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1. Wprowadzenie  

Znajomość stanu akustycznego środowiska ma fundamentalne znaczenie dla właściwego kształ-
towania polityki planistycznej. W aktualnym stanie prawnym tj. zgodnie z art. 117. ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Poś) (Dz.U. z 2018 r., poz. 799) oceny stanu akustycz-
nego środowiska i obserwacji zachodzących zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu 
środowiska co 5 lat obowiązkowo dla:  

‒ aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;  

‒ terenów poza aglomeracjami, położonych w zasięgu oddziaływania akustycznego dróg, linii kole-
jowych lub lotnisk zaliczonych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne 
oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, a także dla innych obszarów, jeśli zostaną one 
wskazane w powiatowych programach ochrony środowiska.  

Zgodnie z art. 118 i 179 ustawy Poś realizacja obowiązku oceny klimatu akustycznego na terenach 
wskazanych w ustawie następuje poprzez sporządzenie mapy akustycznej.  

1.1. Podstawy prawne realizacji map akustycznych  

Obowiązek sporządzenia mapy akustycznej został zapisany w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powo-
dować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane spo-
rządzenie map akustycznych, oraz sposobu określenia granic terenów objętych tymi mapami (Dz.U. z 
2007 r. Nr 1, poz. 8). Objęto nim: 

 drogi, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie,  

 linie kolejowe, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie, 

 lotniska cywilne, na których ma miejsce ponad 50 tys. operacji rocznie, 
przy czym, zgodnie z przywołanym rozporządzeniem w dniu jego wejścia w życie (20 stycznia 2007 r.) 
do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacz-
nych obszarach zaliczone zostały: 

− drogi o liczbie pojazdów ponad 6 000 000 rocznie, 
− linie kolejowe, po których przejeżdża ponad 60 000 pociągów rocznie, 
− porty lotnicze o liczbie operacji lotniczych powyżej 50 tys. rocznie (samoloty cywilne, o maks. 
masie startowej przekraczającej 5700 kg); 

a z dniem 01 stycznia 2011 r.: 
− drogi o liczbie pojazdów ponad 3 000 000 rocznie, 
− linie kolejowe, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie. 

W związku z powyższym, a także zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy 
– Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 
1085 z późn. zm.) oraz art. 179 ust. 1 ustawy Poś, określone zostały zróżnicowane terminy realizacji 
map akustycznych:  

 do 30 czerwca 2007 r. winny były powstać mapy akustyczne dla: 
 aglomeracji o liczbie ludności większej niż 250 000 mieszkańców, 
 głównych dróg o liczbie przejeżdżających pojazdów ponad 6 000 000 rocznie, 
 głównych linii kolejowych o liczbie przejeżdżających pociągów ponad 60 000 rocznie, 
 głównych portów lotniczych, na których odbywa się ponad 50 000 operacji lotniczych 

 do 30 czerwca 2012 r. mapy akustyczne dla: 
 aglomeracji o liczbie ludności większej niż 100 000 mieszkańców, 
 głównych dróg o liczbie przejeżdżających pojazdów ponad 3 000 000 rocznie, 
 głównych linii kolejowych o liczbie przejeżdżających pociągów ponad 30 000 rocznie. 

Za wykonanie obowiązku sporządzenia mapy akustycznej aglomeracji oraz innych terenów wskazanych 
w powiatowym programie ochrony środowiska odpowiedzialny jest właściwy starosta (Poś, art. 118 
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ust.1), natomiast w przypadku dróg, linii kolejowych lub lotnisk zaliczonych do obiektów, których eks-
ploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach realizacja 
mapy akustycznej jest obowiązkiem zarządzającego (Poś, art. 179 ust.1). 

Oceny stanu akustycznego środowiska na pozostałych terenach dokonuje wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska (Poś, art. 117 ust. 5).  

Na podstawie art. 120 ust. 1 oraz art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy Poś, wojewódzki inspektor ochrony śro-
dowiska gromadzi mapy akustyczne sporządzone przez prezydentów miast powyżej 100 tys. mieszkań-
ców oraz zarządców dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln przejazdów rocznie i linii kolejowych, po 
których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie. 

1.2. Mapa akustyczna - wskaźniki oceny hałasu, zakres tematyczny  

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. od-
noszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002, 
str. 12) oraz art. 112a ustawy Prawo ochrony środowiska, wskaźnikami oceny hałasu mającymi zasto-
sowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, 
w szczególności do sporządzania map akustycznych, o których mowa w art. 118 ust. 1, oraz programów 
ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1 są: 

 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). 

Poziom dzienno-wieczorno-nocny wyznacza się na podstawie relacji podanej w rozporządzeniu Mini-
stra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu 
LDWN (Dz. U. Nr 215, poz. 1414):  

 

𝐿𝐷𝑊𝑁 = 10log [
1

24
(12 ∙ 10

𝐿𝐷
10 + 4 ∙ 10

𝐿𝑊+5
10 + 8 ∙ 10

𝐿𝑁+10
10 )] 

gdzie:  
LD – długoterminowy równoważny poziom dźwięku A wg ISO 1996-2:1987, określony dla pory 
dziennej w czasie jednego roku, 
LW – j.w., dla pory wieczornej,  
LN – j.w., dla pory nocnej. 

Wskaźniki długookresowe umożliwiają uwzględnienie zmienności hałasu w długookresowym (rocz-
nym) czasie obserwacji. Zmienność ta może wynikać ze sposobu funkcjonowania obiektu, będącego 
źródłem hałasu, jak również z wpływu zmiennych warunków meteorologicznych na propagację hałasu. 

Zakres mapy akustycznej wyznacza dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE oraz 
art. 118 ustawy Prawo ochrony środowiska. Mapa akustyczna składa się z części opisowej i graficznej.  
Część opisowa powinna zawierać w szczególności: 

1. charakterystykę obszaru podlegającego ocenie, 
2. identyfikację i charakterystykę źródeł hałasu, 
3. uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
4. metody wykorzystane do dokonania oceny, 
5. zestawienie wyników badań, 
6. identyfikację terenów zagrożonych hałasem,  
7. liczbę ludności zagrożonej hałasem, 
8. analizę trendów zmian stanu akustycznego środowiska,  
9. wnioski dotyczące działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. 
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Część graficzna powinna zawierać w szczególności: 
1. mapę charakteryzującą hałas emitowany z poszczególnych źródeł, 
2. mapę stanu akustycznego środowiska z zaznaczeniem terenów, na których występuje przekrocze-

nie dopuszczalnych poziomów hałasu, z odniesieniem do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 

3. mapę terenów zagrożonych hałasem,  
4. mapę przedstawiającą przewidywane rezultaty działań w zakresie ochrony przed hałasem. 

Przez teren zagrożony hałasem rozumie się teren, na którym są przekroczone dopuszczalne poziomy 
hałasu, określone wskaźnikami LDWN lub LN. 

Bardziej szczegółowe ustalenia dotyczące zakresu informacji objętych mapą akustyczną podaje rozpo-
rządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych 
ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz.U. Nr 187, poz. 1340). Zgod-
nie z przywołanym rozporządzeniem część graficzna mapy akustycznej sporządzanej w celu informo-
wania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem winna obejmować: 

 mapę emisyjną – przedstawiającą hałas emitowany z poszczególnych źródeł, w sytuacji nieza-
kłóconego rozprzestrzeniania się, tzn. bez uwzględnienia uwarunkowań terenowych i prze-
szkód w propagacji hałasu, 

 mapę wrażliwości hałasowej obszarów – przedstawiającą rozkład dopuszczalnych wartości po-
ziomu hałasu w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji, 

 mapę imisyjną – przedstawiającą rozkład poziomu hałasu w terenie z uwzględnieniem wpływu 
jego właściwości i zagospodarowania na propagację hałasu, 

 mapę terenów zagrożonych hałasem, przedstawiającą przekroczenia dopuszczalnych wartości 
poziomu hałasu.  

Mapy akustyczne wykonane zostały metodami obliczeniowymi (z wykorzystaniem zaleconych meto-
dyk), kalibrowanymi na podstawie terenowych pomiarów hałasu.  

1.2. Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku. 

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku określa rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 112).  
Kryteria poprawności klimatu akustycznego uzależnione są od funkcji terenu i rodzaju źródła hałasu. 
Przeznaczenie terenu określa plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – 
przeważający sposób zagospodarowania danego terenu i terenów sąsiednich. Obowiązujące aktualnie 
wartości poziomu hałasu w środowisku zebrano w tabelach 1-4. 

Na potrzeby oceny stanu klimatu akustycznego środowiska na obszarach objętych przekroczeniami 
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w środowisku przyjęto (za Instytutem Ochrony Środowiska) 
następującą klasyfikację: 

‒ przekroczenie wartości dopuszczalnej poziomu hałasu do 10 dB – stan niedobry, 
‒ przekroczenie wartości dopuszczalnej poziomu hałasu powyżej 10 dB i do 20 dB – stan zły, 
‒ przekroczenie wartości dopuszczalnej poziomu hałasu powyżej 20 dB – stan bardzo zły. 
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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 elek-
troenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kon-
troli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby. 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

drogi lub linie kolejowe1 
pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 

LAeqD 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 16 godzi-

nom dnia 

LAeqN 

 przedział 
czasu odnie-
sienia równy 
8 godzinom 

nocy 

LAeqD  
przedział czasu od-
niesienia równy 8 
najmniej korzyst-

nym godzinom dnia 
kolejno po sobie na-

stępującym 

LAeqN 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 1 najmniej 
korzystnej godzi-

nie nocy 

1 
a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska  
b. Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej 

b. Tereny zabudowy związanej ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i mło-
dzieży2 

c. Tereny domów opieki społecznej 
d. Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i zamieszkania zbiorowego 

b. Tereny zabudowy zagrodowej  
c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2 
d. Tereny mieszkaniowo- usługowe 

65 56 55 45 

4 
a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast po-

wyżej 100 tys. mieszkańców  
68 60 55 45 

 

Tabela 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty stat-
ków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają 
zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby. 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

starty, lądowania i przeloty statków 
powietrznych 

linie elektroenergetyczne 

LAeqD 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 16 godzi-

nom dnia 

LAeqN 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 8 godzi-
nom nocy 

LAeqD  
przedział czasu 

odniesienia 
równy 16 godzi-

nom dnia 

LAeqN 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 8 godzi-
nom nocy 

1 

a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska  
b. Tereny szpitali , domów opieki społecz-

nej 
c. Tereny zabudowy związanej ze stałym 

lub czasowym pobytem dzieci i mło-
dzieży1 

55 45 45 40 

2 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- 
i wielorodzinnej oraz zabudowy zagro-
dowej i zamieszkania zbiorowego 

b. Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe1 
c. tereny mieszkaniowo – usługowe 
d. Tereny w strefie śródmiejskiej miast po-

wyżej 100 tys. mieszkańców 

60 50 50 45 
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Tabela 3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, 
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elek-
troenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia dłu-
gookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem. 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

drogi lub linie kolejowe1 
pozostałe obiekty i działalność bę-

dąca źródłem hałasu 

LDWN 

przedział czasu 
odniesienia 

równy wszyst-
kim dobom w 

roku  

LAeqN 

 przedział czasu 
odniesienia 

równy wszyst-
kim porom 

nocy w roku 

LDWN 

przedział czasu 
odniesienia 

równy wszyst-
kim dobom w 

roku 

LAeqN 

 przedział czasu 
odniesienia 

równy wszyst-
kim porom 

nocy w roku 

1 
a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska  

b. Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej 

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 wielorodzin-
nej i zamieszkania zbiorowego 

b. Tereny zabudowy zagrodowej  

c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

d. Tereny mieszkaniowo- usługowe 

68 59 55 45 

4 
a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 

100 tys. mieszkańców  
70 65 55 45 

 

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty stat-
ków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają 
zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem. 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

starty, lądowania i przeloty statków 
powietrznych 

linie elektroenergetyczne 

LDWN 

przedział czasu 
odniesienia równy 
wszystkim dobom 

w roku 

LAeqN 

 przedział czasu 
odniesienia 

równy wszyst-
kim porom nocy 

LDWN 

przedział czasu 
odniesienia równy 
wszystkim dobom 

w roku 

LAeqN 

 przedział czasu od-
niesienia równy 

wszystkim porom 
nocy 

1 

a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska  

b. Tereny szpitali , domów opieki społecznej 

c. Tereny zabudowy związanej ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i mło-
dzieży 

