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1. Wprowadzenie 

Hałas występujący w środowisku jest zagrożeniem dla zdrowia i oddziałuje negatywnie 

na samopoczucie człowieka. Rozwój cywilizacyjny i postęp technologiczny niosą ze sobą 

nieuniknione konsekwencje w postaci wzrastającej ekspozycji mieszkańców na hałas – zarówno 

komunikacyjny jak i przemysłowy. Problem hałasu dostrzegany jest od dość dawna, ale dopiero 

w latach 2000-2002 z inicjatywy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego została 

przygotowana i przyjęta Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

25 czerwca 2002 r. sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku (Dz. U. L 189 

z 18.07.2002 r.), odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.  

Dyrektywa 2002/49/WE ustanawia wspólne zasady zapobiegania lub zmniejszania 

szkodliwych skutków narażenia na działanie hałasu, poprzez wdrażanie działań, takich jak: 

sporządzanie map hałasu przy zastosowaniu wspólnych metod oceny, zapewnienie społeczeństwu 

dostępu do informacji dotyczącej hałasu w środowisku i jego skutków, przyjęcie planów działań 

zmierzających do zapobiegania powstawaniu hałasu w środowisku i obniżania jego poziomu. 

Najistotniejszym wymogiem dyrektywy jest wymóg cyklicznej realizacji map akustycznych 

i opartych o nie programów ochrony środowiska przed hałasem.  

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, regulacje wynikające z dyrektywy zostały 

przeniesione do prawa polskiego w postaci zapisów zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska, 

oraz aktów wykonawczych.  

Na podstawie art. 117 ust. 2 pkt 1 oraz art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska - Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.: dla aglomeracji o liczbie mieszkańców 

większej niż 100 tysięcy, na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, starosta1 sporządza, 

co 5 lat mapy akustyczne.  

Termin sporządzenia pierwszej mapy akustycznej, dla aglomeracji o liczbie mieszkańców 

większej niż 250 tysięcy, został określony na 30 czerwca 2007 r. (art.14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 

oraz o zmianie niektórych ustaw – Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085). 

Niniejsza mapa akustyczna jest kolejną (trzecią) mapą akustyczną, dla której wymagany 

termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2017 r. 

                                                 

1 Prezydent Miasta Białegostoku wykonuje zadania właściwe dla starosty, w związku z art. 38 ust. 1 i art. 92 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. z 1998, nr 103, poz. 652). 
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1.1 Dane identyfikacyjne jednostki odpowiedzialnej za realizację mapy 

i podmiotu wykonującego mapę 

Jednostka odpowiedzialna za realizację mapy:  Podmiot wykonujący mapę:  

 

Miasto Białystok 

ul. Słonimska 1,  

15-950 Białystok 

 

OPEGIEKA Spółka z o.o. 

Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg 

Tel.: (55) 237 60 00, Fax: (55) 237 60 01 

e-mail:poczta@opegieka.pl 

Podwykonawcy: 

1. ACESOFT Sp. z o.o. 

ul. Kasprowicza 12, 81-852 Sopot 

Tel: 58 550 00 28 

e-mail: czumo@aol.com 

2. Biuro Analiz Środowiskowych "MK Akustyk" 

ul. Karpacka 6/23, 40-216 Katowice  

Tel: 600 766 193 

e-mail: mk.akustyk@gmail.com 

 

1.2 Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie 

Białystok jest miastem na prawach powiatu, położonym w północno-wschodniej Polsce, 

na obszarze województwa podlaskiego, na Nizinie Północnopodlaskiej i należy do części zachodniej 

Wysoczyzny Białostockiej. Miasto jest położone nad rzeką Białą – dopływem rzeki Supraśl.  

Białystok jest stolicą województwa podlaskiego i największym miastem północno-

wschodniej Polski. Miasto zajmuje obszar 102,12 km2, co stanowi 0,5% powierzchni województwa 

podlaskiego. Zgodnie z danymi WUS 2016, w mieście było zameldowanych 296,600 tys., zaś średnia 

gęstość zaludnienia 2 904 osób na km2 (dane GUS rok 2016). W gronie miast wojewódzkich, 

Białystok jest: 

 2. miastem (za Warszawą) o największej gęstości zaludnienia w Polsce,  

 11. pod względem liczby ludności,  

 12. pod względem powierzchni.  

Prognozy demograficzne GUS dla Białegostoku zakładają utrzymanie się, a nawet niewielkie 

zwiększenie liczby ludności do 2025 r.  

 

1.3 Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu 

Transport drogowy 

Przez miasto Białystok przebiegają 3 drogi krajowe: 19 (Kuźnica – Białystok – Siemiatycze), 

65 (Zambrów – Białystok – Korycin) oraz 65 (Mońki – Białystok – Bobrowniki). Drogi krajowe 

przebiegające przez miasto Białystok są drogami tranzytowymi.  

mailto:czumo@aol.com
mailto:mk.akustyk@gmail.com
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Drogi wojewódzkie 676 (Białystok – Supraśl), 678 (Białystok – Sokoły), 669 

(ul. Narodowych Sił Zbrojnych) oraz 675 (ul. Poleska i Tysiąclecia Państwa Polskiego) funkcjonują 

jako drogi międzyregionalne stanowiąc sieć połączeń między miastami, bądź jako połączenia między 

drogami krajowymi. 

Drogi powiatowe (1431B, 1432B, 1483B, 1484B, 1485B, 1486B, 1493B, 1535B oraz 1550B) 

komunikują regionalne ośrodki miejskie. Najliczniejszą grupę stanowią drogi gminne. 

