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1. Wstęp
„Hałas w środowisku” oznacza niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez
działalność człowieka na wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch
drogowy, ruchy kolejowy, ruch samolotowy oraz hałas pochodzący z obszarów działalności
przemysłowej [29]. Podstawowym kryterium oceny hałasu w środowisku są 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. O nasileniu i charakterze reakcji człowieka na hałas decyduje jego subiektywna
wrażliwość.
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 2015 r. w ramach Państwowego monitoringu
środowiska pomiary poziomu hałasu. Wyniki badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach realizacji „Programu Państwowego Monitoringu
Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015” stanowią podstawę oceny klimatu
akustycznego województwa podkarpackiego za 2015 r.
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 do dnia 30 czerwca 2012 r. realizowany był drugi etap mapowania akustycznego, w tym
kolejny cykl zakończonego w 2007 r. pierwszego etapu mapowania. Prace w ramach trzeciej rundy
powinny zostać zakończone do 30 czerwca 2017 r. (starostowie powinni sporządzić mapy akustyczne
dla aglomeracji w terminie do 30 czerwca 2017 r., zaś zarządzający drogą, linią kolejową lub
lotniskiem do 1 stycznia 2017 r.). Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom
dopuszczalny, tworzy się programy ochrony środowiska przed hałasem, których celem jest
dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego. Program powinien być określony w terminie 1 roku
od dnia przedstawienia mapy akustycznej przez podmiot zobowiązany do jej sporządzenia. Ponadto w
celu realizacji polityki ekologicznej państwa, administracja samorządowa na szczeblu województwa,
powiatu i gminy opracowuje programy ochrony środowiska.
Struktura opracowania jest następująca. Najważniejsze pojęcia stosowane przy prowadzeniu
badań i oceny emisji hałasu zawarto w rozdziale 2. W rozdziałach 3 i 4 zaprezentowano wybrane
podstawy prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem oraz zakres i metodykę pomiarów.
Główne źródła hałasu występujące na terenie województwa podkarpackiego opisano w rozdziale 5.
W rozdziałach 6 – 8 zestawiono i przeanalizowano wyniki pomiarów. Wnioski końcowe ze
zrealizowanych badań i podsumowanie przedstawiono w rozdziale 9. W rozdziale 10 zestawiono
literaturę wykorzystaną w opracowaniu.
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2. Pojęcia ogólne
Najważniejsze definicje i opisy wskaźników mających zastosowanie w badaniach i ocenie
emisji hałasu do środowiska [11,12,30,33]:
Czas odniesienia – przedział czasu, do którego może być odniesiona wartość równoważnego poziomu
dźwięku A.
Długookresowy średni poziom dźwięku - średni poziom dźwięku A, wyznaczany, w ciągu
wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia, pory wieczoru i pory nocy (LDWN) lub średni
poziom dźwięku A, wyznaczany, w ciągu wszystkich pór nocy w roku (LN)
Emisja – wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza,
wody, gleby lub ziemi: substancje, energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola
elektromagnetyczne.
Hałas – dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz.
Hałas drogowy – hałas emitowany przez środki komunikacji drogowej i ulicznej, ujmowany
w sposób kompleksowy. Hałas drogowy identyfikowany jest z łącznym efektem emisji wszystkich
pojazdów biorących udział w ruchu, a nie z emisją hałasu z pojedynczych samochodów.
Instalacja – stacjonarne urządzenie techniczne, zespół stacjonarnych urządzeń technicznych
powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych
na terenie jednego zakładu, budowle niebędące urządzeniami technicznym ani ich zespołami, których
eksploatacja może spowodować emisję.
Jednorodny odcinek drogi – odcinek drogi o jednorodnych właściwościach ruchu oraz przyległej
zabudowy.
Klimat akustyczny – zespół zjawisk akustycznych występujący na danym obszarze, niezależnie od
źródeł je wywołujących. Najczęściej klimat akustyczny określa się ilościowo przy pomocy poziomu
dźwięku (hałasu).
Lotnisko – rozumie się przez to także port lotniczy oraz lądowisko.
Plany działań (Program ochrony przed hałasem) – plany sporządzone dla potrzeb zarządzania emisją
i skutkami hałasu, w tym, w razie potrzeby, dla potrzeb zmniejszania hałasu. Opracowywany na
podstawie danych uzyskanych z map akustycznych.
Poziom dźwięku A wyrażony w [dB] – wartość poziomu ciśnienia akustycznego, skorygowana
według charakterystyki częstotliwościowej A, wyznaczona zgodnie z Polską Normą.
Równoważny poziom hałasu - wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego
dźwięku, skorygowana według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale
czasu odniesienia jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku o
zmiennym poziomie w czasie, równoważny poziom hałasu wyraża się wzorem zgodnie z Polską
Normą.
Strategiczna mapa hałasu – oznacza mapę, opracowaną do celów całościowej oceny narażenia na
hałas z różnych źródeł na danym obszarze, albo do celów sporządzania ogólnych prognoz dla danego
obszaru. Stanowi wieloaspektową, wielowymiarową diagnozę graficzną oraz opisową stanu
akustycznego danego obszaru.
Wskaźniki oceny hałasu – parametr hałasu określony poziomem dźwięku A wyrażonym w [dB],
w tym:
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 wskaźniki hałasu mające zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie
ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych:
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu
wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej, jako przedział czasu od godz.
6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz.
22.00) oraz pory nocy (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00).
LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu wszystkich
pór nocy (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00).
 wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalenia warunków kontroli korzystania ze środowiska
w odniesieniu do jednej doby:
LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej, jako przedział czasu od godz.
6.00 do godz. 22.00).
LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej, jako przedział czasu od godz.
22.00 do godz. 6.00).
Zasięg hałasu – odległość od źródła, dla której poziom dźwięku emitowanego z tego źródła ma
wartość równą określonemu poziomowi.

3. Podstawy prawne oceny hałasu
Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego
monitoringu środowiska. Na terenach nie objętych obowiązkiem opracowywania map akustycznych
wojewódzki inspektor ochrony środowiska został ustawowo zobowiązany do dokonywania oceny
stanu akustycznego środowiska.
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. 3.1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu,
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli
warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby (źródło: [33])
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Pozostałe obiekty i działalność
będąca źródłem hałasu

Drogi lub linie kolejowe1)
Lp.

Rodzaj terenu

LAeq D
przedział czasu
odniesienia
równy
16 godzinom

LAeq N
przedział czasu
odniesienia
równy
8 godzinom

LAeq D
przedział czasu
odniesienia równy
8 najmniej korzystnym
godzinom dnia kolejno
po sobie następującym

LAeq N
przedział czasu
odniesienia równy
1 najmniej korzystnej
godzinie nocy

1

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem

50

45

45

40

2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży2)
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach

61

56

50

40

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

65

56

55

45

68

60

55

45

3

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej
100 tys. mieszkańców3)
Objaśnienia:
4
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1)

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
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.
2)
3)

Tab. 3.2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu,
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia
długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem (źródło: [33)
Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB
Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem
hałasu
LDWN
LN
LDWN
LN
przedział czasu
przedział czasu
przedział czasu
przedział czasu
odniesienia równy
odniesienia równy
odniesienia równy
odniesienia równy
wszystkim
wszystkim
wszystkim
wszystkim
dobom w roku
porom nocy
dobom w roku
porom nocy
Drogi lub linie kolejowe1)

Lp.

Rodzaj terenu

1

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem

50

45

45

40

2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach

64

59

50

40

3

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

68

59

55

45

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

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 2015 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: LDWN oraz LN.
 ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: LAeqD
oraz LAeqN.
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 [12]:
 mała uciążliwość hałasu
 średnia uciążliwość hałasu
 duża uciążliwość hałasu
 bardzo duża uciążliwość hałasu

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

4. Zakres i metodyka pomiarów
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2015 r. przeprowadził badania
monitoringowe poziomów hałasu zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
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Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015”. 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 LDWN,



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 komunikacyjnego objęto 4 miejscowości. 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.

