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I.

HAŁAS DROGOWY MIASTA PRZEWORSK

1. Wst p
Hałasem w rozumieniu definicji nazywa si wszystkie niepo dane, nieprzyjemne,
dokuczliwe lub szkodliwe drgania o rodka spr ystego, działaj ce za po rednictwem
powietrza na organ słuchu i inne elementy organizmu ludzkiego. Hałas jest jedn
z podstawowych przyczyn tzw. chorób cywilizacyjnych. Wywołuje zm czenie, złe
samopoczucie, utrudnia wypoczynek, mo e prowadzi do cz ciowej lub całkowitej utraty
słuchu.
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 komunikacyjny – pochodzi od rodków transportu drogowego, kolejowego
i lotniczego. 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.
Hałas przemysłowy – jest stworzony przez ródła znajduj ce si na terenie zakładów
przemysłowych, wytwórczych i rzemie lniczych. Jego charakterystyka zale y od rodzaju
maszyn, wentylacji i rodzaju produkcji, jak równie

od rodzaju i jako ci urz dze

ograniczaj cych emisj hałasu do rodowiska.
Najtrudniejszy problem, ze wzgl du na obszar i liczb

osób obj tych jego

oddziaływaniem oraz praktyczne mo liwo ci ograniczania, stanowi hałas komunikacyjny,
w szczególno ci drogowy.
ródłem informacji o hałasie w rodowisku
jest

w

szczególno ci

Pa stwowy

Monitoring

rodowiska, który stanowi system pomiarów, ocen i
prognoz

stanu

rodowiska.

Podsystem

PM

monitoring hałasu obejmuje zarówno emisj hałasu
jak i ocen klimatu akustycznego.
Ochrona

przed

hałasem

polega

na

zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
rodowiska, poprzez: utrzymanie poziomu hałasu poni ej dopuszczalnego lub, co najmniej na
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tym poziomie, zmniejszenie poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on
dotrzymany.
Niniejsze opracowanie prezentuje badania hałasu drogowego wykonane dla miasta
Przeworska.
Przeworsk jest miastem powiatowym poło onym w rodkowo – wschodniej cz ci
województwa podkarpackiego. Le y na pograniczu Pradoliny Podkarpackiej i Pogórza
Rzeszowskiego w dolinie rzeki Mleczka. Zajmuje powierzchni 22 km2, i liczy 16 tys.
mieszka ców. Stanowi wa ny w zeł komunikacyjny południowo-wschodniej Polski. Miasto
przecinaj drogi krajowe 835 Lublin - Przeworsk i 879 Przeworsk – Dynów – Sanok, oraz
mi dzynarodowa E40 Zgorzelec – Przemy l – Lwów. Ogólna długo

dróg miasta

Przeworska wynosi 60,5 km.

2. Kryteria oceny
Podstawowym aktem prawnym w zakresie ochrony rodowiska przed hałasem jest
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska.
Kryteria oceny hałasu w

rodowisku to poziomy dopuszczalne - okre lone

w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w
dopuszczalnych zale

rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). Warto ci poziomów
od funkcji urbanistycznej, jak spełnia dany teren.
ś

Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w rodowisku powodowanego przez poszczególne grupy ź ródeł hałasu,
z wyłą czeniem hałasu powodowanego przez starty, lą dowania i przeloty statków powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne, wyraśŜ one wskaź nikami LAeq D i LAeq N, które to wskaź niki mają zastosowanie do ustalania i kontroli
warunków korzystania ze rodowiska, w odniesieniu do jednej doby
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
drogi lub linie kolejowe1)
LAeq D
Lp

1.

