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1.  Wstęp 

Zgodnie z art. 117 ustawy „Prawo ochrony środowiska” oceny stanu akustycznego 

środowiska dokonuje się w ramach Państwowego monitoringu środowiska na podstawie 

wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN oraz  

z uwzględnieniem pozostałych danych. Oceny klimatu akustycznego dokonuje się 

obowiązkowo dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz terenów 

poza aglomeracjami. Do kategorii terenów poza aglomeracjami należą głównie obiekty 

infrastruktury komunikacyjnej (drogi, linie kolejowe, lotniska), których eksploatacja może 

powodować negatywnie oddziaływanie na znacznych obszarach. Powiatowy program 

ochrony środowiska może określić inne niż wymienione wyżej tereny, dla których 

dokonywana będzie ocena. Na terenach niewymienionych powyżej oceny dokonuje 

wojewódzki inspektor ochrony środowiska [30].  

Na potrzeby oceny klimatu akustycznego sporządza się mapy akustyczne. Wykonywane 

są one w rundach mapowania, raz na 5 lat, w odniesieniu do aglomeracji przez właściwego 

starostę, w odniesieniu do pozostałych obiektów przez zarządzającego drogą, linią kolejową  

i portem lotniczym.  

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarządcami 

dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wojewódzkich - zarząd 

województwa, powiatowych - zarząd powiatu, gminnych - wójt, burmistrz, prezydent miasta.  

W granicach miasta na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych (z wyjątkiem 

autostrad i dróg ekspresowych), jest prezydent miasta [31]. Zarządzanie drogami publicznymi 

może być przekazywane między zarządcami. 

Mapy akustyczne stanowią podstawowe i cenne źródło danych wykorzystywanych do 

informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, opracowania danych dla 

państwowego monitoringu środowiska oraz tworzenia i aktualizacji programów ochrony 

środowiska przed hałasem.  

W celu dostosowania poziomu do dopuszczalnego dla terenów, na których poziom 

hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się programy ochrony środowiska przed 

hałasem. Program powinien być określony w terminie 1 roku od dnia przedstawienia mapy 

akustycznej przez podmiot zobowiązany do jej sporządzenia.  

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa, administracja samorządowa na 

szczeblu województwa, powiatu i gminy opracowuje programy ochrony środowiska. 

Struktura opracowania jest następująca. Wskaźniki i kryteria oceny stanu akustycznego 

zawarto w rozdziale 2. W rozdziale 3 przestawiono źródła hałasu w środowisku na terenie 

województwa podkarpackiego. Stan i ocenę środowiska, na podstawie badań poziomów 

hałasu przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie  

i okresowych pomiarów poziomu hałasu wykonanych przez zarządców przeanalizowano 

 w rozdziałach 4 - 6. W rozdziale 7 przestawiono najważniejsze programy ochrony 

środowiska. Podsumowanie raportu zawarto w rozdziale 8. 
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2. Wskaźniki i kryteria oceny stanu akustycznego środowiska  

Dopuszczalne poziomy hałasu 

Oceny klimatu akustycznego w latach 2012 – 2016 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.  

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). 

Na niebiesko wyróżniono pozycje, które uległy zmianie w stosunku do przepisów 

obowiązujących do 22 października 2012 r. 

 

Tab. 2.1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu,  

z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie 

elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania  

i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby [33] 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

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 

(było 55) 
56 

(było 50) 
50 40 

3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2) 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 

(było 60) 
56 

(było 50) 
55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców3) 

68 

(było 65) 
60 

(było 55) 
55 45 

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. 
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Tab. 2.2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu,  

z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie 

elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia 

długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem [33] 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe1) 
Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia równy 

wszystkim  

dobom w roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia równy 

wszystkim  

porom nocy 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia równy 

wszystkim  

dobom w roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia równy 

wszystkim  

porom nocy 

1 a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska  

b) Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

b) Tereny zabudowy związanej ze 

stałym lub czasowym pobytem dzieci 

 i młodzieży  

c) Tereny domów opieki społecznej  

d) Tereny szpitali w miastach 

64 

(było 55) 
59 

(było 50) 
50 40 

3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej  

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe  

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

68 

(było 60) 
59 

(było 50) 
55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców2) 

70 

(było 65) 
65 

(było 55) 
55 45 

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. 

 

Tab. 2.3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków 

powietrznych wyrażone wskaźnikami LAeqD, LAeqN [33] 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

Starty, lądowania i przeloty 

 statków powietrznych 
Linie elektroenergetyczne 

LAeq D  

przedział czasu 

odniesienia równy  

16 godzinom 

LAeq N 

przedział czasu 

odniesienia równy  

8 godzinom 

LAeq D  

przedział czasu 

odniesienia równy  

16 godzinom 

LAeq N 

przedział czasu 

odniesienia równy  

8 godzinom 

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 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy 

zagrodowej i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny rekreacyjno –wypoczynkowe1) 

c) Tereny mieszkaniowo – usługowe 

d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców2) 

60 50 50 45 

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. 
 

 

 

 



 Raport oceny stanu klimatu akustycznego województwa podkarpackiego w latach 2012 -2016 

 

             
7 

 

 

Tab. 2.4. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków 

powietrznych wyrażone wskaźnikami LDWN i LN [33] 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długotrwały średni poziom dźwięku A w dB 

Starty, lądowania i przeloty 

 statków powietrznych 
Linie elektroenergetyczne 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia równy 

wszystkim dobom  

w roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia równy 

wszystkim porom 

nocy 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia równy 

wszystkim dobom  

w roku 

LN 

przedział czasu 

odniesienia równy 

wszystkim porom 

nocy 

1 

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

b) Tereny szpitali, domów opieki 

społecznej 

c) Tereny zabudowy związanej ze stałym 

lub czasowym pobytem dzieci 

 i młodzieży1) 

55 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy 

zagrodowej i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe1) 

c) Tereny mieszkaniowo – usługowe 

d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców1) 

60 50 50 45 

Objaśnienia: 
1) 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. 

Kryteria zdrowotne (WHO)  

Jedna ze stosowanych w Polsce definicji hałasu stanowi, iż hałasem jest każdy dźwięk, 

który w danych warunkach jest szkodliwy dla zdrowia, powoduje uciążliwości, lub jest po 

prostu nie akceptowalny z różnych powodów. Formuła ta dobrze współbrzmi z ogólną 

definicją zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Według której zdrowiem 

nazywamy stan pełni dobrego samopoczucia w sferze: fizycznej, psychicznej (mentalnej)  

i społecznej, a nie tylko brak konkretnego schorzenia. [3]  

Oddziaływanie hałasu na człowieka ma charakter niespecyficzny, nie w każdym 

przypadku dany bodziec powoduje wystąpienie określonego, poznanego wcześniej efektu. 

Subiektywna wrażliwość człowieka, predyspozycje odbioru dźwięku decydują o nasileniu 

 i charakterze jego reakcji emocjonalnych i fizjologicznych na hałas. Skutki oddziaływania 

hałasu na organizm i wszystkie jego funkcje mogą być różnorodne i liczne. Wyniki badań 

wpływu hałasu na zdrowie i działalność człowieka zostały podsumowane w: 

� Night Noise Guidelines for Europe. World Health Organization. (WHO, 2009) 

� Good Practice Guide on noise exposure and potential health effects. EEA Technical 

Report No 11/2010 (EEA, 2010). 

Skutki zagrożenia hałasem, w zależności od poziomu dźwięku, usystematyzować 

można następująco: utrata słuchu, zakłócenia snu, osłabienie procesów poznawczych, 

osłabienie zdrowia psychicznego, psychofizjologiczne reakcje stresowe, zwiększone ryzyko 

chorób krążenia, uciążliwości i dokuczliwości hałasu.  

Po przekroczeniu pewnych wartości poziomów dźwięków (wartości progowych) 

oddziaływanie hałasu powoduje konkretny efekt. W wytycznych WHO, zarówno dla pory 

dziennej jak i dla pory nocy, zestawiono wartości poziomów mających charakter wartości 
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progowych, z punktu widzenia zdrowia. Na ich podstawie WHO określiło odnoście klimatu 

akustycznego, cel strategiczny (długofalowy) osiągnięcie wartości poziomu dźwięku w porze 

nocnej LN = 40 dB oraz cel przejściowy (doraźny) osiągnięcie wartości poziomu dźwięku  

w porze nocnej LN = 55 dB. Wartości progowe wyznaczające zakresy zdrowotnego 

oddziaływania hałasu przedstawiono w tab. 2.5. 

 

Tab. 2.5. Wartości progowe wyznaczające zakresy zdrowotnego oddziaływania hałasu [3] 

Lp. Kryterium oceny/ryzyka Wskaźnik, pora doby Graniczna wartość poziomu dźwięku 

1. Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych LAeq, poziom dzienny 65 dB 

2. Poważna uciążliwość LAeq, poziom dzienny 55 dB 

3. Umiarkowana uciążliwość LAeq, poziom dzienny 50 dB 

4. Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych LAeq, poziom nocny 55 dB 

5. Zakłócenia snu LAeq, poziom nocny 40/55 dB 

Inne kryteria i sposoby oceny 

W odniesieniu do opracowanych map akustycznych, zgodnie z rozporządzeniem 

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. 2007 Nr 187 

poz. 1340), procedura oceny warunków akustycznych środowiska wymaga wyznaczenia 

liczby osób eksponowanych na hałas w poszczególnych klasach poziomów dźwięku [2,37]:  

� dla LDWN: 55-60 dB, 60-65 dB, 65-70 dB, 70-75 dB, > 75 dB,  

� dla LN: 50-55 dB, 55-60 dB, 60-65 dB, 65-70 dB, 70-75 dB, > 75 dB,  

Podział na poszczególne klasy pozwala m.in. na określenie dolnej i górnej granicy analiz 

(wartość poziomu LDWN, LN) oraz ekspozycji ludności (całkowitej, cząstkowej lub jej 

rozkład).  

3. Źródła hałasu w środowisku 

Przebiegające przez województwo korytarze transportowe o zasięgu międzynarodowym 

 i krajowym stanowią ważny węzeł komunikacyjny i kształtują klimat akustyczny regionu. 

Przez teren województwa przebiegają: 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). 

Klimat akustyczny w regionie kształtowany jest głównie przez hałas drogowy. 

Większość ciągów drogowych przebiega przez tereny chronione akustycznie. W latach  

2006 – 2016 nastąpił stopniowy wzrost liczby kilometrów dróg ogółem o 15 % (rok bazowy 

2006). Spowodowane jest to budową i oddaniem do użytku nowych dróg. Ponadto istotną rolę 

 i wpływ na poziomy hałasu drogowego ma dynamiczny wzrost liczby pojazdów 

samochodowych. W 2016 r. (rok bazowy 2006) liczba pojazdów ogółem wzrosła o 58 % 

 w tym: pojazdów osobowych o 61 %, pojazdów ciężarowych o 48 %, ciągników o 40%. 

Zmiany długości dróg publicznych i liczby zarejestrowanych pojazdów przestawiono na  

rys. 3.1 i rys. 3.2.  
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Analiza generalnego pomiaru ruchu wykonana przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych w 2015 r. na istniejącej sieci dróg województwa podkarpackiego (z wyjątkiem 

tych odcinków, dla których zarządcami są prezydenci miast na prawach powiatu) wykazała, 

że na sieci dróg: 

− krajowych średni dobowy ruch roczny (ŚDRR) wynosił 9226 poj./dobę w tym: na drogach 

międzynarodowych 11296 poj./dobę i pozostałych drogach krajowych 8025 poj./dobę. 

Wskaźnik zmian ruchu w latach 2010-2015 wynosił 1,11 w tym: na drogach 

międzynarodowych 0,93 i pozostałych drogach krajowych 1,31. 

− wojewódzkich średni dobowy ruch roczny (ŚDRR) wynosił 3946 poj./dobę, w okresie 

objętym pomiarem 2010 – 2015 zarejestrowano wzrost ruchu o ok. 4 %, wskaźnik zmian 

ruchu w latach 2010 – 2015 wynosił 1,04 [8]. 

 
 

Rys. 3.1. Zmiany długości dróg publicznych w województwie podkarpackim w latach 2006-2016, przy 

założeniu, że wartość wskaźników w 2006 roku równa jest 100% [4] 

 

 
 

Rys.3.2. Zmiany liczby zarejstrowanych pojazdów w latach 2006-2016 w województwie podkarpackim, przy 

założeniu, że wartość wskaźników w 2006 r. równa była 100 % [4] 

 

Znacznie mniejsza jest skala oddziaływania hałasu kolejowego. Linie kolejowe 

usytuowane są z dala od terenów chronionych akustycznie. Magistrala kolejowa E30 relacji 

Niemcy – Ukraina to główny ciąg kolejowy przebiegający przez województwo. Liczba 

długości linii kolejowych do 2012 r. stopniowo wzrosła, a potem zaczęła spadać. 

Prawdopodobnie spowodowane jest to zawieszeniem niedochodowych i nie cieszących się 

zainteresowaniem linii. Zmiany długości eksploatowanych linii kolejowych w województwie 

przestawiono na rys. 3.3. 
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Rys. 3.3. Zmiany długości eksploatowanych linii kolejowych w województwie podkarpackim w latach 2006-2016, 

przy założeniu, że wartość wskaźników w 2006 roku równa jest 100% [4] 
 

Na terenie województwa źródłem hałasu lotniczego są operacje lotnicze na  

7 lotniskach cywilnych (Iwonicz, Krosno, Mielec, Turbia, Rzeszów, Rzeszów Jasionka, 

Sanok – Baza) oraz 17 lądowiskach (Arłamów, Bezmiechowa, Brzozów – Szpital, Dolina 

Ruchlinu Horodek, Dolina Ruchlinu Żernica, Ikar Jasło, Krosno – Szpital, Laszki, Lesko – 

Szpital, Lubaczów – Szpital, Mielec Szpital, Oleszyce, Przemyśl, Rzeszów Szpital, Sanok – 

Baza, Sanok – Szpital, Stara Wieś). 

Port lotniczy Rzeszów – Jasionka pełni szczególną rolę dla regionu. Analiza ruchu 

pasażerskiego oraz startów i lądowań w latach 2007 – 2016 wykazała sukcesywny wzrost  

ww. parametrów. Ruch pasażerski wzrósł o 137 %, zaś liczba operacji lotniczych (startów  

i lądowań) o 107 % w stosunku do roku bazowego 2007. Operacje lotnicze i ruch pasażerski 

na lotnisku przedstawiono na rys 3.4.  

