Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r.

Spis treści
Spis treści ......................................................................................................................................................... 3
1. Wstęp ........................................................................................................................................................... 4
2. Pojęcia ogólne............................................................................................................................................... 5
3. Podstawy prawne oceny hałasu...................................................................................................................... 6
4. Zakres i metodyka pomiarów ........................................................................................................................ 8
5. Główne źródła hałasu w środowisku .............................................................................................................. 8
6. Monitoring hałasu przemysłowego ................................................................................................................ 9
7. Monitoring hałasu komunikacyjnego na podstawie badań PMŚ ...................................................................... 9
7.1. Monitoring hałasu drogowego w Iwoniczu-Zdroju ................................................................................ 10
7.2. Monitoring hałasu drogowego w Jaśle .................................................................................................. 13
7.3. Monitoring hałasu drogowego w Lubaczowie ....................................................................................... 19
7.4. Monitoring hałasu drogowego w Polańczyku ........................................................................................ 25
7.5. Monitoring hałasu drogowego w Rymanowie-Zdroju ............................................................................ 28
8. Monitoring hałasu lotniczego Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka .................................................................... 31
9. Program ochrony środowiska przed hałasem ................................................................................................ 32
10. Podsumowanie .......................................................................................................................................... 33
11. Spis tabel, rycin i literatury ........................................................................................................................ 35

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Monitoringu Środowiska

3

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r.

1. Wstęp
Hałas jest nierozłączną częścią naszego życia. W środowisku dzielony jest na hałas przemysłowy
i komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy). Jego ograniczenie jest procesem długotrwałym. Subiektywna
wrażliwość człowieka decyduje o nasileniu i charakterze reakcji człowieka na hałas. Dotyczy ona reakcji
fizjologicznych i emocjonalnych predyspozycji odbioru dźwięku. Negatywne skutki oddziaływania hałasu na
organizm i wszystkie jego funkcje mogą być liczne i różnorodne. W Europie narażenie na hałas wykazuje
tendencje wzrostową. Największą jego przyczyną jest ruch drogowy. Szacuje się, że w Polsce narażenie na hałas
dotyczy 13 mln osób [1]. Na społeczną percepcję dźwięku ma wpływ szereg czynników fizjologicznych,
psychologicznych oraz sytuacyjnych.
Zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej
się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku „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.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska został zobowiązany do oceny stanu akustycznego środowiska na terenach nieobjętych obowiązkiem
opracowania map akustycznych. Przeprowadzone w 2014 r. w ramach Państwowego monitoringu środowiska
pomiary poziomu hałasu stanowiły wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy.
Podstawowym kryterium oceny hałasu w środowisku są dopuszczalne poziomy hałasu na danym terenie,
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Poziomy dopuszczalne odnoszą się do różnych grup źródeł
oraz rodzajów terenów.
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 2014 r. Przy
ocenie uwzględniono także wyniki pomiarów hałasu przemysłowego przeprowadzonych w trakcie działalności
kontrolnej WIOŚ oraz przez inne jednostki zobowiązane z mocy prawa do ich wykonania. Na wyznaczonych
obszarach o ponadnormatywnym hałasie należy skoncentrować działania naprawcze.
Struktura opracowania jest następująca. W rozdziale 2 zawarto najważniejsze pojęcia stosowane przy
prowadzeniu badań i oceny emisji hałasu. Wybrane podstawy prawne w zakresie ochrony środowiska przed
hałasem oraz zakres i metodykę pomiarów opisano w rozdziałach 3 i 4. W rozdziale 5 przedstawiono główne
źródła hałasu występujące na terenie województwa podkarpackiego. Wyniki pomiarów zestawiono
i przeanalizowano w rozdziałach 6 – 8. Informacje na temat „Programu ochrony środowiska przed hałasem” dla
terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny dla obszarów położonych w pobliżu
głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie
przestawiono w rozdziale 9. W rozdziale 10 zawarto podsumowanie pracy oraz wnioski końcowe ze
zrealizowanych badań. Spis tabel, rycin oraz literatury wykorzystanej w opracowaniu zestawiono
w rozdziale 11.
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2. Pojęcia ogólne
Wybór najważniejszych definicji i opisów wskaźników mających zastosowanie w badaniach oraz w celu
oceny emisji hałasu do środowiska zestawiono poniżej [5,6,20,21]:
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:
 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.
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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.
W odniesieniu do obszarów, na których mapy akustyczne są wykonywane, WIOŚ ma obowiązek
gromadzenia danych nt. wykonanych map i przechowywania ich w rejestrze.
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).
Dopuszczalne poziomy powodowane przez wybrane grupy źródeł przedstawiono w tab. 3.1 – 3.3.
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 [21]
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-wypoczynkowe 2)
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. 3.2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków
powietrznych wyrażone wskaźnikami LAeqD, LAeqN, LDWN i LN. [21]
Dopuszczalny poziom hałasu od startów, lądowania i przelotów statków powietrznych
krótkookresowy poziom dźwięk w odniesieniu długookresowy średni poziom w odniesieniu do
do jednej doby
jednego roku
LDWN
LN
LAeq D
LAeq N
przedział czasu
przedział czasu
przedział czasu
przedział czasu
odniesienia równy
odniesienia równy
odniesienia równy 16
odniesienia równy
wszystkim dobom
wszystkim prom
godzinom
8 godzinom
w roku
nocy

Lp.

Rodzaj terenu

1

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali, domów opieki społecznej
c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży1)

55

45

55

45

2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoi wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej
i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 1)
c) Tereny mieszkaniowo – usługowe
d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców2)

60

50

60

50

Objaśnienia:
1)
W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
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.
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Tab. 3.3. 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 [21]
Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB
Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem
hałasu

Drogi lub linie kolejowe1)
Lp.

Rodzaj terenu

LDWN
przedział czasu
odniesienia równy
wszystkim
dobom w roku
50

LN
przedział czasu
odniesienia równy
wszystkim
porom nocy
45

LDWN
przedział czasu
odniesienia równy
wszystkim
dobom w roku
45

LN
przedział czasu
odniesienia równy
wszystkim
porom nocy
40

1

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

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

Oceny klimatu akustycznego w 2014 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 [6]:





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.

W procesie ocen stanu akustycznego (w aspekcie hałasu komunikacyjnego) powszechnie wykorzystuje się
także skalę pomocniczą, mówiącą o komforcie akustycznym, a zagrożeniu hałasem tab. 3.4:
Tab. 3.4. Komfort akustyczny, a zagrożenie hałasem (PZH)
Poziom hałasu
LAeq [dB]

Poziom hałasu
LAeq [dB]

pora dzienna

pora nocna

< 50

< 40

przeciętne warunki akustyczne

50  60

40  50

przeciętne zagrożenie hałasem

60 70

50  60

> 70

> 60

Opis warunków
pełny komfort akustyczny

wysokie zagrożenie hałasem
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4. Zakres i metodyka pomiarów
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2014 r. przeprowadził badania
monitoringowe poziomów hałasu zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska 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.
Łącznie badaniami objęto 5 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 klimatu akustycznego w województwie jest hałas komunikacyjny w szczególności
drogowy. Związany jest on przede wszystkim z ruchem samochodowym i stanowi główne zagrożenie na
terenach zurbanizowanych. Z map akustycznych wykonanych w województwie dla obszarów aglomeracji
o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. wynika, że na hałas w zakresie poziomów L DWN ≥ 55dB
eksponowanych jest ok. 89,5 tys. osób, zaś ok. 41,4 tys. osób w zakresie LN ≥ 50dB. Z map akustycznych
wykonanych dla dróg krajowych województwa podkarpackiego wynika, że ok. 45 tys. osób żyje w ich pobliżu
narażonych na hałas w zakresie L DWN 55-60 dB, zaś ok. 36,9 tys. w zakresie LN 50-55 dB. Dla dróg
wojewódzkich ok. 24,2 tys. osób (LDWN) i ok. 51 tys. osób (LN) eksponowanych jest na hałas w zakresie
50-55 dB. [7-10].

