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I.

Wstęp

Hałasem w środowisku nazywamy wszelkiego rodzaju dźwięki
o częstotliwości od 16 Hz do 16000 Hz, czyli dźwięki niepożądane, uciążliwe
i nieprzyjemne w konkretnym miejscu i czasie. Hałas jest zjawiskiem subiektywnym,
gdyż każdy człowiek odbiera go inaczej. To co dla jednych stanowi dźwięk neutralny
dla innych może być już dźwiękiem niepożądanym, drażniącym lub irytującym.
Liczba skarg na nadmierny hałas powodowany przez ruch samochodowy, kolejowy,
lotniczy systematycznie rośnie.
W dzisiejszym świecie hałas jest wszechobecny i powszechny. Najbardziej
nasilony jest w dużych miastach, wzdłuż tras komunikacyjnych oraz w pobliżu
obiektów przemysłowych, usługowych i handlowych. Ruch komunikacyjny
a w szczególności drogowy jest główną przyczyną degradacji klimatu akustycznego,
który cechuje się silną amplitudą (rozpiętością) zmian w czasie i przestrzeni. Zależy
on w głównej mierze od natężenia ruchu samochodowego a zwłaszcza pojazdów
ciężkich, rodzaju i stanu nawierzchni dróg oraz ich przebiegu przez obszary
zamieszkałe, prędkości strumienia pojazdów, rodzaju opon, płynności ruchu, rodzaju
i szerokości drogi. Mniejszą skalę osiąga hałas kolejowy co jest spowodowane
miedzy innymi zmniejszeniem częstotliwości kursów pociągów i położeniem tras
kolejowych w większości poza terenami i dzielnicami mieszkalnymi.
Hałas jeszcze nigdy nie był tak powszechny i uciążliwy jak obecnie.
Niektórzy ludzie mieszkających w dużych miastach są do niego wręcz
przyzwyczajeni, jakby był naturalną częścią środowiska. Pomimo, że nie widać go
w otaczającym powietrzu i nie pozostawia śladów na powierzchni ziemi, coraz
częściej wzbudza zainteresowanie opinii publicznej i instytucji zajmujących się
ochroną środowiska.
W bieżących latach hałas dotyka coraz większą liczbę ludzi. Badania nad
hałasem prowadzone w Polsce na przestrzeni ostatnich lat potwierdzają, że
ponadnormatywny hałas obejmuje 21% powierzchni kraju i oddziałuje na około 30%
ludności. Celem badań nad hałasem jest określenie skali zagrożenia oraz
umożliwienie podejmowania efektywnych działań zmierzających do poprawy klimatu
akustycznego, ponadto informowanie organów administracji i społeczeństwa o jego
stanie, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska, występowaniu obszarów
przekroczeń tych stanów, niezbędnej przebudowy ulic (budowa obwodnic), oraz
kierunków zmian jakości środowiska akustycznego.
Ciągły rozwój infrastruktury miast oraz wzrost liczby mieszkańców i co za
tym idzie ilości pojazdów poruszających się po drogach i niedostateczna
modernizacja oraz rozbudowa węzłów komunikacyjnych powoduje ciągłe
i narastające obciążenie centrów miast. W wielu z nich drogi przebiegają przez
główne dzielnice, gdzie poziom zaludnienia jest wyższy niż na obrzeżach. Duże
natężenie ruchu samochodowego i zły stan nawierzchni dróg negatywnie wpływają
na komfort psychiczny mieszkańców, bądź też – co jest zjawiskiem bardziej
niepokojącym - może powodować częściową utratę zdrowia. Corocznie wzrasta
liczba ludności narażonej na długotrwałe przebywanie w warunkach nadmiernego
hałasu. Hałas uliczny negatywnie wpływa na wiele ważnych biologicznych
i biochemicznych funkcji organizmu, co w konsekwencji może prowadzić do
nieodwracalnych zmian ogólnoustrojowych lub chorób (częściowa lub całkowita
utrata słuchu tzw. choroba wibracyjna, zaburzenia w funkcjonowaniu układu
sercowo-naczyniowego, zmiany akcji serca i ciśnienia tętniczego krwi, a nawet
temperatury ciała, zaburzenia snu, nadpobudliwość, ogólne osłabienie organizmu,
zwiększona potliwość i wiele jeszcze nie zbadanych dysfunkcji). Wpływ hałasu na
zdrowie każdego z nas jest niepodważalny, powoduje dyskomfort życia
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i w większości przypadków jest zauważalny dopiero po upływie lat. Dlatego
niezbędne jest monitorowanie klimatu akustycznego w województwie jak i w całym
kraju. Wzrastający stan zagrożenia środowiska hałasem komunikacyjnym z roku na
rok staje się coraz bardziej niepokojący.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - Delegatura
w Nowym Sączu w 2013 roku objął badaniami emisji hałasu komunikacyjnego
wybrany punkt na terenie miasta Nowego Sącza oraz punkty w powiatach
nowosądeckim, gorlickim i nowotarskim:
 Miasto Nowy Sącz (aleja majora Henryka Sucharskiego)-pomiar hałasu
komunikacyjnego, drogowego długookresowego we wskaźnikach LDWN i LN,
 Rytro w powiecie nowosądeckim w ciągu drogi krajowej nr 87 Nowy Sącz granica Państwa ze Słowacją - pomiar hałasu komunikacyjnego, drogowego
krótkookresowego we wskaźnikach LAeqD i LAeqN,
 Ropica Polska w powiecie gorlickim w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator Medyka - pomiar hałasu komunikacyjnego, drogowego krótkookresowego we
wskaźnikach LAeqD i LAeqN,
 Spytkowice w powiecie nowotarskim w ciągu drogi krajowa nr 7 - pomiar
hałasu komunikacyjnego, drogowego krótkookresowego we wskaźnikach
LAeqD i LAeqN,
 Badaniami objęto również linię kolejową nr 96 Tarnów - Leluchów. Punkt
pomiarowo - kontrolny zlokalizowano w miejscowości Grybów - pomiar hałasu
komunikacyjnego, kolejowego krótkookresowego we wskaźnikach LAeqD
i LAeqN.
Wyniki przeprowadzonych badań mogą być źródłem informacji dla instytucji
nie tylko zajmujących się ochroną środowiska, ale również instytucji zarządzających
drogami oraz osób zainteresowanych narastającym problemem hałasu drogowego,
kolejowego, w szczególności zajmujących się zagadnieniem projektowania nowych
i rozbudowy starych węzłów komunikacyjnych, lokalizacją obiektów objętych ochroną
akustyczną oraz identyfikacją potencjalnych źródeł hałasu.
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II.

