
88

Raport o stanie środowiska w 2011 r.

89

Raport o stanie środowiska w 2011 r. Hałas

Hałas 

 89 

4. HAŁAS (Anna Wcisło) 

4.1. ŹRÓDŁA ZAGROŻENIA HAŁASEM 

Hałas jest specyficznym czynnikiem zanieczyszczającym środowisko, charakteryzuje się 
złożonością, mnogością źródeł. Jest jednym z poważniejszych problemów środowiskowych i może 
stać się przyczyną powszechnej jego degradacji. Klimat akustyczny tworzy zespół dźwięków 
występujących w środowisku, niezależnie od źródeł je wywołujących. W klimacie akustycznym 
obszarów dominuje hałas emitowany przez środki komunikacyjne i tereny przemysłowe. W skład 
hałasu komunikacyjnego wchodzi hałas: drogowy, kolejowy i lotniczy.  

Szczególne znaczenie dla regionu mają przebiegające przez teren województwa: trasy należące 
do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego sieci TEN-10 (droga międzynarodowa E40, 
magistrala kolejowa E30, lotnisko „Rzeszów-Jasionka” oraz układ sieci uzupełniającej) oraz trasy 
międzynarodowe. Podstawową sieć drogową tworzą drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe 
i gminne. Stan techniczny sieci drogowej w województwie jest niezadowalający. Najtrudniejsze 
warunki występują w dużych miastach i w rejonach przebiegu dróg wojewódzkich i krajowych. 
Podstawowym zadaniem powinna być poprawa wewnętrznych i zewnętrznych powiązań 
komunikacyjnych. Układ sieci drogowej województwa wymaga modernizacji oraz budowy obwodnic 
miast. Ciągły wzrost rozwoju motoryzacji wskazuje na stopniowy wzrost zagrożenia środowiska 
hałasem drogowym.  

Gęstość sieci linii kolejowej, jej rozmieszczenie oraz dostępność jest wystarczająca dla obsługi 
całego obszaru województwa podkarpackiego. Odcinki linii kolejowych nie odpowiadają wymogom 
przewozowym, są w złym stanie technicznym. Linie kolejowe na terenie województwa przebiegają 
najczęściej z dala od terenów przeznaczonych na miejsce zamieszkania i nie mają zbyt dużego 
wpływu na degradację klimatu akustycznego. 

Hałas lotniczy stanowi problem na stosunkowo niewielkich terenach województwa 
podkarpackiego, oddziaływanie związane jest z rejonami wokół lotnisk, wzdłuż tras wznoszeń 
i nalotów. Do rejestru lotnisk cywilnych wpisanych jest 6 lotnisk (Iwonicz, Krosno, Mielec, Turbia, 
Rzeszów-Jasionka, Rzeszów) i jedno lądowisko (Przemyśl). Lotnisko Rzeszów-Jasionka ma 
szczególne znaczenie dla regionu, jest to jedyne lotnisko komunikacyjne w południowo-wschodniej 
Polsce o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Na terenie lotniska w 2011 r. zarejestrowano 
12 357 startów i lądowań statków powietrznych. W stosunku do roku ubiegłego analiza statystyki 
ruchu wskazuje tendencję wzrostową o ok. 13 %. 

 

Rys. 4.1.1. Ruch komunikacyjny, Rzeszów ul. Rejtana, 2011 r. [28] 
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4.2. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO  

HAŁAS PRZEMYSŁOWY 

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

W tab. 4.2.1. zestawiono statystykę kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie 
w latach 2008-2011 w zakresie przestrzegania wybranych dyrektyw dotyczących emisji przez zakłady 
hałasu do środowiska. W 2011 r. ocenę stanu zagrożenia środowiska hałasem przemysłowym oparto 
na wynikach pomiarów podmiotów gospodarczych, zobowiązanych na mocy prawa i decyzji 
administracyjnych do ich wykonania oraz badaniach kontrolnych zrealizowanych przez WIOŚ 
w Rzeszowie. Oceny naruszeń dokonano według czterostopniowej skali.  
Tab. 4.2.1. Kontrole przestrzegania wybranych dyrektyw dotyczących emisji hałasu do środowiska na terenie 
województwa podkarpackiego w latach 2008 - 2011 [28] 
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2008 24 3 0 0 3 0 0 0 3 

