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6. HAŁAS (Anna Wcisło) 

6.1. ŹRÓDŁA HAŁASU 

Podstawową sieć drogową województwa tworzą drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe 
i gminne. Przebiegające przez teren 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. Na terenie 
województwa znajduje się ok. 20 przejść granicznych ze Słowacją i Ukrainą. W klimacie akustycznym 
obszarów o wysokim stopniu zurbanizowania dominuje hałasu drogowy. Wzrost liczby samochodów 
oraz ruch tranzytowy są głównymi przyczynami wzrostu zagrożenia ponadnormatywnym hałasem. 

Przez teren województwa przebiegają szlaki kolejowe o znaczeniu zarówno państwowym jak 
i regionalnym. Stagnacja w rozwoju sieci, modernizacja oraz planowane czasowe wyłączenie 
z eksploatacji szlaków kolejowych może przyczynić się do spadku uciążliwości hałasu kolejowego 
i zmiany struktury transportu na rzecz drogowego. Przy niektórych odcinkach kolejowych (super 
szybkich) możliwe jest pogorszenie klimatu akustycznego. 

Do rejestru lotnisk cywilnych, wpisanych jest 6 lotnisk znajdujących się na terenie województwa 
podkarpackiego. W regionie funkcjonują także lądowiska: wielofunkcyjne i sanitarne. Szczególną rolę 
komunikacyjną pełni międzynarodowe lotnisko Rzeszów-Jasionka. 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, zarejestrowano 12 355 operacji lotniczych.  

Przeprowadzone, w ramach projektu pn. „Narodowy Test Słuchu 2012”, badania wykazały, że 
na 13 tys. przebadanych osób, aż 40 % osób ma wadę słuchu. Test przeprowadzono w ponad 70 
miastach Polski. Największe problemy ze słuchem mają osoby powyżej 40 roku życia. Na niedosłuch 
cierpi także duża liczba osób młodszych. Badacze za główne powody takiego stanu rzeczy podają: 
hałas ruchu ulicznego (duże miasta), nadużywanie słuchawek i słuchanie zbyt głośnej muzyki oraz 
praca w hałasie przekraczającym dopuszczalne normy. 

6.2. MONITORING HAŁASU  

Badanie, ocenę i obserwację zmian stanu akustycznego środowiska dokonuje się w ramach 
Państwowego monitoringu środowiska. W 2012 r. w ramach monitoringu hałasu WIOŚ w Rzeszowie 
realizował zadania związane z emisją i oceną hałasu emitowanego przez źródła przemysłowe 
i komunikacyjne. 

6.2.1. HAŁAS PRZEMYSŁOWY 

Hałas emitowany w efekcie prowadzonej działalności gospodarczej obejmujący swoim 
zasięgiem obszary sąsiadujące bezpośrednio z obiektem to hałas przemysłowy. Na przestrzeni 
ostatnich lat działania organów ochrony środowiska i postęp techniczny skutecznie przyczyniają się do 
zmniejszenia uciążliwości hałasu pochodzącego od źródeł przemysłowych.  

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 dotyczących 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 kontrolą objął 68 wyrobów podlegających 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 21 kontroli 
podmiotów biorących udział w obrocie maszyn i urządzeń, w trakcie 5 kontroli stwierdzono 
niezgodności w przypadku 10 urządzeń. Stwierdzone niezgodności i nieprawidłowości stanowią 
naruszenia z kategorii I Systemu Kontroli (brak realizacji lub naruszenie obowiązków, niezwiązanych 
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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: 
1. wydał 3 zarządzenia pokontrolne, 
2. przekazał 4 sprawy do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska właściwych terenowo 

ze względu na siedzibę ustalonego producenta i importera wyrobów, 
3. zastosował środki, o których mowa w art. 40k ust. 2 ustawy o systemie oceny zgodności. 

6.2.2. HAŁAS KOMUNIKACYJNY 

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. 

Badania monitoringowe obejmowały wyznaczenie czterech rodzajów wskaźników hałasu. 
Łączna liczba punktów pomiarowo-kontrolnych wyniosła 14. Równoważny poziom hałasu (LAeqD, LAeqN) 
wyznaczono w 11 punktach pomiarowo-kontrolnych (LAeqD w 11, a LAeqN w 2). Długookresowe 
wskaźniki hałasu (LDWN, LN) oznaczono w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych, po jednym dla 
miejscowości. Dla każdej miejscowości łączna długość pomiarów wyniosła 8 dób pomiarowych. Na 
rys. 6.2.2.1. przedstawiono lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych i wartości wyznaczonych 
wskaźników hałasu. 