UREGULOWANIA PRAWNE
I METODYKI ICH POMIARÓW

DOTYCZĄCE

DOPUSZCZALNYCH

POZIOMÓW

HAŁASU

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie
oceny i zarządzania hałasem w środowisku 2002/49/WE.
2. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150) z dnia 23 stycznia
2008r. z póź. zm.
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.
z 2012r Nr 0, poz. 1109).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U.
Nr 140 poz. 824).
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1414).
Tabela 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 wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to
wskaźniki mają zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w
odniesieniu do jednej doby (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1
października 2012r (Dz. U. z 2012r Nr 0, poz. 1109).

Dopuszczalny poziom hałasu [dB]
Drogi lub linie kolejowe 1)

Lp

1

2

3

Rodzaj terenu

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze
stałym lub czasowym pobytem dzieci
i młodzieży
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjnowypoczynkowe 2)
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

LAeq D

LAeq N

przedział czasu
odniesienia
równy 16 godzin

Pozostałe obiekty i działalność
będąca źródłem hałasu

LAeq D

LAeq N

przedział
czasu
odniesienia
równy 8
godzin

przedział czasu
odniesienia
równy 8 najmniej
korzystnym
godzinom dnia
kolejno po sobie
następującym

przedział
czasu
odniesienia
równy 1
najmniej
korzystnej
godzinie nocy

50

45

45

40

61

56

50

40

65

56

55

45

Tereny w strefie śródmiejskiej miast
68
60
55
45
powyżej 100 tyś. mieszkańców
Objaśnienia:
1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom
hałasu w porze nocy.
3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można
wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych.
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Tabela 2. 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 wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia
długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem (Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 1 października 2012r (Dz. U. z 2012r Nr 0, poz. 1109).

Dopuszczalny długookresowy średni poziom hałasu [dB]
Drogi lub linie kolejowe 1)

Lp

1

2

3

Rodzaj terenu

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze
stałym lub czasowym pobytem dzieci
i młodzieży
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjnowypoczynkowe 2)
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

Pozostałe obiekty i działalność
będąca źródłem hałasu

LDWN

LN

LDWN

LN

przedział
czasu
odniesienia
równy
wszystkim
dobom w roku

przedział
czasu
odniesienia
równy
wszystkim
porom nocy

przedział
czasu
odniesienia
równy
wszystkim
dobom w roku

50

45

45

40

64

59

50

40

68

59

55

45

przedział
czasu
odniesienia
równy
wszystkim
porom nocy

Tereny w strefie śródmiejskiej miast
70
65
55
45
powyżej 100 tys. mieszkańców
Objaśnienia:
1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można
wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych.
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III.

BADANIA HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W PUNKTACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE
MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, GORLICKIEGO
I NOWOTARSKIEGO W 2013 ROKU.

III.1.

METODYKA POMIARÓW I OBLICZEŃ

Pomiary były wykonywane w określonych warunkach meteorologicznych:
 prędkość wiatru do 5 m/s,
 brak opadów atmosferycznych,
 wilgotność względna w zakresie 25 % - 98 %,
 temperatura powyżej -10 oC,
 ciśnienie atmosferyczne od 900 hPa do 1100 hPa.
Zastosowano następujące ustawienia parametrów miernika:
 stała czasowa: FAST,
 charakterystyka korekcyjna: A.

Do pomiarów wykorzystano
analizator akustyczny typ SVAN
945A
z przedwzmacniaczem
SVANTEK typ SV11, mikrofonem
firmy G.R.A.S typ 40AN, kalibrator
akustyczny
typ
N-1251
firmy
Norsonic,
stację
monitorowania
hałasu ENVIRO 151c firmy FarData
oraz
automatyczną
stację
meteorologiczną WXT 250 firmy
VAISALA, radar Smart Sensor 125
firmy
Wavertronic,
kamerę
dźwiękową na podczerwień P423
firmy PiXORD, dalmierz laserowy
TruPulse
200
firmy
Laser
Technology Inc. oraz odbiornik GPS
Colorado 300 firmy Garmin.

Fot. 1. Zestaw pomiarowy.

Do badań zastosowano metodę bezpośrednich ciągłych pomiarów w ograniczonym
czasie wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku
przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr
140, poz. 824). Obliczenia wskaźnika LDWN wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika
hałasu LDWN (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1414).
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III.2.

LOKALIZACJA PUNKTÓW POMIAROWYCH

Pomiary hałasu drogowego krótkookresowego
prowadzono na terenie powiatów: nowosądeckiego
(w miejscowości Rytro), gorlickiego (w miejscowości
Ropica Polska) oraz nowotarskiego (w miejscowości
Spytkowice). Punkty pomiarowo-kontrolne zgodnie
z wytycznymi usytuowano na wysokości ok. 4 m
od poziomu arterii.
Pomiary do wyznaczenia wskaźników LAeqD i LAeqN
prowadzono w sposób ciągły przez 24 godziny w dni
powszednie w okresie wiosennym (ppk nr 2, ppk nr 3,
ppk nr 4).
Pomiarami był objęty również pomiar hałasu
komunikacyjnego krótkookresowego kolejowego – linia
kolejowa 96 Tarnów – Leluchów w miejscowości
Grybów. Pomiary te były prowadzone w okresie
jesiennym.
Dla wyznaczenia długookresowego wskaźnika
poziomu dźwięku LDWN i LN pomiary prowadzone były
w porze wiosennej w dniach od 25 kwietnia do 2 maja
oraz w porze jesiennej w dniach od 14 listopada do 19
listopada 2013 roku.
Fot. 2. Zestaw pomiarowy.

