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1. Wstęp 

 

Oceny stanu klimatu akustycznego i obserwacji zmian dokonuje się w ramach 

państwowego monitoringu środowiska. Oceny dokonuje się obowiązkowo dla aglomeracji  

o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. i terenów poza aglomeracjami, o których mowa 

w art. 179 ust. 1 [1]. 

„Ocena stanu klimatu akustycznego województwa podkarpackiego. Raport na 

podstawie map akustycznych” podsumowuje trzecią rundę mapowania akustycznego  

w województwie podkarpackim. W tym celu wykorzystano analizy informacji pochodzących 

z map akustycznych. Mapy akustyczne sporządza się na potrzeby oceny klimatu 

akustycznego. Mapa akustyczna to wielowarstwowy system informacyjny o stanie 

akustycznym środowiska, opracowany do celów całościowej oceny narażenia na hałas 

 z różnych źródeł na danym obszarze albo do celów sporządzania ogólnych prognoz dla 

danego obszaru. Wykonywane są 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. Obejmują jedynie największe 

miasta (aglomeracje) oraz najbardziej obciążone ruchem ciągi komunikacyjne. 

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 autostard i dróg ekspresowych), jest prezydent miasta [2]. 

Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami. 

Mapy akustyczne stanowią podstawowe 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 terminie 1 roku od dnia przedstawienia mapy akustycznej przez podmiot 

zobowiązany do jej sporządzenia powinien być określony program ochrony środowiska. 

Programy ochrony środowiska przed hałasem tworzy się w celu dostosowania poziomu do 

dopuszczalnego dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny. 

Struktura opracowania jest następująca. W rozdziale 2 zawarto wyjaśnienie terminów 

specjalistycznych i oznaczeń. Podstawy prawne i wytyczne w zakresie realizacji map zawarto 

w rozdziale 3. Wyniki analiz z wybranych warstw map akustycznych przekazanych do 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaprezentowano w rozdziale 

4. W opracowaniu wykorzystano warstwy imisyjne mapy akustycznej, warstwy mapy 

wrażliwości hałasowej oraz terenów zagrożonych hałasem. W rozdziale 5 przedstawiono 

wyniki analiz z lokalnej mapy akustycznej. Zdrowotną ocenę zagrożenia ludności 

województwa podkarpackiego, tendencję zmian wynikającą z dwóch rund mapowania,  

podsumowanie i literaturę zawarto w rozdziałach 6 - 9. 
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2. Wyjaśnienia terminów specjalistycznych i oznaczeń  

Aglomeracja – miasto lub kilka miast o wspólnych granicach administracyjnych [2]. 

Emisja hałasu – wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności 

człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi hałasu [2]. 

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, realizowany w cyklach pięcioletnich przez 

zarządzającego drogą.     

Główna droga – oznacza regionalną, krajową albo międzynarodową drogę oznaczoną przez 

Państwo Członkowskie, którą przejeżdża rocznie ponad 3 mln pojazdów.  

Główna linia kolejowa – oznacza linię kolejową oznaczoną przez Państwo Członkowskie, po 

której przejeżdża rocznie ponad 30 tys. składów pociągów.  

Główne lotnisko – oznacza cywilny port lotniczy, wyznaczony przez Państwa Członkowskie, 

na którym odbywa się ponad 50 tys. przemieszczeń rocznie (przez przemieszczenie rozumie 

się start lub lądowanie) z wyłączeniem przemieszczeń dokonywanych wyłącznie w celach 

szkoleniowych na lekkich samolotach.   

Hałas – dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz [2].  

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 [2]. 

Izofona – krzywa jednakowego poziomu dźwięku. 

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony 

w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej, jako przedział 

czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej, jako przedział czasu od 

godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 22.00 

do godz. 6.00). 

LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony 

 w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych, 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 akustyczne wykonane są przy zastosowaniu uproszczonych metod 
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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.   

Plany działań – oznaczają plany sporządzane dla potrzeb zarządzania emisją i skutkami 

hałasu, w tym, w razie potrzeby, dla potrzeb zmniejszenia hałasu.  

Pomiary –  rozumie się przez to również obserwacje i analizy [2]. 

Poziom dźwięku A – poziom ciśnienia akustycznego skorygowany według charakterystyki 

częstotliwościowej A, wyrażany w decybelach [dB] i wyznaczany zgodnie z Polska Normą.   

Równoważny poziom dźwięku A  – wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego 

ustalonego dźwięku, skorygowaną według charakterystyki częstotliwościowej A, która  

w określonym przedziale czasu odniesienia jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia 

akustycznego analizowanego dźwięku o zmiennym poziomie w czasie. Poziom równoważny 

hałasu wyraża się wzorem zgodnie z Polską Normą.  

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. 

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.  

Wskaźnik hałasu – oznacza fizyczną skalę, stosowaną do określenia hałasu w środowisku 

mającą związek ze szkodliwym skutkiem [1].  
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3. Podstawy prawne i wytyczne w zakresie realizacji map 
akustycznych 

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach 

Państwowego monitoringu środowiska. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska został 

ustawowo zobowiązany do dokonywania oceny stanu akustycznego środowiska na terenach 

nie objętych obowiązkiem opracowywania map akustycznych. W odniesieniu do obszarów, 

na których mapy akustyczne są wykonywane, WIOŚ ma obowiązek gromadzenia danych nt. 

wykonanych map i przechowywania ich w rejestrze.  

Najważniejsze akty prawne i wytyczne w zakresie sposobu wykonania, opracowania, 

zapisu, przetwarzania i udostępniania danych w zakresie map akustycznych i metodyki 

pomiaru przedstawiono poniżej:  

 Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 

odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189/12 

z 18.07.2002), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799), 

 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. 2007 Nr 187, poz. 1340 z późn. zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych  

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania 

wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz.U. 2010 Nr 215, poz. 1414), 

 Rozporządzenie 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 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii 

kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie 

akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map 

akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. 2007 

Nr 1 poz. 8), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań  

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

(Dz.U. 2014 poz. 1542 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów 

wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia  

i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów 

wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii 
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tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom 

ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. 2003 nr 18 poz. 164), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed 

hałasem. (Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1498), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu 

 i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 227 poz. 1485), 

 „Wytyczne do sporządzania map akustycznych” - wersja znowelizowana, GIOŚ, Warszawa 

2016, 

 Guidance Note for Strategic Noise Mapping – version 2 August 2011 [6], 

 Guidance Note for Strategic Noise Mapping – version 2 August 2011, October 2017 [7]. 

 

Wskaźniki i kryteria oceny stanu akustycznego środowiska  

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normującym dopuszczalne poziomy hałasu  

w środowisku jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [4]. 

Do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed 

hałasem, w szczególności do sporządzenia map akustycznych mają zastosowanie wskaźniki: 

LDWN oraz LN. Rodzaj terenu i dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku 

przedstawiono w tab. 3.1.- 3.2. 

