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Mapa akustyczna miasta Leżajska w otoczeniu dróg wojewódzkich Nr 875 i Nr 877

CZĘŚĆ OPISOWA
1. Wstęp
Zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem
hałasu w środowisku państwa członkowskie zobowiązane są do realizacji map akustycznych,
a na ich podstawie do opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem.
Na potrzeby oceny stanu klimatu akustycznego środowiska, starosta sporządza mapy
akustyczne dla aglomeracji. Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem, których
eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach,
sporządza mapę akustyczną terenu, na którym eksploatacja obiektu może powodować
przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Mapy sporządza się co 5 lat.
Niezwłocznie po wykonaniu starosta oraz zarządzający drogą, linią kolejową lub
lotniskiem przedkłada mapę (fragment mapy) obejmującej określone województwo
właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Mapy akustyczne stanowią
podstawowe źródło danych wykorzystywanych do celów: informowania społeczeństwa
o zagrożeniach środowiska hałasem, opracowania danych dla Państwowego monitoringu
środowiska oraz dla tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem.
Mapa akustyczna stanowi opisową oraz wieloaspektową i wielowarstwową diagnozę
stanu akustycznego danego obszaru. Wykonywana jest przy pomocy modelu obliczeniowego,
przyjmowanego w danych warunkach za model referencyjny.
Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2002/49/WE i przepisami prawa krajowego
trzecia runda mapowania powinna zakończyć się do 31 grudnia 2017 r. Zarządzający drogą,
linią kolejową lub lotniskiem powinni sporządzić mapy akustyczne do 1 stycznia 2017 r.,
a starostowie do 30 czerwca 2017 r. Mapy akustyczne objęły aglomeracje o liczbie
mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz tereny poza aglomeracjami: główne drogi (po
których przejeżdża ponad 3 miliony pojazdów rocznie), główne linie kolejowe
(po których przejeżdża ponad 30 tysięcy pociągów rocznie), główne porty lotnicze (na których
odbywa się powyżej 50 tysięcy operacji rocznie).
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, wojewódzki
inspektor ochrony środowiska został zobowiązany do dokonania oceny klimatu akustycznego
środowiska na terenach nieobjętych obowiązkiem opracowania map akustycznych. W ramach
monitoringu hałasu w środowisku wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w latach
2016 – 2020 wykonają dwie lokalne mapy akustyczne przy zastosowaniu uproszczonych metod
i procedur zgodnych metodycznie ze sposobami wykonania map obligatoryjnych. Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2017 r. wykonał mapę akustyczną Miasta
Leżajska. Według wytycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykonywana
mapa obejmuje wyłącznie hałas drogowy i ma charakter poglądowy.
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2. Wyjaśnienia terminów specjalistycznych i oznaczeń
Aglomeracja – miasto lub kilka miast o wspólnych granicach administracyjnych (ustawa Poś).
Decybel [dB] – logarytmiczna jednostka dźwięku równa 1/10 bela.
Dyrektywa 2002/49/WE – Dyrektywa parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca
2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
Emisja hałasu – wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka,
do powietrza, wody, gleby lub ziemi hałasu (ustawa Poś).
GIS – System Informacji Geograficznej, system bazodanowy z możliwością przechowywania
danych przestrzennie odniesionych wraz ze zbiorem funkcji przeznaczonych do ich
przetwarzania i analizy.
PZDW – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Generalny Pomiar Ruchu (GPR) – ogólnopolskie pomiary bezpośrednie podstawowych
parametrów i charakterystyki ruchu na drogach w cyklach pięcioletnich przez zarządzającego
drogą.
Hałas – dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz.
Hałas w środowisku – niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność
człowieka na wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch
drogowy, ruch kolejowy, ruch samolotowy oraz hałas pochodzący z obszarów działalności
przemysłowej (Dyrektywa 2002/49/WE).
Izofona – krzywa jednakowego poziomu dźwięku.
Korekcja częstotliwościowa A – odpowiada charakterystyce krzywej progu słyszenia
człowieka, odzwierciedla małą wrażliwość na niskie częstotliwości, zaprojektowana
do pomiaru niskich poziomów dźwięku.
LAeqD – równoważny poziom hałasu dla pory dnia (przedział czasu od godz. 6.00
do godz. 22.00).
LAeqN – równoważny poziom hałasu dla pory nocy (przedział czasu od godz. 22.00
do godz. 06.00).
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu
wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej, jako przedział czasu od godz.
6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz.
22.00) oraz pory nocy (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00).
LD – długookresowy średni poziom dźwięku A wyznaczony dla wszystkich dób w roku
uwzględniający pory dnia (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800).
LW – długookresowy średni poziom dźwięku A wyznaczony dla wszystkich dób w roku
uwzględniający pory wieczoru (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200).
LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu
wszystkich pór nocy (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00).
Lokalna mapa hałasu – mapa akustyczna obejmująca obszar miast (poniżej 100 tys.
mieszkańców), w granicach administracyjnych miasta, osiedla, dzielnicy itp. lub mapa linii
równego poziomu dźwięku zasięgu hałasu w otoczeniu punktu pomiarowego od kilkudziesięciu
do kilkaset metrów długości obiektu emitującego hałas wraz z jego otoczeniem. Lokalne mapy
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akustyczne wykonane są przy zastosowaniu uproszczonych metod i procedur, w ogólnym
zakresie zgodnym metodycznie ze sposobami wykonania map obligatoryjnych.
Mapa akustyczna – wielowarstwowy system informacyjny o stanie akustycznym środowiska.
Metodyka referencyjna – określona na podstawie ustawy metoda pomiarów lub badań, która
może obejmować w szczególności sposób poboru próbek, sposób interpretacji uzyskanych
danych, a także metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji oraz energii
w środowisku.
Natężenie ruchu – liczba pojazdów przejeżdżających przez dany przekrój drogi w jednostce
czasu.
Pomiary – rozumie się przez to również obserwacje i analizy (ustawa Poś).
Poziom dźwięku A – poziom ciśnienia akustycznego skorygowany według charakterystyki
częstotliwościowej A, wrażany w decybelach [dB] i wyznaczany z wzoru:

