


Opracowanie:
Anna Wcisło
Wydział Monitoringu Środowiska

Akceptował:

Zatwierdzil:.

w z.  Podkalpack ic
lnspektora

krcgo
i ska

zAŚTĘPcA NACZELNIxA wYDzIAŁU
MoD,itEin gu Sro9owiska

,V, rĄakĄ
mfir inZ."Beata Michatah



Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2013 r.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
Wydział Monitoringu Środowiska 

 
3 

Spis treści 

 

1. Wstęp ................................................................................................................................................... 4 

2. Pojęcia ogólne ..................................................................................................................................... 5 

3. Podstawy prawne oceny hałasu .......................................................................................................... 6 

4. Zakres i metodyka pomiarów............................................................................................................... 8 

5. Główne źródła hałasu w środowisku ................................................................................................... 8 

6. Monitoring hałasu przemysłowego .................................................................................................... 10 

7. Monitoring hałasu komunikacyjnego na podstawie badań PMŚ ....................................................... 11 

7.1. Monitoring hałasu komunikacyjnego w miejscowości Dukla ...................................................... 11 

7.2. Monitoring hałasu komunikacyjnego w mieście Jarosław .......................................................... 14 

7.3. Monitoring hałasu komunikacyjnego we wsi Nowy Żmigród ...................................................... 20 

7.4. Monitoring hałasu komunikacyjnego w mieście Mielec .............................................................. 22 

7.5. Monitoring hałasu komunikacyjnego we wsi Zarszyn ................................................................. 27 

8. Program ochrony środowiska przed hałasem ................................................................................... 30 

9. Podsumowanie .................................................................................................................................. 32 

10. Spis tabel, rycin i literatury............................................................................................................... 33 



Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2013 r.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
Wydział Monitoringu Środowiska 

 
4 

1.  Wstęp 

Hałas jest specyficznym czynnikiem zanieczyszczającym środowisko i stanowiącym przyczynę 
powszechnej degradacji środowiska. Na jakość klimatu akustycznego decydujący wpływ ma rozwój 
infrastruktury transportowej, ilość eksploatowanych źródeł i poziom rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa. Na społeczną percepcję dźwięku ma wpływ szereg czynników fizjologicznych, 
psychologicznych oraz sytuacyjnych. Jak wynika z opracowanych w poprzednich latach map hałasu, 
główny wpływ na klimat akustyczny środowiska w skali globalnej mają drogi.  

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska został zobowiązany do oceny stanu akustycznego środowiska na terenach 
nieobjętych obowiązkiem opracowania map akustycznych. Przeprowadzone w 2013 r. w ramach 
Państwowego monitoringu środowiska pomiary poziomu hałasu stanowiły wypełnienie obowiązku 
wynikającego z ustawy.  

Podstawowym kryterium oceny hałasu w środowisku są dopuszczalne poziomy hałasu na danym 
terenie, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Poziomy dopuszczalne określone 
wskaźnikami: LDWN, LN, LAeqD i LAeqN odnoszą się do różnych grup źródeł oraz rodzajów terenów.  

Ocena klimatu akustycznego województwa podkarpackiego za 2013 r. oparta została o wyniki 
badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach 
realizacji „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 
2013-2015”. Ponadto przy ocenie uwzględniono wyniki pomiarów hałasu przemysłowego 
przeprowadzonych w trakcie działalności kontrolnej WIOŚ oraz przez inne jednostki zobowiązane  
z mocy prawa do ich wykonania. Ocena stanu akustycznego środowiska i pozyskane dane umożliwiły 
wyznaczenie obszarów o ponadnormatywnym poziomie hałasu, na których należy skoncentrować 
działania naprawcze.  

W rozdziale 2 zaprezentowano najważniejsze pojęcia stosowane przy prowadzeniu badań  
i oceny emisji hałasu. W rozdziale 3 i 4 przedstawiono wybrane podstawy prawne w zakresie ochrony 
środowiska przed hałasem oraz zakres i metodykę pomiarów. Główne źródła hałasu występujące na 
terenie województwa podkarpackiego zaprezentowano w rozdziale 5. Wyniki pomiarów: emisji hałasu 
przemysłowego i hałasu komunikacyjnego, zestawiono i przeanalizowano w rozdziałach 6 i 7. Zarys 
„Programu ochrony środowiska przed hałasem” dla terenów, na których poziom hałasu przekracza 
poziom dopuszczalny w Gminie Miasto Rzeszów przedstawiono w rozdziale 8. Podsumowanie pracy 
oraz wnioski końcowe ze zrealizowanych badań stanowi rozdział 9. Spis tabel, rycin oraz literatury 
wykorzystanej w opracowaniu zawarto w rozdziale 10.  
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2. Pojęcia ogólne  

Do najważniejszych pojęć stosowanych przy prowadzeniu badań oraz w celu oceny emisji hałasu 
do środowiska zaliczyć należy następujące [3,20,22]: 
Czas odniesienia – przedział czasu, do którego może być odniesiona wartość równoważnego 
poziomu dźwięku.  
Emisja – wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, 
wody, gleby lub ziemi: substancje, energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola 
elektromagnetyczne. 
Hałas – dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. 
Hałas drogowy – hałas emitowany przez środki komunikacji drogowej i ulicznej, ujmowany w sposób 
kompleksowy. Hałas drogowy identyfikowany jest z łącznym efektem emisji wszystkich pojazdów 
biorących udział w ruchu, a nie z emisją hałasu z pojedynczych samochodów. 
Instalacja – stacjonarne urządzenie techniczne, zespół stacjonarnych urządzeń technicznych 
powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot  
i położonych na terenie jednego zakładu, budowle niebędące urządzeniami technicznym ani ich 
zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.   
Jednorodny odcinek drogi – odcinek drogi o jednorodnych właściwościach ruchu oraz przyległej 
zabudowy.  
Klimat akustyczny – zespół zjawisk akustycznych występujący na danym obszarze, niezależnie od 
źródeł jej wywołujących. Najczęściej klimat akustyczny określa się ilościowo przy pomocy poziomu 
dźwięku (hałasu). 
Plany działań (Program ochrony przed hałasem) – plany sporządzone dla potrzeb zarzadzania emisją 
i skutkami hałasu, w tym, w razie potrzeby, dla potrzeb zmniejszania hałasu. Opracowywany na 
podstawie danych uzyskanych z map akustycznych. 
Poziom dźwięku A wyrażony w [dB] – wartość poziomu ciśnienia akustycznego, skorygowana 
według charakterystyki częstotliwościowej A, wyznaczona zgodnie z Polską Normą. 
Równoważny poziom hałasu - wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego 
dźwięku, skorygowaną według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale 
czasu odniesienia jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku  
o zmiennym poziomie w czasie, równoważny poziom hałasu wyraża się wzorem zgodnie z Polską 
Normą. 
Strategiczna mapa hałasu – oznacza mapę, opracowaną do celów całościowej oceny narażenia na 
hałas z różnych źródeł na danym obszarze, albo do celów sporządzania ogólnych prognoz dla danego 
obszaru. Stanowi wieloaspektową, wielowymiarową diagnozę graficzną oraz opisową stanu 
akustycznego danego obszaru.   
Wskaźniki oceny hałasu – parametr hałasu określony poziomem dźwięku A wyrażonym  
w [dB], w tym: 
 wskaźniki hałasu mające zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki  

w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map 
akustycznych:  
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w 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 dB, wyznaczony w ciągu wszystkich pór 
nocy (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00). 

 wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalenia warunków kontroli korzystania ze środowiska 
w odniesieniu do jednej doby: 

LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 
6.00 do godz. 22.00). 
LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 
22.00 do godz. 6.00). 
 

Dźwięki mają różny charakter, spełniają różną role i są nierozłączną częścią naszego życia. 
Na ryc. 2.1 przedstawiono przykładowy termometr hałasu w środowisku. 
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Pęknięcie balonu 157 dB 
 

Kwik świni 130 dB 
Grzomot 120 dB 

Koncert rokowy 120 dB 
 

  
166 dB Pistolet 
150dB Start samolotu odrzutowego 
130 dB Wiertarka udarowa 

Stadion 117 dB 
Płaczące dziecko 110 dB 

Motocykl 105 dB 
 

 112 dB Syrena ambulansu  
100 dB Spychacz 

Kosiarka mechaniczna 94 dB 
Metro 90 dB 

 

 93 dB Piła stołowa 
87 dB Podnośnik widłowy 

Mikser 85 dB 
Suszarka do włosów 80 dB 

 85 dB Piła ręczna 
80 dB Wywóz śmieci 

Zmywarka 60 dB 
Padający deszcz 50 dB 

 60 dB Konwersacja  
 

Lodówka 43 dB 
Słyszalny szept 30 dB 

Normalny oddech 10 dB 
 
 

 50 dB Transformator  
40 dB Ciche biuro  

 

 
Ryc.2.1. Termometr hałasu [1] 

 

W życiu człowieka dźwięk spełnia podwójną rolę: pożyteczną i uciążliwą. Różne odmiany hałasu 
są wykorzystywane w różnych dziedzinach życia (kultura, technika, zdrowie itp.). W historii zdarzały 
się przypadki wykorzystania dźwięku jako surowych kar dla przestępców, a także do uwalniania 
ludności od uciążliwych plag [11]. Oddziaływanie i wpływ dźwięku na człowieka zależy od wielu 
czynników: wartości poziomu, częstotliwości występowania, długości i charakteru oddziaływania oraz 
innych parametrów opisujących hałas (liczba impulsów, częstotliwość). O nasileniu i charakterze 
reakcji człowieka na hałas decyduje jego subiektywna wrażliwość. Dotyczy ona reakcji emocjonalnych 
i fizjologicznych predyspozycji odbioru dźwięku. Negatywne skutki oddziaływania hałasu na organizm 
 i wszystkie jego funkcje mogą być liczne i różnorodne. 

