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HA£AS

(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie)

We wspó³czesnym œwiecie ha³as stanowi czyn-
nik zanieczyszczenia œrodowiska, na którego wp³yw
nara¿ona jest najwiêksza liczba osób. Od lat obser-
wuje siê sta³y wzrost natê¿enia ha³asu w œrodowi-
sku o oko³o 2 dB na ka¿de dziesiêciolecie. Ha³as
jest obecnie najpowszechniejszym zanieczyszcze-
niem œrodowiska, towarzysz¹cym cz³owiekowi
w ka¿dym miejscu i od najwczeœniejszych lat jego
¿ycia. Skutki oddzia³ywania ha³asu s¹ przedmiotem
wielokierunkowych badañ maj¹cych nie tylko okre-
œliæ stopieñ jego szkodliwego wp³ywu na cz³owie-
ka, ale przede wszystkim wyznaczyæ wartoœci do-
puszczalnego nara¿enia dla zapewnienia ochrony
zdrowia.

1. Najwa¿niejsze akty prawne dotycz¹ce dopusz-
czalnych poziomów ha³asu

- Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskie-
go oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerw-
ca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu
ha³asu w œrodowisku;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo
ochrony œrodowiska;

- Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 29 wrze-
œnia 2001 r. w sprawie wysokoœci jednostkowych

stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego po-
ziomu ha³asu;

- Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia
9 stycznia 2002 r. w sprawie progowych pozio-
mów ha³asu;

- Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia
14 paŸdziernika 2002 r. w sprawie szczegó³owych
wymagañ, jakim powinien odpowiadaæ program
ochrony œrodowiska przed ha³asem;

- Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia
17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników
pomiarów prowadzonych w zwi¹zku z eksploatacj¹
dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lot-
nisk, a tak¿e portów, które powinny byæ przekazy-
wane w³aœciwym organom ochrony œrodowiska,
oraz terminów i sposobów ich prezentacji;

- Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia
23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagañ w zakre-
sie prowadzenia pomiarów poziomów w œrodo-
wisku substancji lub energii przez zarz¹dzaj¹ce-
go drog¹, lini¹ kolejowa, lini¹ tramwajow¹, lot-
niskiem, portem;

- Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia
27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników
pomiarów prowadzonych w zwi¹zku z eksplo-
atacj¹ instalacji lub urz¹dzenia, przekazywanych
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w³aœciwym organom ochrony œrodowiska oraz
terminu i sposobów ich prezentacji;

- Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 13
czerwca 2003 r. w sprawie wymagañ w zakresie
prowadzenia pomiarów wielkoœci emisji;

- Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 29
lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
mów ha³asu w œrodowisku.

2. Ha³as przemys³owy

Kontrolne pomiary ha³asu przemys³owego pro-
wadzone s¹ w Polsce od oko³o 20 lat. Na przestrze-
ni ostatnich kilku lat mo¿na zauwa¿yæ, ¿e zagro¿e-
nie ha³asem przemys³owym podlega pozytywnym
tendencjom. Spada iloœæ przekroczeñ dopuszczal-
nych norm w kontrolowanych zak³adach, a notowa-
ne przekroczenia s¹ coraz mniejsze. Dla przeœledze-
nia aktualnych trendów zmian dokonano porówna-
nia danych z dwóch piêcioleci: 1992–1996 i 1997–
–2001, a wyniki przedstawiono w tabeli 4.1.

Uci¹¿liwoœæ ha³asu emitowanego z zak³adów
jest zró¿nicowana i zale¿y od iloœci Ÿróde³, czasu
ich pracy, stopnia ich wyt³umienia, odleg³oœci od
obszarów i obiektów chronionych oraz od wartoœci
normatywnej dopuszczalnego poziomu ha³asu dla
danego terenu. W ostatnich latach widoczne jest
zahamowanie tendencji wzrostowej ha³asu przemy-
s³owego emitowanego przez du¿e zak³ady przemy-
s³owe. Obecnie znacz¹c¹ uci¹¿liwoœci¹ akustyczn¹
odznaczaj¹ siê niewielkie zak³ady us³ugowe, pro-
dukcyjne, a tak¿e prowadz¹ce dzia³alnoœæ rozryw-
kow¹. Coraz wiêcej takich obiektów powstaje
w pobli¿u zabudowy chronionej (mieszkalnej).
W takiej sytuacji nawet stosunkowo niewysokie po-
ziomy ha³asu potrafi¹ powodowaæ wysok¹ uci¹¿li-
woœæ dla mieszkañców. Wzrost liczby niewielkich,
lecz uci¹¿liwych Ÿróde³ ha³asu w pobli¿u obiek-
tów mieszkalnych wi¹¿e siê z rozwojem techniki
np. wiele biur oraz sklepów posiada urz¹dzenia kli-
matyzacyjne, które pogarszaj¹ klimat akustyczny
w ich otoczeniu.

Porównanie pomiarów kontrolnych przeprowa-
dzanych przez WIOŒ w Rzeszowie w latach 2000–

–2003 wykazuje spadek iloœci
przekroczeñ dopuszczalnych norm
emisji ha³asu do œrodowiska przez
zak³ady zlokalizowane na terenie
województwa. Pozytywne zmiany
s¹ efektem wprowadzania nowo-
czesnego parku maszynowego oraz
inwestycji, polegaj¹cych na moder-
nizacji linii technologicznych i izo-
lowaniu nadmiernie ha³asuj¹cych
urz¹dzeñ za pomoc¹ obudów
dŸwiêkoch³onno-izolacyjnych.
Obudowy te umo¿liwiaj¹ poprawê
klimatu akustycznego zarówno
w œrodowisku pracy, jak równie¿
na terenach s¹siaduj¹cych z zak³a-
dami przemys³owymi. Wartoœæ izo-
lacyjna obudowy mo¿e osi¹gaæ na-
wet 30 dB. Wyniki pomiarów kon-
trolnych w zak³adach emituj¹cych
ha³as do œrodowiska zlokalizowa-
nych na terenie województwa pod-
karpackiego przedstawiono w ta-
beli 4.2 oraz na wykresie 4.1.

