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1. Wstęp
Podstawowym źródłem danych o klimacie akustycznym środowiska jest mapa akustyczna, którą
sporządza się co 5 lat. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2002/49/WE i przepisami prawa
krajowego, prace w ramach trzeciej rundy mapowania powinny zostać zakończone do 30 czerwca
2017 r. (zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem do 1 stycznia 2017 r., starostowie dla
aglomeracji w terminie do 30 czerwca). W celu dostosowania poziomu hałasu do dopuszczalnego dla
terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się programy ochrony
środowiska przed hałasem. Program powinien być określony w terminie 1 roku od dnia przedstawienia
mapy akustycznej przez podmiot zobowiązany do jej sporządzenia.
W celu realizacji polityki ekologicznej państwa, administracja samorządowa na szczeblu
województwa, powiatu i gminy opracowuje programy ochrony środowiska.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wojewódzki inspektor
ochrony środowiska został zobowiązany do dokonania oceny stanu akustycznego środowiska na
terenach nieobjętych obowiązkiem opracowania map akustycznych. Wypełnienie obowiązku
wynikającego z ustawy stanowią przeprowadzone w 2016 r. w ramach Państwowego monitoringu
środowiska pomiary poziomu hałasu.
Dopuszczalne poziomy hałasu odnoszące się do różnych grup źródeł hałasu oraz rodzajów
terenów, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku są podstawowym kryterium oceny hałasu
w środowisku.
Struktura opracowania jest następująca. Wybrane podstawy prawne w zakresie ochrony
środowiska przed hałasem oraz zakres i metodykę pomiarów zawarto w rozdziałach 2 i 3.
Wyniki pomiarów przeanalizowano i zestawiono w rozdziałach 4 – 6. Wnioski końcowe ze
zrealizowanych badań i podsumowanie przedstawiono w rozdziale 7.
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2. Podstawy prawne oceny hałasu
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 (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 112).
Tab. 2.1 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 L AeqN , które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli
warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby (źródło: [20])
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]

Pozostałe obiekty i działalność
będąca źródłem hałasu

Drogi lub linie kolejowe1)
Lp.

Rodzaj terenu

L Aeq D
przedział czasu
odniesienia
równy
16 godzinom

L Aeq N
przedział czasu
odniesienia
równy
8 godzinom

L Aeq D
L Aeq N
przedział czasu
przedział czasu
odniesienia równy
odniesienia równy
8 najmniej korzystnym
1 najmniej korzystnej
godzinom dnia kolejno
godzinie nocy
po sobie następującym

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

3

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej
68
60
55
45
100 tys. mieszkańców3)
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.
4

Tab. 2.2. 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 L N , które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia
długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem (źródło: [20])
Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB
Drogi lub linie kolejowe1)
Lp.

Rodzaj terenu

Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem
hałasu

L DWN
przedział czasu
odniesienia równy
wszystkim
dobom w roku

LN
przedział czasu
odniesienia równy
wszystkim
porom nocy

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

64

59

50

40

68

59

55

45

3

Tereny w strefie śródmiejskiej miast
70
65
55
45
powyżej 100 tys. mieszkańców2)
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.
4
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W ramach Państwowego monitoringu środowiska dokonuje się oceny stanu akustycznego
środowiska i obserwacji zmian. Na terenach nie objętych obowiązkiem opracowywania map
akustycznych wojewódzki inspektor ochrony środowiska został ustawowo zobowiązany do
dokonywania oceny stanu akustycznego środowiska. W odniesieniu do obszarów, na których mapy
akustyczne są wykonywane, WIOŚ ma obowiązek gromadzenia danych nt. wykonanych map
i przechowywania ich w rejestrze.
Oceny klimatu akustycznego w 2016 r. w województwie podkarpackim dokonano na podstawie
wyników pomiarów poziomów hałasu określonego wskaźnikami hałasu mającymi zastosowanie do:
 prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem,
w szczególności do sporządzenia map akustycznych: L DWN oraz L N .
 ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: L AeqD
oraz L AeqN .
W procesie oceny wykorzystano także pomocniczą subiektywną skalę Państwowego Zakładu
Higieny; opracowaną na podstawie badań ankietowych (hałas komunikacyjny, pora dnia). Skala ta
przedstawia się następująco [8]:
− mała uciążliwość hałasu
L Aeq < 52 dB,
− średnia uciążliwość hałasu
52 ≤ L Aeq ≤ 62 dB,
− duża uciążliwość hałasu
63 ≤ L Aeq ≤ 70 dB,
− bardzo duża uciążliwość hałasu
L Aeq > 70 dB.

3. Zakres i metodyka pomiarów
Badania wykonano zgodnie z obowiązującymi metodami referencyjnymi zawartymi w:
−

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 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.

Badaniami monitoringowymi hałasu drogowego objęto 6 miejscowości. Pomiary hałasu
kolejowego przeprowadzono w ciągu linii kolejowej Nr 68. W każdym wytypowanym rejonie badań
zlokalizowane zostały punkty pomiarowe.
Pomiary hałasu przemysłowego prowadzone były w trakcie czynności kontrolnych
realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie oraz przez inne jednostki zobowiązane z mocy prawa do
przeprowadzenia pomiarów hałasu w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia.

4. Monitoring hałasu przemysłowego
W oparciu o „Plan Pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w 2016 roku”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizował zadania
związane z działalnością kontrolną i wykonywał zadania kontrolne.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
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W zakresie spełniania zasadniczych wymagań 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, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2016 roku skontrolował
łącznie 40 wyrobów.
W wyniku przeprowadzonych 14 kontroli podmiotów biorących udział w handlowym obrocie
maszyn i urządzeń, w trakcie 3 kontroli stwierdzono niezgodności dla 3 urządzeń. Stwierdzone
niezgodności dotyczyły w dwóch przypadkach braku w deklaracjach zgodności wszystkich
wymaganych informacji, dodatkowo na jednym urządzeniu nie umieszczono oznaczenia L WA .
W przydatku trzeciego urządzenia stwierdzono rozbieżność pomiędzy wartością gwarantowanego
poziomu mocy akustycznej L WA umieszczoną na urządzeniu, a wartością podaną w deklaracji
zgodności. Stwierdzone niezgodności stanowią naruszenia niestwarzające zagrożenia lub
zanieczyszczenia środowiska z kategorii I ustalonej w Informatycznym Systemie Kontroli. Biorąc pod
uwagę rodzaj urządzenia niezgodności dotyczyły: agregatu prądotwórczego KS7000E-ATS marki
Könner & Söhnen, wykaszarki 535RX marki Husqvarna, myjki wysokociśnieniowej C110.4 marki
Nilifisk.
Na podstawie ustaleń 3 kontroli, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
przekazał informacje do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska właściwych terenowo
(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu).
Ponadto, na podstawie ustaleń prowadzonych kontroli, po stwierdzonych niezgodnościach
wyrobów z zasadniczymi wymaganiami, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
wydał 2 zarządzenia pokontrolne. W zarządzeniach zobowiązał sprzedawcę do pozyskania od
podmiotów biorących udział w obrocie kontrolowanych wyrobów oznaczenia gwarantowanego
poziomu mocy akustycznej LWA oraz deklaracji zgodności zawierającej wszystkie wymagane
informacje, przed ich sprzedażą.

5. Monitoring hałasu komunikacyjnego
W 2016 r. w ramach monitoringu hałasu WIOŚ w Rzeszowie wykonał pomiary natężenia hałasu
drogowego w miejscowościach:
•

Głogów Małopolski (3 punkty pomiarowe),

•

Lesko (2 punkty pomiarowe),

•

Leżajsk (5 punktów pomiarowych),

•

Łączki (1 punkt pomiarowy),

•

Przemyśl (7 punktów pomiarowych),

• Sokołów Małopolski (3 punkty pomiarowe).
Pomiary natężenia hałasu kolejowego przeprowadzono w ciągu linii kolejowej Nr 68 (granica
województwa − Przeworsk) w miejscowościach: Przeworsk, Leżajsk, Rudnik nad Sanem i Stalowa
Wola.
Badania monitoringowe obejmowały wyznaczenie czterech rodzajów wskaźników hałasu:
L AeqD , L AeqN , L DWN i L N . Dla hałasu drogowego równoważny poziom hałasu (L AeqD , L AeqN )
wyznaczano w 18 punktach. Długookresowe wskaźniki hałasu (L DWN , L N ) wyznaczono w 3 punktach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
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pomiarowych, przy czym dla każdego punktu 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.
Dla hałasu kolejowego równoważny poziom hałasu (L AeqD , L AeqN ) wyznaczano w 4 punktach.
W czasie badań terenowych zarejestrowano także dane pozaakustyczne niezbędne do
interpretacji wyników i oceny klimatu akustycznego.