2009 21 6 0 0 5 5 0 0 10 

2010 20 5 0 0 0 0 0 3 8 0 0 11 
2000/14/WE 

W sprawie zbliżenia Państw 
Członkowskich odnoszących się do 
emisji hałasu do środowiska przez 
urządzenia używane na zewnątrz 
pomieszczeń zmieniona dyrektywa 
2005/88/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
14.12.2005 r. 2011 22 3 0 0 0 0 0 1 4 0 0 5 

2008 21 5 3 0 4 3 0 0 10 

2009 55 16 3 0 10 8 0 0 21 

2010 32 3 2 0 0 0 2 0 6 0 0 8 
2002/49/WE 

Odnosząca się do oceny i 
zarządzania poziomem hałasu w 
środowisku 

2011 24 3 1 5 1 1 1 2 7 1 0 12 

* kategoria 1 - brak realizacji lub naruszenie obowiązków, niezwiązanych z bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko, wynikających z mocy 
prawa i decyzji administracyjnych (np. brak ewidencji, brak przekazywania wyników pomiarów, brak wykonywania pomiarów), 

kategoria 2 - naruszenia warunków pozwoleń, zezwoleń lub zgłoszeń określających warunki korzystania ze środowiska, 
kategoria 3 - brak uregulowań formalno-prawnych korzystania ze środowiska, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zapobiegania, usuwania 

lub ograniczani skutków poważnych awarii przemysłowych, 
kategoria 4 - zanieczyszczenie środowiska spowodowane zaniedbaniami w eksploatacji instalacji chroniących środowisko lub innymi działaniami 

użytkownika instalacji. 
W 2011 r., w porównaniu z rokiem 2010 niezmienna pozostała liczba wniosków o podjęcie 

interwencji dotycząca uciążliwości hałasowej. 
Działania WIOŚ podejmowane w wyniku rozpatrywania wniosków o podjęcie interwencji to: 

kontrole interwencyjne, mandaty karne, zarządzenia pokontrolne, wnioski do organów 
administracji rządowej i samorządowej w celu podjęcia działań zgodnie z ich kompetencjami. 

Inspekcja Ochrony Środowiska, prowadzi kontrole spełniania zasadniczych wymagań 
przestrzegania przepisów przez urządzenia przeznaczone do używania na zewnątrz pomieszczeń 
w zakresie emisji hałasu do środowiska.  

W 2011 r. WIOŚ w Rzeszowie kontrolą objął 74 wyroby, podlegające dyrektywie 2000/14/WE 
o zbliżeniu przepisów prawnych Państw Członkowskich dotyczących emisji hałasu do otoczenia przez 
urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (2000). 

W wyniku przeprowadzonych 22 kontroli podmiotów biorących udział w obrocie rynkowym 
maszyn i urządzeń, w przypadku 3 kontroli urządzeń, stwierdzono niezgodności 8 wyrobów 
wprowadzonych do obrotu.  

Najczęściej stwierdzanymi rodzajami niezgodności, podczas kontroli były: brak oznaczenia 
gwarantowanego poziomu mocy akustycznej i oznakowania zgodności na urządzeniu oraz brak 
deklaracji zgodności lub brak w deklaracji zgodności wszystkich wymaganych informacji, zgodnie 
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z § 6 ust. 2 do rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na 
zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (2005). 

Stwierdzone podczas 3 kontroli maszyn i urządzeń niezgodności i nieprawidłowości stanowią 
naruszenia z kategorii 1 (brak realizacji lub naruszenie obowiązków, niezwiązanych z bezpośrednim 
oddziaływaniem na środowisko, wynikających z mocy prawa i decyzji administracyjnych). 

Działania organów ochrony środowiska i postęp techniczny w przeciągu ostatnich lat skutecznie 
przyczyniają się do zmniejszenia uciążliwości hałasu pochodzącego od źródeł przemysłowych. 