Rodzaj terenu

a)
b)

Strefa ochronna „A”
uzdrowiska
Tereny szpitali poza miastem

LAeq N

Pozostałe obiekty i działalno
ź ródłem hałasu
LAeq D

ść

będą ca

LAeq N

przedział czasu
przedział czasu
przedział czasu
przedział czasu
odniesienia równy odniesienia równy odniesienia równy odniesienia równy
1 najmniej
16 godzinom
8 godzinom
8 najmniej
korzystnej godzinie
korzystnym
nocy
godzinom dnia
kolejno po sobie
nastę pują cym
50

45

45

40
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2.

a)

Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwią zanej ze
stałym lub czasowym pobytem
55
50
50
40
dzieci i młodzieŜ y2)
c) Tereny domów opieki
społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
3. a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
60
50
55
45
c) Tereny rekreacyjnowypoczynkowe2)
d) Tereny mieszkaniowousługowe
ś
4. Tereny w strefie ródmiejskiej miast
65
55
55
45
powyŜ ej 100 tys. mieszkańców3)
ś
ś
1)
Warto ci okre lone dla dróg i linii kolejowych stosuje się takŜ e dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym
i kolei liniowych.
2)
W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją , w porze nocy, nie obowią zuje na nich
dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
ś
3)
Strefa ródmiejska miast powyŜ ej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
W przypadku miast, w
których wystę pują dzielnice o
ć
ś
liczbie mieszkańców pow. 100 tys., moŜ na wyznaczy w tych dzielnicach strefę ródmiejską , jeŜ eli charakteryzuje
się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

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

skala

subiektywnej

uci liwo ci

zewn trznych

hałasów

komunikacyjnych

(tabela nr 3)
Tabela 2. Komfort akustyczny/zagro enie hałasem.

Opis warunków
Pełny komfort akustyczny
Przeci tne warunki akustyczne
Przeci tne zagro enie hałasem
Wysokie zagro enie hałasem

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

Tabela 3. Subiektywna skala uci liwo ci hałasu.

Mała uci liwo
rednia uci liwo
Du a uci liwo
Bardzo du a uci liwo

Laeq<52 dB
52<Laeq 62 dB
63<Laeq 70 dB
Laeq>70 dB

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

hałasu dla zdrowia ludzkiego, utrudniaj c zarówno

jak i wypoczynek, istnieje konieczno

prowadzenia bada

kontrolnych klimatu
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akustycznego. Znajomo

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 24 punktach pomiarowych w porze dnia, oraz
w 6 punktach pomiarowych w porze nocy. Równolegle z pomiarami poziomu hałasu
prowadzono rejestracj nat enia ruchu (ilo

pojazdów w jednostce czasu), ze szczególnym

uwzgl dnieniem pojazdów ci kich. Pomiary wykonano w przedziałach czasowych,
b d cych prezentacj okresu 16 godzin pory dnia, oraz 8 godzin pory nocy.
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.

4. 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 F i charakterystyce korekcyjnej A, oraz mikrofonu SVO2. Mikrofon podczas
pomiarów umieszczono we wszystkich punktach pomiarowych, na wysoko ci 4 m.
Badania akustyczne realizowano w dni powszednie, bezdeszczowe, w temperaturach
dodatnich i przy wietrze nie przekraczaj cym 5 m/s.
Pomiary przeprowadzili pracownicy Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
rodowiska w Rzeszowie, Pracownia w Przemy lu.
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5. Omówienie wyników pomiaru hałasu drogowego
Zestawienie wyników pomiaru hałasu drogowego zmierzonego na granicy strefy
chronionej przedstawia dla pory dnia (tabela nr 4), oraz dla pory nocy (tabela nr 5).
Graficzn