5. Główne źródła hałasu w środowisku
Klimat akustyczny województwa podkarpackiego kształtowany jest przez hałas komunikacyjny
(drogowy, kolejowy i lotniczy) oraz przemysłowy. Głównym zagrożeniem jest hałas komunikacyjny
w szczególności drogowy.
Województwo podkarpackie z uwagi na swoje przygraniczne położenie (Ukraina, Słowacja)
stanowi ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiegają korytarze transportowe o zasięgu
krajowym i międzynarodowym. Najważniejsze ciągi komunikacyjne przebiegające przez teren
województwa to: autostrada A4, droga ekspresowa S19, 9 dróg krajowych (4, 9, 19, 28, 73, 77, 84, 94,
97) i 46 dróg wojewódzkich (764, 835, 854, 855, 856, 857, 858, 861, 863, 864, 865, 866, 867, 869,
870, 871, 872, 875, 877, 878, 880, 881, 884, 885, 886, 887, 889, 890, 892, 893, 894, 895, 896, 897,
982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993) [3,5,17]. W województwie podkarpackim
w latach 2006-2014 odnotowano sukcesywny wzrost liczby kilometrów dróg ogółem o 13 % w
porównaniu z rokiem bazowym - 2006.
W województwie podkarpackim w 2014 r. gęstość dróg o twardej nawierzchni wynosiła 91,1
km na 100 km2. Łączna całkowita długość dróg o nawierzchni twardej wyniosła 16255,5 km, z czego
drogi krajowe stanowiły 877,6 km, drogi wojewódzkie 1696,5 km, drogi powiatowe 6442,9 km a
drogi gminne 7238,5 km. Udział długości dróg o twardej nawierzchni w województwie podkarpackim
na tle długości dróg w kraju, w odniesieniu do roku poprzedniego, utrzymał się na takim samym
poziomie i stanowi 5,6 % ogółu dróg [3].

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Monitoringu Środowiska

8

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2015 r.

Rys. 5.1. Zmiany liczby długości dróg publicznych w województwie podkarpackim w latach 2006-2014, przy
założeniu, że wartość wskaźników w 2006 roku równa jest 100% (źródło: [3])

Obiektami emitującymi hałas drogowy są m.in. samochody osobowe i ciężarowe, pojazdy
jednośladowe, autobusy, ciągniki i maszyny budowlane. Decydujący wpływ na klimat akustyczny w
regionie ma wzrost liczby pojazdów samochodowych (w porównaniu z rokiem bazowym - 2006).
Liczba pojazdów ogółem w 2014 r. wzrosła o 45% w tym: pojazdów osobowych o 47%, pojazdów
ciężarowych o 39% oraz ciągników 33%.

Rys.5.2. Zmiany liczby zarejestrowanych pojazdów w latach 2006-2014 w województwie podkarpackim, przy
założeniu, że wartość wskaźników w 2006 roku równa jest 100% (źródło: [3])

W 2015 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała generalny pomiar ruchu
na istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich (o nawierzchni twardej), z wyłączeniem tych
odcinków dróg, dla których zarządcami są prezydenci miast na prawach powiatu [5,6]. W czasie
pomiaru rejestracji podlegały wszystkie pojazdy silnikowe korzystające z drogi (motocykle,
samochody osobowe, lekkie samochody ciężarowe (dostawcze), samochody ciężarowe bez przyczep,
samochody ciężarowe z przyczepami/ naczepami, autobusy, ciągniki rolnicze oraz rowery). Roczny
cykl pomiarowy był zróżnicowany w zależności od typu punktu pomiarowego.
Przeprowadzona analiza dróg krajowych wykazała, że obciążenie ruchem pojazdów odcinków
badanych dróg zależała od ich znaczenia w układzie funkcjonalnym. Dla województwa
podkarpackiego średni dobowy ruch roczny (SDRR) na drogach krajowych wynosił 9226 poj./dobę
w tym: na drogach międzynarodowych 11296 poj./dobę i pozostałych drogach krajowych 8025
poj./dobę. W województwie podkarpackim panował najmniejszy ruch na drogach międzynarodowych.
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Wraz ze wzrostem znaczenia dróg w układzie funkcjonalnym, wzrastał procentowy udział w ruchu
samochodów ciężarowych z przyczepami, przy jednoczesnym spadku pozostałych kategorii pojazdów.
W okresie 2010-2015 odnotowano wzrost ruchu na drogach krajowych. Wskaźnik zmian ruchu
w latach 2010-2015 wynosił 1,11 w tym: na drogach międzynarodowych 0,93 i pozostałych drogach
krajowych 1,31.
Przeprowadzona analiza dróg wojewódzkich wykazała, że średni dobowy ruch roczny (SDRR)
wynosił 3946 poj./dobę. Wskaźnik zmian ruchu w latach 2010-2015 wynosił 1,04.
Szczegółowa „Synteza wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg krajowych” i
„Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich” dostępne są na stronie
internetowej
Generalnej
Dyrekcji
Dróg
Krajowych
i
Autostrad:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015 .

Rys.5.3. Hałas drogowy; Rzeszów, 2016 r. (źródło: [16])

Skala oddziaływania hałasu kolejowego w województwie jest znacznie mniejsza, aniżeli
w transporcie samochodowym. Przez teren województwa przebiegają szlaki kolejowe o znaczeniu
zarówno państwowym jak i regionalnym. Główny ciąg kolejowy przebiegający przez województwo to
magistrala kolejowa E30 relacji Niemcy - Ukraina. Do 2012 r. zaobserwowano wzrost liczby długości
linii kolejowych, w 2012 r. jej spadek, a w 2013 wzrost.
Gęstość sieci kolejowej w 2014 r. ogółem wynosiła 5,5 km na 100 km2. Długość linii
kolejowych eksploatowanych wynosiła 978 km, co stanowi zaledwie 5,1 % całkowitej długości linii
kolejowych w Polsce.
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Rys.5.4. Zmiany liczby długości eksploatowanych linii kolejowych w województwie podkarpackim w latach 2006-2014,
przy założeniu, że wartość wskaźników w 2006 roku równa jest 100% (źródło: [3])

Rys.5.5. Hałas kolejowy; Rzeszów, 2016 r. (źródło: [16])

Źródłem hałasu lotniczego na terenie województwa są operacje lotnicze na 6 lotniskach
cywilnych (Iwonicz, Krosno, Mielec, Turbia, Rzeszów, Rzeszów-Jasionka) oraz 15 lądowiskach
(Arłamów, Bezmiechowa, Brzozów-Szpital, Dolina Ruchlinu Horodek, Dolina Ruchlinu Żernica, Ikar
Jasło, Krosno-Szpital, Laszki, Lesko-Szpital, Mielec-Szpital, Przemyśl, Rzeszów-Szpital, Sanok-Baza,
Sanok-Szpital, Stara Wieś). Szczególną rolę dla regionu pełni międzynarodowy port lotniczy
Rzeszów-Jasionka. W latach 2007-2015 odnotowano sukcesywny wzrost ruchu pasażerskiego oraz
startów i lądowań na ww. lotnisku. Ruch pasażerski wzrósł o 130 %, zaś liczba operacji lotniczych
(startów i lądowań) o 124 % w stosunku do roku 2007. W 2015 r. analiza statystyki ruchu operacji
lotniczych wykazała tendencję wzrostową (o ok. 29 %) w stosunku do roku ubiegłego, odnotowano
13723 operacji lotniczych.
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Rys 5.6. Operacje lotnicze i ruch pasażerski na lotnisku Rzeszów-Jasionka w latach 2007-2015 (źródło: [19])

Jednym z elementów kształtujących klimat akustyczny województwa jest hałas przemysłowy.
Generowany jest on na ogół przez źródła stacjonarne, wewnątrz lub na zewnątrz obiektów
przemysłowych. Obejmuje m.in. instalacje, urządzenia, maszyny i linie technologiczne małych
i dużych zakładów. Analiza Polskiej Klasyfikacji Działalności wg danych GUS w latach
2013 – 2015 wykazała tendencję wzrostową ilości zrejestrowanych jednostek i podmiotów
gospodarczych (o ok. 3 % dla działalności ogółem). Wzrost w poszczególnych sekcjach przedstawiał
się następująco: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i
powietrze do układów klimatyzacyjnych – 16 %, informacja i komunikacja – 15 %, pozostała
działalność usługowa – 8 %, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 8 %, budownictwo –
4 %, transport i gospodarka magazynowa – 3 % oraz przetwórstwo przemysłowe 3 % [4].
Zmiana długości dróg sieci komunikacyjnej oraz ciągły wzrost eksploatowanych pojazdów
wskazuje, że zasadniczym generatorem hałasu w województwie jest ruch drogowy. Niekorzystne
skutki transportu odczuwa zarówno środowisko przyrodnicze, jak i społeczeństwo. Zlokalizowane
z dala od terenów zamieszkania linie kolejowe, trasy wzniesień i nalotów stanowią problem
na stosunkowo niewielkich obszarach. Zagrożenie o charakterze lokalnym stanowi hałas
przemysłowy.