 
Rys. 3.4. Operacje lotnicze i ruch pasażerski na lotnisku Rzeszów – Jasionka w latach 2007-2016 [17] 

 

Hałas przemysłowy generowany jest 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 2012 – 2016 r. 

wykazała tendencję wzrostową ilości zrejestrowanych jednostek i podmiotów gospodarczych 

w stosunku do 2012 r. (o ok. 8 % dla działalności ogółem). Wzrost w poszczególnych klasach 

przedstawiał się następująco:  

� wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę  

i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 164 %, 
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� informacja i komunikacja – 35 %,  

� pozostała działalność usługowa – 16 %, 

� działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 19 %,   

� budownictwo – 10 %,  

� transport i gospodarka magazynowa – 8 %  

� przetwórstwo przemysłowe – 8 % [5].  

Wzrost długości dróg sieci komunikacyjnej i wzrost eksploatowanych pojazdów 

 w województwie wskazuje, że zasadniczym generatorem hałasu jest ruch drogowy. Linie 

kolejowe, trasy wzniesień i nalotów stanowią problem na mniejszych obszarach. Zakłady 

przemysłowe, instalacje, generują hałas przemysłowy o charakterze lokalnym. 

4. Badania wykonane przez WIOŚ w Rzeszowie   

4.1.Hałas przemysłowy 

Działania organów ochrony środowiska i postęp techniczny skutecznie przyczyniają się 

do zmniejszenia uciążliwości hałasu pochodzącego od źródeł przemysłowych. Hałas 

przemysłowy obejmuje swoim zasięgiem obszary sąsiadujące bezpośrednio z zakładem, 

instalacją lub urządzeniem.  

Ocenę stanu zagrożenia środowiska hałasem przemysłowym w latach 2012 – 2016 

oparto na wynikach pomiarów podmiotów gospodarczych, zobowiązanych na mocy prawa  

i decyzji administracyjnych do ich wykonania oraz badaniach kontrolnych zrealizowanych 

przez WIOŚ w Rzeszowie. Zakłady skontrolowane emitujące hałas, przekraczające poziomy 

dopuszczalne w zakresach przedstawiono w tab. 4.1.1 Liczbę przeprowadzonych kontroli oraz 

skontrolowanych urządzeń w latach 2012 – 2016 zawarto w tab. 4.1.2 

W 2012 r. w wyniku przeprowadzonych 21 kontroli podmiotów biorących udział  

w obrocie maszyn i urządzeń, w trakcie 5 kontroli stwierdzono niezgodności w przypadku  

10 urządzeń.  

W 2013 r. w wyniku przeprowadzonych 21 kontroli podmiotów biorących udział 

 w obrocie maszyn i urządzeń, w trakcie 2 kontroli stwierdzono niezgodności w przypadku 

 2 urządzeń. 

W 2014 r. w wyniku przeprowadzonych 21 kontroli podmiotów biorących udział  

w handlowym obrocie maszyn i urządzeń, w trakcie 2 kontroli stwierdzono niezgodności dla 

3 urządzeń.  

W 2015 r. w wyniku przeprowadzonych 17 kontroli podmiotów biorących udział  

w handlowym obrocie maszyn i urządzeń, w trakcie 2 kontroli stwierdzono niezgodności dla 

3 urządzeń. 

W 2016 r. wyniku przeprowadzonych 14 kontroli podmiotów biorących udział  

w handlowym obrocie maszyn i urządzeń, w trakcie 3 kontroli stwierdzono niezgodności dla 

3 urządzeń. 

W latach 2012 – 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

kontrolą objął 291 wyrobów podlegających Dyrektywie 2000/14/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z 8 maja 2000 r. o zbliżeniu przepisów prawnych Państw 
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Członkowskich dotyczących emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na 

zewnątrz pomieszczeń. 

Stwierdzone niezgodności i nieprawidłowości stanowiły 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. Niezgodności dotyczyły: 

� nieprawidłowego oznakowania LWA, 

� braku deklaracji zgodności WE dołączonej do wyrobu, 

� niekompletnej deklaracji zgodności WE, 

� rozbieżności pomiędzy wartością gwarantowanego poziomu mocy akustycznej LWA 

umieszczoną na urządzeniu a podaną w deklaracji zgodności, 

� przekroczenia dopuszczalnej wartości mocy akustycznej określonej w załączniku  

nr 2 do rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na 

zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.  

� braku oznaczenia LWA 

Stwierdzone 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 prowadzonych kontroli, po stwierdzonych niezgodnościach 

wyrobów z zasadniczymi wymaganiami, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska podjął następujące działania: 

− wydał 9 zarządzeń pokontrolnych, 

− przekazał 14 spraw do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska właściwych 

terenowo ze względu na siedzibę ustalonego producenta i importera wyrobów, 

− zastosował 1 środek, o których mowa w art. 40k ust. 2 ustawy o systemie oceny 

zgodności. 

 

Tab. 4.1.1. Hałas przemysłowy w województwie podkarpackim w latach 2012 – 2016 [13] 

Zakłady skontrolowane emitujące hałas a) 

Liczba 

punktów 

pomiarowych 

Zakłady, które 

dostosowały się 
do poziomów 

dopuszczalnych 

w 

roku 2016 

 przekraczające poziomy dopuszczalne a) 

ogółem razem 

% 

z 

razem, 

0,1-5 [dB] 5-10 [dB] 10-15 [dB] 15-20 [dB] 
ponad  

20 [dB] 

noc dzień noc dzień noc dzień noc dzień noc dzień noc 

142 42 61,9 12 19 5 3 1 2 1 0 0 2 505 4 
a) Zakłady w systemie ewidencji stanu akustycznego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.  

Uwzględniono emisję hałasu z zakładów (emisję hałasu z zakładu wyznacza się odejmując tło akustyczne od zmierzonego w danym punkcie 

poziomu dźwięku (imisja) 
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Tab. 4.1.2. Liczba przeprowadzonych kontroli oraz skontrolowanych urządzeń w województwie podkarpackim  

w latach 2012 – 2016 [12]  

Rok 

pomiarów 

Liczba 

przeprowadzonych 

kontroli 

Liczba kontroli  

z nieprawidłowościami 

Liczba 

skontrolowanych 

wyrobów 

Liczba 

wyrobów 

zakwestionowanych 

Liczba 

wyrobów 

oddanych 

do badań 

laboratoryjnych 

2012 21 5 68 0 0 

2013 21 2 67 2 0 

2014 21 2 65 3 0 

2015 17 2 51 3 0 

2016 14 3 40 3 0 

Razem: 94 14 291 11 0 

4.2. Hałas lotniczy 

W ramach Państwowego monitoringu środowiska systematyczne badania hałasu 

lotniczego w latach 2012 – 2016 nie były prowadzone. Obowiązek sporządzenia mapy 

akustycznej dotyczy lotnisk, na których odbywa się 50 tys. operacji rocznie, Port Lotniczy 

Rzeszów – Jasionka nie spełnia tego kryterium. Pomiary hałasu lotniczego wokół Portu 

Lotniczego Rzeszów – Jasionka na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

 w 2014 r. wykonał Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Zakres 

badań obejmował wyznaczenie wskaźników mających zastosowanie do ustalenia i kontroli 

warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: LAeqD i LAeqN. Pomiary 

wykonano zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska [36]. 

Prowadzono także symulacje uciążliwości lotniska wykorzystując model obliczeniowy na 

bazie programu INM 7.0c. Ze względu na bardzo małą ilość samolotów korzystających  

z Portu Lotniczego, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku na 

terenach wokół lotniska. Wybrane wyniki pomiarów zestawiono w tab. 4.2.1 

 i zaprezentowano na rys. 4.2.1.   

 

Tab. 4.2.1. Wyniki pomiarów poziomu hałasu 

lotniczego, Rzeszów – Jasionka, 2014 r. [10]  
 

Oznaczenie 

punktu 

pomiarowego 

Wartość 
równoważnego 

poziomu 

dźwięku A,  

w czasie 

odniesienia T, 

wyrażona 

wskaźnikiem  

Obliczona 

wartość 
równoważnego 

poziomu 

dźwięku A 

[dB] 

LAeqD LAeqN LAeqD LAeqN 

Punkt 

pomiarowy nr 1 
59,2 47,4 58,6 49,1 

Punkt 

pomiarowy nr 2 
58,4 46,6 58,0 48,4 

Rys. 4.2.1. Zasięg stref hałasu lotniczego  

Rzeszów – Jasionka, 2014 r. [10] 

4.3 Hałas drogowy 

W latach 2012 – 2016 pomiary hałasu drogowego prowadzono na drogach: krajowych, 

wojewódzkich, powiatowych i miejskich. Corocznie liczba punktów pomiarowych, w których 
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oznaczano wskaźniki mające zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze 

środowiska w odniesieniu do jednej doby (LAeqD, LAeqN) była różna, zaś dla wskaźników 

mających zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony 

środowiska przed hałasem (LDWN, LN) taka sama. Corocznie długość zbadanych odcinków 

dróg była różna. 

W latach 2012 – 2016 zakres badań monitoringowych hałasu drogowego obejmował: 

� 15 punktów poziomów długookresowego średniego poziomu dźwięku (LDWN, LN) – 

pomiary prowadzono w obrębie 15 miejscowości: Dębica, Dukla, Jarosław, Jasło, 

Leżajsk, Lubaczów, Mielec, Polańczyk, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, 

Sokołów Małopolski, Stalowa Wola, Tarnobrzeg. 

� 67 punktów pomiarów równoważnego poziomu hałasu (LAeqD w 67, LAeqN w 52), 

pomiary prowadzono w obrębie 20 miejscowości: Dębica, Głogów Małopolski, 

Iwonicz-Zdrój, Jarosław, Jasło, Lesko, Leżajsk, Lubaczów, Łączki, Mielec, Nowy 

Żmigród, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Rymanów-Zdrój, Sanok, Sokołów 

Małopolski, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Zarszyn.  

Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego w województwie 

podkarpackim w latach 2012 – 2016 zestawiono w tab. 4.3.1. 

Tab. 4.3.1. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego w województwie podkarpackim  

w latach 2012 – 2016 [25,26]  

Lokalizacja punktu pomiarowego  
Wskaźnik hałasu 

LDWN LN LAeqD LAeqN 

Rok 2012 

Sanok 1 1 5  

Stalowa Wola 1 1 3 1 

Ropczyce 1 1 3 1 

Suma punktów pomiarowych 3 3 11 2 

Rok 2013 

Dukla 1 1   

Jarosław  1 1 6 6 

Nowy Żmigród   1 1 

Mielec 1 1 6 6 

Zarszyn   1 1 

Suma punktów pomiarowych 3 3 14 14 

Rok 2014 

Iwonicz-Zdrój   1  

Jasło 1 1 5 1 

Lubaczów 1 1 4 4 

Polańczyk 1 1   

Rymanów-Zdrój   1  

Suma punktów pomiarowych 3 3 11 5 

Rok 2015 

Dębica 1 1 3 3 

Przeworsk 1 1 5 5 

Tarnobrzeg  1 1 5 5 

Suma punktów pomiarowych 3 3 13 13 

Rok 2016 

Głogów Małopolski   3 3 

Lesko   2 2 

Leżajsk 1 1 4 4 

Łączki   1 1 

Przemyśl 1 1 6 6 

Sokołów Małopolski  1 1 2 2 

Suma punktów pomiarowych 3 3 18 18 
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Wskaźniki: LDWN, LN 

Oceny klimatu akustycznego w latach 2012 – 2016 dokonano na podstawie wyników 

pomiarów poziomów hałasu określonego wskaźnikami mającymi zastosowanie do 

prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem,  

w szczególności do sporządzenia map akustycznych: LDWN oraz LN. Wskaźniki te 

umożliwiają uwzględnienie zmienności hałasu w długookresowym czasie obserwacji, 

zarówno związanej ze zmianami emisji źródła, jak również odmiennymi warunkami 

propagacji hałasu w różnych warunkach atmosferycznych. 

Lokalizacje punktów pomiarowych zaprezentowano na rys. 4.3.1. Wyniki pomiarów 

hałasu drogowego zestawiono w tab. 4.3.2. i na rys. 4.3.4.-4.3.5. Liczbę punktów 

pomiarowych w poszczególnych klasach przekroczeń hałasu drogowego na terenach 

chronionych przedstawiono w tab. 4.3.3. Udział procentowy punktów pomiarowych hałasu 

drogowego na terenach mieszkalnych i udział procentowy długości odcinków zbadanych 

dróg, na których emisja przekracza poziom dopuszczalny zaprezentowano na rys. 4.3.6.-4.3.9. 

W latach 2012 – 2016 odnotowano dla wskaźnika: 

�  LDWN ok. 7 % udział punktów pomiarowych hałasu drogowego na terenach 

mieszkalnych w zakresie: brak przekroczeń, ok. 60 % udział punktów pomiarowych 

hałasu drogowego na terenach mieszkalnych w zakresie: 0-5 dB, ok. 27 % udział 

punktów pomiarowych hałasu drogowego na terenach mieszkalnych w zakresie:  

5-10 dB, ok. 7 % udział punktów pomiarowych hałasu drogowego na terenach 

mieszkalnych w zakresie: 10-15 dB. 

� LDWN ok. 4 % udział długości odcinków zbadanych dróg w zakresie: brak przekroczeń, 

ok. 66 % udział długości odcinków zbadanych dróg w zakresie: 0-5 dB, ok. 25 % 

udział długości odcinków zbadanych dróg w zakresie: 5-10 dB, ok. 4 % udział 

długości odcinków zbadanych dróg w zakresie: 10-15 dB. 

� LN ok. 7 % udział punktów pomiarowych hałasu drogowego na terenach mieszkalnych 

 w zakresie: brak przekroczeń, ok. 60 % udział punktów pomiarowych hałasu 

drogowego na terenach mieszkalnych w zakresie: 0-5 dB, ok. 33 % udział punktów 

pomiarowych hałasu drogowego na terenach mieszkalnych w zakresie: 5-10 dB. 

� LN ok. 7 % udział długości odcinków zbadanych dróg w zakresie: brak przekroczeń,  

ok. 65 % udział długości odcinków zbadanych dróg w zakresie: 0-5 dB, ok. 28 % 

udział długości odcinków zbadanych dróg w zakresie: 5-10 dB. 