Rys. 5.1 Obszary objęte pomiarami poziomu hałasu w 2016 r. (źródło: [9])
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5.1. Monitoring hałasu drogowego w Głogowie Małopolskim
Głogów Małopolski to miasto w powiecie rzeszowskim, o powierzchni 14 km2, liczbie
mieszkańców ok. 6 tys. i gęstości zaludnienia: 456 osób na km2. Główne ciągi komunikacyjne
przebiegające przez miasto to droga krajowa Nr 9 (Radom – Rzeszów) będąca częścią
międzynarodowej trasy E371.
Wymienioną sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Ogólna długość dróg
publicznych w mieście wynosi ok. 53,19 km. Droga krajowa Nr 9 została objęta mapowaniem przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych (2012) i Programem ochrony środowiska dla obszarów
położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej
3 milionów przejazdów rocznie (2014).
Przeprowadzone w 2015 r. pomiary natężenia ruchu dla drogi krajowej i wojewódzkich na
odcinku [4]:
−

Kolbuszowa – Głogów Małopolski (droga krajowa Nr 9) wykazały, że średniodobowy ruch
pojazdów ogółem wynosi 12118 poj./dobę. Otoczenie drogi jest objęte obowiązkiem
opracowania mapy akustycznej (średnioroczny ruch pojazdów powyżej 3 miliony),

Głogów Małopolski – Rzeszów (droga krajowa Nr 9) wykazały, że średniodobowy ruch
pojazdów ogółem wynosi 22319 poj./dobę. Otoczenie drogi jest objęte obowiązkiem
opracowania mapy akustycznej (średnioroczny ruch pojazdów powyżej 3 miliony).
W 2016 r. w Głogowie Małopolskim pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 3 punktach
pomiarowych. Lokalizację punktów ustalono w oparciu o wyniki pomiarów akustycznych
wykonanych w latach wcześniejszych przez WIOŚ w Rzeszowie.
Punkty pomiarowe wyznaczono przy gminnych i powiatowych drogach w centralnej części
miasta. Badania monitoringowe objęły wyznaczenie dwóch rodzajów wskaźników hałasu: L AeqD ,
L AeqN . W trzech punktach (ul.: Rzeszowska, Sikorskiego, Wojska Polskiego) określano równoważny
poziom hałasu L Aeq dla pory dnia i dla pory nocy. Badania objęły także określenie warunków
pozaakustycznych, prowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu pojazdów, z uwzględnieniem
pojazdów ciężkich.
Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 0,66 km, co stanowi
ok. 1,24 % długości dróg w mieście.
Budynki mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż głównych dróg miejscowości. Otoczenie
punktów stanowią tereny mieszkaniowe i usługi. Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku, dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów bezpośrednio przylegających do badanych
tras komunikacyjnych wynoszą odpowiednio: L AeqD = 65 dB, L AeqN = 56 dB [20].
W odniesieniu do wskaźników L AeqD i L AeqN (mających zastosowanie do ustalenia i kontroli
warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby), w dwóch punktach pomiarowych
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji
spełnianej przez teren.
W porze dnia wartości równoważnego poziomu hałasu L AeqD kształtowały się w przedziale od
63,0 dB do 69,6 dB, a wartość przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły 1,9 dB
(ul. Sikorskiego) i 4,6 dB (ul. Rzeszowska). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 137 poj/h
i najniższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 5,1 % odnotowano przy ul. Wojska
−
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Polskiego. Najwyższe natężenie 373 poj/h i najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu
7,5 % odnotowano przy ul. Rzeszowskiej.
W odniesieniu do subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu Państwowego Zakładu
Higieny w porze dnia, uzyskane wyniki badań wskazują na dużą uciążliwość hałasu komunikacyjnego
panującą w rejonach analizowanych ciągów.
W porze nocy wartości równoważnego poziomu hałasu L AeqN kształtowały się w przedziale od
53,8 dB do 64,4 dB, a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły 5,9 dB
(ul. Sikorskiego) i 8,4 dB (ul. Rzeszowska). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 20 poj/h
i najniższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 5,0 % odnotowano przy ul. Wojska
Polskiego. Najwyższe natężenie 91 poj/h odnotowano przy ul. Rzeszowskiej, zaś najwyższy udział
pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 8,7 % przy ul. Sikorskiego.
Poprzednie pomiary hałasu drogowego w Głogowie Małopolskim przeprowadzono w ramach
PMŚ w 1998 r.

Rys. 5.1.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Głogów Małopolski ul. Sikorskiego, 2016 r. (źródło: [9])
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Tab. 5.1.1. Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego; Głogów Małopolski, 2016 r. (źródło: [9], [15])

Nr
pkt.

Nazwa ulicy

1.

Rzeszowska

2.

Sikorskiego

3.

Wojska Polskiego

Położenie punktu
pomiarowego

wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od źródła
2 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od źródła
3 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od źródła
1,5 [m]

Współrzędne geograficzne
punktu pomiarowego

Szacunkowa liczba obiektów
bezpośrednio
eksponowanych na hałas

Szacunkowa odległość pierwszej
linii zabudowy od drogi

Szacunkowa wysokość pierwszej
linii zabudowy

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

50º08’55,8”

21º57’44,6”

1

1

5-8

5-8

21

18

50º09’13,3”

21º57’45,2”

1

1

5-8

5-7

11

14

50º09’09,2”

21º58’10,8”

1

1

5-8

5-7

5

14
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Tab. 5.1.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów; Głogów Małopolski,
2016 r.(źródło: [9], [15])
Natężenie ruchu pojazdów
[liczba pojazdów/godz.]*
pojazdy
lekkie

Nazwa ulicy
ogółem

pojazdy
ciężkie

Udział pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu
[%]

Wskaźniki: L AeqD , L AeqN
Pora dnia (6.00 – 22.00)
Rzeszowska

373

345

28

7,5

Sikorskiego

367

342

25

6,8

Wojska Polskiego

137

130

7

5,1

91
80
20

86
73
19

5
7
1

5,5
8,7
5,0

Pora nocy (22.00 – 6.00)
Rzeszowska
Sikorskiego
Wojska Polskiego

liczba pojazdów/h

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

800
600
400
200
0
Rzeszowska

Sikorskiego

Wojska Polskiego

lokalizacja punktu pomiarowego

Rys. 5.1.2. Natężenie ruchu pojazdów; Głogów Małopolski, 2016 r. (źródło:[9], [15])
Tab. 5.1.3. Hałas komunikacyjny – równoważny poziom dźwięku; Głogów Małopolski, 2016 r. (źródło: [9], [15])
Nazwa ulicy

poziom dźwięku A [dB]

Rzeszowska
Sikorskiego
Wojska Polskiego

Długość
Dopuszczalny
analizowanego
poziom
odcinka
L AeqD
[km]
0,19
65
0,25
65
0,22
65

Wynik
pomiaru
L AeqD

Wielkość
przekroczenia

69,6
66,9
63,0

4,6
1,9
0,0

Dopuszczalny
poziom
L AeqN

Wynik
pomiaru
L AeqN

Wielkość
przekroczenia

56
56
56

64,4
61,9
53,8

8,4
5,9
0,0

dB

równoważny poziom dźwięku LAeqD
równoważny poziom dźwięku LAeqN
dopuszczalny poziom dźwięku LAeqD
dopuszczalny poziom dźwięku LAeqN

80
60
40
20
0
Rzeszowska

Sikorskiego

Wojska Polskiego

lokalizacja punktu pomiarowego

Rys. 5.1.3. Rozkład poziomów dźwięku; Głogów Małopolski, 2016 r. (źródło:[9], [15])
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Rys. 5.1.4. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu drogowego; Głogów Małopolski, 2016 r. (źródło: [2], [6], [7])

5.2. Monitoring hałasu drogowego w Lesku
Lesko to miasto w powiecie leskim, o powierzchni 15 km2, liczbie mieszkańców ok. 5,6 tys.
i gęstości zaludnienia: 365 osób na km2. Główne ciągi komunikacyjne przebiegające przez miasto to:
1. droga krajowa Nr 84 (Sanok – Krościenko),
2. droga wojewódzka Nr 893 (Lesko – Cisna).
Wymienioną sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Ogólna długość dróg
publicznych w mieście wynosi ok. 26,04 km.
Droga krajowa Nr 84 została objęta mapowaniem przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
(2012) i Programem ochrony środowiska dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg
w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie (2014).
Przeprowadzone w 2015 r. pomiary natężenia ruchu dla drogi krajowej i wojewódzkich na
odcinku [4]:
−

Zagórz – Lesko (droga krajowa Nr 84) wykazały, że średniodobowy ruch pojazdów
ogółem wynosi 7951 poj./dobę. Otoczenie drogi nie jest objęte obowiązkiem opracowania
mapy akustycznej (średnioroczny ruch pojazdów poniżej 3 miliony),

−

Lesko /przejście/ – Glinne (droga krajowa Nr 84) wykazały, że średniodobowy ruch
pojazdów ogółem wynosi 8459 poj./dobę. Otoczenie drogi jest objęte obowiązkiem
opracowania mapy akustycznej (średnioroczny ruch pojazdów powyżej 3 miliony),

−

Lesko – Hoczew (droga wojewódzka Nr 893) wykazały, że średniodobowy ruch pojazdów
ogółem wynosi 5453 poj./dobę. Otoczenie drogi nie jest objęte obowiązkiem opracowania
mapy akustycznej (średnioroczny ruch pojazdów poniżej 3 miliony).
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W 2016 r. w Lesku pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 2 punktach pomiarowych.
Lokalizację punktów ustalono w oparciu o wyniki pomiarów akustycznych wykonanych w latach
wcześniejszych przez WIOŚ w Rzeszowie.
Punkty pomiarowe wyznaczono przy gminnej i krajowej drodze. Badania monitoringowe objęły
wyznaczenie dwóch rodzajów wskaźników hałasu: L AeqD , L AeqN . W punktach przy ul.: Kościuszki
i Piłsudskiego określano równoważny poziom hałasu L Aeq dla pory dnia i dla pory nocy. Badania
objęły także określenie warunków pozaakustycznych, prowadzono ewidencję natężenia i struktury
ruchu pojazdów, z uwzględnieniem pojazdów ciężkich.
Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 1,00 km, co stanowi
ok. 3,84 % długości dróg w mieście.
Budynki mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż głównych dróg miejscowości. Otoczenie
punktów stanowią tereny zabudowy jednorodzinnej i tereny mieszkaniowo-usługowe. Zgodnie
z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów
bezpośrednio przylegających do badanych tras komunikacyjnych wynoszą odpowiednio:
L AeqD = 61 dB, L AeqD = 65 dB, L AeqN = 56 dB [20].
W odniesieniu do wskaźników L AeqD i L AeqN (mających zastosowanie do ustalenia i kontroli
warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby), w jednym punkcie pomiarowym
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji
spełnianej przez teren. Standardy akustyczne zostały dotrzymane przy ul. Kościuszki.
W porze dnia wartości równoważnego poziomu hałasu L AeqD wyniosły 57,2 dB i 67,0 dB,
a wartość przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiła 2,0 dB (ul. Piłsudskiego). Przy
ul. Kościuszki odnotowano natężenie 67 poj/h i zerowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu.
Natężenie ruchu pojazdów ogółem 789 poj/h odnotowano przy ul. Piłsudskiego, zaś udział pojazdów
ciężkich w strumieniu ruchu wyniósł 4,6 %.
W odniesieniu do subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu Państwowego Zakładu
Higieny w porze dnia, uzyskane wyniki badań wskazują na średnią i dużą uciążliwość hałasu
komunikacyjnego panującą w rejonach analizowanych ciągów.
W porze nocy wartości równoważnego poziomu hałasu L AeqN wyniosły 43,2 dB i 58,7 dB,
a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku 2,7 dB (ul. Piłsudskiego).
Przy ul. Kościuszki odnotowano natężenie 2 poj/h i zerowy udział pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu. Natężenie ruchu pojazdów ogółem 70 poj/h odnotowano przy ul. Piłsudskiego,
zaś udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wyniósł 5,7 %.
Parametrami decydującymi o poziome hałasu są przede wszystkim: natężenie ruchu, prędkość
i udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu. Wyższy poziom hałasu przy ul. Piłsudskiego, będącej
częścią składową drogi krajowej Nr 84, spowodowany jest większym natężeniem ruchu
i procentowym udziałem pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu niż przy ulicy Kościuszki stanowiącą
drogę dojazdową do ww. drogi krajowej.
Poprzednie pomiary hałasu drogowego w Lesku przeprowadzono w ramach PMŚ w 1999 r.
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Rys. 5.2.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Lesko ul. Piłsudskiego, 2016 r. (źródło: [9])
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Tab. 5.2.1. Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego; Lesko, 2016 r. (źródło: [9], [15])

