zatwierdził:

Opracowanie:

Anna Wcisło
W y dziń

Monitoringu Środowiska

Akceptował:
Renata Jaroń-Warszyńska
Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska
WIOS Rzeszów

Wyd7,iału
Nacze,tNik
^r,ł"itJ,\ffii'k"
mgr

R

e

tataĘr o ń,W ar
ł

s

ry łs ka

wz. Podk

Inspektora

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2012 r.

Spis treści
Spis treści ................................................................................................................................................ 3
1. Wstęp................................................................................................................................................... 4
2. Pojęcia ogólne ..................................................................................................................................... 5
3. Podstawy prawne oceny hałasu .......................................................................................................... 5
4. Zakres i metodyka pomiarów............................................................................................................... 7
5. Główne źródła hałasu w środowisku ................................................................................................... 8
6. Monitoring hałasu przemysłowego ...................................................................................................... 9
7. Monitoring hałasu komunikacyjnego na podstawie badań PMŚ ....................................................... 10
7.1. Monitoring hałasu komunikacyjnego w miejscowości Ropczyce ................................................ 10
7.2. Monitoring hałasu komunikacyjnego w mieście Sanok .............................................................. 14
7.3. Monitoring hałasu komunikacyjnego w mieście Stalowa Wola................................................... 19
8. Mapa akustyczna Miasta Rzeszów ................................................................................................... 24
9. Podsumowanie .................................................................................................................................. 26
10. Spis tabel, rycin i literatury............................................................................................................... 27

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Monitoringu Środowiska

3

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2012 r.

1. Wstęp
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 2012 r. w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska pomiary poziomu hałasu stanowiły wypełnienie obowiązku
wynikającego z ustawy.
Na jakość klimatu akustycznego decydujący wpływ ma rozwój infrastruktury transportowej, ilość
eksploatowanych źródeł i poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Stan środowiska
oceniono w oparciu o przeprowadzone badania i analizy uciążliwości akustycznej poszczególnych
źródeł hałasu. W zależności od źródła hałasu środowiskowego dokonuje się jego podziału na
kategorie hałasu komunikacyjnego (drogowy, kolejowy, lotniczy) oraz przemysłowego.
Podstawowym kryterium oceny hałasu w środowisku są dopuszczalne poziomy hałasu na danym
terenie, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska.
Ocena klimatu akustycznego województwa podkarpackiego za 2012 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
2010-2012”. Badania prowadzone były w podsystemie monitoringu hałasu, którego podstawowym
celem jest wykrywanie i ewidencjonowanie obszarów zagrożonych nadmiernym hałasem.
Ponadto przy ocenie klimatu akustycznego uwzględniono wyniki pomiarów hałasu
przemysłowego przeprowadzonych w trakcie działalności kontrolnych WIOŚ oraz przez inne jednostki
zobowiązane z mocy prawa do ich wykonania.
Najważniejsze pojęcia stosowane przy prowadzeniu badań i oceny emisji hałasu zaprezentowano
w rozdziale 2. Wybrane podstawy prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem oraz zakres
i metodykę pomiarów przedstawiono w rozdziale 3 i 4. W rozdziale 5 zaprezentowano główne źródła
hałasu występujące na terenie województwa podkarpackiego. Wyniki pomiarów: emisji hałasu
przemysłowego i monitoringowych hałasu komunikacyjnego, zestawiono i przeanalizowano
w rozdziale 6 i 7. W rozdziale 8 zawarto informacje oparte na materiałach przekazanych przez Urząd
Miasta Rzeszów do WIOŚ w Rzeszowie. Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz wnioski
końcowe ze zrealizowanych badań. Rozdział 10 zawiera spis tabel, rycin oraz literatury wykorzystanej
w opracowaniu.
Ocena stanu akustycznego środowiska i pozyskane dane umożliwiły wyznaczenie obszarów
o ponadnormatywnym poziomie hałasu, na których należy skoncentrować działania naprawcze.
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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 [2,13,15]:
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).
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).

3. Podstawy prawne oceny hałasu
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska został ustawowo zobowiązany do dokonywania oceny
stanu akustycznego środowiska na terenach nie objętych obowiązkiem opracowywania map
akustycznych.
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W odniesieniu do obszarów, na których mapy akustyczne są wykonywane, inspektor wojewódzki
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 oraz z dnia 1 października 2012 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
W tab. 3.1 – 3.2 przedstawiono dopuszczalne poziomy powodowane przez wybrane grupy źródeł.
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 L AeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do
ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby [17]
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Pozostałe obiekty i działalność
będąca źródłem hałasu

Drogi lub linie kolejowe1)
Lp.

Rodzaj terenu

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 młodzieży2)
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach

61

56

50

40

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2)
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

65

56

55

45

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej
100 tys. mieszkańców3)

68

60

55

45

3

4

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 L DWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do
prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem [17]
Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB
Drogi lub linie kolejowe1)
Lp.

Rodzaj terenu

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. mieszkańców2)

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.
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W województwie podkarpackim w 2012 r. oceny klimatu akustycznego dokonano na podstawie
wyników pomiaru poziomu 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: LAeq D
oraz LAeq N.
W procesie oceny, w aspekcie hałasu komunikacyjnego dla pory dnia, wykorzystano pomocniczą
subiektywną skalę Państwowego Zakładu Higieny opracowaną na podstawie badań ankietowych.
Skala ta przedstawia się następująco [3]:





mała uciążliwość hałasu
średnia uciążliwość hałasu
duża uciążliwość hałasu
bardzo duża uciążliwość hałasu

LAeq < 52 dB,
52  LAeq  62 dB,
63  LAeq  70 dB,
LAeq > 70 dB.

4. Zakres i metodyka pomiarów
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2012 r. przeprowadził pomiary
natężenia hałasu drogowego zgodnie z Aneksem Nr 2 do „Programu Państwowego Monitoringu
Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2010-2012”.
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.
Lokalizacja rejonów badawczych hałasu drogowego została dobrana tak by spełniała warunki
techniczne i metodyczne, dla wybranych punktów pomiarowo-kontrolnych. Wraz z pomiarami
poziomów hałasu drogowego zarejestrowano natężenie i strukturę ruchu (pojazdy lekkie i ciężkie).
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.