3. Ha³as komunikacyjny

Dominuj¹cy wp³yw na klimat
akustyczny œrodowiska ma ha³as
komunikacyjny. Poziomy dŸwiê-
ków, których Ÿród³em s¹ œrodki ko-

  Lata  
1992-1996 

Lata  
1997-2001 

Zakłady skontrolowane emitujące hałas 2371 3193 
Średnia liczba punktów pomiarowych na jeden 
skontrolowany zakład 

2,3 1,7 

Zakłady przekraczające poziomy dopuszczalne: 
• Ogółem  
• W porze dziennej  
• W porze nocnej  

  
1427 
1115 
530 

  
1495 
1082 
651 

Zakłady przekraczające poziom dopuszczalny w 
% ogólnej liczby skontrolowanych zakładów 

60 48 

Przekroczenia zarejestrowane w stosunku do 
ogólnej liczby zakładów skontrolowanych ( %) 

• W porze dziennej  
• W porze nocnej  

  
  

47 
22 

  
  

34 
21 

Tabela 4.1.  Statystyka kontrolnych badañ ha³asu
przemys³owego w Polsce

Tabela 4.2.  Statystyka kontrolnych badañ ha³asu
przemys³owego w województwie podkarpac-
kim w latach 2000-2003

  Rok 
2000 

Rok 
2001 

Rok 
2002

Rok 
2003

Zakłady skontrolowane emitujące hałas 48 74 78 44 
Średnia liczba punktów pomiarowych na jeden 
skontrolowany zakład 

2 2 2 2 

Zakłady przekraczające poziomy dopuszczalne: 
• Ogółem  
• W porze dziennej  
• W porze nocnej  

 
26 
17 
9 

 
40 
21 
19 

 
52 
31 
21 

 
21 
12 
9 

Zakłady przekraczające poziom dopuszczalny  
w % ogólnej liczby skontrolowanych zakładów 

54 54 66 48 

Przekroczenia zarejestrowane w stosunku do 
ogólnej liczby zakładów skontrolowanych ( %) 

• W porze dziennej  
• W porze nocnej  

 
 

35 
19 

 
 

28 
25 

 
 

40 
27 

 
 

27 
21 
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munikacji drogowej i kolejowej, wynosz¹ od 75 do
95 dB.

W podziale na poszczególne rodzaje pojazdów
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
a)  pojazdy jednoœladowe 79–87dB,
b)  samochody ciê¿arowe 83–93 dB,
c)  autobusy i ci¹gniki 85–92 dB,
d)  samochody osobowe 75–84 dB,
e)  maszyny drogowe i budowlane 75–85 dB,
f)  wozy oczyszczania miasta 77–95 dB.
Dopuszczalne poziomy ha³asu, okreœlone dla œrodo-
wiska przepisami, s¹ przekraczane od 12 do 37 dB.
Istotn¹ rolê w kszta³towaniu klimatu akustycznego
œrodowiska odgrywa uk³ad dróg. Œrednia krajowa
gêstoœæ dróg wynosi oko³o 50 km na 100 km2. Sza-
cuje siê, ¿e natê¿enie ruchu drogowego w ci¹gu ostat-
nich piêciu lat wzros³o trzykrotnie. Ha³as wywo³a-
ny ruchem drogowym wiêkszy od 60 dB wystêpuje
na ponad 60% d³ugoœci dróg rangi krajowej i a¿ na
92% d³ugoœci dróg miêdzyregionalnych. Fakt, ¿e
25% sieci dróg krajowych przenosi a¿ 60% ruchu,
wskazuje na wyczerpanie przepustowoœci dróg, cze-
go konsekwencj¹ jest zwiêkszenie na nich pozio-
mów ha³asu do maksimum. Szacuje siê, ¿e œrednio-
dobowe poziomy ha³asu wynosz¹:
a) na sieci dróg krajowych 70 dB,
b) na sieci dróg kolejowych 69 dB,
c) na terenach przylotniskowych 80–100 dB
d) w otoczeniu zak³adów przemys³.  50–90 dB.

Podstawowymi czynnikami maj¹cymi wp³yw na
wysokie poziomy ha³asu s¹ zw³aszcza w miastach:
· du¿y udzia³ pojazdów „ha³aœliwych” (tramwaje,

autobusy, samochody ciê¿arowe) w strumieniu
ruchu, zwi¹zany z przebiegiem tras przelotowych
przez centralne rejony miasta,

· z³y stan nawierzchni,

· z³y stan techniczny œrodków komunikacji
miejskiej,

· obustronna zwarta i wysoka zabudowa w centrum
miasta.

Bior¹c pod uwagê higieniczne aspekty wp³ywu
ha³asu na cz³owieka przyjêto zestaw wartoœci po-
ziomów dŸwiêku w œrodowisku tzw. poziomów pro-
gowych (LApr), po przekroczeniu których istnieje
ryzyko utraty zdrowia ze wzglêdu na oddzia³ywanie
ha³asu. Poziom progowy emisji LApr w odniesieniu
do ha³asu drogowego przyjêto 75 dB dla pory dnia
oraz 67 dB dla pory nocy (na terenach mieszkanio-
wych). Teren nara¿ony na poziom wy¿szy od po-
ziomu progowego zaliczany jest do terenów zagro-
¿onych ha³asem.

Klimat akustyczny w œrodowisku oceniany jest
równie¿ za pomoc¹ subiektywnej skali uci¹¿liwoœci
opracowanej przez Pañstwowy Zak³ad Higieny,
przedstawionej w tabelach 4.3. i 4.4.