Rys. 5.1 Ruch komunikacyjny; Rzeszów, 2014 r. [11]

Według danych GUS w 2013 r. w województwie podkarpackim gęstość sieci drogowej dróg o twardej
nawierzchni wynosiła 89,1 km na 100 km2. Łączna całkowita długość dróg o nawierzchni twardej wyniosła
15897,8 km, z czego drogi krajowe stanowią 865,9 km, drogi wojewódzkie 1672,0 km, drogi powiatowe 6446,5
km oraz drogi gminne 6913,4 km. Udział długości dróg o twardej nawierzchni z terenu woj. podkarpackiego na
tle długości dróg w kraju utrzymał się na takim samym poziomie i stanowi 5,6 % ogółu dróg. [3].
Decydujący wpływ na klimat akustyczny ma wzrost natężenia ruchu lokalnego i tranzytowego. Obiektami
emitującymi hałas drogowy są m.in.: samochody osobowe i ciężarowe, pojazdy jednośladowe, autobusy,
ciągniki i maszyny budowlane. Zmiany ilości zarejestrowanych pojazdów w województwie podkarpackim
w latach 2004-2013 przedstawiono na rys. 5.2, zaś na rys. 5.3 przedstawiono ilość pojazdów ogółem w podziale
na powiaty w latach 2012-2013.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Monitoringu Środowiska

8

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r.

Rys.5.2. Zmiany liczby zarejestrowanych pojazdów w latach 2004-2013 w województwie podkarpackim (przy założeniu, że
wartość wskaźnika w 2004 r. równa jest 100 %). [3]

Rys.5.3. Ilość pojazdów samochodowych w roku 2012 i 2013. [3]

Przez teren województwa przebiegają szlaki kolejowe o znaczeniu zarówno państwowym jak
i regionalnym. Gęstość sieci kolejowej w 2013 r. ogółem wynosiła 5,2 km na 100 km2. Długość linii kolejowych
eksploatowanych wynosiła 924 km (o 100 km mniej niż w roku 2012), co stanowi zaledwie 4,8 % całkowitej
długości linii kolejowych w Polsce. Skala oddziaływania hałasu kolejowego w województwie jest znacznie
mniejsza, aniżeli w transporcie samochodowym. [3]
Szczególną rolę komunikacyjną w regionie pełni międzynarodowe lotnisko Rzeszów-Jasionka. Analiza
statystyki ruchu operacji lotniczych w 2014 r. wykazała tendencję spadkową w stosunku do roku ubiegłego
(o ok. 21 %). W 2014 r. odnotowano 10 656 operacji lotniczych. [12]
Hałas przemysłowy jest jednym z elementów kształtujących klimat akustyczny województwa
podkarpackiego. Według danych GUS na koniec 2014 r. zarejestrowanych było w rejestrze REGON ok. 162556
jednostek i podmiotów gospodarczych. Analiza Polskiej Klasyfikacji Działalności w 2014 r. wykazała tendencję
wzrostową ilości zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w stosunku do roku 2013 (o ok. 2 % dla
działalności ogółem). [3]

6. Monitoring hałasu przemysłowego
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2014 r. realizował zadania związane
z działalnością kontrolną. Wydział Inspekcji wykonywał zadania kontrolne w oparciu o „Plan Pracy
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2014 roku”. Jednym z wojewódzkich celów
kontroli było sprawdzanie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu i kontrola
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spełnienia zasadniczych wymagań przez urządzenia przeznaczone do użytkowania na zewnątrz pomieszczeń.
W wyniku przeprowadzonych 21 kontroli podmiotów biorących udział w handlowym obrocie maszyn
i urządzeń, w trakcie 2 kontroli stwierdzono niezgodności dla 3 urządzeń. Stwierdzone niezgodności dotyczyły:
braku w deklaracji zgodności wszystkich wymaganych informacji, przekroczenie dopuszczalnej wartości mocy
akustycznej i rozbieżności pomiędzy wartością gwarantowanego poziomu mocy akustycznej L WA umieszczoną
na urządzeniu, a podaną w deklaracji zgodności. Stwierdzone podczas 2 kontroli maszyn i urządzeń,
niezgodności i nieprawidłowości stanowią naruszenia z kategorii I ustalonej w Systemie Kontroli tj. brak
realizacji lub 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 ze względu na siedzibę ustalonego wewnątrzwspólnotowego dostawcy wyrobów
(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie i Bydgoszczy).

7. Monitoring hałasu komunikacyjnego
Do badań hałasu drogowego w 2014 r. zakwalifikowano rejony następujących miejscowości:
 Iwonicz-Zdrój,
 Jasło,
 Lubaczów,
 Polańczyk,
 Rymanów-Zdrój.
W obrębie każdego rejonu ustalono sieć punktów referencyjnych. Badania monitoringowe obejmowały
wyznaczenie czterech rodzajów wskaźników hałasu:
 LAeqD,
 LAeqN,
 LDWN,
 LN.
Łączna liczba punktów pomiarowo-kontrolnych wyniosła 14. Równoważny poziom hałasu (LAeqD, LAeqN)
wyznaczono w 11 punktach pomiarowo-kontrolnych. 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 jesienno-zimowym,
 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 Iwoniczu-Zdroju
Iwonicz-Zdrój to miasto w powiecie krośnieńskim posiadające status uzdrowiska, liczy ok. 1,8 tys.
mieszkańców. Miejscowość oddalona jest od głównych szlaków komunikacji drogowej, przez teren uzdrowiska
biegnie droga lokalna. Ogólna długość dróg publicznych w miejscowości wynosi ok. 17,5 km.
W 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził badania hałasu drogowego
w 1 punkcie pomiarowo-kontrolnym (ul. Słoneczna), w którym wyznaczono równoważny poziom hałasu (LAeqD)
oraz prowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów
ciężkich.
Długość przebadanego odcinka reprezentatywnego drogi wyniosła 0,30 km, co stanowi ok. 1,7 % długości
dróg w mieście.
Charakterystykę punktu pomiarowo-kontrolnego oraz uzyskane wyniki pomiarów zestawiono w tab. 7.1.1 –
7.1.3. Na rys. 7.1.1 – 7.1.2. zaprezentowano stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu i lokalizację punktu
pomiarowo-kontrolnego.
Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 112) dla punktu
pomiarowo-kontrolnego dopuszczalny poziom hałasu wynosi: LAeqD = 65 dB [21].
W badanym punkcie pomiarowo-kontrolnym (ul. Słoneczna) wartość równoważnego poziomu hałasu
w porze dnia wyniosła 61,7 dB. W punkcie tym zachowane zostały standardy akustyczne w stosunku do funkcji
spełnianej przez teren.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Monitoringu Środowiska

10

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r.

Natężenie ruchu pojazdów ogółem kształtowało się na poziomie: 202 poj./h (pora dnia). Procentowy udział
pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynosił 3,5 %.
W odniesieniu do pomocniczej subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu Państwowego
Zakładu Higieny w porze dnia uzyskane wyniki badań wskazują na średnią uciążliwość hałasu komunikacyjnego
(52  LAeq 62 dB) panującą w rejonie analizowanego ciągu drogowego. W odniesieniu do pomocniczej skali
komfortu, a zagrożenia hałasem, panujące warunki akustyczne w pobliżu badanej ulicy można określić jako
przeciętne zagrożenie hałasem.
Poprzednie pomiary hałasu drogowego prowadzono w ramach PMŚ w 2002 r. Oceny klimatu akustycznego
dokonano na podstawie wartości równoważnego poziomu dźwięku A porównanego do obowiązujących
w tamtym czasie norm zawartych w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wybrane wyniki
pomiarów zestawiono w tab. 7.1.4. Pomiary przeprowadzono w 2 punktach przy al. Słonecznej 4
i al. Słonecznej 7, poziom równoważnego hałasu wynosił odpowiednio: 60,3 dB i 66,3 dB. Analiza
przeprowadzonych pomiarów wykazała przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do
funkcji spełnianej przez teren.
W 2014 r. w stosunku do 2002 r. stwierdzono spadek równoważnego poziomu hałasu i zmniejszenie
natężenia ruchu pojazdów. Analizując wyniki poziomów hałasu uzyskanych w latach 2002 i 2014 należy
zwrócić uwagę na różnice w metodykach badawczych i różne wartości dopuszczalnych poziomów hałasu.