 

Rys. 6.2.2.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego i wartości wyznaczanych 
wskaźników (LAeqD, LAeqN, LDWN, LN) w województwie podkarpackim w 2012 r. (źródło: [41], [83]) 

Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 r.  
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Rys. 6.2.2.2. Miernik poziomu dźwięku (źródło: [41]) 

Pomiary hałasu komunikacyjnego w mieście Ropczyce 

Na terenie miasta pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 4 punktach pomiarowo-
kontrolnych. W 3 punktach określano równoważny poziom hałasu (LAeqD w 3, a LAeqN w 1) 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 km, 
co stanowi ok. 1,7 % długości dróg w mieście. Wybrane wyniki pomiarów przedstawiono 
w tab. 6.2.2.1.-6.2.2.2 i na rys. 6.2.2.4. 

W dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych dotrzymane zostały dopuszczalne standardy 
akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.  

Wykorzystując pomocniczą subiektywną skalę Państwowego Zakładu Higieny uzyskane wyniki 
badań wskazują na średnią (52  LAeq  62 dB) i dużą uciążliwość hałasu komunikacyjnego (63  LAeq 
 70 dB) panującego w najbliższym otoczeniu analizowanych ulic miasta. 

 

Rys. 6.2.2.3. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu, Ropczyce ul. 3-go Maja (źródło: [41]) 

Tab. 6.2.2.1. Wyniki równoważnego poziomu dźwięku w Ropczycach w 2012 r. (źródło: [83]) 

Nazwa ulicy 

Dopuszczalny 
poziom 

LAeqD 

Wynik 
pomiaru 

LAeqD 
Wielkość 

przekroczenia 
Dopuszczalny 

poziom 
LAeqN 

Wynik 
pomiaru 

LAeqN 
Wielkość 

przekroczenia 

[dB] 
św. Barbary 65 62,9 - 56 56,9 0,9 
Piłsudskiego 65 61,8 - - - - 
Wyszyńskiego 61 61,2 0,2 - - - 
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), 
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Tab. 6.2.2.2. Wyniki długookresowego średniego poziomu dźwięku w Ropczycach w 2012 r. (źródło: [83]) 

Nazwa ulicy 

Dopuszczalny 
poziom 

LDWN 

Wynik  
pomiaru 

LDWN 
Wielkość 

przekroczenia 
Dopuszczalny 

poziom 
LN 

Wynik 
pomiaru 

LN 
Wielkość 

przekroczenia 

dB 
3-go Maja 64 71,6 7,6 59 64 5,0 
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. 6.2.2.4. Hałas komunikacyjny i natężenie ruchu w Ropczycach w 2012 r. (źródło: [83]) 

Pomiary hałasu komunikacyjnego w mieście Sanok 

Pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 6 punktach pomiarowo-kontrolnych. Lokalizacja 
punktów pomiarowych nawiązuje do siatki pomiarowej z 2005 r. W 5 punktach określono równoważny 
poziom hałasu (LAeqD) oraz prowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu pojazdów, ze 
szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich. Długookresowy średni poziomu dźwięku (LDWN, LN) 
wyznaczono w 1 punkcie pomiarowo-kontrolnym. 

Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 1,5 km, co stanowi 
ok. 1,3 % długości dróg w mieście. Wybrane wyniki zestawiono w tab. 6.2.2.3.-6.2.2.4. i na 
rys. 6.2.2.6. 

 

Rys. 6.2.2.5. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu, Sanok ul. Jana Pawła II (źródło: [41]) 

Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 r.  
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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, w porze dnia uzyskane wyniki badań wskazują na dużą (63  LAeq 70 
dB) uciążliwość hałasu komunikacyjnego panującą w rejonach analizowanych ciągów Sanoka. 

Tab. 6.2.2.3. Wyniki równoważnego poziomu dźwięku w Sanoku w 2012 r. (źródło: [83]) 

Nazwa ulicy 
Dopuszczalny poziom  

LAeqD 
Wynik pomiaru 

LAeqD 
Wielkość 

przekroczenia 
[dB] 

Jana Pawła II 61 63,1 2,1 
Staszica 65 68,3 3,3 
Mickiewicza 61 62,8 1,8 
Kościuszki 65 66,5 1,5 
Lipińskiego 65 68,7 3,7 
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. 6.2.2.4. Wyniki długookresowego średniego poziomu dźwięku w Sanoku w 2012 r. (źródło: [83]) 