HAŁAS KOMUNIKACYJNY 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2011 r. realizował program 
monitoringu hałasu w ramach trzyletniego cyklu pomiarowego ustalonego na lata 2010-2012. 
Badaniami hałasu drogowego objęto miejscowości: Nisko, Łańcut i Ustrzyki Dolne. Pomiary 
równoważnego poziomu hałasu (LAeqD, LAeqN) wykonano łącznie w 9 punktach pomiarowo-kontrolnych. 
Długookresowe wskaźniki hałasu (LDWN, LN) oznaczono w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych, po 
jednym w każdej miejscowości. Dla każdej miejscowości łączna długość pomiarów wyniosła 9 dni, 
z czego 2 doby w dni powszednie oraz 1 dobę podczas weekendu w okresie: wiosennym, letnim 
i jesiennym. Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych i wartości wyznaczonych wskaźników hałasu 
przedstawiono na rys. 4.2.1. 

 

Rys. 4.2.1. Mapa rozkładu punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego i wartości wyznaczanych 
wskaźników (LAeqD, LAeqN, LDWN, LN) w województwie podkarpackim w 2011 r. [71] 
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Pomiary hałasu komunikacyjnego w mieście Nisko 

Nisko to miasto w powiecie niżańskim, położone nad rzeką San, liczące ok. 16 tys. mieszkańców. 
Ogólna długość znaczących dróg w mieście wynosi 70 km. Istotne ciągi komunikacyjne przebiegające 
przez miasto to: drogi krajowe (Nr 19 i Nr 77) i droga wojewódzka (Nr 872). 

 

Rys. 4.2.2. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu, Nisko ul. Dworcowa, 2011 r. [28] 

Pomiary hałasu drogowego na terenie miasta przeprowadzono w 4 punktach pomiarowo-
kontrolnych. W 3 punktach określano równoważny poziom hałasu LAeq 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.  

Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 1,2 km, co stanowi 
ok. 1,7 % długości dróg w mieście. Wybrane wyniki pomiarów przedstawiono w tab. 4.2.2. - 4.2.3. i na 
rys. 4.2.3. 

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

W odniesieniu do pomocniczej subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu 
Państwowego Zakładu Higieny uzyskane wyniki badań wskazują na dużą (63 ≤ LAeq ≤ 70 dB) 
uciążliwość hałasu panującego w najbliższym otoczeniu analizowanych ulic Niska. 

Tab. 4.2.2. Hałas komunikacyjny w Nisku w 2011 r. – równoważny poziom dźwięku [71] 

Dopuszczalny 
poziom 

LAeqD 

Wynik pomiaru 
LAeqD 

Wielkość 
przekroczenia Nazwa ulicy 

dB 
Dworcowa  55 68,6 13,6 
Kolejowa 55 69,9 14,9 
1000-lecia  60 68,6 8,6 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 
LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.600 do godz. 2200), 
LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.2200 do godz. 600), 

 

 
Tab. 4.2.3. Hałas komunikacyjny w Nisku w 2011 r. – długookresowy średni poziom dźwięku [71] 

Dopuszczalny 
poziom 

LDWN 

Wynik 
pomiaru 

LDWN 

Wielkość 
przekroczenia 

Dopuszczalny 
poziom 

LN 

Wynik 
pomiaru 

LN 

Wielkość 
przekroczenia Nazwa ulicy 

dB 
1000-lecia 60 69,8 9,8 50 62,0 12 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory 

dnia (rozumianej jak przedział czasu od godz. 600 do godz.1800), pory wieczoru (rozumianej jak przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) 
oraz pory nocy (rozumianej jak przedział czasu od godz. 2200 do godz.600), 

LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jak 
przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600). 
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Rys. 4.2.3. Hałas komunikacyjny i natężenie ruchu w Nisku w 2011 r. [71] 

Pomiary hałasu komunikacyjnego w mieście Łańcut 

Łańcut to miasto położone w powiecie łańcuckim na granicy Podgórza Rzeszowskiego i Pradoliny 
Podkarpackiej, liczące ok. 20 tys. mieszkańców. Istotne ciągi komunikacyjne przebiegające przez 
teren miasta to: droga krajowa (Nr 4) i drogi wojewódzkie (Nr 877 i Nr 881). Sieć dróg miasta 
uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Przez teren miasta przebiega ruch tranzytowy 
i międzynarodowy. 