Nr
pkt.

Nazwa ulicy

1.

Kościuszki

2.

Piłsudskiego

Położenie punktu
pomiarowego

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

Współrzędne geograficzne
punktu pomiarowego

Szacunkowa liczba obiektów
bezpośrednio
eksponowanych na hałas

Szacunkowa odległość pierwszej
linii zabudowy od drogi

Szacunkowa wysokość pierwszej
linii zabudowy

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

49º28’21,9”

22º19’37,2”

4,5

8

8

10

8

9

49º28’40,3”

22º19’26,3”

20

10

5-8

8

13

6
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Tab. 5.2.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów; Lesko, 2016 r.(źródło:
[9], [15])
Nazwa ulicy
ogółem

Natężenie ruchu pojazdów
[liczba pojazdów/godz.]*
pojazdy
lekkie

pojazdy
ciężkie

Udział pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu
[%]

Wskaźniki: L AeqD , L AeqN
Pora dnia (6.00 – 22.00)
Kościuszki

67

67

0

0,0

Piłsudskiego

789

753

36

4,6

2

0

0,0

66

4

5,7

Pora nocy (22.00 – 6.00)
Kościuszki

2

liczba pojazdów/h

Piłsudskiego
70
* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny

800

natężenie ruchu pojazdy ogółem w porze dnia
natężenie ruchu pojazdy ciężkie w porze dnia
natężenie ruchu pojazdy lekkie w porze dnia
natężenie ruchu pojazdy ogółem w porze nocy
natężenie ruchu pojazdy ciężkie w porze nocy
natężenie ruchu pojazdy lekkie w porze nocy

600
400
200
0
Kościuszki

Piłsudskiego
lokalizacja punktu pomiarowego

Rys. 5.2.2. Natężenie ruchu pojazdów; Lesko, 2016 r. (źródło:[9], [15])
Tab. 5.2.3. Hałas komunikacyjny – równoważny poziom dźwięku; Lesko, 2016 r. (źródło: [9], [15])
Nazwa ulicy

poziom dźwięku A [dB]

Kościuszki
Piłsudskiego

80

Długość
Dopuszczalny
analizowanego
poziom
odcinka
L AeqD
[km]
0,30
61
0,70
65

Wynik
pomiaru
L AeqD

Wielkość
przekroczenia

57,2
67,0

0,0
2,0

Dopuszczalny
poziom
L AeqN
dB
56
56

Wynik
pomiaru
L AeqN

Wielkość
przekroczenia

43,2
58,7

0,0
2,7

równoważny poziom dźwięku LAeqD
równoważny poziom dźwięku LAeqN
dopuszczalny poziom dźwięku LAeqD
dopuszczalny poziom dźwięku LAeqN

60
40
20
0
Kościuszki

Piłsudskiego

lokalizacja punktu pomiarowego

Rys. 5.2.3. Rozkład poziomów dźwięku; Lesko, 2016 r. (źródło:[9], [15])
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Rys. 5.2.4. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu drogowego; Lesko, 2016 r. (źródło: [2], [6], [7])

5.3. Monitoring hałasu drogowego w Leżajsku
Leżajsk to miasto w powiecie leżajskim, o powierzchni 21 km2, liczbie mieszkańców
ok. 14,1 tys. i gęstości zaludnienia: 686 osób na km2. Główne ciągi komunikacyjne przebiegające
przez miasto to:
1. droga krajowa Nr 77 (Lipnik – Przemyśl),
2. droga wojewódzka Nr 875 (Mielec – Leżajsk),
3. droga wojewódzka Nr 877 (Naklik – Szklary).
Wymienioną sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Ogólna długość dróg
publicznych w mieście wynosi ok. 59,21 km.
Droga krajowa Nr 77 została objęta mapowaniem przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
(2012) i Programem ochrony środowiska dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg
w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie (2014).
Przeprowadzone w 2015 r. pomiary natężenia ruchu dla drogi krajowej i wojewódzkich na
odcinku [4]:
−

Nowa Sarzyna – Leżajsk obwodnica (droga krajowa Nr 77, 77b) wykazały, że
średniodobowy ruch pojazdów ogółem wynosi 6761 poj./dobę,

−

Leżajsk obwodnica – Wierzawice (droga krajowa Nr 77) wykazały, że średniodobowy
ruch pojazdów ogółem wynosi 5642 poj./dobę,

−

Sokołów Małopolski – Leżajsk (droga wojewódzka Nr 875) wykazał, że średniodobowy
ruch pojazdów ogółem wynosi 6002 poj./dobę,
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−

Granica województwa – Leżajsk (droga wojewódzka Nr 877) wykazały, że średniodobowy
ruch pojazdów ogółem wynosi 4797 poj./dobę,

Leżajsk – Łańcut (droga wojewódzka Nr 877) wykazały, że średniodobowy ruch pojazdów
ogółem wynosi 6643 poj./dobę.
Otoczenia wymienionych dróg nie są objęte obowiązkiem opracowania mapy akustycznej
(średnioroczny ruch pojazdów poniżej 3 miliony).
W 2016 r. w Leżajsku pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 5 punktach pomiarowych.
Lokalizacja punktów nawiązuje do siatki pomiarowej, w której WIOŚ we wcześniejszych latach
prowadził badania.
Punkty pomiarowe wyznaczono przy drodze wojewódzkiej. Badania monitoringowe objęły
wyznaczenie czterech rodzajów wskaźników hałasu: L AeqD , L AeqN , L DWN i L N . W 4 punktach
(ul.: Mickiewicza, Rzeszowska, Sanowa, Słowackiego) określano równoważny poziom hałasu L Aeq
dla pory dnia i dla pory nocy. Badania objęły także określenie warunków pozaakustycznych,
prowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu pojazdów, z uwzględnieniem pojazdów ciężkich.
Wartość długookresowego średniego poziomu dźwięku: L DWN i L N wyznaczono w 1 punkcie (ul.
Siedlanka).
Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 1,33 km, co stanowi
ok. 2,25 % długości dróg w mieście.
Budynki mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż głównych dróg miejscowości. Zgodnie
z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów
bezpośrednio przylegających do badanych tras komunikacyjnych wynoszą odpowiednio:
L AeqD = 65 dB, L AeqN = 56 dB, L DWN = 64 dB, L N = 59 dB [20].
W odniesieniu do wskaźników L AeqD i L AeqN (mających zastosowanie do ustalenia i kontroli
warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby), we wszystkich punktach
pomiarowych dla pory dnia i dla pory nocy stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów
akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.
W porze dnia wartości równoważnego poziomu hałasu L AeqD kształtowały się w przedziale od
65,6 dB do 68,1 dB, a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły od 0,6 dB
(ul.: Słowackiego) do 3,1 dB (ul. Mickiewicza). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem
359 poj/h odnotowano przy ul. Rzeszowskiej, zaś najniższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu
ruchu 3,6 % przy ul. Mickiewicza. Najwyższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 854 poj/h
odnotowano przy ul. Mickiewicza, zaś najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 6,1 %
odnotowano przy ul. Rzeszowskiej.
W odniesieniu do subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu Państwowego Zakładu
Higieny w porze dnia, uzyskane wyniki badań wskazują na dużą uciążliwość hałasu komunikacyjnego
panującą w rejonach analizowanych ciągów.
W porze nocy wartości równoważnego poziomu hałasu L AeqN kształtowały się w przedziale od
58,3 dB do 60,0 dB, a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły 2,3 dB
(ul.: Sanowa, Słowackiego) i 4,0 dB (ul. Rzeszowska). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem
37 poj/h odnotowano przy ul. Rzeszowskiej, zaś najniższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu
ruchu 4,8 % przy ul. Sanowa. Najwyższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 61 poj/h odnotowano przy
−
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ul. Mickiewicza, zaś najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 8,1 % odnotowano przy
ul. Rzeszowskiej.
Długookresowy średni poziom dźwięku L DWN w punkcie przy ul. Siedlanka wyniósł 67,8 dB,
zaś L N 58,8 dB. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do
funkcji spełnianej przez teren dla L DWN . Wielkość przekroczenia wyniosła 3,8 dB. Dla L N dotrzymane
zostały dopuszczalne standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.
Natężenie ruchu dla pory dnia wyniosło 467 poj./godz. (udział pojazdów ciężkich w strumieniu
ruchu − 4,3 %), dla pory wieczora 178 poj./godz. (udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu
− 2,8 %) i dla pory nocy 57 poj./godz. (udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu − 5,3 %).
Poprzednie pomiary hałasu drogowego w Leżajsku przeprowadzono w ramach PMŚ w 2006 r.
W 2014 r. do ruchu oddana została obwodnica Leżajska wyprowadzająca ruch tranzytowy poza
obszar zabudowy miasta. W rejonach ciągu drogowego zastosowano elementy ochrony środowiska
m.in.: ekrany akustyczne (o długości 1,05 tys m2 i wysokości 4 i 6 m, wypełnienie typu: zielona ściana
oraz przeźroczyste) i nasadzenia drzew oraz krzewów (41 095 sztuk)[3].

