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▪ Część graficzna, zawiera między innymi: 
▪ Mapa charakteryzująca hałas emitowany z poszczególnych źródeł, 

▪ Mapa wrażliwości akustycznej terenów, 

▪ Mapa stanu akustycznego środowiska (imisyjna), 

▪ Mapa terenów zagrożonych hałasem (mapa konfliktów akustycznych), 

▪ Mapy wskaźnika M, 

▪ Mapa proponowanych obszarów cichych (w aglomeracji), 

▪ Mapy ludności eksponowanej na hałas, 

▪ Mapy prognostyczne. 

▪ W sumie min. 33 mapy plus mapy dodatkowe 

▪ Uaktualnianie (sporządzenie) co 5 lat 

 

Mapa akustyczna to wielowarstwowy system  informacyjny  

o stanie klimatu akustycznego środowiska 



▪ Część opisowa, zawiera między innymi: 
▪ charakterystykę obszaru podlegającego ocenie, 

▪ identyfikację i charakterystykę źródeł hałasu, 

▪ uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 

▪ metody wykorzystane do dokonania oceny, 

▪ zestawienie wyników badań, 

▪ identyfikację terenów zagrożonych hałasem, 

▪ liczbę ludności zagrożonej hałasem, 

▪ analizę trendów zmian stanu akustycznego środowiska, 

▪ wnioski dotyczące działań w zakresie ochrony przed hałasem. 

 

Struktura mapy akustycznej 



▪ Strategiczne mapy hałasu można udostępniać społeczeństwu 
w postaci: 

▪ wykresów, 

▪ danych liczbowych w tabelach, 

▪ danych liczbowych w formie elektronicznej 

▪ Sporządzanie strategicznych map hałasu służy następującym 
celom: 

▪ pozyskiwaniu danych do przekazania Komisji zgodnie z art. 10 ust. 2 i w załączniku 
VI, 

▪ jako źródło informacji dla obywateli zgodnie z art. 9, 

▪ jako podstawę planu działań zgodnie z art. 8, 

▪ W przypadku graficznej prezentacji na strategicznych mapach 
muszą być zaznaczone co najmniej kontury 60, 65, 70 i 75 dB 

 

Dyrektywa 2002/49/WE określa: 



 dla hałasu drogowego - metoda „francuska” NMPB-Routes-96 
(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB) oraz francuska norma XPS 31-133, 
zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE, przy założeniu walidacji 
pomiarami hałasu w terenie, 

 dla hałasu szynowego – holenderska krajowa metoda obliczania 
opublikowana w Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96. 
Ministerie Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
20 listopada 1996 r., dopuszczalne wykorzystanie pomocniczo normy 
niemieckiej Schall03, przy założeniu walidacji pomiarami hałasu w 
terenie, 

 dla hałasu przemysłowego – zgodnie z normą ISO 9613-2, przy 
założeniu walidacji pomiarami hałasu w terenie, 

 dla hałasu lotniczego - metoda ECAC.CEAC Dokument 29, przy 
założeniu walidacji pomiarami hałasu w terenie. 

 



 Dane wektorowe     Dane rastrowe             Dane o źródłach hałasu 

 

 



• Osie ulic 

• Mosty, wiadukty, tunele, skrzyżowania 

• Parkingi 

• Budynki 

• Tory tramwajowe, kolejowe 

• Rzeki, wody stojące 

• Mapa punktów adresowych 

• Numeryczny Model Terenu 



• Wydziały: Ochrony Środowiska, Geodezji,  Urbanistyki, Informatyki 

• Urząd Statystyczny 

• Biura Planowania Przestrzennego 

• Zarządcy Dróg 

• Zarządcy Infrastruktury Tramwajowej 

• Regionalne Oddziały PKP PLK SA 

• Przedstawiciele Zakładów Przemysłowych 

• Pomiary akustyczne 

• Zdjęcia lotnicze 



• Pozyskiwanie danych z ortofotomapy, mapy zasadniczej oraz innych baz danych o 

budynkach, BDOT 

• Połączenie bazy danych o ludności z danymi geometrycznymi 

 





