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I.

Wstęp.

W ostatnim trzydziestoleciu zagrożeniami dla środowiska były głównie dymiące
kominy fabryk, nielegalnie wysypiska śmieci, zanieczyszczenia rzek i potoków. Zagrożenia te
udało się ograniczyć, a nawet w niektórych przypadkach wyeliminować. Wśród przeróżnych
czynników degradujących środowisko w ostatnich dziesięcioleciach w czasie dynamicznego
rozwoju transportu dużą rolę odgrywa zanieczyszczenie hałasem. Hałas jest specyficznym
zanieczyszczeniem i jeszcze nigdy nie był tak powszechny i uciążliwy jak obecnie. 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.
Ciągły rozwój infrastruktury miast oraz wzrost liczby pojazdów poruszających się
po drogach i niedostateczna modernizacja i rozbudowa węzłów komunikacyjnych powoduje
ciągłe obciążenie centrów miast. W wielu z nich drogi przebiegają przez główne dzielnice,
gdzie poziom zaludnienia jest wysoki. Duże natężenie ruchu samochodowego i zły stan
powierzchni 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 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 2012 roku objął badaniami emisji hałasu
komunikacyjnego wybrane punkty na terenie miasta Nowego Sącza oraz w powiatach
nowosądeckim, limanowskim i gorlickim:
9 Miasto Nowy Sącz (ul. Królowej Jadwigi)-pomiar długookresowy LDWN, LN,
9 Nowy Sącz ul. Krakowska w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka,
9 Rytro w powiecie nowosądeckim w ciągu drogi krajowej nr 87 Nowy Sącz-granica
Państwa ze Słowacją,
9 Kasinka Mała w powiecie limanowskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 984 LubieńZabrzeż,
9 Ropica Polska w powiecie gorlickim w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka.
Badaniami odjęto również linię kolejową nr 96 Tarnów - Leluchów. Punkt pomiarowo
- kontrolny zlokalizowano w Nowym Sączu przy ulicy Zielonej.
Wyniki przeprowadzonych badań mogą być źródłem informacji dla instytucji i osób
zainteresowanych narastającym problemem hałasu drogowego, 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 LAeq D i LAeq N, 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

4

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
Tereny w strefie śródmiejskiej
miast powyżej 100 tyś.
mieszkańców

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

68

60

55

45
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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.

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

4

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
Tereny w strefie śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys.
mieszkańców

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

70

65

55

45

przedział
czasu
odniesienia
równy
wszystkim
porom nocy

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, LIMANOWSKIEGO,
GORLICKIEGO W 2012 ROKU.

III.1.

METODYKA POMIARÓW I OBLICZEŃ

Pomiary były wykonywane w określonych warunkach meteorologicznych:
9 prędkość wiatru do 5 m/s,
9 brak opadów atmosferycznych,
9 wilgotność względna w zakresie 25 % - 98 %,
9 temperatura powyżej -10 oC,
9 ciśnienie atmosferyczne od 900 hPa do 1100 hPa.
Zastosowano następujące ustawienia parametrów miernika:
9 stała czasowa: FAST,
9 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 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. I odbiornik GPS Colorado 300 firmy Garmin.
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).

III.2.

LOKALIZACJA PUNKTÓW POMIAROWYCH

Pomiary hałasu drogowego prowadzono na terenie
miasta Nowy Sącz oraz powiatów: nowosądeckiego,
limanowskiego i gorlickiego. Punkty pomiarowokontrolne usytuowano na wysokości ok. 4 m od
poziomu arterii. Pomiary do wyznaczenia wskaźników
LAeq prowadzono w sposób ciągły przez 24 godziny w
dni powszednie w okresie jesiennym (ppk nr 2, ppk
nr 3, ppk nr 4, ppk nr 5). Dla wyznaczenia
długookresowego wskaźnika poziomu dźwięku LDWN
pomiary prowadzone były w porze wiosennej w dniach
24 kwietnia do 2 maja oraz w porze jesiennej od 14 do
18 września 2012 roku.
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III.2.1. Nowy Sącz, ul. Królowej Jadwigi – ppk
długookresowych poziomów dźwięku LDWN i LN