Ryc.4.1. Miernik poziomu dźwięku [5]
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5. Główne źródła hałasu w środowisku
Kształtowanie klimatu akustycznego jest obecnie jednym z priorytetowych zadań w dziedzinie
ochrony środowiska. Podstawowe kategorie hałasu to hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy
i lotniczy) oraz przemysłowy.
Przebiegające przez teren województwa trasy należące do III Paneuropejskiego Korytarza
Transportowego sieci TEN-10, w skład którego wchodzi: droga międzynarodowa E40, magistrala
kolejowa E30 o znaczeniu międzynarodowym, lotnisko „Rzeszów-Jasionka” oraz układ sieci
uzupełniającej mają szczególne znaczenie dla regionu. Ponadto przez teren regionu przebiegają
również międzynarodowe trasy drogowe: trasa E-371 oraz droga krajowa Nr 19. Podstawową sieć
drogową tworzą drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Na terenie województwa znajduje
się ok. 20 przejść granicznych ze Słowacją i Ukrainą.
W 2011 r. w województwie podkarpackim gęstość sieci drogowej dróg o twardej nawierzchni
2
wynosiła 84,9 km na 100 km . Łączna całkowita długość dróg o nawierzchni twardej wyniosła
15148,6 km, z czego drogi krajowe stanowią 771,6 km, drogi wojewódzkie 1667,6 km, drogi
powiatowe 6391,0 km oraz drogi gminne 6318,4 km. Udział długości dróg o twardej nawierzchni
z terenu woj. podkarpackiego na tle długości dróg w kraju stanowi 5,4 % ogółu dróg [1].
Systematyczny wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów powoduje stały wzrost zagrożenia
hałasem drogowym. Na ryc. 5.1 przedstawiono zmiany ilości zarejestrowanych pojazdów
w województwie podkarpackim w latach 2007-2011, ilość zarejestrowanych pojazdów w podziale na
regiony w 2011 r. przedstawiono na ryc. 5.2.
pojazdy ogółem

samochody osobow e

samochody ciężarow e

ciągniki

135

%

125
115
105
95
2007

2008

2009

2010

2011

rok pomiarów

Ryc.5.1. Zmiany liczby zarejestrowanych pojazdów w latach 2007-2011 w województwie podkarpackim (przy
założeniu, że wartość wskaźnika w 2007 r. równa jest 100 %). [1]

1000000
w ojew ódzctw o podkarpackie
region krośnieński
region przemyski
region rzeszow ski
region tarnobrzeski

ilość pojazdów szt.

800000
600000
400000
200000
0
samochody osobow e

samochody ciężarow e

ciągniki rolnicze

kategoria pojazdu

Ryc.5.2. Ilość zarejestrowanych pojazdów w 2011 r. w podziale na regiony [1]
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Przez teren województwa przebiegają szlaki kolejowe o znaczeniu zarówno państwowym jak
2
i regionalnym. Gęstość sieci kolejowej w 2011 r. ogółem wynosiła 5,7 km na 100 km . Długość linii
kolejowych eksploatowanych wynosi 1024 km, co stanowi zaledwie 5 % całkowitej długości linii
kolejowych w Polsce [1]. Województwo podkarpackie posiada jedną z najmniejszych, pod kątem
gęstości, sieć linii kolejowych. Końcem 2013 r. planowane jest czasowe wyłączenie 4 odcinków linii
kolejowych o łącznej długości ok. 240 km [6]. Stagnacja w rozwoju sieci, modernizacja oraz
planowane czasowe wyłączenie z eksploatacji szlaków kolejowych może przyczynić się do spadku
uciążliwości hałasu kolejowego i zmianie struktury transportu na rzecz drogowego.
Do rejestru lotnisk cywilnych, prowadzonego przez Urząd Lotnisk Cywilnych, wpisanych jest
6 lotnisk znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego. Szczególną rolę komunikacyjną
dla regionu pełni międzynarodowe lotnisko Rzeszów-Jasionka, posiadające drugą najdłuższą
w Polsce drogę startową (3200 m). Analiza statystyki ruchu w 2012 r. wykazała, że w stosunku do
roku ubiegłego, ilość startów i lądowań statków powietrznych na terenie lotniska utrzymała się na
identycznym poziomie (12357) [7]. W województwie funkcjonują także lądowiska: wielofunkcyjne
i sanitarne. Hałas lotniczy stanowi problem na stosunkowo niewielkich obszarach, oddziaływanie
hałasu lotniczego związane jest z rejonami wzdłuż tras wznoszeń i nalotów, wokół lotnisk.
Wszystkie wymienione wyżej czynniki w zdecydowany sposób kształtują klimat akustyczny
województwa.

Rys. 6.1.1 Ruch komunikacyjny, Rzeszów [5]

Rys. 6.1.2 Ruch kolejowy, Rzeszów [5]

6. Monitoring hałasu przemysłowego
Hałas przemysłowy to hałas emitowany w efekcie prowadzonej działalności gospodarczej
obejmujący swoim zasięgiem obszary sąsiadujące bezpośrednio z obiektem.
W 2012 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizował zadania
bezpośrednio i pośrednio związane z działalnością kontrolną. Wydział Inspekcji w 2012 r. wykonywał
zadania kontrolne w oparciu o przedłożony Wojewodzie Podkarpackiemu „Plan Pracy Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na rok 2012”. Jednym z wielu wojewódzkich celów
kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu.
Ocenę stanu zagrożenia środowiska hałasem przemysłowym w 2012 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 porównaniu z rokiem 2011, w 2012 r. znacznie zmniejszyła się liczba wniosków
o interwencję dotycząca uciążliwości hałasowej (spadek o 24%).
W 2012 r. przeprowadzono ogółem 21 kontroli z pomiarami emisji hałasu, w tym 13 kontroli
pozaplanowych i interwencyjnych oraz 8 kontroli planowych.
Ponadto, WIOŚ w Rzeszowie w 2012 r. kontrolą objął 68 wyrobów podlegających 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 5 kontroli stwierdzono niezgodności w przypadku 10 urządzeń.
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Stwierdzone niezgodności i nieprawidłowości stanowią naruszenia z kategorii I Systemu Kontroli
(brak realizacji naruszenie obowiązków, niezwiązanych z bezpośrednim oddziaływaniem na
środowisko, wynikających z mocy prawa i decyzji administracyjnych).
Na podstawie ustaleń prowadzonych kontroli, po stwierdzonych niezgodnościach wyrobów
z zasadniczymi wymaganiami, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podjął
następujące działania:
 wydał 3 zarządzenia pokontrolne,
 przekazał 4 sprawy do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska właściwych terenowo ze
względu na siedzibę ustalonego producenta i importera wyrobów,
 zastosował środki, o których mowa w art. 40k ust. 2 ustawy o systemie oceny zgodności.