NIEZBĘDNE DANE DO MODELU: 

• Punkty wysokościowe 

• Linie załamania terenu 

• Krawędzie dróg 

• Osie ulic 

• Osie torów 

• Rzeki, wody stojące 

• Zieleńce i inne obszary zielone 



POZYSKIWANIE DANYCH ZE ZBIORÓW DANYCH: 

• Punkty o określonej wysokości naturalnej i sztucznej powierzchni terenu: 

• pikiety, warstwice, skarpy, wypłuczyska, wąwozy, osuwiska, wały ochronne, groble i 

inne posiadające w miejscach charakterystycznych informacje o określonej wysokości 

• Elementy nakładki sytuacyjnej: 

• rzędne dolne obiektów inżynieryjnych związanych z komunikacją (estakady, 

wiadukty, kładki piesze, mosty) 

• rzędne budowli i obiektów wodnych (śluza, przepust, jaz, próg wodny, zapora) 

• Elementy nakładek uzbrojenia podziemnego: 

• rzędne górne armatury naziemnej dla wszystkich rodzajów sieci. 



• Konwersje danych źródłowych: 

  DXF, DGN  SHP 

  Oracle  SHP 

  MDB, XLS, TXT  Pliki wsadowe 

• Transformacje plików do układu PUWG 2000 

• Weryfikacja i kontrola poprawności topologicznej 



POZYSKIWANIE DANYCH ZE ZDJĘĆ LOTNICZYCH: 

Ortofotomapa - zespół przetworzonych zdjęć lotniczych, dopasowanych do jednolitej skali i wpasowanych 

na punkty osnowy geodezyjnej. 

• Parametry techniczne i dokładność ortofotomapy: 

• rozdzielczość – 10 (- 50) cm, 

• średni błąd położenia – 5 pikseli 

• format zapisu GeoTIFF, 

• układ współrzędnych – PUWG2000, 

• podział sekcyjny w skali 1: 500, 

• pokrycie podłużne 60 %, pokrycie poprzeczne 30% 

• kompozycja barwna – kolory naturalne RGB 

 

Zdjęcia powinny być wykonane przed lub po okresie wegetacji (wiosna/jesień) 







POZYSKIWANIE DANYCH ZE ZDJĘĆ LOTNICZYCH: 

• Stereoskopowy model terenu  - widziany w stereoskopie na podstawie stereopary obraz daje 

złudzenie plastyczności terenu i pozwala na uzyskanie lepszych informacji niż samo zdjęcie. 



POZYSKIWANIE DANYCH ZE ZDJĘĆ LOTNICZYCH: 

• Aerotriangulacja - metoda wyznaczania współrzędnych dla fotopunktów za pomocą 

dokonanego na zdjęciach lotniczych pomiaru kątów w trójkątach wyznaczonych przez te 

fotopunkty. 

Sieć aerotriangulacji - metoda niezależnej wiązki                Sieć aerotriangulacji - metoda niezależnych modeli 

 



POZYSKIWANIE DANYCH ZE ZDJĘĆ LOTNICZYCH: 

• Skaning laserowy ALS - pozwala na zapis powierzchni terenu w postaci chmury punktów stanowiącej 

reprezentację terenu. W wyniku pomiaru otrzymujemy bardzo dokładny model powierzchni. 