Rys. 7.1.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Iwonicz-Zdrój ul. Słoneczna, 2014 r. [11]
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Tab. 7.1.1. Charakterystyka punktu pomiarowo-kontrolnego monitoringu hałasu drogowego; Iwonicz-Zdrój, 2014 r. [16]

Nr
pkt.

1.

Nazwa ulicy

Słoneczna

Położenie
punktu
pomiarowokontrolnego

Rodzaj
i typ drogi

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

droga
powiatowa

Współrzędne geograficzne
punktu
pomiarowo-kontrolnego

49º33’57,7”

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

21º47’34,2”

3

Szacunkowa wysokość
pierwszej linii zabudowy
po stronie
wykonywania
pomiaru
[m]

po przeciwnej
stronie
[m]

po stronie
wykonywania
pomiaru

po przeciwnej
stronie

10

13

5

3

3-10

Tab. 7.1.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów; Iwonicz-Zdrój, 2014 r. [16]
Pora dnia
(6.00 - 22.00)
202

Czas obserwacji
Natężenie ruchu pojazdów
[liczba pojazdów/godz.]*

ogółem

195

pojazdy lekkie
pojazdy ciężkie

7

Procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu [%]

3,5

* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny

Tab. 7.1.3. Hałas komunikacyjny – równoważny poziom dźwięku; Iwonicz-Zdrój, 2014 r. [16]
Nazwa ulicy

Dopuszczalny
poziom
LAeqD

Wynik
pomiaru
LAeqD

65

61,7

Wielkość
przekroczenia
dB

Słoneczna

0
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Rys. 7.1.2. Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego hałasu komunikacyjnego; Iwonicz-Zdrój, 2014 r. [2,4]

Tab. 7.1.4. Hałas komunikacyjny– równoważny poziom dźwięku; Iwonicz-Zdrój, rok 2002 i 2014 [16]
2002
Lokalizacja
punktu
pomiarowokontrolnego

Słoneczna

2014

Wynik
pomiaru
LAeqD
[dB]

Natężenie ruchu
pojazdów ogółem
6.00 – 22.00
[liczba pojazdów
/godz.]

Procentowy
udział pojazdów
ciężkich
w strumieniu
ruchu
6.00 – 22.00
[%]

66,3

211

7,6

Wynik pomiaru
LAeqD
[dB]

Natężenie ruchu
pojazdów ogółem
6.00 – 22.00
[liczba pojazdów
/godz.]

Procentowy
udział pojazdów
ciężkich
w strumieniu
ruchu
6.00 – 22.00
[%]

61,7

202

3,5

7.2. Monitoring hałasu drogowego w Jaśle
Jasło to miasto w powiecie jasielskim, liczy ok. 36 tys. mieszkańców. Główne ciągi komunikacyjne
przebiegające przez miasto to:
1. droga krajowa Nr 28 (Zator – Medyka),
2. droga krajowa Nr 73 (Wiśniówka- Jasło),
3. droga wojewódzka Nr 992 (Jasło – Ożenna).
Wymienioną sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Ogólna długość dróg publicznych w mieście
wynosi ok. 156 km.
W 2014 r. w Jaśle 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 miejskich i powiatowych drogach w centralnej części miasta.
Badania monitoringowe objęły wyznaczenie czterech rodzajów wskaźników hałasu: LAeqD, LAeqN, LDWN i LN.
W 5 punktach (ul.: Grota Roweckiego, Jagiełły, Kołłątaja, 3 Maja, Mickiewicza) określano równoważny poziom
hałasu LAeq dla pory dnia, zaś w 1 punkcie (ul. 3 Maja) dla pory nocy. Badania objęły także określenie
warunków pozaakustycznych, prowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu pojazdów, ze szczególnym
uwzględnieniem pojazdów ciężkich. Wartość długookresowego średniego poziomu dźwięku: LDWN i LN
wyznaczono w 1 punkcie (ul. Kościuszki).
Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 1,8 km, co stanowi ok. 1,2 %
długości dróg w mieście.
Charakterystykę punktów oraz uzyskane wyniki pomiarów zestawiono w tab. 7.2.1 – 7.2.4. Na rys. 7.2.1 –
7.2.6 przedstawiono graficzną prezentację wyników pomiarów i lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych.
Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 112),
dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów bezpośrednio przylegających do badanych tras komunikacyjnych
wynoszą odpowiednio: LAeqD = 61 dB, LAeqD = 65 dB, LAeqN = 56 dB, LDWN = 68 dB, LN = 59 dB [21].
W odniesieniu do wskaźników mających zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze
środowiska, w czterech punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych
standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.
W porze dnia wartości równoważnego poziomu hałasu kształtowały się w przedziale od 64,4 dB do
66,1 dB, a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły 0,8 dB (ul.: Jagiełły, 3 Maja)
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i 5,1 dB (ul. Mickiewicza). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 385 poj/h odnotowano przy
ul. Mickiewicza, zaś najniższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 1,1 % przy ul. Jagiełły. Najwyższe
natężenie 489 poj/h odnotowano przy ul. Kołłątaja, zaś najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu
3,9 % w rejonie ul. Mickiewicza.
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 odniesieniu do pomocniczej skali komfortu,
a zagrożenia hałasem, panujące warunki akustyczne w pobliżu badanych ulic można określić jako przeciętne
zagrożenie hałasem w porze dnia i w porze nocy.
W porze nocnej wartość wyznaczonego równoważnego poziomu hałasu wyniosła 58,0 dB, zaś wielkość
przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku wyniosła 2 dB (ul. 3 Maja).
Długookresowy średni poziom hałasu LDWN w punkcie przy ul. Kościuszki wyniósł 72,1 dB, zaś
LN 63,4 dB. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji
spełnianej przez teren. Wielkość przekroczenia dla LDWN wyniosła 4,1 dB, zaś dla LN 4,4 dB. Ulica Kościuszki
otoczona jest zwartą zabudową mieszkaniowo-usługową. Odcinek ten obciążony jest ruchem tranzytowym,
lokalnym i komunikacją miejską, prowadzący ruch do drogi krajowej Nr 28 biegnącej w kierunku przejścia
granicznego w Medyce. Natężenie ruchu dla pory dnia wyniosło 512 poj./godz. (procentowy udział pojazdów
ciężkich w strumieniu ruchu  10,7 %), dla pory wieczora 226 poj./godz. (procentowy udział pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu  7 %) i dla pory nocy 64 poj./godz. (procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu
ruchu  10,9%).
Poprzednie pomiary hałasu drogowego w Jaśle przeprowadzono w ramach PMŚ w 2007 r. Wyniki
zaprezentowano w tab. 7.2.5 i na rys. 7.2.7. 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 25 punktach w porze dziennej oraz w 4 w porze nocnej. W wyniku
przeprowadzonych badań przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu stwierdzono w 21 punktach
pomiarowych w porze dnia i w 4 punktach pomiarowych w porze nocy. Wartość równoważnego poziomu hałasu
mieściła się w zakresie od 51,6 dB do 71,6 dB.
W 2014 r. w stosunku do 2007 r. stwierdzono niewielkie różnice pomiędzy wartościami równoważnego
poziomu hałasu mieszczące się w zakresie od 0,5 dB do 3,4 dB, w dwóch przypadkach poziom hałasu obniżył
się, a w trzech uległ podwyższeniu. Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu miasta jest ruch turystyczny
i towarowy w kierunku przejść granicznych i granicy państwa.

Rys.7.2.1 Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Jasło ul. Kołłątaja, 2014 r. [11]
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Tab. 7.2.1. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego; Jasło, 2014 r. [16]

Nr
pkt.

Nazwa ulicy

1.

Grota
Roweckiego

2.

Jagiełły

3.

Kołłątaja

4.

3-go Maja

5.

Mickiewicza

6.