Nazwa ulicy 

Dopuszczalny 
poziom 

LDWN 

Wynik  
pomiaru 

LDWN 
Wielkość 

przekroczenia 
Dopuszczalny 

poziom 
LN 

Wynik 
pomiaru 

LN 
Wielkość 

przekroczenia 

dB 
Krakowska 68 75,0 7,0 59 66,5 7,5 
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. 6.2.2.6. Hałas komunikacyjny i natężenie ruchu w Sanoku w 2012 r. (źródło: [83]) 

Pomiary hałasu komunikacyjnego w miejscowości Stalowa Wola  

Pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych. Lokalizacja 
punktów pomiarowych nawiązuje do siatki pomiarowej z 2006 r. Równoważny poziom hałasu 
określono w 3 (LAeqD w 3, LAeqN w 1) punktach pomiarowo-kontrolnych. Długookresowy średni poziomu 
dźwięku (LDWN, LN) wyznaczono w 1 punkcie pomiarowo-kontrolnym. Łączna długość 
reprezentatywnych odcinków wyniosła ok. 2,2 km, co stanowi 1,6 % wszystkich dróg w mieście. 
Wybrane wyniki pomiarów zestawiono w tab. 6.2.2.5.-6.2.2.6. i na rys. 6.2.2.8. 

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

Tab. 6.2.2.5. Wyniki równoważnego poziomu dźwięku w Stalowej Woli w 2012 r. (źródło: [83]) 

Nazwa ulicy 

Dopuszczalny 
poziom 

LAeqD 

Wynik 
pomiaru 

LAeqD 
Wielkość 

przekroczenia 
Dopuszczalny 

poziom 
LAeqN 

Wynik 
pomiaru 

LAeqN 
Wielkość 

przekroczenia 

[dB] 
Ofiar Katynia 65 66,2 1,2 - - - 
Okulickiego 65 64,5 - - - - 
Żwirki i Wigury 65 67,2 2,2 56 58,7 2,7 
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. 6.2.2.6. Wyniki długookresowego średniego poziomu dźwięku w Stalowej Woli w 2012 r. (źródło: [83]) 

Nazwa ulicy 
Dopuszczalny 
poziom LDWN 

Wynik 
pomiaru 

LDWN 

 Wielkość  
przekroczenia  Dopuszczalny 

poziom LN 
Wynik 

pomiaru 
LN 

Wielkość 
przekroczenia 

dB 
ks.J.Popiełuszki 68 69,8 1,8 59 61,6 2,6 
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.  6.2.2.7. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu, Stalowa Wola ul. Popiełuszki (źródło: [41]) 
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Rys. 6.2.2.8. Hałas komunikacyjny i natężenie ruchu w Stalowej Woli w 2012 r. (źródło: [83]) 

Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 r.  
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Łączny rozkład przekroczeń hałasu komunikacyjnego w klasach w województwie podkarpackim 
w 2012 r. przedstawiono w tab. 6.2.2.7. i 6.2.2.8. Na rys. 6.2.2.9.-6.2.2.12. przedstawiono rozkład 
przekroczeń w klasach w latach 2008-2012. Z przeprowadzonych badań wynika, że dla wszystkich 
badanych wskaźników hałasu w 2012 r. nie odnotowano przekroczeń powyżej 10 dB. Na podstawie 
pomiarów wykonanych w latach poprzednich można stwierdzić, że poziom zagrożenia hałasem 
zmalał. Wynika to z faktu, że w 2012 r. znowelizowano rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (dla hałasu drogowego podwyższono dopuszczalne poziomy).  

Tab. 6.2.2.7. Rozmieszczenie przekroczeń hałasu komunikacyjnego w klasach w województwie podkarpackim 
w 2012 r. – równoważny poziom dźwięku (źródło: [83]) 

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

LAeqD 
Ropczyce 2 1 - - - - 
Sanok - 5 - - - - 
Stalowa Wola 1 2 - - - - 
Województwo 3 8 - - - - 

LAeqN 
Ropczyce - 1 - - - - 
Sanok - - - - - - 
Stalowa Wola - 1 - - - - 
Województwo - 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. 6.2.2.8. Rozmieszczenie przekroczeń hałasu komunikacyjnego w klasach w województwie podkarpackim 
w 2012 r. – długookresowy średni poziom dźwięku (źródło: [83]) 

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

LDWN 
Ropczyce - - 1 - - - 
Sanok - - 1 - - - 
Stalowa Wola - 1 - - - - 
Województwo - 1 2 - - - 

LN 
Ropczyce - 1 - - - - 
Sanok - - 1 - - - 
Stalowa Wola - 1 - - - - 
Województwo - 2 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), 
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Uwaga: w 2009 r. nie prowadzono pomiarów równoważnego poziomu hałasu LAeqD. 