nr

1,

wyznaczanie

wartości

Przeprowadzono pomiar hałasu komunikacyjnego powodowanego przez samochody
poruszające się ulicą Królowej Jadwigi w ciągu drogi krajowej nr 87 Nowy Sącz – Stary Sącz
– Piwniczna-Zdrój – granica państwa. Jest to droga o dużym znaczeniu dla komunikacji
samochodowej, zarówno w skali regionu: droga krajowa prowadząca do przejścia
granicznego z Republiką Słowacką, jak też miasta: stanowi arterię łączącą centrum miasta
z dzielnicami mieszkaniowymi.
Badany odcinek stanowi drogę dwujezdniową o lekkim spadku o dwóch pasach ruchu po
każdej stronie, dodatkowo przed skrzyżowaniem z obu stron znajdują się pasy do
lewoskrętu. Między pasami ruchu jest rozdzielający pas zieleni szerokości 4,25 m.
Nawierzchnia jezdni bitumiczna o stanie bardzo dobrym. Ruch samochodów
określono jako przerywany, natężenie dobowe ruchu uśrednione dla dób objętych pomiarem
wyniosło 16 325 pojazdów/doba. Strukturę strumienia ruchu stanowią głównie pojazdy lekkie
(95 %). Samochody ciężarowe w tym autobusy stanowiły 5% pojazdów poruszających się po
ulicy Królowej Jadwigi.
Punkt pomiarowy zlokalizowano w Nowym Sączu na terenie Zespołu Szkół Sióstr
Niepokalanek. Adres punktu: ul. Królowej Jadwigi, 33-300 Nowy Sącz. Współrzędne
geograficzne punktu: N 49° 36’ 57,5’’ E 20° 42’ 48,0’’. Po stronie punktu pomiarowego
zabudowa zwarta mieszkaniowa i usługowa, ponadto kościół i klasztor oraz szkoła
zawodowa, po stronie przeciwnej – mieszkaniowa zabudowa wielorodzinna i usługowa.
Punkt pomiarowy usytuowano w odległości 10 m od krawędzi jezdni na wysokości 4 m nad
powierzchnią terenu.

Fot.1. Nowy Sącz, ul. Królowej Jadwigi.

Liczba obiektów bezpośrednio narażonych na hałas po stronie punktu pomiarowego
wynosi 24, po stronie przeciwnej 14 są to budynki zlokalizowane wzdłuż ul. Królowej Jadwigi
na odcinku 0,95 km od Ronda Solidarności do ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu.

III.2.2. Nowy Sącz, ul. Krakowska – ppk nr 2

Pomiary przeprowadzono w Nowym Sączu przy ul. Krakowskiej (ciąg drogi krajowej
nr 28). Droga ta stanowi dojazd do Nowego Sącza od strony zachodniej. Jest to droga
jednojezdniowa o nawierzchni bitumicznej w stanie dobrym. Szerokość pasa ruchu wynosi
3 m. Ruch samochodów określono jako przerywany dla pory dnia i płynny dla pory nocy.
Średnia prędkość w porze dnia wynosiła 23 km/h i 48 km/h w porze nocy. Strukturę
8
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strumienia ruchu stanowiły głównie pojazdy lekkie tak w dzień (93 %) jak i w nocy (86 %).
Pojazdy ciężkie w tym autobusy stanowiły w ciągu dnia 7 % a w ciągu nocy 14% pojazdów
poruszających się ul. Krakowską. Liczba pojazdów poruszających się badanym odcinkiem
drogi wyniosła 7 233 pojazdów/doba.
Adres punktu pomiarowego: ul. Krakowska 80, 33-300 Nowy Sącz. Punkt pomiarowy
zlokalizowany w odległości 10 m od krawędzi jezdni, na wysokości ok. 4 m nad powierzchnią
terenu. Współrzędne geograficzne punktu: N 49° 37’ 47,3’’ E 20° 40’ 23,9’’.
Zarówno po stronie punktu pomiarowego jak i po stronie przeciwnej zabudowa luźna,
mieszkaniowo - usługowa. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi usytuowane jest przedszkole
miejskie. Zarówno po stronie punktu pomiarowego jak i po stronie przeciwnej pierwszą linię
zabudowy stanowią budynki 2 kondygnacyjne oddalone o około 5-6 m od krawędzi jezdni.

Fot. 2. Nowy Sącz, ul. Krakowska.

Liczba obiektów bezpośrednio narażonych na hałas to: po stronie punktu pomiarowego
22, po stronie przeciwnej 35. W strefie oddziaływania znajdują się wszystkie budynki
zlokalizowane przy ul. Krakowskiej, od ul. Starowiejskiej do ul. Marcinkowickiej. Łączna
długość odcinka pomiarowego wynosi 1,05 km.