Ranga miasta, jak i lokalizacja na skrzyżowaniu szlaków drogowych w kierunku granicy 

Państwa, skutkuje stosunkowo dużym udziałem pojazdów ciężkich w strukturze ruchu. 

 

 

Powiązania krajowe i międzynarodowe głównych dróg w Białymstoku (wg Studium Transportowe 

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego).  
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Obwodnicę śródmieścia tworzy kompletny obwód, w skład którego wchodzą ulice klasy 

technicznej głównej (G) i zbiorczej (Z) o przekroju poprzecznym jednojezdniowym 

lub dwujezdniowym: Poleska, Towarowa, Piastowska, Cz. Miłosza, Świętego Pio, Zwierzyniecka, 

M. Kopernika, Łomżyńska, Bohaterów Monte Cassino. Pozwala ona na realizację powiązań 

międzydzielnicowych z ominięciem śródmieścia.  

Obwodnica miejska jest niedomknięta od zachodniej strony miasta i składa się z ulic klasy 

technicznej głównej (G) oraz głównej ruchu przyśpieszonego (GP) o przekroju poprzecznym 

jednojezdniowym lub dwujezdniowym: Narodowych Sił Zbrojnych, Gen. F. Kleeberga, Gen. S. 

Maczka, Gen. Wł. Andersa, przedłużenie ul. Zacisze do K. Ciołkowskiego, K. Ciołkowskiego, 

Wiadukt. Obwodnica ta pozwala na częściowe przeniesienie, uciążliwego dla mieszkańców, tranzytu 

samochodów ciężarowych i osobowych. Brakujący odcinek obwodnicy miejskiej, łączący al. Jana 

Pawła II i ul. K. Ciołkowskiego powstanie do 2020 roku. 

Wg Banku Danych Lokalnych GUS w Białymstoku w 2012 r. w zarejestrowanych było ponad 

134,6 tys. samochodów osobowych. Wskaźnik motoryzacji wyniósł więc 456 samochodów 

osobowych na 1 000 mieszkańców. Przygotowana dla Białegostoku prognoza wskaźnika motoryzacji 

zakłada wzrost liczby samochodów osobowych do 147,0 tys. w 2020 r. Oznacza to przyrost liczby 

samochodów osobowych w kolejnych latach o 10,4% do 2020 r., czyli osiągnięcie w 2020 r. 

wskaźnika motoryzacji na poziomie 502 samochodów osobowych na 1 000 mieszkańców. 

Prognozowany wzrost ilości samochodów nie przełoży się najprawdopodobniej na zwiększenie 

poziomu hałasu drogowego. Przeciwdziałać temu będzie wyraźna poprawa infrastruktury drogowej 

oraz postęp techniczny w konstrukcji samochodów cichych w szczególności samochodów 

elektrycznych oraz opartych na technice hybrydowej. 

Komunikacja miejska 

Organizatorem transportu zbiorowego na terenie Białegostoku jest Zarząd Białostockiej 

Komunikacji Miejskiej (w skrócie BKM), który pełni obowiązki organizatora i zleca wykonywanie 

zadań przewozowych trzem operatorom. Wg stanu z roku 2016, sieć transportu publicznego 

organizowanego przez miasto Białystok, tworzyły 48 linii autobusowych, w tym 6 nocnych:  

 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Białystok (w skrócie KPK), które obsługuje linie: 

4, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 100, N2, N3, N4;  

 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Białymstoku (w skrócie KPKM), które 

obsługuje linie: 2, 3, 5, 6, 8, 12, 17, 23, 24, 26, 27, 102, 104, 105, 107, 110, 200, 201, 202, N1, 

N5, N6;  

 Komunalny Zakład Komunikacyjny w Białymstoku (w skrócie KZK), które obsługuje linie: 1, 7, 

9, 13, 15, 18, 29, 101, 103, 106, 111.  
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Spółki realizujące przewozy w komunikacji miejskiej dokonały na przestrzeni ostatnich 5 lat 

istotnej modernizacji taboru, także dzięki funduszom Unii Europejskiej. Do dnia dzisiejszego 

realizowane są projekty związane z zakupem nowoczesnych pojazdów niskopodłogowych o napędzie 

hybrydowym. O ile w roku 2008 średnia wieku pojazdów wynosiła około 14 lat, o tyle obecnie 

średnia ta wynosi ok. 6 lat. Realizacja dalszych planowanych zakupów autobusów hybrydowych oraz 

usprawnień w infrastrukturze drogowej z pewnością pozytywnie wpłynie na zmniejszenie emisji 

hałasu i zanieczyszczeń do środowiska.  

Częstotliwość kursowania pojazdów komunikacji miejskie wliczona została do ogólnej ilości 

pojazdów w poszczególnych porach doby jako pojazdy ciężkie, o ciężarze powyżej 3,5 tony. 

Generalnie w obliczeniach hałasu drogowego uwzględnione zostały drogi względnie odcinki 

dróg o szacunkowym natężeniu ruchu większym niż 150 pojazdów osobowych (lub 5 pojazdów 

ciężarowych) na dobę łącznie z komunikacją autobusową.  

Odcinki ulic o mniejszym natężeniu ruchu generują na tyle niski poziom hałasu (poziom 

hałasu w odległości 10 m od środka jezdni jest < 45 dB), że nie powoduje to przekroczeń 

obowiązujących poziomów dopuszczalnych i można je w strategicznej mapie hałasu pominąć. 