55 45 45 40 

2 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i 
wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodo-
wej i zamieszkania zbiorowego 

b. Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe  

c. tereny mieszkaniowo – usługowe 

d. Tereny w strefie śródmiejskiej miast po-
wyżej 100 tys. mieszkańców 

60 50 50 45 
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1.3. Wykaz map akustycznych sporządzonych w ramach trzeciego etapu mapo-
wania dla obszaru województwa wielkopolskiego 

Łącznie w województwie wielkopolskim sporządzono 16 map akustycznych (w rozumieniu Dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE oraz ustawy Prawo ochrony środowiska), w tym 
3 dwukrotnie, 2 trzykrotnie. Dwie mapy dotyczyły miast o liczbie ludności powyżej 100 tysięcy, tj. Po-
znania (realizacja trzykrotna) i Kalisza. W najbliższym czasie spodziewane jest przekazanie dwóch ko-
lejnych map akustycznych, w przypadku których wykonanie zadań ustawowych następuje 
z opóźnieniem. Wielkopolski Inspektor Ochrony Środowiska otrzymał również Mapę akustyczną dróg 
krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie w województwie kujawsko-pomorskim – od-
działujących na przyległe tereny w województwie wielkopolskim. Ponieważ realizacja map akustycz-
nych, których sporządzenie jest obligatoryjne, następuje w cyklu pięcioletnim oraz w związku 
z zapisami art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) do dnia 
31 grudnia 2017 r. powinna zakończyć się III runda mapowania. Ze względu na liczbę ludności lub na-
tężenie ruchu pojazdów albo pociągów, w ramach tej rundy mapowania w obszarze działania Wielko-
polskiego Wojewódzkiego Inspektora Środowiska mapy akustyczne winny zostać sporządzone dla 
Poznania i Kalisza, a także dla odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln rocznie przebiegających 
przez Leszno i Konin, ponadto dla odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln rocznie położonych 
poza granicami miast oraz odcinków linii kolejowych, charakteryzowanych liczbą przejazdów przekra-
czającą 30 tys. rocznie. W związku z powyższym do Wielkopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska 
przekazane zostały mapy akustyczne podane w tabeli 5 – łącznie 8 map, w tym jedna dotycząca obszaru 
całego miasta. Ze względu na opóźnienia w realizacji mapy akustycznej miasta Kalisza oraz map aku-
stycznych otoczenia dróg krajowych, w niniejszym opracowaniu wykorzystano mapy akustyczne spo-
rządzone dla tych obszarów w poprzedniej rundzie, tj. w roku 2012.  

Tabela 5. Wykaz map akustycznych sporządzonych w ramach trzeciego etapu mapowania na obszarze woje-
wództwa wielkopolskiego:   

Lp. 
Jednostka zobligowana do spo-

rządzenia mapy akustycznej 
Nazwa opracowania Data wykonania 

1. 
Wielkopolski Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Poznaniu 

Wykonanie pomiarów hałasu oraz opracowanie map akustycznych 
dla dróg wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego, po któ-
rych przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie 

2016 

2. Autostrada Wielkopolska II S.A. 
Mapa akustyczna odcinka autostrady płatnej A2 Świecko-Nowy 
Tomyśl na terenie województwa wielkopolskiego 

2016 

3 Prezydent Miasta Poznania Mapa akustyczna Poznania 2017 

4 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Mapy akustyczne dla odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu 
powyżej 30 000 pociągów rocznie i wyniki okresowych pomiarów 
hałasu 

2017 

5. Autostrada Wielkopolska II S.A. 
Mapa akustyczna dla odcinka autostrady płatnej A2 Nowy Tomyśl 
– Konin zlokalizowanego na terenie województwa wielkopolskiego 

2017 

6 Prezydent Miasta Leszna 
Mapa akustyczna odcinków dróg krajowych nr 5 i 12 zlokalizowa-
nych na terenie miasta Leszna, po których przejeżdża ponad 
3 000 000 pojazdów rocznie 

2017 

7 
Zarząd Dróg Miejskich w Koni-
nie 

Mapa akustyczna dla dróg publicznych o ruchu powyżej 3 000 000 
pojazdów rocznie na terenie miasta Konina 

2017 

8 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad 

Mapa akustyczna dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 po-
jazdów rocznie w województwie kujawsko-pomorskim – oddziału-
jących na przyległe tereny w województwie wielkopolskim (droga 
krajowa nr 10 – powiat pilski) 

2018 

9 Prezydent Miasta Kalisza Mapa akustyczna miasta Kalisza 
w realizacji 

(poprzednio 2012) 

10 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad 

Mapa akustyczna dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 po-
jazdów rocznie 

w realizacji 
(poprzednio 2012) 
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2. Zestawienie danych dotyczących narażenia na hałas na obszarach objętych 
mapami akustycznymi 

2.1. Mapa akustyczna Poznania 

Mapą akustyczną objęto obszar zawarty w granicach administracyjnych Poznania, o powierzchni 
261,9 km2, zamieszkały przez 538,6 tys. osób (stan na 31.12.2017, GUS). Klimat akustyczny na terenie 
miasta kształtują ruch samochodowy, komunikacja kolejowa i tramwajowa, źródła o charakterze prze-
mysłowym oraz dwa porty lotnicze zlokalizowane w granicach miasta: lotnisko cywilne „Ławica” i lot-
nisko wojskowe w Krzesinach. Sieć drogowa Poznania to drogi publiczne o łącznej długości 1 052 km. 
Przez miasto przebiega 5 dróg o znaczeniu krajowym: nr 5 Świecie - Bydgoszcz - Poznań - Leszno - Wro-
cław - Lubawka, nr 11 Kołobrzeg - Koszalin - Piła - Poznań - Ostrów - Kępno - Lubliniec - Bytom, nr 32 
Gubinek - Zielona Góra - Sulechów - Wolsztyn - Stęszew k. Poznania, nr 92 Miedzichowo - Pniewy - 
Poznań - Września - Słupca - Konin - Kutno - Łowicz, autostrada A2 Świecko - Poznań - Łódź - Warszawa 
- Terespol. Autostrada A2 jest jednocześnie drogą o randze europejskiej E30, natomiast droga krajowa 
nr 5 – trasą E261. Przez Poznań przebiega również 5 dróg wojewódzkich: nr 184 Poznań – Szamotuły - 
Ostroróg, nr 194 Poznań – Węzeł S5 Gniezno Południe, nr 196 Poznań – Murowana Goślina - Wągro-
wiec, nr 307 Poznań – Buk - Opalenica - Nowy Tomyśl i droga nr 430 Poznań – Puszczykowo - Mosina. 

Na obszarze miasta i powiatu działa Poznański Węzeł Kolejowy, w którego granicach odbywa się ruch 
regionalny, międzyregionalny i międzynarodowy. W węźle tym zbiega się 19 linii kolejowych:  linia E20 
Warszawa Zachodnia - Poznań Główny - Kunowice - granica Polski, linia nr 271 Wrocław Główny - Po-
znań Główny, linia nr 272 Kluczbork - Poznań Główny, linia nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny, 
linia nr 352 Swarzędz – Poznań Starołęka, linia nr 353 Poznań Wschód - Skandawa - granica państwa, 
linia nr 354 Poznań Główny - Piła Główna, linia nr 356 Poznań Wschód - Bydgoszcz Główna (kierunek 
Gołańcz), linia nr 357 Sulechów - Luboń koło Poznania (kierunek Wolsztyn), linia nr 394 Poznań Krzesiny 
– Kobylnica, linia nr 395 Zieliniec – Poznań Piątkowo – Kiekrz, linia nr 801 Poznań Starołęka – Poznań 
Górczyn, linia nr 802 Poznań Starołęka – Luboń koło Poznania, linia nr 803 Poznań Piątkowo – Suchy 
Las, linia nr 804 Poznań Antoninek – Nowa Wieś Poznańska, linia nr 805 Swarzędz – Stary Młyn, linia 
nr 806 Pokrzywno – Poznań Franowo – Nowa Wieś Poznańska, linia nr 823 Pokrzywno – Poznań Fra-
nowo − linia nr 984 Poznań Franowo PFB – Poznań Franowo PFA. Układ linii podstawowych węzła uzu-
pełniany jest przez linie obwodowe oraz łącznice umożliwiające swobodny ruch pociągów w wielu 
kierunkach z pominięciem stacji Poznań Główny. Obwodnicą jeżdżą głównie pociągi towarowe. W Po-
znaniu znajduje się ok. 161,3 km linii kolejowych. 

Sieć komunikacji tramwajowej obejmuje w Poznaniu 21 linii (w tym jedna linia nocna), o łącznej długo-
ści ok. 137 km. Rozchodzą się one promieniście z centrum Poznania w kierunku 14 pętli tramwajowych, 
zlokalizowanych w pobliżu większych osiedli mieszkaniowych, zakładów produkcyjnych, cmentarzy 
oraz centrów handlowych. Eksploatowane typy tramwajów to 105N, Tatra RT6N1, Combino, Tramino 
S105P, Moderus Beta, Moderus i GT8.  

W granicach Poznania położone są lotnisko cywilne „Ławica” (około 7 km na zachód od centrum mia-
sta) oraz lotnisko wojskowe w Krzesinach (około 8 km na południowy-wschód od centrum miasta), 
sąsiadujące z terenami zurbanizowanymi, podlegającymi ochronie akustycznej.  
Port lotniczy Poznań Ławica obejmuje fragment dzielnic Jeżyce i Grunwald o łącznej powierzchni 
315,58 ha. Lotnisko posiada jedną drogę startową, wykorzystywaną alternatywnie w dwóch kierun-
kach –118° (na zachód) i 298° (na wschód), ponadto dwie drogi kołowania, płaszczyzny postojowe dla 
samolotów, place manewrowe, Terminal General Aviation i Terminal Pasażerski. Głównymi źródłami 
hałasu związanymi z funkcjonowaniem lotniska są:  
• ruch samolotów – starty, przeloty, lądowanie, kołowanie przed startem i po lądowaniu,  
• operacje naziemne (np. włączanie i wyłączanie zespołów napędowych, operacje odladzania samo-

lotów i in.), hałas powodowany funkcjonowaniem pozostałych obiektów i instalacji. 
Użytkowane w sposób ciągły typy statków powietrznych to: turboodrzutowe samoloty komunikacyjne 
(Boeing 737-800, Airbus A320, Boeing 734, Embraer 145, Embraer 170, Embraer 170, Embraer 190, 
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Bombardier CRJ 900, Bombardier CRJ 700) − turbośmigłowe samoloty komunikacyjne (ATR 72) , samo-
loty dyspozycyjne (Beech 1900, Cesna C56X, Cesna C525), samoloty wielozadaniowe (Bombardier 
DH8D, Dornier D328). Wymienione typy statków powietrznych eksploatowane są przez przewoźników 
komercyjnych, firmy lotnicze oraz osoby prywatne. Ze względu na przewagę wiatrów zachodnich, więk-
szość operacji wykonywanych jest na kierunku 298°. 