III.2.3. Rytro (powiat nowosądecki) – ppk nr 3

Punkt pomiarowo-kontrolny zlokalizowano w miejscowości Rytro w ciągu drogi krajowej
nr 87. Jest to droga jednojezdniowa o nawierzchni bitumicznej w stanie dobrym o szerokości
pasa ruchu 3,5 m. Ruch samochodów określono jako płynny zarówno w dzień jak i w nocy.
Natężenie ruchu w czasie doby, w której prowadzony był pomiar wynosiło 4 688
pojazdów/doba. W strukturze ruchu dominowały pojazdy lekkie (95 %). Pojazdy ciężkie
w tym autobusy stanowiły 5 % wszystkich pojazdów poruszających się tą drogą. Średnia
prędkość potoku ruchu wynosiła 53 km/h z tym, że w porze dnia była niższa i wynosiła
45 km/h a w porze nocy wyższa i wynosiła 61 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: N 49° 29´ 12,2´´ E 20° 40´ 50,5´´. Po stronie punktu
pomiarowego zabudowa luźna mieszkaniowa i usługowa, po stronie przeciwnej zabudowa
luźna usługowa.
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Fot. 3. Rytro (powiat nowosądecki), droga krajowa nr 87, ppk nr 3 zlokalizowany przed terenem stacji kolejowej.

W strefie oddziaływania znajdują się 10 budynków po stronie punktu pomiarowego i 8 po
stronie przeciwnej na odcinku 0,52 km zlokalizowane przy drodze krajowej nr 87
w miejscowości Rytro, od skrzyżowania prowadzącego do centrum Rytra do zjazdu na
Suchą Strugę.

III.2.4. Kasinka Mała (powiat limanowski) – ppk nr 4

Punkt zlokalizowany w miejscowości Kasinka Mała 488, przy drodze wojewódzkiej
nr 968. Współrzędne geograficzne punktu: N 49o 41’ 58,3’’ E 020o 02‘ 26,2‘‘. Punkt
pomiarowy usytuowano w odległości 10 m od krawędzi jezdni na wysokości 4 m nad
poziomem terenu. Zabudowa po stronie punktu pomiarowego jak i po stronie przeciwnej
luźna mieszkaniowa i usługowa. Liczba obiektów bezpośrednio narażonych na hałas waha
się w granicy 50 po stronie punktu pomiarowego i 32 po stronie przeciwnej.
Droga dwujezdniowa o nawierzchni asfaltowej w stanie dobrym o szerokości pasa ruchu
3 m. Natężenie ruchu na odcinku drogi objętym pomiarami wyniosło 7 757 pojazdów/doba.
W strukturze ruchu dominowały pojazdy lekkie (93 %). Pojazdy ciężkie w tym autobusy
stanowiły 7 % wszystkich pojazdów poruszających się drogą wojewódzka, nr 968. Średnia
prędkość potoku ruchu w porze dnia jak i nocy wynosiła 52 km/h.
Długość odcinka pomiarowego wynosi 2,6 km.

Fot.4. Kasinka Mała (powiat limanowski), droga wojewódzka nr 968.
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III.2.5. Ropica Polska (powiat gorlicki) – ppk nr 5

Punkt pomiarowy zlokalizowano przy drodze krajowej nr 28 na terenie Zakładu
Uzdatniania Wody w miejscowości Ropica Polska w powiecie gorlickim. Punkt pomiarowy
usytuowany został w odległości ok. 10 m od krawędzi jezdni na wysokości 4 m nad
powierzchnią terenu. Współrzędne geograficzne punktu: N 49°38’02,2” E 021°07’54,7”.
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 około 9-10 m. Liczba obiektów bezpośrednio
narażonych na hałas wynosi około 80 po stronie punktu pomiarowego i około 90 po stronie
przeciwnej.
Droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, nawierzchni bitumicznej w stanie dobrym.
Strukturę strumienia ruchu stanowiły głównie pojazdy lekkie. W badanej dobie drogą
poruszało się około 6 930 pojazdów. Średnia prędkość pojazdów wynosiła 52 km/h. W porze
dnia średnia prędkość była niższa (46 km/h) a w porze nocy wyższa (58 km/h). W strukturze
strumienia ruchu dominowały pojazdy lekkie (90 %). Pojazdy ciężkie w tym autobusy
stanowiły 10 % wszystkich pojazdów poruszających się drogą nr 28.
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 5 zlokalizowany na terenie Zakładu
Uzdatniania Wody.