Obraz przefiltrowanej chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego – widoczna klasyfikacja obiektowa: grunt (barwa brązowa), 

budynki (barwa czerwona) i roślinność (barwa zielona) 



POZYSKIWANIE DANYCH ZE ZDJĘĆ LOTNICZYCH: 

• LIDAR (Light Detection and Ranging) – lotniczy skaning laserowy, jest jedną z 

najnowocześniejszych technik pozyskiwania danych dla numerycznego modelu terenu. W trakcie 

przelotu rejestruje się prostokątny pas terenu w płaszczyźnie poprzecznej do kierunku lotu. Wyznaczanie 

powierzchni terenu wykonuje się z samolotu o znanej pozycji, wyznaczonej przez GPS i INS (Inertial 

Navigation System) 

• Zalety: 

• Niezależność od warunków oświetlenia, 

• Znaczną niezależność od pogody z wyjątkiem mgły i dużego zachmurzenia, 

• Wysoką dokładność 0,15-0,25 m, 

• Krótki czas opracowania danych i niewysoki koszt. 

 





MODELOWANIE 

HAŁASU 

 
 



Opracowanie zgromadzonych danych: 

•przystosowanie geometrii osi dróg, 

•pomiary natężenia i charakterystyki ruchu, 

•wprowadzenie cech jezdni, 

•weryfikacja danych w oparciu o ortofotomapę, 

•uzupełnienie innych danych opisowych, 

•kontrola poprawności topologicznej 

•weryfikacja zgodności z istniejącą siecią ulic 

 

 



a) położenie osi jezdni, 
b) nazwa ulicy, 
c) nachylenie drogi, 
d) kategoria drogi (krajowa, powiatowa, gminna), 
e) rodzaj drogi (lokalna, zbiorcza, główna), 
f) szerokość odcinka, 
g) nawierzchnia, 
h) stan nawierzchni (dobry, średni, ostrzegawczy, zły), 
i) liczba pasów ruchu, 
j) liczba kierunków ruchu, 
k) lokalizacja sygnalizacji świetlnej, 
l) natężenie średniodobowe na odcinku (pojazdów na dobę), 
m) natężenie średniodobowe na odcinku dwukierunkowym, w kierunku od początku 
do końca odcinka, 
n) natężenie średniodobowe na odcinku dwukierunkowym, w kierunku od końca 
do początku odcinka, 
 



o) liczba pojazdów w godzinach 6-18, 
p) liczba pojazdów ciężkich w godzinach 6-18 oraz ich procentowy udział w całkowitej 
ilości pojazdów samochodowych, 
q) liczba pojazdów w godzinach 18-22, 
r) liczba pojazdów ciężkich w godzinach 18-22 oraz ich procentowy udział w całkowitej 
ilości pojazdów samochodowych, 
s) liczba pojazdów w godzinach 22-6, 
t) liczba pojazdów ciężkich w godzinach 22-6 oraz ich procentowy udział w całkowitej 
ilości pojazdów samochodowych, 
u) kolumny z oddzielnymi danymi o prędkości samochodów osobowych i ciężarowych 
dla trzech czasów odniesienia, 
v) rodzaj i charakter ruchu, 
w) raporty z pomiarów komunikacyjnych, potrzebne do poprawnego modelowania 
hałasu, obejmujących pomiary poziomu dźwięku oraz pomiary ruchu pojazdów 
wykonane dla głównych tras komunikacji drogowej - plik PDF lub DOC lub XLS. 
 



 Francuska metoda obliczeniowa:  „NMPB-Routes - 96”,  
 Wykonane dla wskaźników LDWN i LN.  



• Pozyskanie danych 3D 

• Weryfikowane w oparciu o mapę zasadniczą i inne dane 

• Kontrola poprawności topologicznej 

• Pomiary mocy akustycznej 

• Zebranie danych o natężeniu ruchu 

• Zebranie danych o strukturze taboru 

• Zebranie danych technicznych o torowiskach 

 



a)położenie osi toru trasy kolejowej, 
b) rodzaj podłoża oraz sposób mocowania szyn do podłoża względnie do podkładów 
(jeśli występują), 
c) nachylenie, 
d) rodzaj nawierzchni, 
e) rodzaj podkładów, 
f) sposób mocowania szyn do podkładów (za pomocą elementów sprężystych 
lub na sztywno), 
g) stan torowiska, 
h) ostatni rok remontu (stan techniczny szyn), 
i) sposób łączenia szyn (spawanie, skręcenie), 
j) liczba połączeń na 100m toru (jeśli występują), 
k) liczba zwrotnic na 100 m toru (jeśli występują), 
 