Rys.5.3.1 Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Leżajsk ul. Sanowa, 2016 r. (źródło: [9])
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Tab. 5.3.1. Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego; Leżajsk, 2016 r. (źródło:[9], [15])

Nr
pkt.

Nazwa ulicy

1.

Mickiewicza

2.

Rzeszowska

3.

Sanowa

4.

Słowackiego

5.

Siedlanka

Położenie punktu
pomiarowego

wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od źródła
2 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od źródła
1,5 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od źródła
1,5 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od źródła
1,5 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od źródła
10 [m]

Współrzędne geograficzne
punktu
pomiarowego

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

50º15’22,4”

22º25’18,4”

8-20

8-20

8-10

8-10

7

8

50º15’06,3”

22º25’09,8”

1-4

1-4

5-8

5-8

5

6

50º15’43,4”

22º25’26,2”

8-15

8-15

5-8

5-8

9

9

50º15’32,6”

22º25’20,2”

3-18

3-16

5-8

5-8

10

10

50º16’09,5”

22º25’26,7”

5-20

5-20

5-8

5-8

7

6
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Tab. 5.3.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów; Leżajsk, 2016 r. (źródło:
[9], [15])
Natężenie ruchu pojazdów
[liczba pojazdów/godz.]*
pojazdy
lekkie

Nazwa ulicy
ogółem

pojazdy
ciężkie

Udział pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu
[%]

Wskaźniki: L AeqD , L AeqN
Pora dnia (6.00 – 22.00)
Mickiewicza

854

823

31

3,6

Rzeszowska

359

337

22

6,1

Sanowa

400

383

17

4,2

Słowackiego

405

383

22

5,4

3
3

4,9
8,1

2
2

4,8
4,9

Mickiewicza
Rzeszowska

61
37

Sanowa
Słowackiego

42
41

Pora nocy (22.00 – 6.00)
58
34
40
39

Wskaźniki: L DWN , L N
Siedlanka
Siedlanka
Siedlanka

467

Pora dnia (6.00 – 18.00)
447

20

4,3

178

Pora wieczoru (18.00 – 22.00)
173

5

2,8

57

Pora nocy (22.00 – 6.00)
54

3

5,3

liczba pojazdów/h

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

1000
800
600
400
200
0
Mickiewicza

Rzeszowska

Słowackiego

Sanowa

lokalizacja punktu pomiarowego

Rys. 5.3.2. Natężenie ruchu pojazdów; Leżajsk, 2016 r. (źródło: [9], [15])
pora dnia (6.00 - 18.00)
pora wieczoru (18.00 - 22.00)
pora nocy (22.00 - 6.00)

75
70
65
60
55

data pomiaru

Rys. 5.3.3. Zmiany poziomu dźwięku; Leżajsk ul. Siedlanka, 2016 r. (źródło: [9], [15])
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05.12.2016
(dzień
powszedni)

03.12.2016
(dzień
weekendu)

02.12.2016
(dzień
powszedni)

24.09.2016
(dzień
weekendu)

23.09.2016
(dzień
powszedni)

16.04.2016
(dzień
weekendu)

15.04.2016
(dzień
powszedni)

50

14.04.2016
(dzień
powszedni)

poziom dźwięku Leq [dB]

80
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pora dnia (6.00 - 18.00)
pora wieczoru (18.00 - 22.00)
pora nocy (22.00 - 6.00)
pojazdy ogółem w porze dnia
pojazdy ogółem w porze wieczoru
pojazdy ogółem w porze nocy
natężenie ruchu pojazdy ciężkie w porze dnia
natężenie ruchu pojazdy ciężkie w porze wieczoru
natężenie ruchu pojazdy ciężkie w porze nocy

60
400
40
200
20

2016
(średnioroczna
wartość)

05.12.2016
(dzień
powszedni)

03.12.2016
(dzień
weekendu)

02.12.2016
(dzień
powszedni)

24.09.2016
(dzień
weekendu)

16.04.2016
(dzień
weekendu)

23.09.2016
(dzień
powszedni)

0
15.04.2016
(dzień
powszedni)

0

liczba pojazdów/h

600

14.04.2016
(dzień
powszedni)

poziom dźwięku Leq [dB]

80

Rys. 5.3.4. Zmiany poziomu dźwięku i natężenia ruchu pojazdów; Leżajsk ul. Siedlanka, 2016 r. (źródło: [9], [15])
Tab. 5.3.3. Hałas komunikacyjny – równoważny poziom dźwięku; Leżajsk, 2016 r. (źródło: [9], [15])
Nazwa ulicy
Mickiewicza
Rzeszowska
Sanowa
Słowackiego

Długość
analizowanego
odcinka
[km]
0,21
0,35
0,43
0,21

Dopuszczalny
poziom
L AeqD

Wynik
pomiaru
L AeqD

Wielkość
przekroczenia

Dopuszczalny
poziom
L AeqN
dB
56
56
56
56

Wynik
pomiaru
L AeqN

Wielkość
przekroczenia

65
65
65
65

68,1
68,0
66,9
65,6

3,1
3,0
1,9
0,6

59,6
60,0
58,3
58,3

3,6
4,0
2,3
2,3

Tab. 5.3.4. Hałas komunikacyjny – długookresowy średni poziom dźwięku; Leżajsk, 2016 r. (źródło: [9], [15])
Nazwa ulicy
Siedlanka

Długość
analizowanego
odcinka
[km]
0,13

Dopuszczalny
poziom
L DWN

Wynik
pomiaru
L DWN

Wielkość
przekroczenia

Dopuszczalny
poziom
LN
dB
59

Wynik
pomiaru
LN

Wielkość
przekroczenia

64

67,8

3,8

58,8

0,0

poziom dźwięku A [dB]

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

80
60
40
20
0
Mickiewicza

Rzeszowska

Sanowa

Slowackiego

Siedlanka

lokalizacja punktu pomiarowego

Rys. 5.3.5. Rozkład poziomów dźwięku; Leżajsk, 2016 r. (źródło: [9], [15])
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Rys. 5.3.6. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu drogowego; Leżajsk, 2016 r. (źródło: [2], [6], [7])

5.4. Monitoring hałasu drogowego w Łączkach
Łączki to miejscowość położona w powiecie leskim. Główny ciąg komunikacyjny
przebiegający przez miejscowość to droga wojewódzka Nr 893 (Lesko – Cisna).
W 2016 r. w Łączkach pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 1 punkcie pomiarowym.
Badania monitoringowe objęły wyznaczenie dwóch rodzajów wskaźników hałasu: L AeqD , L AeqN
(mających zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do
jednej doby) i określenie warunków pozaakustycznych, prowadzono ewidencję natężenia i struktury
ruchu pojazdów, z uwzględnieniem pojazdów ciężkich.
Łączna długość przebadanego odcinka reprezentatywnego drogi wyniosła 1,00 km.
Budynki mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż drogi. Otoczenie punktu stanowią tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku, dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów bezpośrednio przylegających do badanych
tras komunikacyjnych wynoszą odpowiednio: L AeqD = 61 dB, L AeqN = 56 dB [20].
W badanym punkcie dla pory dnia i dla pory nocy stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych
standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.
W porze dnia wartość równoważnego poziomu hałasu L AeqD wyniosła 68,3 dB, stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnego standardu akustycznego w stosunku do funkcji spełnianej przez teren
o 7,3 dB. Odnotowano natężenie ruchu pojazdów ogółem 421 poj/h i udział pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu 3,1 %.
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W odniesieniu do subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu Państwowego Zakładu
Higieny w porze dnia, uzyskane wyniki badań wskazują na dużą uciążliwość hałasu komunikacyjnego
panującą w rejonach analizowanego ciągu.
W porze nocy wartość równoważnego poziomu hałasu L AeqN wyniosła 57,4 dB, stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnego standardu akustycznego w stosunku do funkcji spełnianej przez teren
o 1,4 dB. Odnotowano natężenie ruchu pojazdów ogółem 27 poj/h i zerowy udział pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu.
Droga wojewódzka 893 wchodzi w skład Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej, jednej z najbardziej
znanej trasy turystycznej w polskiej części Bieszczadów i Gór Sanocko-Turczańskich. Trasa pętli
prowadzi przez najwyższe i najpiękniejsze partie Bieszczadów. Pomiary poziomu hałasu
przeprowadzono w okresie najwyższego natężenia ruchu drogowego, w okresie wakacyjnym
(w miesiącu sierpniu).

Rys. 5.4.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Łączki, 2016 r. (źródło: [9])
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Tab. 5.4.1. Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego; Łączki, 2016 r. (źródło: [9], [15])

Nr
pkt.

1.

