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SYSTEM MONITORINGU

Na podstawie art. 117 ustawy z dnia 27 kwietnie 2001 roku – Prawo ochrony
środowiska /test jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396t.j../ :

- ust.1 „ Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w
ramach państwowego monitoringu środowiska na podstawie wyników pomiarów
poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz
z uwzględnieniem pozostałych danych w szczególności demograficznych oraz
dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.

- ust. 2 Oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo dla:
1) aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys…..”



Monitoring hałasu – po co?

Główne korzyści prowadzenia ciągłego monitoringu 

hałasu komunikacyjnego:

• weryfikacja aktualności map akustycznych,

• sprawdzenie, czy założenia Programów ochrony środowiska przed

hałasem są

skuteczne,

• umożliwia stałe kontrolowanie zmian w natężeniu hałasu.



Etapy realizacji:

W roku 2009 został zakończony pierwszy etap budowy –

zainstalowano 40 stacji pomiarowych,

W roku 2012 rozbudowano system do 85 stacji ,

W roku 2016 ilość zstacji zredukowano do 40,

W chwili obecnej jesteśmy w trakcie pospisywania umowy 

na kolejne cztery lata utrzymania systemu monitoringu.



Stacja monitoringowa została opracowana na podstawie
normy ISO 1996-2/2007 „Acoustics — Description, 

measurement and assessment of environmental noise —
Part 2: Determination of environmental noise levels „

Schemat techniczny tablicy pomiarowej na podstawie normy ISO 
1996-2/2007



Opis systemu monitoringu hałasu

Stacja monitoringu hałasu:
– Pomiar w warunkach gęstej                                                              

zabudowy miejskiej

– Transmisja poprzez modem GSM

– Zakres pomiarowy: 35dB – 115dB (2 zakresy 
pomiarowe)

– Zbierane są wartości uśrednione w interwałach 
minutowych

– Obliczane na bieżąco równoważne poziomy dźwięku: 
LAeq12, LAeq4, LAeq8, LAeq16Montaż np. na budynkach 

na wysokości ok. 4m

– Montaż na płaskiej powierzchni na wysokości ok. 4 m.



Opis systemu monitoringu hałasu

Architektura systemu:

Serwer

Baza danych

Uwierzytelnianie

użytkowników

Wysyłanie

powiadomień

Panel administracyjny Portal monitoringu

GeoServer

Rejestracja danych

Czujnik pomiarowy 1 Czujnik pomiarowy 2 Czujnik pomiarowy N

Portal mapowy



Lokalizacja stacji:
• przy głównych arteriach komunikacyjnych miasta,

• w miejscach szczególnie narażonych                                               

na negatywne oddziaływanie hałasu,

• w miejscach istotnych ze strategicznego                                     

punktu widzenia,

• w miejscach planowanych inwestycji                                                              

lub sporządzania MPZP.

Opis systemu monitoringu hałasu



Prezentacja danych na Portalu monitoringu 



Prezentacja danych na Portalu monitoringu 

Mapa hałasu drogowego dla wskaźnika LDWN



Prezentacja danych na Portalu monitoringu 



Prezentacja danych na Portalu monitoringu 

Pomiar natężenia ruchu na stacji przy Trakcie Św. Wojciecha 101



Prezentacja danych na Portalu monitoringu 

Sprawozdanie miesięczne z pomiarów



Prezentacja danych zanieczyszczeń powietrza na Portalu monitoringu 

10 stacji systemu monitoringu zostało doposażonych w sensorowe 

czujniki pomiaru zanieczyszczeń powietrza PM 10 i PM 2,5



Prezentacja danych zanieczyszczeń powietrza na Portalu monitoringu 



Podsumowanie

Zalety systemu monitoringu:

Umożliwia wykonywanie badań (pomiarów) hałasu w jednym czasie w wielu punktach 

pomiarowych,

Dane dotyczące stanu klimatu akustycznego są zbierane ciągle, niemal całkowicie 

automatycznie przez wiele lat,

Możliwość udostępniania danych w Internecie,

Wysoka efektywność – stosunkowo niskie koszty wdrożenia i utrzymania w stosunku 

do ilości stacji pomiarowych,

Ułatwienie planowania przestrzennego w oparciu o dostępne, rzeczywiste dane 

pomiarowe,

Zwiększanie ogólnego poziomu wiedzy na temat hałasu i jego skutków w 

społeczeństwie.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

e–mail: jan.grabowski@gdansk.gda.pl