𝐿𝑝𝐴 =10∙lg

p2A
p20

[dB]

gdzie: p0 - wartość ciśnienia odniesienia p0= 20 𝜇𝑃𝑎 = 2 ∙ 10−5 [𝑃𝑎]

Równoważny poziom dźwięku A – wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego
ustalonego dźwięku skorgowanego według charakterystyki częstotliwościowej A, która
w określonym przedziale czasu T jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego
analizowanego dźwięku o poziomie zmiennym w czasie. Poziom równoważny jest wyrażany
wzorem:

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇

𝑡2 2
1
𝑝𝐴
= 10 ∙ 𝑙𝑔 [
∫ 2 𝑑𝑡]
𝑡2 − 𝑡1 𝑡1 𝑝0

[𝑑𝐵]

gdzie:
T- przedzial czasu T, od t1 do t2
pA – wartość chwilowa ciśnienia akustycznego (skorygowane względem charakterystyki częstotliwościowej A)
p0 - ciśnienie akustyczne odniesienia p0= 20 𝜇𝑃𝑎 = 2 ∙ 10−5 [𝑃𝑎]

SDR – średnio dobowy ruch w roku, liczba pojazdów silnikowych przejeżdżających przez dany
przekrój drogi w ciągu 24 godzin, średnio w ciągu jednego roku.
Sporządzenie mapy hałasu – przedstawienie, w kategoriach wskaźnika hałasu, danych
dotyczących aktualnej lub przewidywanej sytuacji w zakresie hałasu, ze wskazaniem
przypadków naruszenia odnośnie obowiązującej wartości granicznej, liczby dotkniętych osób
na określonym obszarze lub liczby lokali mieszkalnych poddanych działaniu pewnej wartości
wskaźnika hałasu na pewnym obszarze.
Stała czasowa FAST – stała równa 125 ms, opisujaca szybkość reakcji miernika na zmianę
poziomu dźwięku.
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Strategiczna mapa hałasu – oznacza mapę, opracowaną do celów całościowej oceny
narażenia na hałas z różnych źródeł na danym obszarze albo do celów sporządzania ogólnych
prognoz dla danego obszaru.
Strefa zasięgu hałasu – obszar, w którym wartość, długotrwałego średniego poziomu dźwięku
z korekcją zawiera się między dwoma określonymi poziomami, np. między 65 dB a 70 dB.
Teren zagrożony hałasem – teren na którym przekroczone są dopuszczalne poziomy dźwięku
wyrażone wskaźnikiem LDWN i LN.
WIOŚ – wojewódzki inspektorat ochrony środowiska.
Wskaźnik hałasu – oznacza fizyczną skalę, stosowaną do określenia hałasu w środowisku
mającą związek ze szkodliwym skutkiem (dyrektywa).

3. Informacje wprowadzające
3.1. Dane identyfikacyjne jednostki odpowiedzialnej za realizację mapy i podmiotu
wykonującego mapę
Podstawą niniejszego opracowania jest „Program Państwowego Monitoringu Środowiska
dla województwa podkarpackiego na lata 2016-2020” zatwierdzony przez Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska. Jednostką wykonującą lokalną mapę akustyczną Leżajska jest
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wszystkie pomiary terenowe
zostały wykonane przez zespół pomiarowy Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie. Mapa
akustyczna i opracowanie wykonane zostało w Wydziale Monitoringu Środowiska
w Rzeszowie.
3.2. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie
Miasto Leżajsk jest siedzibą powiatu leżajskiego, zlokalizowanego w północnowschodniej części województwa podkarpackiego. Powierzchnia gminy wynosi 21 km2,
a gęstość zaludnienia: 686 osób na km2. Tereny zielone (w tym lasy) stanowią ok. 23 %
miejscowości [2]. W granicach administracyjnych miasta znajduje się rezerwat przyrody
„Las klasztorny” o powierzchni 39,49 ha.
Dla okolicznych miejscowości Leżajsk jest ważnym centrum administracyjnym,
kulturalnym, gospodarczym i oświatowym. Przejście graniczne z Ukrainą (Korczowa,
Budomierz, Medyka) oddalone jest o ok. 70 – 80 km. Główne ciągi komunikacyjne
przebiegające przez miasto to: droga krajowa Nr 77, droga wojewódzka Nr 875 i 877.
W 2014 r. do ruchu oddana została obwodnica Leżajska wyprowadzająca ruch
tranzytowy poza obszar zabudowy miasta. W rejonach ciągu drogowego zastosowano elementy
ochrony środowiska m.in. ekrany akustyczne (o długości 1,05 tys m2 i wysokości 4 i 6 m,
wypełnienie typu: zielona ściana oraz przeźroczyste) oraz nasadzenia drzew i krzewów
(41 095 szt.). W związku z otwarciem obwodnicy w Leżajsku nastąpiła zmiana organizacji
ruchu drogowego.
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Tab. 3.2.1. Struktura użytkowania gruntów w Leżajsku w 2016 r [9].
Użytki rolne
Powierzchnia
w tym
ogólna
Razem
Grunty
Łąki
Sady
orne
trwałe
[km2]
20,58
10,95
7,59
0,28
1,67