W latach 2012 – 2016 w odniesieniu do wskaźnika LDWN nie odnotowano przekroczeń 

powyżej 15 dB, zaś dla wskaźnika LN powyżej 10 dB. Największą ilość przekroczeń dla 

udziału procentowego punktów pomiarowych hałasu drogowego na terenach mieszkalnych 

 i udziału procentowego długości odcinków zbadanych dróg dla wskaźników LDWN i LN 

odnotowano w przedziale 0-5 dB. 
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Rys. 4.3.1. Lokalizacja punktów pomiarowych w województwie podkarpackim w latach 2012 – 2016, 

długookresowy średni poziom dźwięku LDWN i LN [1, 11, 12] 

 

Rys. 4.3.2. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu 

drogowego; Sanok ul. Krakowska [12] 

Rys. 4.3.3. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu 

drogowego; Mielec, ul. Wolności [12] 
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Tab. 4.3.2. Wyniki pomiarów hałasu drogowego przeprowadzonego w województwie podkarpackim w latach 

2012 – 2016, długookresowy średni poziom dźwięku [27] 

Lokalizacja punktu  

pomiarowego  

Dopuszczalny 

poziom  

LDWN
 

Wynik 

pomiaru 

LDWN 

Wielkość 
przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom  

LN
 

Wynik 

pomiaru 

LN
  

Wielkość 
przekroczenia 

[dB] 

Rok 2012 

Sanok, ul. Krakowska 68 75,0 7,0 59 66,5 7,5 

Stalowa Wola, ul. 

Popiełuszki 
68 69,8 1,8 59 61,6 2,6 

Ropczyce, ul. 3-go Maja 64 71,6 7,6 59 64,0 5,0 

Rok 2013 

Dukla, ul. Traktat Węgierski 68 73,6 5,6 59 66,6 7,6 

Jarosław, ul. Kraszewskiego 68 70,0 2,0 59 61,8 2,8 

Mielec, ul. Wolności 68 72,3 4,3 59 63,8 4,8 

Rok 2014 

Jasło, ul. Kościuszki 68 72,1 4,1 59 63,4 4,4 

Lubaczów, ul. Sobieskiego 68 68,9 0,9 59 59,6 0,6 

Polańczyk, ul. Zdrojowa 50 61,1 11,1 45 53,0 8,0 

Rok 2015 

Dębica, ul. Kościuszki 68 71,4 3,4 59 62,1 3,1 

Przeworsk, ul. Gorliczyńska 64 72,4 8,4 59 64,3 5,3 

Tarnobrzeg, ul. Sikorskiego  68 71,3 3,3 59 63,9 4,9 

Rok 2016 

Leżajsk, ul. Siedlanka 64 67,8 3,8 59 58,8 0,0 

Przemyśl, ul. Grunwaldzka 68 70,5 2,5 59 62,8 3,8 

Sokołów Małopolski,  

ul. Sienkiewicza 
68 64,4  0,0 59 55,3 0,0 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 
LDWN  długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia 

(rozumianej jak przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jak przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy 

(rozumianej jak przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600), 

LN długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jak przedział 

czasu od godz. 2200 do godz. 600). 

Przekroczenie dopuszczalnych poziomów w przedziałach: 

     

brak przekroczeń 0-5 dB 5-10 dB 10-15 dB powyżej 15 dB 
 

 
Rys. 4.3.4. Hałas drogowy w województwie 

podkarpackim w latach 2012 – 2016, długookresowy 

średni poziom dźwięku LDWN [27] 

 
Rys. 4.3.5. Hałas drogowy w województwie 

podkarpackim w latach 2012 – 2016, długookresowy 

średni poziom dźwięku LN [27] 
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Tab. 4.3.3. Liczba punktów pomiarowych w poszczególnych klasach przekroczeń hałasu drogowego na terenach 

chronionych w województwie podkarpackim w latach 2012 – 2016, długookresowy średni poziom dźwięku LDWN 

i LN [27] 

Lokalizacja punktu 

pomiarowego 

Liczba punktów z przekroczeniem poziomów dopuszczalnych 

brak przekroczeń 0-5 [dB] 5-10 [dB] 10-15 [dB] 15-20 [dB] >20 [dB] 

Rok 2012 

LDWN 

Ropczyce  0 0 1 0 0 0 

Sanok 0 0 1 0 0 0 

Stalowa Wola 0 1 0 0 0 0 

Województwo 0 1 2 0 0 0 

LN 

Ropczyce  0 1 0 0 0 0 

Sanok 0 0 1 0 0 0 

Stalowa Wola 0 1 0 0 0 0 

Województwo 0 2 1 0 0 0 

Rok 2013 

LDWN 

Dukla 0 0 1 0 0 0 

Jarosław 0 1 0 0 0 0 

Mielec 0 1 0 0 0 0 

Województwo 0 2 1 0 0 0 

LN 

Dukla 0 0 1 0 0 0 

Jarosław 0 1 0 0 0 0 

Mielec 0 1 0 0 0 0 

Województwo 0 2 1 0 0 0 

Rok 2014 

LDWN 

Jasło 0 1 0 0 0 0 

Lubaczów 0 1 0 0 0 0 

Polańczyk 0 0 0 1 0 0 

Województwo 0 2 0 1 0 0 

LN 

Jasło 0 1 0 0 0 0 

Lubaczów 0 1 0 0 0 0 

Polańczyk 0 0 1 0 0 0 

Województwo 0 2 1 0 0 0 

Rok 2015 

LDWN 

Dębica 0 1 0 0 0 0 

Przeworsk 0 0 1 0 0 0 

Tarnobrzeg 0 1 0 0 0 0 

Województwo 0 2 1 0 0 0 

LN 

Dębica 0 1 0 0 0 0 

Przeworsk 0 0 1 0 0 0 

Tarnobrzeg 0 1 0 0 0 0 

Województwo 0 2 1 0 0 0 

Rok 2016 

LDWN 

Leżajsk 0 1 0 0 0 0 

Przemyśl 0 1 0 0 0 0 

Sokołów Małopolski 1 0 0 0 0 0 

Województwo 1 2 0 0 0 0 

LN 

Leżajsk 1 0 0 0 0 0 

Przemyśl 0 1 0 0 0 0 

Sokołów Małopolski 1 0 0 0 0 0 

Województwo 2 1 0 0 0 0 
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Rys. 4.3.6. Udział procentowy punktów pomiarowych hałasu drogowego na terenach mieszkalnych,  

długookresowy średni poziom dźwięku LDWN [27] 

 

 
 

Rys. 4.3.7. Udział procentowy punktów pomiarowych hałasu drogowego na terenach mieszkalnych,  

długookresowy średni poziom dźwięku LN [27] 

 

 
 
 

Rys. 4.3.8. Udział procentowy długości odcinków zbadanych dróg, od których emisja przekracza  

poziom dopuszczalny, długookresowy średni poziom dźwięku LDWN [27] 

 

 
 

Rys. 4.3.9. Udział procentowy długości odcinków zbadanych dróg, od których emisja przekracza  

poziom dopuszczalny, długookresowy średni poziom dźwięku LN [27] 
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Wskaźniki: LAeqD, LAeqN 

Oceny klimatu akustycznego w latach 2012 – 2016 dokonano na podstawie wyników 

pomiarów poziomów hałasu określonego wskaźnikami hałasu mającymi zastosowanie  

do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: 

LAeqD oraz LAeqN.  

Lokalizacje punktów pomiarowych zaprezentowano na rys. 4.3.11. Wyniki pomiarów 

hałasu drogowego zestawiono w tab. 4.3.4. i na rys. 4.3.12.-4.3.13. W tab. 4.3.5.-4.3.7 

przedstawiono liczbę punktów pomiarowych w poszczególnych klasach przekroczeń hałasu 

drogowego na terenach chronionych, hałas drogowy w miastach oraz monitoring 

szczególnych uciążliwości hałasu samochodowego w województwie podkarpackim w latach 

2012 – 2016. Udział procentowy punktów pomiarowych hałasu drogowego na terenach 

mieszkalnych i udział procentowy długości odcinków zbadanych dróg, od których emisja 

przekracza poziom dopuszczalny zaprezentowano na rys. 4.3.14.-4.3.17. 

W latach 2012 – 2016 odnotowano dla wskaźnika: 

�  LAeqD ok. 33 % udział punktów pomiarowych hałasu drogowego na terenach 

mieszkalnych w zakresie: brak przekroczeń, ok. 57 % udział punktów pomiarowych 

hałasu drogowego na terenach mieszkalnych w zakresie: 0-5 dB, ok. 10 % udział 

punktów pomiarowych hałasu drogowego na terenach mieszkalnych w zakresie: 

 5-10 dB. 

� LAeqD ok. 26 % udział długości odcinków zbadanych dróg w zakresie: brak przekroczeń,  

ok. 61 % udział długości odcinków zbadanych dróg w zakresie: 0-5 dB, ok. 13 % 

udział długości odcinków zbadanych dróg w zakresie: 5-10 dB. 

� LAeqN ok. 35 % udział punktów pomiarowych hałasu drogowego na terenach 

mieszkalnych w zakresie: brak przekroczeń, ok. 44 % udział punktów pomiarowych 

hałasu drogowego na terenach mieszkalnych w zakresie: 0-5 dB, ok. 21 % udział 

punktów pomiarowych hałasu drogowego na terenach mieszkalnych w zakresie:  

5-10 dB. 

� LAeqN ok. 31 % udział długości odcinków zbadanych dróg w zakresie: brak przekroczeń,  

ok. 47 % udział długości odcinków zbadanych dróg w zakresie: 0-5 dB, ok. 21 % 

udział długości odcinków zbadanych dróg w zakresie: 5-10 dB. 

W latach 2012 – 2016 w odniesieniu do wskaźnika LAeqD i LAeqN nie odnotowano 

przekroczeń powyżej 10 dB. 
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Rys. 4.3.10. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu drogowego; Łączki [12] 

 
Rys. 4.3.11. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu drogowego w województwie podkarpackim w latach  

2012 – 2016 r., równoważny poziom dźwięku LAeqD, LAeqN [1, 11, 12] 
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Tab.4.3.4. Wyniki pomiarów hałasu drogowego przeprowadzonego w województwie podkarpackim w latach 

2012 – 2016, równoważny poziom dźwięku LAeqD, LAeqN [27] 

Lokalizacja punktu  

pomiarowego 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqD
 

Wynik 

pomiaru 

LAeqD
 

Wielkość 
przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqN
 

Wynik 

pomiaru 

LAeqN
 

Wielkość 
przekroczenia 

[dB] 

Rok 2012 

Sanok, ul. Jana Pawła II 61 63,1 2,1    

Sanok, ul. Staszica 65 68,3 3,3    

Sanok, ul. Mickiewicza 61 62,8 1,8    

Sanok, ul. Kościuszki 65 66,5 1,5    

Sanok, ul. Lipińskiego 65 68,7 3,7    

Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 65 66,2 1,2    

Stalowa Wola, ul. Okulickiego 65 64,5 0,0    

Stalowa Wola, ul. Żwirki i Wigury 65 67,2 2,2 56 58,7 2,7 

Ropczyce, ul. Św. Barbary 65 62,9 0,0 56 56,9 0,9 

Ropczyce, ul. Piłsudskiego 65 61,8 0,0    

Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 61 61,2 0,2    

Rok 2013 

Jarosław, ul. Stefana Czarnieckiego 65 58,6 0,0 56 53,4 0,0 

Jarosław, ul. Tadeusza Kościuszki 61 60,8 0,0 56 54,0 0,0 

Jarosław, ul. Pełkińska 65 68,0 3 56 56,4 0,4 

Jarosław,  

ul. Józefa Poniatowskiego 
65 66,7 1,7 56 59,2 3,2 

Jarosław, ul. Przemyska 65 57,8 0,0 56 50,2 0,0 

Jarosław, ul. Spytka z Jarosławia 61 52,7 0,0 56 43,7 0,0 

Nowy Żmigród, ul. Dukielska 65 64,9 0,0 56 63,0 7 

Mielec, al. Ducha Świętego 65 63,6 0,0 56 56,8 0,8 

Mielec,  

ul. Kazimierza Jagiellończyka 
65 67,3 2,3 56 58,0 2,0 

Mielec, ul. Jana Kilińskiego 61 67,1 6,1 56 57,9 1,9 

Mielec, ul. Adama Mickiewicza 65 69,6 4,6 56 61,7 5,7 

Mielec, al. Niepodległości 65 66,5 1,5 56 63,8 7,8 

Mielec, ul. Wincentego Witosa 61 66,7 5,7 56 61,4 5,4 

Zarszyn, ul. Podkarpacka 65 68,7 3,7 56 64,0 8 

Rok 2014 

Iwonicz - Zdrój, ul. Słoneczna 65 61,7 0,0    

Jasło, ul. Grota Roweckiego 61 66,0 5,0    

Jasło, ul. Jagiełły  65 65,8 0,8    

Jasło, ul. Kołłątaja 65 64,4 0,0    

Jasło, ul. 3 Maja 65 65,8 0,8 56 58,0 2 

Jasło, ul. Mickiewicza 61 66,1 5,1    

Lubaczów, ul. Kościuszki 61 66,0 5,0 56 55,3 0,0 

Lubaczów, ul. Mickiewicza 61 63,4 2,4 56 56,0 0,0 

Lubaczów, ul. Słowackiego 65 60,1 0,0 56 53,4 0,0 

Lubaczów, ul. Wyszyńskiego 61 67,3 6,3 56 60,2 4,2 

Rymanów - Zdrój, ul. Zdrojowa 65 63,8 0,0    

Rok 2015 

Dębica, ul. Rzeszowska 65 67,0 2,0 56 61,2 5,2 

Dębica, ul. Świętosława 65 58,9 0,0 56 48,1 0,0 

Dębica, ul. Krakowska 65 65,8 0,8 56 59,7 3,7 

Przeworsk, ul. Grunwaldzka 65 65,2 0,2 56 55,4 0,0 

Przeworsk, ul. Konopnickiej 65 55,4 0,0 56 41,1 0,0 

Przeworsk, ul. Krasickiego 65 60,4 0,0 56 50,1 0,0 

Przeworsk, ul. Słowackiego 61 67,0 6,0 56 58,8 2,8 

Przeworsk, ul. Tysiąclecia 65 66,6 1,6 56 59,4 3,4 

Tarnobrzeg, ul. 11 Listopada 65 65,1 0,1 56 55,0 0,0 

Tarnobrzeg, ul. Kopernika 65 63,9 0,0 56 55,2 0,0 

Tarnobrzeg, ul. Kwiatkowskiego 65 64,5 0,0 56 55,9 0,0 

Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 65 63,8 0,0 56 55,5 0,0 

Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 65 69,1 4,1 56 61,3 5,3 

Rok 2016 

Głogów Małopolski,  

ul. Rzeszowska 
65 69,6 4,6 56 64,4 8,4 

Głogów Małopolski,  

ul. Sikorskiego 
65 66,9 1,9 56 61,9 5,9 

Głogów Małopolski,  

ul. Wojska Polskiego  
65 63,0 0,0 56 53,8 0,0 

Lesko, ul. Kościuszki 61 57,2 0,0 56 43,2 0,0 

Lesko, ul. Piłsudskiego 65 67,0 2,0 56 58,7 2,7 

Leżajsk, ul. Mickiewicza 65 68,1 3,1 56 59,6 3,6 

Leżajsk, ul. Rzeszowska 65 68,0 3,0 56 60,0 4,0 
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Leżajsk, ul. Sanowa 65 66,9 1,9 56 58,3 2,3 

Leżajsk, ul. Słowackiego 65 65,6 0,6 56 58,3 2,3 

Łączki, Wielka pętla bieszczadzka 61 68,3 7,3 56 57,4 1,4 

Przemyśl, ul. 3-go Maja  65 65,4 0,4 56 57,5 1,5 

Przemyśl, ul. St. Augusta  65 63,9 0,0 56 57,1 1,1 

Przemyśl, ul. Jagiellońska 65 70,9 5,9 56 61,2 5,2 

Przemyśl, ul. Krasińskiego 65 66,0 1,0 56 57,1 1,1 

Przemyśl, ul. Mickiewicza 65 65,6 0,6 56 55,9 0,0 

Przemyśl, ul. Słowackiego 65 67,5 2,5 56 59,7 3,7 

Sokołów Małopolski, 

 ul. Podstawskiego  
65 65,5 0,5 56 59,3 3,3 

Sokołów Małopolski,  

ul. Tysiąclecia 
65 68,2 3,2 56 63,5 7,5 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 2200). 

LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600). 

Przekroczenie dopuszczalnych poziomów w przedziałach: 

     

brak przekroczeń 0-5 dB 5-10 dB 10-15 dB powyżej 15 dB 
 

 

 
Rys. 4.3.12. Hałas drogowy w województwie podkarpackim 

 w latach 2012 – 2016, równoważny poziom dźwięku  

LAeqD [27] 

 

 
Rys. 4.3.13. Hałas drogowy w województwie podkarpackim 

 w latach 2012 – 2016, równoważny poziom dźwięku  

LAeqN [27] 
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Tab. 4.3.5. Liczba punktów pomiarowych w poszczególnych klasach przekroczeń hałasu drogowego na terenach 

chronionych w województwie podkarpackim w latach 2012 – 2016, równoważny poziom dźwięku LAeqD, LAeqN 

[27] 
 Liczba punktów z przekroczeniem poziomów dopuszczalnych 

brak przekroczeń 0-5 [dB] 5-10 [dB] 10-15 [dB] 15-20 [dB] >20 [dB] 

Rok 2012 

Pora dzienna 

Ropczyce  2 1 0 0 0 0 

Sanok 0 5 0 0 0 0 

Stalowa Wola 1 2 0 0 0 0 

Województwo 3 8 0 0 0 0 

Pora nocna 

Ropczyce  0 1 0 0 0 0 

Sanok 0 0 0 0 0 0 

Stalowa Wola 0 1 0 0 0 0 

Województwo 0 2 0 0 0 0 

Rok 2013 

Pora dzienna 

Jarosław 4 2 0 0 0 0 

Nowy Żmigród 1 0 0 0 0 0 

Mielec 1 3 2 0 0 0 

Zarszyn 0 1 0 0 0 0 

Województwo 6 6 2 0 0 0 

Pora nocna 

Jarosław 4 2 0 0 0 0 

Nowy Żmigród 0 0 1 0 0 0 

Mielec 0 3 3 0 0 0 

Zarszyn 0 0 1 0 0 0 

Województwo 4 5 5 0 0 0 

Rok 2014 

Pora dzienna 

Iwonicz-Zdrój 1 0 0 0 0 0 

Jasło 1 3 1 0 0 0 

Lubaczów 1 2 1 0 0 0 

Rymanów-Zdrój 1 0 0 0 0 0 

Województwo 4 5 2 0 0 0 

Pora nocna 

Iwonicz-Zdrój 0 0 0 0 0 0 

Jasło 0 1 0 0 0 0 

Lubaczów 3 1 0 0 0 0 

Rymanów-Zdrój 0 0 0 0 0 0 

Województwo 3 2 0 0 0 0 

Rok 2015 

Pora dzienna 

Dębica 1 2 0 0 0 0 

Przeworsk 2 2 1 0 0 0 

Tarnobrzeg 3 2 0 0 0 0 

Województwo 6 6 1 0 0 0 

Pora nocna 

Dębica 1 1 1 0 0 0 

Przeworsk 3 2 0 0 0 0 

Tarnobrzeg 4 0 1 0 0 0 

Województwo 8 3 2 0 0 0 

Rok 2016 

Pora dzienna 

Głogów Małopolski 1 2 0 0 0 0 

Lesko 1 1 0 0 0 0 

Leżajsk 0 4 0 0 0 0 

Łączki 0 0 1 0 0 0 

Przemyśl 1 4 1 0 0 0 

Sokołów Małopolski 0 2 0 0 0 0 

Województwo 3 13 2 0 0 0 

Pora nocna 

Głogów Małopolski 1 0 2 0 0 0 

Lesko 1 1 0 0 0 0 

Leżajsk 0 4 0 0 0 0 

Łączki 0 1 0 0 0 0 

Przemyśl 1 4 1 0 0 0 

Sokołów Małopolski 0 1 1 0 0 0 

Województwo 3 11 4 0 0 0 
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Tab. 4.3.6. Hałas drogowy w miastach w województwie podkarpackim w latach 2012 – 2016, równoważny poziom dźwięku LAeqD, LAeqN [13] 

Miasto 

Długość ulic w mieście Średnie 

ważone 

natężenie 

ruchu, 

pojazdów/ 

godz. 

Udział 

pojazdów 

ciężkich 

 w ruchu 

w % 

ogółem w tym skontrolowanych 

przy których emisja hałasu przekracza maksymalny poziom dopuszczalny 60 dB 

Razem 0,1-5 

[dB] 

5-10 

[dB] 

10-15 

[dB] 

15-20 

[dB] 

ponad 20 

[dB] 

km 
w % 

skontrolowanych km 
% 

ogółem 
km 

Dębica 139,5 0,9 0,6 0,7 78 - 0,7 - - - . . 

Głogów Małopolski 53,2 0,6 1,1 0,6 100 0,2 0,4    292 6,5 

Iwonicz-Zdrój 17,5 0,3 1,7 0,3 100 0,3 - - - - 13 3,5 

Jarosław . 2,6 . 1,9 73,1 0,2 1,1 0,6 - - 649 4,5 

Jasło 156,4 1,4 0,9 1,4 100 0,2 1,2 - - - 27 11,6 

Lesko 26 1,0 3,8 0,7 70 - 0,7 - - - 428 2,3 

Leżajsk 59,2 1,2 2,0 1,2 100 - 1,2 - - - 505 4,9 

Lubaczów 52,8 2,4 4,5 2,4 100 0,6 1,8 - - - 131 7,8 

Mielec . 2,9 . 2,9 100 0,6 2,3 - - - 406 8,7 

Nisko . 1,0 . 1,0 100 - 1,0 - - - . . 

Przemyśl 205,3 3,4 1,7 3,4 100 0,4 2,8 0,2 - - 801 6,0 

Przeworsk 70,61 1,8 2,5 1,3 74 0,4 0,9 - - - . . 

Ropczyce 58,6 0,4 0,7 0,4 100 0,3 0,1 - - - 250 33,2 

Sanok 121,8 1,1 0,9 1,1 100 0,5 0,6 - - - 649 24,8 

Sokołów Małopolski 44,7 1,4 3,1 1,4 100 - 1,4 - - - 328 22,6 

Stalowa Wola 137,7 3,0 2,2 3,0 100 1,2 1,8 - - - 709 4,8 

Tarnobrzeg 169,1 1,9 1,1 1,9 100 1,0 0,9 - - - 554 4,5 

Tyczyn . 1,0 . 1,0 100 - 1,0 - - - 465 9,4 

 
 

Tab. 4.3.7. Monitoring szczególnych uciążliwości *) hałasu samochodowego w województwie podkarpackim w latach 2012-2016, równoważny poziom dźwięku LAeqD, LAeqN [13] 

Województwo 
Miasto/ 

Droga krajowa 
Liczba punktów ze szczególną uciążliwością* 

Liczba budynków położonych na odcinkach ze szczególną 
uciążliwością 

podkarpackie 94 1 1 

podkarpackie Przemyśl 1 1 
*) obszary o wartości powyżej wartości progowej określone w uchylonym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 81) 
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Rys. 4.3.14. Udział procentowy punktów pomiarowych hałasu drogowego na terenach mieszkalnych,  

równoważny poziom dźwięku LAeqD [27] 

 

 
Rys. 4.3.15. Udział procentowy punktów pomiarowych hałasu drogowego na terenach mieszkalnych,  

 równoważny poziom dźwięku LAeqN [27] 
 

 
 

 

Rys. 4.3.16. Udział procentowy długości odcinków zbadanych dróg, od których emisja przekracza poziom 

dopuszczalny, równoważny poziom dźwięku LAeqD [27] 
 

 
 

Rys. 4.3.17. Udział procentowy długości odcinków zbadanych dróg, od których emisja przekracza poziom 

dopuszczalny, równoważny poziom dźwięku LAeqN [27] 
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4.4 Hałas kolejowy 

W latach 2012 – 2016 zakres badań hałasu kolejowego obejmował 8 punktów 

pomiarów równoważnego poziomu hałasu (LAeqD, LAeqN), pomiary prowadzono w obrębie 

miejscowości: Żurawica oraz na odcinku linii kolejowej Nr 68 (Przeworsk, Leżajsk, Rudnik 

nad Sanem, Stalowa Wola). Lokalizację punktów pomiarowych i stanowisko pomiarowe 

przedstawiono na rys. 4.4.1 – 4.4.3. Szczegółowe zestawienie punktów pomiarowych, wyniki 

pomiarów monitoringu hałasu kolejowego i liczbę punktów pomiarowych w poszczególnych 

klasach pomiarowych w województwie podkarpackim w latach 2012 – 2016 zestawiono  

w tab. 4.4.1-4.4.3 i na rys. 4.4.4-4.4.5. Udział procentowy punktów pomiarowych hałasu 

kolejowego na terenach mieszkalnych zaprezentowano na rys. 4.4.6.-4.4.7. 

W 2015 r. nie odnotowano przekroczeń w żadnym punkcie pomiarowym (LAeqD  

i LAeqN.). W 2016 r. w przedziale 0-5 dB odnotowano 25 % udział punktów pomiarowych 

(LAeqD) i 50 % udział punktów pomiarowych (LAeqN). 

 

 

 

Rys.4.4.1 Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu kolejowego w województwie podkarpackim w latach  

2012-2016 r., równoważny poziom dźwięku LAeqD, LAeqN [1, 11, 12] 
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Rys. 4.4.2. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu 

kolejowego; Żurawica ul. Wapowskiego [12] 

Rys. 4.4.3. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu 

kolejowego; Stalowa Wola ul. Makowa [12] 

 
Tab. 4.4.1. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu hałasu kolejowego w województwie podkarpackim 

 w latach 2012 – 2016, równoważny poziom dźwięku LAeqD, LAeqN [25, 26]  

Lokalizacja punktu pomiarowego  
Wskaźnik hałasu 

LAeqD LAeqN LDWN LN 

Rok 2015 

Żurawica 4 4 - - 

Suma punktów pomiarowych 4 4 - - 

Rok 2016 

Linia kolejowa Nr 68 4 4 - - 

Suma punktów pomiarowych 4 4 - - 

 
Tab. 4.4.2. Wyniki pomiarów hałasu kolejowego przeprowadzonego w województwie podkarpackim w latach 

2012 – 2016, równoważny poziom dźwięku LAeqD, LAeqN [27] 

Lokalizacja punktu 

pomiarowego 

Dopuszczalny 

poziom 
LAeqD

 

Wynik 

pomiaru 
LAeqD

 

Wielkość 
przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 
LAeqN

 

Wynik 

pomiaru 
LAeqN

 

Wielkość 
przekroczenia 

[dB] 

Rok 2015 

Żurawica, ul Dworcowa  65 50,8 0,0 56 52,4 0,0 

Żurawica, ul. Kolejowa  61 49,5 0,0 56 51,1 0,0 

Żurawica, ul. Kolejowa 65 50,9 0,0 56 52,4 0,0 

Żurawica, ul. Wapowskiego  61 50,6 0,0 56 53,5 0,0 

Rok 2016 

Linia kolejowa Nr 68 

Przeworsk, ul. Wspólna 
61 52,5 0,0 56 54,5 0,0 

Linia kolejowa Nr 68 

Leżajsk, ul. Sanowa 
61 51,6 0,0 56 54,6 0,0 

Linia kolejowa Nr 68 

Rudnik nad Sanem, ul. Leśna 
61 60,2 0,0 56 61,3 5,3 

Linia kolejowa Nr 68 

Stalowa Wola, ul. Makowa 
61 61,3 0,3 56 64,6 8,6 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 2200). 

LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600). 

Przekroczenie dopuszczalnych poziomów w przedziałach: 

     

brak przekroczeń 0-5 dB 5-10 dB 10-15 dB powyżej 15 dB 
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Tab. 4.4.3. Liczba punktów pomiarowych w poszczególnych klasach przekroczeń hałasu kolejowego na terenach 

chronionych w województwie podkarpackim w latach 2012 – 2016, równoważny poziom dźwięku 

 LAeqD, LAeqN [27] 

 
Liczba punktów z przekroczeniem poziomów dopuszczalnych 

brak przekroczeń 0-5 [dB] 5-10 [dB] 10-15 [dB] 15-20 [dB] >20 [dB] 

Rok 2015 

Pora dzienna 

Żurawica 4 0 0 0 0 0 

Pora nocna 

 4 0 0 0 0 0 

Rok 2015 

Pora dzienna 

Linia kolejowa Nr 68 3 1 0 0 0 0 

Pora nocna 

Linia kolejowa Nr 68 2 0 2 0 0 0 

 
Rys. 4.4.4. Hałas kolejowy w województwie podkarpackim w latach 2015 – 2016,  

równoważny poziom dźwięku LAeqD [27] 

 

Rys. 4.4.5. Hałas kolejowy w województwie podkarpackim w latach 2015 – 2016,  

równoważny poziom dźwięku LAeqN [27] 
 

 
Rys. 4.4.6. Udział procentowy punktów pomiarowych hałasu kolejowego na terenach mieszkalnych,  

równoważny poziom dźwięku LAegD [27] 
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Rys. 4.4.7. Udział procentowy punktow pomiarowych hałasu kolejowego na terenach mieszkalnych,  

równoważny poziom dźwięku LAeqN [27] 
 

Szczegółowe wyniki badań hałasu lotniczego, drogowego i kolejowego prowadzonego 

 w województwie podkarpackim w latach 2012 – 2016 przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska dostępne są w opracowaniach i raportach oraz na stronie internetowej 

WIOŚ w Rzeszowie pod adresem: https://wios.rzeszow.pl/publikacje/opracowania-o-stanie-

srodowiska/wios-rzeszow/. 