Transport kolejowy 

Białystok jest największym węzłem kolejowym północno-wschodniej Polski. Przez miasto 

biegnie siedem linii kolejowych:  

 nr 6 (Zielonka – Kuźnica Białostocka),  

 nr 32 (Czeremcha – Białystok),  

 nr 37 (Białystok – Zubki Białostockie),  

 nr 38 (Olecko – Suwałki),  

 nr 515 (Białystok – Białystok Starosielce; ok. 2 km),  

 nr 516 (Turczyn – Białystok Starosielce; ok. 2 km) oraz  

 nr 836 (Białystok R7- Białystok R192; ok. 2,5 km).  

Białystok posiada bezpośrednie połączenia kolejowe z Warszawą, Olsztynem, Gdańskiem, 

Wrocławiem. Pociągi lokalne docierają do Suwałk, Ełku, Sokółki, Kuźnicy, Czeremchy i Małkini.  

Główny szlak kolejowy, który przebiega przez Białystok to zelektryfikowana linia nr 6, która 

ma znaczenie europejskie. Łączy Warszawę - Suwałki - Kowno - Rygę – Tallinn i krzyżuje się 

ze szlakiem Ełk - Czeremcha - Siedlce. Linia nr 6 stanowi fragment historycznej trasy Petersburg – 

Warszawa, łączącej w przeszłości stolicę Rosji z Europą Zachodnią. 

Drugą ważną linią kolejową jest zelektryfikowana linia jednotorowa nr 38 (Olecko – 

Suwałki). Jej stan techniczny pozwala na przejazd pociągom z prędkością od 80 do 120 km/h.  
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Podobnymi parametrami charakteryzuje się linia nr 37 (Białystok – Zubki Białostockie), która 

jest czynna dla sezonowego ruchu pasażerskiego na odcinku Białystok - Waliły. Linia nr 37 jest 

jednotorowa, niezelektryfikowana, a maksymalne prędkości wynoszą na niej od 80 do 120 km/h. 

Ruch towarowy odbywa się na odcinku Białystok – Białystok Fabryczny. Kursują tam składy 

z węglem i ścinką drzewną do Elektrociepłowni Białystok oraz drewno ze stacji Białystok Fabryczny. 

Linią o najmniejszej maksymalnej prędkości (rzędu od 40 do 80 km/h) jest linia nr 32. 

Odbywa się na niej niewielki ruch towarowy oraz pasażerski do Czeremchy przez Bielsk Podlaski. 

Linia nr 32 w 2014 roku przeszła częściową modernizację, dzięki której wzrósł dopuszczalny ciężar 

pociągów towarowych oraz wyeliminowano ograniczenia prędkości. 

Linie nr 515, nr 516 oraz nr 836 są wykorzystywane sporadycznie tylko na obszarze miasta. 

Natężenie ruchu kolejowego na terenie miasta jest stosunkowo niewielkie. Jak wynika 

z danych dostarczonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych, Dział 

Eksploatacji i Infrastruktury Pasażerskiej, najbardziej obciążoną linią kolejową jest linia nr 6. 

Z pozostałych linii, z punktu widzenia emisji hałasu, pewne znacznie ma jeszcze linia nr 38, 

natomiast pozostałe, praktycznie nie mają wpływu na poziom hałasu kolejowego. 

Tabela nr 1. Natężenie ruchu składów kolejowych w granicach miasta Białegostoku. 

Nr 

linii 
Nazwa linii Tor Rodzaj pociągów 

Ilość składów  

na godziny  

06.00 - 18.00 

Ilość składów 

na godziny  

18.00 - 22.00 

Ilość składów  

na godziny  

22.00 - 06.00 

6 

Zielonka - Kuźnica Białostocka 1 

Towarowe 8 5 7 

Osobowe 8 2 0 

Pośpieszne 4 0 0 

Zielonka - Kuźnica Białostocka 2 

Towarowe 3 5 9 

Osobowe 10 3 1 

Pośpieszne 12 3 3 

32 Czeremcha - Białystok 1 

Towarowe 4 0 0 

Osobowe 3 0 1 

Pośpieszne 0 0 0 

37 Białystok - Zubki Białostockie 1 

Towarowe 1 1 1 

Osobowe 0 0 0 

Pośpieszne 0 0 0 

38 Białystok - Głomno 1 

Towarowe 3 2 2 

Osobowe 4 1 0 

Pośpieszne 3 2 1 

515 

Białystok - Białystok 

Starosielce 

(obecnie nieużywane) 

1 

Towarowe 0 0 0 

Osobowe 0 0 0 

Pośpieszne 0 0 0 

515 
Turczyn - Białystok Starosielce 

(obecnie nieużywane) 
1 

Towarowe 0 0 0 

Osobowe 0 0 0 

Pośpieszne 0 0 0 

836 
Białystok R1 - Białystok R192 

(tylko towarowe)) 
1 

Towarowe 6 2 3 

Osobowe 0 0 0 

Pośpieszne 0 0 0 
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Istotnym elementem wpływającym na wielkość emisji hałasu kolejowego jest stan techniczny 

taboru i torowisk. Wg danych przekazanych przez PKP PLK w Białymstoku jedynie na linii 38 

zastosowano bezstykowe łączenie szyn na całym odcinku przebiegającym przez miasto. 

