
Obligatoryjny zakres i 

dane wyjściowe odnośnie map.



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach 

akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji

§ 1 Określa się szczegółowy zakres danych ujętych na mapach akustycznych 
wykorzystywanych do opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska 
oraz ich układ i sposób prezentacji, który zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 2. Określa się szczegółowy zakres danych ujętych na mapach akustycznych 
wykorzystywanych do tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed 
hałasem oraz ich układ i sposób prezentacji, który zawiera załącznik nr 2 do 
rozporządzenia. 

§ 3. Określa się szczegółowy zakres danych ujętych na mapach akustycznych 
wykorzystywanych do informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska 
hałasem oraz ich układ i sposób prezentacji, który zawiera załącznik nr 3 do 

rozporządzenia. 



Ochrona przed hałasem na poziomie miasta –
mapa akustyczna 

Mapa akustyczna - wykorzystanie:

1) Informowanie o stanie
środowiska

2) Dane dla państwowego
monitoringu środowiska

3) Programy ochrony środowiska
przed hałasem

4) Obszary ciche w aglomeracji

5) Dokumenty planistyczne

6) Miejski systemy informacji
przestrzennej

www. mapy.bydgoszcz.pl



CZĘŚĆ OPISOWA MAPY

1) informacji wprowadzających,

2) wynikowego zestawienia tabelarycznego, wykresów i innych materiałów 
ilustracyjnych, w tym dokumentacji fotograficznej,

3) podsumowania i wniosków.



Informacje wprowadzające

Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie

• ogólny opis terenu

• identyfikację i charakterystykę źródeł hałasu

• uwarunkowania akustyczne planistyczne

• informacje o sposobach użytkowania gruntów



Informacje wprowadzające

Charakterystykę systemów danych przestrzennych i narzędzi do ich stosowania

Pozyskane dane zostały opracowywane graficznie za pomocą oprogramowania Bentley MicroStation 08.05.02.35 wraz z nakładką Bentley GeoGraphics 08.05.02.10 (format: DGN, DXF; dokładność: 0,01m; skala: rzeczywista; obszar: 100% miasta; aktualizacja: 

Informacje opisowe oraz część obliczeń wykonano bezpośrednio na strukturach bazy danych Oracle R2 wersja 10.2.0.1 (format: -; dokładność: 0,001m; skala: rzeczywista; obszar: 100% miasta; aktualizacja: 

Modelowanie i obliczenia hałasu zostały wykonane za pomocą oprogramowania DataKustik CadnaA w wersji 3.7.124(format: SHP, CNA; dokładność: 0,01m; skala: rzeczywista; obszar: 100% miasta; aktualizacja:



Informacje wprowadzające

Podstawowe metody wykorzystane do opracowania mapy akustycznej, w tym:

• nazwy metod referencyjnych, 

• oprogramowanie używane do wykonania obliczeń akustycznych, a w tym jego 
nazwę, autora - producenta, numer licencji i informację, komu została wydana

• oprogramowanie używane do wykonania obliczeń wskaźnika M, w tym jego nazwę, 
autora- producenta, numer licencji i informację komu została wydana



Informacje wprowadzające

Wykorzystane bazy danych wejściowych, opisane w odniesieniu do stworzonych warstw 
tematycznych i każdego ich elementu:

a) nazwy baz, lokalizację, właściciela lub dysponenta,

b) oprogramowanie baz, formaty plików,

c) zakres danych w bazach, wykorzystywanych do opracowania mapy akustycznej,

d) warunki dostępu do baz, w tym adres internetowy oraz ewentualne ograniczenia i koszty, 
o ile nie są to bazy publiczne;



Informacje wprowadzające

Opis realizacji imisyjnych map hałasu dla poszczególnych źródeł;