5. Wyniki badań okresowych pomiarów poziomu hałasu  

 Zgodnie z art. 175 ustawy Prawo ochrony środowiska zarządzający drogą, linią 

kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem, jest obowiązany do ciągłych lub 

okresowych pomiarów poziomów energii wprowadzanych w związku z eksploatacją tych 

obiektów.  

Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone zostały w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią 

kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem. (Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824).  

Okresowe pomiary prowadzi się dla wyznaczenia wartości poziomów hałasu  

w środowisku, wyrażonych wskaźnikami LAeqD, LAeqN, obejmujących okres co najmniej 

jednej doby, wprowadzanego w związku z eksploatacją: 

� dróg publicznych o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów lub 

o procentowym udziale pojazdów ciężkich w potoku ruchu powyżej 20%, w przypadku 

średniego dobowego ruchu przekraczającego 5 tys. pojazdów,  

� linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 tys. pociągów rocznie,  

� linii tramwajowych w odniesieniu do odcinków torowisk o natężeniu ruchu powyżej 

100 tramwajów na dobę,  

� lotnisk, na których ma miejsce łącznie ponad 5 tys.  startów, lądowań i przelotów 

statków powietrznych w roku kalendarzowym, niezależnie od położenia lotniska,  

� portów morskich o zdolności przeładunkowej powyżej 10 mln t na rok, położonych na 

terenach aglomeracji.  

Okresowe pomiary poziomów hałasu, przeprowadza się co 5 lat. 
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Zestawienie otrzymanych wyników pomiarów okresowych od zarządzających 

obiektami zestawiono w tab. 5.1 oraz 5.2.  

 

Tab. 5.1. Zestawienie dróg publicznych, z których wyniki pomiarów okresowych przekazano do WIOŚ  
w Rzeszowie [12] 

Lp. Nazwa odcinka drogi objętego pomiarami Rok pomiarów 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

1. droga krajowa nr 9 odcinek Kolbuszowa − Nowa Dęba 2015 

2. droga krajowa nr 19 odcinek Nisko − Jeżowe 2015 

3. droga krajowa nr 28 odcinek Jasło − Gorlice 2015 

4. droga krajowa nr 73 odcinek Pilzno − Jasło 2015 

5. droga krajowa nr 77 odcinek Sandomierz − Stalowa Wola 2015 

6. droga krajowa nr 84 odcinek Sanok − Zagórz 2015 

7. droga krajowa nr 84 odcinek Lesko − Uherce Mineralne 2015 

8. droga krajowa nr 94 odcinek Jarosław − Radymno 2015 

9. autostrada A4 odcinek węzeł Rzeszów Północ − węzeł Rzeszów Wschód 2015 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 

10. droga wojewódzka nr 865 Jarosław − Szówsko 2016 

11. droga wojewódzka nr 865 Jarosław − Szówsko 2016 

12. droga wojewódzka nr 866 Dachnów − Lubaczów 2016 

13. droga wojewódzka nr 866 Dachnów − Lubaczów 2016 

14. droga wojewódzka nr 871 ul. KEN w Stalowej Woli 2016 

15. droga wojewódzka nr 871 ul. KEN w Stalowej Woli 2016 

16. droga wojewódzka nr 877 ul. Podzwierzyniec − Łańcut 2016 

17. droga wojewódzka nr 877 ul. Podzwierzyniec − Łańcut 2016 

18. droga wojewódzka nr 878 Rzeszów − Tyczyn − Dylągówka 2016 

19. droga wojewódzka nr 878 Rzeszów − Tyczyn − Dylągówka 2016 

20. droga wojewódzka nr 878 Rzeszów − Tyczyn − Dylągówka 2016 

21. droga wojewódzka nr 886 Domaradz − Brzozów − Grabownica 2016 

22. droga wojewódzka nr 886 Domaradz − Brzozów − Grabownica 2016 

23. droga wojewódzka nr 886 Domaradz − Brzozów − Grabownica 2016 

24. droga wojewódzka nr 886 Grabownica − Sanok 2016 

25. droga wojewódzka nr 984 gr. województwa −  Wola Mielecka 2016 

26. droga wojewódzka nr 984 gr. województwa −  Wola Mielecka 2016 

27. droga wojewódzka nr 984 Wola Mielecka −  Mielec 2016 

28. droga wojewódzka nr 984 Wola Mielecka −  Mielec 2016 

29. droga wojewódzka nr 985 Jaślany − Mielec 2016 

30. droga wojewódzka nr 985 Jaślany − Mielec 2016 

31. droga wojewódzka nr 985 Jaślany − Mielec 2016 

32. droga wojewódzka nr 985 Tuszyma − Dębica 2016 

33. droga wojewódzka nr 985 Tuszyma − Dębica 2016 

34. droga wojewódzka nr 988 Babica − Strzyżów 2016 

35. droga wojewódzka nr 988 Babica − Strzyżów 2016 

36. droga wojewódzka nr 988 Strzyżów 2016 

37. droga wojewódzka nr 988 Strzyżów − Wiśniowa 2016 

38. droga wojewódzka nr 988 Wiśniowa − Twierdza 2016 

39. droga wojewódzka nr 988 Wiśniowa − Twierdza 2016 

 

Tab. 5.2. Zestawienie lotnisk, z których wyniki pomiarów okresowych przekazano do WIOŚ w Rzeszowie [12] 

Lp. Nazwa lotniska objętego pomiarami Rok pomiarów 

1. Międzynarodowy port lotniczy Rzeszów – Jasionka 2014 

5.1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  

Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych województwa podkarpackiego, 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała w 2015 r. Pomiary 

przeprowadzono w 9 punktach pomiarowych, określono wskaźniki LAeqD i LAeqN wraz  
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z oznaczeniem warunków meteorologicznych i natężenia ruchu. Pomiarami objęto  

8 odcinków dróg krajowych Nr: 9, 19, 28, 73, 77, 84, 94 oraz odcinek autostrady A4 [4].  

Wartość równoważnego poziomu hałasu LAeqD kształtowała się w przedziale od 64,6 dB 

do 72,1 dB, zaś LAeqN w zakresie od 57,3 dB do 68,8 dB. Wykonane pomiary hałasu 

drogowego wskazują, że w 6 punktach przekroczone zostały dopuszczalne standardy 

akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Wartości przekroczeń 

dopuszczalnego poziomu dla LAeqD mieściły się w zakresie od 4,0 dB do 9,7 dB, zaś dla LAeqN 

od 6,1 dB do 11,8 dB. Dla trzech badanych obszarów brak jest określonych dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku. Najwięcej przekroczeń dla LAeqD i LAeqN odnotowano  

w przedziale 5-10 dB. Dla wskaźnika LAeqN odnotowano przekroczenia w zakresie 10-15 dB.  

Wyniki pomiarów poziomu hałasu i procentowy udział punktów pomiarowych  

w przedziałach przekroczeń przedstawiono na rys. 5.1.1. - rys. 5.1.4.  

Dla wskaźnika LAeqD odnotowano ok. 11 % udział punktów pomiarowych hałasu 

drogowego w zakresie 0-5 dB i 56 % udział punktów pomiarowych hałasu drogowego  

w zakresie 5-10 dB.  

Dla wskaźnika LAeqN odnotowano ok. 44 % udział punktów pomiarowych hałasu 

drogowego w zakresie 5-10 dB i 22 % udział punktów pomiarowych hałasu drogowego  

w zakresie 10-15 dB.  

 
Rys. 5.1.1. Równoważny poziom hałasu LAeqD przy drogach krajowych województwa podkarpackiego, 2015 r. [27] 

 
Rys. 5.1.2. Równoważny poziom hałasu LAeqN przy drogach krajowych województwa podkarpackiego, 2015 r. [27] 
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Rys. 5.1.3. Udział procentowy punktów pomiarowych hałasu drogowego na drogach krajowych,  

 równoważny poziom dźwięku LAeqD [27] 
 

 
 

Rys. 5.1.4. Udział procentowy punktów pomiarowych hałasu drogowego na drogach krajowych,  

równoważny poziom dźwięku LAeqN [27] 
 

5.2. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w 2016 r. przekazał do 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wyniki pomiarów 

generalnego pomiaru hałasu wykonanego przy drogach wojewódzkich województwa 

podkarpackiego.  

Pomiary hałasu drogowego wykonano w 30 punktach pomiarowych, określano 

wskaźniki: LAeqD i LAeqN, wraz z oznaczeniem warunków meteorologicznych i natężenia 

ruchu. Pomiarami objęto 9 dróg wojewódzkich nr 865, 866, 871, 877, 878, 886, 984, 985, 

988. 

Wartości równoważnego poziomu hałasu LAeqD kształtowały się w przedziale  

od 62,1 dB do 71,7 dB, zaś LAeqN w zakresie od 54,6 dB do 66,6 dB. Wykonane pomiary 

hałasu drogowego wskazały, że w 25 punktach przekroczone zostały dopuszczalne standardy 

akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Wartości przekroczeń 

dopuszczalnego poziomu LAeqD wynosiły od 1,1 dB do 10,7 dB, natomiast LAeqN od 0,6 dB  

do 10,6 dB. W dwóch punktach pomiarowych zarówno dla pory dnia jaki i dla pory nocy 

zostały dotrzymane dopuszczalne standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej 

przez teren. Dla trzech terenów brak jest dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  

Wyniki pomiarów poziom hałasu i procentowy udział punktów pomiarowych  

w przedziałach przekroczeń przedstawiono na rys. 5.2.1. - rys. 5.2.4. Dla wskaźnika LAeqD  
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i LAeqN największy procentowy udział punktów pomiarowych w przedziałach przekroczeń 

odnotowano w przedziale 5-10 dB. 

 

Rys. 5.2.1. Równoważny poziom hałasu LAeqD przy drogach wojewódzkich województwa podkarpackiego, 2016 r. [27] 

 
Rys. 5.2.2. Równoważny poziom hałasu LAeqN przy drogach wojewódzkich województwa podkarpackiego, 2016 r. [27] 
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Rys. 5.2.3. Udział procentowy punktów pomiarowych hałasu drogowgo na drogach wojewódzkich, 

 równoważny poziom dźwięku LAeqD [27] 

 
Rys. 5.2.4. Udział procentowy punktów pomiarowych hałasu drogowgo na drogach wojewódzkich, 

 równoważny poziom dźwięku LAeqN [27] 

5.3. Port lotniczy Rzeszów – Jasionka 

Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o. o. w 2016 r. przekazał do Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wyniki pomiarów hałasu lotniczego 

wykonanego w 2014 r. w związku z eksploatacją lotniska w Jasionce.  

Pomiary hałasu lotniczego wykonano w 4 punktach pomiarowych, określano wskaźniki 

LAeqD, LAeqN, LDWN i LN wraz z oznaczeniem warunków meteorologicznych i natężenia ruchu. 

Otrzymane wyniki pomiarów poziomu hałasu lotniczego zestawiono w tab. 5.3.1.  

W wyniku przeprowadzonych pomiarów i obliczeń nie stwierdzono przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów hałasu w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.  

 

Tab. 5.3.1 Wyniki pomiarów hałasu lotniczego Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” w 2014 r. [18] 

Oznaczenie 

punktu 

pomiarowego  

Dopuszczalny poziom  Wynik pomiaru Dopuszczalny poziom  Wynik pomiaru 

LAeqD LAeqN LAeqD LAeqN LDWN LN LDWN LN 

[dB] 

pkt. nr 1 60 50 52,8 45,3 60 50 55,1 45,3 

pkt. nr 2 60 50 45,7 37,8 60 50 47,9 37,8 

pkt. nr 3 60 50 40,1 32,7 60 50 42,2 32,7 

pkt. nr 4 60 50 47,9 41,3 60 50 50,2 41,3 
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6. Mapy akustyczne  

Proces wykonania map akustycznych obejmuje największe miasta (aglomeracje) oraz 

najbardziej obciążone ruchem obiekty komunikacyjne.  

Strategiczne mapy akustyczne w ramach I rundy mapowania (do 30 czerwca 2007 r.) 

zostały wykonane dla: aglomeracji o liczbie mieszkańców ponad 250 tys. (w zakresie hałasu 

drogowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego), głównych dróg o obciążeniu ruchem 

ponad 6 mln przejazdów rocznie, głównych linii kolejowych o obciążeniu ruchem ponad  

60 tys. przejazdów składów pociągów rocznie, głównych lotnisk o rocznej liczbie operacji 

lotniczych ponad 50 tys.  

W ramach II rundy mapowania (do 30 czerwca 2012 r.) wykonano mapy dla: 

aglomeracji o liczbie mieszkańców ponad 100 tys. (w zakresie hałasu drogowego, 

kolejowego, lotniczego i przemysłowego), odcinków głównych dróg o obciążeniu ruchem 

ponad 3 mln przejazdów rocznie i odcinków głównych linii kolejowych o obciążeniu ruchem 

ponad 30 tys. przejazdów składów pociągów rocznie.  

Zmiana dopuszczalnych poziomów hałasu dla dróg i linii kolejowych w okresie 

sprawozdawczym II rundy mapowania (2012) utrudnia analizy stanu I i II rundy mapowania. 

Mapy akustyczne sporządzane są co 5 lat, III runda mapowania (do 30 czerwca 2017 r.) 

obejmuje: aglomeracje o liczbie mieszkańców ponad 100 tys. (w zakresie hałasu drogowego, 

kolejowego, lotniczego i przemysłowego), odcinki głównych dróg o obciążeniu ruchem 

ponad 3 mln przejazdów rocznie, odcinki głównych linii kolejowych o obciążeniu ruchem 

ponad 30 tys. przejazdów pociągów rocznie i główne porty lotnicze o liczbie operacji 

lotniczych przekraczających 50 tys. rocznie.  

W ramach II rundy mapowania WIOŚ w Rzeszowie zgromadził mapy akustyczne dla: 

� aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys.  

− Rzeszów − „Część opisowa mapy akustycznej Miasta Rzeszowa” − Prezydent Miasta 

Rzeszów,   

− Rzeszów − „Dostosowanie elementów mapy akustycznej miasta Rzeszowa do nowego 

rozporządzenia wraz z wykonaniem części opisowej, tabelarycznej i graficznej.” - 

Prezydent Miasta Rzeszów [16], 

� terenów poza aglomeracjami (główne drogi, przez które rocznie przejeżdża ponad 

3 mln pojazdów), 

−  „Mapa akustyczna dróg krajowych na terenie województwa podkarpackiego (zadanie 6)” 

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [5],  

− „Wykonanie map akustycznych obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich  

o ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie.” − Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie [9],  

− „Mapa akustyczna dla Miasta Krosna dla wybranych odcinków dróg o natężeniu ruchu 

powyżej 3 miliony pojazdów rocznie.” − Prezydent Miasta na prawach powiatu [15].  