Ze względu na różną szkodliwość dla zdrowia oraz oddziaływanie na organizm w zależności od 
poziomu hałasu można go podzielić na pięć grup. Hałas o poziomie: 
1. Poniżej 35 dB - jest nieszkodliwy dla zdrowia, może być denerwujący lub przeszkadzać w pracy 

wymagającej skupienia. 
2. W granicach 35 – 70 dB - powoduje zmęczenie układu nerwowego, utrudnia porozumiewanie się, 

zasypianie i wypoczynek, obniża ostrość wzroku. 
3. W granicach 70 – 85 dB - wpływa ujemnie na wydajność pracy, powoduje bóle głowy, osłabienie 

słuchu i zaburzenia nerwowe. 
4. W granicach 85 – 130 dB - powoduje liczne zaburzenia organizmu ludzkiego m.in. układu 

krążenia i pokarmowego. 
5. Powyżej 130 dB - trwale uszkadza słuch, wywołuje drgania niektórych organów wewnętrznych 

człowieka powodując ich schorzenia, choroby psychiczne. 

3. Podstawy prawne oceny hałasu  

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego 
monitoringu środowiska. Na terenach nie objętych obowiązkiem opracowywania map akustycznych 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska został ustawowo zobowiązany do dokonywania oceny 
stanu akustycznego środowiska.  

W odniesieniu do obszarów, na których mapy akustyczne są wykonywane, WIOŚ ma obowiązek 
gromadzenia danych nt. wykonanych map i przechowywania ich w rejestrze.  

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normującym dopuszczalne poziomy hałasu  
w środowisku jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz.826 ze zm.). 

Dopuszczalne poziomy powodowane przez wybrane grupy źródeł przedstawiono w tab. 3.1 – 3.2. 
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Tab. 3.1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu,  

z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie 
elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do 
ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby [24] 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe
1)

 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia 
równy  

16 godzinom 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy  

8 godzinom 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia równy  
8 najmniej korzystnym 
godzinom dnia kolejno 
po sobie następującym 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia równy  
1 najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

1 a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży

2)
 

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

61 56 50 40 

3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 
b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

2)
 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej  
100 tys. mieszkańców

3)
 

68 60 55 45 

Objaśnienia: 
1)

   Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 
2)

   W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 
3)

   Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych  

i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, 

jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 

Tab. 3.2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, 

z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie 
elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do 
prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem [24] 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe
1)

 
Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem 

hałasu 

LDWN 

przedział czasu 
odniesienia równy 

wszystkim  
dobom w roku 

LN 

przedział czasu 
odniesienia równy 

wszystkim  
porom nocy 

LDWN 

przedział czasu 
odniesienia równy 

wszystkim  
dobom w roku 

LN 

przedział czasu 
odniesienia równy 

wszystkim  
porom nocy 

1 a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska  

b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży  

c) Tereny domów opieki społecznej  

d) Tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej  

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe  

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

68 59 55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców

2)
 

70 65 55 45 

Objaśnienia: 
1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 
2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych  

i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, 

jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 
Oceny klimatu akustycznego w 2013 r. w województwie podkarpackim dokonano na podstawie 

wyników pomiarów poziomów hałasu określonego wskaźnikami hałasu mającymi zastosowanie do: 
 prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem,  

w szczególności do sporządzenia map akustycznych: LDWN oraz LN. 
 ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: LAeqD 

oraz LAeqN.  
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W procesie oceny wykorzystano pomocniczą subiektywną skalę Państwowego Zakładu Higieny; 
opracowaną na podstawie badań ankietowych (hałas komunikacyjny, pora dnia). Skala ta przedstawia 
się następująco [5]: 

 

 mała uciążliwość hałasu          LAeq < 52 dB, 

 średnia uciążliwość hałasu   52  LAeq  62 dB, 

 duża uciążliwość hałasu  63  LAeq  70 dB, 

 bardzo duża uciążliwość hałasu         LAeq > 70 dB. 

4. Zakres i metodyka pomiarów 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2013 r. przeprowadził badania 
monitoringowe poziomów hałasu zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska 
województwa podkarpackiego na lata 2013-2015”. Badania wykonano zgodnie z obowiązującymi 
metodami referencyjnymi zawartymi w: 
 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań 

 w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, 
 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalenia 

wartości wskaźnika hałasu L(DWN),  
 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań  

w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez 
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem. 

Łącznie badaniami objęto 5 miejscowości. W każdym wytypowanym rejonie badań zlokalizowane 
zostały punkty pomiarowe.  

Pomiary hałasu przemysłowego prowadzone były w trakcie czynności kontrolnych WIOŚ  
w Rzeszowie oraz przez inne jednostki zobowiązane z mocy prawa do przeprowadzenia pomiarów 
hałasu w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia. 

 

 
 

Rys. 4.1. Zestaw do pomiaru dźwięku [7] 

5. Główne źródła hałasu w środowisku 

Klimat akustyczny województwa podkarpackiego kształtowany jest głównie przez hałas 
komunikacyjny (drogowy, kolejowy i lotniczy) oraz przemysłowy. Sieć komunikacyjną regionu tworzy 
system powiązany z układem krajowym oraz międzynarodowym. Województwo graniczy z: Ukrainą  
i Słowacją. Główne ciągi komunikacyjne przebiegające przez województwo to: droga międzynarodowa 
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E-40 (Francja – Kazachstan), trasa europejska E-371 (Radom – Barwinek), droga krajowa Nr 19 
(Słowacja – kraje nadbałtyckie), magistrala kolejowa E30 (Niemcy – Ukraina) i międzynarodowe 
lotnisko „Rzeszów-Jasionka”.  

Według danych GUS w 2012 r. w województwie podkarpackim gęstość sieci drogowej dróg  
o twardej nawierzchni wynosiła 87,6 km na 100 km

2
. Łączna całkowita długość dróg o nawierzchni 

twardej wyniosła 15630,5 km, z czego drogi krajowe stanowią 771,4 km, drogi wojewódzkie  
1677,6 km, drogi powiatowe 6416,2 km oraz drogi gminne 6765,3 km. Udział długości dróg o twardej 
nawierzchni z terenu woj. podkarpackiego na tle długości dróg w kraju stanowi 5,6 % ogółu dróg [2]. 
Obiektami emitującymi hałas drogowy są m.in.: samochody osobowe i ciężarowe, autobusy, pojazdy 
jednośladowe, ciągniki i maszyny budowlane. Decydujący wpływ na klimat akustyczny ma wzrost 
natężenia ruchu tranzytowego i lokalnego. Na ryc. 5.1 przedstawiono zmiany ilości zarejestrowanych 
pojazdów w województwie podkarpackim w latach 2007-2012. Na stan akustyczny wpływają także 
inne czynniki związane z ruchem tj.:  stan techniczny i prędkość pojazdu, lokalizacja terenów 
mieszkalnych, rodzaj zabudowy i natężenie ruchu. Słabą stroną komunikacji drogowej w wielu 
miejscowościach jest brak obwodnic.  
Pozytywny wpływ na kształtowanie klimatu akustycznego w regionie ma rozbudowa ścieżek 
rowerowych. Według danych GUS w 2012 r. na terenie województwa podkarpackiego ich ilość 
zwiększyła się ok. dwukrotnie (319,2km) w stosunku do roku ubiegłego (186,5 km).   
 

 
Ryc.5.1. Zmiany liczby zarejestrowanych pojazdów w latach 2004-2012 w województwie podkarpackim (przy 

założeniu, że wartość wskaźnika w 2004 r. równa jest 100 %). [2] 
 

 
Ryc.5.2. Ilość pojazdów samochodowych w latach 2009 - 2012 r. w podziale na regiony [2] 

 
Przez teren województwa przebiegają szlaki kolejowe o znaczeniu zarówno państwowym jak  

i regionalnym. Gęstość sieci kolejowej w 2012 r. ogółem wynosiła 5,7 km na 100 km
2
. Długość linii 

kolejowych eksploatowanych wynosi 1024 km, co stanowi zaledwie 5 % całkowitej długości linii 
kolejowych w Polsce [2]. Podstawowy wpływ na emisję hałasu do środowiska ma stan infrastruktury  
i jakość taboru kolejowego. 

W województwie funkcjonuje 6 lotnisk cywilnych, 5 lądowisk wielofunkcyjnych i 5 lądowisk 
sanitarnych. Szczególną rolę komunikacyjną dla regionu pełni międzynarodowe lotnisko Rzeszów-
Jasionka. Analiza statystyki ruchu w 2013 r. wykazała tendencję wzrostową liczby operacji lotniczych 
w stosunku do roku ubiegłego (o ok. 9 %). W 2013 r. odnotowano 13508 operacji lotniczych.  

Jednym z elementów kształtujących klimat akustyczny województwa podkarpackiego jest hałas 
przemysłowy. W województwie podkarpackim wg danych GUS  na koniec 2013 r. zarejestrowanych 
było w rejestrze REGON ok. 159627 jednostek i podmiotów gospodarczych, z czego 44025 stanowi 
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handel i naprawa, 15444 – przetwórstwo przemysłowe, 19955 – budownictwo, 12620 – działalność 
profesjonalna, naukowa i techniczna, 11410 – pozostała działalność usługowa, 10577 – transport 
 i gospodarka magazynowa.  

Hałas lotniczy i kolejowy stanowi problem na stosunkowo niewielkich obszarach i nie jest on 
przez WIOŚ w Rzeszowie monitorowany. Linie kolejowe, trasy wznoszeń i nalotów zlokalizowane są  
z dala od terenów zamieszkania. W przeważającym stopniu o klimacie akustycznym województwa 
decyduje hałas drogowy. Hałas przemysłowy stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym. 

  

 

Rys. 5.3.1 Ruch komunikacyjny, Rzeszów [7] 

 

Rys. 5.3.2 Lotnisko, Rzeszów – Jasionka [7] 

6. Monitoring hałasu przemysłowego 

Hałas emitowany w efekcie prowadzonej działalności gospodarczej obejmujący swoim zasięgiem 
obszary sąsiadujące bezpośrednio z obiektem to hałas przemysłowy.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2013 r. realizował zadania 
bezpośrednio i pośrednio związane z działalnością kontrolną. Wydział Inspekcji wykonywał zadania 
kontrolne w oparciu o „Plan Pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na 
rok 2013”. Jednym z wielu wojewódzkich celów kontroli było sprawdzanie przestrzegania przepisów 
ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu.  