W 2003 roku monitoringowymi badaniami ha-
³asu komunikacyjnego w województwie podkarpac-
kim objêto 4 miasta na prawach powiatów: Rzeszów,
Przemyœl, Krosno i Tarnobrzeg. Pomiary prowadzone
by³y w porze dziennej oraz w niektórych punktach
pomiarowych w porze nocnej, a wyniki pomiarów
porównano z normami zawartymi w rozporz¹dze-
niu Ministra Ochrony Œrodowiska Zasobów Natu-
ralnych i Leœnictwa z dnia 13.05. 1998 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodowisku,
które obowi¹zywa³o w czasie, gdy dokonywano oce-
ny oraz progowymi poziomami ha³asu zamieszczo-
nymi w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia
9 stycznia 2002 r. w sprawie wartoœci progowych
poziomów ha³asu, oraz subiektywn¹ skal¹ uci¹¿li-
woœci ha³asu [PZH].

Wykres 4.1. Wielkoœæ przekroczeñ dopuszczalnych
norm przez zak³ady emituj¹ce ha³as do œrodowiska
na terenie województwa podkarpackiego w latach
2000-2003

Mała uciążliwość Leq < 52 dB 
Średnia uciążliwość 52 <Leq # 62 dB 
Duża uciążliwość 63 <Leq # 70 dB 
Bardzo duża uciążliwość Leq > 70 dB 

Tabela 4.3.  Subiektywna skala uci¹¿liwoœci ha³asu
[PZH]

Leq [dB] 
Warunki Pora 

dzienna 
Pora 

nocna 
Pełny komfort akustyczny <50 <40 
Przecięte warunki akustyczne 50-60 40-50 
Przeciętne zagrożenie hałasem 60-70 50-60 
Wysokie zagrożenie hałasem >70 >60 

Tabela 4.4. Komfort akustyczny/ zagro¿enie ha³a-
sem [PZH]
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Ha³as komunikacyjny w Rzeszowie
Pomiary ha³asu drogowego prowadzone s¹ na

terenie miasta Rzeszów od 2002 roku i maj¹ na celu
rozpoznanie klimatu akustycznego w poszczególnych
czêœciach miasta. Badania prowadzone s¹ zarówno
przy g³ównych ulicach Rzeszowa, jak i na mniej
uczêszczanych drogach dojazdowych do osiedli
mieszkaniowych. £¹cznie w ci¹gu dwóch lat pomia-
ry wykonano w 108 punktach. Badaniami objêto
78,3 km dróg w mieœcie. Wyniki badañ w punktach
pomiarowych zamieszczono w tabeli 4.4.

Najwy¿sze poziomy ha³asu, osi¹gaj¹ce warto-
œci powy¿ej 70 dB, zanotowano na d³ugoœci 18,4
km, tj. 23,5 % zbadanych ulic w mieœcie. Nale¿a³y
do nich ulice:

· Lwowska;
· Armii Krajowej;
· Warszawska;
· Lubelska;
· Wyzwolenia;
· Za³êska;
· Genera³a Maczka;
· Rejtana;
· Podwis³ocze;
· ¯o³nierzy I Armii Wojska Polskiego;
· Powstañców Warszawy.

Natężenie ruchu 
poj. / godz. Lokalizacja 

punktu 
pomiarowego 

Leq  
[dB] 

ogółem 
udział 

pojazdów 
ciężkich 

PORA DNIA 

Łukasiewicza 65,9 398 38 

Strażacka 59,0 889 54 

Strażacka 55,5 220 15 

Strażacka 58,1 450 36 

Urocza 42,6 12 1 

Jazowa 46,4 6 1 

Graniczna 47,9 5 1 

Graniczna 43,5 7 2 

Nowowiejska 48,7 10 1 

Nowowiejska 50,4 14 2 

Cicha 50,3 16 0 

Miła 57,0 14 3 

Podmiejska 42,7 11 0 

Zielona 40,9 2 0 

Ładna 42,2 3 0 

Kwiatkowskiego 60,5 35 5 

Kwiatkowskiego 61,4 46 6 

Robotnicza 56,5 19 1 

Robotnicza 57,1 24 1 

Kiepury 58,1 35 2 

Kiepury 57,7 37 2 

Wieniawskiego 46,3 6 1 

Ziemowita 50,2 15 0 

Ziemowita 46,7 10 1 

Sasanki 45,2 11 0 

Sasanki 50,2 12 1 

Goździkowa 49,1 13 1 

Krokusowa 49,1 12 0 

Storczykowa 45,8 11 1 

Armii Krajowej 73,5 1250 195 

Lwowska 72,1 1962 285 

Rejtana 68,8 1652 198 

Podwisłocze 66,7 889 54 

Zajęcza 56,3 70 2 

Miłocińska 61,3 180 8 

Miłocińska 63,0 230 26 

Osmeckiego 59,7 208 2 

Brydaka 58,9 162 2 

Starzyńskiego 64,1 214 16 

Bałuckiego 56,1 80 6 

Borowa 55,6 88 6 

Borowa 57,0 130 10 

Przy Torze 60,8 206 28 

Warszawska 75,5 1562 208 

Staromiejska 56,0 140 14 

Staromiejska 59,4 207 22 

Tabela 4.5. Zestawienie wyników pomiarów ha³asu
komunikacyjnego wykonanych na terenie Rzeszo-
wa w latach 2002–2003

Wykres 4.2. Analiza skali uci¹¿liwoœci ha³asu w s¹siedz-
twie przebadanych ulic Rzeszowa

Wykres 4.3. Udzia³ terenów zagro¿onych ha³asem  w s¹-
siedztwie przebadanych ulic Rzeszowa
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Na ulicach tych obserwowane jest du¿e natê¿e-
nie ruchu, ponad 1000 pojazdów na godzinê przy
znacznym udziale pojazdów ciê¿kich. Tereny w bez-
poœrednim s¹siedztwie tych ulic zaliczyæ nale¿y do
obszarów o bardzo du¿ej uci¹¿liwoœci ha³asu. Na
wykresach 4.2. i 4.3 przedstawiono analizê skali
uci¹¿liwoœci oraz udzia³ obszarów zagro¿onych ha-
³asem w % przebadanych ulic na terenie miasta.