III.2.1. Nowy Sącz, aleja majora Henryka Sucharskiego – ppk nr 1, wyznaczanie wartości
długookresowych poziomów dźwięku LDWN i LN

Przeprowadzono pomiar hałasu komunikacyjnego powodowanego przez samochody
poruszające się aleją majora Henryka Sucharskiego w Nowym Sączu.
Badany odcinek stanowi drogę miejską, dwujezdniową o dwóch pasach ruchu po każdej
stronie. Szerokość pasa ruchu 3,5 m. Między pasami ruchu jest rozdzielający pas zieleni
szerokości 6,5 m. Nawierzchnia jezdni bitumiczna w stanie dobrym. Niweleta drogi: bez
spadków. Ruch samochodów określono jako przerywany w porze dnia i płynny w porze nocy.
Dobowe natężenie ruchu uśrednione dla dób objętych pomiarem wyniosło 3 904
pojazdy/doba. Strukturę strumienia ruchu stanowiły głównie pojazdy lekkie (96% ogólnej
liczby pojazdów) w liczbie 3 534 w porze dnia i 204 w porze nocy. Pojazdy ciężarowe w tym
autobusy stanowiły 4% pojazdów poruszających się aleją majora Henryka Sucharskiego.
Urządzenie rejestrujące zanotowało 156 pojazdów ciężkich w porze dnia i 10 w porze nocy.
Średnia prędkość poruszających się pojazdów wynosiła w porze dnia 50,4 km/h. W porze
nocy była nieco wyższa i wynosiła 50,9 km/h.
Punkt pomiarowo-kontrolny zlokalizowano w Nowym Sączu, na parkingu posesji przy alei
majora Henryka Sucharskiego 18.
Współrzędne geograficzne punktu w układzie WGS 84: N 49° 37’ 45,0’’ E 20° 42’ 38,3’’.
Po stronie punktu pomiarowego jak i po stronie przeciwnej zabudowa zwarta mieszkaniowa
i usługowa. Punkt pomiarowy usytuowano w odległości 8 m od krawędzi jezdni, 6 m od
budynku mieszkalnego, na wysokości 4 m nad powierzchnią terenu.
Liczba obiektów bezpośrednio narażonych na hałas po stronie punktu pomiarowego
wynosi 24, po stronie przeciwnej 19 są to budynki zlokalizowane wzdłuż alei majora Henryka
Sucharskiego od skrzyżowania z ulicą Barską do skrzyżowania z ulicą Nowochruślicką
w Nowym Sączu. Przybliżona wysokość pierwszej linii zabudowy po stronie punktu
pomiarowego jak i po stronie przeciwnej: budynki mieszkaniowe wielorodzinne
czterokondygnacyjne. Długość odcinka pomiarowego wynosi 0,8 km.
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III.2.2. Rytro (powiat nowosądecki) – ppk nr 2

Punkt pomiarowo-kontrolny zlokalizowano w miejscowości Rytro w ciągu drogi krajowej
nr 87. Droga ta ma 27 km długości i łączy Nowy Sącz z Piwniczną-Zdrój, biegnie aż do
przejścia granicznego ze Słowacją. Badany odcinek jest drogą jednojezdniową o nawierzchni
brukowanej, szerokość pasa ruchu 3,5 m. Niweleta drogi: bez spadków. Ruch samochodów
określono jako płynny zarówno w dzień jak i w nocy. Natężenie ruchu w czasie doby, w której
prowadzony był pomiar wynosiło 2 078 (w 2012 roku liczba ta była większa ponad
dwukrotnie wynosząc 4 688 pojazdów/doba). W strukturze ruchu dominowały pojazdy lekkie
w liczbie 1 766 w porze dnia i 76 w porze nocy. Porównując te dane z wynikami z 2012 roku
zauważyć można, że zmieniła się struktura ruchu. W 2012 roku pojazdy lekkie stanowiły 95%
wszystkich pojazdów natomiast w 2013 roku 89 %. Pojazdy ciężkie w tym autobusy
stanowiły 11 % wszystkich pojazdów poruszających się tą drogą. Średnia prędkość potoku
ruchu wynosiła 48 km/h i jest niższa od prędkości z 2012 roku o 5 km/h. W porze dnia
średnia prędkość była niższa i wynosiła 47 km/h, a w porze nocy nieznacznie wyższa
i wynosiła 49 km/h.
Punkt pomiarowy zlokalizowany został przed terenem stacji kolejowej Rytro. Usytuowany
w odległości ok. 10 m od krawędzi jezdni, na wysokości 4 m nad powierzchnią terenu.
Współrzędne geograficzne punktu w układzie WGS 84: N 49° 29’ 12,2’’ E 20° 40’ 50,5’’.
Po stronie punktu pomiarowego zabudowa luźna mieszkaniowa i usługowa, po stronie
przeciwnej luźna, usługowa. Przybliżona odległość pierwszej linii zabudowy po stronie
punktu pomiarowego wynosi 8 m, po stronie przeciwnej 10 m. Przybliżona wysokość
pierwszej linii zabudowy po stronie punktu pomiarowego: budynki jednokondygnacyjne, po
stronie przeciwnej budynki dwukondygnacyjne.
W strefie oddziaływania znajduje się 10 budynków po stronie punktu pomiarowego i 8 po
stronie przeciwnej. Odcinek pomiarowy o długości 0,52 km zlokalizowany przy drodze
krajowej nr 87 w miejscowości Rytro, od skrzyżowania prowadzącego do centrum Rytra do
zjazdu na Suchą Strugę.

Fot. 3. Rytro (powiat nowosądecki), droga krajowa nr 87, ppk nr 2 zlokalizowany przed terenem stacji
kolejowej.
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III.2.3. Spytkowice (powiat nowotarski) – ppk nr 3

Punkt pomiarowy zlokalizowano w powiecie nowotarskim, miejscowość Spytkowice na
parkingu posesji Spytkowice 625; nr działki 912/19, przy drodze krajowej nr 7 prowadzącej
z Żukowa k. Gdańska przez Warszawę do granicy ze Słowacją w Chyżnem. Jest ona
częścią międzynarodowej drogi europejskiej E77 oraz trasy E28. Fragment z Krakowa do
Rabki jest także częścią trasy zwanej Zakopianką, czyli najczęściej uczęszczanej przez
turystów drogi w Tatry. Trasa przebiega przez pięć województw.
Współrzędne geograficzne punktu w układzie WGS 84: N 49o 34’ 33,0’’ E 019o 50’ 53,2’’.
Punkt pomiarowy usytuowano w odległości 10 m od krawędzi jezdni na wysokości 4 m nad
poziomem terenu. Niweleta drogi: bez spadków. Zabudowa po stronie punktu pomiarowego
jak i po stronie przeciwnej luźna mieszkaniowa i usługowa. Liczba obiektów bezpośrednio
narażonych na hałas waha się w granicy od 44 po stronie punktu pomiarowego do 33 po
stronie przeciwnej. Przybliżona odległość pierwszej linii zabudowy po stronie punktu
pomiarowego to 8 m natomiast po stronie przeciwnej 3 m. Przybliżona wysokość pierwszej
linii zabudowy po stronie punktu pomiarowego: budynki dwukondygnacyjne po stronie
przeciwnej jednokondygnacyjne.
Jest to droga dwujezdniowa jednopasmowa o nawierzchni asfaltowej w stanie dobrym
o szerokości pasa ruchu 3,5 m. Natężenie ruchu na odcinku drogi objętym pomiarami
wyniosło 7769 pojazdów/doba. Z czego 2024 to pojazdy ciężkie. W ciągu dnia poruszało się
to drogą 81% z ogólnej liczby pojazdów. W strukturze ruchu dominowały pojazdy lekkie
(74%). Pojazdy ciężkie w tym autobusy stanowiły 26% wszystkich pojazdów. Średnia
prędkość potoku ruchu w porze dnia wynosiła 66 km/h, a w ciągu nocy była wyższa
i wynosiła 75 km/h. Zarówno w porze dnia jak i nocy zanotowano płynny strumień
poruszających się pojazdów.
Długość odcinka pomiarowego wynosiła 2,4 km.