Ocenę stanu zagrożenia środowiska hałasem przemysłowym w 2013 r. oparto na wynikach 
pomiarów podmiotów gospodarczych, zobowiązanych na mocy prawa i decyzji administracyjnych do 
ich wykonania oraz badaniach kontrolnych zrealizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie. 

W 2013 roku przeprowadzono ogółem 22 kontrole z pomiarami emisji hałasu, w tym: 14 kontroli 
planowych i 8 kontroli pozaplanowych (2 bez interwencyjne i 6 interwencyjnych). W ramach kontroli  
z pomiarami hałasu 1 raz wykorzystano Automatyczny system mobilnego monitoringu hałasu. 

Zgodnie z Planem Kontroli na 2013 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
kontrolował spełnianie zasadniczych wymagań wyłącznie przez wyroby w postaci urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. Najczęściej 
kontrolowanymi urządzeniami były: kosiarki, młoty wyburzeniowe, ładowarki, koparki, kosy 
mechaniczne, pilarki spalinowe, przycinarki do żywopłotu. Wydział Inspekcji skontrolował łącznie  
67 wyrobów w zakresie spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Wszystkie kontrolowane wyroby 
podlegały Dyrektywie 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 maja 2000 r. o zbliżeniu 
przepisów prawnych Państw Członkowskich dotyczących emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia 
używane na zewnątrz pomieszczeń. 
W wyniku przeprowadzonych 21 kontroli podmiotów biorących udział w obrocie maszyn i urządzeń,  
w trakcie 2 kontroli stwierdzono niezgodności w przypadku 2 urządzeń. Stwierdzone niezgodności  
i nieprawidłowości stanowią naruszenia z kategorii I ustalonej w Systemie Kontroli tj. brak realizacji lub 
naruszenie obowiązków, niezwiązanych z bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko, 
wynikających z mocy prawa i decyzji administracyjnych. 

Na podstawie ustaleń z kontroli, po stwierdzonych niezgodnościach wyrobów z zasadniczymi 
wymaganiami, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podjął następujące działania: 

 wydał 2 zarządzenia pokontrolne, 
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 przekazał 2 sprawy do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska właściwych terenowo ze 
względu na siedzibę ustalonego producenta i importera wyrobów. 

7. Monitoring hałasu komunikacyjnego na podstawie badań PMŚ 

Do badań hałasu drogowego w 2013 r. zakwalifikowano rejony: Dukli, Jarosławia, Nowego 
Żmigrodu, Mielca i Zarszyna. W obrębie każdego rejonu ustalono sieć punktów referencyjnych. 
Badania monitoringowe obejmowały wyznaczenie czterech rodzajów wskaźników hałasu. Łączna 
liczba punktów pomiarowo-kontrolnych wyniosła 17. Równoważny poziom hałasu (LAeqD, LAeqN) 
wyznaczono w 14 punktach pomiarowo-kontrolnych. Długookresowe wskaźniki hałasu (LDWN, LN) 
wyznaczono w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych. Dla każdego punktu łączna długość pomiarów 
wyniosła 8 dób pomiarowych, z czego:  

 2 doby w dni powszednie oraz 1 dobę podczas weekendu w okresie wiosennym i jesienno-
zimowym,  

 1 dobę w dni powszednie oraz 1 dobę podczas weekendu w okresie letnim. 
W czasie badań terenowych zarejestrowano także inne dane pozaakustyczne niezbędne do 

interpretacji wyników i oceny klimatu akustycznego.  

7.1. Monitoring hałasu komunikacyjnego w miejscowości Dukla 

Dukla to miasto położone wśród wzniesień Beskidu Dukielskiego, nad rzeką Jasiołką, liczy  

ok. 2,2 tys. mieszkańców i jest oddalona ok. 20 km od Krosna oraz ok. 16 km od przejścia 

granicznego w Barwinku. Główne ciągi komunikacyjne przebiegające przez miasto to: 

1. droga krajowa Nr 9 (Dukla-Barwinek), 

2. droga wojewódzka Nr 993 (Gorlice-Nowy Żmigród-Dukla). 

Wymienioną sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe i gminne.  

Długość przebadanego odcinka reprezentatywnego drogi wyniosła 0,45 km, co stanowi ok. 3,4  % 

długości dróg w mieście. 

W 2013 r. w Dukli pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 1 punkcie pomiarowo-

kontrolnym. Badania monitoringowe objęły wyznaczenie wskaźników: LDWN i  LN. W w/w punkcie  

prowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem 

pojazdów ciężkich w porze dnia, wieczoru i nocy. 

Charakterystykę punktu pomiarowo-kontrolnego oraz uzyskane wyniki pomiarów zestawiono  
w tab. 7.1.1 – 7.1.3. Na ryc. 7.1.1 – 7.1.2. zaprezentowano stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu 
oraz wyniki pomiarów i lokalizację punktu pomiarowo-kontrolnego. 

Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz.826 ze zm.) dla 
punktu pomiarowo-kontrolnego dopuszczalne poziomy wynoszą odpowiednio: LDWN = 68 dB  
i LN = 59 dB [24]. 

Długookresowy średni poziom hałasu LDWN dla punktu pomiarowo-kontrolnego wyniósł 73,6 dB, 
zaś LN 66,6 dB. W punkcie tym stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych 
w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Wielkość przekroczenia dla LDWN wyniosła 5,6 dB, zaś 
dla LN 7,6 dB. 

Natężenie ruchu pojazdów ogółem kształtowało się na poziomie: 450 poj/h (pora dnia), 247 poj/h 
(pora wieczoru) i 121 poj/h (pora nocy). Procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 
wynosił  26,4  % (pora dnia), 34,4 % (pora wieczoru) i 44,6 poj/h (pora nocy). 

Poprzednie pomiary hałasu drogowego przeprowadzone zostały w ramach PMŚ przez WIOŚ  
w Rzeszowie w 2004 r. Badania prowadzono w celu określenia warunków akustycznych panujących  
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej Nr 9. Oceny klimatu akustycznego dokonano na 
podstawie wartości równoważnego poziomu dźwięku A porównanego do obowiązujących w tamtym 
czasie norm zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz progowych poziomów hałasu, zamieszczonych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych 
poziomów hałasu. Wybrane wyniki pomiarów zestawiono w tab. 7.1.4. Poziomy równoważnego hałasu 
w porze dnia mieściły się w zakresie od 71,5 dB do 74 dB. Analiza przeprowadzonych pomiarów 
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wykazała przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej 
przez teren. 

Analizując wyniki poziomów hałasu uzyskanych w latach 2004 i 2013 należy zwrócić uwagę na: 
różne wskaźniki oceny warunków akustycznych środowiska, różnice w zasadach prowadzenia 
pomiarów akustycznych oraz wartości dopuszczalnych poziomów hałasu.  

 

 

 
 
 

Ryc. 7.1.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Dukla ul. Trakt Węgierski 2013 [7] 
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Nazwa ulicy 

Dopuszczalny 
poziom 

LDWN 

Wynik  
pomiaru 

LDWN 

Wielkość 
przekroczenia 

Dopuszczalny 
poziom 

LN 

Wynik  
pomiaru 

LN 

Wielkość 
przekroczenia 

dB 

Trakt Węgierski 68 73,6 5,6 59 66,6 7,6 

 
 

Tab. 7.1.1. Charakterystyka punktu pomiarowo-kontrolnego monitoringu hałasu drogowego w Dukli [19] 

Nr 
pkt. 

Nazwa ulicy 

Położenie 
punktu 

pomiarowo-
kontrolnego 

Rodzaj  
i typ 
drogi 

Współrzędne geograficzne 
punktu  

pomiarowo-kontrolnego 

Szacunkowa odległość 
pierwszej linii zabudowy  

od drogi 

Szacunkowa wysokość 
pierwszej linii zabudowy 

Szacunkowa liczba obiektów 
bezpośrednio 

eksponowanych na hałas 

po stronie 
wykonywania 

pomiaru 
[m] 

po 
przeciwnej 

stronie 
[m] 

po stronie 
wykonywania 

pomiaru 
[m] 

po przeciwnej 
stronie 

[m] 

po stronie 
wykonywania 

pomiaru 

po przeciwnej 
stronie 

1. 
Trakt 
Węgierski 

wysokość nad 
poziomem 

terenu 4 [m] 
odległość od 
źródła 3 [m] 

droga 
krajowa 

 Nr 9 
49º33’14,3” 21º40’58,8” 8 8 15-20 10-15 9 16 

 
 
Tab. 7.1.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów w Dukli w 2013 r. [19] 

Czas obserwacji 
Pora dnia 

(6.00 - 18.00) 
Pora wieczoru 
(18.00 - 22.00) 

Pora nocy 
(22.00 - 6.00) 

Natężenie ruchu pojazdów 
[liczba pojazdów/godz.]

*
 

ogółem 450 247 121 

pojazdy lekkie 331 162 67 

pojazdy ciężkie 119 85 54 

Procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu [%] 26,4 34,4 44,6 

* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny  

Tab. 7.1.3.  Hałas komunikacyjny w Dukli w 2013 r. – długookresowy średni poziom dźwięku [19] 
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Ryc. 7.1.2. Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego hałasu komunikacyjnego w Dukli i wartości wyznaczonych 

wskaźników w 2013 r. [5,12] 

 

 
Tab. 7.1.4. Hałas komunikacyjny w Dukli w 2004 r. – równoważny poziom dźwięku [12] 

Nazwa ulicy 

Dopuszczalny  
poziom 

Wynik 
 pomiaru 

Natężenie  ruchu  
pojazdów ogółem 

Procentowy udział pojazdów 
ciężkich w strumieniu ruchu 

LAeqD LAeqN LAeqD LAeqN 6.00 – 22.00 22.00 - 6.00  6.00 – 22.00 22.00 - 6.00  

dB [liczba pojazdów /godz.] [%] 

Trakt Węgierski 60 - 74,0 - 441 - 10,4 - 

Trakt Węgierski 60 50 71,8 68 286 78 18,5 29 

Trakt Węgierski 60 - 71,5 - 301 - 15,6 - 

 

7.2. Monitoring hałasu komunikacyjnego w mieście Jarosław 

Jarosław jest miastem położonym w powiecie jarosławskim, na pograniczu Pogórza 

Rzeszowskiego oraz Doliny Dolnego Sanu, liczy ok. 39 tys. mieszkańców. Ogólna długość dróg  

w mieście wynosi ok. 133 km. Główne ciągi komunikacyjne przebiegające przez miasto to: 

1. droga krajowa Nr 4 (Zgorzelec – Korczowa , międzynarodowa E40), 

2. droga krajowa Nr 77 (Lipnik – Przemyśl),  

3. droga wojewódzka Nr 870 (Sieniawa – Jarosław), 

4. droga wojewódzka Nr 865 (Jarosław – Bełżec), 

5. droga wojewódzka Nr  880 (Jarosław – Pruchnik). 