Nazwa ulicy

Wielka pętla
bieszczadzka,
droga
wojewódzka Nr
893

Położenie punktu
pomiarowokontrolnego
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od źródła
8 [m]

Współrzędne geograficzne
punktu
pomiarowo-kontrolnego

49º27’27,8”

22º20’18,8”

Szacunkowa wysokość pierwszej
linii zabudowy

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

20

-

10

-

8

-
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Szacunkowa liczba obiektów
bezpośrednio
eksponowanych na hałas

Szacunkowa odległość pierwszej
linii zabudowy od drogi
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Tab. 5.4.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów; Łączki, 2016 r.(źródło:
[9], [15])
Nazwa ulicy
ogółem

Natężenie ruchu pojazdów
[liczba pojazdów/godz.]*
pojazdy
lekkie

Udział pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu
[%]

pojazdy
ciężkie

Wskaźniki: L AeqD , L AeqN
Pora dnia (6.00 – 22.00)
Wielka pętla bieszczadzka,
(droga wojewódzka Nr 893)

421

408

13

3,1

0

0,0

Pora nocy (22.00 – 6.00)
Wielka pętla bieszczadzka,
27
27
(droga wojewódzka Nr 893)
* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny

Tab. 5.4.3. Hałas komunikacyjny – równoważny poziom dźwięku; Łączki, 2016 r. (źródło: [9], [15])
Nazwa ulicy
Wielka pętla bieszczadzka,
(droga wojewódzka Nr 893)

Długość
analizowanego
odcinka
[km]
1,00

Dopuszczalny Wynik
Dopuszczalny Wynik
Wielkość
Wielkość
poziom
pomiaru
poziom
pomiaru
przekroczenia
przekroczenia
L AeqD
L AeqD
L AeqN
L AeqN
[dB]
61

68,3

7,3

56

57,4

1,4

Rys. 5.4.2. Lokalizacja punktu pomiarowego hałasu komunikacyjnego; Łączki, 2016 r. (źródło: [2], [6], [7])

5.5. Monitoring hałasu drogowego w Przemyślu
Przemyśl to miasto na prawach powiatu, o powierzchni 46 km2, liczbie mieszkańców
ok. 62,7 tys. i gęstości zaludnienia: 1358 os./km2. Główne ciągi komunikacyjne przebiegające przez
miasto to:
1. droga krajowa nr 28 (Zator – Wadowice – Medyka),
2. droga krajowa nr 77 (Lipnik – Sandomierz – Przemyśl),
3. droga wojewódzka nr 884 (Przemyśl – Dubiecko – Domaradz),
4. droga wojewódzka nr 885 (Przemyśl – Malhowice).
Wymienioną sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Drogi te w zdecydowany sposób
kształtują klimat akustyczny miasta. Ogólna długość dróg publicznych w mieście wynosi
ok. 205,30 km.
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W 2016 r. w Przemyślu pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 7 punktach
pomiarowych. Lokalizacja punktów nawiązuje do siatki pomiarowej, w której WIOŚ we
wcześniejszych latach prowadził pomiary. Badania monitoringowe objęły wyznaczenie czterech
rodzajów wskaźników hałasu: L AeqD , L AeqN , L DWN i L N . W 6 punktach (ul.: 3 Maja, Augusta,
Jagiellońska, Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego) określono równoważny poziom hałasu L Aeq
zarówno dla pory dnia jak i dla pory nocy. Badania objęły także określenie warunków
pozaakustycznych, prowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu pojazdów, z uwzględnieniem
pojazdów ciężkich. Wartość długookresowego średniego poziomu dźwięku: L DWN i L N wyznaczono
w 1 punkcie (ul. Grunwaldzka). Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg
wyniosła 4,36 km, co stanowi ok. 2,12 % długości dróg w mieście.
Budynki mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż głównych dróg miasta. Otoczenie punktów
stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz tereny
mieszkaniowo - usługowe. Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dopuszczalne
poziomy hałasu dla terenów bezpośrednio przylegających do badanych tras komunikacyjnych
wynoszą odpowiednio: L AeqD = 65 dB, L AeqN = 56 dB, L DWN = 68 dB, L N = 59 dB [20].
W odniesieniu do wskaźników L AeqD i L AeqN (mających zastosowanie do ustalenia i kontroli
warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby), w pięciu punktach pomiarowych
dla pory dnia i pory nocy stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych
w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Standardy akustyczne zostały dotrzymane w porze dnia
przy ul. Augusta, a w porze nocy przy ul. Mickiewicza.
Wartości równoważnego poziomu hałasu w porze dnia L AeqD kształtowały się w przedziale od
63,9 dB do 70,9 dB, a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu wyniosły od 0,4 dB (ul. 3 Maja)
do 5,9 dB (ul. Jagiellońska). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 297 poj/h odnotowano przy
ul. Augusta, zaś najniższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 3,6 % przy ul. Krasińskiego.
Najwyższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 1694 poj/h zarejestrowano przy ul. Jagiellońskiej, zaś
najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 8,8 % odnotowano przy ul. 3 Maja.
W odniesieniu do subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu Państwowego Zakładu
Higieny w porze dnia, uzyskane wyniki badań wskazują na dużą i bardzo dużą uciążliwość hałasu
komunikacyjnego panującą w rejonach analizowanych ciągów.
W porze nocny wartość wyznaczonego równoważnego poziomu hałasu L AeqN wyniosła od
55,9 dB do 61,2 dB, zaś wartość przekroczenia dopuszczalnego poziomu wyniosła od 1,1 dB
(ul. Augusta, Krasińskiego) do 5,2 dB (ul. Jagiellońska). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem
38 poj/h zarejestrowano przy ul. Mickiewicza, zaś najniższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu
ruchu 7,5 % odnotowano przy ul. 3 Maja. Najwyższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 164 poj/h
zarejestrowano przy ul. Jagiellońskiej, zaś najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu
13,2 % odnotowano przy ul. Mickiewicza.
Długookresowy średni poziom dźwięku L DWN w punkcie przy ul. Grunwaldzka wyniósł
70,5 dB, zaś L N 62,8 dB. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych
w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Wielkość przekroczenia dla L DWN wyniosła 2,5 dB, zaś
dla L N 3,8 dB.
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Średnioroczne natężenie ruchu pojazdów dla pory dnia wyniosło 977 poj./godz. (udział
pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu − 7,2 %), dla pory wieczoru 535 poj./godz. (udział pojazdów
ciężkich w strumieniu ruchu − 3,7 %) i dla pory nocy 256 poj./godz. (udział pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu − 5,1 %).
Poprzednie pomiary hałasu drogowego w Przemyślu przeprowadzono w ramach PMŚ w 2006 r.
(w 13 punktach pomiarowych) i 2010 r. (w 4 punktach pomiarowych).
W 2015 r. oddana został do użytku obwodnica Przemyśla, która wyprowadziła ruch tranzytowy
poza obszar zabudowy miasta i poprawiła dostęp do przejścia granicznego w Medyce [10].

Rys.5.5.1 Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Przemyśl ul. Jagiellońska, 2016 r. (źródło: [9])
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Tab. 5.5.1. Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego, Przemyśl, 2016 r. (źródło: [9], [15])

Nr
pkt.

Nazwa ulicy

1.

3 Maja

2.

Augusta

3.

Jagiellońska

4.

Krasińskiego

5.

Mickiewicza

6.

Słowackiego

7.

Grunwaldzka

Położenie punktu
pomiarowego

wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od
źródła 4 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od
źródła 6 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od
źródła 4 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od
źródła 1,0 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od
źródła 1 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od
źródła 5 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od
źródła 8 [m]

Współrzędne geograficzne
punktu pomiarowego

49º47’21,8”

22º45’58,9”

Szacunkowa odległość pierwszej
linii zabudowy
od drogi

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
[m]

po przeciwnej
stronie
[m]

po stronie
wykonywania
pomiaru

po przeciwnej
stronie

5

5

12

12

15

21

49º47’41,9”

22º46’09,2”

15

5

15

8

13

20

49º46’59,2”

22º46’22,3”

5

5

18

15

9

5

49º47’19,1”

22º46’15,5”

15

15

15

15

13

7

49º46’57,2”

22º47’04,4”

5

5

8

8

21

26

49º46’46,0”

22º46’37,7”

6

5

15

12

20

22

49º47’08,2”

22º45’24,9”

21

4

15

8

33

26
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Tab. 5.5.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów w Przemyśl, 2016 r.
(źródło: [9], [15])
Nr
pkt.

Natężenie ruchu pojazdów
[liczba pojazdów/godz.]*

Nazwa ulicy
ogółem

pojazdy lekkie

pojazdy ciężkie

Udział pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu
[%]

Wskaźniki: L AeqD , L AeqN
Pora dnia (6.00 – 22.00)
1.

3 Maja

747

681

66

8,8

2.

Augusta

297

279

18

6,1

3.

Jagiellońska

1694

1579

115

6,8

4.

Krasińskiego

892

860

32

3,6

5.

Mickiewicza

510

485

25

4,9

6.

Słowackiego

664

625

39

5,9

Pora nocy (22.00 – 6.00)
1.

3 Maja

134

124

10

7,5

2.

Augusta

76

68

8

10,5

3.

Jagiellońska

164

143

21

12,8

4.

Krasińskiego

66

60

6

9,1

5.

Mickiewicza

38

33

5

13,2

6.

Słowackiego

93

83

10

10,7

70

7,2

20

3,7

13

5,1

Wskaźniki: L DWN , L N
Pora dnia (6.00 – 18.00)
7.

Grunwaldzka

977

907
Pora wieczoru (18.00 – 22.00)

7.