 
Tab. 3.1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu,  

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

wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony 

przed hałasem [4] 

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 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 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców2) 
70 65 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. 
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Tab. 3.2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych 

wyrażone wskaźnikami LDWN i LN [4] 

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)  

Zgodnie z definicją przyjętą przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) „zdrowie to 

nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa ale także stan pełnego, fizycznego 

umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia)”. W Polsce jedna 

 z używanych definicji hałasu stanowi, iż hałasem jest każdy dźwięk, który w danych 

warunkach jest szkodliwy dla zdrowia, powoduje uciążliwości, lub jest nie akceptowalny 

 z różnych powodów. 

Skutki oddziaływania hałasu na organizm i wszystkie jego funkcje mogą być 

różnorodne i liczne. O charakterze i nasileniu reakcji emocjonalnych i fizjologicznych 

organizmu człowieka na hałas decyduje jego subiektywna wrażliwość i predyspozycje 

odbioru dźwięku. 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). 

W wytycznych WHO, zarówno dla pory dziennej jak i dla pory nocy, zestawiono 

wartości poziomów mających charakter wartości 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.  

Skutki zagrożenia hałasem to m.in.:  utrata słuchu, zakłócenia snu, osłabienie procesów 

poznawczych, osłabienie zdrowia psychicznego, psychofizjologiczne reakcje stresowe, 

zwiększone ryzyko chorób krążenia.  

 

 

 

 



 Ocena stanu klimatu akustycznego województwa podkarpackiego. Raport na podstawie map akustycznych 

10 
 

Inne kryteria i sposoby oceny 

Opracowywane mapy akustyczne wymagają m.in. wyznaczenia liczby osób 

eksponowanych na hałas w poszczególnych klasach poziomów dźwięku [5, 20]:  

 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 dB.  

Podział na poszczególne poziomy (klasy) pozwala m.in. na określenie dolnej i górnej granicy 

analiz, określenie całkowitej ekspozycji ludności na hałas, cząstkowej ekspozycji ludności na 

hałas lub rozkład ekspozycji ludności. Równocześnie możliwa jest prezentacja rozkładu 

ekspozycji w różnych klasach zagrożeń (zakres przekroczeń dopuszczalnego poziomu 

dźwięku:  do 5 dB, 5 - 10 dB, 10 - 15 dB, 15 - 20 dB, pow. 20 dB). 

4. Mapy akustyczne – wyniki badań III runda  

Trzecia runda mapowania akustycznego, zgodnie z postanowieniami dyrektywy 

2002/49/WE i przepisami prawa krajowego, realizowana była do dnia 30 czerwca 2017 r.  

i objęła miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. oraz wszystkie główne drogi, 

przez które rocznie przejeżdża ponad 3 mln pojazdów, główne linie kolejowe, po których 

rocznie przejeżdża ponad 30 tys. pociągów, oraz główne porty lotnicze, na których odbywa 

się ponad 50 tys. operacji lotniczych rocznie. 

W ramach trzeciej rundy mapowania Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

 w Rzeszowie zgromadził (strategiczne) mapy akustyczne dla aglomeracji o liczbie 

mieszkańców większej niż 100 tys. (miasto Rzeszów) oraz terenów poza aglomeracjami 

(główne drogi krajowe, główne drogi wojewódzkie, główne drogi miasta Krosno i główne 

drogi miasta Przemyśl). 

Na terenie województwa brak jest odcinków głównych linii kolejowych i portów 

lotniczych, dla których wymagane jest sporządzenie mapy akustycznej. 

Na pozostałych obszarach nie objętych procesem opracowania map akustycznych, 

oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska, 

tworząc w miarę możliwości mapy akustyczne miast o liczbie mieszkańców poniżej 100 tys. 

mieszkańców, w szczególności w otoczeniu dróg.  

W ramach realizacji „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa 

podkarpackiego na lata 2016-2020” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

 w Rzeszowie w 2017 r. wykonał (lokalną) mapę akustyczną w miejscowości Leżajsk. Mapa 

opracowywana została w oparciu o uproszczone metody, zgodnie ze wskazówkami 

metodycznymi zawartymi w „Wytycznych do sporządzania map akustycznych” 

opracowanymi w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym na 

zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska [21].  

Wybrane dane liczbowe i opracowane na ich podstawie wykresy i diagramy informacji 

pochodzących z map akustycznych przekazanych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w ramach III rundy mapowania akustycznego i lokalnej mapy akustycznej 

zestawiano w kolejnych podrozdziałach. 
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4.1. Aglomeracje  

Rzeszów 

Rzeszów jest największą aglomeracją w regionie południowo-wschodniej Polski  

i stolicą województwa podkarpackiego. Położony jest na skrzyżowaniu ważnych europejskich 

szlaków handlowych: autostrady A4, drogi krajowej DK19 i drogi ekspresowej S19. 

Infrastrukturę drogową miasta stanowi ok. 500 km ulic (drogi krajowe 23 km, drogi 

wojewódzkie 10 km, drogi powiatowe 134 km, drogi gminne 150 km i drogi wewnętrzne 

 183 km). Do najbardziej obciążonych ruchem należą: rejon obwodnicy, Al. Wyzwolenia,  

Al. Piłsudskiego, Al. Cieplińskiego, ul. Marszałkowska, ul. Podkarpacka i ul. Krakowska.  

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym 

(ZSZRiTP) wraz z platformą teleinformatyczną (PTITS), zakup nowoczesnego taboru 

autobusowego oraz przebudowa/rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego 

i modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu publicznego przyczyniło się do poprawy 

funkcjonalności i efektywności transportu miejskiego oraz dostępu do centralnych obszarów 

miasta. W 2016 r. Gmina Miasto Rzeszów została uhonorowana najwyższą nagrodą 

europejską na rzecz czystego transportu miejskiego – CIVITAS AWARD 2016 w Kategorii I 

„Innowacje techniczne”. 

Rzeszów jest również ważnym węzłem kolejowym. Posiada połączenia regionalne, 

międzymiastowe i międzynarodowe. 

Dominującymi gałęziami przemysłu w Rzeszowie są branże: maszynowa i lotnicza, 

energetyczna, informatyczna, spożywcza, materiałów budowlanych, farmaceutyczna. 

Prezydent Miasta Rzeszowa opracował mapy akustyczne dla następujących zakładów : Bosta 

– Beton, Fenice Poland Sp. z o.o., Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o., 

„Elektrociepłownia” Rzeszów S.A., Res Drob Sp. z o.o., F.H.U. „Fabud”, „Tabak” Sp. z o.o., 

Reconal Sp. z o.o., „Makarony Polskie”, Kopalnia Gazu Ziemnego Zalesie.  