prezentacj

wyników pomiaru hałasu przedstawiono na wykresach

nr 1 i 2.
Z analizy przeprowadzonych pomiarów hałasu wynika, e we wszystkich punktach
pomiarowych poziom dopuszczalny hałasu został przekroczony zarówno dla pory
dnia (60 dB), jak i pory nocy (50 dB). Wielko ci przekrocze zawierały si w przedziale: od
1,0 dB (ul. Studzia ska 11, ul. Rynek 25, ul. Szpitalna 16, ul. Lubomirskich 1D) do 13,0 dB
(ul. Krakowska „Pastewnik”) w porze dnia, oraz od 14,0 dB (ul. Lwowska 55) do 18,0 dB
(ul. Konopnickiej 25, ul. Ła cucka) w porze nocy.
Według kryteriów pomocniczych wysokie zagro enie hałasem (>70 dB) w porze dnia
odnotowano przy ulicach:
§ Lwowska 70 – pkt. 1 – 72,0 dB,
§ Lwowska 55 – pkt. 2 – 71,0 dB,
§ Jagiello ska 3 – pkt. 3 – 71,0 dB,
§ Konopnickiej 25 – pkt. 5 – 72,0 dB,
§ Krakowska („Pastewnik”) – pkt. 6 – 73,0 dB,
§ Słowackiego 15 – pkt. 11 – 72,0 dB,
§ Gorliczy ska 17 – pkt. 20 – 71,0 dB.
Wielko ci przekrocze warto ci dopuszczalnych hałasu na tych ulicach kształtowały si
w granicach od 11,0 dB (ul. Lwowska 55, ul. Jagiello ska 3, ul. Gorliczy ska 17) do 13,0 dB
(ul. Krakowska „Pastewnik”). Nat enie ruchu pojazdów mie ciło si

w przedziale

od 393 poj./h (ul. Słowackiego 15) do 1394 poj./h (ul. Konopnickiej 25), przy procentowym
udziale pojazdów ci kich od 6,0 % (ul. Krakowska „Pastewnik”) do 20,9 %
(ul. Słowackiego 15).
Według kryteriów pomocniczych, we wszystkich badanych punktach w porze nocy,
odnotowano wysokie zagro enie hałasem (>60 dB).
Przekroczenia warto ci dopuszczalnych hałasu drogowego we wszystkich punktach
pomiarowych, zarówno w porze dnia jak i nocy zwi zane s głównie ze struktur strumienia
ruchu, nat eniem ruchu oraz stanem nawierzchni dróg. Istotne znaczenie ma równie rodzaj
zabudowy (zwarta i usytuowana w bezpo rednim s siedztwie jezdni).
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o tym,

e nale y

Nat enie ruchu pojazdów

Uzyskane wyniki pomiarów hałasu drogowego

wiadcz

kontynuowa badania w zakresie kontrolowania poziomów d wi ku.

Tabela 4. Wyniki pomiarów hałasu drogowego w porze dnia.

Przeworsk – pora dnia
Nr
pkt.
1
2
3
4
5
6
7

Lokalizacja
punktu pomiarowego
ul. Lwowska 70
ul. Lwowska 55
ul. Jagiello ska 3
Os. Konopnickiej 4
ul. Konopnickiej 25
ul. Krakowska
(Skansen „Pastewnik”)
ul. Ła cucka
(wylot w kierunku Rzeszowa)

lekkich

ci kich

ogółem

dB
72,0
71,0
71,0
66,0
72,0

poj/h
877
889
928
1078
1280

poj/h
105
92
109
82
114

poj/h
982
981
1037
1160
1394

Udział
pojazdów
ci kich
%
10,7
9,4
10,5
7,1
8,2

73,0

1120

72

1192

6,0

70,0

928

82

1010

8,1

Laeq

8

ul. Studzia ska 11

61,0

118

17

135

12,6

9
10
11
12
13
14

ul. Piłsudskiego 8
ul. Grunwaldzka
ul. Słowackiego 15
ul. W gierska 15
ul. Rynek 25
ul. Lwowska 10
ul. Gimnazjalna (skrzy owanie
z Zygmuntowsk
ul. Wojska Polskiego 68
ul. Cmentarna (PKS)
ul. Cmentarna (cmentarz)
ul. Konopnickiej 5
ul. Gorliczy ska 17
ul. Gorliczy ska 146
ul. Krasickiego 28
ul. Szpitalna 16
ul. Lubomirskich 1D