W punktach pomiarowych zlokalizowanych
wzd³u¿ czterech ulic: Warszawskiej, Lubelskiej, Wy-
zwolenia i Armii Krajowej w porze dziennej zano-
towano poziom ha³asu przekraczaj¹cy wartoœæ pro-
gow¹ dla terenu zabudowy mieszkaniowej, co kwa-
lifikuje te obszary miasta do zagro¿onych ha³asem.

Ha³as komunikacyjny w Przemyœlu
Pomiary poziomu ha³asu na terenie miasta

Przemyœl wykonano ³¹cznie w 29 punktach pomia-
rowych, zlokalizowanych przy ulicach o ³¹cznej d³u-
goœci 22,3 km. Celem badañ by³o przedstawienie
klimatu akustycznego miasta oraz ukazanie wp³ywu
zmian natê¿enia ruchu samochodowego na zmiany
równowa¿nego poziomu ha³asu. Jako materia³ po-
równawczy wykorzystano wyniki badañ prowadzo-
nych w 1995 roku. Zestawienie wyników przedsta-
wiono w tabeli 4.6.

W wyniku przeprowadzonych pomiarów ha³a-
su na terenie Przemyœla stwierdzono, ¿e podobnie
jak w roku 1995, we wszystkich punktach pomiaro-
wych nast¹pi³o przekroczenie dopuszczalnych po-
ziomów ha³asu.

Najwy¿sze natê¿enie dŸwiêku pochodz¹ce od
ruchu drogowego zanotowano w punktach zlokali-
zowanych przy ulicach;

· Sobieskiego;
· Jagielloñskiej;
· Borelowskiego;
· pl. Konstytucji;
· Lwowskiej.
Wielkoœæ dopuszczalnych wartoœci poziomu ha-

³asu na wymienionych ulicach jest przekroczona o 21–
–37%. Ruch pojazdów mechanicznych na tych ulicach
oscyluje w granicach od 797 do 1790 poj./godzinê,
przy udziale procentowym pojazdów ciê¿kich od 2,4
do 6,8 %. Stosunkowo ni¿szy poziom ha³asu, lecz tak-

Lubelska 79,2 1230 104 

Lubelska 74,9 1110 96 

Lubelska 75,7 1185 104 

Bolesława Prusa 57,2 106 6 

Partyzantów 58,8 82 1 

Orzeszkowej 57,4 86 1 

Grottgera 69,9 390 26 

Trembeckiego 65,3 270 48 

Wyzwolenia 76,6 984 148 

Batorego 67,4 446 18 

Kochanowskiego 63,9 298 16 

Kochanowskiego 36,9 320 2 

Rycerska 61,1 110 2 

Załęska 66,7 354 42 

Załęska 71,3 678 116 

Załęska 70,9 628 98 

Ciepłownicza 68,3 399 78 

Ciepłownicza 68,3 403 94 

Generała Maczka 70,3 452 102 

Siemieńskiego 66,4 240 42 

Żółkiewskiego 66,8 376 32 

Konf. Barskich 59,2 144 18 

Księżycowa 68,8 372 52 

Rejtana 73,7 1760 122 

Rejtana 72,3 1738 112 

Podwisłocze 70,1 882 54 

Lwowska 74,9 1842 234 

Cienista 59,7 220 12 

Morgowa 56,9 152 2 

Żołnierzy I Armii 72,6 704 120 

Powstańców 71,6 1520 200 

Armii Krajowej 77,2 1414 242 

Armii Krajowej 75,4 1578 242 

Paderewskiego 66,6 422 26 

Paderewskiego 66,5 406 22 

Paderewskiego 66,8 437 33 

Witolda Świadka 54,7 88 2 

Pelczara 65,4 296 16 

Popiełuszki 69,0 388 2 

Popiełuszki 65,4 430 8 

Mieszka I 59,2 120 9 

Mieszka I 55,6 57 6 

Krakusa 56,9 87 6 

Kustronia 61,7 238 12 

Wierzbowa 64,1 298 16 

Kopisto 68,2 468 28 

Seniora 55,7 94 6 

Św. M. Archanioła 52,3 48 3 

Lotników 56,2 72 15 

Krzyżanowskiego 60,9 177 21 

Witolda 65,2 214 9 

Olbrachta 61,4 181 9 

Olbrachta 64,3 193 12 

Wieniawskiego 59,8 117 6 

Niepodległości 68,6 547 51 

Niepodległości 69,5 565 57 

Powstańców 56,3 30 3 

Powstańców 60,5 33 9 

Powstańców 55,8 36 6 

Leszka Czarnego 65,0 202 6 

Hetmańska 63,4 772 76 

Hetmańska 63,5 792 85 
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¿e przewy¿szaj¹cy dopuszczalne normy, zanotowano
w punktach zlokalizowanych przy ulicach:

· Rogoziñskiego;
· œw. Jana;
· Siemiradzkiego.
Wielkoœæ dopuszczalnych wartoœci poziomu ha-

³asu na wymienionych ulicach jest przekroczona
o 15,1 do 24,9 %. Ruch pojazdów mechanicznych
na tych ulicach oscyluje w granicach od 212 do 558
pojazdów/godzinê, przy udziale procentowym po-
jazdów ciê¿kich od 2,3 do 7,5 %.

Analizuj¹c skalê uci¹¿liwoœci stwierdziæ na-
le¿y, ¿e tereny zlokalizowane wzd³u¿ przebadanych
ulic zaliczaj¹ siê do obszarów o du¿ej oraz bardzo
du¿ej uci¹¿liwoœci ha³asu komunikacyjnego.

W punkcie pomiarowym zlokalizowanym
przy ul. Sobieskiego przekroczona zosta³a war-
toœæ progowa okreœlona dla pory dziennej dla te-
renu zabudowy mieszkaniowej. Teren wzd³u¿ tej
ulicy zaliczyæ nale¿y do obszarów zagro¿onych
ha³asem.

Mapa 4.1. Poziomy ha³asu drogowego w Rzeszowie w latach 2002–2003
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Rok 1995 Rok 2003 

Lokalizacja punktu pomiarowego Leq 
 [dB] 

Natężenie 
ruchu 

[poj/godz.] 

