Stan środowiska w woj. podkarpackim w 2004 roku

J

ednym z zadań Państwowego Monitoringu
Środowiska jest zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących klimatu akustycznego oraz
informowanie społeczeństwa o jego stanie. W tym
celu zaprojektowano System Monitoringu Hałasu, którego narzędziem informatycznym jest baza
OPH, umożliwiający porównanie stanów klimatu
akustycznego w różnych okresach oraz uchwycenie trendów zachodzących zmian.
System Monitoringu Hałasu poprzez wykrywanie i ewidencjonowanie obszarów zagrożonych hałasem, na których przekroczone są dopuszczalne
wartości poziomów dźwięku w środowisku, umożliwia określenie skali problemu i podjęcie efektywnych działań zmierzających do poprawy klimatu
akustycznego.
Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska
działając w ramach PMŚ w zakresie oceny klimatu
akustycznego koncentrują się przede wszystkim na
pomiarach hałasu przemysłowego oraz drogowego.
W 2004 roku kontrolą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie dotrzymywania dopuszczalnych wielkości
emisji hałasu przemysłowego do środowiska objęte zostały 33 podmioty. Przekroczenia dopuszczalnych norm stwierdzono w 19 zakładach. W 17
przypadkach przekroczona dotyczyły pory dziennej, w 6 przypadkach pory nocnej.

Statystyka kontrolnych badań hałasu
przemysłowego w województwie podkarpackim
w latach 2003–2004

Zakłady skontrolowane emitujące hałas
Zakłady przekraczające poziomy dopuszczalne:
• ogółem
• w porze dziennej
• w porze nocnej
Zakłady przekraczające poziom dopuszczalny w % ogólnej liczby skontrolowanych zakładów
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W ramach Systemu Monitoringu Hałasu Komunikacyjnego na poziomie krajowym realizowane są wstępne, strategiczne mapy terenów położonych wzdłuż dróg krajowych. Danymi źródłowymi
przyjętymi do obliczeń są parametry ruchu drogowego na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu,
które posłużyły do obliczenia emisji hałasu w otoczeniu dróg krajowych biegnących przez obszar
województwa podkarpackiego oraz do wykonania
oceny zasięgu hałasu pochodzącego od poszczególnych jednorodnych odcinków dróg. Województwo
podkarpackie zajmuje 15. miejsce w Polsce pod
względem powierzchni obszarów eksponowanych
na hałas pochodzący od dróg krajowych.
Powierzchnia obszarów eksponowanych na
hałas drogowy – drogi krajowe
Powierzchnia [ha] w zasięgu
oddziaływania izofony LAdn
50 dB
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Polska

611 451 326 082 173 746 92 660

woj. podkarpackie
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3. HAŁAS

Miasto Rzeszów jako aglomeracja o liczbie
mieszkańców powyżej 100 tysięcy w latach 2002–
–2004 objęte było obowiązkowymi badaniami stanu akustycznego środowiska. Wykonane pomia-
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ry umożliwiły wyznaczenie w mieście ulic, wzdłuż
których przekroczone są dopuszczalne poziomy
hałasu w środowisku, oraz wartości progowe.
Łącznie w latach 2002–2004 wykonano pomiary w 180 punktach. Przekroczenie dopuszczalnych
norm w porze dziennej zanotowano w 139 punktach. Natomiast przekroczenie wartości progowych stwierdzono w 26 punktach pomiarowych,
zlokalizowanych przy głównych szlakach komunikacyjnych w mieście: Armii Krajowej, Lubelska,
Wyzwolenia, Warszawska, Podkarpacka, Bieszczadzka, Krakowska, Okulickiego, Witosa, Batalionów Chłopskich. Na ulicach tych obserwowany
jest wzmożony ruch samochodowy, powyżej 1000
pojazdów na godzinę, w tym znaczny, około 20%,
udział pojazdów ciężkich.

Dla określenia natężenia hałasu komunikacyjnego na obszarze miasta Mielec w 2004 roku wytypowano 28 punktów pomiarowych. We wszystkich
punktach wykonano pomiary hałasu dziennego,
a dodatkowo w 4 przeprowadzono pomiary nocne.
Łącznie pomiarami objęto 42,8 km dróg w mieście.
Wyniki badań wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w 26 punktach
pomiarowych. Najwyższy poziom hałasu komunikacyjnego zanotowano przy ulicach: Sienkiewicza, Wojsławskiej, Legionów i Wolności (71–75
dB), stanowiących ciągi uliczne na trasach przelotowych w kierunku Rzeszowa, Tarnowa, Dębicy i Tarnobrzega, oraz na ul. Partyzantów, stanowiącej drogę dojazdową do SSE. Wartości progowe
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Porównanie poziomów hałasu drogowego z natężeniem pojazdów ciężkich na ulicach Rzeszowa,
przy których zanotowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów
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Porównanie poziomów hałasu drogowego z natężeniem ruchu na ulicach Mielca
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Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu komunikacyjnego na drogach dojazdowych do przejść
granicznych
Nr drogi

Miejscowość

Ilość
punktów
pomiar.