 

Rys. 4.2.4. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu, Łańcut ul. Kraszewskiego, 2011 r. [28] 

Pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych. Równoważny 
poziom hałasu w porze dnia (LAeqD) i w porze nocy (LAeqN) określono w 4 punktach. Długookresowy 
średni poziomu dźwięku (LDWN, LN) wyznaczono w 1 punkcie pomiarowo-kontrolnym. 

Łączna długość reprezentatywnych odcinków wyniosła 1,1 km, co stanowi 2,4 % wszystkich dróg 
w mieście. Wybrane wyniki zestawiono w tab. 4.2.4. – 4.2.5. i na rys. 4.2.5. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że w każdym z wytypowanych punktów pomiarowo-
kontrolnych przekroczone zostały dopuszczalne standardy akustyczne w stosunku do funkcji 
spełnianej przez teren. 

W odniesieniu do pomocniczej subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu 
Państwowego Zakładu Higieny, uzyskane wyniki badań wskazują na średnią (52 ≤ LAeq ≤ 62 dB) oraz 
dużą (63 ≤ LAeq ≤ 70 dB) uciążliwość hałasu komunikacyjnego panującą w rejonach analizowanych 
ciągów. 
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Tab. 4.2.4. Hałas komunikacyjny w Łańcucie w 2011 r. – równoważny poziom dźwięku [71] 

Dopuszczalny 
poziom 

LAeqD 

Wynik 
pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 
przekroczenia 

Dopuszczalny 
poziom 

LAeqN 

Wynik 
pomiaru 

LAeqN 

Wielkość 
przekroczenia Nazwa ulicy 

[dB] 
Mościckiego 55 66,9 11,9 50 61,6 11,6 
Mickiewicza  60 64,3 4,3 50 57,1 7,1 
3 Maja 55 66,2 11,2 50 60,4 10,4 
Sikorskiego 55 62,4 7,4 50 57,7 7,7 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 
LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.600 do godz. 2200), 
LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.2200 do godz. 600). 

 
Tab. 4.2.5. Hałas komunikacyjny w Łańcucie w 2011 r. – długookresowy średni poziom dźwięku [71] 

Dopuszczalny 
poziom 

LDWN 
Wynik pomiaru

LDWN 
Wielkość 

przekroczenia 
Dopuszczalny 

poziom 
LN 

Wynik pomiaru 
LN 
 Nazwa ulicy 

dB 
Kraszewskiego 55 60,3 5,3 50 50 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku,  

z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jak przedział czasu od godz. 600 do godz.1800), pory wieczoru (rozumianej jak 
przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jak przedział czasu od godz. 2200 do godz.600), 

LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku 
(rozumianej jak przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600). 
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Rys. 4.2.5. Hałas komunikacyjny i natężenie ruchu w Łańcucie w 2011 r. [71] 

Pomiary hałasu komunikacyjnego w miejscowości Ustrzyki Dolne 

Ustrzyki Dolne to miasto położone w powiecie bieszczadzkim liczące ponad 9 tys. mieszkańców. 
Główne ciągi komunikacyjne przebiegające przez miasto to: droga krajowa (Nr 84) i droga 
wojewódzka (Nr 896). 

Równoważny poziom hałasu w porze dnia (LAeqD) określono w 2 punktach pomiarowo-
kontrolnych. Długookresowy średni poziomu dźwięku (LDWN, LN) wyznaczono w 1 punkcie pomiarowo-
kontrolnym.  

Łączna długość reprezentatywnych odcinków wyniosła 0,8 km, co stanowi 2,5 % wszystkich dróg 
w mieście. Wybrane wyniki pomiarów zestawiono w tab. 4.2.6. – 4.2.7. i na rys. 4.2.6. 

W każdym z wytypowanych punktów stwierdzono niekorzystne warunki akustyczne 
i przekroczenie standardów akustycznych. 