Leq 
 [dB] 

Natężenie 
ruchu 

[poj/godz.] 

Udział 
pojazdów 
ciężkich 

[poj/godz.] 
PORA DNIA 

ul. Krakowska-parking 68,7 636 72,9 875 52 
ul. Sobieskiego 3 72,8 788 75,4 1007 69 
ul. Borelowskiego 35 73,2 432 72,5 578 36 
ul. Borelowskiego (SP14) 74,4 840 72,4 937 44 
ul. 3-go Maja 41 74,6 904 71,4 883 36 
ul. 3-go Maja 8 74,0 992 71,8 1024 44 
ul. św.Jana-WBK 70,1 268 69,1 558 24 
ul. Grunwaldzka 39 72,8 812 71,8 881 42 
ul. Grunwaldzka 139 70,3 439 70,8 515 37 
pl. Konstytucji 73,2 1636 73,2 1790 54 
ul. Rogozińskiego-gazownia  67,4 230 66,9 212 16 
ul. Rogozińskiego 16 70,0 324 68,7 347 8 
ul. Borelowskiego 1 73,4 1004 73,8 1302 56 
ul. Bohaterów Getta (policja) 74,0 1076 72,3 1161 62 
ul. Bohaterów Getta (róg Konopnickiej) 74,3 972 72,6 1005 49 
ul. Wincentego Pola 12 (SP15) 74,4 984 71,8 947 52 
ul. Lwowska 32 71,9 580 73,1 797 54 
ul. Lwowska 112 72,5 308 72,4 456 32 
ul. Sanocka 17 70,5 280 70,4 464 23 
ul. Wybrzeże Piłsudskiego 9 71,1 410 70,4 692 28 
ul. Zana 2 73,9 736 72,4 745 52 
ul. Mickiewicza PZU 71,0 450 71,2 424 27 
ul. Jagiellońska 2 73,1 1635 72,6 1616 78 
ul. Jagiellońska 10 - 1793 74,9 1462 36 
ul. Słowackiego 89 71,0 452 70,7 405 39 
ul. Słowackiego 23 77,5 792 71,3 758 35 
ul. Dworskiego 7 74,9 603 71,2 565 30 
ul. Dworskiego 62 73,1 510 70,2 447 26 
ul. Siemiradzkiego 4 74,1 630 69,4 492 29 
 

Tabela 4.6 Zestawienie wyników pomiarów ha³asu komunikacyjnego wykonanych na terenie Przemyœla
w latach 1995 i 2003

Wykres 4.4.  Porównanie poziomów ha³asu drogowego na ulicach Przemyœla w latach 1995 i 2003
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Ha³as komunikacyjny w Kroœnie
Badania akustyczne w Kroœnie przeprowadzono

w celu okreœlenia warunków panuj¹cych w bezpo-
œrednim s¹siedztwie g³ównych tras komunikacji dro-
gowej miasta. Pomiary wykonano ³¹cznie w 26 punk-

tach. Punkty pomiarowe wyznaczono przy g³ównych
drogach miasta – m.in. przy ulicach wlotowych i wy-
lotowych, tranzytowych, w centralnej czêœci miasta,
osiedlowych. Lokalizacja punktów pomiarowych na-
wi¹zuje do siatki pomiarowej WIOŒ z 1995 roku.

Wykres 4.5. Porównanie poziomów ha³asu drogowego z natê¿eniem ruchu na ulicach Przemyœla w 2003
roku

Mapa 4.2.  Poziomy ha³asu drogowego w Przemyœlu w 2003 roku
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W 25 punktach pomiarowych badania akustycz-
ne w porze dnia wykonano w ramach badañ moni-
toringowych. Pomiary w porze dnia i nocy w punk-
cie Podkarpacka B oraz pomiary na linii zabudowy
przy ul. Podkarpackiej wykonane zosta³y w ramach
prac zleconych i wykorzystano je za zgod¹ Zlece-
niodawcy, tj. Gminy Krosno.

Pomiary poziomu ha³asu na terenie miasta Kro-
sno wykonano ³¹cznie w 27 punktach pomiarowych,
zlokalizowanych przy ulicach o ³¹cznej d³ugoœci 7,15
km. Zestawienie wyników przedstawiono w tabe-
lach 4.7. i 4.8.

W wyniku przeprowadzonych pomiarów ha³a-
su na terenie Krosna stwierdzono, ¿e we wszystkich
punktach pomiarowych nast¹pi³o przekroczenie do-
puszczalnych poziomów ha³asu.

Najwy¿sze natê¿enie dŸwiêku pochodz¹ce od
ruchu drogowego zanotowano w punktach zlokali-
zowanych przy ulicach:

· Bieszczadzka;
· Bema;
· Borelowskiego;
· Pi³sudskiego;
· Podkarpacka.

Rok 1995 Rok 2003 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego Leq 

[dB]  

Natężenie 
ruchu 

[poj/godz.]  

Udział 
pojazdów 
ciężkich 

[poj/godz.] 

Leq 
[dB]  

Natężenie 
ruchu 

[poj/godz.]  

Udział 
pojazdów 
ciężkich 

[poj/godz.] 
PORA DNIA 

Lwowska 18 72,4 683 57 72,2 1149 41 
Żółkiewskiego 69,2 363 32 71,5 693 50 
Okrzei 69,3 408 32 70,7 579 45 
Legionów 70,2 795 68 69,2 829 41 
Grodzka A 67,5 342 13 71,9 688 32 
Grodzka B - - - 67,0 325 20 
Wojska Polskiego 66,9 474 28 67,6 615 15 
Krakowska A 69,0 662 53 72,4 614 60 
KrakowskaB -   71,8 619 37 
Niepodległości 70,4 442 38 68,9 547 33 
Niepodległości B - - - 70,8 720 53 
Korczyńska A - - - 71,6 794 57 
Korczyńska B - - - 72,2 553 31 
Rzeszowska - - - 72,8 501 73 
Jana Pawła IIA - - - 74,9 660 90 
Jana Pawła IIB - - - 76,6 881 60 
Czajkowskiego 70,0 525 33 71,1 1000 38 
Podkarpacka A 74,6 860 90 75,3 1341 121 
Podkarpacka B -   72,2 1436 88 
Podwale 71,8 1015 68 72,6 1255 67 
Piłsudskiego - - - 75,1 1511 150 
Kolejowa - - - 71,4 442 91 
Tysiąclecia - - - 69,6 525 94 
Bema - - - 76,3 867 104 
Bieszczadzka 74,1 941 109 76,8 1226 109 
Staszica 71,8 717 26 71,1 834 32 