Fot. 4 Spytkowice (powiat nowotarski), ppk nr 3, droga krajowa nr 7.
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III.2.4. Ropica Polska (powiat gorlicki) – ppk nr 4

Punkt pomiarowy zlokalizowano w powiecie gorlickim w miejscowości Ropica Polska na
terenie Zakładu Uzdatniania Wody przy drodze krajowej nr 28 Zator – Medyka - granica
państwa z Ukrainą. DK 28 przebiega przez dwa województwa, nazywana jest trasą
karpacką.
Punkt pomiarowy usytuowany został w odległości ok. 10 m od krawędzi jezdni na
wysokości 4 m nad powierzchnią terenu. Współrzędne geograficzne punktu w układzie
WGS: N 49°38’02,2” E 21°07’54,7”. Niweleta drogi: bez spadków. Liczba obiektów
bezpośrednio narażonych na hałas waha się w granicy od 80 po stronie punktu
pomiarowego do 90 po stronie przeciwnej. Po stronie punktu pomiarowego i po stronie
przeciwnej dominuje luźna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług.
Średnia odległość pierwszej linii zabudowy od jezdni po obu stronach punktu pomiarowego
około 9-10 m. Przybliżona wysokość pierwszej linii zabudowy zarówno po stronie punktu
pomiarowego jak i po stronie przeciwnej - budynki dwukondygnacyjne.
Droga dwujezdniowa o jednym pasie ruchu w każdą stronę, nawierzchni bitumicznej
w stanie dobrym. Natężenie ruchu na badanym odcinku drogi w dobie objętej pomiarami
wynosiło 10 191 pojazdów. Strukturę strumienia ruchu stanowiły głównie pojazdy lekkie 83%,
w liczbie 7 906 w porze dnia i 545 w porze nocy. Średnia prędkość pojazdów w czasie
badanej doby wynosiła 96 km/h. W porze dnia średnia prędkość była niższa (64,5 km/h)
a w porze nocy wyższa (73,5 km/h). Pojazdy ciężkie w tym autobusy stanowiły 17%
wszystkich pojazdów. Porównując te dane z wynikami badań prowadzonymi na tym samym
odcinku pomiarowym w roku 2012 stwierdzono, że zwiększyła się procentowa ilość
samochodów ciężkich z 10% w 2012 roku do 17% w roku 2013 . Podobny rozkład pojazdów
poruszających się drogą nr 28 można zaobserwować analizując ilość pojazdów ciężkich.
Z ogólnej ich liczby 1 740 pojazdów na dobę 82% poruszało się w porze dnia, a 135
pojazdów (co stanowi 8% ogólnej liczby pojazdów ciężkich) w porze nocy.
Strefa oddziaływania obejmuje wszystkie budynki na odcinku około 3,2 km wzdłuż drogi
krajowej nr 28 w miejscowości Ropica Polska.

Fot. 5. Ropica Polska (powiat gorlicki), droga krajowa nr 28 ppk nr 4 zlokalizowany na terenie Zakładu Uzdatniania
Wody.
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III.2.5. Grybów linia kolejowa nr 96– ppk nr 5, hałas kolejowy

Punkt pomiarowy zlokalizowany dla linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów
w miejscowości Grybów. Zabudowa po stronie punktu pomiarowego luźna mieszkaniowa
i przemysłowa, po stronie przeciwnej luźna mieszkaniowa i usługowa. Niweleta torowiska:
bez spadków. Odległość pierwszej linii zabudowy po stronie punktu pomiarowego wynosi
30 m, po stronie przeciwnej – 15 m.
Długość odcinka pomiarowego wynosiła 2,1 km.
Linia kolejowa miejska, elektryczna, dwutorowa o stanie torowiska określonym jako
dobry. Strukturę ruchu stanowiły głównie pociągi pasażerskie (w liczbie 3 dalekobieżne
i 20 lokalnych) oraz 4 pociągi towarowe w ciągu doby prowadzenia pomiarów. Rozkład
wartości równoważnego poziomu dźwięku A w decybelach dla poszczególnych klas
pojedynczych zdarzeń akustycznych kształtował się następująco:
o

w porze dnia przejazdy pociągów pasażerskich dalekobieżnych w liczbie
2 mające dł ok. 250 m każdy, poruszające się ze średnią prędkością
ok. 60 km/h każdorazowo wywoływała zdarzenie hałasowe o nasileniu 95,0 dB,
natomiast w porze nocy zarejestrowano 1 przejazd tego typu pociągu
o podobnej długości i rozwijający taką samą prędkość jak w porze dnia,
wywoływał zdarzenie hałasowe o nasileniu 99,9 dB,

o

w porze dnia przejazdy pociągów pasażerskich lokalnych w liczbie 13 mające
dł ok. 250 m każdy, poruszające się ze średnia prędkością ok. 60 km/h
każdorazowo wywoływała zdarzenie hałasowe o nasileniu 90,7 dB, natomiast
w porze nocy zarejestrowano 7 przejazdów pociągów tego typu o podobnej
długości, rozwijających taką samą prędkość jak w porze dnia wywołujących
zdarzenie hałasowe o nasileniu 89,6 dB,

o

w porze dnia przejazdy pociągów towarowych w liczbie 3 mające dł. ok. 300 m
każdy, poruszające się ze średnia prędkością ok. 50 km/h każdorazowo
wywoływała zdarzenie hałasowe o nasileniu 100,7 dB, natomiast w porze nocy
zarejestrowano 1 przejazd tego typu pociągu o podobnej długości, rozwijający
prędkość 60 km/h wywołujący zdarzenie hałasowe o nasileniu 103,6 dB.