Lotnisko wojskowe Krzesiny ma istotny wpływ na warunki akustyczne Poznania, w szczególności osiedli 
Marlewo, Świerczewo, a także pobliskich miejscowości: Luboń, Krzesiny, Świątniczki, Jaryszki, Szczytniki, 
Gądki, Robakowo, Głuszyna, Babki, Daszewice. Podstawowym typem użytkowanych statków powietrz-
nych są myśliwce General Dynamics F-16 Fighting Falcon w wersji Block52+, okresowo również inne typy 
samolotów, m.in. turbowentylatorowe myśliwce (np. SU-22, PA200 Tornado, PZL TS-11 Iskra, MIG- 29, 
EUROFIGHTER Typhoon), turbośmigłowe samoloty transportowe i pasażersko-transportowe (np. CASA 
C- 295, Lockheed C-130 Hercules, PZL Mielec M-28 Skytruck), turbowentylatorowe samoloty transpor-
towe i pasażerskie (np. Boeing E-3A Sentry - „AWACS”, Boeing KC-135R T Stratotanker, Cesna C560 Cita-
tion, Embraer EMB-135, Embraer EMB-145), śmigłowce (np. MIL Mi-2, MIL Mi-8, MIL Mi-24, Aerospatiale 
AS-350, Agustaestland AB-412 Griffon, Sikorsky UH-60 Black Hawk, PZL Świdnik W-3 Sokół). Lotnisko po-
siada jedną drogą startową usytuowaną pod kątem 298o–118o. Ze względu na przewagę wiatrów zachod-
nich operacje lotnicze wykonywane są przeważnie na kierunku 298 o. Uciążliwość akustyczna obiektu 
wynika z operacji startów i lądowań oraz manewrów szkoleniowych, takich jak operacje touch-and-go, 
podejść do lądowania typu „low approach” oraz operacji typu „closed traffic pattern”.  
Specyfika lotniska powoduje znaczne zróżnicowanie dobowe obciążenia ruchowego. Roczny monitoring 
hałasu prowadzony w okresie od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. wykazał, że operacje lotnicze odbywały się 
podczas 223 dni lotnych (z tego podczas 187 dni na progu RWY29, podczas 102 dni na kierunku RWY11), 
natomiast operacje nocne zrealizowano podczas 25 nocy (z tego podczas 21 nocy na progu RWY29, podczas 
7 nocy dni na kierunku RWY11).  
W mapie akustycznej Poznania 2017 uwzględniono hałas przemysłowy powodowany działalnością wy-
branych 27 zakładów, w tym wszystkich zakładów posiadających pozwolenia zintegrowane oraz toru 
wyścigowego „Poznań”. Łączna powierzchnia terenu zajmowana przez te zakłady wynosi ok. 301 ha. 
W tabelach 6–10 i na rysunkach 1–5 przedstawiono szacunkową powierzchnię terenów narażonych na 
hałas oceniany wskaźnikiem LDWN oraz wskaźnikiem LN w przedziałach wartości o szerokości 5 dB, 
a także analogiczne oszacowanie dotyczące liczby mieszkańców Poznania narażonych na hałas.  

Tabela 6. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas pochodzący od dróg na terenie 
Poznania, charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

a) b)  
Ryc. 1. Liczba mieszkańców i powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od dróg o poziomie 
dzienno-wieczorno-nocnym LDWN (a) oraz nocnym LN (b) 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

33,739 23,172 14,784 8,307 5,156 28,152 18,332 10,411 5,115 2,369 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

79086 45522 21325 6318 1047 58561 29512 9880 2057 152 
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Tabela 7. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas pochodzący od kolei na terenie 
Poznania, charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

a)  b)  

Ryc. 2. Liczba mieszkańców i powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od kolei o poziomie 
dzienno-wieczorno-nocnym LDWN (a) oraz nocnym LN (b) 

 
Tabela 8. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas pochodzący od ruchu tramwajo-
wego na terenie Poznania, charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

a) b)  

Ryc. 3. Liczba mieszkańców i powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od ruchu tramwa-
jowego o poziomie dzienno-wieczorno-nocnym LDWN (a) oraz nocnym LN (b) 

  

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

7,419 4,374 2,798 1,803 0,386 6,007 3,390 2,402 1,085 0,045 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

2561 864 188 31 0 1420 434 76 7 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

2,863 2,026 1,272 0,454 0,089 2,312 1,540 0,577 0,140 0,048 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas 

7535 4899 2246 69 0 5575 3230 149 0 0 
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Tabela 9. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas pochodzący od lotnisk na terenie 
Poznania, charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

a) b)   

Ryc. 4. Liczba mieszkańców i powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od lotnisk o pozio-
mie dzienno-wieczorno-nocnym LDWN (a) oraz nocnym LN (b) 

 

Tabela 10. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas przemysłowy na terenie Poznania, 
charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

a)  b)  

Ryc. 5. Liczba mieszkańców i powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas przemysłowy o poziomie 
dzienno-wieczorno-nocnym LDWN (a) oraz nocnym LN (b) 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że odsetek osób narażonych na hałas drogowy, zamieszkujących 
tereny, dla których stan warunków akustycznych środowiska określony wskaźnikiem LDWN jest niedobry 
(przekroczenie wartości dopuszczalnej do 10 dB) wynosi 99,8% ogółu narażonych, a zły – 0,2% (prze-
kroczenie wartości dopuszczalnej powyżej 10 dB i do 20 dB). W przypadku wskaźnika LN odsetek osób 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

16,00 7,980 4,349 2,221 1,657 4,671 2,188 1,330 0,620 0,136 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas 

15148 1646 1001 78 0 990 67 0 0 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

1,542 0,800 0,820 0,152 0,052 1,041 0,494 0,649 0,059 0,026 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

63 14 0 0 0 54 6 0 0 0 
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narażonych na niedobre warunki akustyczne wynosi 99,5%, na złe warunki – 0,5%. Oszacowana po-
wierzchnia terenów o niedobrych warunkach akustycznych wyrażonych wskaźnikiem LDWN wynosi 
około 1,924 km2, o złych warunkach akustycznych – 0,013 km2. Nie stwierdzono przypadków występo-
wania bardzo złych warunków akustycznych. W przypadku wskaźnika LN analogiczne wielkości wynoszą 
odpowiednio 99,5% i 0,5%. Powierzchnia terenów o niedobrych warunkach akustycznych wyrażonych 
wskaźnikiem LN wynosi około 1,49 km2, o złych warunkach akustycznych – 0,003 km2.  
W przypadku hałasów kolejowych odsetek osób narażonych zamieszkujących tereny, dla których stan 
warunków akustycznych środowiska określony wskaźnikiem LDWN jest niedobry wynosi 99,4% ogółu 
narażonych, a zły – 0,6%. W przypadku wskaźnika LN stwierdzone przekroczenia wartości dopuszczalnych 
poziomu hałasu odpowiadają w 100% warunkom przyjętym jako niedobre i dotyczą powierzchni 0,097 km2.  
Ekspozycja na hałas tramwajowy dotyczy jedynie warunków akustycznych zakwalifikowanych jako nie-
dobre, z przekroczeniami w większości przypadków nieprzekraczającymi 5 dB, a łączna powierzchnia 
terenów eksponowanych na hałas przekraczający poziom dopuszczalny wynosi 0,044 km2 dla wskaź-
nika LDWN i 0,023 km2 dla wskaźnika LN.  
Podobna sytuacja dotyczy hałasu przemysłowego, jakkolwiek należy zauważyć, że mapa akustyczna 
obejmuje jedynie największe źródła hałasu tej kategorii. Odsetek osób narażonych na hałas przemy-
słowy zamieszkujących tereny, dla których stan warunków akustycznych środowiska określony wskaź-
nikiem LDWN jest niedobry wynosi 100% ogółu narażonych. W przypadku wskaźnika LN stwierdzone 
przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomu hałasu odpowiadają w 98,7% populacji narażonej na 
warunki przyjęte jako niedobre, w pozostałych 1,3% na warunki złe i dotyczą odpowiednio powierzchni 
0,207 km2 i 0,004 km2.  
Ze względu na niekorzystną akustycznie lokalizację lotniska cywilnego „Ławica” i lotniska wojskowego 
w Krzesinach obszar miasta o powierzchni 1,109 km2 jest narażony na niedobre warunki akustyczne, 
0,031 km2- na złe warunki akustyczne i 1,14 km2 – na bardzo złe warunki akustyczne (klasyfikacja na 
podstawie wartości wskaźnika LDWN). W związku z powyższym odsetek osób narażonych na hałas lotni-
czy zamieszkujących tereny, dla których stan warunków akustycznych środowiska jest niedobry wynosi 
97,1% ogółu narażonych, zły – 2,9%. W przypadku wskaźnika LN 100%, osób narażonych jest na niedo-
bre warunki akustyczne. Ze względu na silne zróżnicowanie aktywności lotniska wojskowego w różnych 
okresach czasu przedstawione nie odzwierciedlają zagrożenia hałasem krótkookresowym.  

2.2. Mapa akustyczna miasta Kalisza 

Ze względu na opóźnienia w realizacji kolejnej mapy akustycznej Kalisza w niniejszym opracowa-
niu wykorzystano Mapę akustyczną miasta Kalisza sporządzoną w roku 2012. Obejmuje ona obszar 
zawarty w granicach administracyjnych miasta, o powierzchni około 70 km2, zamieszkały przez 104 676 
osób (stan na 31.12.2012 r., wg GUS). Klimat akustyczny na terenie miasta kształtują ruch samocho-
dowy, komunikacja kolejowa oraz źródła o charakterze przemysłowym. Położenie miasta sprawia, że 
jest ono istotnym węzłem komunikacyjnym. Składają się na to dwie drogi krajowe, przechodzące przez 
centrum: nr 12 Łęknica – Dorohusk, przebiegająca przez miasto od wschodu w kierunku północno-za-
chodnim (ulice: Łódzka, Warszawska, al. Gen. Władysława Sikorskiego, Stawiszyńska, Cypriana Godeb-
skiego, Józefa Piłsudskiego, Walentego Stanczukowskiego, Poznańska) i nr 25 Bobolice – Oleśnica, 
przebiegająca z południowego zachodu na północny wschód (obwodnica Nowych Skalmierzyc, al. Woj-
ska Polskiego, Podmiejska, Walentego Stanczukowskiego, Józefa Piłsudskiego, Cypriana Godebskiego, 
Stawiszyńska) oraz drogi wojewódzkie: nr 442 Września – Kalisz (wylot na północnym zachodzie miasta 
ulicą Cypriana Godebskiego), nr 450 Kalisz – Opatów (ulice: Poznańska od ronda Solidarności, Harcer-
ska, Nowy Świat, Częstochowska i Rzymska), nr 470 Kościelec – Kalisz (wylot na północnym wschodzie 
miasta ulicą Warszawską), a także drogi powiatowe nr P6232P Kalisz-Brzeziny (wylot na południowym 
wschodzie miasta ulicą Starożytną) i droga powiatowa nr P6217P Kalisz-Szałe (wylot na południu mia-
sta w kierunku wschodnim ulicą Pokrzywnicką). Intensywny ruch samochodowy wynikający z usytuo-
wania na terenie miasta wymienionych dróg odbywa się w kierunku wschód-zachód i północ-południe. 
Tereny zagrożone hałasem drogowym położone są wzdłuż głównych dróg przelotowych i wylotowych, 
ale także ulic śródmiejskich. Są to przede wszystkim: 
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– drogi główne: al. Wojska Polskiego, ul. Nowy Świat, ul. Łódzka, ul. Podmiejska, al. Gen. Władysława 
Sikorskiego; 

– drogi zbiorcze: ul. Majkowska, ul. Górnośląska, ul. Polna, ul. Księżnej Jolanty, ul. Legionów;  
– drogi lokalne: ul. Widok, ul. Adama Mickiewicza, ul. Korczak. 
Przez Kalisz przebiega linia kolejowa nr 14 relacji Łódź Kaliska – Forst (Lausitz). Jest to linii znaczenia 
państwowego, w obszarze Kalisza dwutorowa, o przeznaczeniu pasażersko-towarowym. Linia ta w czę-
ści stanowi także regionalną linię kolejową AGTC relacji Ostrów Wielkopolski – Łódź, zapewniającą 
możliwości połączeń miasta w skali międzyregionalnej i międzynarodowej. Tereny zagrożone hałasem 
kolejowym położone są w rejonie ulic: Szczypiornickiej, Sąsiedzkiej, Torowej, Krzywej, Ptomeleusza, 
Wojciecha z Brudzewa, Księżnej Jolanty.  
Hałasem przemysłowym zagrożone są niewielkie tereny zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
zakładów przemysłowych, usługowych i handlowych.  
W tabelach 11–13 i na rysunkach 6–8 przedstawiono szacunkową powierzchnię terenów narażonych 
na hałas oceniany wskaźnikiem LDWN oraz wskaźnikiem LN w poszczególnych przedziałach wartości 
o szerokości 5 dB oraz analogiczne oszacowanie dotyczące liczby mieszkańców Kalisza. 