PORA NOCY 
Podkarpacka B 65,6 - 1277 138 - - 
 

Tabela 4.7. Zestawienie wyników pomiarów ha³asu komunikacyjnego wykonanych na terenie Krosna
w latach 1995 i 2003

Lokalizacja punktu 
pomiarowego 

Pora 
dnia 

Pora 
nocy 

ulica obiekt Leq 
[dB] 

Leq 
[dB] 

budynek nr 72 60,0 55,3 
budynek 
jednorodzinny 
nr 59 u zbiegu 
ulic Grodzkiej  
i Podkarpackiej 

63,5 56,5 

Podkarpacka 

budynek nr 65 58,3 49,6 

Tabela 4.8.  Wyniki pomiarów ha³asu wykonanych
na linii zabudowy na terenie Krosna w 2003 roku
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Zmierzone dla rejonów w bezpoœrednim s¹-
siedztwie tych ulic natê¿enie dŸwiêku przekracza
wartoœæ progow¹ okreœlon¹ dla pory dziennej dla
obszarów zabudowy mieszkaniowej. Obszar ten na-
le¿y do szczególnie zagro¿onego ha³asem komuni-
kacyjnym. W pozosta³ych punktach pomiarowych
wartoœci natê¿enia dŸwiêku zawieraj¹ siê w prze-
dziale 67–74,9 dB i przekraczaj¹ dopuszczaln¹ nor-
mê wynosz¹c¹ 60 dB.

Z porównania otrzymanych wyników ze skal¹
uci¹¿liwoœci ha³asu wynika, ¿e tereny zlokalizowa-
ne wzd³u¿ przebadanych ulic zaliczaj¹ siê do obsza-
rów o du¿ej oraz bardzo du¿ej uci¹¿liwoœci ha³asu
komunikacyjnego.

Przeprowadzone w porze nocnej badania po-
ziomu ha³asu przy ulicy Podkarpackiej wykaza³y,
¿e poziom ha³asu dopuszczalny dla 8 godzin pory
nocy zosta³ przekroczony o 15,6 dB. Nie zosta³ jed-
nak przekroczony poziom progowy dla pory noc-
nej, tj. 67 dB.

W porze dnia i nocy w trzech punktach wyko-
nano tak¿e pomiary poziomu ha³asu na linii zabu-
dowy w rejonie ulicy Podkarpackiej. Badania te okre-
œlaj¹ oddzia³ywanie ha³asu drogowego na wybrane
obiekty chronione, w tym przypadku na budynki
mieszkalne. Pomiary ha³asu potwierdzi³y fakt wy-
stêpowania przed elewacjami budynków mieszkal-
nych wysokich poziomów dŸwiêku, w dwóch przy-
padkach przekraczaj¹cych, obowi¹zuj¹cy w 2003
roku, poziom dopuszczalny 60 dB dla pory dnia
i 50 dB dla pory nocy.

 Analiza porównawcza wyników badañ aku-
stycznych wskazuje, ¿e w 1995 roku, podobnie jak
w 2003 roku, poziom ha³asu przy wszystkich bada-
nych drogach Krosna przekracza³ wartoœæ 65 dB.
Najwy¿sze poziomy ha³asu, tj. 74,6 dB i 74,1 dB,
zmierzono przy trasach tranzytowych – ulicy Pod-
karpackiej i Bieszczadzkiej. Najni¿sze poziomy ha-
³asu wystêpowa³y przy ulicach: Wojska Polskiego
– 66,9 dB i Grodzkiej – 67,5 dB. Podobne trendy

Wykres 4.5. Porównanie poziomów ha³asu drogowego na ulicach Krosna w latach 1995 i 2003

Wykres 4.6.  Porównanie poziomów ha³asu drogowego z natê¿eniem ruchu na ulicach Krosna w 2003
roku
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obserwowano w 2003 roku. Zauwa¿alne zmiany za-
sz³y w iloœci pojazdów samochodowych przemiesz-
czaj¹cych siê ulicami Krosna. Na prawie wszyst-
kich badanych ulicach Krosna nast¹pi³ wzrost natê-
¿enia ruchu pojazdów. Szacuje siê, ¿e w stosunku
do 1995 roku iloœæ pojazdów samochodowych po-
ruszaj¹cych siê g³ównymi trasami komunikacyjny-
mi miasta wzros³a o 35%. Na wiêkszoœci ulic objê-
tych pomiarami zmniejszy³ siê procentowy udzia³
pojazdów ciê¿kich, uci¹¿liwych akustycznie. Jedn¹
z przyczyn zmian w strukturze ruchu pojazdów w
Kroœnie s¹ na pewno zmiany w organizacji ruchu
pojazdów na terenie miasta.

Ha³as komunikacyjny w Tarnobrzegu
Pomiary ha³asu komunikacyjnego na terenie

miasta Tarnobrzeg wykonano ³¹cznie w 33 punk-
tach pomiarowych. W 27 punktach prowadzono ba-
dania w porze dziennej. W 6 punktach wykonano
pomiary natê¿enia dŸwiêku w porze nocnej. £¹cznie
zbadano 11,35 km ulic w mieœcie. Lokalizacja punk-
tów oraz wyniki pomiarów zamieszczone zosta³y
w tabeli 7.9.