III.3. WYNIKI BADAŃ

Tabelaryczne zestawienie wyników badań - godzinowego rozkładu wartości
równoważnego poziomu dźwięku dla poszczególnych punktów pomiarowych przedstawiono
w załączonych sprawozdaniach z pomiarów.
III.3.1. Długookresowy średni poziom dźwięku, wyrażony we wskaźnikach L DWN i LNNowy Sącz aleja majora Henryka Sucharskiego – ppk nr 1

Pomiary wykonano w dniach od 25 kwietnia do 2 maja 2013 roku (pomiar wiosenny) oraz
od 14 do 19 listopada 2013 roku (pomiar jesienny).
Pomiary obejmowały łącznie 14 dni zarówno powszednich, jak i w czasie weekendu.
W porze wiosennej pomiary były prowadzone przy średniej temperaturze otoczenia
18,5 C w porze dnia i 13,7 C w porze nocy. Średnia prędkość wiatru wynosiła 1,3 m/s
w porze dnia i 0,6 m/s w porze nocy. Uśredniona wilgotność względna kształtowała się na
poziomie 54% w dzień i 69% w porze nocy. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosiło
981 hPa zarówno w porze dnia jak i w porze nocy.
W porze jesiennej pomiary przeprowadzono przy średniej temperaturze otoczenia
4,1 C w porze dnia i 1,8 C w porze nocy. Średnia prędkość wiatru wynosiła 0,5 m/s w porze
dnia i 0,4 m/s w porze nocy. Uśredniona wilgotność względna kształtowała się na poziomie
79% w porze dnia i 88% w porze nocy. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosiło 989 hPa
zarówno w porze dnia jak i nocy.
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Fot. 6. Nowy Sącz, aleja majora Henryka Sucharskiego

Wartość długookresowego poziomu dźwięku wyrażonego wskaźnikiem LDWN wyniosła
61,2 dB, co stanowi 90% wartości dopuszczalnej 68,0 dB. Wyznaczony poziom LDWN
w tym punkcie pomiarowo-kontrolnym jest niższy o 6,8 dB od poziomu
dopuszczalnego.
Wyznaczona wartość długookresowego poziomu dźwięku dla pory nocy wyrażonej
wskaźnikiem LN wynosiła 49,1 dB, co stanowi 83% wartości dopuszczalnej 59,0 dB.
Wyznaczony poziom LN w tym punkcie pomiarowo-kontrolnym jest niższy o 9,9 dB
od poziomu dopuszczalnego.
70
65

64,5
61,2

[dB]

60

56,1
55
50

LDWN

49,1

LN

45
40
pora dnia 6.00-22.00

pora nocy 22.00-6.00

2008

2013

Wykres 1. Wartości długookresowego średniego poziom dźwięku [dB] dla pory dnia oraz nocy wyrażonego
wskaźnikami LDWN oraz LN w ppk nr 1-aleja majora Henryka Sucharskiego w Nowym Sączu z lat
2008 i 2013.
Oznaczenia:
dopuszczalny długookresowy średni poziom hałasu wyrażony wskaźnikiem LDWN pochodzący od dróg lub linii kolejowych
dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz zabudowy zagrodowej, rekreacyjnowypoczynkowej i mieszkaniowo-usługowej wynoszący 68 dB (przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku).
W roku 2008 poziom ten wynosił 60 dB.
dopuszczalny długookresowy średni poziom hałasu wyrażony wskaźnikiem LN pochodzący od dróg lub linii kolejowych
dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz zabudowy zagrodowej, rekreacyjnowypoczynkowej i mieszkaniowo-usługowej wynoszący 59 dB (przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy
w roku).
W roku 2008 poziom ten wynosił 50 dB.
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III.3.2. Krótkookresowy poziom dźwięku LAeq dla pozostałych punktów pomiarowo –

kontrolnych opracowany w sposób graficzny wraz z zaznaczonymi
dopuszczalnymi poziomami hałasu dla pory dnia LAeqD i nocy LAeqN.

Rytro (powiat nowosądecki) – ppk nr 2

Pomiary wykonano w dniach 6-7 listopada 2013 roku przy średniej temperaturze
otoczenia w porze dnia 6,1 C i w porze nocy 4,8 C. Średnia prędkość wiatru w porze dnia
wynosiła 1,6 m/s, w porze nocy 0,9 m/s. Średnia wilgotność względna w porze dnia 73%,
w porze nocy 77%, natomiast średnie ciśnienie atmosferyczne w porze dnia wyniosło
964 hPa, natomiast w porze nocy 967 hPa.
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55

6-7 listopada 2013r.

Wykres 2. Rozkład wartości równoważnego poziomu dźwięku dla poszczególnych godzin - droga krajowa nr 87
w ppk nr 2 zlokalizowanym w Rytrze w powiecie nowosądeckim.
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Wykres 3. Rozkład wartości równoważnego poziomu dźwięku w latach 2008, 2012 oraz 2013 - droga krajowa
nr 87 w ppk nr 2 zlokalizowanym w Rytrze w powiecie nowosądeckim.
Oznaczenia:
dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku pochodzący od dróg lub linii kolejowych dla terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz zabudowy zagrodowej, rekreacyjno-wypoczynkowej i mieszkaniowo-usługowej dla
pory dnia wynosi 65 dB (przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom).
W roku 2008 poziom ten wynosił 60 dB.
dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku pochodzący od dróg lub linii kolejowych dla terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz zabudowy zagrodowej, rekreacyjno-wypoczynkowej i mieszkaniowo-usługowej dla
pory nocy wynosi 56 dB (przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom).
W roku 2008 poziom ten wynosił 50 dB.
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W tym samym punkcie pomiarowo-kontrolnym prowadzono badania w 2008 oraz
2012 roku w poprzednich cyklach pomiarowych. Porównując wyniki badań z 2008 i 2012 do
wyników z roku 2013 można zauważyć następujące zmiany: wartość równoważnego
poziomu dźwięku w porze dnia (godz. 6.00-22.00) nieznacznie wzrosła z 68,6 dB
w 2008 roku do 68,9 dB w roku 2012 po czy zanotowano skok tego poziomu do 71,5 dB
w roku 2013. Natomiast w porze nocy poziom ten spadł z 62,4 dB w 2008 do 59,4 dB
w 2012 roku po czym w roku 2013 znów wzrósł osiągając wartość 63,6 dB.
Wszystkie zanotowane wielkości poziomu równoważnego poziomu dźwięku z lat,
w których prowadzono badania hałasu w punkcie pomiarowo-kontrolnym w Rytrze
przekraczały poziom dopuszczalny.
Średnia wartość równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia tj. godz. 6.00-22.00
wyniosła 71,5 dB, co stanowi 110% wartości dopuszczalnej 65,0 dB (w 2012 roku 106%),
natomiast dla pory nocy tj. godz. 22.00-6.00 – 63,6 dB, co stanowi 114% wartości
dopuszczalnej 56,0 dB (w 2012 roku 106%).
Tabela 3. Zestawienie wyników badań i przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w ppk nr 2
zlokalizowanym w Rytrze w 2008, 2012 oraz 2013 roku w porze dnia.