Kościuszki

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

49º44’23,3”

21º27’45,7”

10

10

10

10

32

35

49º44’48,9”

21º28’09,8”

6-7

25

9-10

12-15

10

3

49º44’39,0”

21º28’18,0”

0

5-6

0

12

0

4

49º44’29,4”

21º28’06,6”

8

8

15

15

6

6

49º44’50,0”

21º27’53,4”

12

20

10

15

18

9

49º44’33,2”

21º28’23,6”

6

6

10

10

10

10
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Tab. 7.2.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów; Jasło, 2014 r. [16]
Nazwa ulicy
ogółem

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

pojazdy
ciężkie

Procentowy udział
pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu
[%]

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

395

390

5

1,3

Jagiełły

461

456

5

1,1

Kołłątaja

489

476

13

2,6

3-go Maja

463

448

15

3,2

Mickiewicza

385

370

15

3,9

2

2,8

55

10,7

16

7,0

7

10,9

Pora nocy (22.00 – 6.00)
3-go Maja

72

70

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

512

457
Pora wieczoru (18.00 – 22.00)

Kościuszki

226

210
Pora nocy (22.00 – 6.00)

Kościuszki

64

57

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

600
500
400
300
200
100
0
Jagiełły

Grota Roweckiego

Kołłątaja
3 Maja
lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Mickiewicza

Rys. 7.2.2. Natężenie ruchu– wskaźniki krótkookresowe; Jasło, 2014 r. [16]
pora dnia (6.00-18.00)
pora wieczoru (18.00-22.00)
pora nocy (22.00-6.00)

75
70
65
60
55

Rys. 7.2.3. Zmiany poziomu hałasu; Jasło ul. Kościuszki, 2014 r. [16]
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2014
(średnioroczna
wartość)

08.11.2014
(weekend)

07.11.2014
(dzień
powszedni)

06.11.2014
(dzień
powszedni)

09.08.2014
(weekend)

08.08.2014
(dzień
powszedni)

22.03.2014
(weekend)

21.03.2014
(dzień
powszedni)

50
20.03.2014
(dzień
powszedni)

poziom dźwięku Leq [dB]

80

liczba pojazdów/h

2014
(średnioroczna
wartość)

700
600
500
400
300
200
100
0
08.11.2014
(weekend)

07.11.2014
(dzień
powszedni)

06.11.2014
(dzień
powszedni)

09.08.2014
(weekend)

22.03.2014
(weekend)

21.03.2014
(dzień
powszedni)

80
70
60
50
40
30
20
10
0

08.08.2014
(dzień
powszedni)

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

20.03.2014
(dzień
powszedni)

poziom dźwięku Leq [dB]
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Rys. 7.2.4. Zmiany poziomu hałasu i natężenia ruchu; Jasło ul. Kościuszki, 2014 r. [16]
Tab. 7.2.3. Hałas komunikacyjny – równoważny poziom dźwięku; Jasło, 2014 r. [16]
Nazwa ulicy

Dopuszczalny
poziom
LAeqD

Wynik
pomiaru
LAeqD

Wielkość
przekroczenia

61
65
65
65
61

66,0
65,8
64,4
65,8
66,1

5,0
0,8
0
0,8
5,1

Dopuszczalny
poziom
LAeqN

Wynik pomiaru
LAeqN

Wielkość
przekroczenia

56

58,0

2

Dopuszczalny
poziom
LN

Wynik pomiaru
LN

Wielkość
przekroczenia

59

63,4

4,4

dB
Grota Roweckiego
Jagiełły
Kołłątaja
3-go Maja
Mickiewicza

Tab. 7.2.4. Hałas komunikacyjny – długookresowy średni poziom dźwięku; Jasło, 2014 r. [16]
Nazwa ulicy

Dopuszczalny
poziom
LDWN

Wynik
pomiaru
LDWN

Wielkość
przekroczenia

68

72,1

4,1

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
Grota
Roweckiego

Jagiełły

Kołłątaja

3 Maja

Mickiewicza

lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Rys. 7.2.5. Hałas komunikacyjny; Jasło, 2014 r. [16]
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Rys. 7.2.6. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego; Jasło, 2014 r. [2,4]
Tab. 7.2.5. Hałas komunikacyjny – równoważny poziom dźwięku; Jasło, rok 2007 i 2014 [16]
2014

poziom dźwięku [dB]

Wynik
pomiaru
LAeq D
66,0
65,8
64,4
65,8
66,1

równoważny poziom dźwięku LAeqD (2007 r.)
równoważny poziom dźwięku LAeqD (2014 r.)
natężenie ruchu pojazdów (2007 r.)
natężenie ruchu pojazdów (2014 r.)

80
60
40
20
0
Grota
Roweckiego

Jagiełły

Kołłątaja

3 Maja

Mickiewicza

lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Rys. 7.2.7. Hałas komunikacyjny, Jasło, rok 2007 i 2014 [16]
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Natężenie ruchu pojazdów
ogółem
w tym %
[liczba
pojazdów
pojazdów/godz.]*
ciężkich
395
1,3
461
1,1
489
2,6
463
3,2
385
3,9

600
500
400
300
200
100
0

liczba pojazdów/h

2007
Natężenie ruchu pojazdów
Lokalizacja punktu
Wynik
ogółem
w tym %
pomiarowo-kontrolnego
pomiaru
[liczba
pojazdów
LAeq D
pojazdów/godz.]*
ciężkich
Grota Roweckiego
64,4
372
Jagiełły
64,1
354
2,6
Kołłątaja
67,8
512
2,9
3 Maja
68,1
491
3,3
Mickiewicza
65,6
407
4,2
* - natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny w porze dnia

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r.

