowy nr 2 w Balicach
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