Informacje wprowadzające

Zestawienie wyników pomiarów wykonanych dla potrzeb mapy akustycznej (w tym 
przekazanych pomiarów komunikacyjnych) lub wykonanych w innym celu, a 
wykorzystywanych w opracowaniu mapy akustycznej:
a) rodzaj wyników,
b) wykonawcę pomiarów, dysponenta wyników,
c) zestawienia wyników pomiarów wykonanych dla potrzeb realizacji mapy,
d) zestawienia wyników pomiarów wykonanych dla potrzeb kalibracji modelu,
e) miejsce przechowywania wyników i warunki dostępu do bazy wyników, w tym adres 
internetowy oraz ewentualne ograniczenia i koszty, o ile nie są to bazy publiczne, w 
przypadku pomiarów innych, lecz także wykorzystanych do opracowania mapy;



Informacje wprowadzające

Informacja i analiza uprzednio wykonanej mapy akustycznej m.in.:
a) porównanie sposobu wykonania map akustycznych,
b) porównanie wyników mapy akustycznej w formie map (mapy różnic), wykresów i 

tabel,
c) porównanie map wrażliwości w formie graficznej i opisowej,



Informacje wprowadzające

Informacje na temat uprzednio opracowanych i wdrożonych programów ochrony środowiska przed 
hałasem 



Informacje wprowadzające

Efekty wynikające z podejmowanych działań w zakresie ochrony środowiska zarówno 
w odniesieniu do opracowanego programu, jak też innych działań o charakterze 
lokalnym z podaniem:
• obszaru źródła,
• przedsięwzięcia infrastrukturalnego,
• rozwiązania technicznego z uwzględnieniem zmiany nawierzchni oraz zastosowania 

ekranów akustycznych,
• środków planistycznych,
• środków ekonomicznych ograniczania hałasu,
• przepisów prawa miejscowego;



Informacje wprowadzające

1. Analizy wykonane pod kątem możliwości wpływu na klimat akustyczny, 
aktualnych (będących w realizacji) i przewidywanych w najbliższym czasie 
(wynikających z planów inwestycyjnych) głównych zamierzeń inwestycyjnych 
zarządców źródeł hałasu;

2. Oszacowane efekty zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie zwalczania hałasu w 
programie oraz przewidywanych efektów aktualnych i przyszłych zamierzeń 
inwestycyjnych;

3. Analizy kosztów i korzyści uzyskanych w ramach realizacji głównych zamierzeń 
inwestycyjnych zarządców źródeł hałasu;

4. Analizy skarg z ostatnich trzech lat pod względem ich zasadności, na podstawie 
uzyskanych wyników mapy akustycznej, oraz wskazanie, jakie środki ochrony 
przed hałasem w rejonach objętych skargami mogą być zastosowane.



Zestawienie wyników badań

Wyniki mapy akustycznej powinny być przedstawione w formie zestawień 
tabelarycznych, wykresów i diagramów  (liczba ludności, lokali, powierzchnia)



Zestawienie wyników badań

Wyniki mapy akustycznej powinny być przedstawione w formie zestawień 
tabelarycznych, wykresów i diagramów  (liczba ludności, lokali, powierzchni)



Zestawienie wyników badań

Wyniki mapy akustycznej powinny być przedstawione w formie zestawień 
tabelarycznych, wykresów i diagramów  (liczba ludności, lokali, powierzchni)



Zestawienie wyników badań

Wyniki mapy akustycznej powinny być przedstawione w formie zestawień 
tabelarycznych, wykresów i diagramów  (liczba ludności, lokali, powierzchni)



Zestawienie wyników badań

Wyniki mapy akustycznej powinny być przedstawione w formie zestawień 
tabelarycznych, wykresów i diagramów  (liczba ludności, lokali) : 

PROBLEM: BRAK DANYCH
Podanie szacunkową liczbę lokali mieszkalnych wraz z liczbą osób zamieszkujących w 
tych lokalach:

w których zastosowano przegrody zewnętrzne o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej jako rozwiązanie ochronne w odniesieniu do 
hałasu w środowisku, z jednoczesnym zastosowaniem na tyle cichych 
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, że nie eliminują one efektów 
podwyższenia tej izolacyjności



Zestawienie wyników badań

Oszacować liczbę ludności, zamieszkałej na obszarach:
• na których zrealizowano przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska przed 

hałasem na podstawie Programu ochrony środowiska przed hałasem
• na których przewiduje się realizację przedsięwzięć w zakresie ochrony 

środowiska przed hałasem aktualnych i przewidywanych w najbliższym czasie 
zamierzeń inwestycyjnych zarządców źródeł hałasu;



Zestawienie wyników badań

Zidentyfikować obszary, które mogą zostać ustanowione jako obszary ciche w 
aglomeracji. Opisać wymagania zapewniające utrzymanie poziomu hałasu co najmniej 
na istniejącym poziomie.