W przypadku linii kolejowej nr 6, ułożonej na podkładach betonowych, występują zarówno odcinki 

torów łączone bezstykowo jak i odcinki łączone śrubami. W ocenie PKP PLK stan techniczny 

pozostałych linii: nr 37, nr 32, nr 515 nr 516 oraz nr 836 jest zły lub dostateczny. Są to linie na 

podkładach drewnianych z torami łączonymi na śruby.  

Przemysł 

Białystok jest dużym ośrodkiem przemysłowym, handlowym i usługowym. Wiodącymi 

branżami w gospodarce miasta jest przemysł tekstylny, przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł 

elektrotechniczny, rozwinięty jest także przemysł elektromaszynowy (elektroniczny, maszynowy) 

metalowy oraz drzewny, spożywczy i materiałów budowlanych.  

W większości duże zakłady przemysłowe na terenie Białegostoku skupiają się w kilku 

obszarach zlokalizowanych głównie poza obwodnicą śródmiejską. Jednym z największych obszarów 

przemysłowych jest teren położony w otoczeniu ulic Składowej, Sejneńskiej, Magazynowej, 

Hurtowej, Handlowej, Octowej i Transportowej. Znajdują się tu m.in. Komunalny Zakład 

Komunikacyjny. Drugim dużym skupiskiem zakładów przemysłowych jest teren, obok linii 

kolejowej na odcinku od ulicy Klepackiej do al. Jana Pawła II. Znajdują się tutaj między innymi 

zakłady produkcyjne: CEDC International Sp. z o.o., Polmos Białystok oraz Altrad Poland S.A.  

Innym większym skupiskiem terenów przemysłowych jest rejon pomiędzy ulicami 

Przędzalnianej i Produkcyjnej, a także tereny na północ od ul. Produkcyjnej, gdzie znajdują się 

m.in. obiekty handlowe: Auchan, Selgros oraz Leroy Merlin. Dalsze skupiska zakładów 

przemysłowych znajdują się na obszarze między ulicami Gen. Wł. Andersa, Wasilkowskiej, al. 1000-

lecia Państwa Polskiego, oraz Poleską. Największe zlokalizowane na tym obszarze zakłady 

to: Fabryka Mebli Forte S.A. Oddział w Białymstoku i Elektrociepłownia Białystok S.A., Podlaskie 

Centrum Rolno-Towarowe S.A. w Białymstoku. Znajdują się tu również wielkopowierzchniowe 

obiekty handlowe. Znaczna ilość zakładów przemysłowych, magazynów i firm usługowych 

zlokalizowana jest w widłach ulic Jacka Kuronia, oraz ul. Dojlidy Fabryczne. Z istotniejszych 

(z punktu widzenia emisji hałasu) są: Zakłady Przemysłu Sklejek Biaform S.A. czy też Browar 

Dojlidy, bezpośrednio sąsiadujące z zabudową mieszkaniową. 

Lokalizacja terenów przemysłowych, wielkopowierzchniowych obiektów handlowych 

i znajdujących się w ich sąsiedztwie parkingów, które uwzględniono w mapie akustycznej 

przedstawiona została na poniższym rysunku. 
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Lokalizacja największych terenów przemysłowych (tereny oznaczone na mapie kolorem szarym) 

uwzględnionych przy opracowaniu mapy akustycznej miasta Białegostoku  

 

Istotną rolę w gospodarce miasta odgrywa także budownictwo mieszkaniowe. Szacuje się, 

że w gospodarce miasta pracuje około 100 tys. osób, w tym ok. 76,5 tys. w jednostkach 

zatrudniających powyżej 9 osób, z tego w sektorze prywatnym 40,6 tys. osób, co stanowi 53,1% 

ogółu pracujących w tych jednostkach. W Białymstoku usytuowane jest Centrum Promocji Rynku 

Wschodniego, odbywają się tutaj międzynarodowe targi: tekstylno-odzieżowe, żywności 

i przetwórstwa, konsumpcyjne, rolno-spożywcze. 
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1.4 Uwarunkowania akustyczne - informacja o aktualnych poziomach 

dopuszczalnych 

Wśród terenów podlegających ochronie akustycznej ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm) wyróżnia następujące obszary: 

 pod zabudowę mieszkaniową, 

 pod szpitale i domy opieki społecznej, 

 pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

 na cele uzdrowiskowe, 

 na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

 na cele mieszkaniowo-usługowe. 

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112) zostały przyporządkowane 

dla ww. terenów dopuszczalne poziomy hałasu.  

Dopuszczalny poziom hałasu występujący w środowisku uzależniony jest od kilku 

czynników: 

 sposobu zagospodarowania terenu, na jakim hałas jest badany (np. tern zabudowy 

jednorodzinnej, teren szkoły, teren rekreacyjno-wypoczynkowy), 

 okresu, w jakim oceniany jest poziom hałasu (np. dzień, noc), 

 rodzaju źródła hałasu (droga, linia kolejowa, port lotniczy, zakład produkcyjny). 

Kwalifikację terenów chronionych dokonuje się na podstawie ustaleń miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. W przypadku ich braku na podstawie studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zaś w pozostałych przypadkach na podstawie 

faktycznego zagospodarowania terenów. 

W Tabeli nr 2 zostały podane dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego 

przez poszczególne grupy źródeł hałasu (drogi i linie kolejowe, pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu) wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie 

do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem (według Tabeli 3 

Załącznika do ww. rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 
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Tabela nr 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.  