l) klasy pociągów, 
m) struktura ruchu (średnia roczna ilość pojazdów poszczególnych klas w porze 
dziennej, 
wieczorowej i nocnej), 
n) liczba pojazdów hamujących dla poszczególnych klas pociągów na wyodrębnionych 
odcinkach, 
o) średnia prędkość pociągów, 
p) średnia prędkość pociągów hamujących, 
q) maksymalna prędkość 
r) raporty z pomiarów akustycznych, potrzebne do poprawnego modelowania hałasu, 
obejmujących pomiary poziomu dźwięku wykonane dla głównych tras komunikacji 
kolejowej - plik PDF lub DOC lub XLS. 



 Holenderska metoda obliczeniowa:  SRM II,  
 Wykonane dla wskaźników LDWN, LN. 

 



•określenie obszarów objętych mapowaniem 

•przygotowanie ankiet dotyczących działalności obiektu: 

•charakterystyka działalności 

•ilość miejsc parkingowych 

•miejsca załadunku i rozładunku 

•czas pracy 

•wizje lokalne i pomiary hałasu 

•w niektórych przypadkach konieczność korzystania z   

Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping 

MODELOWANIE HAŁASU PRZEMYSŁOWEGO 



MODELOWANIE HAŁASU PRZEMYSŁOWEGO 



 
 Metoda obliczeniowa: ECAC.CEAC Doc. 29 „Report on Standard Method of 

Computing Noise Contours around Civil Airports ”,  
 Wykonane dla wskaźników LDWN, LN 





DOKŁADNOŚĆ 

MAPY AKUSTYCZNEJ 



DOKŁADNOŚĆ NMT i TMZ 

• Dokładność: dla punktów wysokościowych średni błąd nie większy od ± 0,5 m  

• Rozdzielczość terenowa: 1m, 2m, 5m, 20m oraz 50m    

• Format danych: SHP, GRID, TIN, ASCI – układ PL-2000 

• Model TIN (trójkątowy) – jak rozdzielczość terenowa 

• Dokładność pozioma budynków: ±0,2 m 

• Powierzchnia podstawy budynku większa niż 10 m2  

• Rzędna posadowienia budynków określona na podstawie analizy terenu 

przylegającego do budynku (najniższa wysokość terenu opisująca obszar jego 

przyziemia) 



DOKŁADNOŚĆ OBLICZEŃ 



b0o0 b0o1 

b0o2 b1o2 



KALIBRACJA MAPY 



RODZAJE 

MAP 



Mapa charakteryzująca hałas emitowany z poszczególnych źródeł. 

Technicznie, jest to mapa rozkładu poziomu hałasu nie 

uwzględniająca ukształtowania terenu, budynków, tłumienności 

gruntu oraz innych obiektów stanowiących przeszkodę dla 

rozchodzenia się fali dźwiękowej. 



Mapa rzeczywistego rozkładu poziomu hałasu liczona na 

wysokości 4 m, uwzględniająca ukształtowanie terenu, 

budynki, tłumienność gruntu oraz innych obiektów 

stanowiących przeszkodę dla rozchodzenia się fali dźwiękowej. 

Każda mapa powstaje dla konkretnego źródła hałasu oraz 

wskaźnika. 



Mapa przestawiająca rozkład 

dopuszczalnych poziomów hałasu na 

rozpatrywanym obszarze, w zależności od 

sposobu zagospodarowania terenu i jego 

funkcji, z odniesieniem do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

lub, w przypadku jego braku, do innych 

dokumentów planistycznych, w tym do 

opracowań ekofizjograficznych lub studiów 

zagospodarowania przestrzennego. 