We wszystkich punktach pomiarowych stwier-
dzono przekroczenie dopuszczalnych norm. Naj-
niekorzystniejsze warunki akustyczne w po-
rze dziennej, kiedy natê¿enie dŸwiêku przekracza

Mapa 4.3. Poziomy ha³asu drogowego w Kroœnie w 2003 roku



76 HA£AS

70 dB zanotowano w bezpoœrednim s¹siedztwie
ulic:

- Kazimierza Wielkiego,
- Sikorskiego,
- Sandomierska,
- Sienkiewicza.
Tereny wzd³u¿ tych ulic zaliczyæ nale¿y do ob-

szarów o bardzo du¿ej uci¹¿liwoœci ha³asu.
W punktach pomiarowych zlokalizowanych

przy pozosta³ych zbadanych ulicach natê¿enie
dŸwiêku zawiera siê w przedziale 56,8–70,1 dB.
S¹ to obszary przeciêtnie zagro¿one ha³asem, jed-
nak wed³ug subiektywnej skali uci¹¿liwoœci ha³a-
su zaliczyæ je mo¿na do miejsc o du¿ej uci¹¿liwo-
œci ha³asowej.

Cztery punkty pomiarowe zlokalizowano przy
szko³ach, jeden przy Domu Opieki. S¹ to tereny, dla

których zaostrzone zosta³y dopuszczalne poziomy
ha³asu w œrodowisku. Dla pory dziennej wynosi on
55 dB. We wszystkich punktach pomiarowych
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej normy
o 10–32 %.

W szeœciu punktach przeprowadzono badania
natê¿enia dŸwiêku w porze nocnej. Trzy stanowiska
pomiarowe zlokalizowane zosta³y na terenach o za-
ostrzonym poziomie dopuszczalnym, wynosz¹cym
45 dB, wyznaczonym dla terenów szpitali w mia-
stach oraz terenów zabudowy zwi¹zanej z wielogo-
dzinnym przebywaniem dzieci i m³odzie¿y. Pozo-
sta³e trzy punkty pomiarowe wytyczone zosta³y na
terenach zabudowy mieszkaniowej. We wszystkich
punktach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych
norm o 21–49 %.

 

Lokalizacja punktu pomiarowego Leq  
 [dB] 

Natężenie 

ruchu 
[poj. /godz.] 

Udział 
pojazdów 
ciężkich 

[poj/godz.] 

PORA DNIA 
Kazimierza Wielkiego („Albert”) 70,6 414 12 
Sikorskiego (Zespół Szkół) 72,7 756 94 
Mickiewicza (Dworzec autobusowy) 64,7 172 26 
Sandomierska (Baza autobusowa) 73,3 534 42 
Sienkiewicza (Apteka) 69,1 720 42 
Wyspiańskiego (skrz. z ul. Sikorskiego) 66,1 342 6 
M. Dąbrowskiej (Szkoła nr 10) 56,8 32 0 
Moniuszki („Komfort”) 65,7 188 6 
Sikorskiego (PKN Orlen) 72,0 786 38 
Matejki (skrz. z ul. Orzeszkowej) 62,4 138 0 
Sienkiewicza (Wyższa Szkoła Zawodowa) 71,6 576 40 
Sandomierska ( skrz. z ul. Wiejską) 74,1 720 36 
Moniuszki (Hotel TPBP) 68,4 186 10 
Wyspiańskiego (Spółdzielnia Mieszkaniowa) 62,3 84 0 
Kopernika („Bułgar”) 67,9 292 8 
Zwierzyniecka (Spółdzielnia Mieszkaniowa) 67,1 254 3 
Wyszyńskiego (skrz. z ul. Sandomierską) 70,1 742 2 
Wyszyńskiego (Szkoła Muzyczna) 69,4 750 6 
Mickiewicza (Księgarnia) 64,9 414 4 
Mickiewicza (Urząd Miasta) 66,1 436 4 
Dąbrówki (skrz. z ul. Grabową) 61,7 166 2 
11 Listopada 65,4 256 8 
Kurasia (Dom Pomocy Społecznej) 60,5 92 0 
Targowa (Straż Pożarna) 67,3 374 8 
Niepodległości 3/1 66,6 214 10 
1 Maja (Bank) 64,9 340 10 
Jachowicza (Szkoła nr 1) 61,5 114 2 

PORA NOCY 
Sikorskiego (Internat ZSB) 67,3 62 3 
Mickiewicza (Stacja paliw) 68,5 24 0 
Mickiewicza (Szpital) 54,9 30 0 
Kopernika (Internat Szkoły) 57,4 70 0 
Sienkiewicza (Salon Forda) 60,4 36 8 
Piłsudskiego (Bank) 66,6 56 0 

Tabela 4.9. Zestawienie wyników pomiarów ha³asu komunikacyjnego wykonanych na terenie Tarnobrzega
w 2003 roku
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4. Wybrane inwestycje zwi¹zane z ograniczeniem
emisji do œrodoiska na terenie województwa pod-
karpackiego w 2003 roku

Do najbardziej uci¹¿liwych Ÿróde³ ha³asu
w œrodowisku nale¿y komunikacja drogowa. Zna-
cz¹cy wzrost liczby samochodów skutkuje wzros-
tem liczby osób nara¿onych na ponadnormatywny
ha³as. O klimacie akustycznym miast województwa
podkarpackiego w przewa¿aj¹cym stopniu decydu-
je ha³as powodowany ruchem drogowym, odbywa-
j¹cym siê drogami krajowymi oraz drogami woje-
wódzkimi, na których koncentruje siê zdecydowana
wiêkszoœæ przewozów wewn¹trz krajowych, jak
i tranzytu zagranicznego. Stwierdza siê zanikanie
tzw. ciszy nocnej w obszarach bezpoœrednio s¹sia-
duj¹cych z ci¹gami komunikacyjnymi. Dominuj¹-
cym Ÿród³em zak³óceñ klimatu akustycznego, zw³asz-
cza w porze nocnej, s¹ pojazdy ciê¿kie oraz pojazdy
osobowe rozwijaj¹ce nadmiern¹ prêdkoœæ.