Wymienioną sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe i gminne.  

W 2013 r. w Jarosławiu pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 7 punktach pomiarowo-
kontrolnych. Lokalizacja punktów nawiązuje do siatki pomiarowej, w której WIOŚ we wcześniejszych 
latach prowadził badania. Badania monitoringowe objęły wyznaczenie czterech rodzajów wskaźników 
hałasu: LAeqD, LAeqN, LDWN i  LN. W 6 punktach (ul. Czarneckiego, Kościuszki, Pełkińskiej, 
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Poniatowskiego, Przemyskiej, Spytka z Jarosławia) określano równoważny poziom hałasu LAeq 
zarówno dla pory dnia jak i dla pory nocy oraz prowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu 
pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich. Wartość długookresowego średniego 
poziomu dźwięku: LDWN i LN wyznaczono w 1 punkcie (ul. Kraszewskiego). Łączna długość 
przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 2,10 km, co stanowi ok. 1,6 % długości 
dróg w mieście. 

Charakterystykę punktów oraz uzyskane wyniki pomiarów zestawiono w tab. 7.2.1 – 7.2.4. Na 
ryc. 7.2.1 – 7.2.4 przedstawiono wybrane wyniki pomiarów i lokalizację punktów pomiarowo-
kontrolnych. 

Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz.826 ze zm.) 
dopuszczalne poziomy dla terenów bezpośrednio przylegających do badanych tras komunikacyjnych 
wynoszą odpowiednio: LAeqD = 61 dB, LAeqD = 65 dB, LAeqN = 56 dB, LDWN = 68 dB, LN = 59 dB [24].  

W trzech punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych 
standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. 

W porze dnia wartości równoważnego poziomu hałasu kształtowały się w przedziale od 52,7 dB 
do 68,0 dB, a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły 1,7 dB  
(ul. Poniatowskiego) i 3,0 dB (ul. Pełkińska). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 50 poj/h  
i najniższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 0 %, odnotowano przy ul. Spytka  
z Jarosławia. Najwyższe natężenie 1802 poj/h  odnotowano przy ul. Poniatowskiego, zaś najwyższy 
udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 7,5 % w rejonie ul. Czarneckiego.  

W odniesieniu do pomocniczej subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu 
Państwowego Zakładu Higieny w porze dnia uzyskane wyniki badań wskazują na średnią  

(52  LAeq  62 dB) i dużą (63  LAeq  70 dB) uciążliwość hałasu komunikacyjnego panującą  
w rejonach analizowanych ciągów. 

W porze nocnej wartość wyznaczonego równoważnego poziomu hałasu wyniosła od 43,7 dB do 
59,2 dB, zaś wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły  0,4 dB (ul. Pełkińska) 
 i 3,2 dB (ul. Poniatowskiego). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 11 poj/h i najniższy udział 
pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 0 %, odnotowano w otoczeniu ul. Spytka z Jarosławia. 
Najwyższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 173 poj/h odnotowano w otoczeniu  
ul. Poniatowskiego, zaś najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 12,5 % w rejonie  
ul.  Czarneckiego.  

Długookresowy średni poziom hałasu LDWN  wyniósł 70 dB, zaś LN 61,8 dB. W punkcie tym 
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji 
spełnianej przez teren. Wielkość przekroczenia dla LDWN wyniosła 2,0 dB, zaś dla LN 2,8 dB. 

Poprzednie pomiary hałasu drogowego w Jarosławiu przeprowadzone zostały przez WIOŚ  
w Rzeszowie w ramach Państwowego monitoringu środowiska w 2002 r. Wyniki z przeprowadzonych 
pomiarów zaprezentowano w tab. 7.2.5. Oceny klimatu akustycznego dokonano na podstawie 
wartości równoważnego poziomu dźwięku A porównanego do obowiązujących w tamtym czasie norm 
zawartych w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Lennictwa z dnia 
13.05.1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

W wyniku przeprowadzonych w 2002 r. badań przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu 
stwierdzono we wszystkich badanych punktach pomiarowych. Wartość równoważnego poziomu 
hałasu mieściła się w zakresie od 57,7 dB do 76,9 dB. W 2013 r. w stosunku do 2002 r. stwierdzono 
różnice pomiędzy wartościami równoważnego poziomu hałasu. Porównując wyniki należy zwrócić 
uwagę na różnice w zasadach prowadzenia pomiarów akustycznych w tych latach.  

W grudniu 2012 r. w ciągu drogi krajowej Nr 4 do ruchu oddana została ponad 11-kilometrowa 
obwodnica Jarosławia. W wyniku realizacji tej inwestycji nastąpiło wyprowadzenie ruchu tranzytowego 
z głównych ulic poza obrzeża miasta i poprawienie przejezdności. Wykonano ekrany akustyczne 
pochłaniające i przeźroczyste oraz zieleń izolacyjną. Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu miasta był 
ruch turystyczny i towarowy w kierunku przejść granicznych Medyka i Korczowa. Budowa obwodnicy 
skutecznie przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego miasta. 
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Ryc.7.2.1 Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Jarosław ul. Przemyska 2013 [7] 
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Tab. 7.2.1. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego w Jarosławiu  [19] 

Nr 
pkt. 

Nazwa ulicy 
Położenie punktu 

pomiarowo-
kontrolnego 

Współrzędne geograficzne 
punktu  

pomiarowo-kontrolnego 

Szacunkowa odległość 
pierwszej linii zabudowy  

od drogi 

Szacunkowa wysokość 
pierwszej linii zabudowy  

Szacunkowa liczba obiektów 
bezpośrednio 

eksponowanych na hałas 

po stronie 
wykonywania 

pomiaru 
[m] 

po przeciwnej 
stronie 

[m] 

po stronie 
wykonywania 

pomiaru 
[m] 

po przeciwnej 
stronie 

[m] 

po stronie 
wykonywania 

pomiaru 

po przeciwnej 
stronie 

1. Czarnieckiego 

wysokość nad 
poziomem terenu  

4 [m] 
odległość od źródła 

1 [m]  

50º00’54,1” 22º40’34,7” 3 2,5 12 15 6 7 

2. Kościuszki 

wysokość nad 
poziomem terenu  

4 [m] 
odległość od źródła 

4 [m] 

50º01’05,5” 22º40’18,0” 30 35 12 15 3 5 

3. Pełkińska 

wysokość nad 
poziomem terenu  

4 [m] 
odległość od źródła 

3 [m] 

50º01’15,6” 22º40’45,3” 5 3 7 10 6 3 

4. Poniatowskiego 

wysokość nad 
poziomem terenu  

4 [m] 
odległość od źródła 

2 [m] 

50º00’49,9” 22º41’13,8” 5 5 13 7 4 11 

5. Przemyska 

wysokość nad 
poziomem terenu  

4 [m] 
odległość od źródła 

3 [m] 

50º00’59,7” 22º41’15,5” 8 3 15 11 4 6 

6. 
Spytka z 
Jarosławia 

wysokość nad 
poziomem terenu  

4 [m] 
odległość od źródła 

2 [m] 

50º01’09,8” 22º40’54,3” 5 3 8 8 4 5 

7. Kraszewskiego 

wysokość nad 
poziomem terenu  

4 [m] 
odległość od źródła 

1,5 [m] 

50º01’06,5” 22º40’37,4” 15 3 12 8-12 13 17 
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Tab. 7.2.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów w Jarosławiu 

 w 2013 r. [19] 

Nazwa ulicy 

Natężenie ruchu pojazdów 
[liczba pojazdów/godz.]

* 
Procentowy udział  
pojazdów ciężkich  
w strumieniu ruchu  

 [%] ogółem 
pojazdy  
lekkie 

pojazdy  
ciężkie 

Pora dnia (6.00 – 22.00) 

Czarnieckiego 80 74 6 7,5 

Pełkińska 582 549 33 5,7 

Poniatowskiego 1802 1678 124 6,9 

Przemyska 374 374 0 0 

Spytka z Jarosławia 50 50 0 0 

Pora nocy (6.00 – 22.00) 

Czarnieckiego 16 14 2 12,5 

Kościuszki 35 33 2 5,7 

Pełkińska 85 76 9 10,6 

Poniatowskiego 173 163 10 5,8 

Przemyska 51 51 0 0 

Spytka z Jarosławia 11 11 0 0 

* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny  
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Ryc. 7.2.2. Natężenie ruchu w Jarosławiu w 2013 r. [19] 

 
 

Tab. 7.2.3. Hałas komunikacyjny w Jarosławiu w 2013 r. – równoważny poziom dźwięku [19] 

Nazwa ulicy 

Dopuszczalny 
poziom 

LAeqD 

Wynik  
pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 
przekroczenia 

Dopuszczalny 
poziom 

LAeqN 

Wynik pomiaru 
LAeqN 

Wielkość 
przekroczenia 

dB 

Czarnieckiego 65 58,6 - 56 53,4 - 

Kościuszki 61 60,8 - 56 54,0 - 

Pełkińska 65 68,0 3 56 56,4 0,4 

Poniatowskiego 65 66,7 1,7 56 59,2 3,2 

Przemyska 65 57,8 - 56 50,2 - 

Spytka z Jarosławia 61 52,7 - 56 43,7 - 
 

Tab. 7.2.4. Hałas komunikacyjny w Jarosławiu w 2013 r. – długookresowy średni poziom dźwięku [19] 

Nazwa ulicy 

Dopuszczalny 
poziom 

LDWN 

Wynik  
pomiaru 

LDWN 

Wielkość 
przekroczenia 

Dopuszczalny 
poziom 

LN 

Wynik pomiaru 
LN 

Wielkość 
przekroczenia 

dB 

Kraszewskiego 68 70,0 2,0 59 61,8 2,8 
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Ryc. 7.2.4. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego w Jarosławiu i wartości 

wyznaczonych wskaźników w 2013 r. [7,19] 
 
 

Tab. 7.2.5. Zestawienie wyników pomiarów poziomu hałasu komunikacyjnego w Jarosławiu w latach 2002 

   i 2013 [19] 

Lokalizacja punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

2002 2013 

Wynik pomiaru 
LAeq D 

Natężenie ruchu 
pojazdów 

[liczba 
pojazdów/godz.]