6. Monitoring hałasu przemysłowego
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2015 r. realizował zadania
związane z działalnością kontrolną i wykonywał zadania kontrolne w oparciu o „Plan Pracy
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2015 roku”. Jednym z celów
kontroli było sprawdzanie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu
i kontrola spełnienia zasadniczych wymagań przez urządzenia przeznaczone do użytkowania na
zewnątrz pomieszczeń.
W 2015 r. przeprowadzono 17 kontroli podmiotów biorących udział w handlowym obrocie
maszyn i urządzeń. W trakcie 2 kontroli stwierdzono niezgodności dla 3 urządzeń, które dotyczyły
braku w deklaracji zgodności wszystkich wymaganych informacji zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń użytkowanych na zewnątrz
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska [31]. Stwierdzone niezgodności i
nieprawidłowości należą do I kategorii naruszeń ustalonej w Systemie Kontroli tj. brak realizacji lub
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naruszenie obowiązków, niezwiązanych z bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko,
wynikających z mocy prawa i decyzji administracyjnych.
Na podstawie ustaleń przeprowadzonych kontroli, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska przekazał informacje dotyczące 3 urządzeń do wojewódzkich inspektoratów ochrony
środowiska właściwych terenowo (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie,
Lublinie i Łodzi).

7. Monitoring hałasu komunikacyjnego
W ramach monitoringu hałasu w 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał badania hałasu
komunikacyjnego w 4 miejscowościach. Pomiary natężenia hałasu drogowego przeprowadzono w
miejscowościach: Dębica (4 punkty pomiarowo-kontrolne), Przeworsk (6 punktów pomiarowokontrolnych), Tarnobrzeg (6 punktów pomiarowo-kontrolnych). Pomiary natężenia hałasu kolejowego
przeprowadzono w miejscowości Żurawica (4 punkty pomiarowo-kontrolne).
Badania monitoringowe obejmowały wyznaczenie czterech rodzajów wskaźników hałasu:
LAeqD, LAeqN, LDWN i LN. Długookresowe wskaźniki hałasu (LDWN, LN) wyznaczono w 3 punktach
pomiarowo-kontrolnych, 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.
W czasie badań terenowych zarejestrowano także dane pozaakustyczne niezbędne do
interpretacji wyników i oceny klimatu akustycznego.

7.1. Monitoring hałasu drogowego w Dębicy
Dębica to miasto w powiecie dębickim, liczy ok. 46,8 tys. mieszkańców. Główne ciągi
komunikacyjne przebiegające przez miasto to:
1. droga krajowa Nr 94 (Zgorzelec – Korczowa),
2. droga wojewódzka Nr 985 (Tarnobrzeg – Dębica).
Wymienioną sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Ogólna długość dróg
publicznych w mieście wynosi ok. 139,5 km. Ponadto przez teren przebiega magistrala kolejowa E30
i linia kolejowa lokalna 25 Dębica – Ocice. Położenie Dębicy w III Paneuropejskim korytarzu
transportowym w pobliżu skrzyżowania z korytarzem VI zapewniało modernizację dróg i kolei w tym
korytarzu.
W 2015 r. w Dębicy pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 4 punktach pomiarowokontrolnych. Lokalizację punktów ustalono w oparciu o wyniki pomiarów akustycznych wykonanych
w latach wcześniejszych przez WIOŚ w Rzeszowie.
Punkty pomiarowe wyznaczono przy powiatowych drogach w centralnej części miasta. Badania
monitoringowe objęły wyznaczenie czterech rodzajów wskaźników hałasu: LAeqD, LAeqN, LDWN i LN.
W trzech punktach (ul.: Rzeszowska, Świętosława, Krakowska) określano równoważny poziom hałasu
LAeq dla pory dnia i dla pory nocy. Badania objęły także określenie warunków pozaakustycznych,
prowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu pojazdów, z uwzględnieniem pojazdów ciężkich.
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Wartość długookresowego średniego poziomu dźwięku: LDWN i LN wyznaczono w 1 punkcie
(ul. Kościuszki).
Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 1,6 km, co stanowi
ok. 1,1 % długości dróg w mieście.
Budynki mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż głównych dróg miejscowości. Otoczenie
punktów stanowią tereny mieszkaniowo-usługowe i tereny zabudowy zagrodowej. 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: LAeqD = 65
dB, LAeqN = 56 dB, LDWN = 68 dB, LN = 59 dB [33].
W odniesieniu do wskaźników LAeqD i LAeqN (mających zastosowanie do ustalenia i kontroli
warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby), w dwóch punktach pomiarowokontrolnych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do
funkcji spełnianej przez teren.
W porze dnia wartości równoważnego poziomu hałasu LAeqD kształtowały się w przedziale od
58,9 dB do 67,0 dB, a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły 0,8 dB
(ul. Krakowska) i 2,0 dB (ul. Rzeszowska). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 101 poj/h
odnotowano przy ul. Świętosława, zaś najniższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 3,1 %
przy ul. Krakowskiej. Najwyższe natężenie 906 poj/h odnotowano przy ul. Krakowskiej, zaś
najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 5,9 % przy ul. Świętosława.
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 LAeqN kształtowały się w przedziale od
48,1 dB do 61,2 dB, a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły 3,7 dB (ul.
Krakowska) i 5,2 dB (ul. Rzeszowska). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 16 poj/h i zerowy
udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu odnotowano przy ul. Świętosława, zaś najwyższe
natężenie 115 poj/h i najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 7,8 % odnotowano
przy ul. Rzeszowskiej.
Ulice: Rzeszowska i Krakowska stanowią drogi dojazdowe do drogi krajowej Nr 94 Zgorzelec –
Korczowa.
Długookresowy średni poziom dźwięku LDWN w punkcie przy ul. Kościuszki wyniósł 71,4 dB,
zaś LN 62,1 dB. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do
funkcji spełnianej przez teren. Wielkość przekroczenia dla LDWN wyniosła 3,4 dB, zaś dla LN 3,1 dB.
Natężenie ruchu dla pory dnia wyniosło 674 poj./godz. (procentowy udział pojazdów ciężkich w
strumieniu ruchu  5,3 %), dla pory wieczora 463 poj./godz. (procentowy udział pojazdów ciężkich w
strumieniu ruchu  3,0 %) i dla pory nocy 100 poj./godz. (procentowy udział pojazdów ciężkich w
strumieniu ruchu  3,0 %).
Poprzednie pomiary hałasu drogowego w Dębicy przeprowadzono w ramach PMŚ w 2008 r.
w celu określenia oddziaływania akustycznego drogi krajowej Nr 4 oraz klimatu akustycznego w jej
sąsiedztwie. Punkty zlokalizowano w rejonie: Nagawczyna, Osiedla Wolica III i Osiedla Kępa.
Analizowane tereny zostały objęte mapowaniem przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych (2012)
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i Programem ochrony środowiska dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg
w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie (2014).
Ponadto do eksploatacji oddane zostały odcinki autostrady A4 (2013, 2014).

Rys. 7.1.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Dębica ul. Kościuszki, 2015 r. (źródło: [16])
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Tab. 7.1.1. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego; Dębica, 2015 r. (źródło: [16], [27])

Nr
pkt.

Nazwa ulicy

1.

Rzeszowska

2.

Świętosława

3.

Krakowska

4.