Mapa przedstawiająca przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów dźwięku zwana czasem mapą konfliktów lub mapą 

różnicową. Mapę terenów zagrożonych hałasem należy 

sporządzać dla każdego ze źródeł oddzielnie. Powstaje w 

wyniku odjęcia poziomu dopuszczalnego od poziomu 

obliczonego. 



To mapa przedstawiająca rozkład wskaźnika 

M definiowanego jako stosunek wielkości 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

hałasu wyrażonego w dB do liczby 

mieszkańców na terenie, na którym 

występuje przekroczenie. 

M = 0,1 * m (100,1*ΔL – 1) 

gdzie: 

M – wartość wskaźnika, 

ΔL – wielkość przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego hałasu [dB], 

m – liczba mieszkańców na terenie o 

przekroczonym poziomie dopuszczalnym. 

W zależności od wielkości wskaźnika 

ustalana jest kolejność działań 

naprawczych w programie ochrony 

środowiska przed hałasem (w pierwszej 

kolejności podejmowane są działania w 

miejscach, w których wskaźnik osiągnął 

wartość najwyższą). Wskaźnik M może 

przyjąć wartość 0 na obszarach 

niezamieszkanych lub na których nie 

występują przekroczenia. 



Rozporządzenie nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem 

„obszaru cichego”. Nie podaje również żadnego kryterium 

wyznaczania „obszarów cichych”. Istnieje więc duża dowolność w 

interpretacji przedmiotowego zapisu Rozporządzenia.  

 

„Obszary ciche” można zdefiniować jako obszary, na których poziom 

hałasu ze wszystkich uwzględnionych w mapie akustycznej źródeł nie 

prowadzi do przekroczeń najniższych poziomów dopuszczalnych. Są 

to więc „obszary ciche” w pełni tego słowa znaczeniu, bez 

najmniejszych „konfliktów” akustycznych. 

•Dla wskaźnika LDWN poniżej 

45dB 

 

•Dla wskaźnika LN  poniżej 

40dB 

 

•Hałas przemysłowy bez 

zmian w nowelizacji 



Mapa stanowi wynik nałożenia informacji z mapy imisyjnej oraz 

rozkładu liczby osób mieszkających na obszarach zagrożonych 

hałasem – w poszczególnych strefach imisji dźwięku.  



Mapa prezentująca rozmieszczenie obszarów i obiektów objętych 

normami ochrony akustycznej oraz przestrzenny zasięg stref 

proponowanego ograniczenia możliwości rozwoju zabudowy 

mieszkaniowej, wynikający z występowania wysokich wartości imisji 

dźwięku (najczęściej wyrażonej wskaźnikiem LN) 



Mapa obrazująca zmiany poziomu imisji hałasu po zastosowaniu 

środków ochrony przed hałasem proponowanych w programach 

ochrony środowiska przed hałasem.  



Wszelkie mapy mające pokazać rozkład przestrzenny hałasu po 

realizacji konkretnego zadania, planu, programu. 



OPRACOWANIE WYNIKÓW MAP 

AKUSTYCZNYCH 

- 

DANE STATYSTYCZNE 



▪ Szacunkowa liczba osób (w setkach) zajmujących lokale mieszkalne 
poddane działaniu każdego z następujących pasm wartości Ldwn mierzonej 
w dB 4 m nad ziemią na najbardziej narażonej elewacji: 55-59, 60-64, 65-69, 
70-74, > 75, osobno dla hałasu z ruchu kołowego, szynowego, lotniczego i ze 
źródeł przemysłowych. Liczby te zaokrągla się do najbliższych stu (tj. 5200 = 
między 5150 a 5249; 100 = między 50 a 149; 0 = mniej niż 50) 