*
 

Wynik pomiaru 
LAeq D 

Natężenie ruchu 
pojazdów 

[liczba 
pojazdów/godz.]

*
 

Kościuszki 69,1 315 60,8 381 
Pełkińska 69,7 – 72,8 449 - 596 68,0 978 
Poniatowskiego 70,1 539 66,7 276 
* - natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny w porze dnia 
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7.3. Monitoring hałasu komunikacyjnego we wsi Nowy Żmigród 

Nowy Żmigród to wieś znajdująca się w odległości ok. 19 km na południe od Jasła, położona 
 w widłach rzeki Wisłoki i potoku Niegoszcz. Miejscowość liczy ok. 1,4 tys. mieszkańców. Główne ciągi 
komunikacyjne przebiegające przez miejscowość to: 

1. droga wojewódzka Nr 992 (Nowy Żmigród-Krempna), 

2. droga wojewódzka Nr 993 (Nowy Żmigród-Dukla). 

Wymienioną sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Budynki mieszkalne zlokalizowane 
są wzdłuż głównych dróg miejscowości.  

W 2013 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie po raz pierwszy prowadził 
badania hałasu drogowego na terenie Nowego Żmigrodu. Pomiary przeprowadzono w 1 punkcie 
pomiarowo-kontrolnym, w którym wyznaczono równoważny poziom hałasu (LAeqD, LAeqN) oraz 
prowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem 
pojazdów ciężkich. 

Długość przebadanego odcinka reprezentatywnego drogi wyniosła 0,38 km, co stanowi ok. 2,6 % 
długości dróg we wsi. 

Charakterystykę punktu pomiarowo-kontrolnego oraz uzyskane wyniki pomiarów zestawiono  
w tab. 7.3.1 – 7.3.3. Na ryc. 7.3.1 – 7.3.2. zaprezentowano stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu 
oraz wyniki pomiarów i lokalizację punktu pomiarowo-kontrolnego. 

Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz.826 ze zm.) 
dopuszczalne poziomy dla terenów bezpośrednio przylegających do badanych tras komunikacyjnych 
wynoszą odpowiednio: LAeqD = 65 dB, LAeqN = 56 dB. [24]. 

W badanym punkcie pomiarowo-kontrolnym (ul. Dukielska) wartość równoważnego poziomu 
hałasu w porze dnia wyniosła 64,9 dB, zaś dla pory nocy 63,0 dB. W punkcie tym dla pory dnia nie 
odnotowano przekroczenia standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. 
Dla pory nocy wartość stwierdzonego przekroczenia wyniosła 7 dB.  

Natężenie ruchu pojazdów ogółem dla pory dnia kształtowało się na poziomie: 190 poj/h, zaś 
procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynosił 14,7 %. W porze nocy 
zarejestrowano 72 poj/h, a procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynosił 31,9 %. 

Klimat akustyczny wsi kształtowany jest gównie przez tranzytowy ruch drogowy w kierunku 
przejścia granicznego. Droga wojewódzka Nr 993 krzyżuje się z droga krajową Nr 9 biegnącą  
w kierunku przejścia granicznego w Barwinku. Niewielka różnica pomiędzy wartościami 
równoważnego poziomu hałasu w dzień i w nocy spowodowana jest być może ponad dwukrotnym 
wzrostem ilości procentowego udziału pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu. Pojazdy ciężkie  
w dużym stopniu przyczyniają się do wzrostu poziomu hałasu. 

W odniesieniu do pomocniczej subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu 
Państwowego Zakładu Higieny w porze dnia uzyskane wyniki badań wskazują na dużą  

(63  LAeq 70 dB) uciążliwość hałasu komunikacyjnego panującą w rejonach analizowanego ciągu 
drogowego Nowego Żmigrodu. 

 

 
 

Ryc. 7.3.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Nowy Żmigród ul. Dukielska 2013 [19] 
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Tab. 7.3.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów w Nowym Żmigrodzie w 2013 r. [19] 

Nr 
pkt. 

Nazwa ulicy 

Natężenie ruchu pojazdów 
[liczba pojazdów/godz.]

* Procentowy udział pojazdów 
ciężkich w strumieniu ruchu 

[%] 
ogółem pojazdy lekkie pojazdy ciężkie 

Pora dnia (6.00 – 22.00) 

1. Dukielska 190 162 28 14,7 

Pora nocy (22.00 – 6.00) 

1. Dukielska 72 49 23 31,9 

 
 

Tab. 7.3.3. Hałas komunikacyjny w Nowym Żmigrodzie w 2013 r. – równoważny poziom dźwięku [19] 

Nazwa ulicy 

Dopuszczalny 
poziom 

LAeqD 

Wynik  
pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 
przekroczenia 

Dopuszczalny 
poziom 

LAeqN 

Wynik pomiaru 
LAeqN 

Wielkość 
przekroczenia 

dB 

Dukielska 65 64,9 - 56 63 7 

 
 

Tab. 7.3.1. Charakterystyka punktu pomiarowo-kontrolnego monitoringu hałasu drogowego w Nowym Żmigrodzie [19] 

Nr 
pkt. 

Nazwa ulicy 
Położenie punktu 

pomiarowo-
kontrolnego 

Rodzaj  
 i typ drogi 

Współrzędne geograficzne 
punktu  

pomiarowo-kontrolnego 

Szacunkowa odległość 
pierwszej linii zabudowy  

od drogi 

Szacunkowa wysokość 
pierwszej linii zabudowy 

Szacunkowa liczba obiektów 
bezpośrednio 

eksponowanych na hałas 

po stronie 
wykonywania 

pomiaru 
[m] 

po 
przeciwnej 

stronie 
[m] 

po stronie 
wykonywania 

pomiaru 
[m] 

po przeciwnej 
stronie 

[m] 

po stronie 
wykonywani
a pomiaru 

po przeciwnej 
stronie 

1. Dukielska 

wysokość nad 
poziomem terenu  

4 [m] 
odległość od źródła 

5 [m] 

droga 
wojewódzka  

 Nr 993 
49º36’06,2” 21º31’36,7” 15 10 5-10 5-10 11 13 

 

* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny w porze dnia i porze nocy 
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Ryc. 7.3.2. Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego hałasu komunikacyjnego w Nowym Żmigrodzie i wartości 

wyznaczonych wskaźników w 2013 r. [7,19] 

 

7.4. Monitoring hałasu komunikacyjnego w mieście Mielec 

Mielec jest miastem położonym w powiecie mieleckim, w dolinie Wisłoki w Kotlinie 
Sandomierskiej, liczy ok. 62 tys. mieszkańców. Przez miasto przebiega jednotorowa 
niezelektryfikowana linia kolejowa, a w granicach miasta zlokalizowane jest lotnisko. Ogólna długość 
dróg w mieście wynosi ok. 177 km. Główne ciągi komunikacyjne przebiegające przez miasto to: 

1. droga wojewódzka Nr 875 (Mielec - Kolbuszowa), 
2. droga wojewódzka Nr 984 (Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec), 
3. droga wojewódzka Nr 985 (Nagnajów - Mielec - Dębica). 
Wymienioną sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Drogi te w zdecydowany sposób 

kształtują klimat akustyczny miasta.  
W 2013 r. w Mielcu pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 7 punktach pomiarowo-

kontrolnych. Lokalizacja punktów nawiązuje do siatki pomiarowej, w której WIOŚ we wcześniejszych 
latach prowadził pomiary. Badania monitoringowe objęły wyznaczenie czterech rodzajów wskaźników 
hałasu: LAeqD, LAeqN, LDWN i LN. W 6 punktach (al. Ducha Świętego, ul.: Jagiellończyka, Kilińskiego, 
Mickiewicza, Niepodległości, Witosa) określano równoważny poziom hałasu LAeq zarówno dla pory 
dnia jak i dla pory nocy oraz prowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu pojazdów, ze 
szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich. Wartość długookresowego średniego poziomu 
dźwięku: LDWN i LN wyznaczono w 1 punkcie (ul. Wolności). Łączna długość przebadanych odcinków 
reprezentatywnych dróg wyniosła 2,70 km, co stanowi ok. 1,52 % długości dróg w mieście. 

Charakterystykę punktów oraz uzyskane wyniki pomiarów zestawiono w tab. 7.4.1 – 7.4.4.  
Na ryc. 7.4.1 – 7.4.4 przedstawiono wybrane wyniki pomiarów i lokalizację punktów pomiarowo-
kontrolnych. 

Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz.826 ze zm.) 
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dopuszczalne poziomy dla terenów bezpośrednio przylegających do badanych tras komunikacyjnych 
wynoszą odpowiednio: LAeqD = 61 dB, LAeqD = 65 dB, LAeqN = 56 dB, LDWN = 68 dB, LN = 59 dB [24].  

W jednym punkcie pomiarowo-kontrolnych w porze dnia nie stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. 

Wartości równoważnego poziomu hałasu w porze dnia kształtowały się w przedziale od 63,6 dB 
do 69,6 dB, a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu mieściły się w zakresie  
od 1,5 dB (ul. Niepodległości) do 6,1 dB (ul. Kilińskiego). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 
172 poj/h odnotowano w rejonie ul. Witosa, zaś najniższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 
2,1 % w rejonie ul.: Jagiellończyka i Mickiewicza. Najwyższe natężenie 854 poj/h odnotowano  
w rejonie al. Niepodległości, zaś najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 22,7 %  
w rejonie ul. Witosa.  

W odniesieniu do pomocniczej subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu 
Państwowego Zakładu Higieny w porze dnia uzyskane wyniki badań wskazują na dużą  
(63 ≤ LAeq ≤ 70 dB) uciążliwość hałasu komunikacyjnego panującą w rejonach analizowanych 
ciągów. 