Leq [dB]

Dopuszczalna
norma
wg rodzaju
terenu

Uśrednione
natężenie
ruchu
[poj/godz]

% udział
pojazdów
ciężkich

14

POMIARY W PORZE DZIENNEJ
Droga krajowa nr 9

Miejsce Piastowe

2

70,8–73,6

60

356

Dukla

3

71,5–74,0

60

294

17

Tylawa

1

70,2

60

143

16

Droga krajowa nr 28

Medyka

4

62,7–71,9

55

281

11

Droga E40

Korczowa

4

60,5–69,3

55

133

17

Droga krajowa nr 28

Bircza

6

55,4–68,2

60

79

19

68,0

50

78

29

POMIARY W PORZE NOCNEJ
Droga krajowa nr 9

Dukla

1

Droga krajowa nr 28

Medyka

4

64,5–66,9

45

105

19

Droga E40

Korczowa

4

50,5–66,4

45

56

28

Droga krajowa nr 28

Bircza

6

41,2–58,1

50

22
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w 2004 roku badania hałasu w miejscowościach
zlokalizowanych wzdłuż:
– trasy w kierunku przejścia granicznego w Barwinku: Miejsce Piastowe, Dukla, Tylawa;
– trasy w kierunku przejścia granicznego w Medyce: Medyka, Korczowa.
Wyniki badań wykazały, że we wszystkich
punktach pomiarowych zlokalizowanych w Medyce i Korczowej stwierdzony poziom hałasu, za-
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hałasu komunikacyjnego w porze dziennej przekroczone zostały w punktach pomiarowych przy
ul. Pisarka (żłobek) i Żeromskiego (rejon szpitala).
W porze nocnej wartość progowa została przekroczona minimalnie przy ul. Sienkiewicza.
W celu określenia warunków akustycznych
panujących w bezpośrednim sąsiedztwie tranzytowych tras komunikacji drogowej w kierunku
przejść granicznych, WIOŚ Rzeszów przeprowadził

30

Stan środowiska w woj. podkarpackim w 2004 roku

Stan środowiska w woj. podkarpackim w 2004 roku

równo w porze dziennej, jak i nocnej nie spełnia
dopuszczalnych poziomów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca
2004 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku.
W miejscowości Bircza przekroczenia norm
wystąpiły w 4 punktach pomiarowych, zlokalizowanych wzdłuż trasy Przemyśl–Sanok. Z uwagi na
starania miejscowości o status uzdrowiska, porównano również otrzymane w poszczególnych punktach poziomy hałasu z normami obowiązującymi
dla obszarów A ochrony uzdrowiskowej. W tym
przypadku stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu we wszystkich punktach pomiarowych w zakresie od 5,4 do 18,2 dB
w dzień oraz od 1,2 do 18,1 dB w nocy.
Pełna implementacja dyrektywy 2002/49/WE
w sprawie oceny i kontroli hałasu w środowisku wymagać będzie podjęcia przez WIOŚ nowych zadań:
1. Zmiany oceny klimatu akustycznego zgodnie ze
wskaźnikami (LDWN, LN) mającymi zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki
w zakresie ochrony środowiska przed hałasem,
w szczególności do sporządzania map akustycznych oraz programów ochrony środowiska
przed hałasem, co wiąże się z potrzebą dostosowania metod badania hałasu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego
drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (zmiana rozporządzenia w fazie
projektu);
2. Rozszerzenia badań monitoringowych na terenach nie wymienionych w ust. 2 art. 117 ustawy
Prawo ochrony – miasta o liczbie mieszkańców
50–100 tys., w dalszej kolejności mniejsze miasta o liczbie mieszkańców 20–50 tys.;
3. Prowadzenia rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska, na pod-

stawie pomiarów, badań i analiz wykonywanych
w ramach państwowego monitoringu środowiska i przekazywanie go Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska do 31 marca każdego
roku za rok poprzedni.
Wybrane inwestycje w zakresie ograniczenia
emisji hałasu w 2004 roku
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1. Zakłady Drzewne KORCZYNA Sp. z o.o. w Korczynie ograniczyły emisję hałasu do środowiska poprzez obudowanie źródeł hałasu osłonami dźwiękochłonnymi, zabudowę części okien
w hali produkcyjnej ścianami dźwiękochłonnymi oraz zadaszenie wentylatorów wyciągowych;
2. POLIKAT SA w Brzozowie ograniczył emisję
hałasu do środowiska w wyniku montażu nowej zautomatyzowanej linii do produkcji łuszczki. Pomieszczenie, w którym zamontowane są
urządzenia technologiczne emitujące największy hałas, zostało dodatkowo obudowane płytami dźwiękochłonnymi;
3. TRAX-BRW Sp. z o.o. w Przeworsku rozpoczął
realizację przedsięwzięcia obejmującego likwidację sprężarkowni w budynku kotłowni i likwidację istniejącego systemu odpylania maszyn z wydziałów W-0, W-1, W-2, W-7 i W-10
wraz z likwidacją wentylatorów odciągu trocin
z wydziałów W-5 i W-6. Zakończenie inwestycji
planuje się na 30.06.2006 r.;
4. Zakład Wyrobów z Drzewa Z. Turek – Ustrzyki Dolne – w celu ograniczenia emisji hałasu do
środowiska wykonał wokół zakładu ogrodzenia
z elementów betonowych o wysokości 2,2 m oraz
izolację ściany hali warstwą styropianu;
5. Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Wschód
Stacja Elektroenergetyczna w Boguchwale –
ograniczenie hałasu uzyskano poprzez budowę
wokół stacji ekranu akustycznego.