Wykorzystując pomocniczą subiektywną skalę Państwowego Zakładu Higieny w porze dnia 
w rejonie badań stwierdza się średnią (52 ≤ LAeq ≤ 62 dB) i dużą uciążliwość hałasu komunikacyjnego 
(63 ≤ LAeq ≤ 70 dB). 
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Tab. 4.2.6. Hałas komunikacyjny w Ustrzykach Dolnych w 2011 r. – równoważny poziom dźwięku [71] 

Dopuszczalny poziom
LAeqD 

Wynik pomiaru 
LAeqD 

Wielkość 
przekroczenia Nazwa ulicy 

[dB] 
1 Maja 60 65,9 5,9 
Dwernickiego 60 62,3 2,3 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 
LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.600 do godz. 2200), 
LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.2200 do godz. 600). 

 
 

Tab. 4.2.7. Hałas komunikacyjny w Ustrzykach Dolnych w 2011 r. – długookresowy średni poziom dźwięku [71] 

Dopuszczalny 
poziom LDWN 

Wynik 
pomiaru 

LDWN 
Wielkość 

przekroczenia 
Dopuszczalny 

poziom LN 
Wynik 

pomiaru 
LN 

Wielkość 
przekroczenia Nazwa 

ulicy 
dB 

1 Maja  60 65,8 5,8 50 58,5 8,5 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem 

pory dnia (rozumianej jak przedział czasu od godz. 600 do godz.1800), pory wieczoru (rozumianej jak przedział czasu od godz. 1800 do 
godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jak przedział czasu od godz. 2200 do godz.600), 

LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jak 
przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600). 
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Rys. 4.2.6. Hałas komunikacyjny i natężenie ruchu w Ustrzykach Dolnych w 2011 r. [71] 

 

Rys. 4.2.7. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu, Ustrzyki Dolne ul. 1-Maja, 2011 r. [28] 

Łączny rozkład przekroczeń hałasu komunikacyjnego w klasach w województwie podkarpackim 
w 2011 r. przedstawiono w tab. 4.2.8. i 4.2.9. Natomiast na rys. 4.2.9.-4.2.12. przedstawiono rozkład 
przekroczeń w klasach w latach 2008-2011. Z przeprowadzonych badań wynika, że dla wszystkich 
badanych wskaźników hałasu w 2011 r. nie odnotowano przekroczeń powyżej 15 dB.  
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Tab. 4.2.8. Rozkład przekroczeń hałasu komunikacyjnego w klasach w województwie podkarpackim w 2011 r. – 
równoważny poziom dźwięku [71] 

Miasto Brak 
przekroczeń 0-5 dB >5-10 dB >10-15 dB >15-20 dB > 20 dB 

LAeqD 
Nisko - - 1 2 - - 
Łańcut - 1 1 2 - - 
Ustrzyki Dolne - 1 1 - - - 
Województwo - 2 3 4 - - 

LAeqN 
Nisko - - - - - - 
Łańcut - - 2 2 - - 
Ustrzyki Dolne - - - - - - 
Województwo - - 2 2 - - 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 
LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.600 do godz. 2200) 
LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.2200 do godz. 600), 
 
Tab. 4.2.9. Rozkład przekroczeń hałasu komunikacyjnego w klasach w województwie podkarpackim w 2011 r. – 
długookresowy średni poziom dźwięku [71] 

Miasto Brak 
przekroczeń 0-5 dB >5-10 dB >10-15 dB >15-20 dB > 20 dB 

LDWN 
Nisko - - 1 - - - 
Łańcut - - 1 - - - 
Ustrzyki Dolne - - 1 - - - 
Województwo - - 3 - - - 

LN 
Nisko - - - 1 - - 
Łańcut 1 - - - - - 
Ustrzyki Dolne - - 1 - - - 
Województwo 1 - 1 1 - - 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem 

pory dnia (rozumianej jak przedział czasu od godz. 600 do godz.1800), pory wieczoru (rozumianej jak przedział czasu od godz. 1800 do 
godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jak przedział czasu od godz. 2200 do godz.600), 

LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jak 
przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600), 

 

Rys. 4.2.8. Mobilne laboratorium monitoringu hałasu, 2011 r. [28] 
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Uwaga: w 2009 r. nie prowadzono pomiarów równoważnego poziomu hałasu LAeqD. 

Rys. 4.2.9. Rozkład przekroczenia hałasu komunikacyjnego (LAeqD) w klasach w województwie podkarpackim 
w latach 2008-2011 [71] 
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Uwaga: w 2009 r. nie prowadzono pomiarów równoważnego poziomu hałasu LAeqN. 

