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1. Wst p
Hałas, to wszystkie niepo dane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania
mechaniczne o rodka spr ystego, działaj ce za po rednictwem powietrza na organ słuchu
i inne elementy organizmu ludzkiego. Wpływa na pogorszenie jako ci

rodowiska

przyrodniczego, wywołuje zm czenie, złe samopoczucie, utrudnia wypoczynek, mo e
prowadzi do cz ciowej lub całkowitej utraty słuchu
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony rodowiska traktuje hałas jako
zanieczyszczenie, wobec którego nale y przyjmowa takie same ogólne zasady post powania,
jak dla pozostałych zanieczyszcze i zwi zanych z nimi dziedzin ochrony rodowiska.
Hałas pochodzenia antropogenicznego, b d cy obci eniem dla rodowiska mo na
podzieli w zale no ci od sposobu powstawania na przemysłowy i komunikacyjny.
Hałas przemysłowy jest stworzony przez ródła znajduj ce si na terenie zakładów
przemysłowych, wytwórczych i rzemie lniczych. Stanowi głównie uci liwo

dla osób

zamieszkuj cych w pobli u tych ródeł.
Hałas komunikacyjny pochodzi od

rodków transportu lotniczego, kolejowego

i drogowego. Komunikacja drogowa nale y do najbardziej uci liwych i dominuj cych ródeł
hałasu. Zwi zane z ruchem pojazdów hałas i wibracje, powoduj p kanie cian budynków
przyległych do tras komunikacyjnych, oraz drgania szyb. Uci liwo

tras komunikacyjnych

zale y głównie od nast puj cych czynników: nat enia ruchu, struktury strumienia pojazdów
oraz ich pr dko ci, rodzaju i stanu technicznego nawierzchni, oraz odległo ci zabudowy
mieszkaniowej od drogi stanowi cej ródło hałasu. Oddziaływanie komunikacji na klimat
akustyczny ma tendencj rosn c , co zwi zane jest z szybkim wzrostem liczby pojazdów
poruszaj cych si

po drogach, przy jednoczesnym nienad aniu z rozbudow

lub

modernizacj układów komunikacyjnych.
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
rodowiska, poprzez: utrzymanie poziomu hałasu poni ej dopuszczalnego lub, co najmniej
na tym poziomie, zmniejszenie poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest
on dotrzymany.
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Niniejsze opracowanie przedstawia badania hałasu drogowego wykonane dla miasta
Przemy la.
Przemy l jest miastem na prawach powiatu grodzkiego, poło onym nad Sanem
we wschodniej cz ci województwa Podkarpackiego. Zajmuje powierzchni

44 km2,

natomiast liczba mieszka ców wynosi ok. 67,7 tys. W Przemy lu zbiegaj si drogi krajowe
nr 77 i 28, prowadz ce do oddalonego o ok. 12 km przej cia granicznego w Medyce.
W kierunku Sanoka, a dalej w kierunku Nowego S cza i Wadowic wiedzie droga nr 98.
Przez Przemy l przebiegaj równie drogi krajowe nr 884 w kierunku Domaradza i nr 885
w kierunku Malhowic (granica Pa stwa).
Ogólna długo

dróg w obr bie granic administracyjnych Przemy la wynosi

200,9 km, z czego 7,1 km to drogi wojewódzkie, 15,1 km drogi krajowe, 60,6 km drogi
powiatowe a 118,1 km stanowi drogi gminne.

2. Cel i zakres pomiarów
Maj c na uwadze szkodliwo
prac

hałasu dla zdrowia ludzkiego, utrudniaj ca zarówno

jak i wypoczynek, istnieje konieczno

akustycznego. Znajomo

prowadzenia bada

kontrolnych klimatu

tych zagadnie umo liwia podejmowanie decyzji koryguj cych

niekorzystny stan akustyczny rodowiska.

Celem wykonywanych pomiarów hałasu było okre lenie warunków akustycznych
panuj cych w bezpo rednim s siedztwie tras komunikacyjnych miasta i uzyskanie informacji
o uci liwo ci akustycznej analizowanych ródeł.