W porze nocnej wartość wyznaczonego równoważnego poziomu hałasu wyniosła od 56,8 dB do 
63,8 dB, zaś wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu od 0,8 dB (al. Ducha Świętego) do  
7,8 dB (al. Niepodległości). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 30 poj/h odnotowano  
w rejonie al. Ducha Świętego, zaś najniższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 4,3 %  
w rejonie al. Niepodległości. Najwyższe natężenie 138 poj/h odnotowano w rejonie al. Niepodległości, 
zaś najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 20,8 % w rejonie ul. Mickiewicza.  

Długookresowy średni poziom hałasu LDWN wyniósł 72,3 dB, zaś LN 63,8 dB. W punkcie tym 
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji 
spełnianej przez teren. Wielkość przekroczenia dla LDWN wyniosła 4,3 dB, zaś dla LN 4,8 dB. 

Poprzednie pomiary hałasu drogowego w Mielcu przeprowadzone były przez WIOŚ w Rzeszowie  
w ramach Państwowego monitoringu środowiska w 2008 r. Wybrane wyniki z przeprowadzonych 
pomiarów zaprezentowano w tab. 7.2.5. Oceny klimatu akustycznego dokonano na podstawie 
wartości długookresowego średniego poziomu dźwięku porównanego do obowiązujących w tamtym 
czasie norm zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W wyniku przeprowadzonych w 2008 r. badań 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu stwierdzono we wszystkich badanych punktach 
pomiarowych. W 2013 r. w stosunku do 2008 r. stwierdzono różnice pomiędzy wartościami 
długookresowego średniego poziomu dźwięku (ok. 5-7 dB). Porównując wyniki należy zwrócić uwagę 
na różnice w zasadach prowadzenia pomiarów akustycznych w tych latach oraz fakt, że w 2008 r. 
długookresowe pomiary hałasu wykonywane były przez WIOŚ w Rzeszowie po raz pierwszy i miały 
charakter pilotażowy. Od 2012 r. trwają prace przy budowie drogi obwodowej Mielca, całkowita 
długość trasy wyniesie ok. 17 km. Budowa obwodnicy skutecznie przyczyni się do poprawy klimatu 
akustycznego miasta. 

 

 
 

Ryc.7.4.1 Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Mielec ul. Wolności 2013 [7] 
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Tab. 7.4.1. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego w Mielcu [19] 

Nr 
pkt. 

Nazwa ulicy 

Położenie 
punktu 

pomiarowo-
kontrolnego 

Współrzędne geograficzne 
punktu  

pomiarowo-kontrolnego 

Szacunkowa odległość 
pierwszej linii zabudowy  

od drogi 

Szacunkowa wysokość 
pierwszej linii zabudowy 

Szacunkowa liczba obiektów 
bezpośrednio 

eksponowanych na hałas 

po stronie 
wykonywania 

pomiaru 
[m] 

po przeciwnej 
stronie 

[m] 

po stronie 
wykonywania 

pomiaru 
[m] 

po 
przeciwnej 

stronie 
[m] 

po stronie 
wykonywania 

pomiaru 

po 
przeciwnej 

stronie 

1 al. Ducha Świętego 

wysokość nad 
poziomem 

terenu 4 [m] 
odległość od 
źródła 2 [m] 

50º17’48,8” 21º25’3,8” 25 30 15 15 5 5 

2 Jagiellończyka 

wysokość nad 
poziomem 

terenu 4 [m] 
odległość od 
źródła 2 [m] 

50º17’43,9” 21º25’50,5” 20 - 15  -  3 - 

3 Kilińskiego 

wysokość nad 
poziomem 

terenu 4 [m] 
odległość od 
źródła 2 [m] 

50º17’26,5” 21º24’51,3” 5 20 5-8  10-15 9 7 

4 Mickiewicza 

wysokość nad 
poziomem 

terenu 4 [m] 
odległość od 
źródła 2 [m] 

50º17’11,4” 21º25’17,5” 5 4 8 - 10 8 - 10 9 9 

5. al. Niepodległości 

wysokość nad 
poziomem 

terenu 4 [m] 
odległość od 
źródła 2 [m] 

50º17’40,0” 21º26’18,5” 10 10 13 13 3 3 

6. Witosa 

wysokość nad 
poziomem 

terenu 4 [m] 
odległość od 
źródła 2 [m] 

50º16’36,7” 21º28’40,4” 15 25 5-8 5-8 12 11 

7. Wolności 

wysokość nad 
poziomem 

terenu 4 [m] 
odległość od 
źródła 2 [m] 

50º17’18,9” 21º27’01,8” 20 17 8-10 8-10 18 17 
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Tab. 7.4.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów w Mielcu  

  w 2013 r. [19] 

Nr 
pkt. 

Nazwa ulicy 

Natężenie ruchu pojazdów 
[liczba pojazdów/godz.]

* Procentowy udział pojazdów 
ciężkich w strumieniu ruchu 

[%] 
ogółem pojazdy lekkie pojazdy ciężkie 

Pora dnia (6.00 – 22.00) 

1. al. Ducha Świętego 192 183 9 4,7 

2. Jagiellończyka 474 464 10 2,1 

3. Kilińskiego 367 344 23 6,3 

4. Mickiewicza 652 638 14 2,1 

5. al. Niepodległości 854 830 24 2,8 

6. Witosa 172 133 39 22,7 

Pora nocy (22.00 – 6.00) 

1. al. Ducha Świętego 30 28 2 6,7 

2. Jagiellończyka 34 32 2 5,9 

3. Kilińskiego 42 38 4 9,5 

4. Mickiewicza 48 38 10 20,8 

5. al. Niepodległości 138 132 6 4,3 

6. Witosa 34 27 7 20,6 

* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny  

 

 
Ryc. 7.4.2. Natężenie ruchu w Mielcu w 2013 r. [19] 

 
 
 

 

Tab. 7.4.3. Hałas komunikacyjny w Mielcu w 2013 r. – równoważny poziom dźwięku [19] 

Nazwa ulicy 

Dopuszczalny 
poziom 

LAeqD 

Wynik 
pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 
przekroczenia 

Dopuszczalny 
poziom 

LAeqN 

Wynik 
pomiaru 

LAeqN 

Wielkość 
przekroczenia 

[dB] 

al. Ducha Świętego 65 63,6 - 56 56,8 0,8 

Jagiellończyka 65 67,3 2,3 56 58,0 2,0 

Kilińskiego 61 67,1 6,1 56 57,9 1,9 

Mickiewicza 65 69,6 4,6 56 61,7 5,7 

al. Niepodległości 65 66,5 1,5 56 63,8 7,8 

Witosa 61 66,7 5,7 56 61,4 5,4 
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Tab. 7.4.4. Hałas komunikacyjny w Mielcu w 2013 r. – długookresowy średni poziom dźwięku [19] 

Nazwa ulicy 

Dopuszczalny 
poziom 

LDWN 

Wynik  
pomiaru 

LDWN 

Wielkość 
przekroczenia 

Dopuszczalny 
poziom 

LN 

Wynik 
pomiaru 

LN 

Wielkość 
przekroczenia 

dB 

Wolności 68 72,3 4,3 59 63,8 4,8 
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równoważny poziom dźwięku dla pory nocy
długookresowy poziom dźwięku z uzględnieniem pory: dnia, wieczoru i nocy
długookresowy poziom dźwięku z uzględnieniem pory nocy
dopuszczalny poziom dźwięku, LAeqD, LDWN
dopuszczalny poziom dźwięku LAeqN, LN

 
Ryc. 7.4.3. Hałas komunikacyjny w Mielcu w 2013 r. [12] 

 

 
 
 
 

Ryc. 7.4.4. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego w Mielcu i wartości 

wyznaczonych wskaźników w 2013 r. [7,19] 
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Tab. 7.4.5. Zestawienie wyników pomiarów długookresowego średniego poziomu dźwięku w Mielcu, ul. Wolności 

w latach 2008 i 2013 [19] 
 

Rok pomiarów 

Dopuszczalny 
poziom 

LDWN 

Wynik  
pomiaru 

LDWN 

Wielkość 
przekroczenia 

Dopuszczalny 
poziom 

LN 

Wynik 
pomiaru 

LN 

Wielkość 
przekroczenia 

dB 

2008 60 67 7 50 57 7 

2013 68 72,3 4,3 59 63,8 4,8 
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Ryc. 7.4.5. Hałas komunikacyjny w Mielcu latach 2008 i 2013 [19] 

7.5. Monitoring hałasu komunikacyjnego w miejscowości Zarszyn 

Zarszyn to wieś położona w powiecie sanockim, nad potokiem Pielnica, ok. 73 km od Rzeszowa. 
Miejscowość liczy ok. 9 tys. mieszkańców. Główny ciąg komunikacyjny przebiegający przez Zarszyn  
to droga krajowa Nr 28 (Zator – Sanok - Medyka) uzupełniany przez drogi powiatowe i gminne. 
Budynki mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż głównych dróg wsi.  

W 2013 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie po raz pierwszy prowadził 
badania hałasu drogowego na terenie Zarszyna. Pomiary przeprowadzono w 1 punkcie pomiarowo-
kontrolnym, w którym wyznaczono równoważny poziom hałasu (LAeqD, LAeqN) oraz prowadzono 
ewidencję natężenia i struktury ruchu pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich.  

Długość przebadanego odcinka reprezentatywnego drogi wyniosła 0,36 km, co stanowi ok. 3,8 % 
długości dróg we wsi. 

Charakterystykę punktu pomiarowo-kontrolnego oraz uzyskane wyniki pomiarów zestawiono  
w tab. 7.5.1 – 7.5.3. Na ryc. 7.5.1 – 7.5.2. zaprezentowano wybrane stanowisko pomiarowe 
monitoringu hałasu oraz wyniki pomiarów i lokalizację punktu pomiarowo-kontrolnego. 

Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz.826 ze zm.) dla 
punktu pomiarowo-kontrolnego dopuszczalne poziomy wynoszą odpowiednio: LAeqD = 65 dB,  
LAeqN = 56 dB. [24]. 