Rys. 4.2.10. Rozkład przekroczenia hałasu komunikacyjnego (LAeqN) w klasach w województwie podkarpackim 
w latach 2008-2011 [71] 
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Rys. 4.2.11. Rozkład przekroczenia hałasu komunikacyjnego (LDWN) w klasach w województwie podkarpackim 
w latach 2008-2011 [71] 
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Rys. 4.2.12. Rozkład przekroczenia hałasu komunikacyjnego (LN) w klasach w województwie podkarpackim 
w latach 2008-2011 [71] 
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4.3. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OGRANICZENIEM EMISJI HAŁASU DO 
ŚRODOWISKA  

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, 
poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie lub 
zmniejszenie hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany (Poś). Metody 
i sposoby zwalczania hałasu dzielimy na techniczne i administracyjno-prawne. 

Jednym z instrumentów zarządzania klimatem akustycznym są mapy akustyczne oraz programy 
ochrony środowiska. W 2011 r. po raz pierwszy wykonano mapę akustyczną miasta Rzeszów oraz 
mapę akustyczną obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich o ruchu powyżej 3 mln 
pojazdów rocznie. Na podstawie map zostaną opracowane programy ochrony środowiska. 
W województwie podkarpackim również po raz pierwszy wykonano Program ochrony przed hałasem 
dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg o obciążeniu ruchem powyżej 6 mln przejazdów 
rocznie. Konsekwentna realizacja działań zawartych w programie skutecznie przyczyni się do poprawy 
klimatu akustycznego środowiska w regionie. 

W zakresie infrastruktury drogowej i zmniejszenia zagrożenia hałasem zarządcy źródeł liniowych 
realizowali szereg działań, główne z nich zaprezentowano poniżej. 

W ramach „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad realizuje przedsięwzięcia w zakresie: modernizacji i rozbudowy dróg krajowych 
Nr 4, 73, 77, zaprojektowania i wykonania autostrady A-4, budowy drogi ekspresowej S-19. Zakresy 
tych działań obejmują także działania mające na celu ochronę środowiska (np. montowanie ekranów 
akustycznych, nasadzenie zieleni izolacyjnej, drzew i krzewów, montaż separatów, zbiorników 
ekologicznych, urządzeń oczyszczających ścieki opadowe z jezdni i zbiorników retencyjnych). 
W przygotowaniu są inwestycje dotyczące m.in. drogi ekspresowej S-19, S-74, drogi krajowej Nr 4 
i Nr 77. Ponadto Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w 2011 r. wykonała szereg działań 
inżynieryjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz przebudowy odcinków dróg w ramach 
programu „Drogi zaufania”. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod adresem: http://www.gddkia.gov.pl/pl/643/ 
program-budowy-drog-krajowych-na-podkarpaciu-2011---2015. 

 

Rys. 4.3.1. Ekrany akustyczne w Rzeszowie przy Alei Powstańców Warszawy, 2011 r. [28] 

Inwestycje zakończone w 2011 r. przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 
terenie województwa podkarpackiego w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji dróg 
wojewódzkich dotyczyły m.in. dróg wojewódzkich Nr 870, 871, 875, 884, 894. Zakresy niektórych tych 
inwestycji obejmowały także działania mające na celu ochronę środowiska (np. montaż ekranów 
akustycznych, nasadzenie zieleni, drzew i krzewów). Ponadto Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie rozpoczął inwestycje na drogach wojewódzkich Nr 835, 855, 858, 985. 
Wszystkie te działania przyczynią się do poprawy klimatu akustycznego. Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronach internetowych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pod adresem: 
http://www.pzdw.pl/index.php?content=inwestycje. 

W ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” do sfinalizowania 
z budżetu państwa zostało zakwalifikowanych kilkadziesiąt wniosków dotyczących dróg powiatowych 
i  gminnych województwa podkarpackiego. Ideą tego programu jest tworzenie powiązań kluczowych 
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z siecią dróg wojewódzkich i krajowych oraz wsparcie remontu, przebudowy i budowy sieci dróg 
powiatowych i gminnych. 