Pomiary poziomu d wi ku wykonano w 13 punktach pomiarowych zlokalizowanych
w odległo ci 2 m od elewacji budynku, przy ulicach: Sobieskiego, Augusta, Borelowskiego,
Focha, Krasi skiego, Bohaterów Getta, W. Pola, Lwowskiej, Jagiello skiej, Pl. Na Bramie,
Słowackiego, 3-go Maja, Grunwaldzkiej.

Lokalizacj punktów pomiarowych wraz z warto ciami poziomu hałasu przedstawiono
w formie graficznej na mapce nr 1 – dla pory dnia, oraz na mapce nr 2 – dla pory nocy.
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3. Metodyka pomiarów i aparatura
Pomiary hałasu drogowego oraz ocen

wyników bada

wykonano w oparciu

o materiały metodyczne:
- „Metody pomiaru hałasu zewn trznego w rodowisku” M. Kraszewski, R.J. Kucharski,
A. Kurpiewski. Biblioteka Monitoringu rodowiska.Warszawa 1996r.
- „Wskazówki metodyczne opracowania planu akustycznego miasta redniej wielko ci”
A. Kurpiewski, R.J. Kucharski, W. Pełka. Biblioteka Monitoringu

rodowiska. Warszawa

1998r.
- własna procedura badawcza Laboratorium WIO w Rzeszowie PR-15 wydanie 1 z dnia
01.07.2005r. Metoda pomiarów bezpo rednich z wykorzystaniem próbkowania.

Pomiar hałasu zmierzono miernikiem poziomu d wi ku SVAN 912, przy stałej
czasowej S i charakterystyce korekcyjnej A, oraz mikrofonu SVO2. Mikrofon podczas
pomiarów umieszczono we wszystkich punktach pomiarowych w odległo ci 2 m od elewacji
budynku, na wysoko ci 4 m.
Pomiary hałasu wykonano w dwóch okresach pomiarowych:
- w porze dnia od godz. 8.00 do 21.00,
- w porze nocy od godz. 22.00 do 3.00.
Równolegle z pomiarami poziomu hałasu prowadzono rejestracj przeje d aj cych
pojazdów lekkich i ci kich w kierunku okre lonym i przeciwnym. Do pojazdów lekkich
zaliczano samochody osobowe, dostawcze i motocykle, natomiast do ci kich samochody
ci arowe, autobusy, ci gniki i inne specjalne pojazdy hała liwe.
Pomiary przeprowadzili pracownicy Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony rodowiska w Rzeszowie, Delegatura w Przemy lu.

4. Kryteria oceny
Wska nikiem oceny poziomu hałasu w rodowisku jest tzw. równowa ny poziom
d wi ku A dla przedziału czasu odniesienia, wyra ony w decybelach (dB).
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Dopuszczalne warto ci poziomu hałasu w rodowisku przedstawione w tabeli nr 1 okre la
Ś
Rozporzą dzenie Ministra rodowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych
ś

poziomów hałasu w rodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).
Tabela nr 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w rodowisku powodowanego przez
poszczególne grupy ródeł hałasu, z wył czeniem hałasu powodowanego przez linie
elektroenergetyczne oraz starty, l dowania i przeloty statków powietrznych.
Dopuszczalny poziom hałasu wyra ony równowa nym
poziomem d wi ku A w dB
Drogi lub linie kolejowe1)

Przeznaczenie terenu

Lp

1
1.

a)
b)

2.

a)
b)

c)
d)
3.

a)

b)

c)
d)
4.

2
Obszary A ochrony
uzdrowiskowej
Tereny szpitali poza miastem
Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny zabudowy zwią zanej ze
stałym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i młodzieŜ y
Tereny domów opieki
Tereny szpitali w miastach
Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinne z
usługami rzemie ślniczymi
Tereny rekreacyjnowypoczynkowe poza miastem
Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny w strefie śródmiejskiej miast
powyŜ ej 100 tys. mieszkań ców ze
zwartą zabudową mieszkaniową i
koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i
usługowych

Instalacje i pozostałe obiekty
i grupy źródeł hałasu

pora dnia –
przedział czasu
odniesienia
równy 16
godzinom

pora nocy –
przedział czasu
odniesienia
równy 8
godzinom

pora dnia –
przedział czasu
odniesienia
równy 8
najmniej
korzystnym
godzinom dnia
kolejno po sobie
następującym