III.2.6. Nowy Sącz linia kolejowa nr 96– ppk nr 6, hałas kolejowy

Punkt pomiarowy zlokalizowany dla linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów przy ulicy
Zielonej 49, na terenie skupu surowców wtórnych w Nowym Sączu. Zabudowa po stronie
punktu pomiarowego luźna mieszkaniowa i przemysłowa, po stronie przeciwnej luźna
mieszkaniowa i usługowa. Odległość pierwszej linii zabudowy po stronie punktu
pomiarowego wynosi 10 m, po stronie przeciwnej – 12 m.
Długość odcinka pomiarowego wynosiła 1,67 km.
Linia kolejowa elektryczna, dwutorowa o stanie torowiska określonym jako dobry.
Strukturę ruchu w porze dnia stanowiły głównie pociągi pasażerskie (w liczbie
5 dalekobieżne i 4 lokalne i 6 towarowych w ciągu doby prowadzenia pomiarów). W porze
nocy w czasie pomiaru miał miejsce 1 przejazd pociągu dalekobieżnego i 1 przejazd pociągu
towarowego (na podstawie informacji z odczytu kamery rejestrującej poszczególne przejazdy
pociągów). Średnia prędkość pociągów pasażerskich: dalekobieżnych i lokalnych zarówno
w porze dnia jak i nocy 60 km/h. Pociągi towarowe rozwijały średnią prędkość w czasie
całego pomiaru 50 km/h.
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Charakterystykę lokalizacji poszczególnych punktów pomiarowych wraz z charakterystyką
źródeł hałasu zestawiono w załączonych sprawozdaniach z badań nr 817/2012, nr 818/2012,
nr 819/2012, nr 820/2012, nr 821/2012 oraz nr 822/2012.

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 LDWN i LNNowy Sącz ul. Królowej Jadwigi – ppk nr 1

Pomiary wykonano w dniach od 24 kwietnia do 2 maja 2012r. (pomiar wiosenny) oraz
od 14 do 18 września 2012r. (pomiar jesienny).
Pomiary obejmowały łącznie 14 dni zarówno powszednich, jak i w czasie weekendu.
W porze wiosennej pomiary były prowadzone przy średniej temperaturze otoczenie
22,5 °C w porze dnia i 11,9 °C w porze nocy. Średnia prędkość wiatru wynosiła 2,3 m/s
w porze dnia i 1,8 m/s w porze nocy. Uśredniona wilgotność względna kształtowała się na
poziomie 38 % w dzień i 70 % w porze nocy. Średnie ciśnienie atmosferyczne w czasie dnia
wynosiło 985 hPa a w czasie nocy 987 hPa.
W porze jesiennej pomiary przeprowadzono przy średniej temperaturze otoczenie
14,8 °C w porze dnia i 10,4 °C w porze nocy. Średnia prędkość wiatru wynosiła 0,7 m/s
w porze dnia i 0,2 m/s w porze nocy. Uśredniona wilgotność względna kształtowała się na
poziomie 67 % w dzień i 87 % w porze nocy. Średnie ciśnienie atmosferyczne w czasie dnia
wynosiło 981 hPa, a w czasie nocy 982 hPa.
Wartość długookresowego poziomu dźwięku LDWN wyniosła 67,4 dB co stanowi 99 %
wartości dopuszczalnej 68 dB. Wyznaczona wartość długookresowego poziomu dźwięku dla
pory nocy wyrażonej wskaźnikiem LN wynosiła 58,9 dB, co stanowi 99 % wartości
dopuszczalnej 59,0 dB. W porównaniu do roku 2011 (58,8 dB) otrzymano wartość wskaźnika
LN na zbliżonym poziomie. Jednocześnie po zmianie Rozporządzenia Ministra Środowiska w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wyznaczony poziom LN w tym
punkcie pomiarowym jest niższy o 0,1 dB od poziomu dopuszczalnego. Natomiast
poziom LDWN w 2012 wyniósł 67,4 dB – wartość za rok 2011 (72,8 dB) i jest niższa o 5,4 dB.
W tym punkcie pomiarowym istotne wydaje się stwierdzenie, że przed wejściem w życie
nowego rozporządzenia przekroczenia te miałyby miejsce. Przebudowa węzła
komunikacyjnego w ciągu drogi gdzie usytuowany był punkt pomiarowy i nałożenie nowej
nawierzchni bitumicznej mogło mieć istotny wpływ na wyniki badań.
Zestawienie obliczonych wartości wskaźników długookresowych dla punktu
zlokalizowanego przy ulicy Królowej Jadwigi zawiera sprawozdanie z badań nr 817/2012.

III.3.2. Krótkookresowy poziom dźwięku LAeq dla pozostałych punktów pomiarowo –

kontrolnych opracowany w sposób graficzny wraz
dopuszczalnymi poziomami hałasu dla pory dnia i nocy.

z

zaznaczonymi

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).
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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).
Nowy Sącz, ul. Krakowska – ppk nr 2

Pomiary wykonano w dniach 26-27 września 2012 roku przy średniej temperaturze
otoczenia w porze dnia 22,2 °C a w porze nocy 13,0 °C. Średnia prędkość wiatru w porze
dnia wynosiła 1,9 m/s, w porze nocy 0,4 m/s. Średnia wilgotność względna kształtowała się
na poziomie 49 % w porze dnia i 84 % w porze nocy. Średnie ciśnienie atmosferyczne
zarówno w porze dnia jak i w porze nocy wynosiło 975 hPa.
80
70

L Aeq [dB]

60
50
40
30
20
10
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

0

26 - 27 września 2012r.
Wykres 1. Rozkład wartości równoważnego poziomu dźwięku dla poszczególnych godzin - droga krajowa nr 28
w ppk nr 2 zlokalizowanym w Nowym Sączu przy ul. Krakowskiej 80.