Pastwiska
trwałe
0,75

Grunty
leśne *

Pozostałe
grunty

4,81

4,82

*- łącznie z gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi

Na terenie miasta funkcjonuje siedem placówek edukacyjnych prowadzonych przez
Gminę Miasto Leżajsk (trzy przedszkola miejskie, trzy szkoły podstawowe publiczne,
gimnazjum miejskie), do których łącznie w roku szkolnym 2014/15 uczęszczało 1 583 uczniów.
Ponadto w mieście działają 2 szkoły ponadgimnazjalne podlegające władzom powiatu
leżajskiego [6].
Tab. 3.2.2. Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania, Leżajsk, 2016 r.[2]
Ogółem
Kobiety
osób
%
osób
%
20 210
100
10 167
50,31
Tab. 3.2.3. Mieszkania zamieszkane, powiat leżajski, 2011 r. [2]
Powierzchnia
Powierzchnia
Mieszkania
Mieszkania
użytkowa
użytkowa
zamieszkane
ogółem
mieszkania
mieszkania
stale
ogółem
zamieszkane stale
2
[-]
[m ]
[-]
[m2]
18 147
1 492 052
18 146
1 492 013

Mężczyźni
osób
10 043

%
49,69

Ludność
w mieszkaniach
zamieszkanych stale
[osoba]
69 470

Liczba
osób
na 1
mieszkanie
3,83

Tab. 3.2.4. Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku, powiat leżajski, 2011 r. [2]

ogółem

przed
1918

1918 1944

1945 1970

1971 1978

1979 1988

1989 2002

2003 2007

ogółem

18 147

540

1 322

4 706

3 890

3 291

2 539

924

2008 - 2011
(łącznie z
budynkami
będącymi
w
budowie)
386

stale

18 146

540

1 322

4 705

3 890

3 291

2 539

924

386

W odniesieniu do infrastruktury kolejowej miasto posiada połączenie kolejowe
pasażerskie oraz transportowe dzięki dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej nr 68 (trasa
Lublin – Przeworsk).
Opis terenu objętego mapą
Obszar badań obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej Nr 875 (ul. Michałaka) oraz drogi
wojewódzkiej Nr 877 (ul. Rzeszowskiej, Mickiewicza, Słowackiego, Sanowej i Siedlanki).
Droga w większości przebiega przez tereny zagospodarowane, zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, zwartą i luźną, jedno- lub dwukondygnacyjną. Stan budynków jest dobry lub
średni. Rejony badań stanowią tereny zabudowy: jednorodzinnej, mieszkaniowej i usługowej
oraz usługowej.
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ul. Mickiewicza

ul. Siedlanka

ul. Słowackiego

ul. Lipy

Rys. 3.2.1. Dokumentacja fotograficzna, Leżajak, 2016 r. [5]
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Rys. 3.2.2. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu drogowego, Leżajsk, 2016 r. [5]

Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu
Główne ciągi komunikacyjne przebiegające przez miasto to:
 droga krajowa Nr 77 (Lipnik – Przemyśl),
 droga wojewódzka Nr 875 (Mielec – Leżajsk),
 droga wojewódzka Nr 877 (Naklik – Szklary).
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W większości są to drogi asfaltowe o dobrej nawierzchni bitumicznej. Infrastruktura
drogowa, znajduje się w dobrym stanie.
Droga krajowa Nr 77 została objęta mapowaniem przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych (2012) i Programem ochrony środowiska dla obszarów położonych w pobliżu
głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów
przejazdów rocznie (2014). W związku z oddaniem do użytku obwodnicy (2014 r.) w Leżajsku
nastąpiła zmiana organizacji ruchu. Ruch tranzytowy został wyprowadzony z centrum.
W granicach administracyjnych miasta, droga krajowa Nr 77 (ok. 7,62 km) przebiega głównie
przez tereny leśne i rolnicze, a najbliższe pojedyncze budynki znajdują się ok. 60 – 80 m od
drogi.
Głównym źródłem hałasu drogowego są poruszające się samochody. Generowany
podczas ruchu hałas zależy od wielu czynników m.in. od: prędkości, rodzaju i struktury ruchu,
rodzaju i stanu technicznego nawierzchni drogi, rodzaju pojazdów samochodowych, położenia
drogi oraz pokrycia terenu.
Według ostatnich dostępnych pomiarów przeprowadzonych w Leżajsku w ramach
Generalnego Pomiaru Ruchu, średniodobowy ruch na odcinku Sokołów Małopolski – Leżajsk
wynosił: 6002 poj./dobę. Natężenie ruchu na drogach wojewódzkich w Leżajsku przedstawiono
w tab. 3.2.5.
Tab. 3.2.5. Natężenie ruchu na drogach wojewódzkich w miejscowości Leżajsk [3, 10]
Liczba pojazdów
Procentowy udział
Trasa
w ciągu doby
pojazdów ciężkich
[szt./doba]
[%]
droga wojewódzka Nr 877 (ul. Mickiewicza)
14152
3,7
droga wojewódzka Nr 877 (ul. Rzeszowska)
6040
6,2
droga wojewódzka Nr 877 (ul. Sanowa)
6736
4,3
droga wojewódzka Nr 877 (ul. Słowackiego)
6808
5,4
droga wojewódzka Nr 877 (ul. Siedlanka)
6772
4,2
droga wojewódzka Nr 875
6002*
8,2**
(Sokołów Małopolski – Leżajsk)

Źródło
danych
WIOŚ
WIOŚ
WIOŚ
WIOŚ
WIOŚ
GDDKiA

*- pojazdy ciężkie (samochody ciężarowe bez przyczepy i z przyczepą, autobusy, ciągniki rolnicze),
**- średnio dobowy ruch w roku (SDR)

Uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i innych dokumentów prawa miejscowego
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normującym dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 112).
Dopuszczalne wartości zależą od rodzaju terenu, rodzaju hałasu oraz czasu odniesienia.
Rodzaj terenu określany jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku terenów, dla których nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego właściwe organy dokonały oceny terenu na podstawie faktycznego
zagospodarowania i wykorzystania tego i sąsiednich terenów. Poszczególne tereny chronione,
określone w ww. rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu, wraz
z przypisanymi dopuszczalnymi poziomami hałasu przedstawiono na mapach wrażliwości.
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Na mapach zaznaczono także poszczególne rodzaje budynków: mieszkalne, szkół i przedszkoli,
służby zdrowia i niemieszkalne.
W chwili sporządzania mapy akustycznej zostały uwzględnione następujące uchwalone
i obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego [8]:
1. Nr 8/97 - teren ul. Spokojnej pomiędzy ul. Studzienną i ul. Rzeszowską wraz z przyległym
terenem, uchwalony uchwałą Nr XI/93/99 Rady Miasta Leżajska z dnia 15 listopada
1999 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 37 poz. 1338 z dnia 20 grudnia
1997 r.
2. Nr 10/97 – teren Placu Targowego (parking), uchwalony uchwałą Nr VII/53/99 Rady
Miasta Leżajska z dnia 30 czerwca 1999r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego
Nr 20 poz.1091 z dnia 15 września 1999 r.
3. Nr 15/97 – teren przy ul. Jana Brzozy, uchwalony uchwałą Nr XV/129/2000 Rady Miasta
Leżajska z dnia 27 marca 2000 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 32
poz. 312 z dnia 30 maja 2000 r.
4. Nr 16/97 – teren ciągu pieszo-jezdnego, łączący ul. T. Michałka z ul. Opalińskiego,
uchwalony uchwałą Nr XI/93/99 Rady Miasta Leżajska z dnia 15 listopada 1999 r.,
opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 37 poz. 1338 z dnia 20 grudnia 1999 r.
5. Nr 18/97 - teren przy ul. Słonecznej wraz z przyległym terenem, uchwalony uchwałą
Nr VII/54/99 Rady Miasta Leżajska z dnia 30 czerwca 1999 r., opublikowaną w Dz. Urz.
Woj. Podkarpackiego, Nr 20 poz.1092 z dnia 15 września 1999 r.
6. Nr 26/98 – teren przy ul. Słowackiego (działka o nr ew. 1014/2 i część działki o nr ew.
1014/1), uchwalony uchwałą Nr VIII/67/99 Rady Miasta Leżajska z dnia 30 sierpnia
1999 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, Nr 26 poz.1203 z dnia
22 listopada 1999 r.
7. Nr 29B/2000 - teren przy ul. Studziennej i ul. Spokojnej wraz z odcinkami tych ulic,
uchwalony uchwałą Nr XXXV/319/02 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 15 marca 2002 r.,
opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 21, poz. 430 z dnia 26 kwietnia
2002 r.
8. Nr 33/2002 - teren po wschodniej stronie terenów kolejowych, od ul. Spółdzielczej do
ul. Sanowej, uchwalony uchwałą Nr XVII/171/04 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia
25 listopada 2004 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 2, poz. 5 z dnia
4 stycznia 2005 r. wraz z jego zmianą – MPZP Nr 33/II/10 dla terenu położonego przy ul.
Sanowej w Leżajsku, uchwalony uchwałą Nr XII/68/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia
9 grudnia 2011 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z
2012 r. poz. 8 z dnia 3 stycznia 2012 r.
9. Nr 35/2000 - teren przy ul. Słowackiego (działka o nr ew. 1013/2), uchwalony uchwałą
Nr XXVIII/237/01 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 25 kwietnia 2001 r., opublikowaną
w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, Nr 44 poz. 757 z dnia 19 czerwca 2001 r.
10. Nr 38/2000 - teren pomiędzy ulicami: Siedlanką, Przemysłową i Borki, uchwalony
uchwałą Nr XXIX/248/01 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 czerwca 2001 r.,
opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 59, poz. 1008 z dnia 30 lipca 2001 r.
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11. Nr 40/2000 - teren położony pomiędzy ulicami: Sanową, Borki i Polną, uchwalony
uchwałą Nr XXXVI/338/02 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 czerwca 2002 r.,
opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, Nr 48, poz. 945 z dnia 9 sierpnia 2002 r.
12. Nr 42/03 - teren pod obwodnicę drogową miasta Leżajska (część C), uchwalony uchwałą
Nr XXXVII/322/06 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 października 2006 r.,
opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 135, poz.1912 z dnia 16 listopada
2006 r.
13. Nr 38/2000 - teren pomiędzy ulicami: Siedlanką, Przemysłową i Borki, uchwalony
uchwałą Nr XXIX/248/01 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 czerwca 2001 r.,
opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 59, poz. 1008 z dnia 30 lipca 2001 r.
14. Nr 60/05 cz. I - teren położony wzdłuż torów kolejowych od ul. Sanowej
do ul. Wł. Reymonta w Leżajsku – część I obejmująca odcinek od ul. Sanowej do
ul. Sportowej, uchwalony uchwałą Nr XXXIX/ 256 /10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia
30 sierpnia 2010 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego Nr 92, poz. 1674 z dnia 1 października 2010 r.
15. Nr 64/09 – teren cmentarza komunalnego wraz z jego rozbudową przy ul. Cmentarnej
w Leżajsku, uchwalony uchwałą Nr XXXI/205/13 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia
27 listopada 2013 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego pod poz. 41 z dnia
7 stycznia 2014 r.
16. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska”
uchwalony uchwałą Nr XII/99/99 Rady Miasta Leżajska z dnia 15 grudnia 1999 r. (wraz
z późniejszymi zmianami).
Tab. 3.2.6. 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 [13]
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe1)
Lp.