W przypadku oddzia³ywañ zwi¹zanych z ha³a-
sem przemys³owym wystêpuj¹ korzystne zmiany

Wykres 4.7. Porównanie poziomów ha³asu drogowego na wybranych ulicach Tarnobrzega w latach 1994
i 2003

Wykres 4.8. Porównanie poziomów ha³asu drogowego z natê¿eniem ruchu na ulicach Tarnobrzega w 2003 roku

polegaj¹ce na dostosowywaniu siê zak³adów do obo-
wi¹zuj¹cych norm.

Na terenie województwa realizowane s¹ liczne
zadania zmierzaj¹ce do ograniczania emisji ha³asu do
œrodowiska. W 2003 roku inwestycje wykonano m.in:
· w Kroœnieñskich Hutach Szk³a KROSNO S.A.

w Kroœnie wykonano ekran dŸwiêkoch³onny obok
pomieszczenia wentylatorowni na Wydziale Pro-
dukcji Rêcznej PR-1,

· w Zak³adzie Wyrobów z Drewna w Ustrzykach
Dolnych wykonano ogrodzenie z elementów pre-
fabrykowanych o wys. 2,2 m od strony zabudo-
wy mieszkalnej, wymieniono okna drewniane na
okna PCV z szybami zespolonymi, wyizolowano
œciany hali produkcyjnej warstw¹ styropianu,

· w M³ynie Gospodarczym PPHU „Kie³kowianka”
wykonano ekran ochronny na poziomie walcow-
ni z blachy i styropianu, dokonano wymiany okien
na okna z podwójnymi szybami (czêœæ okien za-
budowano styropianem), wyremontowano mlew-
niki oraz obudowano konstrukcjê blach¹ uszczel-
nion¹ piank¹ poliuretanow¹,
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Mapa 4.4. Poziomy ha³asu drogowego w Tarnobrzegu w 2003 roku

· w Masarni przy ul. Konopnickiej 29 w Przemy-
œlu wykonano ogrodzenie z blachy falistej o wy-
sokoœci 3 m i d³ugoœci 45 m oddzielaj¹ce ma-
sarniê od terenów zabudowy mieszkaniowej
znajduj¹cej siê od strony pn-wsch. oraz przenie-
siono znajduj¹cy siê na zewn¹trz obiektu agregat
ch³odni do przetrzymywania miêsa drobiowego
(ch³odnia kontenerowa) do pomieszczenia przy hali
uboju,

· w Zak³adzie „Extur” Sp. z o.o. w Przemyœlu wy-
konano ekran dŸwiêkoch³onny o wysokoœci 3,4
m i ³¹cznej d³ugoœci ok. 30 m od Ÿróde³ ha³asu,

tj. baterii cyklonów i wentylatorów zainstalowa-
nych przy kot³owni zak³adowej,

· w Hotelu KROSNO-NAFTA Budownictwa Nafto-
wego NAFTOMONTA¯ Sp. z o.o. w Kroœnie wy-
konano pomieszczenie z p³yt dŸwiêkoch³onnych,
w którym umieszczono agregat wody lodowej,

· przy trasie Podskarpowej (obwodnica na trasie
Lublin–Rzeszów) – na odcinku od ul. Brandwic-
kiej do ul. Chopina wybudowano czêœciowo be-
tonowy mur ochronny przed drganiami (ok. 75
m), co pozwoli³o na ograniczenie ha³asu w dziel-
nicy Rozwadów i centrum Stalowej Woli.
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5. Wnioski

Doprowadzenie stanu klimatu akustycznego
w województwie do granic wyznaczonych warto-
œciami dopuszczalnymi wymaga prowadzenia dal-
szych dzia³añ:
1. w zakresie zarz¹dzania ochron¹ przed ha³asem:
· wprowadzenie sprawnie i d³ugoterminowo funk-

cjonuj¹cego systemu monitorowania ha³asu
(wdro¿enie nowych metod pomiarowych, orga-
nizacja pomiarów);

· opracowanie mapy akustycznej i programu ochro-
ny przed ha³asem dla Rzeszowa jako aglomeracji
licz¹cej powy¿ej 100 000 mieszkañców;

· dok³adne rozpoznanie klimatu akustycznego we
wszystkich miastach województwa podkarpackie-
go, a nastêpnie wykonanie map akustycznych oraz
sporz¹dzenie programów naprawczych;

· egzekwowanie od podmiotów korzystaj¹cych ze
œrodowiska obowi¹zku prowadzenia pomiarów
ha³asu i przekazywania ich wyników do w³aœci-
wych organów ochrony œrodowiska;

· stosowanie praktyki przekazywania przez organy
ochrony œrodowiska wyników pomiarów ha³asu
i wszelkich decyzji w tym zakresie do WIOŒ.

2. w zakresie ograniczenia oddzia³ywania ha³asu
drogowego:

· ograniczenie ha³asu drogowego na obszarach
o intensywnej zabudowie;

· opracowanie programów ograniczenia ha³asu na
obszarach o intensywnej zabudowie, w oparciu
o mapy akustyczne;

· budowa autostrady, dróg ekspresowych oraz ob-
wodnic w miastach o du¿ym ruchu tranzytowym;

· likwidacja z³ych stanów technicznych nawierzch-
ni do poziomu wymaganego przez dyrektywê
2002/49/WE;

· opracowanie map akustycznych i programów
ochrony przed ha³asem dla obszarów po³o¿onych
wzd³u¿ dróg o najwiêkszym natê¿eniu ruchu,
gdzie stwierdzone zostanie naruszenie standardów
emisyjnych;

· budowa ekranów akustycznych przy szlakach
transportowych.

3. w zakresie ochrony przed ha³asem przemys³owym:
· kontrola zak³adów przemys³owych ze szczegól-

nym uwzglêdnieniem zlokalizowanych w s¹siedz-
twie zabudowy mieszkalnej;

· egzekwowanie obowi¹zku ograniczenia uci¹¿li-
woœci ha³asowej przez zak³ady emituj¹ce ha³as
przemys³owy.