Tabela 11. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas pochodzący od dróg na terenie 
Kalisza, charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

a)  b)   

Ryc. 6. Liczba mieszkańców i powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od dróg o poziomie 
dzienno-wieczorno-nocnym LDWN (a) oraz nocnym LN (b) 

 
Tabela 12. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas pochodzący od kolei na terenie 
Kalisza, charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN  
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a)  b)  

Ryc. 7. Liczba mieszkańców i powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od kolei o poziomie 
dzienno-wieczorno-nocnym LDWN (a) oraz nocnym LN (b) 

 

Tabela 13. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas przemysłowy na terenie Kalisza, 
charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

a)  b)  

Ryc. 8. Liczba mieszkańców i powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas przemysłowy o poziomie 
dzienno-wieczorno-nocnym LDWN (a) oraz nocnym LN (b) 
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W przypadku hałasów kolejowych dla wskaźnika LDWN i LN narażenie na hałas dotyczy wyłącznie warun-
ków określanych jako niedobre i ich powierzchnie wynoszą odpowiednio 0,087 km2 i 0,058 km2.  
Odsetek osób narażonych na hałas przemysłowy zamieszkujących tereny, dla których stan warunków 
akustycznych środowiska określony wskaźnikiem LDWN jest niedobry wynosi 100% ogółu narażonych. 
W przypadku wskaźnika LN odsetek osób narażonych na niedobre warunki akustyczne wynosi 84,7%, 
na złe warunki – 15,3%. Oszacowana powierzchnia terenów o niedobrych warunkach akustycznych 
wyrażonych wskaźnikiem LDWN wynosi ok. 0,11 km2, o złych warunkach akustycznych – 0,01 km2. Nie 
stwierdzono przypadków występowania bardzo złych warunków akustycznych. Powierzchnia terenów 
o niedobrych warunkach akustycznych wyrażonych wskaźnikiem LN wynosi ok. 0,276 km2, o złych wa-
runkach akustycznych – 0,05 km2.  

2.3. Mapa akustyczna odcinków dróg krajowych nr 5 i 12 zlokalizowanych na 
terenie miasta Leszna, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów 
rocznie 

Mapa akustyczna obejmuje wybrane odcinki dróg na terenie Leszna, po których przejeżdża 
3 000 000 pojazdów rocznie, czyli odcinek drogi krajowej nr 5 o długości 6,55 km oraz odcinek drogi 
krajowej nr 12 o długości 6,95 km, wraz z sąsiadującymi z nimi pasami terenu o szerokości 500 m z 
każdej strony, tj. łącznie 11,85 km2 terenu, z czego 6,51 km2 w sąsiedztwie drogi krajowej nr 5 i 6,72 
km2 w sąsiedztwie drogi krajowej nr 12.  
Droga krajowa nr 5 na terenie Leszna przebiega z północy na południe ulicami: Poznańską (do ronda 
z ul. Fabryczną), Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Al. Konstytucji 3 Maja (do granicy miasta).  
Droga krajowa nr 12 biegnie przez Leszno ulicami: Szybowników, gen. Stefana Grota-Roweckiego, 
Al. Jana Pawła II, Ewarysta Estkowskiego, Unii Europejskiej oraz Kąkolewską.  
W tabeli 14–16 przedstawiono szacunkową powierzchnię terenów narażonych na hałas oceniany 
wskaźnikiem LDWN oraz wskaźnikiem LN w poszczególnych przedziałach wartości o szerokości 5 dB oraz 
analogiczne oszacowanie dotyczące liczby mieszkańców narażonych na hałas. Wyniki zaprezentowano 
także na rysunkach 9–11. 

Tabela 14. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi krajowej nr 5 
o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie na terenie Leszna, charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

a) b)  

Ryc. 9. Liczba mieszkańców i powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od drogi nr 5 o po-
ziomie dzienno-wieczorno-nocnym LDWN (a) oraz nocnym LN (b) 
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Tabela 15. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi krajowej nr 12 o na-
tężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie na terenie Leszna, charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

a) b)  

Ryc. 10. Liczba mieszkańców i powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od drogi krajowej 
nr 12 o poziomie dzienno-wieczorno-nocnym LDWN (a) oraz nocnym LN (b) 

Tabela 16. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu dróg krajowych nr 5 
i nr 12 łącznie na terenie Leszna, charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

a) b)  

Ryc. 11. Liczba mieszkańców i powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od dróg krajowych 
nr 5 oraz nr 12 o poziomie dzienno-wieczorno-nocnym LDWN (a) oraz nocnym LN (b) 
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2.4. Mapa akustyczna dla dróg publicznych o ruchu powyżej 3 000 000 po-
jazdów rocznie na terenie miasta Konina 

W przypadku Konina mapą akustyczną objęto 15 odcinków dróg (łącznie ponad 40 km), z tego:  
‒ 9 przebiegających w ciągu dróg krajowych o numerach: 25 (ul. Ślesińska, ul. Przemysłowa, Trasa 

Bursztynowa, ul. Poznańska - odcinek wspólny z drogą krajową 92), 72 (ul. Europejska) i 92 (ul. Po-
znańska - odcinek wspólny z drogą krajową nr 25, Trasa Warszawska),  

‒ 3 w ciągu dróg wojewódzkich o nr: 264 (ul. Kleczewska), 266 (ul. S. Wyszyńskiego i ul. Jana Pawła II), 
‒ 3 w ciągu dróg powiatowych o nr: 6053 (ul. Paderewskiego), 6079 (ul. Szpitalna i ul. Kaliska) i 6060 

(ul. Spółdzielców).  
Analizą objęto obszar o powierzchni ok. 24,3 km2.  
W tabeli 17 przedstawiono szacunkową powierzchnię terenów narażonych na hałas oceniany wskaźni-
kiem LDWN i LN. Ponadto zestawiono szacunkowe dane dotyczące liczby mieszkańców eksponowanych 
na hałas o poziomie LDWN>55dB. Wyniki zaprezentowano także na rysunku 12.  

Tabela 17. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu dróg o natężeniu 
ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie na terenie Konina, charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN  

 

a) b)  

Ryc. 12. Liczba mieszkańców i powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od dróg krajowych 
przebiegających przez Konin o poziomie dzienno-wieczorno-nocnym LDWN (a) oraz nocnym LN (b). 

 
Z przeprowadzonych analiz wynika, że odsetek osób narażonych na hałas od analizowanych odcinków 
dróg, zamieszkujących tereny, dla których stan warunków akustycznych środowiska określony wskaź-
nikiem LDWN jako niedobry wynosi 99%, a zły – 1%. Oszacowana łączna powierzchnia tych terenów wy-
nosi ok. 0,21 km2. Dla wskaźnika LN odsetek ten kształtuje się na poziomie 100% dla pierwszego 
zakresu, co oznacza, że brak jest osób zamieszkujących tereny o złym stanie warunków akustycznych a 
łączna suma terenów, dla których stan warunków akustycznych środowiska w porze nocy określony 
jako niedobry wynosi ok. 0,16 km2. 
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Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

4,621 2,465 1,503 1,010 0,337 2,852 1,724 1,132 0,655 0,019 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

11 935 7 559 2 041 395 0 8 861 2 955 871 69 0 



Raport o stanie klimatu akustycznego … 

21 

2.5. Mapa akustyczna odcinka autostrady płatnej A2 Świecko-Nowy Tomyśl 
na terenie województwa wielkopolskiego oraz Mapa akustyczna dla od-
cinka autostrady płatnej A2 Nowy Tomyśl – Konin zlokalizowanego na 
terenie województwa wielkopolskiego 

Dla autostrady A2 na terenie Wielkopolski sporządzone zostały dwie odrębne mapy akustyczne: 
dla odcinka Trzciel-Nowy Tomyśl (15,367 km - wielkopolska część odcinka Świecko-Nowy Tomyśl, w po-
wiecie nowotomyskim, na terenie gmin Miedzichowo, Zbąszyń i Nowy Tomyśl) i dla odcinka Nowy To-
myśl-Konin (łącznie 149,660 km na terenie powiatów nowotomyskiego, szamotulskiego, poznańskiego 
ziemskiego i miejskiego, średzkiego, wrzesińskiego, słupeckiego i konińskiego). W przypadku odcinka 
Trzciel-Nowy Tomyśl analizą objęto pas terenu o szerokości 800 m po obu stronach drogi o łącznej 
powierzchni 24,743 km2, w przypadku odcinka Nowy Tomyśl-Konin - pas terenu o szerokości 1000 m 
po obu stronach drogi, o łącznej powierzchni 299,320 km2.  

W otoczeniu odcinka Trzciel-Nowy Tomyśl dominują obszary przeznaczone pod rolnictwo oraz kom-
pleksy leśne, głównie na terenie gmin Miedzichowo i Nowy Tomyśl. Najczęściej występującą formą 
zabudowy chronionej jest zlokalizowana po obu stronach drogi rozproszona zabudowa zagrodowa.  
W przypadku kolejnego odcinka autostrady (Nowy Tomyśl-Konin) zagospodarowanie terenu jest bar-
dziej zróżnicowane. W powiecie nowotomyskim, otoczenie drogi stanowią przede wszystkim grunty 
rolne i lasy, po obu stronach drogi zlokalizowana jest również podlegająca ochronie akustycznej roz-
proszona zabudowa zagrodowa. Ponadto, w obrębie gminy Kuślin można wyróżnić pojedyncze obszary 
zabudowy zwartej w najbliższym otoczeniu autostrady, tj. wsie Głuponie (kilometr 122+200), Micho-
rzewo (km 125+000) oraz Turkowo (km 130+800).  
W otoczeniu bardzo krótkiego odcinka A2 na terenie powiatu szamotulskiego dominują tereny rolnicze 
z występującymi w ich sąsiedztwie obiektami chronionymi akustycznie, tj. zabudową jednorodzinną i 
zagrodową. W bliskiej odległości od drogi znajduje się także duża wieś Sędzinko (kilometr 132 + 900). 
Większość otoczenia autostrady na terenie powiatu poznańskiego, tj. fragmenty gmin Buk, Dopiewo, 
Kórnik i Kleszczewo, stanowią uprawy rolne. W ich obrębie znajdują się także obszary zwartej zabu-
dowy chronionej, głównie jednorodzinnej i zagrodowej, z których najbardziej znaczące to wsie Do-
piewo (kilometr 148+300) oraz Tulce (km 175+000). Na terenie gminy Komorniki, tj. od skrzyżowania z 
drogą S11 (węzeł Poznań Zachód), autostrada A2 wkracza na teren silnie zurbanizowanej aglomeracji 
poznańskiej, w której przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny przemysłowe. Naj-
bardziej wrażliwy akustycznie obszar w obrębie powiatu poznańskiego stanowi miasto Luboń, grani-
czące z autostradą od strony południowej od kilometra 160+700 do 163+835. 
Na terenie Poznania droga przebiega w obrębie południowych dzielnic miasta. Dominującą formę za-
budowy na tym odcinku stanowią osiedla domów jednorodzinnych oraz ogródki działkowe. 
Na terenie powiatu średzkiego w otoczeniu autostrady dominują uprawy rolnicze, natomiast wśród tere-
nów chronionych przeważa funkcja zagrodowa. Na terenie gminy Środa Wielkopolska w bliskiej odległości 
od źródła hałasu znajduje jeden znaczący obszar zwartej zabudowy – wieś Zdziechowice (km 190+500). 
Użytki rolne dominują również w otoczeniu autostrady na terenie powiatu słupeckiego. W ich obrębie 
znajdują się obszary gęstej zabudowy chronionej – jednorodzinnej i zagrodowej. Największe z nich to 
wsie Chwalibogowo (km 227+500) i Kąty (km 230+600) w gminie Słupca oraz Jaroszyn (km 233+900) 
i Sługocin (km 243+600) w gminie Lądek. 
Znaczna część odcinka drogi na terenie powiatu wrzesińskiego znajduje się w granicach Wrześni, przez 
co w obszarze oddziaływania akustycznego drogi położone są liczne tereny zabudowy chronionej – 
jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny ogródków działkowych. Poza miastem autostrada przecina 
głównie tereny rolnicze oraz pojedyncze niewielkie wsie: Chwałszyce i Małą Górkę w gminie Nekla oraz 
Gozdowo w gminie Września. 
W powiecie konińskim na terenach sąsiadujących z autostradą A2 dominują użytki rolne, a także nie-
zagospodarowane kompleksy leśne oraz tereny zalewowe Warty. Trasa autostrady trasie przecina dwa 
większe obszary zurbanizowane, zawierające głównie tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej: 
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okolice wsi Osiecza Pierwsza i Babia (kilometr 249+800) w gminie Rzgów, oraz okolice wsi Stare Miasto 
i Modła Królewska w gminie Stare Miasto (257+200). 
Dane dotyczące ekspozycji terenu i ludności na hałas powodowany eksploatacja autostrady A2 na te-
renie Wielkopolski zebrano w tabeli 18 oraz przedstawiono na rysunku 13.  