Kościuszki

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

Współrzędne geograficzne
punktu
pomiarowo-kontrolnego

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

50º03’11,4”

21º25’09,7”

15

11

15

10

10

13

50º04’38,2”

21º25’45,0”

13

15

8

8

7

6

50º02’48,3”

21º24’16,9”

8

8

8

8

17

15

50º03’40,3”

21º24’22,9”

8,5

25

7,5

7,5

30

10
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Tab. 7.1.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów; Dębica, 2015 r.(źródło: [16],
[27])
Natężenie ruchu pojazdów
[liczba pojazdów/godz.]*
pojazdy
lekkie

Nazwa ulicy
ogółem

pojazdy
ciężkie

Procentowy udział
pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu
[%]

Wskaźniki krótkookresowe: LAeqD, LAeqN
Pora dnia (6.00 – 22.00)
Rzeszowska

837

795

42

5,0

Świętosława

101

95

6

5,9

Krakowska

906

878

28

3,1

Rzeszowska
Świętosława

115
16

106
16

9
0

7,8
0

Krakowska
Wskaźniki długookresowe: LDWN, LN

103

100

3

2,9

674

638

36

5,3

463

449

14

3,0

97

3

3,0

Pora nocy (22.00 – 6.00)

Pora dnia (6.00 – 18.00)
Kościuszki
Pora wieczoru (18.00 – 22.00)
Kościuszki
Pora nocy (22.00 – 6.00)

liczba pojazdów/h

Kościuszki
100
* 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

Świętosława

Rzeszowska

Krakowska

lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

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

data pomiaru

Rys. 7.1.3. Zmiany poziomu dźwięku; Dębica, 2015 r. (źródło:[16], [27])
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Rys. 7.1.2. Natężenie ruchu pojazdów– wskaźniki krótkookresowe; Dębica, 2015 r. (źródło:[16], [27])
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80

14.05.2015
(dzień
powszedni)

poziom dźwięku Leq [dB]

pora dnia (6.00-18.00)
pora wieczoru (18.00-22.00)
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Rys. 7.1.4. Zmiany poziomu dźwięku i natężenia ruchu pojazdów; Dębica ul. Kościuszki, 2015 r. (źródło:[16], [27])
Tab. 7.1.3. Hałas komunikacyjny – równoważny poziom dźwięku; Dębica, 2015 r. (źródło: [16], [27])
Nazwa ulicy

Dopuszczalny
poziom
LAeqD

Wynik
pomiaru
LAeqD

Wielkość
przekroczenia

65
65
65

67,0
58,9
65,8

2,0
0
0,8

Dopuszczalny
poziom
LAeqN

Wynik pomiaru
LAeqN

Wielkość
przekroczenia

56
56
56

61,2
48,1
59,7

5,2
0
3,7

dB
Rzeszowska
Świętosława
Krakowska

Tab. 7.1.4. Hałas komunikacyjny – długookresowy średni poziom dźwięku; Dębica, 2015r. (źródło: [16], [27])
Nazwa ulicy

Dopuszczalny
poziom
LDWN

Wynik
pomiaru
LDWN

Wielkość
przekroczenia

68

71,4

3,4

Dopuszczalny
poziom
LN

Wynik pomiaru
LN

Wielkość
przekroczenia

59

62,1

3,1

dB

poziom dźwięku A [dB]

Kościuszki

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
Rzeszowska

Świętosława

Krakowska

Kościusszki

lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Rys. 7.1.5. Rozkład poziomów dźwięku; Dębica, 2015 r. (źródło:[16], [27])
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Rys. 7.1.6. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego; Dębica, 2015 r. (źródło: [2], [9], [10])

7.2. Monitoring hałasu drogowego w Przeworsku
Przeworsk to miasto w powiecie przeworskim, liczy ok. 15,7 tys. mieszkańców. Główne ciągi
komunikacyjne przebiegające przez miasto to:
1. droga krajowa Nr 4 (od 20 lipca 2016 r. w całości stanowi autostradę A4),
2. droga wojewódzka Nr 835 (Lublin – Grabownica Starzeńska).
Wymienioną sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Ogólna długość dróg
publicznych w mieście wynosi ok. 70,6 km. Ponadto przez teren miasta przebiega linia kolejowa nr 91
(Kraków-Medyka) i linia kolejowa nr 68 (Lublin-Przeworsk).
W 2015 r. w Przeworsku pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 6 punktach
pomiarowo-kontrolnych. Lokalizacja punktów nawiązuje do siatki pomiarowej, w której WIOŚ we
wcześniejszych latach prowadził badania.
Punkty pomiarowe wyznaczono przy drodze wojewódzkiej i drogach powiatowych w centralnej
części miasta. Badania monitoringowe objęły wyznaczenie czterech rodzajów wskaźników hałasu:
LAeqD, LAeqN, LDWN i LN. W 5 punktach (ul.: Grunwaldzkiej, Konopnickiej, Krasickiego, Słowackiego,
Tysiąclecia) określano równoważny poziom hałasu LAeq 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: LDWN i LN wyznaczono w 1 punkcie (ul. Gorliczyńska).
Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 2,6 km, co stanowi
ok. 3,7 % długości dróg w mieście.
Budynki mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż głównych dróg miejscowości. Otoczenie
punktów stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabudowy
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mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 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: LAeqD = 61 dB, LAeqD = 65 dB, LAeqN = 56 dB,
LDWN = 64 dB, LN = 59 dB [33].
W odniesieniu do wskaźników LAeqD i LAeqN (mających zastosowanie do ustalenia i kontroli
warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby), w trzech punktach pomiarowokontrolnych dla pory dnia i w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych dla pory nocy stwierdzono
przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.
W porze dnia wartości równoważnego poziomu hałasu LAeqD kształtowały się w przedziale od
55,4 dB do 67,0 dB, a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły 0,2 dB
(ul.: Grunwaldzka) i 6,0 dB (ul. Słowackiego). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 117 poj/h
i zerowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu odnotowano przy ul. Konopnickiej. Najwyższe
natężenie 879 poj/h odnotowano przy ul. Tysiąclecia, zaś najwyższy udział pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu 9,4 % przy ul. Słowackiego.
W odniesieniu do subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu Państwowego Zakładu
Higieny w porze dnia, uzyskane wyniki badań wskazują na średnią (52  LAeq  62 dB) i dużą
uciążliwość hałasu komunikacyjnego panującą w rejonach analizowanych ciągów (63  LAeq  70 dB).
W porze nocy wartości równoważnego poziomu hałasu LAeqN kształtowały się w przedziale od
41,1 dB do 59,4 dB, a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły 2,8 dB
(ul.: Słowackiego) i 3,4 dB (ul. Tysiąclecia). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 14 poj/h
i zerowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu odnotowano przy ul. Konopnickiej. Najwyższe
natężenie 126 poj/h odnotowano przy ul. Tysiąclecia, zaś najwyższy udział pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu 12,3 % przy ul. Słowackiego.
Długookresowy średni poziom dźwięku LDWN w punkcie przy ul. Gorliczyńska wyniósł 72,4 dB,
zaś LN 64,3 dB. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do
funkcji spełnianej przez teren. Wielkość przekroczenia dla LDWN wyniosła 8,4 dB, zaś dla LN 5,3 dB.
Natężenie ruchu dla pory dnia wyniosło 564 poj./godz. (procentowy udział pojazdów ciężkich w
strumieniu ruchu  10,5 %), dla pory wieczora 255 poj./godz. (procentowy udział pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu  6,3 %) i dla pory nocy 94 poj./godz. (procentowy udział pojazdów ciężkich w
strumieniu ruchu  7,4 %).
Z przeprowadzonych badań wynika, że emisja hałasu z dróg wojewódzkich (Słowackiego,
Grunwaldzka, Tysiąclecia i Gorliczyńska) jest wyższa niż z dróg powiatowych (Konopnickiej,
Krasickiego). Poprzednie pomiary hałasu drogowego w Przeworsku przeprowadzono w ramach PMŚ
w 2007 r. Oceny klimatu akustycznego dokonano na podstawie wartości równoważnego poziomu
dźwięku A porównanego do obowiązujących w tamtym czasie norm zawartych w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku. Badania wykonano w 24 punktach w porze dziennej oraz w 6 punktach w porze nocnej.
We wszystkich punktach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów dźwięku zarówno w
porze dnia jak i porze nocy. W porze dnia wartości równoważnego poziomu dźwięku kształtowały się
w przedziale od 61,0 dB do 73,0 dB, a wielkości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku
zawierały się w przedziale od 1,0 dB do 13,0 dB. W porze nocy wartości równoważnego poziomu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Monitoringu Środowiska

20

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2015 r.

dźwięku kształtowały się w przedziale od 64,0 dB do 68,0 dB, a wielkości przekroczeń
dopuszczalnego poziomu dźwięku zawierały się w przedziale od 14,0 dB do 18,0 dB.
W 2015 r. w stosunku do 2007 r. stwierdzono różnice pomiędzy wartościami równoważnego
poziomu hałasu mieszczące się w zakresie od 1,8 dB do 7,6 dB, we wszystkich analizowanych
punktach poziom hałasu obniżył się.
W ramach „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2010–2013 z uwzględnieniem
lat 2014–2017” określono cel średniookresowy do 2017 r. i zaproponowano działania: modernizację
nawierzchni dróg i przestrzeganie zasad strefowania (lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć
o zbliżonej uciążliwości hałasu) w planowaniu przestrzennym [1].