Prowadzone inwestycje: modernizacji i przebudowy ciągów komunikacyjnych oraz ich otoczenia 
(np. ulepszenie nawierzchni dróg, budowa akustycznych ekranów, nasadzenie drzew i krzewów, 
zieleń izolacyjna) przyczynią się do poprawy przejezdności, odsunięcia ruchu pojazdów ciężkich od 
terenów mieszkalnych oraz poprawy jakości klimatu akustycznego na terenie województwa.  

W 2011 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizowały prace w zakresie modernizacji (linia 
kolejowa Nr E30/C-E3) i przebudowy niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii 
kolejowych (Nr 106, 108). Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych PKP 
Polskich Linii Kolejowych pod adresem: http://www.plk-inwestycje.pl/inwestycje/ 

Wiele podmiotów gospodarczych w regionie wprowadziło i wprowadza szereg zabezpieczeń 
skutecznie zmniejszających bądź eliminujących emisję hałasu do środowiska. Do najczęściej 
stosowanych zabezpieczeń należą m.in.: obudowy akustyczne, wyciszanie i wygłuszanie urządzeń, 
montaż tłumików i ekranów, środki organizacyjne oraz technologiczne.  

4.4. WYBRANE ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA HAŁASEM 
W ŚRODOWISKU 

Regulacje dyrektywy i ustanowionych w jej następstwie aktów prawnych wprowadziły obowiązek 
realizacji map akustycznych i opracowania na ich postawie programów ochrony środowiska przed 
hałasem. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (2001) obowiązek opracowania map 
akustycznych w przypadku aglomeracji spoczywa na staroście, w przypadku źródeł liniowych i lotnisk 
na zarządzających tymi obiektami.  

Mapa akustyczna stanowi podstawowe źródło danych wykorzystywanych do: informowania 
społeczeństwa o zagrożeniach środowiska, państwowego monitoringu środowiska oraz tworzenia 
i aktualizacji programów ochrony. Mapę akustyczną aktualizuje się co najmniej raz na 5 lat. W terminie 
1 roku od dnia przedstawienia mapy akustycznej podmiot zobowiązany jest do określenia programu 
dla terenów, na których został przekroczony poziom dopuszczalny, a co najmniej raz na 5 lat do jego 
aktualizacji.  

Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych 
w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem 
powyżej 6 milionów przejazdów rocznie 

Zawarte w tym podrozdziale informacje oparto na materiałach przekazanych przez Marszałka 
Województwa Podkarpackiego. Otrzymane materiały zawierają „Program ochrony środowiska przed 
hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim 
o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów rocznie” uchwalony przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego uchwałą Nr XVII/284/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 
2012 r. 

Podstawę do opracowania programu stanowiły mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu 
ruchu powyżej 16 400 pojazdów na dobę. Program objął tereny położone w sąsiedztwie odcinków 
drogi krajowej Nr 4 (Machowa – Pilzno, Klęczany – Rzeszów, Rzeszów – Łańcut, Przeworsk przejście) 
i Nr 28 (Jasło obwodnica, Sanok przejście). Dla każdego z analizowanych w programie odcinków dróg 
zawarto opis szczegółowych działań i ich prognozowane skutki.  

Dla problematycznych terenów zaproponowano trzy główne kierunki i zakresy działań: 
krótkookresowe, długookresowe i związane z edukacją społeczną.  

W ramach strategii krótkookresowej w programie zaproponowano m.in. następujące kierunki 
działania: konsekwentną realizację planów inwestycyjnych GDDKiA (budowa autostrady A4 
i obwodnic), remont nawierzchni, właściwe pod względem akustycznym planowanie przestrzenne oraz 
realizowanie zapisów opracowań środowiskowych (raportów, analiz i przeglądów).  

W ramach działań długookresowych zaproponowano m.in.: budowę obwodnic (w szczególności 
obwodnicy Przeworska i Sanoka), zabezpieczenia przeciwdźwiękowe, właściwe planowanie 
przestrzenne, działania techniczne, ocenę programu ochrony przed hałasem.  

W ramach działań edukacyjnych zaproponowano działania skierowane przede wszystkim do 
kierowców, m.in.: promocję komunikacji zbiorowej, proekologiczne korzystanie z samochodów, 
pojazdy ciche, ograniczenie prędkości, płynność jazdy. 