Tabela 18. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu autostrady A2, cha-
rakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

POWIAT 

Hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN [dB] nocnym LN [dB] 

> 55-60  > 60-65  > 65-70  > 70-75  > 75 > 50-55  > 55-60  > 60-65  > 65-70  > 70  

nowotomyski  

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas 

21,986 12,42 6,024 2,826 2,597 18,204 9,482 4,442 2,128 1,779 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

503 560 25 0 0 262 86 11 0 0 

szamotulski 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas 

2,931 1,652 0,784 0,369 0,36 2,555 1,283 0,585 0,287 0,257 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

80 39 0 4 0 75 4 4 0 0 

poznański 
ziemski 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas 

23,311 13,168 6,586 3,197 3,441 19,241 10,375 4,984 2,53 2,508 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

1804 453 135 115 76 1065 241 104 1,348 0,056 

  Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas 

Poznań 

7,428 4,601 2,494 1,243 1,486 6,607 3,662 1,815 89 114 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

1506 510 73 15 0 884 249 28 2 0 

średzki  

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas 

6,165 3,741 1,781 0,874 0,893 5,297 2,941 1,317 0,721 0,611 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

47 10 0 0 0 27 6 0 0 0 

wrzesiński 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas 

14,327 8,767 4,398 2,024 2,02 12,249 7,056 3,266 1,559 1,471 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

677 160 54 0 0 411 130 14 0 0 

słupecki 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas 

15,86 9,636 5,308 2,493 2,387 13,588 7,947 4,044 1,916 1,757 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

594 287 81 6 0 500 185 48 0 0 

koniński 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas 

8,268 4,991 2,633 1,179 1,122 6,998 4,02 1,992 0,861 0,821 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

491 192 40 19 0 381 112 26 8 0 

SUMA 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas 

100,276 58,976 30,008 14,205 14,306 84,739 46,766 22,445 10,894 10,347 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

5703 2210 408 159 76 3606 1012 235 145 6 
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a) b)  

Ryc. 13. Liczba mieszkańców i powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od Autostrady A2 
przebiegającej przez obszar województwa wielkopolskiego o poziomie dzienno-wieczorno-nocnym LDWN (a) oraz 
nocnym LN (b). 

 
W przypadku odcinka Trzciel-Nowy Tomyśl w otoczeniu autostrady A2 mapa akustyczna nie wykazuje 
przekroczeń dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w środowisku zarówno dla wskaźnika LDWN, jak i 
LN. Dla odcinka Nowy Tomyśl- Konin pomimo zastosowanych do tej pory działań przeciwhałasowych, 
stwierdzono występowanie przekroczeń wartości dopuszczalnych, zarówno dla wskaźnika LDWN, jak i LN. 
W zdecydowanej większości przypadków przekroczenia są nie większe niż 5 dB, jednak stwierdzono 
również przypadki znacznych przekroczeń w przedziale 5–10 dB, wymagające podjęcia działań ograni-
czających propagację hałasu. W szczególności działania takie zostały zaplanowane na odcinku Auto-
stradowej Obwodnicy Poznania, uzgodnione z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu i 
zapisane w postanowieniach Decyzji Środowiskowej.  
Z przeprowadzonych analiz wynika, że odsetek osób narażonych na hałas od autostrady A2 na odcinku 
Nowy Tomyśl- Konin, zamieszkujących tereny, dla których stan warunków akustycznych środowiska 
określony wskaźnikiem LDWN jest niedobry wynosi 80,3%, a zły – 19,7%. W przypadku wskaźnika LN od-
setek osób narażonych na niedobre warunki akustyczne wynosi 84,1%, na złe warunki – 15,9%. Osza-
cowana powierzchnia terenów o niedobrych warunkach akustycznych charakteryzowanych 
wskaźnikiem LDWN wynosi około 0,193 km2, powierzchnia terenów o złych warunkach akustycznych – 
0,003 km2. W przypadku wskaźnika LN niedobre warunki akustyczne stwierdzono na obszarze około 0,3 
km2, natomiast złe warunki na obszarze ok. 0,006 km2. Nie stwierdzono przypadków występowania 
bardzo złych warunków akustycznych. Ze względu na charakter źródła hałasu i związane z nim ograni-
czenia zasadności stosowania takich środków redukcji hałasu jak zmniejszenie prędkości czy też ogra-
niczenie lub eliminacja pojazdów ciężkich, rozwiązanie konfliktów akustycznych w otoczeniu 
autostrady, zwłaszcza w przypadku zabudowy chronionej zlokalizowanej w znacznej odległości, jest 
zadaniem bardzo skomplikowanym.  

2.6. Mapa akustyczna dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów 
rocznie 

Ze względu na opóźnienia w realizacji kolejnej edycji mapy akustycznej otoczenia dróg krajowych o 
natężeniu ruchu przekraczającym 3 mln pojazdów rocznie w niniejszym opracowaniu wykorzystano 
Mapę akustyczną dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów sporządzoną w roku 2012.  
Ze względu na to, że kolejna edycja mapy akustycznej otoczenia autostrady A2 została przygotowana 
w roku 2016 niezależnie od realizacji całości zadania dotyczącego dróg krajowych i jest przedstawiona 
powyżej (część 2.5 opracowania), dane dotyczące autostrady A2 wyłączono z prezentowanych infor-
macji dotyczących map akustycznych otoczenia dróg krajowych dla stanu archiwalnego.  

Łączna długość dróg krajowych na terenie województwa wielkopolskiego (wg danych na rok 2009) wy-
nosiła 1729 km, przy czym ze względu na natężenie ruchu pojazdów mapą akustyczną objęto łącznie 
789,45 km dróg, tj. zakwalifikowane ze względu na natężenie ruchu pojazdów odcinki dróg nr 2, 5, S5, 
8, 10, 11, 11a, 12, 15, 24, 25, 25d, 25e, 32, 36, 72 i 92. Obszar opracowania przyjęty jako pas terenu 
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o szerokości 800 m po obu stronach drogi miał powierzchnię ponad 1263,24 km2 i obejmował 27 po-
wiatów ziemskich oraz 2 powiaty grodzkie.  

Na mapie 1 przedstawiono lokalizację odcinków dróg krajowych objętych analizą (kolor czerwony), 
tj. dla Średniego Dobowego Ruchu powyżej 8 219 pojazdów. 

Dane dotyczące ekspozycji ludności i terenu na hałas powodowany eksploatacją dróg krajowych na 
terenie Wielkopolski zebrano w tabelach 19–36 (dane szczegółowe) oraz w tabeli 37 (dane zbiorcze). 

Mapa 1. Odcinki dróg krajowych, dla których w 2012 roku sporządzono mapy akustyczne 

Tabela 19. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi krajowej  
nr 2 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN.  

 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

8,123 5,302 2,554 1,209 1,114 7,579 4,396 2,042 0,994 0,830 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas 

245 252 136 92 60 290 175 136 68 36 
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Tabela 20. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi krajowej  
nr 5 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 21. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi krajowej  
nr S5 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN.  

 

Tabela 22. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi krajowej  
nr 8 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

Tabela 23. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi krajowej  
nr 10 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

Tabela 24. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi krajowej  
nr 11 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

51,436 26,385 13,045 7,168 5,664 42,001 20,587 10,391 5,684 3,668 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

21231 8439 3512 2952 1839 16007 5662 2986 2665 994 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

2,407 1,236 0,574 0,307 0,263 1,953 0,950 0,447 0,246 0,180 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

334 100 48 36 8 206 60 32 36 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

9,863 5,003 2,431 1,349 1,152 8,525 4,127 2,039 1,148 0,872 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

2691 1944 998 1104 1334 2679 1548 962 1204 896 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

4,546 2,316 1,175 0,635 0,447 3,654 1,786 0,921 0,499 0,244 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

1249 181 62 140 88 635 146 40 172 40 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

70,698 35,417 17,597 9,658 7,261 57,444 27,413 13,974 7,680 4,518 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

25428 15103 9811 8634 3857 21126 12410 9486 6869 1729 
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Tabela 25. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi krajowej  
nr 11a na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

Tabela 26. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi krajowej 
nr S11a na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

Tabela 27. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi krajowej  
nr S12 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN.  

 

Tabela 28. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi krajowej  
nr 15 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN.  

 

Tabela 29. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi krajowej  
nr 24 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN.  

 
 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

1,354 0,761 0,432 0,296 0,064 0,974 0,520 0,311 0,116 0,019 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

2854 1813 1139 555 0 2062 1283 722 7 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

9,272 5,172 2,426 1,164 1,156 7,742 3,761 1,715 0,873 0,779 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

1665 413 177 36 24 850 286 70 28 16 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

9,007 4,346 2,354 1,365 0,688 6,448 3,144 1,722 1,053 0,155 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

2312 1434 1137 1170 188 1893 1106 1340 476 42 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie  

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN  

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB  

5,315 2,958 1,792 1,042 0,645 4,262 2,507 1,405 0,937 0,214  

  

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas   

5120 2194 1342 976 105 3690 1832 1241 500 32  

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

9,846 5,604 2,652 1,423 1,150 8,413 4,362 2,099 1,123 0,781 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

1061 652 546 437 113 957 602 523 271 72 
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Tabela 30. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi krajowej  
nr 25 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

Tabela 31. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi krajowej  
nr 25d na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 
Tabela 32. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi krajowej  
nr 25e na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN.  

 

Tabela 33. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi krajowej  
nr 32 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

Tabela 34. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi krajowej  
nr 36 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

11,946 5,770 3,222 1,832 1,274 9,218 4,474 2,573 1,469 0,640 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

9830 5689 4177 3362 595 7620 4724 4232 1921 206 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

1,093 0,836 0,463 0,235 0,194 1,007 0,728 0,360 0,185 0,138 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

320 160 88 44 4 280 116 76 20 4 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 
dB 

> 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB 
> 50-55 

dB 
> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

2,645 1,279 0,626 0,321 0,226 2,058 0,957 0,471 0,231 0,136 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

244 48 0 0 0 124 24 0 0 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 
dB 

> 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB 
> 50-55 

dB 
> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

9,793 4,689 2,535 1,420 0,852 7,104 3,503 1,885 1,280 0,141 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

3540 2459 1811 1444 728 3073 2012 1689 957 307 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

2,851 1,394 0,733 0,480 0,295 2,223 1,060 0,592 0,377 0,149 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

2571 1176 851 757 64 1628 960 901 394 8 
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Tabela 35. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi krajowej  
nr 72 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

Tabela 36. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi krajowej  
nr 92 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 
Tabela 37. Całkowita powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu dróg  
krajowych na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

a) b)  
Ryc. 14. Liczba mieszkańców i powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od dróg krajowych 
przebiegających przez obszar województwa wielkopolskiego o poziomie dzienno-wieczorno-nocnym LDWN (a) 
oraz nocnym LN (b). 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że spośród osób eksponowanych na ponadnormatywny hałas po-
chodzący od analizowanych odcinków dróg, odsetek osób zamieszkujących tereny, dla których stan 
warunków akustycznych środowiska określony wskaźnikiem LDWN przyjętym jako niedobry wynosi 
74,1%, jako zły – 21,7%, a bardzo zły – około 4,2%. Oszacowana łączna powierzchnia terenów o bardzo 
złych warunkach akustycznych wynosi ok. 4,47 km2. Dla wskaźnika LN analogiczne wielkości wynoszą 
odpowiednio 73,3%, 24,1% i 2,6%, łączna powierzchnia terenów o bardzo złych warunkach akustycz-
nych mierzonych wskaźnikiem LN wynosi ok. 2,51 km2. Narażenie większej liczby osób na niższe po-
ziomy hałasu i przekroczenia wartości dopuszczalnych wynika z położenia terenów zurbanizowanych 
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liczba mieszkańców powierzchnia obszaru

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

0,172 0,106 0,076 0,063 0,024 0,120 0,087 0,064 0,045 0,000 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

333 324 159 198 0 336 196 235 13 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

50,307 27,431 13,606 7,377 6,137 42,007 21,170 10,650 5,721 4,035 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

18248 8080 3882 2628 828 13892 6150 3275 1726 283 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

260,647 136,005 68,293 37,344 28,606 212,732 105,532 53,661 29,661 17,499 

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

100773 50461 29876 24565 9835 77349 39292 27946 17327 4665 
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względem źródła hałasu (spadek hałasu ze wzrostem odległości), a w przypadku mniejszej odległości – 
z podejmowanych działań ochronnych, np. w postaci ekranów akustycznych.  
Analiza zmian warunków akustycznych wykazuje niekorzystna tendencje – wzrost liczby pojazdów (o 
około 18% w latach 2005-2010) spowodował większą degradację klimatu akustycznego (o około 1 dB) 
i większy zasięg oddziaływania hałasu.  