W październiku 2012 roku zostało zmienione Rozporządzenie Ministra Środowiska
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jednocześnie te poziomy
podnosząc. Pomimo podniesienia dopuszczalnych poziomów hałasu przekroczenia są
notowane. W punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym w Nowym Sączu
przekroczenia te występują na poziomie 4,3 dB w porze dnia i 8,3 dB w porze nocy.
W tym samym punkcie pomiarowo-kontrolnym prowadzono badania w 2011 roku.
Porównując wyniki badań z 2011 i 2012 roku można zauważyć następujące zmiany. Poziom
równoważnego dźwięku w porze dnia (godz. 6-22) nieznacznie obniżył się z 70,2 do 69,3 dB.
Natomiast w porze nocy poziom ten wzrósł z 63,5 do 64,3 dB.
Średnia wartość równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia tj. godz. 6.00-22.00
wyniosła 69,3 dB, stanowi 107 % wartości dopuszczalnej 65,0 dB, natomiast dla pory nocy tj.
godz. 22.00-6.00 – 64,2 dB, co stanowi 114 % wartości dopuszczalnej 56,0 dB.
Tabela 3. Zestawienie wyników badań i przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w ppk nr 2
zlokalizowanym w Nowym Sączu, ul. Krakowska 80 w latach 2011 i 2012 w porze dnia.

PORA DNIA
Rok

Dopuszczalny
poziom
równoważnego
poziomu dźwięku

Wartość
Przekroczenia
równoważnego
poziomu
dźwięku

2011

60 dB

70,2 dB

10,2 dB

2012

65 dB

69,3 dB

4,3 dB
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Tabela 4. Zestawienie wyników badań i przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w ppk nr 2
zlokalizowanym w Nowym Sączu, ul. Krakowska 80 w latach 2011 i 2012 w porze nocy.

PORA NOCY
Rok

Dopuszczalny
poziom
równoważnego
poziomu dźwięku

Wartość
Przekroczenia
równoważnego
poziomu
dźwięku

2011

50 dB

63,5 dB

13,5 dB

2012

56 dB

64,2 dB

8,2 dB

Zestawienie podstawowych parametrów atmosferycznych wraz z rozkładem wartości
równoważnego poziomu dźwięku w punkcie pomiarowo-kontrolnym nr 2 zawiera
sprawozdanie z badań nr 818/2012.

Rytro (powiat nowosądecki) – ppk nr 3

Pomiary wykonano w dniach 22-23 października 2012 roku przy temperaturze średniej
w porze dnia 10,9°C i w porze nocy 7,0°C. Średnia prędkość wiatru w porze dnia wynosiła
1,0 m/s, w porze nocy 0,7 m/s. Średnia wilgotność względna w porze dnia 80 %, w porze
nocy 95 %, natomiast średnie ciśnienie atmosferyczne w porze dnia wyniosło 982 hPa,
w porze nocy 983 hPa.
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22- 23 października 2012r.
Wykres 2. Rozkład wartości równoważnego poziomu dźwięku dla poszczególnych godzin - droga krajowa nr 87
w ppk nr 3 zlokalizowanym w Rytrze w powiecie nowosądeckim.

W październiku 2012 roku zostało zmienione Rozporządzenie Ministra Środowiska
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jednocześnie te poziomy
podnosząc. Pomimo podniesienia dopuszczalnych poziomów hałasu przekroczenia są
notowane. W miejscowości Rytro przekroczenia te występują na poziomie 3,9 dB w porze
dnia i 3,4 dB w porze nocy.
W tym samym punkcie pomiarowo-kontrolnym prowadzono badania w 2008 roku
w poprzednim cyklu pomiarowym. Porównując wyniki badań z 2008 i 2012 roku można
zauważyć następujące zmiany. Poziom równoważnego dźwięku w porze dnia (godz. 6-22)
nieznacznie wzrósł z 68,6 do 68,9 dB. Natomiast w porze nocy poziom ten spadł z 62,4 do
59,4 dB.
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Średnia wartość równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia tj. godz. 6.00-22.00
wyniosła 68,9 dB, co stanowi 106 % wartości dopuszczalnej 65,0 dB, natomiast dla pory
nocy tj. godz. 22.00-6.00 – 59,4 dB, co stanowi 106 % wartości dopuszczalnej 56,0 dB.
Tabela 5. Zestawienie wyników badań i przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w ppk nr 3
zlokalizowanym w Rytrze w latach 2008 i 2012 w porze dnia.