Pomiarami hałasu drogowego z równoczesnymi pomiarami natężenia ruchu objęto 

rejony ulic: Konfederatów Barskich, Warszawskiej, Twardowskiego, Zimowej, Al. Gen. 

Sikorskiego, Leopolda Lisa-Kuli, Al. Armii Krajowej, Ks. Jerzego Popiełuszki, Al. Gen. 

Jarosława Dąbrowskiego, Hetmańskiej, Lwowskiej, Krakowskiej, Orlej, Gen. Leopolda 

Okulickiego, Marszałkowskiej, Podkarpackiej, Jana Wiktora, Jana Kobaka, Lubelskiej, 

Budziwojskiej, Dębickiej.  

Pomiarami hałasu kolejowego objęto rejony ulic: Morelowej,  Wylotowej, Władysława 

Syrokomli, Franciszka Karpińskiego, Załęskiej, Ametystowej, Bohaterów Westerplatte,  

Zawiszy Czarnego, Podkarpackiej.  
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Hałas przemysłowy 

W wyniku realizacji mapy akustycznej miasta Rzeszów wyznaczano liczbę osób 

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

parametry z mapy akustycznej zaprezentowano na rys. 4.1.1. - 4.1.3. i w tab. 4.1.1. - 4.1.4. 

Z uzyskanych danych wynika, że na obszarach aglomeracji na hałas przemysłowy 

eksponowanych jest ok. 100 osób w zakresie poziomów LDWN > 55 dB z liczby mieszkańców  

188 333. 

 
Rys. 4.1.1. Liczba osób narażonych na hałas przemysłowy w danym zakresie poziomów wskaźnika LDWN w Rzeszowie [11]  

 

 
Rys.4.1.2. Liczba osób narażonych na hałas przemysłowy w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku 

wskaźnika LDWN  w Rzeszowie [11] 

 

 
Rys.4.1.3. Liczba osób narażonych na hałas przemysłowy w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku 

wskaźnika LN  w Rzeszowie [11] 
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Tab. 4.1.1. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas przemysłowy w przedziałach wartości poziomu LDWN w Rzeszowie [11] 

Lp. Nazwa aglomeracji 
Liczba 

mieszkańców 

Szacunkowa liczba mieszkańców eksponowanych na hałas przemysłowy 

w przedziałach wartości poziomu LDWN 

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

1. Rzeszów 188 333 100 0 0 0 0 

Tab. 4.1.2. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas przemysłowy w przedziałach wartości poziomu LN w Rzeszowie [11]  

Lp. Nazwa aglomeracji 
Liczba 

mieszkańców 

Szacunkowa liczba mieszkańców eksponowanych na hałas przemysłowy  

w przedziałach wartości poziomu LN 

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

1. Rzeszów 188 333 0 0 0 0 0 

 

Tab. 4.1.3. Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla 

wskaźnika LDWN w Rzeszowie [11] 

Lp. Nazwa aglomeracji 
Liczba 

mieszkańców 

Szacunkowa liczba zagrożonych mieszkańców hałasem przemysłowym  

w danym zakresie przekroczeń LDWN 

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

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 

1. Rzeszów 188 333 200 0 0 0 0 

Tab. 4.1.4. Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla 

wskaźnika LN w Rzeszowie [11]  

Lp. Nazwa aglomeracji 
Liczba 

mieszkańców 

Szacunkowa liczba zagrożonych mieszkańców hałasem przemysłowym  

w danym zakresie przekroczeń LN 

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

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 

1. Rzeszów 188 333 100 0 0 0 0 

 

Hałas drogowy 

Uzyskane wartości ekspozycji na hałas drogowy i wybrane parametry z map 

akustycznych przytoczono na rys. 4.1.4. – 4.1.7. i w tab. 4.1.5. – 4.1.9. Z przekazanych danych 

wynika, że na obszarach aglomeracji na hałas drogowy eksponowanych jest: 

− ok. 105 900 osób w zakresie poziomów LDWN > 55 dB, 

− ok. 69 700 osób w zakresie poziomów LN > 50 dB  

z liczby mieszkańców 188 333. 

W strefie „niedobrych” warunków akustycznych (przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu do 10 dB) zagrożonych długookresowym hałasem drogowym (LDWN) jest 

18 341 lokali mieszkalnych i 52 100 mieszkańców.  

W strefie „złych” warunków akustycznych (przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu w zakresie: > 10 – 20 dB) zagrożonych długookresowym hałasem drogowym (LDWN) 

jest 587 lokali mieszkalnych i 1 500 mieszkańców.  

W strefie „niedobrych” warunków akustycznych (przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu do 10 dB) zagrożonych długookresowym hałasem drogowym (LN) jest 

17 730 lokali mieszkalnych i 49 100 mieszkańców.  

W strefie „złych” warunków akustycznych (przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu w zakresie: > 10 – 20 dB) zagrożonych długookresowym hałasem drogowym (LN) jest 

537 lokali mieszkalnych i 1 300 mieszkańców.  

Na terenie Rzeszowa brak jest obszarów dla których stan warunków akustycznych 

środowiska jest „bardzo zły” (przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego 

w zakresie  pow. 20 dB). 
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Rys.4.1.4. Liczba osób narażonych na hałas drogowy w danym zakresie poziomów wskaźnika LDWN w Rzeszowie [11] 

 
Rys.4.1.5. Liczba osób narażonych na hałas drogowy w danym zakresie poziomów wskaźnika LN w Rzeszowie [11] 

 

 
 

Rys.4.1.6. Liczba osób narażonych na hałas drogowy w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku 

wskaźnika LDWN  w Rzeszowie [11] 

 
 

 
Rys.4.1.7. Liczba osób narażonych na hałas drogowy w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku 

wskaźnika LN  w Rzeszowie [11] 
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Tab. 4.1.5. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu LDWN w Rzeszowie [11] 

Lp. Nazwa aglomeracji 
Liczba 

mieszkańców 

Szacunkowa 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 188 333 55 600 44 000 4 800 1 500 0 

Tab. 4.1.6. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu LN w Rzeszowie [11]  

Lp. Nazwa aglomeracji 
Liczba 

mieszkańców 

Szacunkowa 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 188 333 38 300 27 500 3 000 900 0 

 

Tab. 4.1.7. Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla 

wskaźnika LDWN w Rzeszowie [11] 

Lp. Nazwa aglomeracji 
Liczba 

mieszkańców 

Szacunkowa liczba zagrożonych mieszkańców hałasem drogowym  

w danym zakresie przekroczeń LDWN 

do 5 dB > 5 – 10 dB > 10 – 15 dB > 15 – 20 dB pow. 20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 

1. Rzeszów 188 333 43 200 8 900 1 500 0 0 

Tab. 4.1.8. Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla 

wskaźnika LN w Rzeszowie [11]  