Rodzaj terenu

LAeq D
przedział czasu
odniesienia
równy
16 godzinom

LAeq N
przedział czasu
odniesienia
równy
8 godzinom

Pozostałe obiekty i działalność
będąca źródłem hałasu
LAeq D
LAeq N
przedział czasu
przedział czasu
odniesienia równy
odniesienia równy
8 najmniej korzystnym
1 najmniej korzystnej
godzinom dnia kolejno
godzinie nocy
po sobie następującym

1

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

50

45

45

40

2

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

61

56

50

40

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

65

56

55

45

3

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej
68
60
55
45
100 tys. mieszkańców3)
Objaśnienia:
1)
Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2)
W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
3)
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych
i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską,
jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
4
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Tab. 3.2.7. 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 [13]
Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB
Drogi lub linie kolejowe1)
Lp.

Rodzaj terenu

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

59

50

40

3

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

68

59

55

45

Tereny w strefie śródmiejskiej miast
70
65
55
45
powyżej 100 tys. mieszkańców2)
Objaśnienia:
1)
Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2)
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych
i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską,
jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
4

3.3. Charakterystyka systemów danych przestrzennych i narzędzi do ich stosowania
W procesie tworzenia map akustycznych wykorzystano oprogramowanie do
modelowania hałasu (CadnaA) oraz analiz przestrzennych i prezentacji wyników map
(Arc.GIS).
Tabela 3.3.1. Systemy danych przestrzennych i narzędzi wykorzystywanych do sporządzenia map akustycznej.
Procent
Skala
powierzchni
Data
Oprogramowanie
Nazwa systemu
dokładność
analizowanego
ostatniej
format plików
w metrach
obszaru objętego aktualizacji
systemami
Numeryczny model terenu (NMT)
Arc.GIS *.txt
100 %
21-01-2015
Wektorowa baza danych (drogi)
ArcGIS, *.shp
1: 10 000
100 %
01-01-2013
Wektorowa baza danych (budynki)
Arc.GIS, *.shp
1: 10 000
100 %
06-12-2012
Wekorowa baza danych (adresy)
Arc.GIS, *.shp
1: 10 000
100 %
Rastrowa baza danych
Arc.GIS, WMS
1: 10 000
100 %
(ortofotomapa)
Rastrowa baza danych (miejscowe
plany zagospodarowania
przestrzennego, Studium
Arc.GIS, WMS
1:10 000
100 %
Uwarunkowań i Zagospodarowania
Przestrzennego)
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3.4. Podstawowe metody wykorzystywane do opracowania mapy akustycznej
Przy realizacji opracowania prowadzono prace o charakterze pomiarowym, badawczym
oraz obliczeniowym.
Pomiary hałasu drogowego wykonano zgodnie z rozporządzeniem 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). Długookresowe wartości
wskaźników LDWN wyznaczono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalenia wartości wskaźnika hałasu LDWN
(Dz. U z 2010 r., Nr 215, poz. 1414) i procedurą Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska (2012).
Przejściowe, wymagane metody oceny hałasu w środowisku zawarto w dyrektywie
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do
oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
Do analiz hałasu z ruchu kołowego przyjęto francuską krajową metodę obliczeń
poziomów dźwięku „NBPB -Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), o której mowa
w Arrètè du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai
1995, Article 6 [24] oraz francuskiej normie ”XPS 31-133”. Metoda ta jest metodą zaleconą
w ww. dyrektywie do obliczeń hałasu z ruchu kołowego.
Mapę akustyczną w otoczeniu rozpatrywanych dróg wykonano metodą pomiarowoobliczeniową.
Do obliczeń akustycznych wykorzystano program CadnaA Version 4.1.137 (32 Bit)
BMPXLFLG – licencja wydana dla WIOŚ w Rzeszowie.
W obliczeniach uwzględniono czynniki wpływające w istotny sposób na poziom emisji
hałasu drogowego oraz tłumienie dźwięku podczas propagacji. Zbudowany model został
skalibrowany na podstawie wykonanych wyników pomiarów. Widok 3D na zmodelowany
układ przedtawiono na rys. 3.4.1.

Rys. 3.4.1. Widok 3D na zamodelowany teren [5]
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3.5. Wykorzystane bazy danych wejściowych
Zgromadzone bazy danych i materiały własne wykorzystane do wykonania analiz
przedstawiono w tab 3.5.1.
Tabela 3.5.1. Wykorzystane bazy danych wejściowych.
Baza danych
Oprogramowanie
Zakres danych w bazach
wejściowych
/format plików
Baza danych
ArcGIS,
warstwy: osi dróg, osi linii
obiektów
*.shp
kolejowych,
topograficznych
sieć wodna, sieć uzbrojenia terenu,
BDOT10k
pokrycie terenu, budynki, budowle
i urządzenia, kompleksy
użytkowania terenu, tereny
chronione, jednostki podziału
terytorialnego, obiekty inne
Numeryczny
ArcGIS,
Numeryczne Dane Wysokościowe
model terenu
*.txt.
(NMT)
Ocena
wrażliwości
akustycznej
terenów
podlegających
ocenie