7. Monitoring hałasu komunikacyjnego na podstawie badań PMŚ
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2012 r. realizował program
monitoringu hałasu w ramach trzyletniego cyklu pomiarowego zgodnie z Aneksem Nr 2 do „Programu
Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2010-2012”. Do badań
hałasu drogowego zakwalifikowano trzy rejony: Ropczyce, Sanok i Stalowa Wola. W obrębie każdego
rejonu ustalono sieć punktów referencyjnych. Badania monitoringowe obejmowały wyznaczenie
czterech rodzajów wskaźników hałasu. Łączna liczba punktów pomiarowo-kontrolnych wyniosła 14.
Równoważny poziom hałasu wyznaczono w 11 punktach pomiarowo-kontrolnych (LAeqD w 11,
a LAeqN w 2).
Długookresowe wskaźniki hałasu (LDWN, LN) wyznaczono w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych,
po jednym w każdej miejscowości. Dla każdej miejscowości łączna długość pomiarów wyniosła 8 dób
pomiarowych, z czego:
 2 doby w dni powszednie oraz 1 dobę podczas weekendu w okresie wiosennym i jesiennozimowym,
 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 Ropczyce
Ropczyce to miasto w powiecie ropczycko-sędziszowskim, położone nad rzeką Wielkopolką,
liczące ponad 15,5 tys. mieszkańców [9]. Znaczące ciągi drogowe przebiegające przez miasto to:
1. droga krajowa Nr 4 (zarazem międzynarodowa E40),
2. droga wojewódzka Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa.
W 2010 r. została otwarta do użytkowania obwodnica Ropczyc w ciągu drogi krajowej
Nr 4 Jędrzychowice – Korczowa o długości 4,5 km. Ponadto przez miasto przebiega magistrala
kolejowa, dwutorowa zelektryfikowana relacji Medyka-Wrocław.
Pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych. Równoważny
poziom hałasu LAeq dla pory dnia określano w 3 punktach (ul. św. Barbary, Piłsudskiego
i Wyszyńskiego), zaś dla pory nocy w 1 punkcie (ul. św. Barbary). W w/w punktach 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. 3-go
Maja).
Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 1 km, co stanowi
ok. 1,7 % długości dróg w mieście.
Charakterystykę punktów pomiarowo-kontrolnych oraz uzyskane wyniki pomiarów zestawiono
w tab. 7.1.1 – 7.1.4, na ryc. 7.1.1 – 7.1.4. zaprezentowano wybrane stanowisko pomiarowe
monitoringu hałasu oraz 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 oraz z dnia 1 października 2012 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla
obszarów objętych badaniem dopuszczalne poziomy wynoszą odpowiednio: LAeqD = 61 dB,
LAeqD = 65 dB, LAeqN = 56 dB, LDWN = 64 dB i LN = 59 dB [17].
Wartości równoważnego poziomu hałasu w Ropczycach w porze dnia kształtowały się
w przedziale od 61,2 dB (ul. Wyszyńskiego) do 62,9 dB (ul. św. Barbary), zaś dla pory nocy poziom
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równoważny wyniósł 56,9 dB (ul. św. Barbary). W porze dnia odnotowano przekroczenie
dopuszczalnego poziomu o 0,2 dB (ul. Wyszyńskiego), zaś w porze nocy o 0,9 dB (ul. św. Barbary).
W dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych (ul. św. Barbary, ul. Piłsudskiego), w porze dnia, nie
odnotowano przekroczeń standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.
Uzyskane odciążenie układu komunikacyjnego miasta, poprzez przeniesienie ruchu tranzytowego
poza teren miasta (budowa obwodnicy) skutecznie przyczyniło się do poprawy klimatu akustycznego.
Natężenie ruchu pojazdów ogółem dla pory dnia kształtowało się w zakresie od 112 poj/h
do 476 poj/h. W porze dnia procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu oscylował
w granicach od 4,9 % do 14,1 %.
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 panującego
w najbliższym otoczeniu analizowanych ulic Ropczyc.
Długookresowy średni poziom hałasu LDWN dla punktu pomiarowo-kontrolnego zlokalizowanego
przy ul. 3-go Maja wyniósł 71,6 dB, zaś LN 64,0 dB. W punkcie tym stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Wielkość
przekroczenia dla LDWN wyniosła 7,6 dB, zaś dla LN 5,0 dB.

Ryc. 7.1.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu, Ropczyce ul. 3-go Maja, 2012 [5]
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Tab. 7.1.1. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego w Ropczycach [12]

Nr
pkt.

Nazwa ulicy

1.

św. Barbary

2.

Piłsudskiego

3.

Wyszyńskiego

4.

3-go Maja

Położenie
punktu
pomiarowokontrolnego
wysokość nad
poziomem
terenu 4 [m]
odległość od
źródła 1 [m]
wysokość nad
poziomem
terenu 4 [m]
odległość od
źródła 1 [m]
wysokość nad
poziomem
terenu 4 [m]
odległość od
źródła 2,5 [m]
wysokość nad
poziomem
terenu 4 [m]
odległość od
źródła 1 [m]

Odległość pierwszej linii
zabudowy od drogi
Rodzaj i
typ drogi

Współrzędne geograficzne
punktu
pomiarowo-kontrolnego

Wysokość 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

droga
miejska
Nr 358

50º03’28,2”

21º35’58,2”

15

20

5

12

5

6

droga
miejska
Nr 357

50º03’36,1”

21º36’06,1”

66

16

12

12

3

3

droga
miejska
Nr 258

50º03’42,7”

21º37’10,4”

3-5

5

8

5

8

13

droga
wojewódzka
Nr 968

50º02’47,8”

21º35’42,2”

10-20

10-20

6-7

6

10

7
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Tab. 7.1.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów w Ropczycach
w 2012 r. [12]
Nr
pkt.

Natężenie ruchu pojazdów
[liczba pojazdów/godz.]*
pojazdy
pojazdy
ogółem
lekkie
ciężkie
Pora dnia

Nazwa ulicy

Procentowy udział pojazdów
ciężkich w strumieniu ruchu
[%]

1.

św. Barbary

163

155

8

4,9

2.

Piłsudskiego

476

409

67

14,1

3.

Wyszyńskiego

112

104

8

7,1

3

8,6

Pora nocy
1.

św. Barbary

35

32

* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny w porze dnia i nocy
natężenie ruchu pojazdy lekkie w porze dnia
natężenie ruchu pojazdy ciężkie w porze dnia
natężenie ruchu ogółem w porze dnia
natężenie ruchu pojazdy lekkie w porze nocy
natężenie ruchu pojazdy ciężkie w porze nocy
natężenie ruchu ogółem w porze nocy

liczba pojazdów/h

600
500
400
300
200
100
0
Św.Barbary

Piłsudskiego

Wyszyńskiego

lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Ryc. 7.1.2. Natężenie ruchu w Ropczycach w 2012 r. [12]
Tab. 7.1.3. Hałas komunikacyjny w Ropczycach w 2012 r. – równoważny poziom dźwięku [12]
Nazwa ulicy
św. Barbary
Piłsudskiego
Wyszyńskiego

Dopuszczalny
poziom
LAeqD

Wynik
pomiaru
LAeqD

Wielkość
przekroczenia

65
65
61

62,9
61,8
61,2

0,2

Dopuszczalny
poziom
LAeqN
[dB]
56
-

Wynik
pomiaru
LAeqN

Wielkość
przekroczenia

56,9
-

0,9
-

Tab. 7.1.4. Hałas komunikacyjny w Ropczycach w 2012 r. – długookresowy średni poziom dźwięku [12]
Nazwa ulicy