PORA DNIA
Rok

Dopuszczalny
poziom
równoważnego
poziomu dźwięku

Wartość
Przekroczenia
równoważnego
poziomu
dźwięku

2008

60 dB

68,6 dB

8,6 dB

2012

65 dB

68,9 dB

3,9 dB

2013

65 dB

71,5 dB

6,5 dB

Tabela 4. Zestawienie wyników badań i przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w ppk nr 2
zlokalizowanym w Rytrze w 2008, 2012 oraz 2013 roku w porze nocy.

PORA NOCY
Rok

Dopuszczalny
poziom
równoważnego
poziomu dźwięku

Wartość
Przekroczenia
równoważnego
poziomu
dźwięku

2008

50 dB

62,4 dB

12,4 dB

2012

56 dB

59,4 dB

3,4 dB

2013

56 dB

63,6 dB

7,6 dB

Spytkowice (powiat nowotarski) – ppk nr 3

Pomiary wykonano w dniach 14-15 maja 2013 roku przy średniej temperaturze otoczenia
w porze dnia 12,7 C i w porze nocy 4,9 C, średnia prędkość wiatru w porze dnia 1,1 m/s,
a w porze nocy 0,4 m/s. Średnia wilgotność względna w porze dnia wynosiła 59%, w porze
nocy 88%. Średnie ciśnienie atmosferyczne zarówno w porze dnia jak i nocy wyniosło
954 hPa.

17

Sprawozdanie z badań hałasu komunikacyjnego w 2013 roku
70,0

L Aeq [dB]

65,0

60,0

5.00 - 6.00

4.00 - 5.00

3.00 - 4.00

2.00 - 3.00

1.00 - 2.00

24.00 - 1.00

23.00 - 24.00

22.00 - 23.00

21.00 - 22.00

20.00 - 21.00

19.00 - 20.00

18.00 - 19.00

17.00 - 18.00

16.00 - 17.00

15.00 - 16.00

14.00 - 15.00

13.00 - 14.00

12.00 - 13.00

11.00 - 12.00

10.00 - 11.00

9.00 - 10.00

8.00 - 9.00

7.00 - 8.00

6.00 - 7.00

55,0

14-15 maja 2013r.
Wykres 4. Rozkład wartości równoważnego poziomu dźwięku dla poszczególnych godzin - droga krajowa nr 7
w ppk nr 3 zlokalizowanym w miejscowości Spytkowice w powiecie nowotarskim.

Średnia wartość równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia tj. godz. 6.00-22.00
wynosiła 68,2 dB, co stanowi 105% wartości dopuszczalnej 65,0 dB, natomiast dla pory nocy
tj. godz. 22.00-6.00 – 63,4 dB, co stanowi 113% wartości dopuszczalnej 56,0 dB.
Najwyższy poziom dźwięku w porze dnia wystąpił między godziną 6.00 a 7.00 wynosił
68,0 dB, natomiast w porze nocnej między godziną 5.00 a 6.00 i wynosił 68,5 dB.
Najniższe poziomy dźwięku w porze dnia wynoszące 65,9 dB notowano między
godziną 21.00 a 22.00, porze nocy najniższe wielkości wynoszące 59,8 dB notowano między
godziną 2.00 a 3.00.
Jak można zauważyć na powyższym wykresie żadna ze średnich godzinowych
wielkości równoważnego poziomu dźwięku nie była notowana poniżej dopuszczalnej
wartości zarówno w porze dnia jak i nocy.
Tabela 5. Zestawienie wyników badań i przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w ppk nr 3
zlokalizowanym w miejscowości Spytkowice w porze dnia.

PORA DNIA
Rok

2013

Dopuszczalny
poziom
równoważnego
poziomu dźwięku
65 dB

Wartość
Przekroczenia
równoważnego
poziomu
dźwięku
68,2 dB

3,2 dB

Tabela 6. Zestawienie wyników badań i przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w ppk nr 3
zlokalizowanym w miejscowości Spytkowice w porze w porze nocy.

PORA NOCY
Rok

2013

Dopuszczalny
poziom
równoważnego
poziomu dźwięku
56 dB

Wartość
Przekroczenia
równoważnego
poziomu
dźwięku
63,4 dB

7,4 dB
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Ropica Polska (powiat gorlicki) – ppk nr 4

Pomiary przeprowadzono w dniach 13-14 czerwca 2013 roku przy średniej temperaturze
otoczenia wynoszącej w porze dnia 21,0 C a w porze nocy 12,4 C, przy średniej prędkości
wiatru 0,9 m/s w porze dnia i 0,4 m/s w porze nocy. Średnia wilgotność względna wynosiła
55% w porze dnia i 89% w porze nocy, natomiast średnie ciśnienie atmosferyczne w porze
dnia zanotowano na poziomie 983 hPa, w porze nocy 982 hPa.
70,0
65,0

55,0

5.00 - 6.00

4.00 - 5.00

3.00 - 4.00

2.00 - 3.00

1.00 - 2.00

24.00 - 1.00

23.00 - 24.00

22.00 - 23.00

21.00 - 22.00

20.00 - 21.00

19.00 - 20.00

18.00 - 19.00

17.00 - 18.00

16.00 - 17.00

15.00 - 16.00

14.00 - 15.00

13.00 - 14.00

12.00 - 13.00

11.00 - 12.00

10.00 - 11.00

8.00 - 9.00

9.00 - 10.00

7.00 - 8.00

50,0
6.00 - 7.00

L Aeq [dB]

60,0

13-14 czerwca 2013 r.

Wykres 5. Rozkład wartości równoważnego poziomu dźwięku dla poszczególnych godzin - droga krajowa nr 28
w ppk nr 4 zlokalizowanym w Ropicy Polskiej w powiecie gorlickim.