Rys.7.2.1 Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Przeworsk ul. Grunwaldzka, 2015 r. (źródło: [16])
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Tab. 7.2.1. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego; Przeworsk, 2015 r. (źródło:[16], [27])

Nr
pkt.

Nazwa ulicy

1.

Grunwaldzka

2.

Konopnickiej

3.

Krasickiego

4.

Słowackiego

5.

Tysiąclecia

6.

Gorliczyńska

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

Współrzędne geograficzne
punktu
pomiarowo-kontrolnego

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

50º03’28,0”

22º29’34,7”

2

2

10

5

4

4

50º03’38,4”

22º29’29,5”

20

50

17

17

7

4

50º03’39,9”

22º29’53,2”

12

4

17

8

8

11

50º03’08,0”

22º29’30,4”

60

8

8

4

7

7

50º03’37,0”

22º29’38,4”

25

-

15

-

1

-

50º04’35,1”

22º29’37,2”

20

20

8

8

14

13
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Tab. 7.2.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów; Przeworsk, 2015 r.
(źródło: [16], [27])
Nazwa ulicy
ogółem

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

pojazdy
ciężkie

Procentowy udział
pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu
[%]

5,0

Wskaźniki krótkookresowe LAeqD, LAeqN
Pora dnia (6.00 – 22.00)
Grunwaldzka

576

547

29

Konopnickiej

117

117

0

0

Krasickiego

262

249

13

5,0

Słowackiego
Tysiąclecia

340
879

308
811

32
68

9,4
7,7

Grunwaldzka

42

Pora nocy (22.00 – 6.00)
38

4

9,5

Konopnickiej
Krasickiego

14
28
73

14
26
64

0
2
9

0
7,1
12,3

126

113

13

10,3

Gorliczyńska

564

Pora dnia (6.00 – 18.00)
505
Pora wieczoru (18.00 – 22.00)

59

10,5

Gorliczyńska

255

16

6,3

7

7,4

Słowackiego
Tysiąclecia
Wskaźniki długookresowe LDWN, LN

239
Pora nocy (22.00 – 6.00)
87

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

Konopnickiej
Krasickiego
Słowackiego
lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Grunwaldzka

Tysiąclecia

Rys. 7.2.2. Natężenie ruchu pojazdów – wskaźniki krótkookresowe; Przeworsk, 2015 r. (źródło: [16], [27])
pora dnia (6.00-18.00)
pora wieczoru (18.00-22.00)
pora nocy (22.00-6.00)

80
75
70
65
60
55

data pomiaru

Rys. 7.2.3. Zmiany poziomu dźwięku; Przeworsk ul. Gorliczyńska, 2015 r. (źródło: [16], [27])
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Rys. 7.2.4. Zmiany poziomu dźwięku i natężenia ruchu pojazdów; Przeworsk ul. Gorliczyńska, 2015 r. (źródło: [16], [27])
Tab. 7.2.3. Hałas komunikacyjny – równoważny poziom dźwięku; Przeworsk, 2015 r. (źródło: [16], [27])
Nazwa ulicy

Dopuszczalny
poziom
LAeqD

Wynik
pomiaru
LAeqD

Wielkość
przekroczenia

65
65
65
61
65

65,2
55,4
60,4
67,0
66,6

0,2
0
0
6,0
1,6

Dopuszczalny
poziom
LAeqN

Wynik pomiaru
LAeqN

Wielkość
przekroczenia

56
56
56
56
56

55,4
41,1
50,1
58,8
59,4

0
0
0
2,8
3,4

dB
Grunwaldzka
Konopnickiej
Krasickiego
Słowackiego
Tysiąclecia

Tab. 7.2.4. Hałas komunikacyjny – długookresowy średni poziom dźwięku; Przeworsk, 2015 r. (źródło: [16], [27])
Nazwa ulicy

Dopuszczalny
poziom
LDWN

Wynik
pomiaru
LDWN

Wielkość
przekroczenia

64

72,4

8,4

Dopuszczalny
poziom
LN

Wynik pomiaru
LN

Wielkość
przekroczenia

59

64,3

5,3

dB
Gorliczyńska

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
Grunwaldzka Konopnickiej Krasickiego Słowackiego Tysiąclecia Gorliczyńska
lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego
Rys. 7.2.5. Rozkład poziomów dźwięku; Przeworsk, 2015 r. (źródło: [16], [27])
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liczba pojazdów/h

poziom dźwięku Leq [dB]

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
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Rys. 7.2.6. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego; Przeworsk, 2015 r. (źródło: [2], [9], [10])
Tab. 7.2.5. Hałas komunikacyjny – równoważny poziom dźwięku; Przeworsk, rok 2007 i 2015
(źródło: [16], [27])
Lokalizacja punktu
pomiarowo-kontrolnego
Grunwaldzka
Konopnickiej
Krasickiego
Słowackiego

2007

2015

Wynik pomiaru
LAeq D [dB]
67,0
63,0
66,0
72,0

Wynik pomiaru
LAeq D [dB]
65,2
55,4
60,4
67,0

poziom dźwięku [dB]

równoważny poziom dźwięku LAeqD (2007 r.)
równoważny poziom dźwięku LAeqD (2015 r.)
80
60
40
20
0
Grunwaldzka

Konopnickiej

Krasickiego

Słowackiego

lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Rys. 7.2.7. Rozkład poziomów dźwięku, Przeworsk, rok 2007 i 2015 (źródło: [16], [27])