Lp. Nazwa aglomeracji 
Liczba 

mieszkańców 

Szacunkowa liczba zagrożonych mieszkańców hałasem drogowym  

w danym zakresie przekroczeń LN 

do 5 dB > 5 – 10 dB > 10 – 15 dB > 15 – 20 dB pow. 20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 

1. Rzeszów 188 333 42 800 6 300 1 300 0 0 

 
Tab. 4.1.9. Hałas drogowy w aglomeracji – odsetek osób eksponowanych [11] 

Wskaźnik poziomu dźwięku 
Średni udział procentowy ogólnej liczby mieszkańców 

eksponowanych na hałas w województwie 

Poziom LDWN > 55 dB 56 % 

Poziom LN > 50 dB 37 % 

 

Hałas kolejowy  

Uzyskane wartości ekspozycji na hałas kolejowy i wybrane parametry z map 

akustycznych przytoczono na rys. 4.1.8.-4.1.9 i w tab. 4.1.10-4.1.13. Z przekazanych danych 

wynika, że na obszarach aglomeracji na hałas kolejowy eksponowanych jest: 

− ok. 600 osób w zakresie poziomów LDWN > 55 dB, 

− ok. 200 osób w zakresie poziomów LN > 50 dB  

z liczby mieszkańców 188 333. 

 

 

Rys. 4.1.8. Liczba osób narażonych na hałas kolejowy w danym zakresie poziomów wskaźnika LDWN w Rzeszowie [11] 
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Rys. 4.1.9. Liczba osób narażonych na hałas kolejowy w danym zakresie poziomów wskaźnika LN w Rzeszowie [11] 

 
Tab. 4.1.10. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w przedziałach wartości poziomu LDWN w Rzeszowie [11] 

Lp. Nazwa aglomeracji 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy  

w przedziałach wartości poziomu LDWN 

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

1. Rzeszów 188 333 500 100 0 0 0 

Tab. 4.1.11. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy w przedziałach wartości poziomu LN w Rzeszowie [11]  

Lp. Nazwa aglomeracji 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy  

w przedziałach wartości poziomu LN 

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

1. Rzeszów 188 333 200 0 0 0 0 

 

Tab. 4.1.12. Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla 

wskaźnika LDWN w Rzeszowie [11] 

Lp. Nazwa aglomeracji 
Liczba 

mieszkańców 

Szacunkowa liczba zagrożonych mieszkańców hałasem kolejowym  

w danym zakresie przekroczeń LDWN 

do 5 dB > 5 – 10 dB > 10 – 15 dB > 15 – 20 dB pow. 20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 

1. Rzeszów 188 333 0 0 0 0 0 

Tab. 4.1.13. Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla 

wskaźnika LN w Rzeszowie [11] 

Lp. Nazwa aglomeracji 
Liczba 

mieszkańców 

Szacunkowa liczba zagrożonych mieszkańców hałasem kolejowym  

w danym zakresie przekroczeń LN 

do 5 dB > 5 – 10 dB > 10 – 15 dB > 15 – 20 dB pow. 20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 

1. Rzeszów 188 333 0 0 0 0 0 

 

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. 

Mapy imisyjne hałasu przemysłowego, drogowego, kolejowego dla wskaźników LDWN 

 i LN przedstawiono na rys. 4.1.10.-4.1.15.  

Mapa akustyczna miasta Rzeszów dostępna jest pod adresem: 

http://mapaakustyczna.erzeszow.pl/  

 

 

 

 

 

 

http://mapaakustyczna.erzeszow.pl/
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Rys. 4.1.10. Mapa imisyjna, hałas drogowy w Rzeszowie, wskaźnik LDWN [11] 
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Rys. 4.1.11. Mapa imisyjna, hałas drogowy w Rzeszowie, wskaźnik LN [11] 
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Rys. 4.1.12. Mapa wrażliwości hałasowej, hałas drogowy w Rzeszowie, wskaźnik LDWN [11] 
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Rys. 4.1.13. Mapa wrażliwości hałasowej, hałas drogowy w Rzeszowie, wskaźnik LN [11] 
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Rys. 4.1.14. Mapa terenów zagrożonych hałasem drogowym w Rzeszowie, wskaźnik LDWN [11] 
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Rys. 4.1.15. Mapa terenów zagrożonych hałasem drogowym w Rzeszowie, wskaźnik LN [11] 
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4.2. Tereny poza aglomeracjami 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Na terenie województwa podkarpackiego sieć dróg krajowych obejmuje łącznie  

ok. 890,7 km dróg, w tym: ok. 166,3 km autostrad (A4), ok. 30,1 km dróg ekspresowych 

(S19) oraz ok. 694,3 km pozostałych dróg. Sieć dróg krajowych stanowią:  

− autostrada A4: Tarnów – Rzeszów – Jarosław – Korczowa – Granica Państwa 

(166,318 km), 

− droga krajowa nr 9: Nagajów – Głogów Małopolski – Rzeszów (61,864 km), 

− droga krajowa nr 19: Domostawa – Sokołów Małopolski, Rzeszów – Miejsce Piastowe – 

Barwinek - Granica Państwa (133,307 km), 

− droga ekspresowa S19: Sokołów Małopolski – Stobierna – Rzeszów (30,056 km), 

− droga krajowa nr 28: Siepietnica – Jasło – Krosno – Zarszyn – Sanok – Przemyśl 

(145,440 km), 

− droga krajowa nr 73: Pilzno – Jasło (35,941 km), 

− droga krajowa nr 77: Sandomierz – Stalowa Wola – Ruda Łańcucka – Jarosław – 

Radymno – Przemyśl (120,440 km), 

− droga krajowa nr 84: Sanok – Lesko – Krościenko – Granica Państwa (50,200 km), 

− droga krajowa nr 94: Machowa – Rzeszów – Radymno – Korczowa – Granica Państwa 

(144,568 km), 

− droga krajowa nr 97: łącząca węzeł Rzeszów Wschód z drogą krajową nr 94 (2,286 km). 

Szlaki o znaczeniu międzynarodowym biegnące do granicy z Ukrainą i Słowacją 

stanowi Autostrada A4 (E40) oraz droga krajowa nr 9 (E371). 

Na terenie województwa podkarpackiego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

 i Autostrad wykonała mapy akustyczne dla 165 odcinków dróg o łącznej długości 

470,075 km. Objęto mapowaniem drogi krajowe nr 4, 9, 19, 28, 73, 77, 84, 94, 97, S19  

i  autostradę A4 zlokalizowane na terenie 17 powiatów ziemskich (brzozowski, dębicki, 

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

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

tarnobrzeski) oraz na fragmentach 4 powiatów grodzkich (Krosno, Przemyśl, Rzeszów, 

Tarnobrzeg).  

Uzyskane wartości ekspozycji na hałas drogowy i wybrane parametry z map 

akustycznych zestawiono na rys. 4.2.1.-4.2.4. i w tab. 4.2.1.-4.2.12. 