3

4

5

6

50

45

45

40

55

50

50

40

60

50

55

45

65

55

55

45

pora nocy–
przedział czasu
odniesienia równy
1 najmniej
korzystnej
godzinie nocy

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się takŜe dla torowisk tramwajowych poza pasem
drogowym i kolei linowych.
1)

Przy ocenie klimatu akustycznego w zakresie hałasu komunikacyjnego wykorzystywana jest
tak e skala pomocnicza (tabela nr 2), jak równie opracowana przez Pa stwowy Zakład
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Higieny

skala

subiektywnej

uci liwo ci

zewn trznych

hałasów

komunikacyjnych

(tabela nr 3)
Tabela nr 2. Komfort akustyczny/zagro enie hałasem.
Opis warunków
Pełny komfort akustyczny
Przeci tne warunki akustyczne
Przeci tne zagro enie hałasem
Wysokie zagro enie hałasem

Leq [dB]
Pora dzienna Pora nocna
<50
<40
50-60
40-50
60-70
50-60
>70
>60

Tabela nr 3. Subiektywna skala uci liwo ci hałasu.
Mała uci liwo
rednia uci liwo
Du a uci liwo
Bardzo du a uci liwo

Leq<52 dB
52<Leq 62 dB
63<Leq 70 dB
Leq>70 dB

5. Omówienie wyników pomiaru hałasu drogowego
Zestawienie wyników pomiaru hałasu drogowego zmierzonego w odległo ci 2 m od
elewacji budynku przedstawia dla pory dnia (tabela nr 4), oraz dla pory nocy (tabela nr 5).
Z analizy przeprowadzonych pomiarów hałasu wynika, e we wszystkich punktach
pomiarowych poziom dopuszczalny hałasu został przekroczony zarówno dla pory dnia
jak i nocy. Wielko ci przekrocze zawierały si w przedziale: od 3,4 dB do 15,9 dB dla dnia,
oraz od 3,0 dB do 13,2 dB dla nocy.
Niekorzystne warunki akustyczne (>70 dB) w porze dnia stwierdzono przy ulicach:
- Jagiello skiej, punkt P9 – Leq = 71,0 dB,
- Sobieskiego 3, punkt P1 - Leq = 70,9 dB,
- Focha 1, punkt P4 – Leq = 70,5 dB,
Wielko

dopuszczalnych warto ci hałasu na tych ulicach była przekroczona

o 18 – 29%. Nat enie ruchu pojazdów mie ciło si w przedziale od 959 poj/h do 2001 poj/h,
przy procentowym udziale pojazdów ci kich od 4,0% do 9,2%.
Najni szy poziom hałasu dla dnia Leq = 63,4 dB, ale przewy szaj cy dopuszczalny
o 3,4 dB zanotowano w punkcie P13 zlokalizowanym przy ulicy Grunwaldzkiej.
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Niekorzystne warunki akustyczne (>60 dB) w porze nocy stwierdzono przy ulicach:
-Sobieskiego 3, punkt P1 – Leq = 63,2 dB,
-Bohaterów Getta 17, punkt P6 – Leq = 63,1 dB,
-Augusta 20, punkt P2 – Leq = 62,2 dB,
-Focha 1, punkt P4 – Leq = 62,1 dB,
-Borelowskiego 9, punkt P3 – Leq = 61,1 dB,
-W. Pola 5, punkt P7 – Leq = 60,3 dB
Wielko

dopuszczalnych warto ci hałasu na tych ulicach była przekroczona

o 21 – 26%. Nat enie ruchu pojazdów mie ciło si w przedziale od 389 poj/h do 560 poj/h,
przy procentowym udziale pojazdów ci kich od 28,8% do 35,5%.
Najni szy poziom hałasu dla nocy Leq = 53,0 dB, ale przewy szaj cy dopuszczalny
o 3,0 dB zanotowano w punkcie P5 zlokalizowanym przy ulicy Krasi skiego.