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe 1) 
Pozostałe obiekty i działalność  

będąca źródłem hałasu 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszystkim 

dobom w roku 

LN  

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszystkim 

porom nocy 

LDWN  

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszystkim 

dobom w roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszystkim 

porom nocy 

1. 
a) strefa ochronna „A” uzdrowisk 

b) Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2. 

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 

64 59 50 40 

3. 

a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego  

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno - 

wypoczynkowe 

d) Tereny mieszk.- usługowe 

68 59 55 45 

4. 

Tereny w strefie śródmiejskiej 

miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców 2) 

70 65 55 45 

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 pow. 100 tys. można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona 

zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.  

 

1.5 Terminologia - wyjaśnienie ważniejszych terminów specjalistycznych 

Poniżej zestawiono podstawowe pojęcia i definicje oraz symbole i oznaczenia stosowane 

w tym opracowaniu (na podstawie POŚ i Dyrektywy 2002/49/WE): 

 Cicha elewacja –jest to elewacja 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 wartość LDWN (wg Załącznika VI 

Dyrektywy). 

 Decybel – logarytmiczna jednostka powszechnie stosowana w pomiarach dotyczących dźwięku. 

Decybel sam w sobie nie jest określeniem żadnej konkretnej wartości. Wartość wyrażona 

w decybelach mówi jedynie o proporcji pomiędzy dwoma wielkościami, w których jedna jest 

wartością odniesienia. Decybel stosowany jest do opisu wielkości, dla których stosunek wielkości 

najmniejszej do największej wyraża się w tysiącach. 
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 Hałas w środowisku – niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność 

człowieka w środowisku zewnętrznym, w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch 

drogowy, ruch kolejowy, ruch lotniczy oraz hałas pochodzący z obszarów działalności 

przemysłowej (art. 3 Dyrektywy). Wg art. 3 pkt 5 ustawy POŚ są to dźwięki o częstotliwościach 

z zakresu od 16 Hz do 16000 Hz. 

 Hałas drogowy - hałas emitowany do środowiska przez ruch samochodowy.  

 Hałas kolejowy - hałas emitowany przez pojazdy szynowe do środowiska.  

 Hałas lotniczy - hałas emitowany do środowiska podczas operacji lotniczej startu, lądowania 

bądź przelotu, związanej z danym lotniskiem (jako miejsce startu lub lądowania). 

 Hałas przemysłowy - hałas emitowany do środowiska przez zakłady przemysłowe, sklepy 

wielkopowierzchniowe i centra handlowe oraz zajezdnie tramwajowe i autobusowe. 

W obliczeniach uwzględnia się również hałas pochodzący od parkingów tych obiektów. 

 Ocena – oznacza dowolną metodę stosowaną do obliczania, przewidywania, szacowania 

albo pomiaru wartości wskaźnika hałasu lub związanych z nim szkodliwych skutków 

oddziaływania hałasu (art. 3 Dyrektywy). 

 Plany działań (POH) – oznacza plany sporządzane dla potrzeb zarządzania emisją i skutkami 

hałasu, a w razie potrzeby działaniami dla zmniejszania poziomu hałasu (art. 3 Dyrektywy). 

W ustawie POŚ pojęcie to funkcjonuje pod nazwą Program Ochrony Środowiska przed Hałasem. 

 Planowanie akustyczne –– oznacza kontrolę hałasu w przyszłości przez wykorzystanie 

środków takich jak: planowanie zagospodarowania przestrzennego, planowanie transportu i sieci 

drogowej, inżynieria systemów transportowych, zmniejszenie hałasu przez stosowanie środków 

z zakresu izolacji dźwiękowej i przez kontrolę źródeł pod kątem emisji hałasu (art. 3 Dyrektywy). 

 POŚ – oznacza ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 519 z późn. zm). 

 Poziom dźwięku – iloraz ciśnienia wywieranego przez falę akustyczną do ciśnienia odniesienia 

wyrażony w decybelach (dB) 

L = 10 log10(
I

I0
) 

 L – poziom natężenia dźwięku, 

 I – natężenie dźwięku, 

 I0 – wartość odniesienia, wynosząca 10–12W/m2. 

 Równoważny poziom dźwięku LAeq – uśredniony poziom dźwięku mierzonego w pewnym 

okresie czasu (wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, 

skorygowaną według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu 

odniesienia jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku 

o zmiennym poziomie w czasie (art. 3 pkt 32b) ustawy POŚ). 
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LAeq,T = 10 log10 (
1

T
∫
p2A(t)

p0
2 dt

T

0

) 

 pA(t) – przebieg ciśnienia akustycznego w czasie skorygowanego 

według charakterystyki częstotliwościowej A, 

 p0 – ciśnienie odniesienia (2 • 10-5 Pa), 

 T – czas dla którego określa się poziom równoważny. 

 Strategiczna mapa hałasu – oznacza mapę opracowaną do celów całościowej oceny narażenia 

na hałas zabudowy lub obszaru, z różnych źródeł, albo do celów prezentacji ogólnych prognoz 

dla danego obszaru (art. 3 Dyrektywy). 

 Wskaźnik hałasu –oznacza wielkość fizyczną stosowaną do określenia hałasu w środowisku, 

która ma związek ze szkodliwym skutkiem oddziaływania hałasu (art. 3 Dyrektywy). 

 Wskaźniki hałasu mające zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki 

w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map 

akustycznych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem (zgodnie z art. 112 a, pkt 1 

ustawy POŚ oraz art. 3 Dyrektywy); 

 LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), 

wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako 

przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział 

czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu 

od godz. 22.00 do godz. 6.00). 

 LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony 

w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 22.00 

do godz. 6.00). 

 Wartość dopuszczalna – oznacza wartość LDWN lub LN, po przekroczeniu której właściwe 

władze są obowiązane rozważyć wprowadzenie środków naprawczych. Wartości dopuszczalne 

są różnicowanie według różnych rodzajów hałasu (od ruchu kołowego, szynowego, lotniczego, 

z działalności przemysłowej) oraz różnego rodzaju terenu np. tereny z zabudową mieszkaniową, 

terenu szkół i szpitali itd. (art. 3 Dyrektywy). 

 Wskaźnik M – wskaźnik pozwalający na ustalenie kolejność realizacji zadań w Programie 

Ochrony Środowiska przed Hałasem (POH). Sposób wyznaczania wartość wskaźnika M 

określony został w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 roku 

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska 

przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498). 

2. Zestawienia tabelaryczne i wykresy dotyczące stanu akustycznego 

środowiska miasta Białegostoku 

W rozdziale zawarto zestawienia tabelaryczne i wykresy prezentujące skalę oddziaływania 

akustycznego poszczególnych rodzajów źródeł hałasu w porze nocnej (LN), oraz dzienno-wieczorno-

nocnej (LDWN). Każdej tabeli odpowiada prezentacja graficzna. 
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Tabela nr 3. Szacunkowa liczba osób z dokładnością do stu narażona na hałas  

LDWN 

Szacunkowa liczba osób z dokładnością do stu narażona na hałas od poszczególnych źródeł  

oceniany wskaźnikiem LDWN 

Poziom w dB Hałas drogowy Hałas kolejowy Hałas przemysłowy 

< 55 123 600  295 400 296 400 

55 60 82 800 800 200 

60 65 54 900 400 0 

65 70 32 200 0 0 

70 75 3 100 0 0 

> 75 0 0 0 

LN 

Szacunkowa liczba osób z dokładnością do stu narażona na hałas od poszczególnych źródeł  

oceniany wskaźnikiem LN 

Poziom w dB Hałas drogowy Hałas kolejowy Hałas przemysłowy 

< 50 219 700 295 800 296 600 

50 55 50 900 700 0 

55 60 24 400 100 0 

60 65 1 500 0 0 

65 70 100 0 0 

> 70 0 0 0 

 

 

 

Liczba ludności w tys. eksponowana na hałas drogowy, kolejowy i przemysłowy w poszczególnych 

przedziałach wskaźnika oceny LDWN i LN. 
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Tabela nr 4. Szacunkowa ilość lokali mieszkalnych narażona na hałas od poszczególnych źródeł 

LDWN 

Szacunkowa ilość lokali mieszkalnych narażona na hałas od poszczególnych źródeł 

oceniany wskaźnikiem LDWN 

Poziom w dB Hałas drogowy Hałas kolejowy Hałas przemysłowy 

< 55 52 625 125 876 126 282 

55 60 35 286 339 74 

60 65 23 405 158 0 

65 70 13 728 0 17 

70 75 1 327 0 0 

> 75 2 0 0 

LN 

Szacunkowa ilość lokali mieszkalnych narażona na hałas od poszczególnych źródeł 

oceniany wskaźnikiem LN 

Poziom w dB Hałas drogowy Hałas kolejowy Hałas przemysłowy 

< 50 93 646 126 036 126 354 

50 50 21 676 318 1 

55 55 10 392 18 18 

60 60 622 1 0 

65 65 37 0 0 

> 70 0 0 0 

 

 

 

Ilość lokali mieszkaniowych eksponowana na hałas drogowy, kolejowy i przemysłowy 

w poszczególnych przedziałach wskaźnika oceny LDWN i LN 
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Tabela nr 5. Powierzchnie obszarów w km2 eksponowane na hałas 

LDWN 

Powierzchnie obszarów w km2 eksponowane na hałas z poszczególnych źródeł 

dla wskaźnika oceny LDWN 

Poziom w dB Hałas drogowy Hałas kolejowy Hałas przemysłowy 

< 55 69,47 100,04 100,73 

55 60 14,74 1,04 0,58 

60 65 8,64 0,55 0,48 

65 70 5,20 0,29 0,27 

70 75 3,12 0,17 0,06 

> 75 0,95 0,03 0,00 

LN 

Powierzchnie obszarów w km2 eksponowane na hałas z poszczególnych źródeł 

dla wskaźnika oceny LN 

Poziom w dB Hałas drogowy Hałas kolejowy Hałas przemysłowy 

< 50 84,87 100,46 101,48 

50 55 9,00 0,84 0,26 

55 60 4,98 0,44 0,25 

60 65 2,53 0,26 0,11 

65 70 0,70 0,11 0,02 

> 75 0,04 0,01 0,00 

 

Wielkość powierzchni w km2 eksponowanych na hałas drogowy, kolejowy i przemysłowy 

w poszczególnych przedziałach wskaźnika oceny LDWN i LN 
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Tabela nr 6. Liczba ludności z dokładnością do stu mieszkająca w budynkach mających tzw. „cichą 

elewację” dla wskaźników oceny LDWN i LN 

Szacunkowa liczba osób z dokładnością do stu, mieszkająca w budynkach mających tzw. cichą elewację  

dla poszczególnych źródeł hałasu. 