7.3. Monitoring hałasu drogowego w Tarnobrzegu
Tarnobrzeg to miasto w powiecie tarnobrzeskim, liczy ok. 48 tys. mieszkańców. Główne ciągi
komunikacyjne przebiegające przez miasto to:
1. droga krajowa Nr 9 (Radom – Rzeszów)
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2. droga wojewódzka Nr 723 (Tarnobrzeg – Sandomierz),
3. droga wojewódzka Nr 871 (Tarnobrzeg – Stalowa Wola).
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. 169,1 km.
W 2015 r. w Tarnobrzegu pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 6 punktach
pomiarowo-kontrolnych. Lokalizacja punktów nawiązuje do siatki pomiarowej, w której WIOŚ we
wcześniejszych latach prowadził pomiary. Badania monitoringowe objęły wyznaczenie czterech
rodzajów wskaźników hałasu: LAeqD, LAeqN, LDWN i LN. W 5 punktach (ul.: 11 Listopada, Kopernika,
Kwiatkowskiego, Mickiewicza, Sienkiewicza) określono równoważny poziom hałasu LAeq 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: LDWN i LN wyznaczono w 1 punkcie (ul.
Sikorskiego). Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 2,3 km, co
stanowi ok. 1,3 % długości dróg w mieście.
Budynki mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż głównych dróg miejscowości. Otoczenie
punktów stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, tereny
zabudowy zagrodowej, 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: LAeqD = 65 dB, LAeqN = 56 dB, LDWN = 68 dB,
LN = 59 dB [33].
W odniesieniu do wskaźników LAeqD i LAeqN, mających zastosowanie do ustalenia i kontroli
warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby, dla pory dnia w 2 punktach
pomiarowo-kontrolnych, a dla pory nocy w 1 punkcie pomiarowo-kontrolnym stwierdzono
przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.
Wartości równoważnego poziomu hałasu w porze dnia LAeqD kształtowały się w przedziale od
63,8 dB do 69,1 dB, a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu wyniosły 0,1 dB (ul. 11
Listopada) i 4,1 dB (ul. Sienkiewicza). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 462 poj/h
odnotowano przy ul. 11 Listopada, zaś najniższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 2,0 %
przy ul. Kopernika. Najwyższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 622 poj/h i najwyższy udział
pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 12,05 % odnotowano przy ul. Sienkiewicza.
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 (63  LAeq  70 dB).
W porze nocnej wartość wyznaczonego równoważnego poziomu hałasu LAeqN wyniosła od 55,0
dB do 61,3 dB, zaś wartość przekroczenia dopuszczalnego poziomu wyniosła 5,3 dB (ul.
Sienkiewicza). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 38 poj/h i najniższy udział pojazdów
ciężkich w strumieniu ruchu 2,6 % odnotowano przy ul. Kopernika i Mickiewicza. Najwyższe
natężenie ruchu pojazdów ogółem 81 poj/h i najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu
11,1 % odnotowano przy ul. Sienkiewicza.
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Długookresowy średni poziom dźwięku LDWN w punkcie przy ul. Sikorskiego wyniósł 71,3 dB,
zaś LN 63,9 dB. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do
funkcji spełnianej przez teren. Wielkość przekroczenia dla LDWN wyniosła 3,3 dB, zaś dla LN 4,9 dB.
Średnioroczne natężenie ruchu pojazdów dla pory dnia wyniosło 793 poj./godz. (procentowy
udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 11,5 %), dla pory wieczoru 427 poj./godz. (procentowy
udział pojazdów w strumieniu ruchu 8,9 %) i dla pory nocy 140 poj./godz. (procentowy udział
pojazdów w strumieniu ruchu 17,8 %).
Poprzednie pomiary hałasu drogowego w Tarnobrzegu przeprowadzono w ramach PMŚ w 2007
r. (w 20 punktach pomiarowo-kontrolnych) i 2008 r. (w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych).
Oceny klimatu akustycznego dokonano na podstawie wartości równoważnego poziomu
dźwięku A porównanego do obowiązujących w tamtym czasie norm zawartych w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku. W wyniku przeprowadzonych pomiarów we wszystkich punktach pomiarowokontrolnych zanotowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. W 2015 r. w stosunku do
2007 r. i 2008 r. stwierdzono niewielkie różnice pomiędzy wartościami równoważnego poziomu
hałasu mieszczące się w zakresie od 1,0 dB do 5,1 dB dla pory dnia i od 0,2 dB do 3 dB dla pory nocy.
W 2016 r. Prezydent Tarnobrzega ogłosił nowe plany budowy obwodnicy miasta. Zadaniem
obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum. Planowana budowa rozpocznie się na
przełomie 2017 i 2018 r. [13,14]. Wykaz przedsięwzięć z zakresu ochrony przed hałasem,
przewidzianych do realizacji przez Miasto Tarnobrzeg do 2019 r. przedstawiono w projekcie
„Programu ochrony środowiska dla Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2019” [21].

Rys.7.3.1 Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza , 2015 r. (źródło: [16])
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Tab. 7.3.1. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego, Tarnobrzeg, 2015 r. (źródło: [16], [27])

Nr
pkt.

Nazwa ulicy

1.

11 Listopada

2.

Kopernika

3.

Kwiatkowskiego

4.

Mickiewicza

5.

Sienkiewicza

6.

Sikorskiego

Położenie punktu
pomiarowokontrolnego

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

Współrzędne geograficzne
punktu
pomiarowo-kontrolnego

50º34’11,0”

21º41’25,4”

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

20

21

15

22

2

5

50º34’07,6”

21º40’54,7”

12

26

15

15

8

4

50º34’34,2”

21º41’25,7”

32

20

15

15

7

5

50º34’18,5”

21º40’16,1”

14

14

15

15

3

2

50º34’20,8”

21º40’56,3”

8

16

8

12

3

6

50º34’15,6”

21º40’41,1”

40

12

15

15

5

5
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Tab. 7.3.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów w Tarnobrzegu, 2015 r.
(źródło: [16], [27])
Nr
pkt.

Natężenie ruchu pojazdów
[liczba pojazdów/godz.]*

Nazwa ulicy
ogółem

pojazdy lekkie

pojazdy ciężkie

Procentowy udział pojazdów
ciężkich w strumieniu ruchu
[%]

Wskaźniki krótkookresowe LAeqD, LAeqN
Pora dnia (6.00 – 22.00)
1.

11 Listopada

462

452

10

2,2

2.

Kopernika

491

481

10

2,0

3.

Kwiatkowskiego

592

571

21

3,5

4.

Mickiewicza

603

587

16

2,6

5.

Sienkiewicza

622

547

75

12,0

Pora nocy (22.00 – 6.00)
1.

11 Listopada

45

43

2

4,4

2.

Kopernika

38

37

1

2,6

3.

Kwiatkowskiego

57

55

2

3,5

4.

Mickiewicza

38

37

1

2,6

5.

Sienkiewicza

81

72

9

11,1

91

11,5

38

8,9

25

17,8

Wskaźniki długookresowe LDWN, LN
Pora dnia (6.00 – 18.00)
6.

Sikorskiego

793

702
Pora wieczoru (18.00 – 22.00)

6.

Sikorskiego

427

389
Pora nocy (22.00 – 6.00)

6.
Sikorskiego
140
* 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

800
liczba pojazdów/h

115

600
400
200
0
11 Listopada

Kopernika

Kwiatkowskiego

Mickiewicza

Sienkiewicza

lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Rys. 7.3.2. Natężenie ruchu pojazdów – wskaźniki krótkookresowe; Tarnobrzeg, 2015 r. (źródło: [16], [27])
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pora dnia (6.00-18.00)
pora wieczoru (18.00-22.00)
pora nocy (22.00-6.00)
80
75
70
65
60
55
14.11.2015
(weekend)

13.11.2015
(dzień
powszedni)

12.11.2015
(dzień
powszedni)

29.08.2015
(weekend)

28.08.2015
(dzień
powszedni)

16.06.2015
(dzień
powszedni)

15.06.2015
(dzień
powszedni)

50
14.06.2015
(weekend)

poziom dźwięku Leq [dB]

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2015 r.

data pomiaru

Rys. 7.3.3. Zmiany poziomu dźwięku; Tarnobrzeg ul. Sikorskiego, 2015 r. (źródło: [16], [27])
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(dzień
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Rys. 7.3.4. Zmiany poziomu dźwięku i natężenia ruchu pojazdów; Tarnobrzeg ul. Sikorskiego, 2015 r. (źródło: [16], [27])
Tab. 7.3.3. Hałas komunikacyjny – równoważny poziom dźwięku; Tarnobrzeg, 2015 r. (źródło: [16], [27])
Nazwa ulicy
11 Listopada
Kopernika
Kwiatkowskiego
Mickiewicza
Sienkiewicza

Dopuszczalny
poziom
LAeqD

Wynik
pomiaru
LAeqD

Wielkość
przekroczenia

65
65
65
65
65

65,1
63,9
64,5
63,8
69,1

0,1
0
0
0
4,1

Dopuszczalny
poziom
LAeqN
[dB]
56
56
56
56
56

Wynik pomiaru
LAeqN

Wielkość
przekroczenia

55,0
55,2
55,9
55,5
61,3

0
0
0
0
5,3

Tab. 7.3.4. Hałas komunikacyjny – długookresowy średni poziom dźwięku; Tarnobrzeg, 2015 r. (źródło:[16], [27])
Nazwa ulicy

Dopuszczalny
poziom
LDWN

Wynik
pomiaru
LDWN

Wielkość
przekroczenia

68

71,3

3,3

Dopuszczalny
poziom
LN

Wynik
pomiaru
LN

Wielkość
przekroczenia

59

63,9

4,9

dB
Sikorskiego
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liczba pojazdów/h

80

14.06.2015
(weekend)

poziom dźwięku Leq [dB]