Zestawienie wyników badań

Dla wszystkich map akustycznych wymienionych osobno dla poszczególnych rodzajów 
hałasu, dokonać analizy trendów zmian stanu akustycznego środowiska, np. na 
podstawie dostępnych badań monitoringowych.



Podsumowanie i wnioski

Należy podsumować wszystkie wyniki mapy akustycznej oraz przedstawić
wnioski wynikające z uzyskanych wyników.

W szczególności należy uwzględnić wpływ aktualnego stanu akustycznego
środowiska, opisywanego prezentowaną mapą, na klimat akustyczny
miasta oraz plany działań i możliwości realizacji przedsięwzięć w zakresie
ochrony przed hałasem.



CZĘŚĆ GRAFICZNA MAPY

• mapa imisyjna hałasu drogowego – wskaźnik  LDWN

• mapa imisyjna hałasu drogowego – wskaźnik  LN

• mapa imisyjna hałasu drogowego drogi powyżej 3 mln pojazdów rocznie – wskaźnik  LDWN

• mapa imisyjna hałasu drogowego drogi powyżej 3 mln pojazdów rocznie – wskaźnik  LN

• mapa imisyjna hałasu tramwajowy – wskaźnik  LDWN

• mapa imisyjna hałasu tramwajowy – wskaźnik  LN

• mapa imisyjna hałasu kolejowego – wskaźnik  LDWN

• mapa imisyjna hałasu kolejowego – wskaźnik  LN

• mapa imisyjna hałasu przemysłowego – wskaźnik  LDWN

• mapa imisyjna hałasu przemysłowego – wskaźnik  LN

• mapa imisyjna hałasu lotniczego – wskaźnik  LDWN

• mapa imisyjna hałasu lotniczego – wskaźnik  LN

• mapa terenów zagrożonych hałasem drogowym drogi powyżej 3 mln pojazdów rocznie – wskaźnik  LDWN

• mapa terenów zagrożonych hałasem drogowym drogi powyżej 3 mln pojazdów rocznie – wskaźnik  LN

• mapa terenów zagrożonych hałasem drogowym – wskaźnik  LDWN

• mapa terenów zagrożonych hałasem drogowym – wskaźnik  LN

• mapa terenów zagrożonych hałasem tramwajowym – wskaźnik  LDWN

• mapa terenów zagrożonych hałasem tramwajowym – wskaźnik  LN

• mapa terenów zagrożonych hałasem kolejowym – wskaźnik  LDWN

• mapa terenów zagrożonych hałasem kolejowym – wskaźnik  LN

• mapa terenów zagrożonych hałasem przemysłowym – wskaźnik  LDWN

• mapa terenów zagrożonych hałasem przemysłowym – wskaźnik  LN

• mapa terenów zagrożonych hałasem lotniczym – wskaźnik  LDWN

• mapa terenów zagrożonych hałasem lotniczym – wskaźnik  LN

• mapa wrażliwości











MAPĘ WRAŻLIWOŚCI





Mapy pokazujące liczbę osób eksponowanych na hałas, stanowiącą wynik nałożenia 
informacji z mapy imisyjnej i rozkładu liczby osób mieszkających na danym terenie, w 
przedziałach poziomów podanych w dB.



Elementy dodatkowe

1. Sprawozdawczość UE

2. Wymagania dotyczące udostępniania 
informacji na portalu internetowym

Załącznik- 3





MAPA EMISYJNE



MAPA IMISYJNA



MAPA EMISYJNA



MAPA TERENÓW ZAGROŻONYCH HAŁASEM
Hałas drogowy -mapa przekroczeń Ldwn