*.doc,
WMS,

Parametry ruchu
na drogach

Excel,
Adobe Reader
*. .xlsx, *.pdf,

Wyniki
pomiarów

Excel, *. .xlsx,

Baza adresowa

ArcGIS, *.shp

plany zagospodarowania
przestrzennego,
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego,
faktyczne zagospodarowanie
i wykorzystanie badanego
i sąsiednich terenów
średniodobowe natężenie ruchu,
struktura ruchu,
średnia prędkość ruchu,

wskaźniki hałasu: LAeqD, LAeqN,
LDWN, LN oraz inne dane
pozaakustyczne
liczba ludności zamieszkująca
poszczególne budynki, liczba
mieszkań, liczba kondygnacji

Warunki dostępu do baz
materiały wojewódzkiego
zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
pozyskane od Marszałka
Województwa
Podkarpackiego
ogólnodostępne, Centralny
Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej
dane pozykane z Urzędu
Miasta Leżajsk

dane pozyskane
w trakcie pomiarów
własnych, uzupełnione
o pomiary pochodzące
z Generalnego Pomiaru
Ruchu (GPR)
dane pozyskane
w trakcie pomiarów
własnych
liczbę ludności oszacowano
na podstawie danych
z BDOT10k

3.6. Zestawienie wyników pomiarów
Na potrzeby sporządzenia niniejszego opracowania zostały wykonane pomiary hałasu
drogowego. Pomiary przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi metodami referencyjnymi
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii
przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem przez zespół
pomiarowy Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono w rozdziale 3.2 na rys. 3.2.2., a wyniki
wybranych parametrów zestawiono w tab. 3.6.1  3.6.4. Podczas pomiarów hałasu drogowego
wykonano równocześnie pomiary natężenia ruchu oraz prędkości pojazdów, warunków
meteorologicznych oraz zgromadzono informacje o charakterze terenów otaczających
poszczególne punkty pomiarowe. W punkcie mającym na celu określenie długookresowego
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poziomu dźwięku czasookres pomiarów na danym obszarze wyniósł 8 dób pomiarowych
z czego:
 2 doby w dni powszednie oraz 1 dobę podczas weekendu w okresie wiosennym i jesiennozimowym,
 1 dobę w dni powszednie oraz 1 dobę podczas weekendu w okresie letnim.
Szacowanie wartości długookresowego poziomu dźwięku dla okresu dnia, wieczoru
i nocy wykonano zgodnie z procedurą Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (2012 r.)
Szczegółowe wyniki pomiarów wraz z charakterystyką punktów przedstawiono
w opracowaniu pn. „Ocena klimatu akustycznego na wybranych terenach województwa
podkarpackiego w 2016 r.” dostępnej na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem:
https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2015/05/3.-Ocena-klimatu-akustycznego-2016roku.pdf
Tab. 3.6.1. Zestawienie wyników pomiarów równoważnego poziomu dźwięku w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 877 [10].
Oznaczenie
Równoważny poziom dźwięku A
Równoważny poziom dźwięku A
punktu
dla pory dnia
dla pory nocy
Nazwa
pomiarowego
(od godz. 600 do godz. 1800)
(od godz. 1800 do godz. 600)
ulicy
LAeqD [dB]
LAeqN [dB]
1
Mickiewicza
68,1
59,6
2.
Rzeszowska
68,0
60,0
3.
Sanowa
66,9
58,3
4.
Słowackiego
65,6
58,3
Tab. 3.6.2. Zestawienie wyników pomiarów równoważnego poziomu dźwięku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877
przy ul. Siedlanka [10].
Równoważny poziom Równoważny poziom Równoważny poziom
dźwięku A
dźwięku A
dźwięku A
dla pory dnia
dla pory wieczoru
dla pory nocy
Pora roku
Dzień
(od godz. 600
(od godz. 1800
(od godz. 2200
00
00
do godz. 18 )
do godz. 22 )
do godz. 600)
LAeqD [dB]
LAeqW [dB]
LAeqN [dB]
Dni powszednie
65,5
63,9
60,0
Pora wiosenna
Dni weekendu
65,3
64,4
57,4
Dni powszednie
67,8
63,5
59,2
Pora letnia
Dni weekendu
67,1
66,5
60,2
Dni powszednie
67,3
61,8
58,6
Pora jesiennozimowa
Dni weekendu
67,5
61,5
56,8
Tabela 3.6.3. Zestawienie wyników pomiarów długookresowego średniego poziomu dźwięku w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 877 przy ul. Siedlanka [10].
Długookresowy średni
Długookresowy średni
Długookresowy średni
Długookresowy średni
poziom dźwięku A
poziom dźwięku A
poziom dźwięku A
poziom dźwięku A
wyznaczony dla
wyznaczony dla
wyznaczony dla
wyznaczony dla
wszystkich dób w roku
wszystkich dób w roku
wszystkich dób w roku
wszystkich dób w roku
uwzględniający pory
uwzględniający pory
uwzględniający pory
uwzględniający pory:
dnia
wieczoru
nocy
dnia, wieczoru i nocy
(od godz. 600
(od godz. 1800
(od godz. 2200
do godz. 1800)
do godz. 2200)
do godz. 600)
LDWN
LD
L\W
LN
[dB]
[dB]
[dB]
[dB]
67,8
66,8
63,2
58,8
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Tabela 3.6.4. Zestawienie wyników pomiarów natężenia ruchu na ulicy Siedlanka [10].
Pojazdy Pojazdy Pojazdy Pojazdy Pojazdy Pojazdy
Suma
Suma
lekkie
lekkie
lekkie
ciężkie
ciężkie
ciężkie pojazdów pojazdów
w porze w porze w porze w porze w porze w porze w porze
w porze
dnia
wieczoru
nocy
dnia
wieczoru
nocy
dnia
wieczoru
5364
692
432
240
20
24
5604
712