Szczegółowy „Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu 
głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów 
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rocznie” dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie pod adresem: http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-
podkarpackie/wykaz_dok/ochrona_przed_halasem/progr_halas/program_drogi_6mln. 

Mapa akustyczna aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. 

W 2011 r. została opracowana mapa akustyczna miasta Rzeszów i jest to pierwsza edycja tego 
typu mapy.  

Do wykonania mapy wykorzystano metody obliczeniowo-pomiarowe. Przeprowadzono pomiary 
hałasu: drogowego (20 punktów pomiarowych), kolejowego (6 punktów pomiarowych) 
i przemysłowego (25 zakładów przemysłowych i centrów handlowych). Mapa składa się z części 
opisowej i graficznej.  

W formie graficznej zaprezentowano 40 map tematycznych (imisji, wrażliwości hałasowej, emisji, 
terenów zagrożonych hałasem, liczby ludności eksponowanej na hałas, wskaźnika M -
charakteryzującego wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i liczbę mieszkańców na 
terenie obliczonego według wzoru) hałasu drogowego, kolejowego i przemysłowego oraz mapy 
z zakresu: skuteczności ekranów akustycznych, obszarów cichych, zagrożeń specjalnych 
z elementami imisji hałasu drogowego (wskaźnik: LDWN i LN), przewidywane rezultaty działań 
(wskaźnik: LDWN i LN). Część opisowa i wybrane mapy graficzne dostępne są na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Rzeszowa.  

Z map akustycznych wynika, że głównym źródłem kształtującym klimat akustyczny miasta 
Rzeszów jest hałas drogowy. Źródła hałasu kolejowego, przemysłowego i lotniczego stanowią 
drugorzędne źródła, ich oddziaływanie ogranicza się do bezpośredniego otoczenia. 

Na ponadnormatywny hałas, pochodzący z ruchu kołowego, określonego wskaźnikiem LDWN 
wyższym niż 55 dB narażonych jest ok. 50 % ludności Rzeszowa, zaś LN wyższym niż 50 dB ok. 25 % 
ludności zamieszkałej w Rzeszowie. W odniesieniu do wartości dopuszczalnej ok. 30 % ludności 
narażona jest na ponadnormatywny hałas określony wskaźnikiem LDWN oraz ok. 23 % wskaźnikiem LN.  

Szczegółowe wyniki i mapy dostępne są na stronach internetowych Urzędu Miasta Rzeszowa 
pod adresami: http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-ochrony-srodowiska-i-rolnictwa lub 
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/mapa-akustyczna. 

Mapa akustyczna obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich 
o natężeniu ruchu powyżej 3 miliony pojazdów rocznie 

W 2011 r. dla 11 obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu 
powyżej 3 mln pojazdów rocznie wykonano mapę akustyczną. Zawarte w tym podrozdziale informacje 
oparto na materiałach przekazanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 
Mapowaniem objęto otoczenie dróg wojewódzkich Nr: 865, 866, 871, 877, 878, 880, 886, 984, 985, 
986, 988, zlokalizowanych na terenie powiatów: brzozowskiego, dębickiego, jarosławskiego, 
lubaczowskiego, łańcuckiego, rzeszowskiego, sanockiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego, 
tarnobrzeskiego, mieleckiego i ropczycko - sędziszowskiego. Jest to pierwsza edycja tego typu map. 
Na jej podstawie zostanie opracowany program ochrony zmierzający do poprawy klimatu 
akustycznego.  

Z map akustycznych wynika, że najwięcej powierzchni badanych obszarów i największa liczba 
ludności znajduje się w strefie niedobrych warunków akustycznych, gdzie hałas drogowy przekracza 
obowiązujące normy do 5 dB.  

Przekroczenie standardów akustycznych powyżej 20 dB odnotowano na trzech z badanych 
obszarów (DW 877, DW 886 DW 985) dla wskaźnika (LDWN) i na jednym (DW 886) dla wskaźnika (LN). 

Szczegółowe wyniki i mapy dostępne są na stronie internetowej Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie pod adresem: http://www.pzdw.pl/index.php?content=mapy_akustyczne. 