▪ Specjalną izolację przeciw danemu rodzajowi hałasu, tj. specjalną izolację 
budynku przeciw jednemu lub kilku rodzajom hałasu w środowisku, w 
połączeniu z takimi instalacjami wentylacyjnymi lub klimatyzacyjnymi, które 
pozwalają utrzymać wysokie wartości izolacji od hałasu w środowisku (tam 
gdzie to możliwe) 

▪ Cichą elewację, tj. elewację lokalu mieszkalnego, na której wartość Ldwn na 
poziomie cztery metry nad ziemią i dwa metry przed elewacją, ustalona dla 
hałasu z konkretnego źródła, jest niższa o ponad 20 dB niż na elewacji o 
najwyższej wartości Ldwn 

▪ Należy również wskazać wpływ głównych dróg, głównych linii kolejowych i 
głównych lotnisk, na powyższy stan 

 



▪ Szacunkowa łączna liczba osób (w setkach) zajmujących lokale mieszkalne 
poddane działaniu każdego z następujących pasm wartości Ln mierzonej w 
dB 4 m nad ziemią na najbardziej narażonej elewacji: 50-54, 55-59, 60-64, 
65-69, > 70, osobno dla hałasu z ruchu kołowego, szynowego i lotniczego, a 
także ze źródeł przemysłowych.  

▪ Specjalną izolację przeciw danemu rodzajowi hałasu, tj. specjalną izolację 
budynku przeciw jednemu lub kilku rodzajom hałasu w środowisku, w 
połączeniu z takimi instalacjami wentylacyjnymi lub klimatyzacyjnymi, które 
pozwalają utrzymać wysokie wartości izolacji od hałasu w środowisku (tam 
gdzie to możliwe) 

▪ Cichą elewację, tj. elewację lokalu mieszkalnego, na której wartość Ln na 
poziomie cztery metry nad ziemią i dwa metry przed elewacją, ustalona dla 
hałasu z konkretnego źródła, jest niższa o ponad 20 dB niż na elewacji o 
najwyższej wartości Ln 

▪ Należy również wskazać wpływ głównych dróg, głównych linii kolejowych i 
głównych lotnisk, (…), na powyższy stan 

 



Tereny strefy śródmiejskiej 

  LDWN LN 

Hałas drogowy i szynowy 70 65 

Hałas przemysłowy 55 45 

Hałas lotniczy 60 50 

Tereny mieszkaniowo-usługowe, tereny z zabudową mieszkaniową 

wielorodzinną i zamieszkania zbiorowego 

  LDWN LN 

Hałas drogowy i szynowy 68 59 

Hałas przemysłowy 55 45 

Hałas lotniczy 60 50 

Tereny mieszkaniowe z przewagą zabudowy jednorodzinnej 

  LDWN LN 

Hałas drogowy i szynowy 64 59 

Hałas przemysłowy 50 40 

Hałas lotniczy 60 50 

Tereny szpitali w miastach 

  LDWN LN 

Hałas drogowy i szynowy 64 59 

Hałas przemysłowy 50 40 

Hałas lotniczy 55 45 

Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i 

młodzieży 

  LDWN LN 

Hałas drogowy i szynowy 64 59 

Hałas przemysłowy 50 40 

Hałas lotniczy 55 45 

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

  LDWN LN 

Hałas drogowy i szynowy 68 59 

Hałas przemysłowy 55 45 

Hałas lotniczy 60 50 

• Mapa terenów zagrożonych hałasem przestawia 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów  

w następujących przedziałach:  

• a)      0 – 5   dB 

• b)      5 – 10 dB 

• c)      10 -15 dB 

• d)      15 – 20 dB 

• e)      powyżej 20 dB 

 





Typ obszaru 
Powierzchnia 

[km2] 