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
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równoważny poziom dźwięku dla pory dnia
równoważny poziom dźwięku dla pory nocy
długookresowy poziom dźwięku LDWN
długookresowy poziom dźwięku LN
dopuszczalny poziom dźwięku LAeqD, LDWN
dopuszczalny poziom dźwięku LAeqN, LN

poziom dźwięku A [dB]
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Rys. 7.3.5. Rozkład poziomów dźwięku; Tarnobrzeg, 2015 r. (źródło: [16], [27])

Rys. 7.3.6. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego; Tarnobrzeg, 2015 r. (źródło: [2], [9],
[10])
Tab. 7.3.5. Hałas komunikacyjny – równoważny poziom dźwięku; Tarnobrzeg, rok 2007, 2008, 2015 (źródło: [16], [27])
2007

Lokalizacja punktu pomiarowokontrolnego
11 Listopada
Kopernika
Kwiatkowskiego
Sienkiewicza
Sikorskiego

LAeqD
62
70
67
68
70

2008
Wynik pomiaru [dB]
LAeqN
52
55
59
-

LAeqD
69
69

LAeqN
67
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2015
LAeqD
65,1
63,9
64,5
69,1
-

LAeqN
55,0
55,2
55,9
61,3
-
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poziom dźwięku A [dB]

równoważny poziom dźwięku LaeqD (2007 r.)
równoważny poziom dźwięku LaeqD (2008 r.)
równoważny poziom dźwięku LaeqD (2015 r.)
równoważny poziom dźwięku LaeqN (2007 r.)
równoważny poziom dźwięku LaeqN (2008 r.)
równoważny poziom dźwięku LaeqN (2015 r.)
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40
20
0
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Sikorskiego

lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Rys. 7.3.7. Rozkład poziomów dźwięku; Tarnobrzeg, rok 2007, 2008 i 2015 (źródło: [16], [27])

7.4. Monitoring hałasu kolejowego w Żurawicy
Żurawica to miejscowość położona w powiecie przemyskim, liczy ok. 12,9 tys. mieszkańców.
Przez miejscowość Żurawica przebiega linia kolejowa nr 91 o znaczeniu magistralnym KrakówMedyka i jej łącznica towarowa Żurawica-Hurko-Medyka. W Żurawicy znajduje się jedna z
największych w Polsce stacji rozrządowo-przeładunkowych – Żurawica Rozrządowa, spełniająca
funkcje „suchego portu”, zajmującego się przeładunkiem towarów i surowców.
W 2015 r. w Żurawicy pomiary hałasu kolejowego przeprowadzono w 4 punktach pomiarowokontrolnych. Lokalizacja punktów nawiązywała do siatki pomiarowej, w której WIOŚ we
wcześniejszych latach prowadził badania. Badania monitoringowe objęły wyznaczenie wskaźników
hałasu: LAeqD, LAeqN oraz prowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu pociągów. Strukturę ruchu
stanowią pociągi: pasażerskie dalekobieżne i lokalne, towarowe oraz szynobusy.
Otoczenie punktów stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny
zabudowy zagrodowej, 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 wynosiły
odpowiednio: LAeqD = 61 dB, LAeqD = 65 dB i LAeqN = 56 dB [33].
Wartości równoważnego poziomu hałasu w porze dnia kształtowały się w przedziale od 49,5 dB
do 50,9 dB, natężenie ruchu pociągów ogółem wynosiło 37. Wartości równoważnego poziomu hałasu
w porze nocy kształtowały się w przedziale od 51,1 dB do 53,5 dB, natężenie ruchu pociągów ogółem
wynosiło 15.
We wszystkich badanych punktach dotrzymane zostały dopuszczalne standardy akustyczne
w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.
Poprzednie pomiary hałasu kolejowego w Żurawicy przeprowadzono w ramach PMŚ w 2006 r.
Oceny klimatu akustycznego dokonano na podstawie wartości równoważnego poziomu dźwięku A
porównanego do obowiązujących w tamtym czasie norm zawartych w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [32].
Badania wykonano w 6 punktach. Równoważny poziom dźwięku kształtował się na poziomie od 56,9
dB do 61,6 dB dla pory dnia oraz od 56,2 dB do 61,3 dB. Przekroczenia poziomu dopuszczalnego
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wystąpiły w 2 punktach pomiarowych dla pory dnia oraz we wszystkich punktach pomiarowych dla
pory nocy.
W 2015 r. w stosunku do 2006 r. stwierdzono spadek wartości równoważnego poziomu
dźwięku od 6,7 dB do 9,8 dB dla pory dnia oraz od 4,3 dB do 8,9 dB dla pory nocy. Natężenie ruchu
pociągów ogółem zarówno dla pory dnia jak i dla pory nocy spadło o ok. 62 %. Redukcja natężenia
ruchu kolejowego spowodowała zmniejszenie emisji hałasu do środowiska.

Rys. 7.4.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Żurawica ul. Kolejowa, 2015 r. (źródło: [16])
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Tab. 7.4.1. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu kolejowego; Żurawica , 2015 r. (źródło: [16], [27])

Nr
pkt.

Nazwa odcinka
szynowego

1.

Dworcowa

2.

Kolejowa

3.

Kolejowa

4.

Wapowskiego

Położenie punktu
pomiarowokontrolnego

wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od
źródła 20 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od
źródła 45 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od
źródła 15 [m]
wysokość nad
poziomem terenu
4 [m]
odległość od
źródła 30 [m]

Współrzędne geograficzne
punktu
pomiarowo-kontrolnego

49º49’20,2”

22º49’43,1”

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

30

50

8

8

8

1

49º49’37,2”

22º49’58,5”

50

85

8

8

27

5

49º50’02,3”

22º50’17,4”

65

-

10

-

20

-

49º49’08,3”

22º49’22,5”

20

40

8

8

10

5
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Tab. 7.4.2. Liczba pociągów danego typu w czasie obserwacji; Żurawica, 2015 r. (źródło: [16], [27])
Nr
pkt.

Liczba pociągów danego typu w czasie obserwacji

Nazwa odcinka
szynowego

ogółem

pasażerski
dalekobieżny

pasażerski
lokalny

towarowy

szynobus

Wskaźniki krótkookresowe LAeqD, LAeqN
Pora dnia (6.00 – 22.00)
1.

Dworcowa

37

9

18

4

6

2.

Kolejowa

37

9

18

4

6

3.

Kolejowa

37

9

18

4

6

4.

Wapowskiego

37

9

18

4

6

Pora nocy (22.00 – 6.00)
1.

Dworcowa

15

3

4

8

-

2.

Kolejowa

15

3

4

8

-

3.

Kolejowa

15

3

4

8

-

4.

Wapowskiego

15

3

4

8

-

Tab. 7.4.3. Hałas kolejowy – równoważny poziom dźwięku; Żurawica, 2015 r. (źródło: [16], [27])
Nazwa ulicy
Dworcowa
Kolejowa
Kolejowa
Wapowskiego

Dopuszczalny
poziom
LAeqD

Wynik
pomiaru
LAeqD

Wielkość
przekroczenia

65
61
65
61

50,8
49,5
50,9
50,6

0
0
0
0

Dopuszczalny
poziom
LAeqN
[dB]
56
56
56
56

Wynik pomiaru
LAeqN

Wielkość
przekroczenia

52,4
51,1
52,4
53,5

0
0
0
0

poziom dźwięku A [dB]

równoważny poziom dźwięku dla pory dnia
równoważny poziom dźwięku dla pory nocy
dopuszczalny poziom dźwięku LAeqD
dopuszczalny poziom dźwięku LAeqN
80
60
40
20
0
Dworcowa

Kolejowa

Kolejowa

Wapowskiego

lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego
Rys. 7.4.2. Rozkład poziomów dźwięku; Żurawica, 2015 r. (źródło: [16], [27])
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Rys. 7.4.3. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu kolejowego; Żurawica, 2015 r. (źródło: [2], [9], [10])

Tab. 7.4.4. Hałas kolejowy – równoważny poziom dźwięku; Żurawica, rok 2006 i 2015 (źródło: [16], [27])
2006

Lokalizacja punktu pomiarowokontrolnego
LAeqD
60,6
59,1
57,6
57,6

poziom dźwięku A [dB]

Dworcowa
Kolejowa
Kolejowa
Wapowskiego

2015
Wynik pomiaru [dB]
LAeqN
61,3
58,1
56,7
60,1

LAeqD
50,8
49,5
50,9
50,6

LAeqN
52,4
51,1
52,4
53,5

równoważny poziom dźwięku LAeqD (2006 r.)
równoważny poziom dźwięku LAeqD (2015 r.)
równoważny poziom dźwięku LAeqN (2006 r.)
równoważny poziom dźwięku LAeqN (2015 r.)