Na terenie województwa brak jest odcinków głównych linii kolejowych i portów 

lotniczych, dla których wymagane jest sporządzenie mapy akustycznej.  
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Poniżej zestawiano wybrane dane liczbowe i opracowane na ich podstawie wykresy  

i diagramy informacji pochodzących z map akustycznych przekazanych do Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach II rundy mapowania akustycznego. 

Warunki akustyczne środowiska kształtuje stan zagospodarowania obszarów, liczba 

mieszkańców i obiektów powodujących hałas oraz długość dróg i linii kolejowych.  

Warunki akustyczne mogą być interpretowane wskaźnikami wiążącymi liczbę 

mieszkańców z powierzchnią danego rejonu, wskaźnikami gęstości zaludnienia [2]. Gęstość 

zaludnienia i odsetek ludności w województwie podkarpackim według powiatów 

przedstawiono na rys. 6.1.-6.2. Gęstość zaludnienia w powiatach niewiele odbiega od średniej 

gęstości zaludnienia w województwie podkarpackim. Wskaźniki gęstości zaludnienia 

uzupełnia się danymi na temat odsetka ludności miejskiej w różnych rejonach. Odsetek 

ludności miejskiej w województwie jest bardzo zróżnicowany, wartości odbiegają 

niejednokrotnie znacznie od średniej. 

 
Rys. 6.1. Gęstość zaludnienia w województwie podkarpackim [4]  

 

 

Rys. 6.2. Odsetek ludności miejskiej w województwie podkarpackim [4] 
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6.1. Aglomeracje  

Miasto Rzeszów 

Na terenie województwa podkarpackiego procesem mapowania zostało objęte miasto 

Rzeszów (II runda mapowania, liczba mieszkańców powyżej 100 tys.). Pierwsza edycja mapy 

akustycznej została opracowana w 2011 r. Z uwagi na nowelizację rozporządzenia w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu (2007) Prezydent miasta Rzeszowa w 2012 r., dokonał 

aktualizacji map akustycznych i raportu końcowego. Zmieniające rozporządzenie 

wprowadziło podwyższone wartości dopuszczalnego poziomu hałasu pochodzącego od dróg 

 i linii kolejowych w stosunku do wartości ustalonych w poprzednim rozporządzeniu. Poniżej 

przedstawiono wybrane szczegółowe wyniki z mapy akustycznej [23].  

Hałas przemysłowy 

 W wyniku realizacji mapy akustycznej miasta Rzeszów wyznaczano liczbę osób 

eksponowanych na hałas przemysłowy. Ekspozycja ludności na ten rodzaj hałasu i wybrane 

parametry z mapy akustycznej zaprezentowano na rys. 6.1.1. i w tab. 6.1.1.-6.1.4. 

Z uzyskanych danych wynika, że spośród 177 521 mieszkańców aglomeracji na hałas 

przemysłowy eksponowanych jest ok. 200 osób w zakresie poziomów LDWN > 55 dB. 

 

 
Rys. 6.1.1. Liczba osób narażonych na hałas przemysłowy w danym zakresie poziomów  

wskaźnika LDWN w Rzeszowie [23]  
 

Tab. 6.1.1. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas przemysłowy w przedziałach wartości poziomu LDWN  

w Rzeszowie [23] 

Lp. 
Nazwa 

aglomeracji 

Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy  

w przedziałach wartości poziomu LDWN 

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75 dB 

1. Rzeszów 177 521 200 0 0 0 0 

 

Tab. 6.1.2. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas przemysłowy w przedziałach wartości poziomu LN  

w Rzeszowie [23]  

Lp. 
Nazwa 

aglomeracji 

Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy  

w przedziałach wartości poziomu LN 

50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB >70 dB 

1. Rzeszów 177 521 0 0 0 0 0 
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Tab. 6.1.3. Zestawienie wybranych wyników hałasu przemysłowego z mapy akustycznej miasta Rzeszowa – 

wskaźnik LDWN [23] 

Przedziały wartości w [dB] 
Powierzchnia obszaru 

[km2] 

Odsetek osób narażonych  

w ogólnej liczbie ludności 

[%] 

Liczba lokali narażonych 

55-60 0,009 0,08 100 

60-65 0,001 - - 

65-70 0 - - 

70-75 0 - - 

>75 0 - - 

 
Tab. 6.1.4. Zestawienie wybranych wyników hałasu przemysłowego z mapy akustycznej miasta Rzeszowa –

wskaźnik LN [23] 

Przedziały wartości w [dB] 

Powierzchnia obszaru 

[km2] 

Odsetek osób narażonych  

w ogólnej liczbie ludności 

[%] 

Liczba lokali narażonych 

50-55 0,001 0,002 - 

55-60 0 - - 

60-65 0 - - 

65-70 0 - - 

>70 0 - - 

Hałas drogowy 

Uzyskane wartości ekspozycji na hałas drogowy i wybrane parametry z map 

akustycznych przytoczono na rys. 6.1.2.-6.1.5. i w tab. 6.1.5.-6.1.9. Z przekazanych danych 

wynika, że spośród 177 521 mieszkańców aglomeracji na hałas drogowy eksponowanych jest: 

− ok. 89 500 osób w zakresie poziomów LDWN > 55 dB, 

− ok. 41 400 osób w zakresie poziomów LN > 50 dB  

 
Rys.6.1.2. Liczba osób narażonych na hałas drogowy w danym zakresie poziomów 

 wskaźnika LDWN w Rzeszowie [23] 

 

 
Rys.6.1.3. Liczba osób narażonych na hałas drogowy w danym zakresie poziomów  

wskaźnika LN w Rzeszowie [23] 
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Tab. 6.1.5. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu LDWN  

w Rzeszowie [23]  

Lp. 
Nazwa 

aglomeracji 

Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy  

w przedziałach wartości poziomu LDWN 

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75 dB 

1. Rzeszów 177 521 48 800 25 400 11 100 3 400 800 

Tab. 6.1.6. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu LN  

w Rzeszowie [23] 

Lp. 
Nazwa 

aglomeracji 

Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy  

w przedziałach wartości poziomu LN 

50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB >70 dB 

1. Rzeszów 177 521 26 100 11 200 3 500 600 0 

 

Tab. 6.1.7. Zestawienie wybranych wyników hałasu drogowego z mapy akustycznej miasta Rzeszowa – wskaźnik 

LDWN [23] 

Przedziały wartości w [dB] 
Powierzchnia obszaru 

[km2] 

Odsetek osób narażonych  

w ogólnej liczbie ludności 

[%] 

Liczba lokali narażonych 

(z dokładnością do 100)  

55-60 16,132 28,7 17 200 

60-65 9,441 14,9 9 000 

65-70 5,432 6,5 4 000 

70-75 2,826 2,0 1 300 

> 75 1,656 0,5 300 

 

Tab. 6.1.8. Zestawienie wybranych wyników hałasu drogowego z mapy akustycznej miasta Rzeszowa – wskaźnik 

LN [23] 

Przedziały wartości w [dB] 
Powierzchnia obszaru 

[km2] 

Odsetek osób narażonych 

 w ogólnej liczbie ludności 

[%] 

Liczba lokali narażonych 

(z dokładnością do 100) 

50-55 11,651 15,3 9200 

55-60 6,422 6,6 4000 

60-65 3,433 2,1 1300 

65-70 1,793 0,3 200 

> 70 0,435 -* -* 
* - poniżej granicy błędu 

6.1.9. Hałas drogowy w aglomeracji – odsetek osób eksponowanych [23] 

Wskaźnik poziomu dźwięku 

Średni udział procentowy ogólnej liczby 

mieszkańców eksponowanych na hałas  

w województwie 

Poziom LDWN > 55 dB 50 % 

Poziom LN > 50 dB 25 % 
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Rys.6.1.4. Mapa imisyjna hałasu drogowego w Rzeszowie, wskaźnik LDWN [23] 
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Rys.6.1.5. Mapa imisyjna hałasu drogowego w Rzeszowie, wskaźnik LN [23] 
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Hałas kolejowy 

Uzyskane wartości ekspozycji na hałas kolejowy i wybrane parametry z map 

akustycznych przytoczono na rys. 6.1.6.-6.1.7 i w tab. 6.1.10-6.1.14. Z przekazanych danych 

wynika, że spośród 177 521 mieszkańców aglomeracji na hałas kolejowy eksponowanych 

jest: 

− ok. 500 osób w zakresie poziomów LDWN > 55 dB, 

− ok. 300 osób w zakresie poziomów LN > 50 dB  

 

Rys. 6.1.6. Liczba osób narażonych na hałas kolejowy w danym zakresie poziomów  

wskaźnika LDWN w Rzeszowie [23] 

 

Rys. 6.1.7. Liczba osób narażonych na hałas kolejowy w danym zakresie poziomów 

 wskaźnika LN w Rzeszowie [23] 

 

Tab.6.1.10. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w przedziałach wartości poziomu LDWN 

 w Rzeszowie [23] 

Lp. 
Nazwa 

aglomeracji 

Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy  

w przedziałach wartości poziomu LDWN 

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75 dB 

1. Rzeszów 177 521 300 200 0 0 0 

 

Tab.6.1.11. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w przedziałach wartości poziomu LN 

 w Rzeszowie [23]  

Lp. 
Nazwa 

aglomeracji 

Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy  

w przedziałach wartości poziomu LN 

50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB >70 dB 

1. Rzeszów 177 521 200 100 0 0 0 

 

Tab. 6.1.12. Hałas kolejowy w aglomeracji – odsetek osób eksponowanych [23] 

Wskaźnik poziomu dźwięku 
Średni udział procentowy ogólnej liczby mieszkańców 

eksponowanych na hałas w województwie 

Poziom LDWN > 55 dB 0,30 

Poziom LN > 50 dB 0,17 
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Tab.6.1.13. Zestawienie wybranych wyników hałasu kolejowego z mapy akustycznej miasta Rzeszowa – wskaźnik 

LDWN [23] 

Przedziały wartości w [dB] 
Powierzchnia obszaru 

[km2] 

Odsetek osób narażonych  

w ogólnej liczbie ludności [%] 

Liczba lokali 

narażonych 

55-60 0,957 0,14 100 

60-65 0,626 0,10 100 

65-70 0,389 -* -* 

70-75 0,204 - - 

>75 0,060 - - 
* - poniżej granicy błędu 

 

Tab. 7.1.14. Zestawienie wybranych wyników hałasu kolejowego z mapy akustycznej miasta Rzeszowa – 

wskaźnik LN [23] 

Przedziały wartości w [dB] 
Powierzchnia obszaru 

[km2] 

Odsetek osób narażonych  

w ogólnej liczbie ludności  

[%] 

Liczba lokali 

narażonych 

50-55 0,840 0,14 100 

55-60 0,549 0,07 -* 

60-65 0,340 -* -* 

65-70 0,187 - - 

>70 0,009 - - 
* - poniżej granicy błędu 

 

Głównym źródłem hałasu, kształtującym klimat akustyczny na terenie miasta Rzeszów, 

jest hałas drogowy. Hałas pochodzenia kolejowego oraz przemysłowego stanowią 

drugorzędne źródła, a ich zakres oddziaływania ogranicza się do ich bezpośredniego 

otoczenia. 

W strefie „złych” warunków akustycznych (przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu w zakresie >10-20 dB) miasta Rzeszowa zagrożonych długookresowym hałasem 

drogowym (LDWN, LN) znajduje się ok. 100 lokali mieszkalnych, zamieszkanych przez  

ok. 300 mieszkańców.  

Nie stwierdzono przekroczeń w przypadku hałasu kolejowego. 

Szczegółowe wyniki mapy akustycznej miasta Rzeszów dostępne są pod adresem: 

http://bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-ochrony-

srodowiska-i-rolnictwa/info/mapa-akustyczna.  

6.2. Tereny poza aglomeracjami 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Na terenie województwa podkarpackiego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  

i Autostrad wykonała mapy akustyczne dla 54 odcinków dróg krajowych i ekspresowych  

o łącznej długości ponad 383 km. Powierzchnia obszaru objętego analizą wyniosła ponad  

614 km2 i objęła 19 powiatów ziemskich (bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, 

jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, łańcucki, niżański, przemyski, 

przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, 

tarnobrzeski) i 4 powiaty grodzkie (Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg). Objęte 

mapowaniem zostały następujące odcinki dróg krajowych [9]:  

� DK 4 granica województwa – Machowa (1,74 km), 

� DK 4, 4b Machowa – Pilzno (7,66 km), 

� DK 4b, 4 Pilzno – Dębica (10,46 km), 
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� DK 4 Dębica (obwodnica – 3,77 km), 

� DK 4 Dębica – Lubzina (2,87 km), 

� DK 4 Lubzina – Ropczyce (3,47 km), 

� DK 4 Ropczyce (przejście – 9,23 km), 

� DK 4 Ropczyce – Sędziszów Małopolski (5,22 km), 

� DK 4 Sędziszów Małopolski – Klęczany (9,40 km), 

� DK 4 Klęczany – Rzeszów (5,44 km), 

� DK 4 Rzeszów – Kraczkowa (4,18 km), 

� DK 4 Kraczkowa – Łańcut (8,11 km) 

� DK 4 Łańcut (przejście – 0,97 km), 

� DK 4 Łańcut – Przeworsk (17,29 km), 

� DK 4 Przeworsk (przejście – 5,00 km) 

� DK 4 Przeworsk – Jarosław (5,90 km), 

� DK 4 Jarosław (przejście – 9,99 km), 

� DK 4 Jarosław – Radymno (6,35 km), 

� DK 9 granica województwa – Nagnajów (0,42 km), 

� DK 9 Jadachy – Nowa Dęba (8,79 km), 

� DK 9 Nowa Dęba (przejście – 4,08 km), 

� DK 9 Nowa Dęba – Majdan Królewski (1,84 km), 

� DK 9 Majdan Królewski – Kolbuszowa (14,53 km), 

� DK 9 Kolbuszowa (przejście 1 – 3,65 km), 

� DK 9 Kolbuszowa (przejście 2 – 5,41 km), 

� DK 9, 9a Kolbuszowa – Głogów Małopolski (14,62 km), 

� DK 9 Głogów Małopolski – Rzeszów (7,25 km), 

� DK 9 Rzeszów – Babica (10,47 km), 

� DK 9 Babica – Lutcza (17,14 km), 

� DK 9 Lutcza – Domaradz (7,56 km), 

� DK 19 Zarzecze – Nisko (3,63 km), 

� DK 19 Nisko (przejście – 5,81 km), 

� DK 19 Sokołów Małopolski (przejście – 0,74 km), 

� DK 19 Sokołów Małopolski – Stobierna (13,32 km), 

� DK 19 Stobierna – Rzeszów (6,15 km), 

� DK 28 Siepietnica – Jasło (13,96 km), 

� DK 28c Jasło (obwodnica – 4,01 km) 

� DK 28 Jasło – Warzyce (2,42 km), 

� DK 28 Warzyce – Krosno (13,12 km), 

� DK 28 Krosno – Miejsce Piastowe (1,36 km), 

� DK 28 Miejsce Piastowe – Rymanów (9,10 km), 

� DK 28 Sanok (przejście – 5,65 km) 

� DK 73, 73a Pilzno – Kamienica Dolna (9,94 km), 

� DK 73 Bukowa – Jasło (14,50 km), 

� DK 77 granica województwa – Gorzyce (4,14 km), 
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� DK 77 Gorzyce – Stalowa Wola (15,22 km), 

� DK 77 Stalowa Wola (przejście – 5,48 km) 

� DK 77, 1052R, 1054R Nisko (przejście – 5,94 km), 

� DK 77 Leżajsk (przejście – 5,97 km), 

� DK 77 Radymno – Żurawica (12,32 km), 

� DK 77 Żurawica – Przemyśl (1,39 km), 

� DK 84 Sanok – Zagórz (7,26 km), 

� DK 84 Lesko (przejście – 4,87 km), 

� DK 84 Ustrzyki Dolne (przejście – 4,48 km) 

Z przekazanych danych wynika, że na terenie województwa na hałas drogowy 

eksponowanych jest: 

− ok. 113 305 osób w zakresie poziomów LDWN > 55 dB, 

− ok. 90 221 osób w zakresie poziomów LN > 50 dB. 