W tym samym punkcie pomiarowo-kontrolnym prowadzono badania w roku 2008 oraz
2012 w poprzednich cyklach pomiarowych. Porównując wyniki badań z 2008 i 2012 roku
można zauważyć następujące zmiany: poziom równoważnego poziomu dźwięku w porze
dnia (godz. 6-22) wzrósł z 65,9 dB w roku 2008 przez 67,0 dB w roku 2012 aby osiągnąć 68
dB w roku 2013. Natomiast w porze nocy poziom ten spadał z 60,1 dB w 2008 roku przez
59,4 dB w 2012 do 56,8 w 2013 roku. Ogólna liczba pojazdów na dobę w roku 2008 wynosiła
5 642, w 2012 roku wzrosła do 6 930, a w 2013 osiągnęła wielkość 10 191.
75
70

67,0

68,0

65,9

65

60,1

L Aeq [dB]

60

59,4

56,8

55
50
45
PORA DNIA

2008

PORA NOCY

2012

2013

Wykres 6. Rozkład wartości równoważnego poziomu dźwięku w latach 2008, 2012 oraz 2013- droga krajowa
nr 28 w ppk nr 4 zlokalizowanym w Ropicy Polskiej w powiecie gorlickim.
Oznaczenia:
dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku pochodzący od dróg lub linii kolejowych dla terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz zabudowy zagrodowej, rekreacyjno-wypoczynkowej i mieszkaniowo-usługowej dla
pory dnia wynosi 65 dB (przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom).
W roku 2008 poziom ten wynosił 60 dB.
dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku pochodzący od dróg lub linii kolejowych dla terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz zabudowy zagrodowej, rekreacyjno-wypoczynkowej i mieszkaniowo-usługowej dla
pory nocy wynosi 56 dB (przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom).
W roku 2008 poziom ten wynosił 50 dB.
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Średnia wartość równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia tj. godz. 6.00-22.00
wyniosła 68,0 dB, co stanowi 103% wartości dopuszczalnej 65,0 dB. Przekroczenie
dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosi 3,0 dB. Natomiast dla pory nocy tj. godz. 22.006.00 – 56,8 dB, co stanowi 106% wartości dopuszczalnej 56,0 dB. Przekroczenie
dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosi 0,8 dB.
Tabela 7. Zestawienie wyników badań i przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w ppk nr 4
zlokalizowanym w Ropicy Polskiej w latach 2008, 2012 i 2013 w porze dnia.

PORA DNIA
Rok

Dopuszczalny
poziom
równoważnego
poziomu dźwięku

Wartość
Przekroczenia
równoważnego
poziomu
dźwięku

2008

60 dB

65,9 dB

5,9 dB

2012

65 dB

67,0 dB

2,0 dB

2013

65 dB

68,0 dB

3,0 dB

Tabela 8.Zestawienie wyników badań i przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w ppk nr 4
zlokalizowanym Ropicy Polskiej w latach 2008, 2012 i 2013 w porze nocy.

PORA NOCY
Rok

Dopuszczalny
poziom
równoważnego
poziomu dźwięku

Wartość
Przekroczenia
równoważnego
poziomu
dźwięku

2008

50 dB

60,1 dB

10,1 dB

2012

56 dB

59,4 dB

3,4 dB

2013

56 dB

56,8 dB

0,8 dB
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Grybów – ppk nr 5, hałas kolejowy

Pomiary wykonano w dniach 9-10 października 2013 roku przy średniej temperaturze
otoczenia w porze dnia 13,3 C natomiast w porze nocy 9,6 C. Średnia prędkość wiatru
w porze dnia wynosiła 1,5 m/s, w porze nocy 1,1 m/s. Średnia wilgotność względna w porze
dnia wynosiła 62 %, a w porze nocy 75 % oraz średnie ciśnienie atmosferyczne w porze dnia
974 hPa i nocy 972 hPa.
70

Średnia wartość równoważnego poziomu
dźwięku dla pory dnia LAeqD tj. godz. 6.0022.00 wyniosła 59,9 dB, co stanowi 92,2%
wartości dopuszczalnej 65 dB.

65

L Aeq [dB]

60

59,9

61,3

55

Natomiast dla pory nocy tj. godz. 22.006.00 równoważny poziom dźwięku LAeqN
wyniósł 61,3 dB, co stanowi 109,5%
wartości dopuszczalnej 56 dB.

50
PORA DNIA

PORA NOCY

Wykres 7. Rozkład wartości równoważnego poziomu
dźwięku mierzonego w ppk nr 5
w miejscowości Grybów - hałas kolejowy
Oznaczenia:
dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku pochodzący od dróg lub linii kolejowych dla terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz zabudowy zagrodowej, rekreacyjno-wypoczynkowej i mieszkaniowo-usługowej dla
pory dnia wynosi 65 dB (przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom).
dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku pochodzący od dróg lub linii kolejowych dla terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz zabudowy zagrodowej, rekreacyjno-wypoczynkowej i mieszkaniowo-usługowej dla
pory nocy wynosi 56 dB (przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom).

Tabela 9. Zestawienie wyników badań i przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w ppk nr 5-hałas
kolejowy, zlokalizowanym w miejscowości Grybów w porze dnia.

PORA DNIA
Rok

2013

Dopuszczalny
poziom
równoważnego
poziomu dźwięku
65 dB

Wartość
Przekroczenia
równoważnego
poziomu
dźwięku
59,9 dB

brak

Tabela 10. Zestawienie wyników badań i przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w ppk nr 5-hałas
kolejowy, zlokalizowanym w miejscowości Grybów w porze nocy.

PORA NOCY
Rok

2013

Dopuszczalny
poziom
równoważnego
poziomu dźwięku
56 dB

Wartość
Przekroczenia
równoważnego
poziomu
dźwięku
61,3 dB

5,3 dB
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III.4. PODSUMOWANIE

Badania hałasu komunikacyjnego długookresowego przeprowadzone w punkcie
pomiarowo-kontrolnym w Nowym Sączu, aleje majora Henryka Sucharskiego. Badania
hałasu komunikacyjnego krótkookresowego przeprowadzone w punktach pomiarowokontrolnym na terenie powiatów: nowosądeckiego (w miejscowości Rytro-hałas drogowy
oraz Grybów-hałas kolejowy), gorlickiego (w miejscowości Ropica Polska) oraz
nowotarskiego (w miejscowości Spytkowice) wykazały:
We wszystkich punktach pomiarowych hałasu drogowego krótkookresowego gdzie
badano zrównoważony poziom dźwięku LAeq zarejestrowano przekroczenia dopuszczalnych
poziomów zarówno dla pory dnia jak i dla pory nocy.