Dopuszczalny
poziom
LDWN

Wynik
pomiaru
LDWN

Wielkość
przekroczenia

64

71,6

7,6

Dopuszczalny
poziom
LN

Wynik
pomiaru
LN

Wielkość
przekroczenia

59

64

5,0

dB
3-go Maja
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równoważny poziom dźwięku LAeqD
równoważny poziom dźwięku LAeqN
długookresowy poziom dźwięku LDWN
długookresowy poziom dźwięku LN
dopuszczalny poziom dźwięku LAeqD, LDWN
dopuszczalny poziom dźwięku LAeqN, LN

poziom dźwięku A w dB

80
60
40
20
0
Św. Barbary

Piłsudskiego

Wyszyńskiego

3-go Maja

lokazlizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Ryc. 7.1.3. Hałas komunikacyjny w Ropczycach w 2012 r. [12]

Ryc. 7.1.4. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego w Ropczycach i wartości
wyznaczonych wskaźników w 2012 r. [5,12]

7.2. Monitoring hałasu komunikacyjnego w mieście Sanok
Sanok to miasto położone w powiecie sanockim, w dolinie Sanu, liczące ok. 42 tys. mieszkańców
[10]. Główne ciągi komunikacji drogowej przebiegające przez miasto to:
1. droga krajowa Nr 28 Zator – Medyka,
2. droga krajowa Nr 84 Sanok – Krościenko.
Drogi te w zdecydowany sposób kształtują klimat akustyczny miasta.
W 2012 r. w Sanoku pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 6 punktach pomiarowokontrolnych. Lokalizacja punktów nawiązuje do siatki pomiarowej, w której WIOŚ we wcześniejszych
latach prowadził badania. W 5 punktach (ul. Jana Pawła II, Staszica, Mickiewicza, Kościuszki,
Lipińskiego) określano równoważny poziom hałasu L Aeq dla pory dnia 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. Krakowska).
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Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 1,5 km, co stanowi
ok. 1,3 % 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 pomiarowokontrolnych.
Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz z dnia 1 października 2012 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla
obszarów objętych badaniem dopuszczalne poziomy wynoszą odpowiednio: LAeqD = 61 dB,
LAeqD = 65 dB, LDWN = 68 dB, LN = 59 dB [17].
We wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych
standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.
Wartości równoważnego poziomu hałasu w Sanoku w porze dnia kształtowały się w przedziale
od 62,8 dB do 68,7 dB. Wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu wynosiły
od 1,5 dB (ul. Kościuszki) do 3,7 dB (ul. Lipińskiego).
Najniższe (dla pory dnia) natężenie ruchu pojazdów ogółem 276 poj/h i najniższy udział pojazdów
ciężkich w strumieniu ruchu 1,4 %, odnotowano w otoczeniu ul. Mickiewicza, zaś najwyższe natężenie
978 poj/h i najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 6,5 % w rejonie ul. Staszica.
Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu jest ruch tranzytowy pojazdów ze znacznym udziałem
pojazdów ciężkich, a także ruch pojazdów osobowych i autobusów na głównych ulicach centrum
miasta.
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
Sanoka.
Długookresowy średni poziom hałasu LDWN wyniósł 75 dB, zaś LN 66,5 dB. W punkcie tym
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji
spełnianej przez teren. Wielkość przekroczenia dla LDWN wyniosła 7,0 dB, zaś dla LN 7,5 dB.
Poprzednie pomiary hałasu drogowego w Sanoku przeprowadzone były w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska w 2005 r. Wyniki z przeprowadzonych pomiarów zaprezentowano w tab.
7.2.5 i na ryc. 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 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.
W wyniku przeprowadzonych w 2005 r. badań przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
stwierdzono w 15 (na 16 wytypowanych) punktach pomiarowych. W 2012 r. w stosunku do 2005 r.
stwierdzono niewielkie różnice pomiędzy wartościami równoważnego poziomu hałasu (do 5 dB).
Porównując wyniki poziomów hałasu uzyskanych w latach 2005 i 2012 należy zwrócić uwagę na
różnice w zasadach prowadzenia pomiarów akustycznych w tych latach oraz wartości dopuszczalnych
poziomów hałasu. Planowana budowa obwodnicy miasta Sanoka skutecznie przyczyniłaby się do
poprawy klimatu akustycznego miasta.

Ryc.7.2.1 Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu, Sanok, ul. Jana Pawła, 2012 r. [5]
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Tab. 7.2.1. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego w mieście Sanok w 2012 r. [12]

Nr
pkt.

Nazwa ulicy

1.

Jana Pawła II

2.

Staszica

3.

Mickiewicza

4.

Kościuszki

5.

Lipińskiego

6.

Krakowska

Położenie punktu
pomiarowokontrolnego
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od źródła
6 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od źródła
6 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od źródła
5 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od źródła
1,5 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od źródła
6 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od źródła
3 [m]

Współrzędne geograficzne
punktu
pomiarowo-kontrolnego

Szacunkowa odległość
pierwszej linii zabudowy
od drogi
po stronie
po
wykonywania
przeciwnej
pomiaru
stronie
[m]
[m]

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

po
przeciwnej
stronie

49º34’08,2”

22º11’49,0”

15-25

15

10

10

4

7

49º34’00,3”

22º12’08,3”

9

-

9

-

3

-

49º33’40,0”

22º12’10,1”

7,5

2

16

16

5

5

49º33’35,8”

22º12’11,2”

4

4

14

14

6

4

49º33’09,8”

22º12’33,7”

8

8

10

10

5

6

49º34’00,8”

22º10’21,2”

6-14

-

10

-

18

-
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Tab. 7.2.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu
pojazdów w Sanoku w 2012 r. [12]
Natężenie ruchu pojazdów
[liczba pojazdów/godz.]*

Nazwa ulicy

Jana Pawła II

381

pojazdy
lekkie
357

Staszica

978

914

64

6,5

Mickiewicza

276

272

4

1,4

Kościuszki

738

720

18

2,4

ogółem

pojazdy
ciężkie
24

Procentowy udział
pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu
[%]
6,3

Lipińskiego
872
821
51
5,8
* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny w porze dnia

natężenie ruchu pojazdy ogółem
natężenie ruchu pojazdy ciężkie
natężenie ruchu pojazdy lekkie

liczba pojazdów/h

1200
1000
800
600
400
200
0
Jana Pawła II

Staszica
Mickiewicza
Kościuszki
lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Lipińskiego

Ryc. 7.2.2. Natężenie ruchu w porze dnia w Sanoku w 2012 r. [12]

Tab. 7.2.3. Hałas komunikacyjny w Sanoku w 2012 r. – równoważny poziom dźwięku [12]
Dopuszczalny
poziom
LAeqD