Poziom w dB 
Hałas drogowy Hałas kolejowy Hałas przemysłowy 

LDWN LN LDWN LN LDWN LN 

< 50 0 15000 100700 101600 7800 8000 

50 55 1200 18100 2200 400 2000 0 

55 60 8700 16600 500 100 1000 0 

60 65 21900 3100 300 0 0 0 

65 70 21800 100 0 0 0 0 

70 75 5500 0 0 0 0 0 

> 75 0 0 0 10 0 0 

Łącznie 59100 52900 103700 102100 34100 35600 

 

Tabela nr 7. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych w budynkach mających tzw. „cichą elewację” 

dla wskaźników oceny LDWN i LN. 

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych mających tzw. cichą elewację dla poszczególnych źródeł hałasu. 

Poziom w dB 
Hałas drogowy Hałas kolejowy Hałas przemysłowy 

LDWN LN LDWN LN LDWN LN 

< 50 0 6375 42903 43291 3338 3402 

50 55 510 7692 949 157 853 0 

55 60 3700 7052 229 44 408 0 

60 65 9312 1303 126 0 0 17 

65 70 9266 38 0 0 17 0 

70 75 2331 0 0 0 0 0 

> 75 4 0 0 0 0 0 

Łącznie 6011 5413 44207 43207 18000 17909 

 

 

2.1 Zestawienie informacji o stanie akustycznym środowiska - wielkość 

przekroczeń poziomu dopuszczalnego 

Tabela nr 8. Hałas drogowy - wskaźnik LDWN. 

Informacje o stanie warunków akustycznych 

 środowiska 

Wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla hałasu 

drogowego - wskaźnik hałasu LDWN w dB 

>0-5 >5–10 >10-15 >15-20 >20 

Stan warunków akustycznych środowiska 

Niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie 

[km2] 
0,649 0,061 0,001 0,000 0,000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] 3,417 0,258 0,005 0,062 0,001 

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] 8,019 0,605 0,011 0,000 0,000 

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym 

zakresie 
36 4 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i 

socjalnej w danym zakresie 
10 1 0 0 0 

Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony 

przed hałasem (liczba obiektów) 
0 0 0 0 0 

 

  



MAPA AKUSTYCZNA MIASTA BIAŁYSTOK 2017 

Tabela nr 9. Hałas drogowy - wskaźnik LN. 

Informacje o stanie warunków akustycznych 

 środowiska 

Wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla hałasu  

drogowego - wskaźnik hałasu LN w dB 

>0-5 >5–10 >10-15 >15-20 >20 

Stan warunków akustycznych środowiska 

Niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie 

[km2] 
0,194 0,008 0,000 0,000 0,000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] 1,297 0,007 0,000 0,000 0,000 

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] 3,167 0,016 0,000 0,000 0,000 

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym 

zakresie 
2 0 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i 

socjalnej w danym zakresie 
2 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony 

przed hałasem (liczba obiektów) 
0 0 0 0 0 

 

 

Tabela nr 10. Hałas kolejowy - wskaźnik LDWN i LN. 

Informacje o stanie warunków akustycznych 

 środowiska 

Wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla hałasu  

kolejowego - wskaźnik hałasu LDWN oraz LN w dB 

>0-5 >5–10 >10-15 >15-20 >20 

Stan warunków akustycznych środowiska 

Niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie 

[km2] 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym 

zakresie 
0 0 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i 

socjalnej w danym zakresie 
0 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony 

przed hałasem (liczba obiektów) 
0 0 0 0 0 

 

 

Tabela nr 11. Hałas przemysłowy - wskaźnik LDWN. 

Informacje o stanie warunków akustycznych 

 środowiska 

Wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla hałasu 

przemysłowego – wskaźnik hałasu LDWN w dB 

>0-5 >5–10 >10-15 >15-20 >20 

Stan warunków akustycznych środowiska 

Niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym 

zakresie [km2] 
0,032 0,003 0,000 0,000 0,000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie 

[tys.] 
0,122 0,003 0,000 0,000 0,000 

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym 

zakresie [tys.] 
0,287 0,006 0,000 0,000 0,000 

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych 

w danym zakresie 
1 0 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki 

społecznej i socjalnej w danym zakresie 
0 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia 

ochrony przed hałasem (liczba obiektów) 
0 0 0 0 0 
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Tabela nr 12. Hałas przemysłowy - wskaźnik LN. 

Informacje o stanie warunków akustycznych 

 środowiska 

Wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla hałasu  

przemysłowego - wskaźnik hałasu LN w dB 

>0-5 >5–10 >10-15 >15-20 >20 

Stan warunków akustycznych środowiska 

Niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym 

zakresie [km2] 
0,045 0,009 0,001 0,000 0,000 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie 

[tys.] 
0, 148 0,006 0,000 0,000 0,000 

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym 

zakresie [tys.] 
0,348 0,013 0,000 0,000 0,000 

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych 

w danym zakresie 
0 1 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki 

społecznej i socjalnej w danym zakresie 
0 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia 

ochrony przed hałasem (liczba obiektów) 
0 0 0 0 0 

 

3. Podsumowanie 

Mapa akustyczna Miasta Białystok została wykonana zgodnie z wymogami zawartymi 

w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

1 października 2007 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych 

oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz.U. 2007 r. nr 187 poz. 1340).  