 Tylko w punkcie pomiarowo-kontrolnym nr 1 Nowy Sącz, aleja majora Henryka
Sucharskiego gdzie badania dotyczyły długookresowego poziomu dźwięku wyrażonego
wskaźnikiem LDWN i LN nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych poziomów
określonych rozporządeniem. Uzyskany wynik jest o 6,8 dB w porze dnia i o 9,9 dB
w porze nocy niższy od poziomu dopuszczalnego.

 w Rytrze (powiat nowosądecki) największe przekroczenia dopuszczalnego poziomu
dźwięku w porze dnia nastąpiły w godzinach 12.00-13.00, równoważny poziom
dźwięku wyniósł 74,0 dB, a w porze nocy, między 22.00 a 23.00, równoważny
poziom dźwięku wyniósł 66,1 dB. Najniższy średniogodzinowy poziom dźwięku
w porze dnia wyniósł 69,1 dB, zanotowany między godzinami 6.00-7.00, natomiast
w porze nocy 61,4 dB. zarejestrowany między godzinami 3.00-4.00.
Przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku w porze dnia wyniosło
6,5 dB, natomiast w porze nocy 7,6 dB.
 w Spytkowicach (powiat nowotarski), największe przekroczenia dopuszczalnego
poziomu dźwięku w porze dnia nastąpiły w godzinach 6.00-7.00, a równoważny
poziom dźwięku wyniósł 69,0 dB, a w porze nocy, między 5.00 a 6.00, równoważny
poziom dźwięku wyniósł 68,5 dB. Najniższy średniogodzinowy poziom dźwięku
w porze dnia wyniósł 65,9 dB zanotowany między godzinami 21.00-22.00, natomiast
w porze nocy 59,8 dB. zarejestrowany między godzinami 2.00-3.00.
Przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku w porze dnia wyniosło
3,2 dB, natomiast w porze nocy 7,4 dB.

 w Ropicy Polskiej (powiat gorlicki) największe przekroczenia dopuszczalnego
poziomu dźwięku w porze dnia nastąpiły w godzinach 14.00-15.00, równoważny
poziom dźwięku wyniósł 69,8 dB, a w porze nocy między 5.00-6.00, równoważny
poziom dźwięku wyniósł 64,3 dB. Najniższy średniogodzinowy poziom dźwięku
w porze dnia wyniósł 64,7 dB zanotowany między godzinami 20.00-21.00, natomiast
w porze nocy 53,7 dB. zarejestrowany między godzinami 3.00-4.00.
Przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku w porze dnia wyniosło
3,0 dB, natomiast w porze nocy 0,8 dB.
W badaniach hałasu drogowego krótkookresowego prowadzonych w 2013 roku przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie – Delegatura w Nowym Sączu
największe przekroczenia poziomów dopuszczalnych zanotowano w miejscowości Rytro
(6,5 dB ponad wartość dopuszczalną w porze dnia i 7,6 dB w porze nocy), a najniższe
w miejscowości Ropica Polska (3,0 dB ponad wartość dopuszczalną w porze dnia i 0,8 dB
w porze nocy).
W przypadku hałasu kolejowego w punkcie pomiarowym w miejscowości Grybów
nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych równoważnego poziomu dźwięku dla
pory dnia. Natomiast dla pory nocy przekroczenia te zanotowano na poziomie 5,3 dB ponad
normę.
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 Równoważny

poziom dźwięku dla pory dnia wyznaczono na podstawie
18 przejazdów pociągów (w tym 2 pociągów pasażerskich dalekobieżnych,
13 pasażerskie lokalne i 3 towarowych). Równoważny poziom dźwięku dla pory nocy
wyznaczono na podstawie 9 przejazdów pociągów (w tym 1 pociąg pasażerski
dalekobieżny, 7 pasażerskich lokalnym oraz 1 pociąg towarowy).

Na podstawie przeprowadzonych w 2013 roku przez WIOŚ - Delegatura w Nowym
Sączu badań hałasu komunikacyjnego, można wnioskować, że problem zanieczyszczenia
środowiska ponadnormatywną emisją hałasu komunikacyjnego jest wciąż bardzo aktualny.
Wiąże się z tym potrzeba kompleksowych rozwiązań, aby skutecznie walczyć z tym
rodzajem hałasu w środowisku. Potrzeba miedzy innymi budowy nowych obwodnic, które
mogłyby znacząco obniżyć ilość pojazdów w szczególności ciężkich, przejeżdżających
przez miasta i miejscowości.

Dla pory dnia otrzymane wartości stanowiły od 103%
(Ropica Polska, DK nr
28) do 110% poziomu
dopuszczalnego (Rytro DK nr 87), natomiast dla pory nocy
od 106% (Ropica Polska DK nr 28) do 114% poziomu
dopuszczalnego (Rytro DK nr 87). Zestawienie wyników
badań oraz przekroczenia wartości dopuszczalnych
w poszczególnych punktach pomiarowych zawiera tabela 11.

Fot.7 Spytkowice DK nr 7
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Lp.

Nazwa punktu
pomiarowego

pora dnia
poziom
dopuszczalny

Przekroczenie wartości
dopuszczalnej [dB]

pora nocy

wielkość
stwierdzona

poziom
wielkość
dopuszczalny stwierdzona

pora nocy

LDWN

LN

brak
przekroczeń

brak
przekroczeń

LAeqD

LAeqN

Hałas drogowy
Wartości poziomów długookresowych
LDWN

1

Nowy Sącz
al. Majora H.
Sucharskiego

LN

61,2

68

49,1

59

Wartości poziomów krótkookresowych
LAeqD

3

Rytro
powiat nowosądecki

LAeqN

65

71,5

56

63,6

6,5

7,6

65

68,2

56

63,4

3,2

7,4

65

68,0

56

56,8

3,0

0,8

LAeqD

LAeqN

brak
przekroczeń

5,3

DK nr 87
Spytkowice

4

5

powiat nowotarski
DK nr 7
Ropica Polska
powiat gorlicki
DK nr 28

Hałas kolejowy
LAeqD

6

Grybów
linia kolejowa nr 96
Tarnów - Leluchów

65

LAeqN

59,9

56

61,3
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pora dnia

Tabela 11. Zestawienie zbiorcze wyników pomiarów hałasu komunikacyjnego na terenie miasta
Nowego Sącza oraz powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego i nowotarskiego w 2013 roku.

Poziom dźwięku A [dB]
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