PORA DNIA
Rok

Przekroczenia
Wartość
równoważnego
poziomu
dźwięku

Dopuszczalny
poziom
równoważnego
poziomu dźwięku

2008

60 dB

68,6 dB

8,6 dB

2012

65 dB

68,9 dB

3,9 dB

Tabela 6. Zestawienie wyników badań i przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w ppk nr 3
zlokalizowanym w Rytrze w latach 2008 i 2012 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

Zestawienie podstawowych parametrów atmosferycznych wraz z rozkładem wartości
równoważnego poziomu dźwięku w punkcie pomiarowo-kontrolnym nr 3 zawiera
sprawozdanie z badań nr 820/2012.
Kasinka Mała (powiat limanowski) – ppk nr 4

Pomiary wykonano w dniach 8-9 listopada 2012 roku przy temperaturze średniej w porze
dnia 8,1 °C i w porze nocy 7,8 °C, średnia prędkość wiatru w porze dnia 1,4 m/s a w porze
nocy 1,5 m/s. Średnia wilgotność względna w porze dnia wynosiła 68 %, w porze nocy 67 %.
Średnie ciśnienie atmosferyczne w porze dnia wyniosło 973 hPa, w porze nocy - 971 hPa.
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08 - 09 listopada 2012r.
Wykres 3. Rozkład wartości równoważnego poziomu dźwięku dla poszczególnych godzin - droga wojewódzka nr
968 w ppk nr 4 zlokalizowanym w Kasince Małej w powiecie limanowskim.
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W październiku 2012 roku zostało zmienione Rozporządzenie Ministra Środowiska
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jednocześnie je podnosząc.
Pomimo podniesienia dopuszczalnych poziomów hałasu przekroczenia są notowane.
W miejscowości Kasinka Mała przekroczenia te występują na poziomie 2,9 dB w porze
dnia i 5,4 dB w porze nocy.
W tym samym punkcie pomiarowo-kontrolnym prowadzono badania w 2008 roku
w poprzednim cyklu pomiarowym. Porównując wyniki badań z 2008 i 2012 roku można
zauważyć następujące zmiany. Poziom równoważnego dźwięku w porze dnia jak i w porze
nocy wzrósł: w porze dnia (godz. 6-22) z 65,1 do 67,9 dB, w porze nocy (godz. 22-6) z 60,7
do 61,4 dB.
Średnia wartość równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia tj. godz. 6.00-22.00
wyniosła 67,9 dB, co stanowi 104 % wartości dopuszczalnej 65,0 dB, natomiast dla pory
nocy tj. godz. 22.00-6.00 – 61,4 dB, co stanowi 110 % wartości dopuszczalnej 56,0 dB.
Tabela 7. Zestawienie wyników badań i przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w ppk nr 4
zlokalizowanym Kasince Małej w latach 2008 i 2012 w porze dnia.

PORA DNIA
Rok

Dopuszczalny
poziom
równoważnego
poziomu dźwięku

Przekroczenia
Wartość
równoważnego
poziomu
dźwięku

2008

60 dB

65,1 dB

5,1 dB

2012

65 dB

67,9 dB

2,9 dB

Tabela 8. Zestawienie wyników badań i przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w ppk nr 4
zlokalizowanym Kasince Małej w latach 2008 i 2012 w porze nocy.

PORA NOCY
Rok

Dopuszczalny
poziom
równoważnego
poziomu dźwięku

Przekroczenia
Wartość
równoważnego
poziomu
dźwięku

2008

50 dB

60,7 dB

10,7 dB

2012

56 dB

61,4 dB

5,4 dB

Zestawienie podstawowych parametrów atmosferycznych wraz z rozkładem wartości
równoważnego poziomu dźwięku w punkcie pomiarowo-kontrolnym nr 4 zawiera
sprawozdanie z badań nr 821/2012.

Ropica Polska (powiat gorlicki) – ppk nr 5

Pomiary wykonano w dniach 18-19 października 2012 roku przy temperaturze średniej
w porze dnia 14,3 °C i w porze nocy 10,6 °C, przy średniej prędkości wiatru 1 m/s w porze
dnia i 1,2 m/s w porze nocy. Średnia wilgotność względna wynosiła 60 % w porze dnia i 68 %
w porze nocy, natomiast średnie ciśnienie atmosferyczne zarówno w porze dnia jak i w porze
nocy było na poziomie 986 hPa.
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18- 19 października 2012 roku
Wykres 4. Rozkład wartości równoważnego poziomu dźwięku dla poszczególnych godzin - droga krajowa
nr 28 w ppk nr 5 zlokalizowanym w Ropicy Polskiej w powiecie gorlickim.