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

eksponowanych jest: 

− ok. 15 008 osób w zakresie poziomów LDWN > 55 dB, 

− ok. 12 064 osób w zakresie poziomów LN > 50 dB. 

Na ponadnormatywny hałas z badanych dróg krajowych w zakresie przekroczenia 

wartości dopuszczalnych poziomów LDWN do 15 dB narażonych jest ok. 17 291 mieszkańców  

i w zakresie przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów LN do 15 dB narażonych jest 

ok. 13 932 mieszkańców. 
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Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie 

dostępne są pod adresem: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/29174/Wojewodztwo-podkarpackie  

 
Rys.4.2.1. Liczba osób narażonych na hałas drogowy pochodzący od dróg krajowych w danym zakresie poziomów wskaźnika 

LDWN na terenie województwa podkarpackiego [9]  

 
Rys.4.2.2. Liczba osób narażonych na hałas drogowy pochodzący od dróg krajowych w danym zakresie poziomów wskaźnika 

LN na terenie województwa podkarpackiego [9] 

 
Rys.4.2.3. Liczba osób narażonych na hałas drogowy pochodzący od dróg krajowych w danym zakresie przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów dźwięku wskaźnika LDWN  w województwie podkarpackim [9] 

 
Rys.4.2.4. Liczba osób narażonych na hałas drogowy pochodzący od dróg krajowych w danym zakresie przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów dźwięku wskaźnika LN  w województwie podkarpackim [9] 

 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/29174/Wojewodztwo-podkarpackie
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Tab. 4.2.1. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy pochodzący od dróg krajowych w przedziałach wartości 

poziomu LDWN w województwie podkarpackim w powiatach [9] 

Lp. Powiat 
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. brzozowski 44 15 34 3 5 

2. dębicki 529 160 139 32 21 

3. jarosławski 80 34 5 0 0 

4. jasielski 547 438 476 127 15 

5. kolbuszowski 210 152 87 17 0 

6. krośnieński 253 196 114 40 0 

7. leski 148 388 106 0 0 

8. łańcucki 127 92 314 18 0 

9. niżański 310 244 170 10 0 

10. przemyski  11 72 13 0 0 

11. przeworski 504 122 95 166 54 

12. ropczycko-sędziszowski 46 49 0 0 0 

13. rzeszowski 446 418 497 279 81 

14. sanocki 491 169 546 16 0 

15. stalowowolski 828 2 466 472 3 0 

16. strzyżowski 163 135 106 72 0 

17. tarnobrzeski 280 647 58 0 0 

18. Krosno 0 3 0 0 0 

19. Przemyśl 0 0 0 0 0 

20. Rzeszów 0 0 0 0 0 

21. Tarnobrzeg 0 0 0 0 0 

 

Tab. 4.2.2. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy pochodzący od dróg krajowych w przedziałach wartości 

poziomu LN w województwie podkarpackim w powiatach [9] 

Lp. Powiat 
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. brzozowski 29 27 18 5 0 

2. dębicki 362 161 90 32 0 

3. jarosławski 41 28 0 0 0 

4. jasielski 511 593 235 34 5 

5. kolbuszowski 161 120 68 8 0 

6. krośnieński 245 184 76 9 0 

7. leski 305 13 0 0 0 

8. łańcucki 111 179 216 0 0 

9. niżański 276 211 28 0 0 

10. przemyski  54 38 0 0 0 

11. przeworski 406 133 232 62 0 

12. ropczycko-sędziszowski 70 4 0 0 0 

13. rzeszowski 386 530 394 133 14 

14. sanocki 183 540 16 0 0 

15. stalowowolski 1 957 1 197 180 0 0 

16. strzyżowski 135 142 124 0 0 

17. tarnobrzeski 346 383 21 0 0 

18. Krosno 0 3 0 0 0 

19. Przemyśl 0 0 0 0 0 

20. Rzeszów 0 0 0 0 0 

21. Tarnobrzeg 0 0 0 0 0 
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Tab. 4.2.3. Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla 

wskaźnika LDWN w województwie podkarpackim w powiatach – drogi krajowe [9] 

Lp. Powiat 

Szacunkowa liczba zagrożonych mieszkańców hałasem drogowym w danym zakresie przekroczeń 

LDWN 

do 5 dB 5 – 10 dB 10 – 15 dB 15 – 20 dB pow. 20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

  niedobry zły bardzo zły 

1. brzozowski 86 12 5 0 0 

2. dębicki 1 836 371 42 0 0 

3. jarosławski 126 14 0 0 0 

4. jasielski 1 599 600 51 0 0 

5. kolbuszowski 1 611 388 10 0 0 

6. krośnieński 1 595 251 13 0 0 

7. leski 35 0 0 0 0 

8. łańcucki 728 96 0 0 0 

9. niżański 290 26 0 0 0 

10. przemyski  0 0 0 0 0 

11. przeworski 1 108 525 58 0 0 

12. ropczycko-sędziszowski 141 0 0 0 0 

13. rzeszowski 1 371 395 6 0 0 

14. sanocki 575 129 0 0 0 

15. stalowowolski 717 31 0 0 0 

16. strzyżowski 1 389 194 0 0 0 

17. tarnobrzeski 766 97 4 0 0 

18. Krosno 0 0 0 0 0 

19. Przemyśl 0 0 0 0 0 

20. Rzeszów 0 0 0 0 0 

21. Tarnobrzeg 0 0 0 0 0 

 

Tab. 4.2.4. Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla 

wskaźnika LN w województwie podkarpackim w powiatach – drogi krajowe [9]  

Lp. Powiat 

Szacunkowa liczba zagrożonych mieszkańców hałasem drogowym w danym zakresie przekroczeń 

LN 

do 5 dB 5 – 10 dB 10 – 15 dB 15 – 20 dB pow. 20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły  bardzo zły 

2. brzozowski 123 8 0 0 0 

3. dębicki 1 531 209 0 0 0 

4. jarosławski 40 0 0 0 0 

5. jasielski 1 520 272 12 0 0 

6. kolbuszowski 1 649 236 0 0 0 

8. krośnieński 706 79 0 0 0 

9 leski 0 0 0 0 0 

11. łańcucki 811 29 0 0 0 

12. niżański 758 5 0 0 0 

13. przemyski  23 0 0 0 0 

15. przeworski 1 022 262 0 0 0 

16. ropczycko-sędziszowski 5 0 0 0 0 

17. rzeszowski 2 071 289 14 0 0 

19. sanocki 184 0 0 0 0 

20. stalowowolski 587 0 0 0 0 

21. strzyżowski 988 42 0 0 0 

23. tarnobrzeski 424 24 0 0 0 

18. Krosno 9 0 0 0 0 

19. Przemyśl 0 0 0 0 0 

20. Rzeszów 0 0 0 0 0 

21. Tarnobrzeg 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ocena stanu klimatu akustycznego województwa podkarpackiego. Raport na podstawie map akustycznych 
 