Suma
Średni
pojazdów
Ruch
w porze
Dobowy
nocy
456
6772

Kalibracja modelu obliczeniowego
Weryfikacja i kalibracja przyjętych metod obliczeniowych jest niezbędna w ramach prac
nad mapami akustycznymi. Podstawowym kryterium oceny wyników hałasu i obliczeń,
zgodnie z wytycznymi Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badań, jest
odchylenie standardowe między wynikami pomiarów badań terenowych, a rezultatem obliczeń
modelowych poziomów dźwięku w wybranych punktach. Proponowane kryterium opisano
w zależności:
𝑛

1
√ ∑(𝐿𝐴𝑜𝑏𝑙𝑖 − 𝐿𝐴𝑧𝑚𝑖 )2 ≤ 2,5
𝑛
𝑖=1

gdzie:
n - liczba wykonanych obliczeń i pomiarów porównawczych,
LAobli – wartość i-tego poziomu obliczonego, dB
LAzmi – wartość i-tego poziomu zmierzonego, dB

Tab. 3.6.5. Wyniki kalibracji modelu obliczeniowego – hałas drogowy [10]
Poziom dźwięku
Poziom dźwięku
wyznaczony na
wyznaczony na
Punkt
Wysokość
podstawie wartości
podstawie wartości
pomiarowy
pomiaru
zmierzonej
obliczonej
LDWN / LAeqD LN / LAeqN LDWN / LAeqD LN / LAeqN
Mickiewicza
4
68,1
59,6
70,2
59,3
Rzeszowska
4
68,0
60,0
68,1
58,9
Sanowa
4
66,9
58,3
67,7
58,1
Słowackiego
4
65,6
58,3
68,5
58,4
Siedlanka
4
67,8
58,8
66,1
56,9

Różnica
LDWN / LAeqD
2,1
0,1
0,8
2,9
-1,7

LN / LAeqN
-0,3
-1,1
-0,2
0,1
-1,9

Wartości zmierzone i wartości obliczone obarczone są niepewnościami, które mają
wpływ na wartość różnicy między tymi parametrami. O poprawności przyjętego modelu
obliczeniowego świadczy spełnione kryterium minimum oceny wyników porównań badań
hałasu i obliczeń ≤ 2,5 dB (w przedmiotowym przypadku wynosi 1,5 dB).

4. Wynikowe zestawienia i podsumowanie
Uzyskane wartości ekspozycji na hałas drogowy i wybrane parametry z map
akustycznych przedstawiono w tab. 4.1. – 4.2 i na rys. 4.1 – 4.6. Z uzyskanych map
akustycznych wynika, że na analizowanych obszarach Leżajska eksponowanych jest na hałas
drogowy:
 ok. 1 371 osób w zakresie poziomów LDWN > 55 dB,
 ok. 690 osób w zakresie poziomów LN > 50 dB

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Monitoringu Środowiska

16

powierzchnia [km2]

Mapa akustyczna miasta Leżajska w otoczeniu dróg wojewódzkich Nr 875 i Nr 877

0,400
0,285

0,300

0,157

0,200

0,107

0,100

0,073
0,007

0,000
55 - 60

> 60 - 65

> 65 -70

> 70 - 75

> 75

przedział wartości poziomu LDWN [dB]

powierzchnia [km2]

Rys. 4.1. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy
oceniany wskaźnikiem LDWN [10]
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Rys. 4.2. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy
oceniany wskaźnikiem LN [10]
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Rys. 4.3. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas drogowy
oceniany wskaźnikiem LDWN [10]
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Rys. 4.4. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas drogowy
oceniany wskaźnikiem LN [10]
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Rys. 4.5. Szacunkowa liczba mieszkańców narażonych na hałas drogowy
oceniany wskaźnikiem LDWN [10]
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Rysunek 4.6. Szacunkowa liczba mieszkańców narażonych na hałas drogowy
oceniany wskaźnikiem LN [10]
Tab. 4.1. Liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących lokale mieszkalne narażonych na hałas oceniany
wskaźnikiem LDWN w przedziałach poziomu dźwięku – hałas drogowy [10]
Przedziały wartości poziomu hałas LDWN 55 - 60 dB > 60 - 65 dB > 65 - 70 dB > 70 – 75 dB
> 75 dB
Powierzchnia obszarów zagrożonych
0,285235
0,15738
0,107106
0,073457
0,006789
w danym zakresie [km2]
Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych
135
221
94
7
0
w danym zakresie
Szacunkowa liczba mieszkańców
405
663
282
21
0
w danym zakresie
Szacunkowa liczba budynków szkolnych
1
1
0
0
0
i przedszkolnych w danym zakresie
Szacunkowa liczba budynków służby
1
0
1
0
0
zdrowia, opieki społecznej i socjalnej
w danym zakresie
Tab. 4.2. Liczba lokali mieszkalnych i osób zamieszkujących lokale mieszkalne narażonych na hałas oceniany
wskaźnikiem LN w przedziałach poziomu dźwięku – hałas drogowy [10]
Przedziały wartości poziomu hałas LN
50 - 55 dB > 55 - 60 dB > 60 - 65 dB > 65 – 70 dB
> 70 dB
Powierzchnia obszarów zagrożonych
0,137226
0,103943
0,034518
0
0
w danym zakresie [km2]
Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych
191
39
0
0
0
w danym zakresie
Szacunkowa liczba mieszkańców
573
117
0
0
0
w danym zakresie
Szacunkowa liczba budynków szkolnych
0
0
0
0
0
i przedszkolnych w danym zakresie
Szacunkowa liczba budynków służby
0
1
0
0
0
zdrowia, opieki społecznej i socjalnej
w danym zakresie
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CZĘŚĆ GRAFICZNA
1. Zakres danych części graficznej
Mapa imisyjna hałasu drogowego – mapa zawierająca linie równego poziomu dźwięku lub
rozróżnione kolorem obszary w przedziałach:
dla poziomu LDWN:
dla poziomu LN
55 – 60 dB
50 – 55 dB
> 60 – 65 dB
> 55 – 60 dB
> 65 – 70
> 60 – 65
> 70 – 75 dB
> 65 – 70 dB
> 75 dB
> 70 dB
Obszary w poszczególnych przedziałach dźwięku oznaczono zgodnie z wymogami normy
PN-ISO 1996-2:1999.
Mapa wrażliwości hałasowej obszarów – przedstawiająca rozkład dopuszczalnych poziomów
hałasu na rozpatrywanym obszarze, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego
funkcji, z odniesieniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego lub faktycznego zagospodarowania i wykorzystania badanego i sąsiednich
terenów, mapa akustyczna w skali 1:10 000.