Rys. 6.2.2.9. Rozkład przekroczenia hałasu komunikacyjnego (LAeqD) w klasach w województwie podkarpackim 
w latach 2008-2012 (źródło: [83]) 
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Uwaga: w 2009 r. nie prowadzono pomiarów równoważnego poziomu hałasu LAeqN. 

Rys. 6.2.2.10. Rozkład przekroczenia hałasu komunikacyjnego (LAeqN) w klasach w województwie podkarpackim 
w latach 2008-2012 (źródło: [83]) 
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Rys. 6.2.2.11. Rozkład przekroczenia hałasu komunikacyjnego (LDWN) w klasach w województwie podkarpackim 
w latach 2008-2012 (źródło: [83]) 
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Rys. 6.2.2.12. Rozkład przekroczenia hałasu komunikacyjnego (LN) w klasach w województwie podkarpackim 
w latach 2008-2012 (źródło: [83]) 

Aktualizacja Mapy akustycznej miasta Rzeszów 

W 2012 r. znowelizowano rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (2007). Rozporządzenie zmieniające wprowadziło podwyższone wartości 
dopuszczalnego poziomu hałasu pochodzącego od dróg i linii kolejowych w stosunku do wartości 
ustalonych w poprzednim rozporządzeniu. W związku z powyższym, Prezydenta Miasta Rzeszowa 
dokonał aktualizacji map akustycznych i raportu końcowego. Pierwsza edycja mapy akustycznej 
została opracowana w 2011 r. Do nowego rozporządzenia dostosowane zostały te elementy mapy 
akustycznej (część opisowa, tabelaryczna i graficzna), których treści związane były bezpośrednio 
z wartościami normatywnymi. 

Z uaktualnionych map akustycznych wynika, że w strefie złych warunków akustycznych 
zagrożonych długookresowym hałasem (LDWN oraz LN) znajduje się ok. 100 lokali mieszkalnych, 
zamieszkanych przez ok. 300 mieszkańców. Nie stwierdzono zagrożeń w przypadku hałasu 
kolejowego. Szacunkowa liczba mieszkańców eksponowanych na długookresowy hałas pochodzący 
od ruchu kołowego oceniany wskaźnikiem (LDWN) wyższym niż 55 dB wynosiła 89500, co stanowi 
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ok. 50 % mieszkańców Rzeszowa. W przypadku wskaźnika (LN) w wysokości 50 dB wartości te 
wynoszą 41400 mieszkańców (ok. 25 % mieszkańców). W odniesieniu do wartości dopuszczalnej 
ok. 12 % mieszkańców narażonych jest na ponadnormatywny hałas określony wskaźnikiem LDWN oraz 
ok. 4 % wskaźnikiem 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-programem-ochrony-srodowiska-przed-halasem i pod adresem: 
http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-ochrony-srodowiska-i-rolnictwa. 

6.3. DZIAŁANIA NA RZECZ OGRANICZENIA EMISJI HAŁASU DO ŚRODOWISKA  

Ochrona przed hałasem to zapewnienie 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. Metody i sposoby 
zwalczania hałasu można podzielić na administracyjno-prawne i na techniczne. 

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa administracja samorządowa na szczeblu 
województwa, powiatu i gminy opracowuje programy ochrony środowiska i plany gospodarki 
odpadami. W programach tych brana jest pod uwagę analiza stanu akustycznego środowiska, ocena 
zagrożeń, możliwości rozwoju. Ustalone są cele oraz kierunki działań (krótkookresowe, średnio 
i długoterminowe). Jednym z instrumentów zarządzania klimatem akustycznym są mapy akustyczne 
i opracowane na ich podstawie programy ochrony środowiska przed hałasem. 

W 2012 r. oddano do użytku nowy terminal pasażerski i rozbudowano port. W wyniku realizacji 
tego projektu przewidywano poprawę systemu komunikacji i powiązań komunikacyjnych 
w województwie, Polsce i Europie. Końcem 2012 r. uruchomione zostały nowe połączenia lotnicze. 
Intensywność operacji lotniczych związana jest przede wszystkim z większym zagrożeniem hałasu. 
Tereny wzdłuż tras wznoszeń i nalotów, wokół lotnisk najbardziej narażone są na oddziaływanie 
hałasu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Portu Lotniczego Jasionka pod 
adresem: http://www.rzeszowairport.pl/strona/381/inwestycje.html. 