80
60
40
20
0
Dworcowa

Kolejowa

Kolejowa

Wapowskiego

lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Rys. 7.4.4. Rozkład poziomów dźwięku; Żurawica, rok 2006 i 2015 (źródło: [16], [27])

8. Wyniki badań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Zawarte w tym rozdziale informacje nt. hałasu komunikacyjnego oparto na materiałach
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie przekazanych do WIOŚ w Rzeszowie,
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która w roku 2015 przeprowadziła generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych województwa
podkarpackiego.
Pomiary hałasu drogowego wykonano w 9 punktach pomiarowych, zarówno w porze dnia jak i
w porze nocy, wraz z oznaczeniem warunków meteorologicznych i natężenia ruchu. Pomiarami objęto
odcinki dróg krajowych Nr: 9, 19, 28, 73, 77, 84, 94 oraz odcinek autostrady A4.
Obszary objęte badaniem w większości stanowiły tereny: zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, tereny mieszkaniowo-usługowe, tereny upraw rolnych i pasa drogowego. Zgodnie z
kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. dopuszczalne
poziomy hałasu wynoszą: LAeqD = 61 dB, LAeqD = 65 dB, i LAeqN = 56 [33]. 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 64,6 dB
do 72,1 dB, zaś dla pory nocy w zakresie od 57,3 dB do 68,8 dB.
Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 4526 poj/24h odnotowano w ciągu drogi krajowej
Nr 9 odcinek Kolbuszowa – Nowa Dęba, zaś najwyższe 13442 poj/24h w ciągu Autostrady A4
odcinek węzeł Rzeszów Północ- Rzeszów Wschód. Najniższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu
ruchu 5,8 % w porze doby odnotowano w ciągu drogi krajowej Nr 84 odcinek Sanok – Zagórz, zaś
najwyższy 34,3 % w ciągu drogi krajowej Nr 9 odcinek Kolbuszowa – Nowa Dęba. Większy udział
pojazdów ciężkich odnotowano w porze nocy.
Wykonane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pomiary hałasu
komunikacyjnego wskazują, że w sześciu punktach przekroczone zostały dopuszczalne standardy
akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. W porze dnia wartości przekroczeń
dopuszczalnego poziomu LAeqD wynosiły od 4,0 dB do 9,7 dB, natomiast w porze nocy wartości
przekroczeń dopuszczalnego poziomu LAeqN wynosiły od 6,1 dB do 11,8 dB

Rys. 8.1. Równoważny poziom hałasu przy drogach krajowych województwa podkarpackiego w trakcie generalnego
pomiaru hałasu w 2015 r. ( (źródło: [8], [16])
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liczba pojazdów lekkich - pora dnia
liczba pojazdów ciężkich - pora dnia
liczba pojazdów lekkich - pora nocy
liczba pojazdów ciężkich - pora nocy
liczba pojazdów lekkich - doba
liczba pojazdów ciężkich - doba
liczba pojazdów ogółem - doba

liczba pojazdów

15000
12000
9000
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Punkt 199 Rzeszów (DK 94
odcinek Jarosław - Radymno)

Punkt 193 Rzeszów (DK 84
odcinek Lesko - Uherce
Mineralne)

Punkt 191 Rzeszów (DK 84
odcinek Sanok - Zagórz)

Punkt 190 Rzeszów (DK 19
odcinek Nisko - Jeżowe)

Punkt 187 Rzeszów (A4
odcinek węzeł Rzeszów
Północ - węzeł Rzeszów
Wschód)

Punkt 180 Rzeszów (DK nr
77 odcinek Sandomierz Stalowa Wola)

Punkt 177 Rzeszów (DK 9
odcinek Kolbuszowa - Nowa
Dęba)

Punkt 173 Rzeszów (DK 28
odcinek Jasło - Gorlice)

Punkt 169 Rzeszów (DK nr
73 odcinek Pilzno - Jasło)

0

lokalizacja punktu pomiarowego

Rys. 8.2. Natężenie ruchu pojazdów na drogach krajowych województwa podkarpackiego w trakcie generalnego pomiaru
ruchu w 2015 r. ( (źródło: [8], [16])
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Rys. 8.3. Procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu na drogach krajowych województwa podkarpackiego w
trakcie generalnego pomiaru ruchu w 2015 r. (źródło: [8], [16])

9. 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. W przeciągu 8 lat liczba zarejestrowanych pojazdów w
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województwie podkarpackim wzrosła o 45 %, natomiast liczba pojazdów ciężarowych o 39 %.
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.
Uzupełnieniem ocen klimatu akustycznego są wyniki pomiarów hałasu prowadzonych
przez inne jednostki, zobowiązane z mocy prawa do ich wykonania. Istotny wpływ na
poziom hałasu przemysłowego w regionie mają liczne inwestycje podjęte przez podmioty
gospodarcze w celu ograniczenia emisji hałasu do środowiska. Ochrona akustyczna
podmiotów gospodarczych zależy w dużej mierze od ich specyfiki. Hałas przemysłowy
obejmuje swoim zasięgiem jedynie niewielkie obszary zabudowy sąsiadującej
bezpośrednio z obiektem będącym źródłem ponadnormatywnej emisji hałasu.
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach Państwowego
monitoringu środowiska wykonał badania hałasu drogowego. Pomiary przeprowadzono na
terenie: Dębicy, Przeworska i Tarnobrzega. Przeprowadzone pomiary wykazały, że
w odniesieniu do wskaźników mających zastosowanie do prowadzenia długookresowej
polityki LDWN, i LN we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych 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 dla LAeqD w 7 punktach pomiarowokontrolnych, a dla LAeqN w 5 odnotowano przekroczenia standardów akustycznych w
stosunku do funkcji spełnianej przez teren. W pozostałych punktach nie stwierdzono
przekroczeń. Badania monitoringowe wykazały, że dyskomfort akustyczny dotyczy nie tylko
dużych miast ale również mniejszych miejscowości.
3.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach Państwowego
monitoringu środowiska wykonał badania hałasu kolejowego. Pomiary przeprowadzono
w Żurawicy w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych. Przeprowadzone pomiary (wskaźników
mających zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska
w odniesieniu do jednej doby LAeqD, LAeqN) wykazały, że we wszystkich badanych punktach
dotrzymane zostały dopuszczalne standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej
przez teren. Oddziaływanie hałasu kolejowego dotyczy stosunkowo niewielkiej liczby
ludności zamieszkałej w pobliżu tras kolejowych.

4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach Państwowego
monitoringu środowiska nie prowadził badań hałasu lotniczego.
5. Wykonane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pomiary hałasu
komunikacyjnego wskazują, że w sześciu 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.
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Sposoby ochrony przed hałasem to działania o charakterze technologicznym, technicznym
i organizacyjnym. Efekty wdrożenia przyjętych do realizacji wszystkich przedsięwzięć na terenie
województwa będzie można oszacować w dłuższej perspektywie czasowej.
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Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2015 r.

Akty prawne
28. Dyrektywa 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 (Dz.U. L 162 z 3.7.2000)
29. Dyrektywa 2000/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do
oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. (Dz.U. L 189 z 18.7.2002)
30. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 672)
31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. z 2005 r.,
Nr 263, poz. 2202)
32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku ( Dz. U. z 2004 r., Nr 178, poz.1841)
33. 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)
34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1542)
35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalenia wartości
wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U z 2010 r., Nr 215, poz. 1414)
36. Rozporządzenie 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, portem (Dz. U z 2011 r., Nr 140, poz. 824)
37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu
danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U z 2007 r., Nr 187,
poz. 1340)
38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,
jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U z 2002 r., Nr 179,
poz. 1498)
39. Uchwała nr LVIII/1096/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 października 2014 r.
w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu
głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów
rocznie” (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2014 r., poz. 2887)
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