Grunwaldzka

535

515
Pora nocy (22.00 – 6.00)

7.
Grunwaldzka
256
* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny

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

2000

liczba pojazdów/h

243

1600
1200
800
400
0
3 Maja

Augusta

Jagiellońska

Krasińskiego

Mickiewicza

lokalizacja punktu pomiarowego

Rys. 5.5.2. Natężenie ruchu pojazdów; Przemyśl, 2016 r. (źródło: [9], [15])
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Slowackiego

pora dnia (6.00 - 18.00)
pora wieczoru (18.00 - 22.00)
pora nocy (22.00 - 6.00)

14.11.2016
(dzień
powszedni)

12.11.2016
(dzień
weekendu)

10.11.2016
(dzień
powszedni)

10.09.2016
(dzień
weekendu)

09.09.2016
(dzień
powszedni)

23.04.2016
(dzień
weekendu)

22.04.2016
(dzień
powszedni)

80
75
70
65
60
55
50

21.04.2016
(dzień
powszedni)

poziom dźwięku Leq [dB]
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data pomiaru
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1400
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0
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2016
(średnioroczna
wartość)

14.11.2016
(dzień
powszedni)

12.11.2016
(dzień
weekendu)

10.11.2016
(dzień
powszedni)

10.09.2016
(dzień
weekendu)

09.09.2016
(dzień
powszedni)

23.04.2016
(dzień
weekendu)

22.04.2016
(dzień
powszedni)

0

Rys. 5.5.4. Zmiany poziomu dźwięku i natężenia ruchu pojazdów; Przemyśl ul. Grunwaldzka, 2016 r. (źródło: [9], [15])
Tab. 5.5.3. Hałas komunikacyjny – równoważny poziom dźwięku; Przemyśl, 2016 r. (źródło: [9], [15])
Nazwa ulicy
3 Maja
Augusta
Jagiellońska
Krasińskiego
Mickiewicza
Słowackiego

Długość
Dopuszczalny
analizowanego
poziom
odcinka
L AeqD
[km]
0,80
65
0,40
65
0,21
65
0,60
65
0,95
65
0,40
65

Wynik
pomiaru
L AeqD

Wielkość
przekroczenia

Dopuszczalny
poziom
L AeqN
[dB]
56
56
56
56
56
56

65,4
63,9
70,9
66,0
65,6
67,5

0,4
0,0
5,9
1,0
0,6
2,5

Dopuszczalny
poziom
L DWN

Wynik
pomiaru
L DWN

Wielkość
przekroczenia

68

70,5

2,5

Wynik
pomiaru
L AeqN

Wielkość
przekroczenia

57,5
57,1
61,2
57,1
55,9
59,7

1,5
1,1
5,2
1,1
0,0
3,7

Tab. 5.5.4. Hałas komunikacyjny – długookresowy średni poziom dźwięku; Przemyśl, 2016 r. (źródło:[9], [15])
Nazwa ulicy
Grunwaldzka

Długość
analizowanego
odcinka
[km]
1,00

Dopuszczalny
poziom
LN

Wynik
pomiaru
LN

Wielkość
przekroczenia

59

62,8

3,8

dB
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liczba pojazdów/h

pora dnia (6.00 - 18.00)
pora wieczoru (18.00 - 22.00)
pora nocy (22.00 - 6.00)
pojazdy ogółem w porze dnia
pojazdy ogółem w porze wieczoru
pojazdy ogółem w porze nocy
natężenie ruchu pojazdy ciężkie w porze dnia
natężenie ruchu pojazdy ciężkie w porze wieczoru
natężenie ruchu pojazdy ciężkie w porze nocy

21.04.2016
(dzień
powszedni)

poziom dźwięku Leq [dB]

Rys. 5.5.3. Zmiany poziomu dźwięku; Przemyśl ul. Grunwaldzka, 2016 r. (źródło: [9], [15])

poziom dźwięku A [dB]

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2016 r.

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

80
60
40
20
0

3 Maja

Augusta

Jagiellońska Krasińskiego Mickiewicza Słowackiego Grunwaldzka
lokalizacja punktu pomiarowego

Rys. 5.5.5. Rozkład poziomów dźwięku; Przemyśl, 2016 r. (źródło: [9], [15])

Rys. 5.5.6. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu komunikacyjnego; Przemyśl, 2016 r. (źródło: [2], [6], [7])
Tab. 5.5.5. Hałas komunikacyjny – równoważny poziom dźwięku; Przemyśl, rok 2006, 2010, 2016 (źródło: [9], [15])
Lokalizacja punktu
pomiarowego

2006

2010
Wynik pomiaru [dB]

L AeqD
L AeqN
L AeqD
3 Maja
66,3
55,8
68,5 (+2,2 dB*)
Augusta
65,1
62,2
66,1 (+1,0 dB*)
Jagiellońska
71,0
58,1
Krasińskiego
64,2
53,0
Mickiewicza
Słowackiego
69,5
57,8
70,2 (+0,7 dB*)
*- wzrost/spadek poziomu hałasu w odniesieniu do poprzedniego roku badawczego

L AeqN
59,1 (+3,3 dB*)
60,4 (-1,8 dB*)
57,8
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2016
L AeqD
65,4 (-3.1 dB*)
63,9 (-2,2 dB*)
70,9 (-0,1 dB*)
66,0 (+1,8 dB*)
65,6
67,5 (-2,7 dB*)

L AeqN
57,5 (-1,6 dB*)
57,1 (-3,3 dB*)
61,2 (+3,1dB*)
57,1 (+4,1 dB*)
55,9
59,7 (+1,9 dB*)

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2016 r.

Tab. 5.5.6. Hałas komunikacyjny – długookresowy średni poziom dźwięku; Przemyśl, rok 2010, 2016 (źródło: [9], [15])
2010

2016
Wynik pomiaru [dB]

Lokalizacja punktu pomiarowego

L DWN
LN
Grunwaldzka
66,4
58,3
*- wzrost/spadek poziomu hałasu w odniesieniu do poprzedniego roku badawczego

L DWN
70,5 (+4,1 dB*)

LN
62,8 (+4,5 dB*)

5.6. Monitoring hałasu drogowego w Sokołowie Małopolskim
Sokołów Małopolski to miasto w powiecie rzeszowskim, o powierzchni 16 km2, liczbie
mieszkańców ok. 4,1 tys. i gęstości zaludnienia: 263 osoby na km2. Główne ciągi komunikacyjne
przebiegające przez miasto to:
1. droga krajowa Nr 19 (Kuźnica – Barwinek),
2. droga wojewódzka Nr 875 (Mielec – Leżajsk),
3. droga wojewódzka Nr 881 (Sokołów Małopolski – Żurawica).
Wymienioną sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Ogólna długość dróg
publicznych w mieście wynosi ok. 44,67 km. Droga krajowa Nr 19 została objęta mapowaniem przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych (2012) i Programem ochrony środowiska dla obszarów
położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej
3 milionów przejazdów rocznie (2014).
Przeprowadzone w 2015 r. pomiary natężenia ruchu dla drogi krajowej i wojewódzkich na
odcinku [4]:
−

Sokołów Małopolski /przejście/ (droga krajowa Nr 19) wykazały, że średniodobowy ruch
pojazdów ogółem wynosi 17430 poj./dobę. Otoczenie drogi jest objęte obowiązkiem
opracowania mapy akustycznej (średnioroczny ruch pojazdów powyżej 3 miliony),

−

Sokołów Małopolski – Stobierna (droga krajowa Nr 19) wykazały, że średniodobowy ruch
pojazdów ogółem wynosi 14673 poj./dobę. Otoczenie drogi jest objęte obowiązkiem
opracowania mapy akustycznej (średnioroczny ruch pojazdów powyżej 3 miliony),

−

Kolbuszowa – Sokołów Małopolski (droga wojewódzka Nr 875) wykazały, że
średniodobowy ruch pojazdów ogółem wynosi 2616 poj./dobę. Otoczenie drogi nie jest
objęte obowiązkiem opracowania mapy akustycznej (średnioroczny ruch pojazdów poniżej
3 miliony),

−

Sokołów Małopolski – Leżajsk (droga wojewódzka Nr 875) wykazały, że średniodobowy
ruch pojazdów ogółem wynosi 6002 poj./dobę. Otoczenie drogi nie jest objęte
obowiązkiem opracowania mapy akustycznej (średnioroczny ruch pojazdów poniżej
3 miliony),

Sokołów Małopolski – Łańcut (droga wojewódzka Nr 881) wykazały, że średniodobowy
ruch pojazdów ogółem wynosi 4717 poj./dobę. Otoczenie drogi nie jest objęte
obowiązkiem opracowania mapy akustycznej (średnioroczny ruch pojazdów poniżej
3 miliony).
W 2016 r. w Sokołowie Małopolskim pomiary hałasu drogowego przeprowadzono
w 3 punktach pomiarowych. Lokalizację punktów ustalono w oparciu o wyniki pomiarów
akustycznych wykonanych w latach wcześniejszych przez WIOŚ w Rzeszowie, na terenach nie
objętych obowiązkiem opracowania map akustycznych.
−

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Monitoringu Środowiska

34

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2016 r.

Badania monitoringowe objęły wyznaczenie czterech rodzajów wskaźników hałasu: L AeqD ,
L AeqN , L DWN i L N . W 2 punktach (ul.: Podstawskiego, Tysiąclecia) określono równoważny poziom
hałasu L Aeq zarówno dla pory dnia jak i dla pory nocy. Badania objęły także określenie warunków
pozaakustycznych, prowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu pojazdów, z uwzględnieniem
pojazdów ciężkich. Wartość długookresowego średniego poziomu dźwięku: L DWN i L N wyznaczono
w 1 punkcie (ul. Sienkiewicza). Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg
wyniosła 1,61 km, co stanowi ok. 3,60 % długości dróg w mieście.
Budynki mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż głównych dróg miejscowości. Otoczenie
punktów stanowią tereny mieszkaniowe i usługi. Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku, dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów bezpośrednio przylegających do badanych
tras komunikacyjnych wynoszą odpowiednio: L AeqD = 65 dB, L AeqN = 56 dB, L DWN = 68 dB,
L N = 59 dB [20].
W odniesieniu do wskaźników L AeqD i L AeqN (mających zastosowanie do ustalenia i kontroli
warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby), w dwóch punktach pomiarowych
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji
spełnianej przez teren.
W porze dnia wartości równoważnego poziomu hałasu L AeqD wyniosły 65,5 dB i 68,2 dB,
a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły 0,5 dB (ul. Podstawskiego)
i 3,2 dB (ul. Tysiąclecia). Dla pory dnia przy ul. Podstawskiego odnotowano natężenie ruchu
pojazdów ogółem 219 poj/h i udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 21,9 %, przy
ul. Tysiąclecia odnotowano natężenie ruchu pojazdów ogółem 437 poj/h i udział pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu 23,3 %.
W odniesieniu do subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu Państwowego Zakładu
Higieny w porze dnia, uzyskane wyniki badań wskazują na dużą uciążliwość hałasu komunikacyjnego
panującą w rejonach analizowanych ciągów.
W porze nocy wartości równoważnego poziomu hałasu L AeqD wyniosły 59,3 dB i 63,5 dB,
a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły 3,3 dB (ul. Podstawskiego)
i 7,5 dB (ul. Tysiąclecia). Dla pory nocy przy ul. Podstawskiego odnotowano natężenie ruchu
pojazdów ogółem 44 poj/h i udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 18,2 %, przy
ul. Tysiąclecia odnotowano natężenie ruchu pojazdów ogółem 87 poj/h i udział pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu 18,4 %.
Długookresowy średni poziom dźwięku L DWN w punkcie przy ul. Sienkiewicza wyniósł
64,4 dB, zaś L N 55,3 dB. Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych standardów akustycznych
w stosunku do funkcji spełnianej przez teren dla wskaźnika L DWN i L N .
Średnioroczne natężenie ruchu pojazdów dla pory dnia wyniosło 211 poj./godz. (udział
pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu − 9,5 %), dla pory wieczoru 80 poj./godz. (udział pojazdów
ciężkich w strumieniu ruchu − 6,2 %) i dla pory nocy 29 poj./godz. (udział pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu − 13,8 %).
Poprzednie pomiary hałasu drogowego w Sokołowie Małopolskim przeprowadzono w ramach
PMŚ w 1998 r. w 10 punktach pomiarowych dla pory dziennej. Droga krajowa Nr 19, będąca
korytarzem europejskim łączącym Słowacje z krajami nadbałtyckimi, krzyżuje się z drogami
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wojewódzkimi Nr 875 i 881. W 2017 r. planowane jest zakończenie budowy drogi ekspresowej S-19
na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna. Realizacja drogi pozwoli
m.in. na przejęcie części ruchu z istniejących dróg i przeniesienie ruchu ciężkiego z obszarów
zabudowanych [1].