Wykonane pomiary wykazały, e najwi kszy problem akustyczny zwłaszcza w porze
nocnej wyst pował w punktach przy ulicach, które przyjmuj
Istotne znaczenie ma równie

ci ki ruch tranzytowy.

rodzaj zabudowy (zwarta i usytuowana w bezpo rednim

s siedztwie jezdni) oraz nat enie ruchu pojazdów i brak płynno ci ruchu.
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Tabela nr 4. Zestawienie wyników pomiaru dla Przemy la – pora dnia
Nr
pkt.

Lokalizacja
punktu
pomiarowego

lekkich

ci kich

ogółem

Udział
pojazdów
ci kich

dB

poj/h

poj/h

poj/h

%

Leq

Nat enie ruchu pojazdów

1

ul. Sobieskiego 3

70,9

871

88

959

9,2

2

ul. Augusta 20

65,1

694

64

758

8,4

3

ul. Borelowskiego 9

69,2

1159

119

1278

9,3

4

ul. Focha 1

70,5

1169

85

1254

6,8

5

ul. Krasi skiego 26

64,2

499

27

526

5,1

6

ul. Bohaterów
Getta 17

67,6

1155

124

1279

9,7

7

ul. W. Pola 5

63,9

1098

116

1214

9,6

8

ul. Lwowska 32
(bloki wojskowe)

66,1

795

64

859

7,5

9

ul. Jagiello ska
(przy sklepie CCC)

71,0

1921

80

2001

4,0

10 Pl. Na Bramie 11

69,9

1886

80

1966

4,1

11 ul. Słowackiego 19

69,5

875

53

928

5,7

12 ul. 3-go Maja 38

66,3

1160

70

1230

5,7

13 ul. Grunwaldzka 97

63,4

599

39

638

6,1
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Tabela nr 5. Zestawienie wyników pomiaru dla Przemy la – pora nocy
Nr
pkt.

Lokalizacja
punktu
pomiarowego

Leq

lekkich

ci kich

ogółem

Udział
pojazdów
ci kich

dB

poj/h

poj/h

poj/h

%

Nat enie ruchu pojazdów

1

ul. Sobieskiego 3

63,2

385

168

553

30,4

2

ul. Augusta 20

62,2

251

138

389

35,5

3

ul. Borelowskiego 9

61,1

298

145

443

32,7

4

ul. Focha 1

62,1

340

158

498

31,7

5

ul. Krasi skiego 26

53,0

128

18

146

12,3

6

ul. Bohaterów
Getta 17

63,1

384

155

539

28,8

7

ul. W. Pola 5

60,3

398

162

560

28,9

8

ul. Lwowska 32
(bloki wojskowe)

58,8

402

164

566

29,0

9

ul. Jagiello ska
(przy sklepie CCC)

58,1

345

43

388

11,1

10 Pl. Na Bramie 11

60,0

359

45

404

11,1

11 ul. Słowackiego

57,8

151

24

175

13,7

12 ul. 3-go Maja 38

55,8

209

32

241

13,3

13 ul. Grunwaldzka 97

57,7

185

49

234

20,9
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6. Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone pomiary hałasu drogowego daj
klimatu

akustycznego

dla

miasta

Przemy la.

mo liwo

obiektywnej oceny

Przeprowadzone

pomiary

wykazały

przekroczenia poziomu dopuszczalnego we wszystkich punktach pomiarowych. Wielko
dopuszczalnych warto ci d wi ku była przekroczona o: 6-29% dla pory dnia, oraz o 6-26%
dla pory nocy. Według skali pomocniczej, wyst puj cy w otoczeniu analizowanych punktów
pomiarowych, hałas stanowił przeci tne oraz wysokie zagro enie hałasem. Przy ka dym
z badanych punktów nie wyst pował pełny komfort akustyczny, a zmierzone warto ci
poziomu równowa nego hałasu zawierały si w przedziale: od 63,4 dB do 71,0 dB dla dnia,
oraz od 53,0 dB do 63,2 dB dla nocy.
Obni enie wysokich poziomów hałasu mo na osi gn

poprzez: ograniczenie

pr dko ci pojazdów, popraw płynno ci ruchu, napraw nawierzchni jezdni, wybudowanie
obwodnic kieruj cych ci ki ruch tranzytowy poza centrum miasta oraz stosowanie ekranów
akustycznych.
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