Hałas drogowy związany jest nie tylko z jakością i stanem technicznym samochodów, ale i ze 
stanem dróg. Zarządcy źródeł liniowych podjęli szereg działań w zakresie infrastruktury drogowej 
i zmniejszenia zagrożenia hałasem. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich. 

W 2012 r. Rzeszowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizował 
remonty istniejących dróg i obiektów mostowych. Do ruchu oddana została obwodnica Jarosławia 
(ok. 11,31 km) oraz odcinki: drogi ekspresowej S19 (ok. 6,89 km) i autostrady (ok. 6,9 km). Odcinki 
drogi ekspresowej S19 i autostrady A4 stanowią część układu komunikacyjnego tras szybkiego ruchu. 
W trakcie realizacji pozostały odcinki drogi A4: Dębica-Rzeszów (ok. 32,7 km), węzeł Rzeszów 
Wschód-Jarosław (ok. 41,2 km), Radymno-Korczowa (ok. 26 km) i Jarosław (w. Wierzbna)-Radymno 
(ok. 24,5 km). Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad pod adresem: http://www.gddkia.gov.pl/pl/1853/Aktualnosci,s-2.  

 

Rys. 6.3.1. Ekrany akustyczne w Rzeszowie, Aleja Powstańców Warszawy (źródło: [41]) 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w zakresie budowy, przebudowy lub 
modernizacji dróg wojewódzkich zakończył inwestycje dotyczące m.in. dróg wojewódzkich Nr 835, 
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866, 870, 872, 881, 985. Ponadto rozpoczął inwestycje na drogach wojewódzkich Nr 764, 869, 875, 
877, 892, 985. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Podkarpackiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich pod adresem: http://www.pzdw.pl/index.php?content=inwestycje. 

Zakresy niektórych wyżej wymienionych przedsięwzięć obejmowały także działania mające na 
celu ochronę środowiska (np. montowanie ogrodzeń autostradowych, montowanie ekranów 
akustycznych, nasadzanie zieleni izolacyjnej, montaż separatorów, zbiorników ekologicznych). 
Wszystkie prowadzone inwestycje: modernizacji i przebudowy ciągów komunikacyjnych oraz ich 
otoczenia przyczynią się do poprawy klimatu akustycznego województwa podkarpackiego. 

Do wieloletniego programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II 
Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” zakwalifikowano kilkadziesiąt wniosków dotyczących dróg 
gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego. Ideą tego programu jest udzielanie 
jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań 
własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. Szczegółowe 
informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod adresem: 
http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/241/20364/Podkarpackie.html. 

Istotny wpływ na ograniczenie hałasu ma rozwijanie i promowanie transportu rowerowego. 
Większa liczba mieszkańców korzystających z rowerów skutecznie może przyczynić się do redukcji 
hałasu. W 2012 r. podpisana została umowa o dofinansowanie do powstania turystycznej trasy 
rowerowej (Program Rozwoju Polski Wschodniej). W województwie podkarpackim będzie ona liczyła 
430 km. Turystyczna trasa rowerowa, licząca blisko 2 tys. km, powstanie w Polsce Wschodniej do 
2015 r. Szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich - Program Rozwoju 
Polski Wschodniej pod adresem: http://www.polskawschodnia.gov.pl/Projekty/calatrasa/Strony/Opis 
projektu.aspx. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2012 r. kontynuowały prace w zakresie modernizacji linii 
kolejowej Nr E30/C-E30 oraz poprawy dostępności linii kolejowych poprzez przebudowę niektórych 
elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowych Nr 106 i 108. Linia kolejowa Nr E30/C-E30 jest 
fragmentem międzynarodowego korytarza transportowego. Nowe rozwiązania materiałowe 
i modernizacja (m.in. zabudowa nowej sieci trakcyjnej, przebudowa układów torowych) mogą 
przyczynić się do podwyższenia parametrów użytkowych, redukcji hałasu kolejowego i drgań. 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych PKP Polskich Linii Kolejowych pod 
adresem: http://www.plkinwestycje.pl/inwestycje/. 

Ponadto w 2012 r. na terenie województwa zrealizowano liczne działania mające na celu 
ograniczanie i minimalizację emisji hałasu przemysłowego do środowiska. Wykonano m.in.: 
reorganizację urządzeń, obudowę i zmianę lokalizacji agregatu chłodniczego, demontaż agregatu 
i wentylatora chłodniczego, montaż nowego klimatyzatora, ekranowanie urządzeń, montaż tłumików 
akustycznych, wyciszenie ścian i dachu budynku oraz zastosowano stolarkę okienną o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej. 
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