Z analiz opracowanych map akustycznych oraz zestawień statystycznych dotyczących ilości 

osób i obszarów eksponowanych na hałas wynika, że przyczyną zdecydowanie największego 

zagrożenia hałasem na terenie miasta Białystok jest hałas drogowy. Nie stwierdzono przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów hałasu kolejowego. Przyczyną jest stosunkowo niewielki ruch pociągów 

na terenie miasta oraz przebieg linii kolejowych na ogół z dala od zabudowy mieszkalnej. 

W przypadku hałasu przemysłowego całkowita powierzchnia narażona na hałas (niezależnie 

od sposobu jej użytkowania) oraz ilości osób narażonych na hałas w poszczególnych zakresach 

poziomu hałasu jest wielokrotnie mniejsza w porównaniu z hałasem drogowym. Niewielkie obszary 

zagrożone hałasem przemysłowym znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów.  

Na podstawie wykonanej Mapy Akustycznej Miasta Białegostoku dla terenów, na których 

poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, opracowana zostanie aktualizacja Programu 

ochrony środowiska przed hałasem, którego celem jest doprowadzenie poziomu hałasu na terenie 

miasta do wartości dopuszczalnej.  

Z punktu widzenia wielkości przekroczeń poziomów dopuszczalnych istotny jest tylko hałas 

drogowy. Biorąc pod uwagę, że całkowita ilość mieszkańców narażonych na hałas drogowy 

we wszystkich zakresach przekroczeń wynosi ok. 9,5 tys. oraz osiągnięte dotychczas rezultaty 

w walce z ponadnormatywnym poziomem hałasu można założyć, że przyszły program ochrony 

środowiska przed hałasem powinien objąć, co najmniej 2 tys. osób.  
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4. Serwis akustyczny portalu www.gisbialystok.pl 

Poszczególne mapy akustyczne zamieszczone są w mapowym serwisie internetowym Urzędu 

Miejskiego w Białegostoku – w serwisie akustycznym. 

 

Na mapę akustyczną składają się mapy, wykonane dla pory 

dzienno–wieczorowo–nocnej (LDWN) i nocnej (LN) oraz dla hałasu 

przemysłowego, drogowego i kolejowego: 

 mapy emisyjne, 

 mapy imisyjne, 

 mapa wrażliwości terenów na hałas, 

 mapy terenów zagrożonych hałasem, 

 mapy wskaźnika M. 

 Mapy emisyjne są to mapy charakteryzujące hałas emitowany z poszczególnych źródeł bez 

uwzględnienia przeszkód w jego propagacji.  

 Mapy imisyjne zawierają informacje o wielkości i rozkładzie przestrzennym poziomu hałasu 

powodowanego przez poszczególne źródła (ruch drogowy, kolejowy i przemysł). Stanowią one 

podstawowe źródło informacji o stanie akustycznym środowiska na danym obszarze. 

 Mapa wrażliwości terenów na hałas uwzględnia uwarunkowania akustyczne wynikające 

z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w postaci mapy terenów w zależności 

od sposobu zagospodarowania i funkcji. Terenom w zależności od sposobu zagospodarowania 

i funkcji przyporządkowane zostały odpowiednie dopuszczalne poziomy hałasu.  

Dopuszczalny poziom hałasu w 

środowisku obowiązujący na danym terenie 

można sprawdzić korzystając z mapy 

zatytułowanej jako „Strefy wrażliwości 

hałasowej". Korzystając z tej mapy, legendy 

oraz Tabeli nr 2 (w rozdziale 4. Uwarunkowania 

akustyczne) można określić dopuszczalny 

poziom hałasu w środowisku dla wskaźników 

LDWN i LN. Poniżej, przedstawiono legendę 

zawierająca rodzaje terenów chronionych wraz 

z przypisaną im kolorystyką. 

 

Mapy imisyjne i mapa wrażliwości hałasowej stanowiły punkty wyjścia do obliczeń 

map pochodnych, a w szczególności pokazujących obszary zagrożeń hałasowych oraz rozkład 

wskaźnika M, przy czym przez mapę terenów zagrożonych hałasem należy rozumieć mapę 

http://www.gisbialystok.pl/
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przedstawiającą obszary przekroczeń dopuszczalnej wartości wskaźnika, dla którego tę mapę 

opracowano. Wskaźnik M jest z kolei wielkością przy wyznaczaniu której uwzględnia się zarówno 

wielkość przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu jak i liczbę mieszkańców  

MAPA AKUSTYCZNA 3D 

W zakładce serwisu akustycznego, jest dostępna mapa 

akustyczna miasta Białegostoku w wizualizacji 3D.  

Aplikacja przedstawia trójwymiarowe zobrazowanie 

wartości poziomów dźwięku na elewacji wybranego budynku na 

wskazanej wysokości.  
 

  

 

 

Istnie możliwość wyboru: 

 rodzaju hałasu (drogowy, kolejowy, przemysłowy) 

 okresu pomiaru (dzień, wieczór, noc LDWN, lub noc LN) 

 

Brak wartości poziomu hałasu na wskazanej elewacji budynku 

oznacza, że: 

 obliczony poziom hałasu jest niższy niż od 45 dB, lub 

 dany budynek nie podlega ochronie akustycznej. 

 

Korzystanie z aplikacji, w celu uzyskania informacji o: 

 obiekcie (adres i funkcja) - wskazanie i kliknięcie w dach danego 

budynku, np.: 

 
 poziomie hałasu na elewacji – wskazanie i kliknięcie w ścianę 

elewacji, np.: 

 
 