63,0
67,0
72,0
68,0
61,0
69,0

275
590
311
246
212
868

5
26
82
72
0
94

280
616
393
318
212
962

1,8
4,2
20,9
22,6
0
9,8

63,0

277

24

301

8,0

63,0
70,0
69,0
63,0
71,0
67,0
66,0
61,0
61,0

196
1105
710
204
435
377
330
253
88

10
86
82
6
67
58
20
8
7

206
1191
792
210
502
435
350
261
95

4,9
7,2
10,4
2,9
13,3
13,3
5,7
3,1
7,4

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Tabela 5. Wyniki pomiarów hałasu drogowego w porze nocy.

Przeworsk – pora nocy
Lokalizacja
punktu
pomiarowego

Nr
pkt.
1
2
3
5
6
7

lekkich

ci kich

ogółem

dB
65,0
64,0
66,0
68,0

poj/h
353
372
368
339

poj/h
37
38
48
41

poj/h
390
410
416
380

Udział
pojazdów
ci kich
%
9,5
9,3
11,5
10,8

66,0

319

35

354

9,9

68,0

307

30

337

8,9

Nat enie ruchu pojazdów

Laeq

ul. Lwowska 70
ul. Lwowska 55
ul. Jagiello ska 3
ul. Konopnickiej 25
ul. Krakowska
(Skansen „Pastewnik”)
ul. Ła cucka
(wylot w kierunku Rzeszowa)

Wykres 1. Równowa ny poziom hałasu Laeq w porze dnia i nocy.
80
70
60

40
30
20
10

Ŝ

ul. Lubomirskich 1D

ul. Szpitalna 16

ń

ul. Krasickiego 28

ń

ul. Gorliczy ska 146

ul. Gorliczy ska 17

ul. Konopnickiej 5

ul. Cmentarna (cmentarz)

ul. Cmentarna (PKS)

ul. Wojska Polskiego 68

ul. Gimnazjalna

ul. Lwowska 10

ę

ul. Rynek 25

ul. W gierska 15

ul. Słowackiego 15

ul. Grunwaldzka

ń

ul. Piłsudskiego 8

ń

ul. Studzia ska 11

ul. Ła cucka

ul. Krakowska "Pastewnik"

ul. Konopnickiej 25

ń

Os. Konopnickiej 4

ul. Jagiello ska 3

ul. Lwowska 55

0
ul. Lwowska 70

dB

50

Ŝ

równowa ny poziom hałasu Laeq w porze dnia [dB]

równowa ny poziom hałasu Laeq w porze nocy [dB]

dopuszczalny poziom hałasu dla pory dnia [dB]

dopuszczalny poziom hałasu dla pory nocy [dB]
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Wykres 2. Nat enie ruchu i procentowy udział pojazdów ci kich w porze dnia i nocy.
25

1600
1400

20

1200

15

800

%

poj./h

1000

10

600
400

5

200

Ŝ

natę enie ruchu pojazdów ogółem w porze dnia [poj./h]
Ŝ

procentowy udział pojazdów cię kich w porze dnia [%]

ul. Szpitalna 16

ul. Lubomirskich 1D

ń

ul. Krasickiego 28

ń

ul. Gorliczy ska 146

ul. Gorliczy ska 17

ul. Konopnickiej 5

ul. Cmentarna (cmentarz)

ul. Cmentarna (PKS)

ul. Wojska Polskiego 68

ul. Gimnazjalna

ul. Lwowska 10

ę

ul. Rynek 25

ul. W gierska 15

ul. Grunwaldzka

ul. Słowackiego 15

ń

ul. Piłsudskiego 8

ń

ul. Studzia ska 11

ul. Ła cucka

ul. Krakowska "Pastewnik"

ul. Konopnickiej 25

ń

Os. Konopnickiej 4

ul. Jagiello ska 3

ul. Lwowska 55

0
ul. Lwowska 70

0

Ŝ

natę enie ruchu pojazdów ogółem w porze nocy [poj./h]
Ŝ

procentowy udział pojazdów cię kich w porze nocy [%]

6. Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone pomiary hałasu drogowego odzwierciedlaj sytuacj akustyczn miasta
Przeworsk. Zmierzone warto ci poziomu równowa nego hałasu zawierały si w przedziale:
od 61,0 dB do 73,0 dB dla pory dnia, oraz od 64,0 dB do 68,0 dB dla pory nocy. Nat enie
ruchu pojazdów zawierało si

w granicach 95 – 1394 poj./h w porze dnia, oraz

337 – 416 poj./h w porze nocy, przy procentowym udziale pojazdów ci kich od 0 – 22,6 %
(pora dnia) i od 8,9 – 11,5 % (pora nocy).
Zwi kszenie uci liwo ci hałasu komunikacyjnego spowodowane jest głównie
znacznym i ci głym wzrostem liczby pojazdów. Zwarta zabudowa i brak wolnych terenów
utrudniaj zastosowanie zabezpiecze akustycznych w postaci ekranów akustycznych, czy
pasów zieleni.
Obni enie wysokich poziomów hałasu mo na osi gn

poprzez: ograniczenie

pr dko ci pojazdów, popraw płynno ci ruchu, napraw nawierzchni jezdni, jak równie
wybudowanie obwodnic kieruj cych ci ki ruch tranzytowy poza centrum miasta.
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I.

HAŁAS PRZEMYSŁOWY – TERMINAL W KRÓWNIKACH
Hałas przemysłowy jest stworzony przez ródła znajduj ce si na terenie zakładów

przemysłowych, i usługowych. Stanowi głównie uci liwo

dla osób zamieszkuj cych

w pobli u tych ródeł.
Pomiary hałasu przemysłowego wykonano w oparciu o Rozporz dzenie Ministra
rodowiska z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie wymaga

w zakresie prowadzenia

pomiarów wielko ci emisji (Dz.U. Nr 283, poz. 2842).
Dopuszczalne warto ci poziomu hałasu w

rodowisku okre la Rozporz dzenie

Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w

rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). Dla terenów zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej dopuszczalny poziom hałasu dla pory dnia stanowi 50 dB.
W zwi zku z licznymi skargami mieszka ców przeprowadzono, w ramach
monitoringu, pomiary poziomu d wi ku pochodz cego od Terminala przeładunkowego
w Krównikach. Pomiary hałasu w porze dnia przeprowadzono w 2 punktach pomiarowych na
granicy posesji prywatnej. Nie przeprowadzono pomiarów poziomu d wi ku w porze nocy
ze wzgl du na brak prac przeładunkowych. Pomiary hałasu w punktach P1 i P2
przeprowadzono w sposób ci gły w godzinach od 8:00 – 14:00, w temperaturach dodatnich
i przy wietrze nie przekraczaj cym 5 m/s. Pomiary przeprowadzili pracownicy Laboratorium
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska w Rzeszowie, Pracownia w Przemy lu.
W czasie pomiarów poziomu d wi ku w porze dnia ródłem hałasu było: przetaczanie
wagonów, praca wózków widłowych oraz suwnicy przy rozładunku wagonów oraz załadunku
TIRów. Z analizy przeprowadzonych pomiarów hałasu wynika, e poziom dopuszczalny
hałasu nie został przekroczony w obydwu badanych punktach. Zanotowano poziom d wi ku
44 dB w punkcie P1, oraz 46 dB w punkcie P2.

[dB]

Odległo punktu
od ródła
[m]

Krówniki

44

80÷250

Krówniki

46

20÷300

Nr
punktu

Lokalizacja
punktu pomiarowego

1
2

Laeq

13

14