W badanym punkcie pomiarowo-kontrolnym (ul. Podkarpacka) wartości równoważnego poziomu 
hałasu w porze dnia wyniosła 68,7 dB, zaś dla pory nocy 64,0 dB. W punkcie tym odnotowano 
przekroczenia standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Dla pory dnia 
wartość stwierdzonego przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu wyniosła 3,7 dB, zaś dla pory 
nocy wyniosła 8 dB.  

Natężenie ruchu pojazdów ogółem dla pory dnia kształtowało się na poziomie: 408 poj/h, zaś 
procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynosił 12,5 %. W porze nocy 
zarejestrowano 92 poj/h, a procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynosił 9,8 %. 

Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu we wsi Zarszyn jest ruch tranzytowy pojazdów ze 
znacznym udziałem pojazdów ciężkich w kierunku przejścia granicznego. Droga Krajowa Nr 28 
przebiegająca przez Zarszyn biegnie w kierunku Medyki, przejścia granicznego z Ukrainą. 

W odniesieniu do pomocniczej subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu 
Państwowego Zakładu Higieny w porze dnia uzyskane wyniki badań wskazują na dużą  

(63  LAeq 70 dB) uciążliwość hałasu komunikacyjnego panującą w rejonach analizowanego ciągu 
drogowego. 
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Ryc. 7.5.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Zarszyn ul. Podkarpacka 2013 [7] 
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Tab. 7.5.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów  w Zarszynie w 2013 r. [19] 

Nr pkt. Nazwa ulicy 

Natężenie ruchu pojazdów 
[liczba pojazdów/godz.]

* Procentowy udział pojazdów ciężkich  
w strumieniu ruchu 

[%] 
ogółem pojazdy lekkie pojazdy ciężkie 

Pora dnia (6.00 – 22.00) 

1. Podkarpacka 408 357 51 12,5 

Pora nocy (22.00 – 6.00) 

1. Podkarpacka 92 83 9 9,8 

 
 

Tab. 7.5.3. Hałas komunikacyjny w Zarszynie w 2013 r. – równoważny poziom dźwięku [19] 

Nazwa ulicy 

Dopuszczalny 
poziom 

LAeqD 

Wynik  
pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 
przekroczenia 

Dopuszczalny 
poziom 

LAeqN 

Wynik pomiaru 
LAeqN 

Wielkość 
przekroczenia 

dB 

Podkarpacka 65 68,7 3,7 56 64 8 

Tab. 7.5.1. Charakterystyka punktu pomiarowo-kontrolnego monitoringu hałasu drogowego w Zarszynie [19] 

Nr 
pkt. 

Nazwa ulicy 
Położenie punktu 

pomiarowo-
kontrolnego 

Rodzaj  
 i typ drogi 

Współrzędne geograficzne 
punktu  

pomiarowo-kontrolnego 

Szacunkowa odległość 
pierwszej linii zabudowy  

od drogi 

Szacunkowa wysokość 
pierwszej linii zabudowy 

Szacunkowa liczba obiektów 
bezpośrednio 

eksponowanych na hałas 

po stronie 
wykonywania 

pomiaru 
[m] 

po przeciwnej 
stronie 

[m] 

po stronie 
wykonywania 

pomiaru 
[m] 

po przeciwnej 
stronie 

[m] 

po stronie 
wykonywani
a pomiaru 

po przeciwnej 
stronie 

1. Podkarpacka 

wysokość nad 
poziomem terenu  

4 [m] 
odległość od 
źródła 5 [m] 

droga 
krajowa 
 Nr 28 

49º34’54,1” 22º00’33,8” 10 10 10-15 10-15 5 16 

* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny  
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Ryc. 7.5.2. Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego hałasu komunikacyjnego w Zarszynie i wartości 

wyznaczonych wskaźników w 2013 r. [7,19] 

8. Program ochrony środowiska przed hałasem  

„Program ochrony środowiska przed hałasem” dla terenów, na których poziom hałasu przekracza 
poziom dopuszczalny w Gminie Miasto Rzeszów został uchwalony uchwałą Nr LI/976/2013 Rady 
Miasta Rzeszowa w dniu 23 kwietnia 2013 r. Program ochrony przed hałasem wykonano po raz 
pierwszy i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ma on być aktualizowany co pięć lat, a także 
w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę planu lub harmonogramu realizacji. 

W programie zaprezentowano m.in. część opisową, ograniczenia i obowiązki wynikające  
z realizacji programu, uzasadnienie zakresu zagadnień i sposobu uwzględniania w programie uwag, 
wniosków i zastrzeżeń zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych oraz streszczenie 
niespecjalistyczne. Podstawą do wykonania Programu była mapa akustyczna miasta Rzeszów, 
opracowana w 2011 r. i zaktualizowana w 2013 r. do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109).  

Miasto Rzeszów zamieszkuje ok. 182 tys. osób. Tereny rolne zajmują ok 63,2 % powierzchni 
miasta, tereny zurbanizowana ok. 31,7 %, zaś leśne i nieużytki ok. 4,1 %. Rzeszów jest ważnym 
węzłem komunikacyjnym regionu. Główne ciągi komunikacyjne przebiegające przez miasto to: drogi 
krajowe Nr: 4, 9, 19 i koleje Nr: 91, 71, 106. Międzynarodowy port lotniczy Rzeszów Jasionka znajduje 
się ok 10 km od centrum Rzeszowa.  

Z map akustycznych wynika, że największe przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu 
powoduje ruch drogowy (do 15 dB) . Obejmuje on swoim oddziaływaniem teren prawie całego miasta. 
Pozostałe grupy hałasu (kolejowy, przemysłowy) powodują niższe przekroczenia obowiązujących 
standardów akustycznych i mają charakter lokalny.   

W ramach Programu dla problematycznych terenów zaproponowano trzy główne rodzaje działań: 
krótkookresowe (zrealizowane w trakcie trwania programu), długookresowe (realizacja działań  
w czasie trwania tego programu i w kolejnych programach) i związane z edukacją społeczną 
(prowadzone w sposób ciągły).  

Ustalając listę priorytetów działań brano pod uwagę zarówno wielkość przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu hałasu, jak i liczbę zagrożonych mieszkańców. Do wyselekcjonowania tych 
obszarów wykorzystano wskaźnik M określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  
14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program 
ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. 2002 nr 179 poz. 1498). Dokonano analizy mapy 
akustycznej, w ramach której opracowano rozkład wskaźnika M i jego podziału na dwie grupy (poniżej 

http://bip.erzeszow.pl/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-vi-kadencji/uchwaly-podjete-w-2013-roku/14876,uchwala-nr-li9762013.html
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i powyżej wartości 30). Do każdej z nich przypisano priorytet (niski i wysoki). Priorytety te określają, 
dla których terenów działania naprawcze powinny być wykonane w pierwszej kolejności.  

Z programu wynika, że założonym celem strategii krótkookresowej jest ograniczenie zasięgu 
uciążliwości akustycznych tzw. „gorących punktów” w możliwie najefektywniejszy sposób. W strategii 
krótkoterminowej uwzględniono trzy inwestycje, które będą mieć znaczący wpływ na klimat akustyczny 
miasta: budowę autostrady A4, drogi ekspresowej S19 oraz opracowanie i wdrożenie systemu 
obszarowego sterowania ruchem drogowym.  
Działania naprawcze krótkoterminowe zaproponowano dla sześciu obszarów:  

 ul. Marszałkowskiej, na odcinku od ronda Jana Pawła II do wiaduktu kolejowego, 

 al. Gen. Okulickiego na odcinku skrzyżowania z ul. W. Broniewskiego do skrzyżowania  
z ul. Krakowską, 

 ul. Krakowskiej na odcinku od skrzyżowania z al. Gen. Okulickiego do Wiaduktu Śląskiego, 

 ul. Warszawskiej na odcinku od węzła z Aleją Wyzwolenia do ronda Jana Pawła II, 

 al. Marszałka Piłsudskiego od mostu Lwowskiego do ul. Targowej, 

 ul. Gen. Jarosławia Dąbrowskiego na odcinku od Trasy Zamkowej do al. Batalionów Chłopskich.  

Ponadto dla osiągnięcia założonego celu zaproponowano m.in. objecie miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego całego obszaru znajdującego się w granicach miasta, 
wprowadzenie wytycznych do planowania oraz podjęcia działań mających na celu uchwalenie 
lokalizacji obszarów cichych.   

W ramach działań długookresowych określano inwestycje, których realizacja obywać będzie się 
w dłuższej perspektywie czasowej. Zaproponowano m.in.: konsekwentną realizację projektów 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszów (przyjętą uchwałą Nr XLIV/840/2012 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r.), inwestycje obszarowe mające na celu uspokojenie ruchu, 
zapewnienie priorytetu komunikacji zbiorowej, politykę parkingową, strefowanie funkcji zabudowy, 
skutecznie i konsekwentne egzekwowanie ograniczeń (ruchu, prędkości i tonażu). W budżecie miasta 
w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta zarezerwowano środki na 38 działań naprawczych 
zaplanowanych do realizacji do 2022 r.  

W ramach działań edukacyjnych zaproponowano działania skierowane przede wszystkim do 
społeczeństwa, m.in.: promocję komunikacji zbiorowej i pojazdów „cichych”, promocję komunikacji 
rowerowej i ścieżek rowerowych, udział mediów w konsultacjach społecznych i edukacji 
społeczeństwa, ukierunkowanie planowania przestrzennego uwzględniającego zagrożenie hałasem. 

Szczegółowy „Program ochrony środowiska przed hałasem” dla terenów, na których poziom 
hałasu przekracza poziom dopuszczalny w Gminie Miasto Rzeszów dostępny jest na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Rzeszów pod adresem: http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/mapa-
akustyczna-miasta-rzeszowa-wraz-z-programem-ochrony-srodowiska-przed-halasem/mapa-
akustyczna-miasta-rzeszowa-wraz-z-programem-ochrony-srodowiska-przed-halasem  

 

 
 

Ryc. 8.1 Ekrany akustyczne przy Alei Powstańców Warszawy, Rzeszów 2013 [7] 
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9. Podsumowanie 

Stopień zanieczyszczenia środowiska różnymi czynnikami wzrasta wraz z intensywnym 
rozwojem infrastruktury transportowej i przemysłowej. Narażenie na hałas w środowisku jest coraz 
silniej odczuwalne, szczególnie w środowisku miejskim.  