27 
 

Tab. 4.2.5. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy pochodzący od dróg krajowych w przedziałach wartości 

poziomu LDWN w województwie podkarpackim [9] 

Lp. Nazwa drogi 
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. droga krajowa nr 4 639 230 414 194 54 

2. droga krajowa nr 9 797 1 066 421 101 5 

3. droga krajowa nr 19 373 451 474 270 81 

4. droga krajowa nr 28 616 337 752 89 0 

5. droga krajowa nr 73 475 460 414 120 36 

6. droga krajowa nr 77 1 120 2 718 602 13 0 

7. droga krajowa nr 84 446 519 177 9 0 

8. droga krajowa nr 94 546 154 13 16 7 

9. droga krajowa nr 97 5 0 0 0 0 

10. droga krajowa nr S19 20 8 0 0 0 

11. autostrada A4 121 6 7 0 0 
 

Tab. 4.2.6. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy pochodzący od dróg krajowych w przedziałach wartości 

poziomu LN  w województwie podkarpackim [9] 

Lp. Nazwa drogi 
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. droga krajowa nr 4 526 319 463 62 0 

2. droga krajowa nr 9 775 844 275 13 0 

3. droga krajowa nr 19 387 502 378 133 14 

4. droga krajowa nr 28 451 782 142 9 0 

5. droga krajowa nr 73 493 578 239 66 5 

6. droga krajowa nr 77 2 237 1 360 205 0 0 

7. droga krajowa nr 84 445 78 9 0 0 

8. droga krajowa nr 94 370 55 15 16 0 

9. droga krajowa nr 97 0 0 0 0 0 

10. droga krajowa nr S19 22 0 0 0 0 

11. autostrada A4 34 7 0 0 0 

 

Tab. 4.2.7. Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla 

wskaźnika LDWN w województwie podkarpackim – drogi krajowe [9] 

Lp. Nazwa drogi 

Szacunkowa liczba zagrożonych mieszkańców hałasem drogowym w danym zakresie przekroczeń 

LDWN 

do 5 dB 5 – 10 dB 10 – 15 dB 15 – 20 dB pow. 20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 

1. droga krajowa nr 4 1 953 631 58 0 0 

2. droga krajowa nr 9 5 090 1 028 38 0 0 

3. droga krajowa nr 19 864 210 0 0 0 

4. droga krajowa nr 28 1 552 329 13 0 0 

5. droga krajowa nr 73 3 067 968 93 0 0 

6. droga krajowa nr 77 1 115 76 0 0 0 

7. droga krajowa nr 84 420 93 0 0 0 

8. droga krajowa nr 94 503 73 19 0 0 

9. droga krajowa nr 97 0 0 0 0 0 

10. droga krajowa nr S19 0 0 0 0 0 

11. autostrada A4 47 0 0 0 0 

 

Tab. 4.2.8. Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla 

wskaźnika LN w województwie podkarpackim – drogi krajowe [9]  

Lp. Nazwa drogi 

Szacunkowa liczba zagrożonych mieszkańców hałasem drogowym w danym zakresie przekroczeń 

LN 

do 5 dB 5 – 10 dB 10 – 15 dB 15 – 20 dB pow. 20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 

1. droga krajowa nr 4 1 918 302 0 0 0 

2. droga krajowa nr 9 4 067 448 0 0 0 

3. droga krajowa nr 19 2 207 14 0 0 

4. droga krajowa nr 28 858 86 0 0 0 

5. droga krajowa nr 73 2 817 478 12 0 0 

6. droga krajowa nr 77 916 2 0 0 0 

7. droga krajowa nr 84 113 0 0 0 0 

8. droga krajowa nr 94 168 47 0 0 0 

9. droga krajowa nr 97 0 0 0 0 0 

10. droga krajowa nr S19 0 0 0 0 0 

11. autostrada A4 29 0 0 0 0 
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Tab. 4.2.9. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy pochodzący od dróg krajowych w przedziałach wartości 

poziomu LDWN w województwie podkarpackim [9] 

Lp. Województwa 
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. podkarpackie 5 017 5 800 3 232 783 176 

 

Tab. 4.2.10. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy pochodzący od dróg krajowych w przedziałach wartości 

poziomu LN  w województwie podkarpackim [9] 

Lp. Województwa 
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. podkarpackie 5 578 4 486 1 698 283 19 

 

Tab. 4.2.11. Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla 

wskaźnika LDWN w województwie podkarpackim – drogi krajowe [9] 

Lp. Województwo 

Szacunkowa liczba zagrożonych mieszkańców hałasem drogowym w danym zakresie przekroczeń LDWN 

do 5 dB 5 – 10 dB 10 – 15 dB 15 – 20 dB pow. 20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 

1. podkarpackie 13 973 3 129 189 0 0 

 

Tab. 4.2.12. Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla 

wskaźnika LN w województwie podkarpackim – drogi krajowe [9] 

Lp. Województwo 

Szacunkowa liczba zagrożonych mieszkańców hałasem drogowym w danym zakresie przekroczeń LN 

do 5 dB 5 – 10 dB 10 – 15 dB 15 – 20 dB pow. 20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 

1. podkarpackie 12 451 1 455 26 0 0 

 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich  

Na obszarze województwa podkarpackiego Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

wykonał w 2017 r. mapy dla 15 odcinków dróg wojewódzkich (865, 866, 871, 877, 878, 886, 

984, 985 i 988) zlokalizowanych na terenie 10 powiatów (brzozowskiego, dębickiego, 

jarosławskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, rzeszowskiego, sanockiego, stalowowolskiego, 

strzyżowskiego, mieleckiego) o łącznej długości 150,10 km.  

Odcinki dróg wojewódzkich objęte mapowaniem [24]: 

 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 886 Domaradz – Brzozów – Grabownica (17,7 km), 

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

 DW nr 984 granica województwa – Wola Mielecka (26,9 km), 

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

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

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

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

 DW nr 988 Strzyżów (3,0 km), 

 DW nr 988 Strzyżów – Wiśniowa (9,6 km), 

 DW nr 988 Wiśniowa – Twierdza (7,4 km). 
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Z przekazanych danych wynika, że na terenie województwa podkarpackiego na hałas 

drogowy z dróg wojewódzkich eksponowanych jest: 

− ok. 21 028 osób w zakresie poziomów LDWN > 55 dB, 

− ok. 13 398 osób w zakresie poziomów LN > 50 dB. 

Uzyskane wartości wskazują, że na ponadnormatywny hałas z badanych dróg 

wojewódzkich w zakresie przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów LDWN do 10 dB 

narażonych jest ok. 342 mieszkańców, zaś w zakresie przekroczenia wartości dopuszczalnych 

poziomów LN do 5 dB ok. 258 mieszkańców. 