W tabelach 38 i 39 przedstawiono dane dotyczące ekspozycji na hałas pochodzący od dróg krajowych 
dla poszczególnych powiatów.  

Tabela 38 . Powierzchnia terenu eksponowanego na hałas pochodzący od dróg krajowych. 

Lp. Powiat 

Powierzchnia /km2/ w zasięgu hałasu o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN /dB/ w porze nocy LN /dB/ 

55–60  60–65  65–70  70–75  > 75  50–55  55–60  60–65  65–70  > 70  

1 chodzieski  8,359  4,088 2,001 1,053 0,743 6,550  3,006 1,521 0,784 0,403 

2 gnieźnieński  12,603  6,119 3,180 1,737 1,220 10,057  4,846 2,512 1,539 0,581 

3 grodziski 7,174  3,361 1,825 1,028 0,601 5,159  2,522 1,362 0,935 0,094 

4 jarociński  6,165  2,915 1,500 0,941 0,707 4,879  2,288 1,277 0,756 0,475 

5 kaliski ziemski 4,710  2,150 1,197 0,693 0,417 3,441  1,592 0,928 0,600 0,084 

6 Kalisz 0,808  0,348 0,173 0,092 0,065 0,600 0,258 0,137 0,070 0,038 

7 kępiński  11,633  5,833 2,844 1,590 1,359 10,039  4,759 2,380 1,343 1,018 

8 kolski  21,570  14,726 7,967 3,843 3,389 20,259  12,359 6,319 2,955 2,599 

9 Konin 0,045  0,022 0,010 0,002 0,001 0,037  0,018 0,004 0,001 0,000 

10 koniński ziemski 19,282  13,986 8,480 4,228 3,539 18,042  12,229 7,000 3,270 2,650 

11 kościański  12,399  6,467 3,037 1,649 1,325 10,256  4,951 2,407 1,290 0,888 

12 krotoszyński 0,289  0,167 0,097 0,094 0,019 0,220  0,122 0,085 0,065 0,003 

13 Leszno 0,023  0,009 0,005 0,002 0,002 0,017  0,007 0,004 0,002 0,001 

14 leszczyński ziemski 10,679  5,247 2,642 1,407 0,974 8,442  3,945 2,046 1,079 0,535 

15 międzychodzki  8,692  4,823 2,289 1,218 0,992 7,345  3,749 1,807 0,966 0,674 

16 nowotomyski  23,388  16,647 9,008 4,267 4,111 22,224  14,183 7,229 3,435 3,121 

17 obornicki  12,224  6,282 2,997 1,599 1,250 9,956  4,779 2,312 1,276 0,746 

18 ostrowski  13,634 6,913 3,462 1,908 1,525 11,185  5,411 2,747 1,526 0,997 

19 ostrzeszowski  6,556  3,379 1,720 0,971 0,695 5,533  2,729 1,422 0,772 0,484 

20 pilski  10,764  5,532 2,825 1,568 0,999 8,462  4,171 2,148 1,128 0,521 

21 pleszewski  9,480  4,631 2,424 1,405 0,747 7,150  3,498 1,845 1,086 0,306 

22 Poznań 5,888  4,025 2,345 1,204 1,226 5,597  3,349 1,892 0,878 1,020 

23 poznański ziemski 64,452  41,900 21,677 11,025 10,415 57,586  33,680 17,106 8,717 7,349 

24 rawicki  7,281  3,459 1,776 0,989 0,680 5,811  2,676 1,428 0,759 0,417 

25 słupecki  14,069  11,138 6,515 3,088 2,818 13,867  9,983 5,392 2,563 2,181 

26 szamotulski  15,126  9,276 4,568 2,309 1,940 13,504  7,382 3,619 1,800 1,375 

27 średzki  18,907  10,790 5,498 2,817 2,336 16,233  8,795 4,417 2,232 1,669 

28 turecki 6,110  5,376 2,884 1,326 1,332 6,387  4,636 2,339 1,031 1,066 

29 wolsztyński  2,613  1,328 0,710 0,391 0,250 1,943  0,980 0,521 0,345 0,047 

30 wrzesiński  18,977  12,829 7,050 3,442 3,122 17,435  11,031 5,604 2,769 2,284 

31 złotowski 2,812  1,342 0,662 0,368 0,259 2,240  1,017 0,525 0,333 0,111 
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Tabela 39. Liczba mieszkańców narażonych na hałas pochodzący od dróg krajowych. 

Lp. Powiat 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas /tys./ o poziomie  

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN /dB/ w porze nocy LN /dB/ 

55–60  60–65  65–70  70–75  > 75  50–55  55–60  60–65  65–70  > 70  

1 chodzieski  0,416  0,217 0,080 0,057 0,020 0,264  0,157 0,093 0,025 0,004 

2 gnieźnieński  6,986  2,729 1,229 0,877 0,18 5,129  1,870 0,976 0,622 0,070 

3 grodziski 1,406  0,803 0,575 0,949 0,717 1,033  0,649 0,765 0,862 0,307 

4 jarociński  2,813  1,524 1,314 1,386 0,680 2,408  1,333 1,442 1,181 0,301 

5 kaliski ziemski 1,089  0,668 0,577 0,436 0,123 0,860  0,534 0,555 0,281 0,038 

6 Kalisz 0,024  0,004 0,004 0,004 0,000 0,020  0,000 0,008 0,000 0,000 

7 kępiński  3,528  2,455 1.202 1,435 1,571 3,396  1,896 1,163 1,562 1,025 

8 kolski  2,376  1,601 0,732 0,461 0,136 2,163  1,235 0,609 0,340 0,040 

9 Konin 0,016  0,000 0,000 0,000 0,000 0,008  0,000 0,000 0,000 0,000 

10 koniński ziemski 2,703  1,683 1,364 0,728 0,068 2,344  1,664 1,200 0,316 0,020 

11 kościański  3,154  0,996 0,377 0,323 0,237 2,273  0,609 0,333 0,324 0,124 

12 krotoszyński 1,388  0,731 0,662 0,491 0,027 0,863  0,678 0,649 0,209 0,006 

13 Leszno 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

14 leszczyński ziemski 1,272  0,603 0,291 0,461 0,144 1,094  0,413 0,324 0,393 0,028 

15 międzychodzki  1,057  0,630 0,546 0,437 0,113 0,952  0,584 0,523 0,271 0,072 

16 nowotomyski  0,808  0,745 0,264 0,100 0,060 0,905  0,548 0,204 0,068 0,036 

17 obornicki  3,285  1,842 0,875 0,671 0,334 2,868  1,291 0,766 0,568 0,123 

18 ostrowski  12,257  7,059 4,826 4,202 1,219 9,588  5,935 4,749 2,822 0,573 

19 ostrzeszowski  1,926  1,386 0,889 0,644 0,164 1,815  1,176 0,855 0,405 0,076 

20 pilski  4,766  2,352 1,443 1,024 0,350 3,247  1,753 1,024 0,480 0,177 

21 pleszewski  0,736  0,554 0,369 0,153 0,000 1,449  0,929 1,165 0,562 0,060 

22 Poznań 3,197  0,823 0,340 0,064 0,004 2,218  0,596 0,180 0,024 0,000 

23 poznański ziemski 26,742  10,993 4,064 2,343 1,381 20,362  7,532 2,864 1,958 0,692 

24 rawicki  3,332  1,006 0,544 0,422 0,422 2,174  0,732 0,478 0,448 0,248 

25 słupecki  2,052  1,142 0,616 0,299 0,051 1,644  0,921 0,501 0,192 0,007 

26 szamotulski  1,559  0,833 0,296 0,226 0,084 1,349  0,623 0,239 0,168 0,048 

27 średzki  1,554  0,642 0,318 0,249 0,097 1,232  0,481 0,261 0,209 0,039 

28 turecki 1,262  0,770 0,239 0,202 0,000 1,199  0,484 0,275 0,013 0,000 

29 wolsztyński  2,133  1,656 1,236 0,495 0,011 2,040  1,362 0,924 0,095 0,000 

30 wrzesiński  5,242  2,499 1,102 0,684 0,120 4,296  1,906 1,038 0,346 0,032 

31 złotowski 0,638  0,379 0,332 0,400 0,304 0,584  0,350 0,329 0,483 0,094 

2.7. Wykonanie pomiarów hałasu oraz opracowanie map akustycznych 
dla dróg wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego, po których prze-
jeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie  

Mapy akustyczne dla odcinków dróg wojewódzkich objętych okresowymi pomiarami hałasu, tj. dla 
odcinków dróg, dla których natężenie ruchu pojazdów przekracza 3 mln rocznie (tabela 40) zrealizowane 
zostały w roku 2016. Zakresem opracowania objęto 43 odcinki dróg wojewódzkich o łącznej długości 
212,6 km. Podział dróg na odcinki wynika ze zróżnicowania parametrów komunikacyjnych i odpowiada 
przyjętemu w generalnym pomiarze ruchu. Obszar opracowania przyjęty jako pas terenu o szerokości 
500 m po obu stronach drogi miał powierzchnię ponad 253 km2 i obejmował 18 powiatów ziemskich. 
Analizowane odcinki dróg wojewódzkich przebiegają zarówno przez tereny miejskie, wiejskie, jak i ob-
szary niezabudowane. 
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Tabela 40. Wykaz odcinków dróg wojewódzkich, dla których w roku 2016 sporządzono mapy akustyczne /WZDW, 
2016r./ 

Lp. Numer drogi 
Kilometraż 

Powiat 
od km do km 

1 178 
28+800 29+800 czarnkowsko-trzcianecki 

81+300 86+500 obornicki 

2 179 29+100 33+200 pilski 

3 182 66+900 69+000 czarnkowsko-trzcianecki 

4 184 

23+600 26+000 szamotulski 

26+000 32+800 szamotulski 

32+800 34+728 szamotulski 

34+728 48+800 poznański 

5 185 12+800 14+600 szamotulski 

6 193 0+000 3+100 chodzieski 

7 196 1+700 17+900 poznański 

8 241 115+090 121+280 wągrowiecki 

9 260 0+000 3+600 gnieźnieński 

10 266 86+826 96+125 koniński 

11 305 
0+000 1+600 nowotomyski 

1+600 5+400 nowotomyski 

12 306 27+400 32+500 poznański 

13 307 

6+200 6+700 poznański 

6+700 11+700 poznański 

11+700 23+800 poznański 

23+800 28+588 poznański 

28+588 34+300 nowotomyski 

14 310 5+200 6+100 kościański 

15 430 
4+100 7+500 poznański 

7+500 16+100 poznański 

16 431 
18+800 20+800 poznański 

20+800 28+100 poznański 

17 434 

39+900 46+100 poznański 

46+100 50+100 poznański 

50+100 53+000 poznański 

53+000 58+700 śremski 

58+700 63+200 śremski 

63+200 74+600 śremski 

81+300 85+000 gostyński 

85+000 88+100 gostyński 

88+100 91+200 gostyński 

91+200 99+000 gostyński 

18 445 
8+200 10+900 ostrowski 

10+900 12+800 ostrowski 

19 449 23+600 25+300 ostrzeszowski 

20 470 
17+100 21+500 turecki 

45+400 58+400 kaliski 

21 473 0+000 1+000 kolski 

 

Dane dotyczące ekspozycji terenu i ludności na hałas powodowany eksploatacją dróg wojewódzkich 
na terenie Wielkopolski zebrano w tabelach 41–62 (dane szczegółowe) oraz 63 (dane zbiorcze). 
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Tabela 41. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 178 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 42. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 179 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 43. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 182 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN.  