Rys. 5.6.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Sokołów Małopolski ul. Tysiąclecia, 2016 r. (źródło: [9])
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Tab. 5.6.1. Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego; Sokołów Małopolski, 2016 r. (źródło: [9], [15])

Nr
pkt.

Nazwa ulicy

1.

Podstawskiego

2.

Tysiąclecia

3.

Sienkiewicza

Położenie punktu
pomiarowego

wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od źródła
4 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od źródła
3 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od źródła
1,5 [m]

Współrzędne geograficzne
punktu pomiarowego

Szacunkowa liczba obiektów
bezpośrednio
eksponowanych na hałas

Szacunkowa odległość pierwszej
linii zabudowy od drogi

Szacunkowa wysokość pierwszej
linii zabudowy

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

50º13’48,4”

22º06’56,3”

3

3

5-8

5-8

15

18

50º13’58,4”

22º07’29,7”

10

10

5-7

5-7

12

30

50º13’36,5”

22º07’16,7”

1

1

5-7

5-8

19

10
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Tab. 5.6.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów; Sokołów Małopolski, 2016 r.
(źródło: [9], [15])
Natężenie ruchu pojazdów
[liczba pojazdów/godz.]*
pojazdy
lekkie

Nazwa ulicy
ogółem

pojazdy
ciężkie

Udział pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu
[%]

Wskaźniki: L AeqD , L AeqN
Pora dnia (6.00 – 22.00)
Podstawskiego

219

171

48

21,9

Tysiąclecia

437

335

102

23,3

Podstawskiego

44

Pora nocy (22.00 – 6.00)
36

8

18,2

Tysiąclecia
Wskaźniki: L DWN , L N

87

71

16

18,4

Sienkiewicza

211

Pora dnia (6.00 – 18.00)
191
Pora wieczoru (18.00 – 22.00)

20

9,5

Sienkiewicza

80

5

6,2

4

13,8

75
Pora nocy (22.00 – 6.00)

liczba pojazdów/h

Sienkiewicza
29
* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny

25

natężenie ruchu pojazdy ogółem w porze dnia
natężenie ruchu pojazdy ciężkie w porze dnia
natężenie ruchu pojazdy lekkie w porze dnia
natężenie ruchu pojazdy ogółem w porze nocy
natężenie ruchu pojazdy ciężkie w porze nocy
natężenie ruchu pojazdy lekkie w porze nocy

800
600
400
200
0

Tysiąclecia

Podstawskiego
lokalizacja punktu pomiarowego

Rys. 5.6.2. Natężenie ruchu pojazdów; Sokołów Małopolski, 2016 r. (źródło:[9], [15])

80
75
70
65
60
55

data pomiaru

Rys. 5.6.3. Zmiany poziomu dźwięku; Sokołów Małopolski ul. Sienkiewicza , 2016 r. (źródło: [9], [15])
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26.11.2016
(dzień
weekendu)

25.11.2016
(dzień
powszedni)

24.11.2016
(dzień
powszedni)

17.09.2016
(dzień
weekendu)

16.09.2016
(dzień
powszedni)

30.04.2016
(dzień
weekendu)

29.04.2016
(dzień
powszedni)

50

28.04.2016
(dzień
powszedni)

poziom dźwięku Leq [dB]

pora dnia (6.00-18.00)
pora wieczoru (18.00-22.00)
pora nocy (22.00-6.00)

pora dnia (6.00 - 18.00)
pora wieczoru (18.00 - 22.00)
pora nocy (22.00 - 6.00)
pojazdy ogółem w porze dnia
pojazdy ogółem w porze wieczoru
pojazdy ogółem w porze nocy
natężenie ruchu pojazdy ciężkie w porze dnia
natężenie ruchu pojazdy ciężkie w porze wieczoru
natężenie ruchu pojazdy ciężkie w porze nocy

80

300
250

60

200
150

40

100

20

50
0

2016
(średnioroczna
wartość)

26.11.2016
(dzień
weekendu)

25.11.2016
(dzień
powszedni)

24.11.2016
(dzień
powszedni)

17.09.2016
(dzień
weekendu)

16.09.2016
(dzień
powszedni)

30.04.2016
(dzień
weekendu)

29.04.2016
(dzień
powszedni)

28.04.2016
(dzień
powszedni)

0

Rys. 5.6.4. Zmiany poziomu dźwięku i natężenia ruchu pojazdów; Sokołów Małopolski ul. Sienkiewicza, 2016 r.
(źródło: [9], [15])
Tab. 5.6.3. Hałas komunikacyjny – równoważny poziom dźwięku; Sokołów Małopolski, 2016 r. (źródło: [9], [15])
Nazwa ulicy
Podstawskiego
Tysiąclecia

Długość
Dopuszczalny
analizowanego
poziom
odcinka
L AeqD
[km]
0,35
65
1,00
65

Wynik
pomiaru
L AeqD

Wielkość
przekroczenia

65,5
68,2

0,5
3,2

Dopuszczalny
poziom
L AeqN
[dB]
56
56

Wynik
pomiaru
L AeqN

Wielkość
przekroczenia

59,3
63,5

3,3
7,5

Tab. 5.6.4. Hałas komunikacyjny – długookresowy średni poziom dźwięku; Sokołów Małopolski, 2016 r. (źródło:[9], [15])
Nazwa ulicy

poziom dźwięku A [dB]

Sienkiewicza

80

Długość
analizowanego
odcinka
[km]
0,26

Dopuszczalny
poziom
L DWN

Wynik
pomiaru
L DWN

Wielkość
przekroczenia

68

64,4

0,0

Dopuszczalny
poziom
LN

Wynik
pomiaru
LN

Wielkość
przekroczenia

59

55,3

0,0

dB

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

60
40
20
0
Podstawskiego

Sikorskiego

Grunwaldzka

lokalizacja punktu pomiarowego

Rys. 5.6.5. Rozkład poziomów dźwięku; Sokołów Małopolski, 2016 r. (źródło:[9], [15])
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Rys. 5.6.6. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu komunikacyjnego; Sokołów Małopolski, 2016 r. (źródło: [2], [6], [7])

5.7. Monitoring hałasu kolejowego linii kolejowej Nr 68
Linia kolejowa nr 68 Lublin – Przeworsk, składa się z trzech odcinków. Całkowita długość linii
wynosi 177,5 km. Jest to linia o znaczeniu państwowym i wchodzi w skład linii TEN-T
kompleksowej.
Dla obszarów położonych w otoczeniu linii kolejowej Nr 68, zlokalizowanej na terenie
województwa podkarpackiego, WIOŚ w Rzeszowie nie prowadził, we wcześniejszych latach,
pomiarów hałasu kolejowego. Obszary położone w otoczeniu linii kolejowej nie zostały objęte
mapowaniem.
W 2016 r. pomiary hałasu kolejowego linii kolejowej Nr 68 przeprowadzono w 4 punktach
pomiarowych. Badania monitoringowe objęły wyznaczenie dwóch wskaźników hałasu: L AeqD , L AeqN
oraz prowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu pociągów. Strukturę ruchu stanowią pociągi:
pasażerskie lokalne i dalekobieżne, towarowe, autobus szynowy i techniczny – drezyna.
Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dopuszczalne poziomy hałasu dla
terenów bezpośrednio przylegających do badanych linii kolejowych wynoszą odpowiednio:
L AeqD = 61 dB i L AeqN = 56 dB [20].
Wartości równoważnego poziomu hałasu w porze dnia kształtowały się w przedziale od 51,6 dB
do 61,3 dB, natężenie ruchu pociągów ogółem w czasie obserwacji wynosiło od 15 do 23 pociągów
w czasie obserwacji. Wartości równoważnego poziomu hałasu w porze nocy kształtowały się
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w przedziale od 54,5 dB do 64,6 dB, natężenie ruchu pociągów ogółem w czasie obserwacji wynosiło
od 6 do 8 pociągów w czasie obserwacji.
W odniesieniu do wskaźników L AeqD i L AeqN (mających zastosowanie do ustalenia i kontroli
warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby), dla L AeqD w jednym punkcie
pomiarowym stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do
funkcji spełnianej przez teren, zaś dla L AeqN w dwóch punktach pomiarowych.