Akustyczny stan środowiska mapowanych terenów otoczenia dróg wojewódzkich 

województwa podkarpackiego można zakwalifikować jak „niedobry” (przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu hałasu (LDWN, LN) do 10 dB). 

Prezentowane wyniki obliczeń i analiz mapowanych terenów wskazują, że obecnie nie 

występują tereny w otoczeniu badanych dróg wojewódzkich, dla których akustyczny stan 

środowiska można zakwalifikować jako „zły” i „bardzo zły”. 

Uzyskane wartości ekspozycji na hałas drogowy i wybrane parametry z map 

akustycznych zestawiono na rys. 4.2.5.-4.2.8. i w tab. 4.2.13.-4.2.16. 

Mapy akustyczne dla dróg wojewódzkich o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie 

dostępne są pod adresem: http://www.pzdw.pl/drogi-i-mosty/mapy-akustyczne  

 

  
Rys.4.2.5. Liczba osób narażonych na hałas drogowy pochodzący od dróg wojewódzkich w danym zakresie poziomów 

dźwięku wskaźnika LDWN w województwie podkarpackim [24] 

 

 
 Rys.4.2.6. Liczba osób narażonych na hałas drogowy pochodzący od dróg wojewódzkich w danym zakresie poziomów 

dźwięku wskaźnika LN w województwie podkarpackim [24] 

 

http://www.pzdw.pl/drogi-i-mosty/mapy-akustyczne
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 Rys.4.2.7. Liczba osób narażonych na hałas drogowy w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku 

wskaźnika LDWN  w województwie podkarpackim – drogi wojewódzkie [24] 

 

 

 
 Rys.4.2.8. Liczba osób narażonych na hałas drogowy w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku 

wskaźnika LN w województwie podkarpackim – drogi wojewódzkie [24] 

 

 

Tab. 4.2.13. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy pochodzący od dróg wojewódzkich w przedziałach 

wartości poziomu LDWN w województwie podkarpackim [24] 

Lp. Odcinek drogi 

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. droga wojewódzka nr 865 Jarosław – Szówsko  277 188 80 7 0 

2. droga wojewódzka nr 866 Dachnów – Lubaczów  531 97 0 0 0 

3. droga wojewódzka nr 871 Stalowa Wola, ul. KEN 869 140 0 0 0 

4. droga wojewódzka nr 877 Łańcut, ul. Podzwierzyniec 276 496 147 0 0 

5. droga wojewódzka nr 878 Rzeszów – Tyczyn – Dylągówka 1 183 1 138 230 0 0 

6. droga wojewódzka nr 886 Domaradz – Brzozów – Grabownica  1 455 1 229 455 3 0 

droga wojewódzka nr 886 Grabownica – Sanok  616 533 57 0 0 

7. droga wojewódzka nr 984 granica województwa – Wola Mielecka  714 1 146 238 0 0 

droga wojewódzka nr 984 Wola Mielecka – Mielec  118 129 435 117 0 

8. droga wojewódzka nr 985 Jaślany – Mielec  145 9 14 0 0 

droga wojewódzka nr 985 Tuszyma – Dębica  754 1 280 320 6 0 

9. droga wojewódzka nr 988 Babica – Strzyżów  692 776 238 0 0 

droga wojewódzka nr 988 Strzyżów  317 492 334 9 0 

droga wojewódzka nr 988 Strzyżów – Wiśniowa  830 624 125 0 0 

droga wojewódzka nr 988 Wiśniowa – Twierdza  448 581 130 0 0 
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Tab. 4.2.14. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy pochodzący od dróg wojewódzkich w przedziałach 

wartości poziomu LN w województwie podkarpackim [24] 

Lp. Powiat 

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. droga wojewódzka nr 865 Jarosław – Szówsko 164 118 7 0 0 

2. droga wojewódzka nr 866 Dachnów  – Lubaczów 111 0 0 0 0 

3. droga wojewódzka nr 871 Stalowa Wola, ul. KEN 171 0 0 0 0 

4. droga wojewódzka nr 877 Łańcut, ul. Podzwierzyniec 459 229 0 0 0 

5. droga wojewódzka nr 878 Rzeszów – Tyczyn – Dylągówka 1 204 394 3 0 0 

6. droga wojewódzka nr 886 Domaradz – Brzozów – Grabownica 1 348 532 15 0 0 

droga wojewódzka nr 886 Grabownica – Sanok 567 57 0 0 0 

7. droga wojewódzka nr 984 granica województwa – Wola Mielecka 1 072 517 57 0 0 

droga wojewódzka nr 984 Wola Mielecka – Mielec 165 454 23 0 0 

8. droga wojewódzka nr 985 Jaślany – Mielec 44 14 0 0 0 

droga wojewódzka nr 985 Tuszyma – Dębica 1 026 734 54 0 0 

9. droga wojewódzka nr 988 Babica – Strzyżów 787 356 4 0 0 

droga wojewódzka nr 988 Strzyżów 324 432 125 0 0 

droga wojewódzka nr 988 Strzyżów – Wiśniowa 789 211 9 0 0 

droga wojewódzka nr 988 Wiśniowa – Twierdza 611 200 11 0 0 

 

Tab. 4.2.15. Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla 

wskaźnika LDWN – drogi wojewódzkie [24] 

Lp. Powiat 

Szacunkowa liczba zagrożonych mieszkańców hałasem drogowym 

w danym zakresie przekroczeń LDWN 

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

Stan warunków akustycznych środowiska  

niedobry zły bardzo zły 

1. droga wojewódzka nr 865 Jarosław – Szówsko  3 0 0 0 0 

2. droga wojewódzka nr 866 Dachnów – Lubaczów  0 0 0 0 0 

3. droga wojewódzka nr 871 Stalowa Wola, ul. KEN  0 0 0 0 0 

4. droga wojewódzka nr 877 Łańcut, ul. Podzwierzyniec  24 0 0 0 0 

5. droga wojewódzka nr 878 Rzeszów – Tyczyn – Dylągówka  21 0 0 0 0 

6. droga wojewódzka nr 886 Domaradz – Brzozów – 

Grabownica  
8 0 0 0 0 

droga wojewódzka nr 886 Grabownica – Sanok  0 0 0 0 0 

7. droga wojewódzka nr 984 granica województwa – Wola 

Mielecka  
19 0 0 0 0 

droga wojewódzka nr 984 Wola Mielecka – Mielec  55 0 0 0 0 

8. droga wojewódzka nr 985 Jaślany – Mielec  2 0 0 0 0 

droga wojewódzka nr 985 Tuszyma – Dębica  92 0 0 0 0 

9. droga wojewódzka nr 988 Babica – Strzyżów  0 0 0 0 0 

droga wojewódzka nr 988 Strzyżów  75 2 0 0 0 

droga wojewódzka nr 988 Strzyżów – Wiśniowa  22 0 0 0 0 

droga wojewódzka nr 988 Wiśniowa – Twierdza  19 0 0 0 0 

 