Uzyskane wartości ekspozycji na hałas drogowy i wybrane parametry z map 

akustycznych zestawiono na rys. 6.2.1-6.2.2. i w tab. 6.2.1.-6.2.2. 

Szczegółowe wyniki „Mapy akustycznej dróg krajowych na terenie województwa 

podkarpackiego (zadanie 6)” – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dostępne są 

pod adresem: https://www.gddkia.gov.pl/pl/1811/Mapy-akustyczne-dla-drog-krajowych-o-

ruchu-powyzej-3-000-000-pojazdow-rocznie. Mapy prezentowane są za pomocą przeglądarki 

Geoportalu2, dostępnej pod adresem: http://www.geoportal.gov.pl/.   

 

 
Rys.6.2.1. Liczba osób narażonych na hałas drogowy w danym zakresie poziomów wskaźnika LDWN na terenie 

województwa podkarpackiego – drogi krajowe (szacunkowa liczba ludności w setkach) [9]  

 
 

Rys.6.2.2. Liczba osób narażonych na hałas drogowy w danym zakresie poziomów wskaźnika LN na terenie 

województwa podkarpackiego – drogi krajowe (szacunkowa liczba ludności w setkach) [9] 
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Tab. 6.2.1. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu LDWN 

 w województwie podkarpackim – drogi krajowe [9] 

Lp. Powiat 

Liczba mieszkańców [tys.] eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości 

poziomu LDWN  

55 – 60 dB 60 – 65 dB 65– 70 dB 70- 75 dB >75 dB 

1. bieszczadzki 0,424 0,311 0,171 0,034 0,000 

2. brzozowski 0,414 0,210 0,124 0,125 0,029 

3. dębicki 4,862 2,928 1,636 1,080 0,230 

4. jarosławski 6,046 3,291 1,878 1,298 0,953 

5. jasielski 2,893 2,411 1,500 1,057 0,292 

6. kolbuszowski 2,802 1,982 1,735 1,743 0,600 

7. Krosno 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8. krośnieński 1,306 0,964 1,035 0,669 0,131 

9 leski 0,443 0,399 0,287 0,077 0,000 

10. leżajski 0,568 0,335 0,293 0,233 0,048 

11. łańcucki 2,087 1,652 1,358 1,097 0,373 

12. niżański 1,340 1,225 0,997 0,186 0,000 

13. przemyski  0,339 0,211 0,454 0,355 0,008 

14. Przemyśl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

15. przeworski 2,624 1,206 0,937 0,892 0,626 

16. ropczycko-sędziszowski 1,910 0,863 0,834 0,425 0,012 

17. rzeszowski 5,631 3,200 2,707 1,937 0,573 

18. Rzeszów 0,015 0,006 0,006 0,003 0,000 

19. sanocki 2,634 1,836 1,365 0,875 0,056 

20. stalowowolski 4,937 2,479 1,165 0,194 0,000 

21. strzyżowski 1,524 1,342 1,228 0,877 0,180 

22. Tarnobrzeg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

23. tarnobrzeski 2,329 1,567 1,507 0,911 0,360 

 

Tab. 6.2.2. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu LN 

 w województwie podkarpackim – drogi krajowe [9] 

Lp. 

 
Powiat 

Liczba mieszkańców [tys.] eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości 

poziomu LN  

50 – 55 dB 55 – 60 dB 60– 65 dB 65- 70 dB >70 dB 

1. bieszczadzki 0,321 0,171 0,046 0,000 0,000 

2. brzozowski 0,357 0,101 0,134 0,091 0,004 

3. dębicki 4,062 2,464 1,496 0,695 0,101 

4. jarosławski 4,883 2,607 1,598 1,087 0,469 

5. jasielski 2,748 1,811 1,208 0,705 0,136 

6. kolbuszowski 2,519 1,876 1,816 1,253 0,267 

7. Krosno 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8. krośnieński 1,111 0,945 1,036 0,326 0,024 

9 leski 0,412 0,283 0,067 0,000 0,000 

10. leżajski 0,396 0,279 0,305 0,075 0,000 

11. łańcucki 1,824 1,666 1,247 0,804 0,147 

12. niżański 1,233 1,201 0,550 0,020 0,000 

13. przemyski  0,285 0,256 0,574 0,037 0,000 

14. Przemyśl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

15. przeworski 1,840 1,166 0,822 0,857 0,296 

16. ropczycko-sędziszowski 1,469 0,830 0,801 0,132 0,000 

17. rzeszowski 4,622 2,777 2,509 1,183 0,101 

18. Rzeszów 0,006 0,006 0,003 0,003 0,000 

19. sanocki 2,092 1,493 1,094 0,134 0,000 

20. stalowowolski 3,472 1,809 0,656 0,010 0,000 

21. strzyżowski 1,451 1,201 1,190 0,458 0,025 

22. Tarnobrzeg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

23. tarnobrzeski 1,876 1,589 1,245 0,721 0,151 
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Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich  

Na terenie województwa podkarpackiego Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

wykonał w 2011 mapy dla 11 odcinków dróg wojewódzkich (865, 866, 871, 877, 878, 880, 

886, 984, 985, 986 i 988) zlokalizowanych na terenie 12 powiatów (brzozowskim, dębickim, 

jarosławskim, lubaczowskim, łańcuckim, rzeszowskim, sanockim, stalowowolskim, 

strzyżowskim, tarnobrzeskim, mieleckim i ropczycko-sędziszowskim) o łącznej długości 

176,9 km. Odcinki dróg wojewódzkich objęte mapowaniem [15]:  

� DW nr 865 Jarosław – Szówsko (2,7 km), 

� DW nr 866 Dachnów – Lubaczów (5,9 km), 

� DW nr 871 Stalowa Wola – ul. KEN (1,8 km), 

� DW nr 877 Łańcut – ul. Podzwierzyniec (3,1 km), 

� DW nr 878 Rzeszów – Tyczyn – Dylągówka (16,7 km), 

� DW nr 880 Jarosław – Pruchnik (16,8 km), 

� DW nr 886 Domaradz – Brzozów – Grabownica (17,7 km), 

� DW nr 886 Grabownica – Sanok (11,8 km), 

� DW nr 984 Wola Mielecka – Mielec (2,3 km), 

� DW nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski (6,4 km), 

� DW nr 985 Baranów Sandomierski – Jaślany (12,6 km), 

� DW nr 985 Jaślany – Mielec (13,4 km), 

� DW nr 985 Tuszyma – Dębica (14,9 km), 

� DW nr 986 Tuszyma – Ropczyce (17,9 km), 

� DW nr 988 Babica – Strzyżów (12,9 km), 

� DW nr 988 Strzyżów (3,0 km), 

� DW nr 988 Strzyżów – Wiśniowa (9,1 km), 

� DW nr 988 Wiśniowa – Twierdza (7,9 km). 

Z przekazanych danych wynika, że na terenie województwa podkarpackiego: 

− ok. 36 356 mieszkańców narażonych jest na ponadnormatywny hałas z badanych dróg 

wojewódzkich w zakresie przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów LDWN  

do 20 dB, 

− ok. 30 999 mieszkańców narażonych jest na ponadnormatywny hałas z badanych dróg 

wojewódzkich w zakresie przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów LN  

do 20 dB. 

Uzyskane wartości ekspozycji na hałas drogowy i wybrane parametry z map 

akustycznych zestawiono na rys. 6.2.3.-6.2.4. i w tab. 6.2.3.-6.2.4. 

Szczegółowe wyniki mapy akustycznej pn. „Wykonanie map akustycznych obszarów 

położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich o ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie.” 

− Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dostępne są pod adresami: 

http://www.pzdw.pl/dokumenty/mapa_akustyczna.pdf i http://bip.podkarpackie.pl/index.php/ 

informacja-o-srodowisku/ochrona-przed-halasem/elektroniczna-baza-danych-dotyczaca-map-

akustycznych/163-mapy-akustyczne-dla-drog-wojewodzkich-o-obciazeniu-ruchem-powyzej-

3-mln-przejazdow-rocznie.  
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Rys. 6.2.3. Liczba osób narażonych na hałas drogowy w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów 

dźwięku wskaźnika LDWN w województwie podkarpackim – drogi wojewódzkie (szacunkowa liczba ludności  

w setkach) [15] 

 

 
 

Rys. 6.2.4. Liczba osób narażonych na hałas drogowy w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów 

dźwięku wskaźnika LN w województwie podkarpackim – drogi wojewódzkie (szacunkowa liczba ludności  

w setkach) [15]  

 

Tab. 6.2.3. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w zależności od wielkości przekroczenia 

wartości dopuszczalnej LDWN – drogi wojewódzkie [15] 

Lp. Nazwa aglomeracji 

Stan warunków akustycznych środowiska  

/ liczba mieszkańców [tys.] 

niedobry zły bardzo zły 

 do 5 dB 5 – 10 dB 10– 15 dB 15- 20 dB >20 dB 

1. DW nr 865 Jarosław – Szówsko 5,141 3,026 0,822 0,041 0,000 

2. DW nr 866 Dachnów – Lubaczów 0,142 0,030 0,000 0,000 0,000 

3. DW nr 871 Stalowa Wola – ul. KEN 0,066 0,003 0,000 0,000 0,000 

4. DW nr 877 Łańcut – ul. Podzwierzyniec 0,675 0,568 0,263 0,106 0,000 

5. DW nr 878 Rzeszów – Tyczyn – Dylągówka 1,337 0,635 0,103 0,004 0,000 

6. DW nr 880 Jarosław – Pruchnik 0,523 0,133 0,002 0,000 0,000 

7. DW nr 886 Domaradz – Brzozów – Grabownica 

DW nr 886 Grabownica – Sanok 
5,655 3,051 1,744 0,448 0,028 

8. DW nr 984 Wola Mielecka – Mielec 0,281 0,246 0,123 0,084 0,000 

9. DW nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski 

DW nr 985 Baranów Sandomierski – Jaślany 

DW nr 985 Jaślany – Mielec 

DW nr 985 Tuszyma – Dębica 

2,876 2,034 0,559 0,062 0,000 

10. DW nr 986 Tuszyma – Ropczyce 0,532 0,230 0,028 0,000 0,000 

11. DW nr 988 Babica – Strzyżów  

DW nr 988 Strzyżów 

DW nr 988 Strzyżów – Wiśniowa  

DW nr 988 Wiśniowa – Twierdza 

2,551 1,607 0,447 0,150 0,000 
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Tab. 6.2.4. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w zależności od wielkości przekroczenia 

wartości dopuszczalnej LN – drogi wojewódzkie [15] 

Lp. Nazwa aglomeracji 

Stan warunków akustycznych środowiska  

/ liczba mieszkańców [tys.] 

niedobry zły bardzo zły 

 do 5 dB 5 – 10 dB 10– 15 dB 15- 20 dB >20 dB 

1. DW nr 865 Jarosław – Szówsko 5,065 3,175 0,991 0,093 0,000 

2. DW nr 866 Dachnów – Lubaczów 0,142 0,030 0,000 0,000 0,000 

3. DW nr 871 Stalowa Wola – ul. KEN 0,004 0,003 0,000 0,000 0,000 

4. DW nr 877 Łańcut – ul. Podzwierzyniec 0,620 0,505 0,220 0,053 0,000 

5. DW nr 878 Rzeszów – Tyczyn – Dylągówka 1,083 0,480 0,055 0,002 0,000 

6. DW nr 880 Jarosław – Pruchnik 0,311 0,031 0,000 0,000 0,000 

7. DW nr 886 Domaradz – Brzozów – Grabownica 

DW nr 886 Grabownica – Sanok 
4,239 2,404 0,710 0,088 0,000 

8. DW nr 984 Wola Mielecka – Mielec 0,262 0,255 0,118 0,062 0,000 

9. DW nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski 

DW nr 985 Baranów Sandomierski – Jaślany 

DW nr 985 Jaślany – Mielec 

DW nr 985 Tuszyma – Dębica 

2,820 1,996 0,532 0,068 0,000 

10. DW nr 986 Tuszyma – Ropczyce 0,529 0,229 0,028 0,000 0,000 

11. DW nr 988 Babica – Strzyżów  

DW nr 988 Strzyżów 

DW nr 988 Strzyżów – Wiśniowa  

DW nr 988 Wiśniowa – Twierdza  

2,344 1,308 0,0341 0,110 0,000 

Gmina Krosno 

Opracowana w 2012 r „Mapa akustyczna dla Miasta Krosna dla wybranych odcinków 

dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 miliony pojazdów rocznie.”, objęła 29,200 km dróg 

głównych przebiegających przez miasto [22]. Mapowaniem objęto odcinki ulic: 

� Czajkowskiego (ok. 0,500 km),  

� Kolejową (ok. 0,500 km),  

� Krakowską (ok. 2,600 km), 

� Legionów (ok. 0,600 km), 

� Lewakowskiego (ok. 0,500 km),  

� Lniarską (ok. 0,300 km), 

� Lwowską (ok. 0,300 km), 

� Mielczarskiego (ok. 0,200 km), 

� Niepodległości (ok. 0,400 km), 

� Okrzei (ok. 0,500 km), 

� Piłsudskiego (ok. 0,400 km),  

� Podwale (ok. 0,500 km),  

� Pużaka (ok. 0,500 km),  

� Staszica (ok. 0,300 km),  

� Tkacką (ok. 0,200 km),  

� Wisłoczą (ok. 0,300 km),  

� Zręcińską (ok. 2,900 km), 

� Żółkiewskiego (ok. 0,900 km). 