7.3. Monitoring hałasu drogowego w Lubaczowie
Lubaczów to miasto w powiecie lubaczowskim, liczy ok. 12, 5 tys. mieszkańców. Główne ciągi
komunikacyjne przebiegające przez miasto to:
1. droga wojewódzka Nr 866 (Dachnów - Budomierz),
2. droga wojewódzka Nr 867 (Sieniawa - Hrebenne).
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. 53 km.
W 2014 r. w Lubaczowie pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 5 punktach pomiarowokontrolnych. Lokalizacja punktów nawiązuje do siatki pomiarowej, w której WIOŚ we wcześniejszych latach
prowadził pomiary. Badania monitoringowe objęły wyznaczenie czterech rodzajów wskaźników hałasu: L AeqD,
LAeqN, LDWN i LN. W 4 punktach (ul.: Kościuszki, Mickiewicza, Słowackiego, Wyszyńskiego) określono
równoważny poziom hałasu LAeq zarówno dla pory dnia jak i dla pory nocy oraz prowadzono ewidencję
natężenia i struktury ruchu pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich. Wartość
długookresowego średniego poziomu dźwięku: LDWN i LN wyznaczono w 1 punkcie (ul. Sobieskiego). Łączna
długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 1,62 km, co stanowi ok. 3 % długości dróg
w mieście.
Charakterystykę punktów oraz uzyskane wyniki pomiarów zestawiono w tab. 7.3.1 – 7.3.4. Na rys. 7.3.1 –
7.3.6 przedstawiono graficzną prezentację pomiarów i lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych.
Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 112)
dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów bezpośrednio przylegających do badanych tras komunikacyjnych
wynoszą odpowiednio: LAeqD = 61 dB, LAeqD = 65 dB, LAeqN = 56 dB, LDWN = 68 dB, LN = 59 dB [21].
W odniesieniu do wskaźników mających zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze
środowiska, dla pory dnia w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych i dla pory nocy w 1 punkcie pomiarowokontrolnym stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji
spełnianej przez teren.
Wartości równoważnego poziomu hałasu w porze dnia kształtowały się w przedziale od 60,1 dB do 67,3
dB, a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu mieściły się w zakresie od 2,4 dB (ul. Mickiewicza) do 6,3
dB (ul. Wyszyńskiego). W porze nocnej wartość wyznaczonego równoważnego poziomu hałasu wyniosła od
53,4 dB do 60,2 dB, zaś wartości przekroczenia dopuszczalnego poziomu 4,2 dB (Wyszyńskiego).
Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 219 poj./h (pora dnia) i 53 poj./h (pora nocy) odnotowano
w rejonie ul. Słowackiego. Najniższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 5,2 % (pora dnia)
odnotowano w rejonie ul. Mickiewicza i 7,5 % (pora nocy) w rejonie ul. Słowackiego. Najwyższe natężenie
674 poj./h (pora dnia) i 134 poj./h (pora nocy) oraz najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu
11,5 % (pora dnia) i 11,2 % (pora nocy) odnotowano w rejonie ul. Wyszyńskiego.
Z przeprowadzonych badań wynika, że emisja hałasu z dróg wojewódzkich (Kościuszki, Wyszyńskiego,
Sobieskiego) jest wyższa (przedział 65 – 70 dB), niż z dróg powiatowych (60 – 65 dB). Tereny położone wzdłuż
dróg dojazdowych do przejść granicznych są najbardziej narażone na hałas.
W odniesieniu do pomocniczej subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu Państwowego
Zakładu Higieny w porze dnia uzyskane wyniki badań wskazują na średnią (52 ≤ LAeq ≤ 62 dB) i dużą
(63 ≤ LAeq ≤ 70 dB) uciążliwość hałasu komunikacyjnego panującą w rejonach analizowanych ciągów.
W odniesieniu do pomocniczej skali komfortu, a zagrożenia hałasem, panujące warunki akustyczne w pobliżu
badanych ulic można określić jako przeciętne zagrożenie hałasem w porze dnia i w porze nocy.
Długookresowy średni poziom hałasu LDWN w punkcie przy ul. Sobieskiego wyniósł 68,9 dB, zaś LN 59,6
dB. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej
przez teren. Wielkość przekroczenia dla LDWN wyniosła 0,9 dB, zaś dla LN 0,6 dB.
Średnioroczne natężenie ruchu dla pory dnia wyniosło 397 poj./godz. (procentowy udział pojazdów w
strumieniu ruchu 4,0 %), dla pory wieczora 166 poj./godz. (procentowy udział pojazdów w strumieniu ruchu 1,8
%) i dla pory nocy 49 (procentowy udział pojazdów w strumieniu ruchu 4,1 %).
Poprzednie pomiary hałasu drogowego w Lubaczowie przeprowadzono w ramach PMŚ w 2005 r. Wybrane
wyniki pomiarów zaprezentowano w tab. 7.3.5 i na rys. 7.3.7. 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 oraz progowych poziomów hałasu, zamieszczonych w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu. Pomiary wykonano w 15
punktach pomiarowo-kontrolnych. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu stwierdzono w 14 (pora dnia)
i 13 (pora nocy) punktach pomiarowo-kontrolnych.
W 2014 r. w stosunku do 2005 r. stwierdzono niewielkie różnice pomiędzy wartościami równoważnego
poziomu hałasu mieszczące się w zakresie od 0,2 dB do 3,8 dB dla pory dnia i od 1,3 dB do 3,4 dB dla pory
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nocy. Dla pory dnia w dwóch punktach nastąpił wzrost i spadek poziomu hałasu, zaś dla pory nocy we
wszystkich czterech punktach stwierdzono wzrost poziomu hałasu. Porównując wyniki pomiarów należy
zwrócić uwagę na różnice w metodykach badawczych i różne wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w tych
latach.
W 2013 r. otwarte zostało przejście graniczne Budomierz-Hruszew, przeznaczone dla całodobowego,
międzynarodowego ruchu osobistego i samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Szacuje się,
że w ciągu doby jest ono w stanie obsługiwać ok. 3 tys. samochodów osobowych i 80 autobusów. Liczba
podróżnych przekraczających granicę szacowana jest na 8 tys. osób. W 2014 r. ogółem odprawiono 206 tys.
pojazdów [14]. Otwarcie przejścia granicznego wpłynęło w zdecydowany sposób na natężenie ruchu
i przepustowość dróg powiatu lubaczowskiego. W planowanych inwestycjach drogowych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 została ujęta budowa obwodnicy
Lubaczowa. Planowana obwodnica, o długości 3,4 km, ma powstać do 2018 r. i usprawnić komunikacje do
przejścia granicznego. [13]

Rys.7.3.1 Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Lubaczów ul. Słowackiego, 2014 r. [11]
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Tab. 7.3.1. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego, Lubaczów, 2014 r. [16]

Nr
pkt.

Nazwa ulicy

1.

Kościuszki

2.

Mickiewicza

3.

Słowackiego

4.

Wyszyńskiego

5.

Sobieskiego

Położenie punktu
pomiarowokontrolnego

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

Współrzędne geograficzne
punktu
pomiarowo-kontrolnego

50º09’36,8”

23º08’14,1”

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

16

7

20

12

21

30

50º09’35,0”

23º07’18,2”

6

8

6

6

11

10

50º09’47,4”

23º07’31,3”

12

16

18

9

12

1

50º09’15,9”

23º07’05,4”

3

3

5

5

6

8

-

15

-

20

0

4

50º09’11,0”

23º07’43,7”
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Tab. 7.3.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów, Lubaczów, 2014 r. [16]
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.

Kościuszki

286

256

30

10,5

2.

Mickiewicza

287

272

15

5,2

3.

Słowackiego

219

200

19

8,7

4.

Wyszyńskiego

674

596

78

11,5

1.

Kościuszki

58

53

5

8,6

2.

Mickiewicza

72

65

7

9,7

3.

Słowackiego

53

49

4

7,5

4.

Wyszyńskiego

134

119

15

11,2

16

4,0

3

1,8

2

4,1

Pora nocy (22.00 – 6.00)

Wskaźniki długookresowe LDWN, LN
Pora dnia (6.00 – 18.00)
5.

Sobieskiego

397

381
Pora wieczoru (18.00 – 22.00)

5.

Sobieskiego

166

163
Pora nocy (22.00 – 6.00)

5.
Sobieskiego
49
* 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

47

600
400
200
0
Kosciuszki

Słowackiego

Mickiewicza

Wyszyńskiego

lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Rys. 7.3.2. Natężenie ruchu; Lubaczów, 2014 r. [16]
pora dnia (6.00-18.00)
pora wieczoru (18.00-22.00)
pora nocy (22.00-6.00)

75
70
65
60

Rys. 7.3.3. Zmiany poziomu hałasu; Lubaczów ul. Sobieskiego, 2014 r. [16]
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15.11.2014
(weekend)

14.11.2014
(dzień
powszedni)

13.11.2014
(dzień
powszedni)

23.08.2014
(weekend)

22.08.2014
(dzień
powszedni)

05.04.2014
(weekend)

04.04.2014
(dzień
powszedni)

50

2014
(średnioroczna
wartość)

55
03.04.2014
(dzień
powszedni)

poziom dźwięku Leq [dB]

80

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r.

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 wieczoru
natężenie ruchu pojazdy ciężkie w porze dnia
natężenie ruchu pojazdy ciężkie w porze nocy

400
300
200
100

liczba pojazdów/h

600
500

2014
(średnioroczna
wartość)

15.11.2014
(weekend)

14.11.2014
(dzień
powszedni)

13.11.2014
(dzień
powszedni)

23.08.2014
(weekend)

22.08.2014
(dzień
powszedni)

05.04.2014
(weekend)

04.04.2014
(dzień
powszedni)

0
03.04.2014
(dzień
powszedni)

poziom dźwięku Leq [dB]

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Rys. 7.3.4. Zmiany poziomu hałasu i natężenia ruchu; Lubaczów ul. Sobieskiego, 2014 r. [16]
Tab. 7.3.3. Hałas komunikacyjny – równoważny poziom dźwięku; Lubaczów, 2014 r. [16]
Nazwa ulicy
Kościuszki
Mickiewicza
Słowackiego
Wyszyńskiego

Dopuszczalny
poziom
LAeqD

Wynik
pomiaru
LAeqD

Wielkość
przekroczenia

61
61
65
61

66,0
63,4
60,1
67,3

5,0
2,4
0
6,3

Dopuszczalny
poziom
LAeqN
[dB]
56
56
56
56

Wynik pomiaru
LAeqN

Wielkość
przekroczenia

55,3
56,0
53,4
60,2

0
0
0
4,2

Tab. 7.3.4. Hałas komunikacyjny – długookresowy średni poziom dźwięku; Lubaczów, 2014 r. [16]
Nazwa ulicy

Dopuszczalny
poziom
LDWN

Wynik
pomiaru
LDWN

Wielkość
przekroczenia

68

68,9

0,9

Dopuszczalny
poziom
LN

Wynik
pomiaru
LN

Wielkość
przekroczenia

59

59,6

0,6

dB
Sobieskiego

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]

80

60

40

20

0
Kościuszki

Mickiewicza

Słowackiego

Wyszyńskiego

Sobieskiego

lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Rys. 7.3.5. Hałas komunikacyjny; Lubaczów, 2014 r. [16]

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Monitoringu Środowiska

23

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r.