W październiku 2012 roku zostało zmienione Rozporządzenie Ministra Środowiska
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jednocześnie je podnosząc.
Pomimo podniesienia dopuszczalnych poziomów hałasu przekroczenia są notowane.
W miejscowości Ropica Polska przekroczenia te występują na poziomie 2,0 dB w porze
dnia i 3,4 dB w porze nocy.
W tym samym punkcie pomiarowo-kontrolnym prowadzono badania w 2008 roku
w poprzednim cyklu pomiarowym. Porównując wyniki badań z 2008 i 2012 roku można
zauważyć następujące zmiany. Poziom równoważnego dźwięku w porze dnia (godz. 6-22)
wzrósł z 65,9 do 67,0 dB. Natomiast w porze nocy poziom ten spadł z 60,1 do 59,4 dB.
Średnia wartość równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia tj. godz. 6.00-22.00
wyniosła 67,0 dB, co stanowi 103 % wartości dopuszczalnej 65,0 dB, natomiast dla pory
nocy tj. godz. 22.00-6.00 – 59,4 dB, co stanowi 106 % wartości dopuszczalnej 56,0 dB.
Tabela 9. Zestawienie wyników badań i przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w ppk nr 5
zlokalizowanym Ropicy Polskiej w latach 2008 i 2012 w porze dnia.

PORA DNIA
Rok

Dopuszczalny
poziom
równoważnego
poziomu dźwięku

Przekroczenia
Wartość
równoważnego
poziomu
dźwięku

2008

60 dB

65,9 dB

5,9 dB

2012

65 dB

67,0 dB

2,0 dB

Tabela 10. Zestawienie wyników badań i przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w ppk nr 5
zlokalizowanym Ropicy Polskiej w latach 2008 i 2012 w porze nocy.

PORA NOCY
Rok

Dopuszczalny
poziom
równoważnego
poziomu dźwięku

Przekroczenia
Wartość
równoważnego
poziomu
dźwięku

2008

50 dB

60,1 dB

10,1 dB

2012

56 dB

59,4 dB

3,4 dB
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Zestawienie podstawowych parametrów atmosferycznych wraz z rozkładem wartości
równoważnego poziomu dźwięku w punkcie pomiarowo-kontrolnym nr 5 zawiera
sprawozdanie z badań nr 819/2012.

Nowy Sącz Miasto – ppk nr 6, hałas kolejowy

Pomiary wykonano w dniach 29-30 listopada 2012 roku przy temperaturze średniej
w porze dnia 9,0 °C i w porze nocy 6,5 °C, średnia prędkość wiatru w porze dnia wynosiła
1,5 m/s, w porze nocy 1,3 m/s. Średnia wilgotność względna w porze dnia wynosiła 59 %,
a w porze nocy 70 % oraz średnie ciśnienie atmosferyczne w porze dnia 959 hPa i nocy
958 hPa.
Średnia wartość równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia tj. godz. 6.00-22.00
wyniosła 61,6 dB, co stanowi 94,7 % wartości dopuszczalnej 65 dB, natomiast dla pory nocy
tj. godz. 22.00-6.00 równoważny poziom dźwięku wyniósł 54,9 dB, co stanowi 98 % wartości
dopuszczalnej 56 dB.
Zestawienie podstawowych parametrów atmosferycznych wraz z rozkładem
równoważnego poziomu dźwięku dla poszczególnych klas pojedynczych zdarzeń
akustycznych w punkcie pomiarowo-kontrolnym nr 6 zawiera sprawozdanie z badań
nr 822/2012.

III.4. PODSUMOWANIE

Badania hałasu komunikacyjnego przeprowadzone w wytypowanych punktach
na terenie miasta Nowego Sącza oraz powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego,
i gorlickiego wykazały:
We wszystkich punktach pomiarowych hałasu drogowego gdzie badano zrównoważony
poziom dźwięku LAeq zarejestrowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów zarówno dla
pory dnia jak i nocy.

9 Tylko w punkcie pomiarowo-kontrolnym nr 1 Nowy Sącz ul. Królowej Jadwigi gdzie
badania dotyczyły długookresowego poziomu dźwięku wyrażonego wskaźnikiem LDWN
wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych poziomów
określonych
i LN nie
rozporządeniem. Należy jednak zauważyć, że uzyskany wynik jest tylko o 0,6 dB
w porze dnia i o 0,1 dB w porze nocy niższy od poziomu dopuszczalnego. Maksymalny