Tabela 44. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 184 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 45. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 185 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB  > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

1,435 0,669 0,373 0,244 0,053 0,834 0,421 0,264 0,073 0 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

1203 1167 1776 2774 272 1360 1699 2141 938 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

0,652 0,369 0,228 0,154 0,014 0,397 0,226 0,156 0,002 0,000 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

3042 1819 2464 585 0 1668 2464 582 0 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

0,101 0,066 0,073 0,056 0,003 0,068 0,076 0,060 0,007 0,000 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

666 667 1360 1566 78 541 1514 1097 553 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

2,982 1,378 0,779 0,47 0,079 1,827 0,946 0,491 0,209 0,000 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

974 373 563 561 22 604 512 536 186 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

0,136 0,068 0,059 0,044 0 0,082 0,059 0,055 0,001 0 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

218 80 293 72 0 86 252 128 0 0 
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Tabela 46. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 188 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

Tabela 47. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 190 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

Tabela 48. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 196 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

Tabela 49. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 260 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN.  

 

Tabela 50. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 305 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

0,495 0,26 0,154 0,11 0 0,291 0,164 0,116 0 0 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

2239 54 1103 643 0 1155 976 77 0 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

0,132 0,063 0,049 0,032 0 0,082 0,052 0,044 0 0 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

219 51 372 45 0 53 318 123 0 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

8,335 4,138 2,029 1,061 0,689 6,038 2,817 1,387 0,801 0,184 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

2087 1362 1521 1372 604 1746 1195 1414 1111 145 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

0,295 0,173 0,124 0,106 0,025 0,207 0,13 0,111 0,045 0 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

1621 982 79 2012 732 1023 817 1331 1537 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

2,112 1,231 0,636 0,341 0,181 1,643 0,847 0,42 0,209 0,055 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

354 131 57 88 11 185 79 73 42 0 
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Tabela 51. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 306 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 
Tabela 52. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 307 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 53. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 310 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 
Tabela 54. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 430 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 55. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 431 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

1,593 0,864 0,446 0,239 0,122 1,121 0,558 0,278 0,13 0,026 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

764 340 388 186 95 418 374 177 151 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

9,594 4,667 2,346 1,252 0,61 6,258 2,971 1,466 0,747 0,039 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

2073 837 171 679 63 1164 1083 824 163 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

2,193 1,062 0,631 0,324 0,113 1,454 0,768 0,394 0,185 0 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

1221 1707 2273 86 0 1702 2481 259 4 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB  > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

2,441 1,336 0,753 0,399 0,174 1,668 0,866 0,438 0,225 0 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

1772 847 535 574 118 1029 523 637 213 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

1,767 0,893 0,462 0,266 0,104 0,972 0,494 0,268 0,11 0,007 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

931 647 397 479 36 715 529 445 145 0 
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Tabela 56. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 432 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 57. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 433 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 58. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 434 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 59. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 445 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 60. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 466 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB  > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

1,196 0,72 0,444 0,243 0,102 0,947 0,582 0,333 0,177 0,014 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

4572 2258 3696 591 0 2820 1875 2589 178 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

0,14 0,102 0,037 0,032 0,02 0,124 0,059 0,033 0,034 0 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

352 188 87 182 30 274 96 105 161 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

7,041 3,43 1,674 0,884 0,504 5,057 2,312 1,154 0,633 0,107 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

1659 511 456 1184 805 615 572 887 1266 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

0,395 0,2 0,141 0,11 0,011 0,206 0,139 0,093 0,015 0 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

499 300 773 440 0 317 837 356 0 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB  70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

2,781 1,271 0,635 0,309 0,135 2,059 0,933 0,439 0,254 0 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

143 59 100 167 6 89 66 144 84 0 
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Tabela 61. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 470 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 62. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu drogi wojewódzkiej 
nr 473 na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 63. Całkowita powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu dróg  
wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

a)  b)  

Ryc. 15. Liczba mieszkańców i powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od dróg woje-
wódzkich o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie, przebiegających przez obszar województwa 
wielkopolskiego o poziomie dzienno-wieczorno-nocnym LDWN (a) oraz nocnym LN (b). 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że spośród osób eksponowanych na ponadnormatywny hałas po-
chodzący od analizowanych odcinków dróg, odsetek osób zamieszkujących tereny, dla których stan 
warunków akustycznych środowiska określony wskaźnikiem LDWN przyjętym jako wynosi 99,3%, jako 
zły – 0,7%. Dla wskaźnika LN analogiczne wielkości wynoszą odpowiednio 99,5% i 0,5%. Nie stwierdzono 
występowania terenów o bardzo złych warunkach akustycznych charakteryzowanych poziomem LDWN, 
ani poziomem LN.  

Analizy wykazały również, iż w okresie 2010–2015 w całej sieci dróg wojewódzkich województwa wiel-
kopolskiego (niezależnie od natężenia ruchu pojazdów) odnotowano wzrost natężenia ruchu średnio 
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liczba mieszkańców powierzchnia obszaru

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

5,644 2,864 1,38 0,767 0,423 4,34 2,047 1,059 0,536 0,171 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

2599 602 689 912 32 1522 326 1240 244 4 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

0,118 0,059 0,042 0,031 0,013 0,073 0,042 0,037 0,019 0 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

123 45 146 77 9 51 112 102 30 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

51,578 25,883 13,495 7,474 3,375 35,748 17,509 9,096 4,412 0,603 

 

liczba ludności eksponowana na hałas  

29331 15513 20010 15275 2913 19137 18700 15960 7006 149 
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o 6%, podczas gdy w poprzednim okresie pięcioletnim zarejestrowano wzrost ruchu aż o 26%. Dla od-
cinków dróg wojewódzkich objętych zakresem map akustycznych w większości przypadków, średnio-
roczne wartości natężenia ruchu zarejestrowane w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 r. są 
niższe w niż ustalone podczas pierwszej edycji map akustycznych. Znalazło to potwierdzenie w uzyska-
nych średnich zasięgach hałasu, które zmniejszyły się w porównaniu z zasięgami uzyskanymi w ramach 
poprzedniej edycji mapowania. Dodatkowy wpływ na zmniejszenie zasięgów hałasu mają również in-
westycje zrealizowane w ostatnim pięcioleciu, m.in. modernizacje nawierzchni dróg, budowa obwod-
nic oraz ekranów akustycznych. 

2.8. Mapy akustyczne dla odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powy-
żej 30 000 pociągów rocznie i wyniki okresowych pomiarów hałasu 

W granicach województwa zlokalizowanych jest 10 odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu 
większym niż 30 000 pociągów rocznie, co odpowiada dziennemu natężeniu równemu ok. 83 pociągów 
na dobę. Warunek ten spełniają odcinki w ciągu linii kolejowych nr 3 (6 odcinków), 272 (1 odcinek), 
351 (2 odcinki) i 353 (1 odcinek), położone w granicach powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, gnieź-
nieńskiego, kolskiego, konińskiego, m. Konin, nowotomyskiego, poznańskiego, m. Poznań, słupeckiego, 
szamotulskiego i wrzesińskiego. W stosunku do stanu podlegającego ocenie w poprzedniej rundzie 
mapowania zaszły istotne zmiany w obciążeniu poszczególnych odcinków sieci połączeń kolejowych, 
wynikające w znacznej mierze z prowadzonych prac modernizacyjnych i zmianie tras realizowanych 
połączeń. Zakresem opracowania objęto pas terenu rozciągający się po obu stronach analizowanych 
linii kolejowych o szerokości około 800 m (2 x 400 m), co wraz z terenami znajdującymi się bezpośred-
nio pod torowiskiem tworzy łączną powierzchnię ok. 230,7 km2. Analizowane linie kolejowe na znacz-
nym dystansie przebiegają przez tereny intensywnej zabudowy mieszkaniowej. 

Dane dotyczące ekspozycji terenu i ludności na hałas powodowany eksploatacją linii kolejowych na 
terenie Wielkopolski zebrano w tabelach 64–79 (dane szczegółowe) oraz w tabeli 80 (dane zbiorcze). 

Tabela 64. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w otoczeniu linii  
nr 3 w powiecie poznańskim charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 65. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w otoczeniu linii  
nr 351 w powiecie poznańskim charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

0,9 0,5 0,3 0,2 0,1 0,7 0,4 0,2 0,2 0 

   

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

315 107 55 7 0 230 84 42 2 0 

 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

9 4,5 2,2 1,3 0,8 7,6 3,6 2 1,1 0,4 

   

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

1949 848 191 35 4 1620 549 125 17 1 
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Tabela 66. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w otoczeniu linii  
nr 353 w powiecie poznańskim charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 67. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w otoczeniu linii  
nr 272 w powiecie poznańskim charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 68. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w otoczeniu linii  
nr 3 w mieście Poznań charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 69. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w otoczeniu linii  
nr 351 w mieście Poznań charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 70. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w otoczeniu linii  
nr 272 w mieście Poznań charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

3,2 1,7 0,9 0,5 0,2 2,6 1,4 0,8 0,5 0 

   

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

921 336 68 25 1 667 250 46 14 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

1,7 0,8 0,4 0,2 0,2 1,5 0,7 0,4 0,2 0,1 

   

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

194 115 37 7 0 182 87 26 4 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

1,4 0,8 0,4 0,2 0,1 1,1 0,6 0,4 0,1 0 

   

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

969 422 144 33 0 677 222 112 7 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

9 3 0 0 0 7 1 0 0 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

0,5 0,2 0,1 0,1 0 0,5 0,2 0,1 0 0 

   

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas 

30 17 4 0 0 24 13 3 0 0 
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Tabela 71. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w otoczeniu linii  
nr 3 w powiecie kolskim charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 72. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w otoczeniu linii  
nr 3 w mieście Konin charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 73. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w otoczeniu linii  
nr 3 w powiecie konińskim charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 74. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w otoczeniu linii  
nr 3 w powiecie nowotomyskim charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 75. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w otoczeniu linii  
nr 3 w powiecie słupeckim charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

5,5 5,1 2,3 1,1 0,8 6,6 4,2 1,9 0,9 0,6 

   

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

432 209 88 27 3 370 175 66 20 1 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

0,7 0,4 0,2 0,1 0 0,6 0,3 0,1 0,1 0 

   

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

422 1 0 0 0 260 0 0 0 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

3,1 1,4 0,7 0,3 0,2 2,5 1,1 0,5 0,3 0,1 

   

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

204 72 16 0 0 174 42 7 0 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

9,1 5,1 2,7 1,5 1 7,9 4,3 2,2 1,2 0,7 

   

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

1348 665 421 164 34 1137 516 363 113 14 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

5,2 2,4 1,2 0,6 0,3 4,1 2 1 0,6 0,1 

   

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

725 245 75 13 0 562 157 52 2 0 
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Tabela 76. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w otoczeniu linii  
nr 3 w powiecie wrzesińskim charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 77. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w otoczeniu linii  
nr 351 w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 78. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w otoczeniu linii  
nr 353 w powiecie szamotulskim charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

Tabela 79. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w otoczeniu linii  
nr 353 w powiecie gnieźnieńskim charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

 

  

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

5 2,2 1 0,5 0,3 4 1,7 0,8 0,5 0,1 

   

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

476 140 37 20 0 341 87 37 6 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

1,1 0,7 0,4 0,3 0,1 1 0,6 0,4 0,3 0 

   

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

84 42 16 2 0 57 33 12 0 0 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

6,6 3,2 1,8 1,1 0,3 5,4 2,6 1,5 1,1 0 

   

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

1184 661 257 42 7 1001 543 160 23 3 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN 

> 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70-75 dB > 75dB > 50-55 dB > 55-60 dB > 60-65 dB > 65-70 dB > 70 dB 

3,2 1,5 0,8 0,5 0,2 2,6 1,2 0,7 0,4 0 

   

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

524 206 76 22 1 438 145 56 12 0 
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Tabela 80. Powierzchnia terenu i liczba mieszkańców eksponowana na hałas w otoczeniu linii kolejowych na 
terenie Wielkopolski, charakteryzowana wskaźnikami LDWN i LN. 