Rys. 7.3.6. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego; Lubaczów, 2014 r. [2,4]

Tab. 7.3.5. Hałas komunikacyjny – równoważny poziom dźwięku; Lubaczów, rok 2005 i 2014 [16]
2005

Lokalizacja
punktu
pomiarowokontrolnego

2014

Natężenie ruchu pojazdów
Wynik
ogółem
w tym %
pomiaru
[liczba
pojazdów
LAeq
pojazdów/godz.]*
ciężkich
Pora dnia
Kościuszki
62,2
172
4,1
Mickiewicza
63,0
425
0
Słowackiego
63,1
231
12,1
Wyszyńskiego
67,5
598
7,7
Pora nocy
Kościuszki
54,0
52
0
Mickiewicza
54,3
26
0
Słowackiego
51,1
28
0
Wyszyńskiego
56,8
59
5,3
* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny

66,0
63,4
60,1
67,3

286
287
219
674

10,5
5,2
5,0
11,5

55,3
56,0
53,4
60,2

58
72
53
134

8,6
9,7
7,5
11,2

równoważny poziom dźwięku LaeqD (2005 r.)
równoważny poziom dźwięku LaeqD (2014 r.)
równoważny poziom dźwięku LaeqN (2005 r.)
równoważny poziom dźwięku LaeqN (2014 r.)

80
poziom dźwięku A [dB]

Wynik
pomiaru
LAeq

Natężenie ruchu pojazdów
ogółem
w tym %
[liczba
pojazdów
pojazdów/godz.]*
ciężkich

60
40
20
0
Kościuszki

Słowackiego

Mickiewicza

Wyszyńskiego

lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Rys. 7.3.7. Hałas komunikacyjny; Lubaczów, rok 2005 i 2014 [16]
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7.4. Monitoring hałasu drogowego w Polańczyku
Polańczyk to miejscowość wczasowo-uzdrowiskowa położona w powiecie leskim. Miejscowość liczy
ok. 900 mieszkańców. Głównym ciągiem komunikacyjnym przebiegającym przez Polańczyk jest droga
wojewódzka Nr 894 (Rymanów-Daliowa). Sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Budynki
mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż głównych dróg miejscowości. Ogólna długość dróg publicznych wynosi
ok. 4 km.
W 2014 r. w Polańczyku pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 1 punkcie pomiarowo-kontrolnym.
Lokalizacja punktu nawiązywała do siatki pomiarowej, w której WIOŚ we wcześniejszych latach prowadził
badania. Badania monitoringowe objęły wyznaczenie wskaźników hałasu: LDWN, LN oraz prowadzono ewidencję
natężenia i struktury ruchu pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich.
Długość przebadanego odcinka reprezentatywnego drogi wyniosła 0,25 km, co stanowi ok. 6,1 % długości
dróg w miejscowości.
Charakterystykę punktu pomiarowo-kontrolnego oraz uzyskane wyniki pomiarów zestawiono
w tab. 7.4.1 – 7.4.3. Na rys. 7.4.1 – 7.4.4. zaprezentowano stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu oraz
graficzną prezentację wyników pomiarów i lokalizację punktu pomiarowo-kontrolnego.
Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 112)
dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów bezpośrednio przylegających do badanych tras komunikacyjnych
wynoszą odpowiednio: LDWN = 50 dB, LN = 45 dB [21].
Długookresowy średni poziom hałasu LDWN wyniósł 61,1 dB, zaś LN 53,0 dB. W punkcie tym stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Wielkość
przekroczenia dla LDWN wyniosła 11,1 dB, zaś dla LN 8 dB.
Średnioroczne natężenie ruchu dla pory dnia wyniosło 103 poj./h (procentowy udział pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu  9,7 %,), dla pory wieczora 60 poj./h (procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu
ruchu  10,0 %) i dla pory nocy 8 poj./h (procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu  12,5 %).
Przeprowadzona ewidencja natężenia ruchu wskazuje na wzmożony ruch pojazdów w okresie wiosennym
i letnim oraz zwiększenie procentowego udziału pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu w porze wieczora
i w porze nocy. Odnotowany wzrost natężenia może być spowodowany zwiększonym ruchem turystycznym
w okresie od maja do listopada.
Poprzednie pomiary hałasu drogowego w Polańczyku przeprowadzono w ramach PMŚ w 2009 r. Graficzną
prezentację wybranych wyników pomiarów zaprezentowano na rys. 7.4.5. 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 (Dz.U.2007 Nr 120 poz. 826)). Badania wykonano
w 2 punktach. Długookresowy średni poziom hałasu LDWN kształtował się na poziomie od 62 dB do 63 dB, zaś
LN od 55 dB do 56 dB. W obu punktach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych
w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.
W 2014 r. w stosunku do 2009 r. stwierdzono niewielki spadek wartości długookresowego średniego
poziom hałasu LDWN o 1,9 dB, zaś LN o 3 dB.

Rys. 7.4.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Polańczyk ul. Zdrojowa, 2014 r. [11]
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Tab. 7.4.1. Charakterystyka punktu pomiarowo-kontrolnego monitoringu hałasu drogowego; Polańczyk, 2014 r. [16]

Nr
pkt.

1.

Nazwa ulicy

Zdrojowa

Położenie punktu
pomiarowokontrolnego

Rodzaj
i typ drogi

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

droga gminna

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

Współrzędne geograficzne
punktu
pomiarowo-kontrolnego

49º22’26,9”

22º26’8,9”

20-50

Szacunkowa wysokość
pierwszej linii zabudowy
po stronie
wykonywania
pomiaru
[m]

po przeciwnej
stronie
[m]

po stronie
wykonywania
pomiaru

po przeciwnej
stronie

12-15

8-20

3

7

6-30

Tab. 7.4.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów; Polańczyk, 2014 r. [16]
Nr
pkt.

Natężenie ruchu pojazdów
[liczba pojazdów/godz.]
Nazwa ulicy
ogółem

pojazdy ciężkie

pojazdy lekkie

Procentowy udział pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu
[%]

1.

Zdrojowa

103

Pora dnia (6.00 – 18.00)
93

10

9,7

1.

Zdrojowa

60

Pora wieczoru (18.00 – 22.00)
54

6

10,0

8

Pora nocy (22.00-06.00)
7

1

12,5

1.

Zdrojowa

Tab. 7.4.3. Hałas komunikacyjny– długookresowy średni poziom dźwięku; Polańczyk, 2014 r. [16]
Nazwa ulicy

Dopuszczalny
poziom
LDWN

Wynik
pomiaru
LDWN

Wielkość
przekroczenia

50

61,1

11,1

Dopuszczalny
poziom
LN

Wynik pomiaru
LN

Wielkość
przekroczenia

45

53,0

8,0

dB
Zdrojowa
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bezpośrednio
eksponowanych na hałas
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pora dnia (6.00-18.00)
pora wieczoru (18.00-22.00)
pora nocy (22.00-6.00)
75
70
65
60
55
50

2014
(średnioroczna
wartość)

22.11.2014
(weekend)

21.11.2014
(dzień
powszedni)

20.11.2014
(dzień
powszedni)

30.08.2014
(weekend)

29.08.2014
(dzień
powszedni)

24.05.2014
(weekend)

23.05..2014
(dzień
powszedni)

45
40
22.05.2014
(dzień
powszedni)

poziom dźwieku Leq [dB]

80

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

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

70
60
50
40
30
20
10
2014
(średnioroczna
wartość)

22.11.2014
(weekend)

21.11.2014
(dzień
powszedni)

20.11.2014
(dzień
powszedni)

30.08.2014
(weekend)

29.08.2014
(dzień
powszedni)

24.05.2014
(weekend)

23.05..2014
(dzień
powszedni)

0
22.05.2014
(dzień
powszedni)

poziom dźwięku Leq [dB]

80

Rys. 7.4.3. Zmiany poziomu hałasu i natężenia ruchu, Polańczyk ul. Zdrojowa, 2014 r. [16]

Rys. 7.4.4. Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego hałasu komunikacyjnego; Polańczyk, 2014 r. [2,4]
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Monitoringu Środowiska

27

liczba pojazdów/h

Rys. 7.4.2. Zmiany poziomu hałasu; Polańczyk ul. Zdrojowa, 2014 r. [16]
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poziom dźwięku A
[dB]

długookresowy poziom dźwięku z uzględnieniem pory: dnia, wieczoru i nocy
długookresowy poziom dźwięku z uzględnieniem pory nocy
80
60
40
20
0
Zdrojowa (2014 r.)