Nazwa ulicy
Jana Pawła II
Staszica
Mickiewicza
Kościuszki
Lipińskiego

Wynik
pomiaru
LAeqD
[dB]
63,1
68,3
62,8
66,5
68,7

61
65
61
65
65

Wielkość
przekroczenia
2,1
3,3
1,8
1,5
3,7

Tab. 7.2.4. Hałas komunikacyjny w Sanoku w 2012 r. – długookresowy średni poziom dźwięku [12]
Nazwa ulicy
Krakowska

Dopuszczalny
poziom
LDWN

Wynik
pomiaru
LDWN

Wielkość
przekroczenia

Dopuszczalny
Wynik pomiaru
Wielkość
poziom
LN
przekroczenia
LN
dB
59
66,5
7,5

68

75,0

7,0
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równoważny poziom dźwięku LAeqD
długookresowy poziom dźwięku LDWN
długookresowy poziom dźwięku LN
dopuszczalny poziom dźwięku, LAeqD, LDWN
dopuszczalny poziom dźwięku LN

80
60
40
20
0
Jana Pawła
II

Staszica

Mickiewicza

Kościuszki

Lipińskiego

Krakowska

lokazlizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Ryc. 7.2.3. Hałas komunikacyjny w Sanoku w 2012 r. [12]

Ryc. 7.2.4. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego w Sanoku i wartości
wyznaczonych wskaźników w 2012 r. [5,12]
Tab. 7.2.5. Zestawienie wyników pomiarów poziomu hałasu komunikacyjnego w Sanoku (pora dnia) w latach 2005
i 2012 [12]
2005
2012
Lokalizacja
Dopuszczalny Wynik
Dopuszczalny
Wynik
Natężenie
ruchu
Natężenie ruchu
punktu
poziom
pomiaru
poziom
pomiaru
pojazdów
pojazdów
pomiarowohałasu
LAeq D
hałasu
LAeq D
[liczba
[liczba
kontrolnego
*
*
pojazdów/godz.]
pojazdów/godz.]
[dB]
[dB]
Jana Pawła II
55
65,2
379
61
63,1
381
Staszica
60
68,6
907
65
68,3
978
Mickiewicza
55
62,9
295
61
62,8
276
Kościuszki
60
66,1
785
65
66,5
738
Lipińskiego
60
68,6
661
65
68,7
872
* - natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny w porze dnia
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80
70
60
50
40
30
20
10
0

1400
1200
1000
800
600
400
200

liczba pojazdów/h

poziom dźwięku A w dB

LAeqD - 2005 r.
LAeqD - 2012 r.
natężenie ruchu pojazdów ogółem w porze dnia w 2005 r.
natężenie ruchu pojazdów ogółem w porze dnia w 2012 r.

0
Jana Pawła II

Staszica

Mickiewicza

Kościuszki

Lipińskiego

lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Ryc. 7.2.5. Hałas komunikacyjny w Sanoku w latach 2005 i 2012 [12]

7.3. Monitoring hałasu komunikacyjnego w mieście Stalowa Wola
Stalowa Wola to miasto położone w powiecie stalowolskim, na skraju Puszczy Sandomierskiej,
w centrum Kotliny Sandomierskiej, w widłach Wisły i Sanu, liczące ok. 64 tys. mieszkańców [11].
Znaczące ciągi komunikacji drogowej przebiegające przez teren miasta, w zdecydowany sposób
kształtujące klimat akustyczny, to:
1. droga krajowa Nr 77 Lipnik – Przemyśl,
2. droga wojewódzka Nr 855 Olbięcin – Stalowa Wola,
3. droga wojewódzka Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola.
Ponadto, przez teren miasta przebiegają trzy linie kolejowe o dużym znaczeniu.
W 2012 r. na terenie miasta wykonano pomiary hałasu drogowego w 4 punktach pomiarowokontrolnych. Lokalizacja punktów nawiązuje do siatki pomiarowej, w której WIOŚ we wcześniejszych
latach prowadził badania. Równoważny poziom hałasu określono w 3 punktach (LAeqD w 3, LAeqN w 1),
przy ul. Ofiar Katynia, Okulickiego, Żwirki i Wigury.
Długookresowy średni poziomu dźwięku (LDWN, LN) wyznaczono w 1 punkcie pomiarowokontrolnym zlokalizowanym przy ul. Ks.J. Popiełuszki.
Łączna długość reprezentatywnych odcinków wyniosła 2,2 km, co stanowi 1,6 % wszystkich dróg
w mieście.
W tab. 7.3.1 – 7.3.4 zestawiono charakterystykę punktów oraz uzyskane wyniki pomiarów,
na ryc. 7.3.1 – 7.3.4 zaprezentowano wybrane wyniki pomiarów i lokalizację punktów pomiarowokontrolnych.
Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz z dnia 1 października 2012 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dla
obszarów objętych badaniem dopuszczalne poziomy wynoszą odpowiednio: LAeqD = 65 dB,
LAeqN = 56 dB, LDWN = 68 dB, LN = 59 dB [17].
Z przeprowadzonych badań wynika, że w jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym dotrzymane
zostały dopuszczalne standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.
W Stalowej Woli wartości równoważnego poziomu hałasu w porze dnia kształtowały się
w zakresie od 64,5 dB do 67,2 dB, a wielkości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku
zawierały się w przedziale od 1,2 dB (ul. Ofiar Katynia) do 2,2 dB (ul. Żwirki i Wigury). Wartość
wyznaczonego równoważnego poziomu hałasu dla pory nocy wyniosła 58,7 dB, zaś wielkość
przekroczeń wyniosła 2,7 dB (ul. Żwirki i Wigury).
Najwyższe natężenie ruchu w porze dnia w przedziale jednej godziny, zarejestrowano przy
ul.: Żwirki i Wigury 616 poj/h, najniższe w rejonie ul. Okulickiego 400 poj/h. Pomiary natężenia ruchu
dla pory nocy wykonano w rejonie ul. Żwirki i Wigury, gdzie natężenie ruchu wyniosło 60 poj/h.
Procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu dla pory dnia oscylował
w granicach od 17 % (ul. Żwirki i Wigury) do 25 % (ul. Ofiar Katynia), a dla pory nocy wyniósł 0 %
(ul. Żwirki i Wigury).
W odniesieniu do pomocniczej subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu
Państwowego Zakładu Higieny w porze dnia, uzyskane wyniki badań wskazują na
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dużą (63  LAeq  70 dB) uciążliwość hałasu komunikacyjnego panującą w rejonach analizowanych
ciągów.
Długookresowy średni poziom hałasu LDWN dla punktu pomiarowo-kontrolnego zlokalizowanego
w rejonie ul. Popiełuszki wyniósł 69,8 dB, zaś LN 61,6 dB. W punkcie tym stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren dla LDWN
o 1,8 dB, zaś dla LN o 2,6 dB.
Poprzednie pomiary hałasu drogowego w Stalowej Woli prowadzone były w 2006 r. w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki z przeprowadzonych pomiarów zaprezentowano
w tab. 7.3.5 i na ryc. 7.3.5. Oceny klimatu akustycznego dokonano na podstawie wartości
równoważnego poziomu dźwięku A porównanego do obowiązujących w tamtym okresie 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. Analiza przeprowadzonych w 2006 r. pomiarów wykazała znaczące przekroczenia
dopuszczalnych standardów akustycznych na rozważanym obszarze. W 2012 r. w stosunku do 2006
r. stwierdzono niewielkie różnice pomiędzy wartościami równoważnego poziomu hałasu. Wskaźnik
hałasu, dla pory dnia, dla obszaru miasta objętego pomiarami był wyższy o ok. 2,4 dB – 5,4 dB.
W dwóch punktach natężenie ruchu wzrosło o ok. 20 %, co m.in. związane jest z dynamicznym
rozwojem motoryzacji i systematycznym wzrostem liczy zarejestrowanych pojazdów, co w rezultacie
powoduje stały wzrost zagrożenia hałasem drogowym. Jedną z istotnych przyczyn różnic między
oceną wyników badań uzyskanych w latach 2006 i 2012 są odmienne zasady prowadzenia pomiarów
akustycznych w tych latach oraz wartości dopuszczalnych poziomów hałasu.
W celu realizacji polityki ekologicznej państwa, Prezydent Miasta Stalowa Wola sporządził
„Program ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Stalowa Wola” obejmujący poszczególne
komponenty środowiska. W programie wzięto pod uwagę analizę stanu akustycznego, ocenę
zagrożeń oraz możliwości rozwoju i ustalono cele oraz kierunki działań. Zaproponowano działania
krótkookresowe (2008-2011) oraz średniookresowe (2012-2015). W celu ograniczenia hałasu
przewidziano m.in. następujące działania: wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zasad ochrony środowiska przed hałasem, wzmocnienie działalności kontrolnej,
poprawę nawierzchni dróg, budowę chodników i ścieżek rowerowych.