Z przedstawionych w opracowaniu materiałów wynika. że: 

1. Zagrożenie hałasem przemysłowym  ma charakter lokalny i obejmuje swoim zasięgiem 
jedynie niewielkie obszary zabudowy sąsiadujące j bezpośrednio z obiektem będącym 
źródłem ponadnormatywnej emisji hałasu. Należy kontynuować działania zmierzające do 
poprawy klimatu akustycznego w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej, usługowej czy 
handlowej. 

2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach Państwowego monitoringu środowiska 
prowadził badania hałasu drogowego. Przeprowadzone pomiary na terenie pięciu miast  
i miejscowości: Dukli, Jarosławia, Nowego Żmigrodu, Mielca i Zarszyna wykazały, że  
w odniesieniu do wskaźników: LDWN, i LN we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych 
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji 
spełnianej przez teren. Dla LAeqD w 6 punktach pomiarowo-kontrolnych, a dla LAeqN w 4 nie 
odnotowano przekroczeń standardów akustycznych.  

3. Zagrożenie hałasem kolejowym stanowi problem na stosunkowo niewielkich obszarach. 
Eksploatacja linii kolejowych nie powoduje znaczącego długotrwałego oddziaływania 
akustycznego na znacznych obszarach. WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego 
monitoringu środowiska nie prowadził badań hałasu kolejowego. 

4. Analiza statystyki ruchu w 2013 r. wykazała tendencję wzrostową liczby operacji lotniczych  
w stosunku do roku ubiegłego (o ok. 9 %). Lotnisko Jasionka jest wykorzystywane w niewielkim 
stopniu do jego potencjalnych możliwości. Eksploatacja linii lotniczych nie powoduje 
znaczącego długotrwałego oddziaływania akustycznego na znacznych obszarach. WIOŚ  
w Rzeszowie w ramach Państwowego monitoringu środowiska nie prowadził badań hałasu 
lotniczego. 

5. Założone do realizacji przedsięwzięcia w ramach „Programu ochrony środowiska przed 
hałasem” dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w Gminie 
Miasto Rzeszów przyczynią się do redukcji hałasu w mieście. Efekty wdrożenia Programu 
będzie można oszacować w dłuższej perspektywie czasowej.  

 
W oparciu o wyniki monitoringowe hałasu można stwierdzić, że dominującym źródłem na terenie 

województwa podkarpackiego jest hałas drogowy. Pomimo tego, iż w ostatnich latach zrealizowano 
szereg inwestycji budowy i modernizacji dróg, które przyczyniły się do poprawy klimatu akustycznego 
województwa wyniki przeprowadzonych badań wciąż wykazują przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu. 

Przeciwdziałanie hałasowi komunikacyjnemu jest działaniem długookresowym rozłożonym na 
lata dlatego problem hałasu drogowego wciąż istnieje. Doprowadzenie poziomów hałasu do wartości 
dopuszczalnych, utrzymanie na tym poziomie lub poniżej poziomu dopuszczalnego wymaga dalszych 
kompleksowych działań i konsekwentnej realizacji programów ochrony środowiska przed hałasem na 
poziomie wojewódzkim oraz na szczeblach lokalnych. 
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10. Spis tabel, rycin i literatury 

Spis tabel: 
 
Tab. 3.1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 

hałasu,  z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków 
powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to 
wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska,  
w odniesieniu do jednej doby [24] 

Tab. 3.2.  Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy  źródeł 

hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków 
powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki 
mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem [24] 

Tab. 7.1.1. Charakterystyka punktu pomiarowo-kontrolnego monitoringu hałasu drogowego w Dukli [19] 
Tab. 7.1.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów w Dukli  

w 2013 r. [19] 
Tab. 7.1.3.  Hałas komunikacyjny w Dukli w 2013 r. – długookresowy średni poziom dźwięku [19] 
Tab. 7.1.4.  Hałas komunikacyjny w Dukli w 2004 r. – równoważny poziom dźwięku [12] 
Tab. 7.2.1. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego  

w Jarosławiu [19] 
Tab. 7.2.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów  

w Jarosławiu  w 2013 r. [19] 
Tab. 7.2.3.  Hałas komunikacyjny w Jarosławiu w 2013 r. – równoważny poziom dźwięku [19] 
Tab. 7.2.4.  Hałas komunikacyjny w Jarosławiu w 2013 r. – długookresowy średni poziom dźwięku [19] 
Tab. 7.2.5. Zestawienie wyników pomiarów poziomu hałasu komunikacyjnego w Jarosławiu w latach  

2002 i 2013 [19] 
Tab. 7.3.1. Charakterystyka punktu pomiarowo-kontrolnego monitoringu hałasu drogowego w Nowym 

Żmigrodzie [19] 
Tab. 7.3.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów w Nowym 

Żmigrodzie w 2013 r. [19] 
Tab. 7.3.3. Hałas komunikacyjny w Nowym Żmigrodzie w 2013 r. – równoważny poziom dźwięku [19] 
Tab. 7.4.1. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego  

w Mielcu [19] 
Tab. 7.4.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów  

w Mielcu w 2013 r. [19] 
Tab. 7.4.3. Hałas komunikacyjny w Mielcu w 2013 r. – równoważny poziom dźwięku [19] 
Tab. 7.4.4. Hałas komunikacyjny w Mielcu w 2013 r. – długookresowy średni poziom dźwięku [19] 
Tab. 7.4.5. Zestawienie wyników pomiarów długookresowego średniego poziomu dźwięku w Mielcu  

ul. Wolności w latach 2008 i 2013 [19] 
Tab. 7.5.1. Charakterystyka punktu pomiarowo-kontrolnego monitoringu hałasu drogowego w Zarszynie [19] 
Tab. 7.5.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów  

w Zarszynie w 2013 r. [19] 
Tab. 7.5.3. Hałas komunikacyjny w Zarszynie w 2013 r. – równoważny poziom dźwięku [19] 

 
 
Spis rycin: 
 
Ryc. 2.1. Termometr hałasu [1] 
Rys. 4.1. Zestaw do pomiaru dźwięku [7] 
Ryc.5.1. Zmiany liczby zarejestrowanych pojazdów w latach 2004-2012 w województwie podkarpackim (przy 

założeniu, że wartość wskaźnika w 2004 r. równa jest 100 %). [2] 
Ryc.5.2.  Ilość pojazdów samochodowych w latach 2009 - 2012 r. w podziale na regiony [2] 
Rys. 5.3.1 Ruch komunikacyjny, Rzeszów [7] 
Ryc. 7.1.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Dukla ul. Trak Węgierski 2013 [7] 
Ryc. 7.1.2. Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego hałasu komunikacyjnego w Dukli i wartości 

wyznaczonych wskaźników w 2013 r. [5,12] 
Ryc. 7.2.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Jarosław ul. Przemyska 2013 [7] 
Ryc. 7.2.2. Natężenie ruchu w Jarosławiu w 2013 r. [19] 
Ryc. 7.2.4. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego w Jarosławiu i wartości 

wyznaczonych wskaźników w 2013 r. [7,19] 
Ryc. 7.3.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Nowy Żmigród ul. Dukielska 2013 [19] 
Ryc. 7.3.2. Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego hałasu komunikacyjnego w Nowym Żmigrodzie  

i wartości wyznaczonych wskaźników w 2013 r. [7,19] 
Ryc.7.4.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Mielec ul. Wolności 2013 [7] 
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Ryc. 7.4.2. Natężenie ruchu w Mielcu w 2013 r. [19] 
Ryc. 7.4.3. Hałas komunikacyjny w Mielcu w 2013 r. [12] 
Ryc. 7.4.4. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego w Mielcu i wartości 

wyznaczonych wskaźników w 2013 r. [7,19] 
Ryc. 7.5.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Zarszyn ul. Podkarpacka 2013 [7] 
Ryc. 7.5.2. Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego hałasu komunikacyjnego w Zarszynie i wartości 

wyznaczonych wskaźników w 2013 r. [7,19] 
Ryc. 8.1 Ekrany akustyczne przy Alei Powstańców Warszawy, Rzeszów 2013 [7] 
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1. Dyrektywie 2000/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z  dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do 
oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, Dz.U. L 189 z 18.7.2002, str. 12—25. 

2. Dyrektywie 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 maja 2000 r. o zbliżeniu przepisów prawnych 
Państw Członkowskich dotyczących emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz 
pomieszczeń, Dz.U. L 162 z 3.7.2000, str. 1—78. 

3. Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku, Dz. U. 2007 Nr 120 poz. 826. 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1109.  

6. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań 
 w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody,  
Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1291. 
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http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/mapa-akustyczna-miasta-rzeszowa-wraz-z-programem-ochrony-srodowiska-przed-halasem
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/mapa-akustyczna-miasta-rzeszowa-wraz-z-programem-ochrony-srodowiska-przed-halasem
http://www.rzeszowairport.pl/statystyki/operacje_lotnicze/35/0/statystyki_ruchu.html
http://www.mielec.pl/data/documents/uchwaly/2005/204-XXIII-zalacznik06.pdf
http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/programy-wojewodztwa/527-pos-1
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0006-0033?q=e263165e-70f9-439d-8698-acec906dfa24$1&qt=IN_PAGE
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0006-0033?q=e263165e-70f9-439d-8698-acec906dfa24$1&qt=IN_PAGE
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/zarszyn/1958.pdf
http://www.jaroslaw.pl/strategia-rozwoju-miasta
http://www.jaroslaw.pl/strategia-rozwoju-miasta
http://www.dukla.pl/
http://www.nowyzmigrod.eu/
http://monitoruj.podkarpackie.pl/technical-infrastracture/
http://monitoruj.podkarpackie.pl/technical-infrastracture/
http://www.jaroslaw.pl/
http://www.mielec.pl/


Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2013 r.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
Wydział Monitoringu Środowiska 

 
35 

7. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalenia wartości 
wskaźnika hałasu L(DWN), Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1414. 

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

9. Rozporządzenie 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. 2007 nr 187 poz. 1340. 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem, Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1498. 

 
 

 