Zdrojowa (2009 r.)

lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Rys. 7.4.5. Hałas komunikacyjny; Polańczyk, rok 2009 i 2014 [16]

7.5. Monitoring hałasu drogowego w Rymanowie-Zdroju
Rymanów-Zdrój to wieś uzdrowiskowa położona w powiecie krośnieńskim. Miejscowość liczy ok. 1,4 tys.
mieszkańców. Główny ciąg komunikacyjny przebiegający przez Rymanów-Zdrój to droga wojewódzka Nr 887
(Rymanów-Daliowa). Sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Budynki mieszkalne zlokalizowane są
wzdłuż głównych dróg wsi. Ogólna długość dróg publicznych wynosi ok.10,8 km.
W 2014 r. pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w 1 punkcie pomiarowo-kontrolnym, w którym
wyznaczono równoważny poziom hałasu (LAeqD) oraz prowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu
pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich.
Długość przebadanego odcinka reprezentatywnego drogi wyniosła 0,23 km, co stanowi ok. 2,1 % długości
dróg we wsi.
Charakterystykę punktu pomiarowo-kontrolnego oraz uzyskane wyniki pomiarów zestawiono w tab. 7.5.1 –
7.5.3. Na rys. 7.5.1 – 7.5.2. zaprezentowano wybrane stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu i lokalizację
punktu pomiarowo-kontrolnego.
Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 112) dla punktu
pomiarowo-kontrolnego dopuszczalny poziom hałasu wynosi: LAeqD = 65 dB [21].
W badanym punkcie pomiarowo-kontrolnym (ul. Zdrojowa) wartość równoważnego poziomu hałasu
w porze dnia wyniosła 63,8 dB. W punkcie tym zachowane zostały standardy akustyczne w stosunku do funkcji
spełnianej przez teren.
Natężenie ruchu pojazdów ogółem dla pory dnia kształtowało się na poziomie: 209 poj/h, zaś procentowy
udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynosił 5,7 %.
W odniesieniu do pomocniczej subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu Państwowego
Zakładu Higieny w porze dnia uzyskane wyniki badań wskazują na dużą (63 ≤ LAeq ≤ 70 dB) uciążliwość
hałasu komunikacyjnego panującą w rejonach analizowanych ciągów. W odniesieniu do pomocniczej skali
komfortu, a zagrożenia hałasem, panujące warunki akustyczne w pobliżu badanych ulic można określić jako
przeciętne zagrożenie hałasem w porze dnia.
Poprzednie pomiary hałasu drogowego w Rymanowie-Zdroju przeprowadzono w ramach PMŚ w 2002 r.
Oceny klimatu akustycznego dokonano na podstawie wartości równoważnego poziomu dźwięku A porównanego
do obowiązujących w tamtym czasie norm zawartych w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Wybrany wynik z przeprowadzonych pomiarów zaprezentowano w tab. 7.5.4. Pomiary przeprowadzono w 3
punktach, poziomy równoważnego hałasu w porze dnia mieściły się zakresie od 64,0 dB do 68,00 dB. Analiza
przeprowadzonych pomiarów wykazała przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do
funkcji spełnianej przez teren. W 2014 r. w stosunku do 2002 r. stwierdzono różnice pomiędzy wartościami
równoważnego poziomu hałasu, nastąpił spadek o 3 dB.
Analizując wyniki poziomów hałasu uzyskanych w roku 2002 i 2014 należy zwrócić uwagę na: różne
wskaźniki oceny warunków akustycznych środowiska, różnice w zasadach prowadzenia pomiarów akustycznych
oraz wartości dopuszczalnych poziomów hałasu.
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Rys. 7.5.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu; Rymanów-Zdrój ul. Zdrojowa, 2014 r. [11]
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Tab. 7.5.1. Charakterystyka punktu pomiarowo-kontrolnego monitoringu hałasu drogowego; Rymanów-Zdrój, 2014 r. [16]

Nr
pkt.

1.

Położenie punktu
pomiarowokontrolnego

Rodzaj
i typ drogi

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

droga
wojewódzka
Nr 887

Nazwa ulicy

Zdrojowa

Współrzędne geograficzne
punktu
pomiarowo-kontrolnego

49º33’02,4”

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

21º51’06,33”

10

35

Szacunkowa wysokość
pierwszej linii zabudowy
po stronie
wykonywania
pomiaru
[m]

po przeciwnej
stronie
[m]

po stronie
wykonywania
pomiaru

po przeciwnej
stronie

15

12

5

2

Tab. 7.5.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów; Rymanów –Zdrój, 2014 r. [16]
Natężenie ruchu pojazdów
[liczba pojazdów/godz.]*
Nr pkt.

Nazwa ulicy
ogółem

1.

pojazdy lekkie

Pora dnia (6.00 – 22.00)
197

209

Zdrojowa

pojazdy ciężkie

Procentowy udział pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu
[%]

12

5,7

* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny

Tab. 7.5.3. Hałas komunikacyjny– równoważny poziom dźwięku; Rymanów-Zdrój, 2014 r. [16]
Nazwa ulicy
Zdrojowa

Dopuszczalny poziom
LAeqD

Wynik
pomiaru
LAeqD

65

63,8

Wielkość
przekroczenia

Dopuszczalny
poziom
LAeqN

dB
0
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Szacunkowa liczba obiektów
bezpośrednio
eksponowanych na hałas

Wynik pomiaru
LAeqN

Wielkość
przekroczenia
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Rys. 7.5.2. Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego hałasu komunikacyjnego, Rymanów-Zdrój, 2014 r. [2,4]
Tab. 7.5.4. Hałas komunikacyjny– równoważny poziom dźwięku; Rymanów-Zdrój, rok 2002 i 2014 [16]
2002
Lokalizacja punktu
pomiarowo-kontrolnego
Zdrojowa

2014

Wynik pomiaru
LAeq D

Natężenie ruchu pojazdów
[liczba pojazdów/godz.]*

Wynik pomiaru
LAeq D

66,8

235

63,8

Natężenie ruchu
pojazdów
[liczba
pojazdów/godz.]*
209

8. Monitoring hałasu lotniczego Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka
W ramach PMŚ nie prowadzone są systematyczne badania hałasu lotniczego. Źródła hałasu lotniczego to
m.in.: starty i lądowania statków powietrznych, kołowanie samolotów, próby silników na płycie lotniska i w
rejonie hangarów, uruchamianie silników i próby silników lotniczych oraz praca agregatów pomocniczych.

Rys. 8.1. Port lotniczy; Rzeszów-Jasionka, 2014 r. [11]

W 2014 r. na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy, wykonał pomiary hałasu lotniczego wokół Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.
Międzynarodowy port lotniczy położony jest 10 km od centrum Rzeszowa. Pomiary zostały wykonane
w sierpniu 2014 r. i obejmowały wskaźniki oceny w odniesieniu do jednej doby: LAeqD i LAeqN. Do obliczeń
przyjęto: 60 operacji lotniczych w porze dnia i 2 operacje lotnicze w porze nocy. Uzyskane wyniki pomiarów
zestawiono w tab. 8.1. i na rys. 8.2.
Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 112) dla
badanych terenów dopuszczalne poziomy wynoszą odpowiednio: LAeqD = 55 dB, LAeqD = 60 dB, LAeqN = 45 dB i
LAeqN = 50 dB [21]. W badanych punktach zachowane zostały standardy akustyczne w stosunku do funkcji
spełnianej przez teren.
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Tab. 8.1. Wyników pomiarów poziomu hałasu lotniczego, Rzeszów-Jasionka 2014 [17]

Oznaczenie punktu
pomiarowego

Punkt pomiarowy nr 1

Punkt pomiarowy nr 2

Położenie punktu
pomiarowo-kontrolnego

wysokość nad poziomem
terenu 4 [m]
od strony wschodniej pasa
startowego
wysokość nad poziomem
terenu 4 [m]
od strony zachodniej pasa
startowego