Ryc.7.3.1 Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu, Stalowa Wola, ul. Popiełuszki, 2012 r. [5]
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Tab. 7.3.1. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego w Stalowanej Woli w 2012 r. [12]

Nr
pkt.

Nazwa ulicy

1

Ofiar Katynia

2

Okulickiego

3

Żwirki i Wigury

4

Ks.J.Popiełuszki

Położenie
punktu
pomiarowokontrolnego

wysokość nad
poziomem
terenu 4 [m]
odległość od
źródła 2 [m]
wysokość nad
poziomem
terenu 4 [m]
odległość od
źródła 2 [m]
wysokość nad
poziomem
terenu 4 [m]
odległość od
źródła 2 [m]
wysokość nad
poziomem
terenu 4 [m]
odległość od
źródła 2 [m]

Odległość pierwszej linii
zabudowy od drogi
Współrzędne geograficzne
punktu
pomiarowo-kontrolnego

50º33’59,1”

22º02’40,2”

Wysokość linii zabudowy

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

13

19

6-7

15

10

5

50º34’45,4”

22º03’02,8”

35

-

14

-

18

7

50º33’59,7”

22º04’22,6”

11

6

14

14

13

17

50º34’04,0”

22º03’44,6”

24

12

14 - 17

14

3

4
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Tab. 7.3.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów w Stalowej Woli
w 2012 r. [12]
Natężenie ruchu pojazdów
[liczba pojazdów/godz.]*

Nr
pkt.

Procentowy udział pojazdów
ciężkich w strumieniu ruchu
[%]

Nazwa ulicy
ogółem

pojazdy
ciężkie

pojazdy lekkie
Pora dnia

1.

Ofiar Katynia

416

391

25

6,0

2.

Okulickiego

400

380

20

5,0

3.

Żwirki i Wigury

616

599

17

2,8

Pora nocy
3.
Żwirki i Wigury
60
60
0
* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny w porze dnia i nocy
natężenie ruchu pojazdy lekkie w porze dnia
natężenie ruchu pojazdy ciężkie w porze dnia
natężenie ruchu pojazdy ogółem w porze dnia
natężenie ruchu pojazdy lekkie w porze nocy
natężenie ruchu pojazdy ciężkie w porze nocy
natężenie ruchu pojazdy ogółem w porze nocy

700

liczba pojazdów/h

0

600
500
400
300
200
100
0
Ofiar Katynia

Żwirki i Wigury

Okulickiego

lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Ryc. 7.3.2. Natężenie ruchu w Stalowej Woli w 2012 r. [12]
Tab. 7.3.3. Hałas komunikacyjny w Stalowej Woli w 2012 r. – równoważny poziom dźwięku [12]
Nazwa ulicy
Ofiar Katynia
Okulickiego
Żwirki i Wigury

Dopuszczalny
poziom
LAeqD

Wynik
pomiaru
LAeqD

Wielkość
przekroczenia

65
65
65

66,2
64,5
67,2

1,2
2,2

Dopuszczalny
poziom
LAeqN
[dB]
56

Wynik
pomiaru
LAeqN

Wielkość
przekroczenia

58,7

2,7

Tab. 7.3.4. Hałas komunikacyjny w Stalowej Woli w 2012 r. – długookresowy średni poziom dźwięku [12]
Nazwa ulicy

Dopuszczalny
poziom
LDWN

Wynik
pomiaru
LDWN

Wielkość
przekroczenia

68

69,8

1,8

Dopuszczalny
poziom
LN

Wynik
pomiaru
LN

Wielkość
przekroczenia

59

61,6

2,6

dB
Ks.J.Popiełuszki
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równoważny poziom dźwięku dla pory dnia
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

poziom dźwięku A w dB

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ofiar Katynia

Żwirki i Wigury

Okulickiego

Ks.J.Popiełuszki

lokazlizacja punktu pomiarowo-kontrolnego
Ryc. 7.3.3. Hałas komunikacyjny w Stalowej Woli w 2012 r. [12]

Ryc. 7.3.4. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego w Stalowej Woli i wartości
wyznaczonych wskaźników w 2012 r. [5,12]
Tab. 7.3.5. Zestawienie wyników pomiarów poziomów hałasu komunikacyjnego w Stalowej Woli w latach 2006
i 2012 [12]
2006
2012
Lokalizacja punktu
pomiarowokontrolnego
Ofiar Katynia
Okulickiego
Żwirki i Wigury

Dopuszczalny
poziom hałasu

Wynik pomiaru

Dopuszczalny
poziom hałasu

Wynik pomiaru

LAeq D

LAeq N

LAeq D

LAeq N

65
65
65

56

66,2
64,5
67,2

58,7

LAeq D

LAeq N

LAeq D

60
60
60

50
50
50

60,8
59,3
64,8

LAeq N
[dB]
53,2
-
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LAeqD - 2006 r.
LAeqN - 2006 r.
LAeqD - 2012 r.
LAeqN - 2012 r.
natężenie ruchu pojazdów ogółem w porze dnia w 2006 r.
natężenie ruchu pojazdów ogółem w porze dnia w 2012 r.
natężenie ruchu pojazdów ogółem w porze nocy w 2006 r.
natężenie ruchu pojazdów ogółem w porze nocy w 2012 r.