2. Lokalne mapy akustyczne











Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 875. Mapa
imisji hałasu dla wskaźnika LDWN. (Arkusz: 1 z 4).
Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 877. Mapa
imisji hałasu dla wskaźnika LDWN. (Arkusz: 2 z 4).
Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 877. Mapa
imisji hałasu dla wskaźnika LDWN. (Arkusz: 3 z 4).
Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 877. Mapa
imisji hałasu dla wskaźnika LDWN. (Arkusz: 4 z 4).
Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 875. Mapa
imisji hałasu dla wskaźnika LN. (Arkusz: 1 z 4).
Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 877. Mapa
imisji hałasu dla wskaźnika LN. (Arkusz: 2 z 4).
Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 877. Mapa
imisji hałasu dla wskaźnika LN. (Arkusz: 3 z 4).
Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 877. Mapa
imisji hałasu dla wskaźnika LN. (Arkusz: 4 z 4).
Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 875. Mapa
wrażliwości hałasowej obszarów LDWN. (Arkusz: 1 z 4).
Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 877. Mapa
wrażliwości hałasowej obszarów LDWN. (Arkusz: 2 z 4).
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Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi
wrażliwości hałasowej obszarów LDWN. (Arkusz: 3 z 4).
Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi
wrażliwości hałasu dla wskaźnika LN. (Arkusz: 4 z 4).
Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi
wrażliwości hałasowej obszarów LN. (Arkusz: 1 z 4).
Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi
wrażliwości hałasowej obszarów LN. (Arkusz: 2 z 4).
Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi
wrażliwości hałasowej obszarów LN. (Arkusz: 3 z 4).
Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi
wrażliwości hałasu dla wskaźnika LN. (Arkusz: 4 z 4).

wojewódzkiej Nr 877. Mapa
wojewódzkiej Nr 875. Mapa
wojewódzkiej Nr 875. Mapa
wojewódzkiej Nr 877. Mapa
wojewódzkiej Nr 877. Mapa
wojewódzkiej Nr 875. Mapa
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WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE

Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 875.
Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LDWN.
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Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 877.
Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LDWN.
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Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 877.
Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LDWN.
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Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 877.
Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LDWN.
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Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 875.
Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LN.
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W RZESZOWIE

Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 877.
Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LN.
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W RZESZOWIE

Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 877.
Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LN.
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Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 877.
Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LN.
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W RZESZOWIE

Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 875.
Mapa wrażliwości hałasowej obszarów LDWN.
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Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 877.
Mapa wrażliwości hałasowej obszarów LDWN.
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Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 877.
Mapa wrażliwości hałasowej obszarów LDWN.
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W RZESZOWIE

Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 877.
Mapa wrażliwości hałasowej obszarów LDWN.
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Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 875.
Mapa wrażliwości hałasowej obszarów LN.
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Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 877.
Mapa wrażliwości hałasowej obszarów LN.
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Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 877.
Mapa wrażliwości hałasowej obszarów LN.
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Lokalna mapa akustyczna miasta Leżajsk w otoczeniu drogi wojewódzkiej Nr 877.
Mapa wrażliwości hałasowej obszarów LN.

36

Arkusz:
4z4

Mapa akustyczna miasta Leżajska w otoczeniu dróg wojewódzkich Nr 875 i Nr 877

Literatura
1) Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Strona:
http://www.codgik.gov.pl/
2) Główny Urząd Statystyczny: Bank danych lokalnych. Strona: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
[dostęp: 03.10.2017].
3) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Strona: https://www.gddkia.gov.pl/ [dostęp:
04.10.2017].
4) Marszalek Województwa Podkarpackiego. Baza danych obiektów topograficznych BDOT 10k.
2016.
5) Materiały Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
6) „Strategia Rozwoju Gminy Miasto Leżajsk na lata 2015-2020” załącznik do uchwały XII/70/15
Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 23 listopada 2015 r. str. 31, Strona:
https://miastolezajsk.skycms.com.pl/download/attachment/117/strategia.pdf
7) Podstawowe dane demograficzne dla powiatu leżajskiego. Strona:
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/rzesz/ASSETS_Raport_NSP.pdf
[13.09.2017]
8) Urząd Miejski w Leżajsku. Strona: http://www.miastolezajsk.pl/185/strona-startowa.html [dostęp:
08.12.2017]
9) Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Województwo Podkarpackie. Podregiony, powiaty, gminy.
Rzeszów 2016. (str. 241)
10) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie: Wyniki badań i ocen
przeprowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Akty prawne
11) Dyrektywa 2000/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca
się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. (Dz.U. L 189 z 18.7.2002)
12) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r.,
poz. 519)
13) 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)
14) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalenia
wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U z 2010 r., Nr 215, poz. 1414)
15) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego
drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U z 2011 r., Nr 140, poz. 824)
16) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego
zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U z
2007 r., Nr 187, poz. 1340)
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