poziom dźwięku zarejestrowany w porze wiosennej wynosił 96,0 dB, natomiast
w porze jesiennej 97,4 dB.
9 dla wartości wskaźnika krótkookresowego LAeq wyznaczone dla ppk nr 2
zlokalizowanego przy ulicy Krakowskiej w Nowym Sączu największe
przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku w porze dnia nastąpiło w godzinach
11.00-12.00, równoważny poziom dźwięku wyniósł 71,1 dB, a w porze nocy, między
5.00 a 6.00, równoważny poziom dźwięku wyniósł 68,5 dB. Maksymalny poziom
dźwięku zarejestrowany w czasie pomiaru wynosił 98,9 dB.
9 w Rytrze (pow. nowosądecki) największe przekroczenie dopuszczalnego poziomu
dźwięku w porze dnia nastąpiło w godzinach 14.00-15.00, równoważny poziom
dźwięku wyniósł 70,1 dB, a w porze nocy, między 5.00 a 6.00, równoważny poziom
dźwięku wyniósł 65,9 dB. Maksymalny poziom dźwięku zarejestrowany w czasie
pomiaru wynosił 86,4 dB.
9 w Kasince Małej (powiat limanowski), największe przekroczenie dopuszczalnego
poziomu dźwięku w porze dnia nastąpiło w godzinach 7.00-8.00 i 16.00-17.00,
a równoważny poziom dźwięku wyniósł 68,9 dB, a w porze nocy, między 22.00
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a 23.00, równoważny poziom dźwięku wyniósł 64,2 dB. Maksymalny poziom dźwięku
zarejestrowany w czasie pomiaru wynosił 85,1 dB.
9 w Ropicy Polskiej (pow. gorlicki) największe przekroczenie dopuszczalnego
poziomu dźwięku w porze dnia nastąpiło w godzinach 8.00-9.00, równoważny poziom
dźwięku wyniósł 69,5 dB, a w porze nocy między 5.00-6.00, równoważny poziom
dźwięku wyniósł 63,6 dB. Maksymalny poziom dźwięku zarejestrowany w czasie
pomiaru wynosił 96,2 dB.
W przypadku hałasu kolejowego w punkcie pomiarowym na terenie Nowego Sącza nie
wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych równoważnego poziomu dźwięku dla
pory dnia i nocy

9 Równoważny poziom dźwięku dla pory dnia wyznaczono na podstawie 15
przejazdów (w tym 5 pociągów pasażerskich dalekobieżnych, 4 pasażerskie lokalne i
6 towarowych). Równoważny poziom dźwięku dla pory nocy wyznaczono na
podstawie 2 przejazdów pociągów (1 pociąg pasażerski dalekobieżny i 1 pociąg
towarowy).
We wszystkich czterech punktach
pomiarowych gdzie badano wskaźnik
krótkookresowy LAeq zaobserwowano
przekroczenia
dopuszczalnych
wartości równoważnego poziomu
dźwięku. Dla pory dnia otrzymane
wartości stanowiły od 103 % (Ropica
Polska, d.k. nr 28) do 107 %
poziomu dopuszczalnego (Nowy
Sącz, ul. Krakowska), natomiast dla
pory nocy od 106 % (Rytro i Ropica
Polska)
do
114 %
poziomu
dopuszczalnego (Nowy Sącz, ul.
Krakowska). Zestawienie wyników
badań oraz przekroczenia wartości
dopuszczalnych w poszczególnych
punktach
pomiarowych
zawiera
tabela 11.

Fot.4 Zestaw pomiarowy
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Nazwa punktu pomiarowego

Poziom dźwięku A [dB]
pora dnia

Przekroczenie wartości
dopuszczalnej [dB]

pora nocy

Hałas drogowy
Wartości poziomów długookresowych
Nowy Sącz
ul. Królowej Jadwigi

LN

67,4

58,9

Wartości poziomów krótkookresowych
2
3

Nowy Sącz
ul. Krakowska
Rytro
powiat nowosądecki
droga krajowa nr 87

pora nocy
(59dB)

LDWN

LN

brak
przekroczeń
pora dnia
(65dB)

brak
przekroczeń
pora nocy
(56dB)

LAeqD

LAeqN

LAeqD

LAeqN

69,3

64,2

4,3

8,2

68,9

59,4

3,9

3,4

4

Kasinka Mała
powiat limanowski
Droga wojewódzka nr 968

67,9

61,4

2,9

5,4

5

Ropica Polska
powiat gorlicki
droga krajowa nr 28

67,0

59,4

2,0

3,4

LAeqD

LAeqN

LAeqD

LAeqN

61,6

54,9

brak
przekroczeń

brak
przekroczeń

Hałas kolejowy
Nowy Sącz
linia kolejowa nr 96
Tarnów - Leluchów

Sprawozdanie z badań hałasu komunikacyjnego w 2012r.

1

LDWN

pora dnia
(68dB)

Tabela 11. Zestawienie zbiorcze wyników pomiarów hałasu komunikacyjnego na terenie miasta
Nowego Sącz, powiatu nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego w 2012 roku.
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