1000

70
800

60
50

600

40
400

30
20

liczba pojazdów/h

poziom dźwięku A w dB

80

200

10
0

0
Ofiar Katynia

Okulickiego

Żwirki i Wigury

lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Ryc. 7.3.5. Hałas komunikacyjny i natężenie ruchu w Stalowej Woli w latach 2006 i 2012 [12]

8. Mapa akustyczna Miasta Rzeszów
Zawarte w tym rozdziale informacje oparto na materiałach przekazanych przez Prezydenta
Miasta Rzeszowa. Materiały zwierają uaktualniony raport końcowy, który został opracowany
w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Rozporządzenie to wprowadziło podwyższone wartości dopuszczalnego poziomu hałasu
pochodzącego od dróg i linii kolejowych w stosunku do wartości ustalonych w poprzednim
rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Pierwsza edycja mapy akustycznej została opracowana w 2011 r. [4,21]. Wartości normatywne
hałasu pochodzącego od źródeł hałasu (drogi i linie kolejowe oraz maszyny i urządzenia techniczne)
występujących na terenie miasta nie uległy zmianie. Do nowego rozporządzenia dostosowane zostały
te elementy mapy akustycznej (część opisowa, tabelaryczna i graficzna), których treści związane były
bezpośrednio z wartościami normatywnymi. Mapy hałasu przemysłowego pozostały bez zmian
w odniesieniu do pierwotnego opracowania.
W tab. 8.1 - 8.2 przedstawiono liczbę zagrożonych mieszkańców oraz powierzchnię terenów
zagrożonych w danych klasach dla wskaźnika LDWN i LN. Rozkład przekroczeń zaprezentowano
w tab. 8.3.
Z uaktualnionych map akustycznych wynika, że w strefie złych warunków akustycznych
zagrożonych długookresowym hałasem (LDWN oraz LN) znajduje się ok. 300 mieszkańców. Nie
stwierdzono zagrożeń w przypadku hałasu kolejowego.
W odniesieniu do wartości dopuszczalnej ok. 12 % ludności narażona jest na ponadnormatywny
hałas określony wskaźnikiem LDWN oraz ok. 4 % wskaźnikiem LN.
W załącznikach Nr 1- 2 przedstawiono mapę terenów zagrożonych hałasem drogowym ujmującą
przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku dla wskaźnika LDWN i LN.
Szczegółowe wyniki, analizy i wieloaspektowe mapy akustyczne dostępne są na stronach
internetowych Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem:
 http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/mapa-akustyczna-miasta-rzeszowa-wraz-z-programemochrony-srodowiska-przed-halasem
 http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-ochrony-srodowiska-i-rolnictwa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Monitoringu Środowiska

24

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2012 r.

Tab. 8.1 Liczba ludności eksponowana na hałas – Mapa Akustyczna Rzeszów. [4].
Przedział poziomu
hałasu w dB
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
> 75
*- poniżej granicy błędu

Liczba ludności narażona na hałas od poszczególnych źródeł.
Hałas drogowy
Hałas kolejowy
LDWN
LN
LDWN
b.d.
26100
b.d.
48800
11200
300
25400
3500
200
11100
600
-*
3400
-*
800
-

LN
200
100
-*
-

Tab. 8.2 Powierzchnie obszarów eksponowanych na hałas - Mapa Akustyczna Rzeszów. [4].
Przedział poziomu
hałasu w dB
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
> 75

LDWN
b.d.
16,132
9,441
5,432
2,826
1,656

Powierzchnia km2.
Hałas drogowy
LN
11,651
6,422
3,433
1,793
0,435

Hałas kolejowy
LDWN
b.d.
0,957
0,626
0,389
0,204
0,060

LN
0,840
0,549
0,340
0,187
0,009

Tab. 8.3 Rozkład przekroczeń - Mapa Akustyczna Rzeszów [4].
Przekroczenie
wskaźnika
Wskaźnik
Stan warunków
akustycznych
środowiska

do 5 dB
LDWN

> 5-10 dB
LN

LDWN

> 10-15 dB

LN

LDWN

> 15-20 dB

LN

LDWN

LN

zły

niedobry

>20 dB
LDWN

LN

bardzo zły

Hałas drogowy
Powierzchnia
terenów
zagrożonych w
danym zakresie
[km2]
Liczba
zagrożonych
mieszkańców w
danym zakresie
[tys.]

2,152

1,297

0,721

0,404

0,128

0,040

0,004

0

0

0

13,716

4,286

6,211

1,602

0,289

0,312

0

0

0

0

Hałas kolejowy
Powierzchnia
terenów
zagrożonych w
danym zakresie
[km2]
Liczba
zagrożonych
mieszkańców w
danym zakresie
[tys.]

0,069

0,096

0,014

0,001

0,003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ryc. 8.1 Ekrany akustyczne przy Alei Powstańców
Warszawy, Rzeszów [5]

Ryc. 8.2 Ruch drogowy, Rzeszów [5]

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Monitoringu Środowiska

25

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2012 r.