Tereny zabudowy 

jednorodzinnej 
6.95 

Tereny zabudowy 

wielorodzinnej 
9.40 

Tereny rekreacyjne 11.64 

Obszary szpitali i 

domów opieki 

społecznej 

0.73 

Tereny zabudowy 

związanej ze stałym 

lub czasowym 

pobytem dzieci i 

młodzieży 

3.66 



Powierzchnie obszarów eksponowane na hałas w km
2 

Poziom w dB Hałas drogowy Hałas kolejowy Hałas  przemysłowy 

 

przemysło 

Hałas lotniczy 

LDWN LN LDWN LN LDWN LN LDWN LN 

< 45 31.64 68.07 71.43 80 83.65 86.19 85.29 87.78 

45 50 20.56 9.5 6.71 3.56 1.68 0.4 1.67 0 

50 55 14.86 5.35 4.25 2 0.84 0.79 0.53 0 

55 60 9.51 3.02 2.47 1.08 0.68 0.37 0.21 0 

60 65 5.59 1.48 1.39 0.56 0.84 0.03 0.07 0 

65 70 3.36 0.34 0.79 0.36 0.08 0 0.02 0 

70 75 1.78 0.01 0.4 0.22 0.01 0 0.01 0 

> 75 0.47 0 0.35 0 0.01 0 0 0 

 



Poza tym: 

• Oszacowanie liczby ludności zamieszkałej na obszarach na których zrealizowano 
przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska przed hałasem - na podstawie istniejącego 
programu ochrony środowiska przed hałasem  

• Identyfikacja obszarów, które mogą zostać ustanowione, jako obszary ciche w aglomeracji. 

• Opisać wymagania zapewniające utrzymanie poziomu hałasu, co najmniej na istniejącym 

• poziomie, 

• Dokonać analizy trendów zmian stanu akustycznego środowiska, np. na podstawie 
dostępnych badań monitoringowych 



MAPA AKUSTYCZNA 

- 

CO DALEJ? 



• Identyfikacja rejonów przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu  

• Wyznaczenie szczegółowych granic obszarów, dla których zostaną przeprowadzone 
analizy możliwości redukcji hałasu 

• Określenie stopnia uciążliwości hałasu 

• Obliczenie Wskaźnika M dla wyznaczonych obszarów 

• Ustalenie celów operacyjnych Programu 

• Analiza możliwości redukcji hałasu 

• Dokonanie obliczeń wybranych wariantów  

• Obliczenie map akustycznych oraz Wskaźnika M dla wyznaczonych obszarów, po 
zastosowaniu środka redukcji hałasu 

 



JAK OPRACOWAĆ  

MAPĘ AKUSTYCZNĄ 

- 

PODSUMOWANIE 



Niezależnie od wybranej metody pozyskiwania danych dostępnych jest szereg możliwości stworzenia 
pełnego modelu akustycznego miasta 



 Mapy hałasu wykonuje się w podziale na źródła hałasu i porę (dzień, wieczór, noc) 
 Pozostałe mapy zgodnie z wymaganiami 
 Mapa to komponent systemu 

informowania społeczeństwa 



▪ Wykonawcy mają obowiązek wykonać mapy akustyczne zgodnie ze 
„sztuką”, dysponując niezbędną wiedzą, a obecnie i doświadczeniem 

▪ Wykonawcy powinni przekazywać Zamawiającym wszelkie dane, 
niezbędne do odtworzenia map akustycznych w innych systemach i 
programach obliczeniowych 

▪ Format przekazywanych danych powinien być uniwersalny – np. SHP 
i wyczerpująco opisany 

▪ Wykonawcy powinni przekazać pliki obliczeniowe i konfiguracyjne 
programów, w których dokonywano obliczeń map hałasu 

▪ Wykonawcy powinni przekazywać dane wynikowe rozkładu hałasu w 
przedziałach 1 dB – lub wydawać je na żądanie Zamawiającego 

▪ Wykonawcy powinni wiedzieć co obliczyli… 

 



ALE JEST JEDEN 

WARUNEK: 

 

DOBRZE 

SKONSTRUOWANA 

UMOWA 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