Współrzędne
geograficzne
punktu
pomiarowo-kontrolnego

Wartość
równoważnego
poziomu dźwięku A,
w czasie odniesienia
T, wyrażona
wskaźnikiem

Obliczona wartość
równoważnego
poziomu dźwięku A
[dB]

LAeqD

LAeqN

LAeqD

LAeqN

50º06’43”

21º59’15”

59,2

47,4

58,6

49,1

50º06’33”

22º03’16”

58,4

46,6

58,0

48,4

Rys. 8.2. Zasięg stref hałasu lotniczego; Rzeszów-Jasionka, 2014 r. [17]

9. Program ochrony środowiska przed hałasem
Zawarte w tym rozdziale informacje oparto na materiałach przekazanych przez Marszałka Województwa
Podkarpackiego. Materiały zawierają „Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych
w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów
rocznie” uchwalony uchwałą Nr LVIII/1096/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 27 października
2014 r. [15]
Program ochrony przed hałasem wykonano po raz pierwszy i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
ma on być aktualizowany co pięć lat, a także w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę
planu lub harmonogramu realizacji.
Program dotyczy terenów położonych w otoczeniu odcinków głównych dróg na terenie województwa
podkarpackiego o natężeniu ruchu powyżej 3 milionów przejazdów rocznie, dla których nie zostały zachowane
standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Celem programu było określenie działań
naprawczych odniesionych do ww. obszarów.
Program składa się z części opisowej, ograniczeń i obowiązków wynikających z realizacji programu,
uzasadnienia zakresu zagadnień objętych programem i streszczenia w języku niespecjalistycznym.
Materiałami wyjściowymi były m.in. opracowania: „Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych
o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów”, „Wykonanie map akustycznych obszarów położonych w otoczeniu dróg
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wojewódzkich o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie” i „Mapa akustyczna dla miasta Krosna dla
wybranych odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 miliony pojazdów rocznie”.
Zmiana dopuszczalnych poziomów hałasu w 2012 r. miała wpływ na ocenę ww. map. Dla badanych odcinków
nie występowały przekroczenia większe niż 15 dB, a większość obszarów położonych w rejonie badanych dróg,
po wprowadzeniu zmian prawnych, nie znajdowała się w zasięgu oddziaływania hałasu o poziomach
przekraczających wartości dopuszczalne.
Do określenia zakresu naruszeń i priorytetów określających kolejność działań wykorzystano wskaźnik M.
Priorytety działań przyporządkowane dla poszczególnych odcinków zestawiono w Programie tabelarycznie.
Długości odcinków dróg, badanych w ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem, dla których
wskaźnik M przyjął wartości większe od 0 przedstawiono w tab. 9.1.
Tab. 9.1. Długość odcinków dróg analizowanych dla których M jest większe od 0. [15]
Łączna długość odcinków dróg [km]
krajowych
wojewódzkich
Na terenie miasta Krosna

Bardzo wysoki
26,7
0
0

Priorytet działań
Wysoki
Średni
25,5
55,8
2,7
0
11,3
17,9

Niski
198,8
174,2
0

W ramach Programu dla zagrożonych terenów zaproponowano trzy główne rodzaje działań:
krótkookresowe (zrealizowane w trakcie trwania programu), długookresowe (realizacja działań w czasie trwania
tego programu i w kolejnych programach) i związane z edukacją społeczną (prowadzone w sposób ciągły).
Z programu wynika, że założonym celem strategii krótkookresowej jest ograniczenie zasięgu uciążliwości
akustycznych tzw. „gorących punktów” w możliwie najefektywniejszy sposób. Zaproponowano konsekwentną
realizację planów inwestycyjnych zarządców dróg (m.in. budowę autostrady A4 i obwodnic miejskich (w
szczególności Łańcuta i Brzozowa), niedopuszczenie do powstania nowych terenów podlegających ochronie,
modernizację istniejących dróg oraz wprowadzenie trwałego uspokojenia ruchu) oraz realizację zapisów
opracowań środowiskowych (m.in. przeglądów ekologicznych, analiz poreakcyjnych, raportów oddziaływania
na środowisko) dla przebudowanych i przebudowywanych odcinków dróg.
W strategii długoterminowej szczególną uwagę zwrócono m.in. na potrzebę budowy kolejnych obwodnic
i właściwe planowanie przestrzenne w sąsiedztwie dróg.
W ramach działań edukacyjnych zaproponowano głównie działania skierowane do kierowców (m.in.
komunikację zbiorową, jazdę z sąsiadem, ekojazdę, pojazdy z napędem hybrydowym i elektrycznym) oraz
zwrócenie uwagi na promocję właściwego planowania przestrzennego i innych metod ochrony przed hałasem
niż ekrany akustyczne.
Szczegółowy „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych
dróg o obciążeniu ruchem powyżej 3 mln przejazdów rocznie” dostępny jest na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: http://www.bip.podkarpackie.pl/
index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-przed-halasem/elektroniczna-baza-danych-dotyczaca-programowochrony-srodowiska-przed-halasem/940-posph-3-mln

10. Podsumowanie
Sposoby ochrony przed hałasem to działania o charakterze technologicznym, technicznym
i organizacyjnym. Istotne trendy w stanie akustycznym środowiska można zaobserwować w wieloletnich
cyklach monitoringu, dlatego kilkuletnie relacje porównawcze należy traktować jako okresowe.
Z przedstawionych w opracowaniu materiałów wynika. 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. W odniesieniu do 2014 roku nie stwierdzono
istotnych naruszeń standardów akustycznych w stosunku do kontrolowanych podmiotów
gospodarczych. Hałas przemysłowy obejmuje swoim zasięgiem jedynie niewielkie obszary
zabudowy sąsiadującej bezpośrednio z obiektem będącym źródłem ponadnormatywnej emisji
hałasu. Ochrona akustyczna podmiotów gospodarczych zależy w dużej mierze od ich specyfiki.

2.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach Państwowego monitoringu
środowiska wykonał badania hałasu drogowego. Pomiary przeprowadzono na terenie:
Iwonicza –Zdroju, Jasła, Lubaczowa, Polańczyka i Rymanowa - Zdroju. Przeprowadzone pomiary
wykazały, że w odniesieniu do wskaźników: LDWN, i LN we wszystkich punktach pomiarowokontrolnych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do
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funkcji spełnianej przez teren. Dla LAeqD w 7 punktach pomiarowo-kontrolnych, a dla LAeqN
w 2 odnotowano przekroczenia standardów akustycznych. Na terenie województwa podkarpackiego
dominującym źródłem hałasu jest hałas drogowy i stanowi główne zagrożenie na terenach
zurbanizowanych. 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 nie prowadził badań hałasu kolejowego.

4.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach Państwowego monitoringu
środowiska nie prowadził badań hałasu lotniczego. W 2014 r. na zlecenie Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, wykonał pomiary
hałasu lotniczego wokół Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. W badanych punktach zachowane
zostały standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.

5.

Na obszarze województwa podkarpackiego mapy akustyczne powstały dla dróg krajowych,
wojewódzkich, miasta Krosna (odcinki dróg) i miasta Rzeszowa. W przypadku stwierdzenia
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku obligatoryjnym zadaniem jest wykonanie
programu ochrony środowiska przed hałasem. „Program ochrony środowiska dla miasta Rzeszowa”
dostępny jest na stronie: http://www.rzeszow.pl/ Odpowiedzialnym za jego przygotowanie był
Prezydent Miasta Rzeszów. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w
pobliżu głównych dróg o obciążeniu ruchem powyżej 3 mln przejazdów rocznie” dostępny jest na
stronie internetowej: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochronaprzed-halasem/elektroniczna-baza-danych-dotyczaca-programow-ochrony-srodowiska-przedhalasem/940-posph-3-mln, a za jego sporządzenie odpowiedziały jest Marszałek Województwa
Podkarpackiego. Założone do realizacji przedsięwzięcia, w ramach ww. programów, przyczynią się do
redukcji hałasu w województwie, zaś efekty wdrożenia będzie można oszacować w dłuższej
perspektywie czasowej.
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LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu
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[21]
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