9. Podsumowanie
Stopień zanieczyszczenia środowiska różnymi czynnikami wzrasta wraz z intensywnym
rozwojem cywilizacji i rozbudową infrastruktury miejsko-przemysłowej. Jednym z takich czynników
zanieczyszczających jest hałas. W środowisku miejskim jest on najpoważniejszym i najczęściej
spotykanym problemem życia ludzi. Na społeczną percepcję dźwięku ma wpływ szereg czynników
fizjologicznych, psychologicznych oraz sytuacyjnych. Oddziaływanie hałasu zwłaszcza dla obszarów
miejskich wzmaga się, kiedy dochodzi do nałożenia na inne stresory środowiskowe.
Z przedstawionych w opracowaniu materiałów wynika. że:
1. W porównaniu z rokiem 2011, znacznie zmniejszyła się liczba wniosków o interwencję
dotycząca uciążliwości hałasowej. W sąsiedztwie zabudowy przemysłowej, usługowej czy
handlowej należy kontynuować działania zmierzające do poprawy klimatu akustycznego
w sąsiedztwie tych zabudów.
2. Pomiary hałasu drogowego przeprowadzone przez WIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska na terenie trzech rejonów: Sanok, Stalowa Wola i Ropczyce 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, zaś dla LAeqD, LAeqN w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych (dla pory dnia)
nie odnotowano przekroczeń standardów akustycznych.
3. Zagrożenie hałasem kolejowym stanowi problem na stosunkowo niewielkich obszarach. Linie
i węzły kolejowe najczęściej zlokalizowane są z dala od terenów przeznaczonych na miejsce
zamieszkania. Stagnacja w rozwoju sieci, modernizacja oraz planowane czasowe wyłączenie
z eksploatacji szlaków kolejowych może przyczynić się do spadku uciążliwości hałasu
kolejowego i zmianie struktury transportu.
4. Zagrożenie hałasem lotniczym stanowi problem na stosunkowo niewielkich obszarach,
ogranicza się on do obszarów położonych wzdłuż tras nalotów i wznoszeń oraz wokół lotnisk.
Analiza statystyki ruchu wykazała, że w stosunku do roku ubiegłego, ilość startów i lądowań
statków powietrznych na terenie lotniska utrzymała się na identycznym poziomie. Liczba
pasażerów komunikacji lotniczej i związana z tym intensywność operacji lotniczych związana
jest przede wszystkim z zagrożeniem hałasu.
5. Według danych zawartych na mapie akustycznej miasta Rzeszowa głównym źródłem hałasu
kształtującym klimat akustyczny miasta jest hałas drogowy. Drugorzędne źródła hałasu,
stanowi hałas pochodzenia przemysłowego, kolejowego i lotniczego. Nie stwierdzono zagrożeń
w przypadku hałasu kolejowego. W odniesieniu do wartości dopuszczalnej hałasu drogowego
ok. 12 % ludności narażona jest na ponadnormatywny hałas określony wskaźnikiem L DWN oraz
ok. 4 % wskaźnikiem LN.
Na terenie województwa podkarpackiego w klimacie akustycznym obszarów o wysokim stopniu
zurbanizowania dominuje hałasu drogowy. Na podstawie pomiarów wykonanych w latach poprzednich
można stwierdzić, że poziom zagrożenia hałasem zmalał. Wynika to m.in. z faktu, że w 2012 r.
znowelizowano rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (dla
hałasu drogowego podwyższono dopuszczalne poziomy).
Odciążanie ruchu na terenie województwa jest procesem powolnym. Doprowadzenie poziomów
hałasu komunikacyjnego do wartości dopuszczalnych, utrzymanie na tym poziomie lub poniżej
poziomu dopuszczalnego wymaga dalszych kompleksowych działań.
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10. Spis tabel, rycin i literatury
Spis tabel:
Tab. 3.1

Tab. 3.2.

Tab. 7.1.1.
Tab. 7.1.2.
Tab. 7.1.3.
Tab. 7.1.4.
Tab. 7.2.1.
Tab. 7.2.2.
Tab. 7.2.3.
Tab. 7.2.4.
Tab. 7.2.5.
Tab. 7.3.1.
Tab. 7.3.2.
Tab. 7.3.3.
Tab. 7.3.4.
Tab. 7.3.5.
Tab. 8.1
Tab. 8.2
Tab. 8.3

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne
grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania
i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami
LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków
korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby [17]
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 [17]
Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego
w Ropczycach [12]
Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów
w Ropczycach w 2012 r. [12]
Hałas komunikacyjny w Ropczycach w 2012 r. – równoważny poziom dźwięku [12]
Hałas komunikacyjny w Ropczycach w 2012 r. – długookresowy średni poziom dźwięku
[12]
Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego
w mieście Sanok w 2012 r. [12]
Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów
w Sanoku w 2012 r. [12]
Hałas komunikacyjny w Sanoku w 2012 r. – równoważny poziom dźwięku [12]
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Zestawienie wyników pomiarów poziom hałasu komunikacyjnego w Sanoku (pora dnia)
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Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego
w Stalowanej Woli w 2012 r. [12]
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w Stalowej Woli w 2012 r. [12]
Hałas komunikacyjny w Stalowej Woli w 2012 r. – równoważny poziom dźwięku [12]
Hałas komunikacyjny w Stalowej Woli w 2012 r. – długookresowy średni poziom
dźwięku [12]
Zestawienie wyników pomiarów poziomów hałasu komunikacyjnego w Stalowej Woli
w latach 2006 i 2012 [12]
Liczba ludności eksponowana na hałas – Mapa Akustyczna Rzeszów. [4]
Powierzchnie obszarów eksponowanych na hałas - Mapa Akustyczna Rzeszów. [4]
Rozkład przekroczeń - Mapa Akustyczna Rzeszów [4]

Spis rycin:
Ryc. 4.1.
Ryc. 5.1.
Ryc. 5.2.
Ryc. 7.1.1.
Ryc. 7.1.2.
Ryc. 7.1.3.
Ryc. 7.1.4.
Ryc. 7.2.1
Ryc. 7.2.2.
Ryc. 7.2.3.

Miernik poziomu dźwięku [5]
Zmiany liczby zarejestrowanych pojazdów w latach 2007-2011 w województwie
podkarpackim (przy założeniu, że wartość wskaźnika w 2007 r. równa jest 100 %). [1]
Ilość zarejestrowanych pojazdów w 2011 r. w podziale na regiony [1]
Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu, Ropczyce ul. Wyszyńskiego, 2012 [5]
Natężenie ruchu w Ropczycach w 2012 r. [12]
Hałas komunikacyjny w Ropczycach w 2012 r. [12]
Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego w Ropczycach
i wartości wyznaczonych wskaźników w 2012 r. [5,12]
Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu, Sanok, ul. Jana Pawła, 2012 r. [5]
Natężenie ruchu w porze dnia i porze nocy w Sanoku w 2012 r. [12]
Hałas komunikacyjny w Sanoku w 2012 r. [12]
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Ryc. 8.1
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Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego w Sanoku
i wartości wyznaczonych wskaźników w 2012 r. [5,12]
Hałas komunikacyjny w Sanoku w latach 2005 i 2012. [12]
Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu, Stalowa Wola, ul. Popiełuszki, 2012 r. [5]
Natężenie ruchu w Stalowej Woli w 2012 r. [12]
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Ekrany akustyczne przy Alei Powstańców Warszawy, Rzeszów [5]
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zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem, Dz.U. 2011 nr 140
poz. 824
21. 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.
Załączniki:
1. Mapa terenów zagrożonych hałasem drogowym, ujmująca przekroczenia dopuszczalnych
poziomów dźwięku na rozpatrywanym terenie, wskaźnik LDWN.
2. Mapa terenów zagrożonych hałasem drogowym, ujmująca przekroczenia dopuszczalnych
poziomów dźwięku na rozpatrywanym terenie, wskaźnik LDWN.
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Załącznik 1
Mapa terenów zagrożonych hałasem drogowym, ujmująca przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku
miasta Rzeszowa, wskaźnik LDWN [4]
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Załącznik 2
Mapa terenów zagrożonych hałasem drogowym, ujmująca przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku
miasta Rzeszowa, wskaźnik LN [4]
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