� droga krajowa 28 (ok. 11,300 km),  

� drogi wojewódzkie 990 i 991 (ok. 5,500 km).  
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Z przekazanych danych wynika, że spośród 47 307 mieszkańców miasta Krosno: 

− ok. 14 946 mieszkańców narażonych jest na ponadnormatywny hałas w zakresie 

przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów LDWN do 20 dB, 

− ok. 14 332 mieszkańców narażonych jest na ponadnormatywny hałas w zakresie 

przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów LN do 20 dB. 

Uzyskane wartości ekspozycji na hałas drogowy i wybrane parametry z map 

akustycznych zestawiono na rys. 6.2.5.-6.2.6. i w tab. 6.2.5.-6.2.6.  

Szczegółowe wyniki z ww. mapy akustycznej znajdują się na stronie internetowej pod 

adresem: http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/dokumenty-

strategiczne/mapa-akustyczna/.  

 
Rys.6.2.5. Liczba osób narażonych na hałas drogowy w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów 

dźwięku wskaźnika LDWN w Krośnie (szacunkowa liczba ludności w setkach) [22]  

 
Rys.6.2.6. Liczba osób narażonych na hałas drogowy w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów 

dźwięku wskaźnika LN w Krośnie (szacunkowa liczba ludności w setkach) [22] 
 

Tab. 6.2.5. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w zależności od wielkości przekroczenia 

wartości dopuszczalnej LDWN w Krośnie [22] 

Lp. 

 
Nazwa aglomeracji 

Liczba 

mieszkańców 

[tys.] 

Stan warunków akustycznych środowiska / liczba mieszkańców [tys.] 

niedobry zły bardzo zły 

 do 5 [dB] 5 – 10 [dB] 10– 15 [dB] 15- 20 [dB] >20 [dB] 

1. Krosno 47 307 4,273 3,872 3,748 3,053 0 

 
Tab. 6.2.6. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w zależności od wielkości przekroczenia 

wartości dopuszczalnej LN w Krośnie [22] 

Lp. 

 
Nazwa aglomeracji 

Liczba 

mieszkańców 

[tys.] 

Stan warunków akustycznych środowiska / liczba mieszkańców [tys.] 

niedobry zły bardzo zły 

 do 5 [dB] 5 – 10 [dB] 10– 15 [dB] 15- 20 [dB] >20 [dB] 

1. Krosno 47 307 5,667 3,251 3,575 1,839 0 



Raport oceny stanu klimatu akustycznego województwa podkarpackiego w latach 2012 -2016  

 

 

    
52 

7. Program ochrony środowiska  

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego 

środowiska, poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na 

tym poziomie lub zmniejszenie hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 

dotrzymany.  

 

„Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 

2012-2015 z perspektywą do 2019 r.” 

Administracja samorządowa, realizując politykę ekologiczną państwa, na szczeblu 

województwa, powiatu i gminy opracowuje programy ochrony środowiska. „Program 

Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 

2019 r.” został uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 

XL/803/13 dnia 29 listopada 2013 r. 

W programie (priorytet 7) zaplanowano kierunki działań inwestycyjnych (m.in. budowę 

obwodnic, modernizację i przebudowę dróg, budowę zabezpieczeń akustycznych, 

zapobieganie powstawaniu i przenikaniu hałasu do środowiska, rozwój i modernizację 

transportu kolejowego i zbiorowego, wdrażanie programów ochrony przed hałasem) 

 i nieinwestycyjnych (opracowanie map akustycznych i programów ochrony przed hałasem, 

kontrolę i egzekwowanie przestrzegania zasad emisji, właściwe planowanie przestrzenne).  

Szczegółowy „Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 

2012-2015 z perspektywą do 2019 r.” dostępny jest na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pod adresem: 

http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/programy-wojewodztwa/527-pos- 

 

Regulacje dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem 

hałasu w środowisku wprowadziły obowiązek realizacji map akustycznych na podstawie, 

których opracowywane były programy ochrony środowiska dla terenów, na których poziom 

hałasu przekracza poziom dopuszczalny. Program aktualizuje się co najmniej raz na pięć lat  

i w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę planu lub harmonogramu 

realizacji. Zgodnie z ustalonym harmonogramem działań do dnia 30 czerwca 2013 r. 

właściwe organy miały obowiązek opracowania planu ochrony przed hałasem. Dla terenów 

województwa podkarpackiego zostały opracowane następujące programy ochrony środowiska 

przez hałasem:    

− „Program ochrony środowiska przed hałasem” dla terenów, na których poziom hałasu 

przekracza poziom dopuszczalny w Gminie Miasto Rzeszów plan na lata 2013-2017” 

[17], 

− „Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu 

głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów 

przejazdów rocznie” [12].  
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„Program ochrony środowiska przed hałasem” dla terenów, na 

których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w Gminie 

Miasto Rzeszów plan na lata 2013-2017”  

 

„Program ochrony środowiska przed hałasem” dla terenów, na których poziom hałasu 

przekracza poziom dopuszczalny w Gminie Miasto Rzeszów został uchwalony uchwałą  

Nr LI/976/2013 Rady Miasta Rzeszowa w dniu 23 kwietnia 2013 r. [24]. Program ochrony 

przed hałasem wykonano po raz pierwszy. Podstawią do wykonania programu była mapa 

akustyczna Rzeszowa, opracowana w 2011 r. i zaktualizowana w 2013 r.  

W ramach Programu zaproponowano trzy główne rodzaje działań: krótkookresowe, 

długookresowe i związane z edukacją społeczną. W programie uwzględniono inwestycje, 

mające znaczący wpływ na klimat akustyczny miasta (autostrada A4, droga ekspresowa S19 

oraz system obszarowego sterowania ruchem drogowym).  

Krótkoterminowe działania naprawcze zaplanowano dla odcinków ulic: 

Marszałkowskiej, Krakowskiej, Warszawskiej, Gen. Jarosławia Dąbrowskiego oraz alej: Gen. 

Okulickiego i Marszałka Piłsudskiego. Ponadto zaproponowano m.in. objęcie miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego całego obszaru znajdującego się w granicach 

miasta, wprowadzenie wytycznych do planowania oraz podjęcia działań mających na celu 

uchwalenie lokalizacji obszarów cichych.   

W ramach działań długookresowych zaproponowano m.in.: realizację projektów 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszów, inwestycje obszarowe mające na celu 

uspokojenie ruchu, zapewnienie priorytetu komunikacji zbiorowej, politykę parkingową, 

strefowanie funkcji zabudowy, skutecznie i konsekwentne egzekwowanie ograniczeń (ruchu, 

prędkości i tonażu). Do 2022 r. zaplanowano do realizacji 38 działań naprawczych. 

W ramach działań edukacyjnych zaproponowano działania skierowane przede 

wszystkim do społeczeństwa, m.in.: promocję komunikacji zbiorowej i pojazdów „cichych”, 

promocję komunikacji rowerowej i ścieżek rowerowych, udział mediów w konsultacjach 

społecznych i edukacji społeczeństwa, ukierunkowanie planowania przestrzennego 

uwzględniającego zagrożenie hałasem. 

 

„Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów 

położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim 
o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie.” 

 

„Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu 

głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów 

przejazdów rocznie” został uchwalony uchwałą Nr LVIII/1096/14 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w dniu 27 października 2014 r. [15]. 

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 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”.  
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W ramach Programu dla zagrożonych terenów zaproponowano trzy główne rodzaje 

działań: krótkookresowe, długookresowe i związane z edukacją społeczną. W celu określenia 

kolejności wykonywania działań posłużono się wskaźnikiem M. Jako główne działania dla 

odcinków dróg o bardzo wysokim priorytecie wskazano 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-programow-ochrony-srodowiska-przed-

halasem/940-posph-3-mln. 

8. Podsumowanie  

Główne zagrożenie w województwie podkarpackim na terenach zurbanizowanych  

i wywierający największą presję na środowisko, stanowi hałas drogowy. Poziom hałasu 

drogowego uzależniony jest od wielu czynników m.in. natężenia ruchu, prędkości pojazdów, 

udziału pojazdów ciężkich, płynności ruchu, pochylenia drogi, jakości nawierzchni drogowej. 

W latach 2012 – 2016 odnotowano wzrost gęstości sieci drogowej i liczby zarejestrowanych 

pojazdów. Dodatkowo na zły klimat akustyczny ma wpływ mała przepustowość ulic i zwarta 

zabudowa miast. 

WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego monitoringu środowiska w latach  

2012 – 2016 wykonał badania hałasu drogowego. Zakres badań monitoringowych hałasu 

drogowego obejmował: 15 punktów długookresowego średniego poziomu dźwięku (LDWN, 

LN), pomiary prowadzono w obrębie 15 miejscowości i 67 punktów pomiarowych 

równoważnego poziomu dźwięku (LAeqD w 67, LAeqN w 52), pomiary prowadzono w obrębie 

20 miejscowości. Z przeprowadzonych badań na terenach chronionych wynika, że największy 

procentowy udział punktów pomiarowych hałasu drogowego odnotowano w przedziale 

przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu: 0-5 dB (po 60 % dla LDWN i LN, 57 % dla LAeqD 

i 44% dla LAeqN).  
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W odniesieniu do wskaźnika LDWN nie odnotowano przekroczeń powyżej 15 dB, zaś dla 

wskaźnika LN powyżej 10 dB. W odniesieniu do wskaźnika LAeqD i LAeqN nie odnotowano 

przekroczeń powyżej 10 dB.  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na terenie województwa 

podkarpackiego wykonała okresowe pomiary hałasu drogowego w 9 punktach pomiarowych. 

Przeprowadzone pomiary wskazują, że w 6 punktach przekroczone zostały dopuszczalne 

standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Największy procentowy 

udział punktów pomiarowych hałasu drogowego odnotowano w przedziale: 5-10 dB (ok. 

56 % LAeqD i 44 % LAeqN). 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego 

wykonał pomiary okresowe hałasu drogowego w 30 punktach pomiarowych. Przeprowadzone 

pomiary wskazują, że w 25 punktach przekroczone zostały dopuszczalne standardy 

akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Największy procentowy udział 

punktów pomiarowych hałasu drogowego odnotowano w przedziale: 5-10 dB (ok. 46 % LAeqD 

i 47 % LAeqN). 

WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego monitoringu środowiska wykonał również 

pomiary hałasu kolejowego. Zakres badań monitoringowych obejmował 8 punktów pomiarów 

równoważnego poziomu dźwięku (LAeqD, LAeqN). Z przeprowadzonych badań wynika,  

że w przypadku ok. 88 % LAeqD i 75 % LAeqN nie odnotowano przekroczeń.  

W ramach Państwowego monitoringu środowiska WIOŚ w Rzeszowie nie prowadził 

badań hałasu lotniczego. Pomiary hałasu lotniczego wokół Portu Lotniczego Rzeszów – 

Jasionka na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2014 r. wykonał Instytut 

Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Na terenach wokół lotniska nie 

stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku.  

Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o. o. wykonał pomiary okresowe hałasu 

lotniczego w 4 punktach pomiarowych. W wyniku przeprowadzonych pomiarów i obliczeń 

nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w stosunku do funkcji 

spełnianej przez teren dla wskaźników: LAeqD, LAeqN, LDWN i LN. 

Z pozyskanych map akustycznych aglomeracji o liczbie mieszkańców ponad 100 tys. 

wynika że, spośród 177 521 mieszkańców aglomeracji eksponowanych jest: na hałas 

przemysłowy ok. 200 osób w zakresie poziomów LDWN > 55 dB, na hałas drogowy: 

ok. 89 500 osób w zakresie poziomów LDWN > 55 dB i ok. 41 400 osób w zakresie poziomów 

LN > 50 dB oraz na hałas kolejowy: ok. 500 osób w zakresie poziomów LDWN > 55 dB 

i ok. 300 osób w zakresie poziomów LN > 50 dB.  

Z pozyskanych map akustycznych dla terenów poza aglomeracjami (drogi, przez które 

rocznie przejeżdża ponad 3 mln pojazdów) wynika, że na hałas głównych dróg krajowych 

eksponowanych jest ok. 113 300 osób w zakresie poziomów LDWN > 55 dB i ok. 90 200 osób 

w zakresie poziomów LN > 50 dB.  

Na hałas głównych dróg wojewódzkich przekraczający normy LDWN ponad 20 dB 

narażonych jest ok. 36 300 osób, na hałas przekraczający normy LN ponad 20 dB narażonych 

jest ok. 31 000 osób. 
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Na hałas drogowy miasta Krosna przekraczający normy LDWN do 20 dB narażonych jest 

ok. 14 900 osób, przekraczający normy LN do 20 dB narażonych jest ok. 14 300 osób. 

WIOŚ w Rzeszowie w ramach działalności kontrolnej dokonał również oceny 

emitowanego hałasu przemysłowego. W skontrolowanych zakładach emitujących hałas 

największą liczbę przekroczeń, zarówno dla pory dnia (LAeqD) jak i dla pory nocy (LAeqN) 

odnotowano w przedziale 0-5 dB. Hałas przemysłowy nie stanowi istotnego zagrożenia dla 

klimatu akustycznego województwa podkarpackiego.  

Zmiana dopuszczalnych poziomów hałasu wprowadzona w 2012 r. uniemożliwia 

dokonanie oceny trendów zmian stanu akustycznego środowiska województwa  

w poprzednich cyklach. Opierając się na nowych kryteriach oceny hałasu stwierdza się, że dla 

badanych obszarów przekroczenia większe niż 15 dB występują sporadycznie. Badane 

obszary, po wprowadzeniu zmian prawnych, klasyfikowane są do niższych zakresów 

wielkości przekroczeń i na podstawie wykonanych pomiarów można stwierdzić, że poziom 

zagrożenia hałasem zmalał. 

Odciążanie ruchu na terenie województwa jest procesem powolnym. Doprowadzenie 

poziomów hałasu komunikacyjnego do wartości dopuszczalnych, utrzymanie na tym 

poziomie lub poniżej poziomu dopuszczalnego wymaga dalszych kompleksowych działań. 
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41. Uchwała nr LI/976/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia 

„Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem” dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom 

dopuszczalny w Gminie Miasto Rzeszów (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2013 r., poz. 2135) 


	ocena 2012-2016.png
	strona 2 ocena 2012-2016.jpg
	Raport oceny 2012-2016 (3).pdf