POWIAT 

 Hałas o poziomie 

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN [dB] nocnym LN [dB] 

> 55-60  > 60-65  > 65-70  > 70-75  > 75 > 50-55  > 55-60  > 60-65  > 65-70  > 70  

m. Poznań (linie nr 
3, 272, 351) 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas 

1,9 1 0,5 0,3 0,1 1,6 0,8 0,5 0,1 0 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

1008 442 148 33 0 708 236 115 7 0 

Poznański (linie nr 
3, 272, 351, 353) 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas 

14,8 7,5 3,8 2,2 1,3 12,4 6,1 3,4 2 0,4 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

3073 1406 351 74 5 2699 970 239 37 1 

Czarnkowsko-
Trzcianecki  

(linia nr 351) 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas 

1,1 0,7 0,4 0,3 0,1 1 0,6 0,4 0,3 0 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

84 42 16 2 0 57 33 12 0 0 

Szamotulski 
(linia nr 351) 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas 

6,6 3,2 1,8 1,1 0,3 5,4 2,6 1,5 1,1 0 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

1184 661 257 42 7 1001 543 160 23 3 

Gnieźnieński (linia 
nr 353) 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas 

3,2 1,5 0,8 0,5 0,2 2,6 1,2 0,7 0,4 0 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

524 206 76 22 1 438 145 56 12 0 

Kolski (linia nr 3) 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas 

5,5 5,1 2,3 1,1 0,8 6,6 4,2 1,9 0,9 0,6 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

432 209 88 27 3 370 175 66 20 1 

m. Konin (linia nr 3) 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas 

0,7 0,4 0,2 0,1 0 0,6 0,3 0,1 0,1 0 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

422 1 0 0 0 260 0 0 0 0 

Koniński (linia nr 3) 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas 

3,1 1,4 0,7 0,3 0,2 2,5 1,1 0,5 0,3 0,1 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

204 72 16 0 0 174 42 7 0 0 

Nowotomyski (linia 
nr 3) 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas 

9,1 5,1 2,7 1,5 1 7,9 4,3 2,2 1,2 0,7 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

1348 665 421 164 34 1137 516 363 113 14 

Słupecki (linia nr 3) 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas 

5,2 2,4 1,2 0,6 0,3 4,1 2 1 0,6 0,1 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

725 245 75 13 0 562 157 52 2 0 

Wrzesiński (linia nr 
3) 

Powierzchnia obszarów [km2] eksponowanych na hałas 

5 2,2 1 0,5 0,3 4 1,7 0,8 0,5 0,1 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

476 140 37 20 0 341 87 37 6 0 

SUMA 

Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas [km2] 

56,2 30,2 15,4 8,5 4,6 48,7 24,9 13 7,5 2 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas  

9480 4089 1485 397 50 7747 2904 1107 220 19 
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a) b)  
Ryc. 16. Liczba mieszkańców i powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od linii kolejowych 
o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie, przebiegających przez obszar województwa wielkopol-
skiego o poziomie dzienno-wieczorno-nocnym LDWN (a) oraz nocnym LN (b). 

Przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w otoczeniu linii kolejowych mieszczą się w za-
kresie 0–15 dB, nie stwierdzono występowania warunków akustycznych kwalifikowanych jako bardzo 
złe. Realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. działania określone w programach ochrony śro-
dowiska przed hałasem przyczyniły się do ograniczenia oddziaływania na tereny podlegające ochronie 
akustycznej położone w bliskim sąsiedztwie linii kolejowych. 

3. PODSUMOWANIE 

Mapy akustyczne sporządzone dla terenu największych miast Wielkopolski – Poznania i Kalisza, a 
także dla otoczenia dróg i linii kolejowych o największym natężeniu ruchu, określają stan klimatu aku-
stycznego województwa na obszarach poddanych silnej antropopresji. Jak wynika ze zgromadzonego 
materiału, w województwie wielkopolskim zarówno mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich jak też 
obszarów wiejskich i mniejszych miast narażeni są na wysokie poziomy hałasu w środowisku. Główną 
przyczyną stwierdzonych uciążliwości jest hałas drogowy.  

Zgodnie z dokumentami źródłowymi przytoczonymi w tabeli 5, nieco ponad 28% mieszkańców 
Poznania narażonych jest na hałas drogowy o poziomie dźwięku LDWN powyżej 55 dB, 18,6% mieszkań-
ców eksponowanych jest na hałas drogowy o poziomie dźwięku LN powyżej 50 dB. Ze względu na loka-
lizację lotniska cywilnego i lotniska wojskowego w granicach miasta, około 3,3% mieszkańców Poznania 
jest narażonych na oddziaływanie hałasu lotniczego o poziomie LDWN powyżej 55 dB, a około 0,2% na 
oddziaływanie hałasu lotniczego o poziomie LN powyżej 50 dB. Kolejnym istotnym źródłem hałasu na 
terenie Poznania jest komunikacja tramwajowa. Na hałas tramwajowy o poziomie dźwięku LDWN powy-
żej 55 dB eksponowanych jest 2,75% mieszkańców, natomiast o poziomie dźwięku LN powyżej 50 dB – 
1,7%. Nieco mniejsza jest liczebność populacji mieszkańców Poznania narażonych na hałas pochodzący 
od kolei oraz hałas przemysłowy - na hałas o poziomie dźwięku LDWN powyżej 55 dB eksponowanych 
jest 0,7% mieszkańców, natomiast o poziomie dźwięku LN powyżej 50 dB – 0,4%. W przypadku hałasu 
przemysłowego zarówno na hałas charakteryzowany poziomem LDWN, jak i LN, narażonych jest około 
0,01% mieszkańców miasta.  

W Kaliszu 86,4% mieszkańców (stan na 31.12.2012 r.) narażonych jest na hałas komunikacyjny 
o poziomie dźwięku LDWN powyżej 55 dB oraz 68,6% na hałas o poziomie LN powyżej 50 dB.  

W Lesznie 12,8% mieszkańców eksponowanych jest na hałas o poziomie dźwięku LDWN powyżej 55 
dB pochodzący od dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie, natomiast 14,6% miesz-
kańców na hałas o poziomie dźwięku LN powyżej 50 dB.  

W Koninie na hałas o poziomie dźwięku LDWN powyżej 55 dB pochodzący od dróg o natężeniu ruchu 
powyżej 3 mln pojazdów rocznie, narażonych jest 29,3% mieszkańców, w przypadku poziomu dźwięku 
LN powyżej 50 dB – 17% mieszkańców.  

Gęsta sieć dróg krajowych i wojewódzkich jest również źródłem uciążliwości akustycznych dla  
mieszkańców pozostałych terenów. Na hałas pochodzący od dróg krajowych (z wyłączeniem auto-
strady A2 oraz omówionych wcześniej obszarów Poznania, Kalisza, Konina i Leszna) eksponowanych 
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było ponad 6% mieszkańców, przy czym (6,2%) w przypadku poziomu dźwięku LDWN powyżej 55 dB oraz 
4,8% mieszkańców w przypadku poziomu dźwięku LN powyżej 50 dB (dane dla roku 2012).  

W przypadku Autostrady A2 analogiczne wskaźniki wynoszą 0,25% mieszkańców w przypadku 
LDWN oraz 0,01% w przypadku LN.  

Na hałas o poziomie dźwięku LDWN powyżej 55 dB, pochodzący od dróg wojewódzkich o natężeniu 
ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie, przebiegających poza obszarami miast na prawach powiatu, 
narażonych jest około 2,3% mieszkańców, w przypadku hałasu o poziomie dźwięku LN powyżej 50 dB – 
około 1,8%. W zasięgu oddziaływania hałasu pochodzącego od linii kolejowych o natężeniu ruchu po-
wyżej 30 000 pociągów rocznie (poza obszarami miast na prawach powiatu) o poziomie dźwięku LDWN 
powyżej 55 dB zamieszkuje 0,41% mieszkańców województwa oraz w przypadku poziomu dźwięku LN 
powyżej 50 dB – 0,34%.  

Mapy akustyczne stanowią źródło informacji o stanie klimatu akustycznego oraz podstawę opra-
cowania programów ochrony środowiska przed hałasem. Na terenie województwa wielkopolskiego 
przyjęte zostały następujące programy ochrony środowiska przed hałasem: 

 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania, listopad 2013. 

 Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego na lata 2011-2023. 

 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina, 2015. 

 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna, 2015. 

 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Kalisza, 2013. 

 Program ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 
pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023. 

 Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 
3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 
2014-2023. 

Zarządzający infrastrukturą komunikacyjną oraz obiektami przemysłowymi podejmują w stosunku 
do zidentyfikowanych źródeł hałasu działania służące ograniczeniu oddziaływania akustycznego na śro-
dowisko. Likwidacja istniejących konfliktów akustycznych jest na ogół zadaniem skomplikowanym 
i kosztownym, stąd podstawowe znaczenia ma ochrona klimatu akustycznego na etapie planowania 
przestrzennego, w szczególności tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
oraz przygotowania inwestycji.   
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Podstawy prawne 
Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca 
się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2018 r., poz. 799. 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy -  Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 
oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1085 z późn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, 
których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, 
dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych oraz sposobów określania granic terenów 
objętych tymi mapami, Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz.8. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu 
danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji, Dz. U. z 2007 r. Nr 187 
poz.1340. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, 
linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem, Dz. U. z 2011 r. Nr 140 poz. 824. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów 
prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, tramwajowych, lotnisk oraz portów, 
które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów 
ich prezentacji, Dz. U. z 2003 r. Nr 18, poz. 164. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku, tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 112. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości 
wskaźnika hałasu LDWN, Dz. U. Nr 215, poz. 1414.  
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Materiały wyjściowe  
Mapa akustyczna miasta Kalisz, SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. i ISPIK S.A., MGGP S.A., Grudzień 2012. 

http://msip.kalisz.pl/msip/ 

Dla terenów Kalisza, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, opracowany został 
program ochrony przed hałasem  

https://www.bip.kalisz.pl//ogloszenia/os/posph-kalisz.pdf 

Mapa akustyczna odcinka autostrady płatnej A2 Świecko - Nowy Tomyśl na terenie województwa 
wielkopolskiego, AkustiX, listopad 2016. 

Wykonanie pomiarów hałasu oraz opracowanie map akustycznych dla dróg wojewódzkich Woje-
wództwa Wielkopolskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, Konsorcjum w 
składzie: Pracowania hałasu Wojciech Babicz, LGL Akustyka L. Woźniak, G. Sumara, Ł. Stasiak s.c., li-
stopad 2016. 

Mapa akustyczna miasta Poznania 2017, AkustiX i Lemitor Ochrona Środowiska, czerwiec 2017. 

http://www.poznan.pl/mim/wos/mapa-akustyczna-2017,p,11105,40435.html 

Mapa akustyczna dla odcinków linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocz-
nie, opracowana dla potrzeb państwowego monitoringu środowiska Województwo wielkopolskie, 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., październik 2017. 

https://bip.umww.pl/artykuly/2823961/pliki/20180418112924_20171009wojwielkopolskie.pdf 

Mapa akustyczna autostrady A2 na terenie województwa wielkopolskiego na odcinku węzeł Nowy 
Tomyśl – węzeł Konin, AkustiX, wrzesień 2017. 

http://bip.powiat.konin.pl/koninp/zasoby/files/ochrona_srodowiska/0.2017/listo-
pad/tekst_ma_a2_2017__zal_2_-_wielkopolskie_koninski.pdf 

Mapa akustyczna dla odcinków dróg krajowych nr 5 i nr 12 zlokalizowanych na terenie miasta Leszna, 
po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o.,  
grudzień 2017. 

Mapa akustyczna dla dróg publicznych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie mia-
sta Konina, BAASA Acoustics s.c., grudzień 2017. 

Mapa akustyczna dróg krajowych na terenie województwa wielkopolskiego (zadanie 2), w zarządzie 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Autostrady Wielkopolskiej S.A., konsorcjum w 
składzie: URS Polska Sp. z o.o., AkustiX Sp. z o.o., DHV Polska Sp. z o.o., maj 2012. 

https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/c/czesc-tekstowa_11742/WIELKOPOLSKIE.pdf 

Mapa akustyczna dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie w województwie ku-
jawsko-pomorskim – oddziałujących na przyległe tereny w województwie wielkopolskim (droga kr. 
nr 10 – powiat pilski), InvestEko S.A., kwiecień 2018. 

http://msip.kalisz.pl/msip/
https://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/os/posph-kalisz.pdf
http://www.poznan.pl/mim/wos/mapa-akustyczna-2017,p,11105,40435.html
https://bip.umww.pl/artykuly/2823961/pliki/20180418112924_20171009wojwielkopolskie.pdf
http://bip.powiat.konin.pl/koninp/zasoby/files/ochrona_srodowiska/0.2017/listopad/tekst_ma_a2_2017__zal_2_-_wielkopolskie_koninski.pdf
http://bip.powiat.konin.pl/koninp/zasoby/files/ochrona_srodowiska/0.2017/listopad/tekst_ma_a2_2017__zal_2_-_wielkopolskie_koninski.pdf
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/c/czesc-tekstowa_11742/WIELKOPOLSKIE.pdf