Rys. 5.7.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu;
Linia kolejowa Nr 68; Rudnik nad Sanem ul. Leśna, 2016 r. (źródło: [9])
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Tab. 5.7.1. Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu hałasu kolejowego; Linia kolejowa Nr 68, 2016 r. (źródło: [9], [15])

Nr
pkt.

Nazwa odcinka
szynowego

1.

Przeworsk,
ul. Wspólna

2.

Leżajsk,
ul. Sanowa

3.

Rudnik nad Sanem,
ul. Leśna

4.

Stalowa Wola,
ul. Makowa

Położenie punktu
pomiarowego

wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od
źródła 45 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od
źródła 18 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od
źródła 18 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od
źródła 20 [m]

Współrzędne geograficzne
punktu pomiarowego

50º04’30,67”

22º29’56,94”

Szacunkowa odległość pierwszej
linii zabudowy
od linii szynowej

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
[m]

po przeciwnej
stronie
[m]

po stronie
wykonywania
pomiaru

po przeciwnej
stronie

50-100

50

5-8

5-8

4

4

50º15’37,96”

22º25’19,25”

25

25

5-8

3

3

1

50º25’44,1”

22º15’28,4”

60

-

5

-

1

-

50º32’21,9”

22º05’11,3”

70

70

5-8

5-8

25

4
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Tab. 5.7.2. Liczba pociągów danego typu w czasie obserwacji; Linia kolejowa Nr 68, 2016 r. (źródło: [9], [15])
Liczba pociągów danego typu w czasie obserwacji

Nr
pkt.

Nazwa odcinka szynowego
ogółem

pasażerski
lokalny

pasażerski
dalekobieżny

towarowy

autobus
szynowy

techniczny drezyna

Wskaźniki: L AeqD , L AeqN
Pora dnia (6.00 – 22.00)
1.

Przeworsk, ul. Wspólna

21

2

1

10

4

4

2.

Leżajsk, ul. Sanowa

15

2

1

4

6

2

3.

Rudnik nad Sanem, ul. Leśna

23

4

2

11

3

3

4.

Stalowa Wola, ul. Makowa

18

2

1

9

5

1

Pora nocy (22.00 – 6.00)
1.

Przeworsk, ul. Wspólna

7

1

-

4

1

1

2.

Leżajsk, ul. Sanowa

6

-

-

4

1

1

3.

Rudnik nad Sanem, ul. Leśna

8

-

-

6

-

2

4.

Stalowa Wola, ul. Makowa

7

1

-

4

-

2

Tab. 5.7.3. Hałas kolejowy – równoważny poziom dźwięku; Linia kolejowa Nr 68, 2016 r. (źródło: [9], [15])
Nazwa odcinka szynowego

poziom dźwięku A [dB]

Przeworsk, ul. Wspólna
Leżajsk, ul. Sanowa
Rudnik nad Sanem, ul. Leśna
Stalowa Wola, ul. Makowa

Długość
Dopuszczalny
analizowanego
poziom
odcinka
L AeqD
[km]
0,60
61
0,23
61
0,38
61
0,45
61

Wynik
pomiaru
L AeqD

Wielkość
przekroczenia

Dopuszczalny
poziom
L AeqN
[dB]
56
56
56
56

Wynik
pomiaru
L AeqN

Wielkość
przekroczenia

52,5
51,6
60,2
61,3

0,0
0,0
0,0
0,3

54,5
54,6
61,3
64,6

0,0
0,0
5,3
8,6

równoważny poziom dźwięku LAeqD
równoważny poziom dźwięku LAeqN
dopuszczalny poziom dźwięku LAeqD
dopuszczalny poziom dźwięku LAeqN

80
60
40
20
0
Przeworsk, ul.
Wspólna

Leżajsk, ul. Sanowa Rudnik nad Sanem,
ul. Leśna

Stalowa Wola, ul.
Makowa

lokalizacja punktu pomiarowego

Rys. 5.7.2. Rozkład poziomów dźwięku; Linia kolejowa Nr 68, 2016 r. (źródło: [9], [15])
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Rys. 5.7.3. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu kolejowego; Linia kolejowa Nr 68, 2016 r. (źródło: [2], [6], [7])

6. Wyniki badań Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
Zawarte w tym rozdziale informacje nt. hałasu drogowego oparto na materiałach
Podkarpackiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przekazanych do WIOŚ w Rzeszowie,
który w roku 2016 przeprowadził generalny pomiar hałasu przy drogach wojewódzkich województwa
podkarpackiego.
Pomiary hałasu drogowego wykonano w punktach pomiarowych, zarówno w porze dnia jak
i w porze nocy, wraz z oznaczeniem warunków meteorologicznych i natężenia ruchu. Pomiarami
objęto 9 dróg wojewódzkich nr 865, 866, 871, 877, 878, 886, 984, 985, 988 (30 punktów
pomiarowych).
Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. dopuszczalne poziomy hałasu dla obszarów objętych badaniem przez Podkarpaci Zarząd Dróg
Wojewódzkich, wynoszą: L AeqD = 61 dB, L AeqD = 65 dB, i L AeqN = 56 [20]. Dla trzech terenów na
których prowadzone były pomiary brak jest dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Wartości równoważnego poziomu hałasu w porze dnia kształtowały się w przedziale od 62,1 dB
do 71,7 dB, zaś dla pory nocy w zakresie od 54,6 dB do 66,6 dB.
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Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 342 poj/24h odnotowano w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 984 odcinek Wola Mielecka – Mielec (punkt 09_DW984_1), zaś najwyższe 19895
poj/24h w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 odcinek Jarosław – Szówsko (punkt 01_DW865_1).
Najniższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 1,8 % w porze doby odnotowano w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 984 odcinek Wola Mielecka – Mielec (punkt 09_DW984_1), zaś najwyższy
23,3 % w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Jaślany - Mielec (punkt 10_DW985_3).
Wykonane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich pomiary hałasu komunikacyjnego
wskazują, że w 25 punktach przekroczone zostały dopuszczalne standardy akustyczne w stosunku do
funkcji spełnianej przez teren. Dla trzech terenów, na których prowadzone były pomiary brak jest
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dla dwóch punktów zostały dotrzymane
dopuszczalne standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.
W porze dnia wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu L AeqD wynosiły od 1,1 dB do 10,7
dB, natomiast w porze nocy wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu L AeqN wynosiły od 0,6 dB
do 10,6 dB.

Rys. 6.1. Równoważny poziom hałasu przy drogach wojewódzkich województwa podkarpackiego, 2016 r.
(źródło: [11])
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Rys. 6.2. Natężenie ruchu pojazdów na drogach wojewódzkich województwa podkarpackiego, 2016 r. ( źródło: [11])

Rys. 6.3. Procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu na drogach wojewódzkich województwa
podkarpackiego, 2016 r. (źródło: [11])
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Rys. 6.4. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu drogowego; Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
(źródło: [2], [6], [7])

7. Podsumowanie
Z przedstawionych w opracowaniu materiałów wynika, że dominującym źródłem hałasu na
terenie województwa podkarpackiego jest hałas drogowy. Stanowi on główne zagrożenie na terenach
zurbanizowanych i wywiera największą presję na środowisko spośród wszystkich rodzajów hałasu
komunikacyjnego. Zagrożenie hałasem drogowym związane jest m.in. ze wzrostem gęstości sieci
drogowej i liczby zarejestrowanych pojazdów. Wyniki przeprowadzonych badań wciąż wykazują
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Dodatkowo na ogólnie zły klimat akustyczny ma
wpływ zwarta zabudowa miast i małe przepustowości ulic.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że
1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie zrealizował badania
hałasu przemysłowego zgodnie z planem kontrolnym i interwencjami mieszkańców.
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Uzupełnieniem badań przeprowadzonych przez WIOŚ w ramach kontroli są wyniki
pomiarów hałasu prowadzonych przez inne jednostki, zobowiązane z mocy prawa do
ich wykonania. Hałas przemysłowy obejmuje swoim zasięgiem jedynie niewielkie
obszary zabudowy sąsiadującej
ponadnormatywnej emisji hałasu.

bezpośrednio

z

obiektem

będącym

źródłem

2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach Państwowego
monitoringu środowiska wykonał badania hałasu drogowego. Badaniami monitoringowymi
poziomów hałasu drogowego objęte zostały rejony: Głogowa Małopolskiego, Leska,
Leżajska, Łączek, Przemyśla i Sokołowa Małopolskiego, w obrębie których ustalono sieć
punktów referencyjnych. W odniesieniu do wskaźników mających zastosowanie do
prowadzenia długookresowej polityki (L DWN , L N ) w 2 punktach pomiarowych dla L DWN
i 1 punkcie dla L N stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych
w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Dla wskaźników mających zastosowanie do
ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby
(L AeqD , L AeqN ) w 15 punktach pomiarowych dla pory dnia i dla pory nocy odnotowano
przekroczenia standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.
W pozostałych punktach nie stwierdzono przekroczeń.
3.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach Państwowego
monitoringu środowiska wykonał badania hałasu kolejowego. Badaniami
monitoringowymi poziomów hałasu kolejowego objęta została linia kolejowa Nr 68 (granica
wojewódzka – Przeworsk). Przeprowadzone pomiary (wskaźników mających zastosowanie
do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby
L AeqD , L AeqN ) wykazały, że w 1 punkcie pomiarowym dla pory dnia i 2 punktach
pomiarowych dla pory nocy odnotowano przekroczenia standardów akustycznych
w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. W pozostałych punktach nie stwierdzono
przekroczeń.

4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach Państwowego
monitoringu środowiska nie prowadził badań hałasu lotniczego.
5. Wykonane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich pomiary hałasu drogowego
wskazują, że w 25 punktach przekroczone zostały dopuszczalne standardy akustyczne
w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Dla trzech terenów, na których prowadzone
były pomiary hałasu drogowego, brak jest dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Dla dwóch punktów pomiarowych zostały dotrzymane dopuszczalne standardy akustyczne
w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.
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