Tab. 4.2.16. Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla 

wskaźnika LN – drogi wojewódzkie [24] 

Lp. Powiat 

Szacunkowa liczba zagrożonych mieszkańców hałasem drogowym 

w danym zakresie przekroczeń LN 

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

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 

1. droga wojewódzka nr 865 Jarosław – Szówsko  0 0 0 0 0 

2. droga wojewódzka nr 866 Dachnów  – Lubaczów 0 0 0 0 0 

3. droga wojewódzka nr 871 Stalowa Wola, ul. KEN  0 0 0 0 0 

4. droga wojewódzka nr 877 Łańcut, ul. Podzwierzyniec  0 0 0 0 0 

5. droga wojewódzka nr 878 Rzeszów – Tyczyn – Dylągówka  12 0 0 0 0 

6. droga wojewódzka nr 886 Domaradz – Brzozów – 

Grabownica  
8 0 0 0 0 

droga wojewódzka nr 886 Grabownica – Sanok  0 0 0 0 0 

7. droga wojewódzka nr 984 granica województwa – Wola 
Mielecka  

14 0 0 0 0 

droga wojewódzka nr 984 Wola Mielecka – Mielec  12 0 0 0 0 

8. droga wojewódzka nr 985 Jaślany – Mielec  2 0 0 0 0 

droga wojewódzka nr 985 Tuszyma – Dębica  96 0 0 0 0 

9. droga wojewódzka nr 988 Babica – Strzyżów  0 0 0 0 0 

droga wojewódzka nr 988 Strzyżów  90 0 0 0 0 

droga wojewódzka nr 988 Strzyżów – Wiśniowa  0 0 0 0 0 

droga wojewódzka nr 988 Wiśniowa – Twierdza  24 0 0 0 0 
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Krosno 

Opracowana w 2017 r. „Mapa akustyczna dla Miasta Krosna dla wybranych odcinków 

dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 miliony pojazdów rocznie.”, objęła ok. 29,800 km dróg 

głównych przebiegających przez miasto [10]. Długość sieci dróg publicznych w Krośnie 

wynosi 149 km. Gmina liczy 46 775 mieszkańców. Mapowaniem objęto odcinki 22 ulic: 

 Czajkowskiego (0,488 km),  

 Kolejową (0,500 km),  

 Krakowską (2,647 km), 

 Legionów (0,998 km), 

 Lewakowskiego (0,490 km),  

 Lniarską (0,361 km), 

 Lwowską (0,268 km), 

 Mielczarskiego (0,190 km), 

 Grodzka (0,140 km) 

 Niepodległości (0,342 km), 

 Okrzei (0,528 km), 

 Piłsudskiego (0,356 km),  

 Podwale (0,542 km),  

 Pużaka (0,464 km),  

 Staszica (0,321 km),  

 Tkacką (0,221 km),  

 Wisłoczą (0,199 km),  

 Zręcińską (2,733 km), 

 Żółkiewskiego (0,877 km). 

 droga krajowa 28 (11,360 km),  

 droga wojewódzka nr 990 (1,587 km) 

 droga wojewódzka nr 991 (4,217 km).  

Z przekazanych danych wynika, że na obszarach miasta Krosna na hałas drogowy 

eksponowanych jest: 

− ok. 11 089 osób w zakresie poziomów LDWN > 55 dB, 

− ok. 6 940 osób w zakresie poziomów LN > 50 dB  

Uzyskane wartości wskazują, że na ponadnormatywny hałas z badanych dróg  

w zakresie przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów LDWN do 10 dB narażonych jest 

ok. 1 084 mieszkańców, zaś w zakresie przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów  

LN do 15 dB ok. 724 mieszkańców. 

Stan warunków akustycznych środowiska w Krośnie mapowanych terenów można 

zakwalifikować jak „niedobry” (przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu (LDWN, LN) 

do 10 dB) i „zły” (przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu (LN) do 15 dB. 

Uzyskane wartości ekspozycji na hałas drogowy i wybrane parametry z map 

akustycznych zestawiono na rys. 4.2.9.-4.2.12. i w tab. 4.2.17.-4.2.20.  
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Szczegółowe wyniki z ww. mapy akustycznej znajdują się na stronie internetowej pod 

adresem: http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/srodowisko-i-gosp-komunalna/programy-

strategiczne-i-plany/mapa-akustyczna/ 

 

 
Rys.4.2.9. Liczba osób narażonych na hałas drogowy w danym zakresie poziomów wskaźnika LDWN w Krośnie [10] 

 

 
 

Rys.4.2.10. Liczba osób narażonych na hałas drogowy w danym zakresie poziomów wskaźnika LN w Krośnie [10] 

 
Rys.4.2.11. Liczba osób narażonych na hałas drogowy w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku 

wskaźnika LDWN  w Krośnie [10] 

 
 
 

http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/srodowisko-i-gosp-komunalna/programy-strategiczne-i-plany/mapa-akustyczna/
http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/srodowisko-i-gosp-komunalna/programy-strategiczne-i-plany/mapa-akustyczna/
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Rys.4.2.12. Liczba osób narażonych na hałas drogowy w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku 

wskaźnika LN w Krośnie [10] 

 

Tab. 4.2.17. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu LDWN w Krośnie [10] 

Lp. 
Nazwa 

aglomeracji 

Liczba 

mieszkańców 

Rodzaj lokalu 

mieszkalnego 

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. Krosno 46 775 
lokale mieszkalne 4776 3326 2607 357 23 

lokale z „cichą elewacją” 496 1112 1371 110 8 

 
Tab. 4.2.18. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu LN w Krośnie [10] 

Lp. 
Nazwa 

aglomeracji 

Liczba 

mieszkańców 

Rodzaj lokalu 

mieszkalnego 

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. Krosno 46 775 
lokale mieszkalne 3489 2807 610 34 0 

lokale z „cichą elewacją” 1085 1400 147 8 0 

 
Tab. 4.2.19. Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla 

wskaźnika LDWN w Krośnie [10] 

Lp. Nazwa aglomeracji 

Szacunkowa liczba zagrożonych mieszkańców hałasem drogowym  

w danym zakresie przekroczeń LDWN 

do 5 dB >  5 – 10 dB > 10 – 15 dB > 15 – 20 dB pow. 20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 

1. Krosno 962 122 0 0 0 

 
Tab. 4.2.20. Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla 

wskaźnika LN w Krośnie [10] 

Lp. Nazwa aglomeracji 

Szacunkowa liczba zagrożonych mieszkańców hałasem drogowym 

 w danym zakresie przekroczeń LN 

do 5 dB >  5 – 10 dB > 10 – 15 dB > 15 – 20 dB pow. 20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 

1. Krosno 645 75 4 0 0 

 

Przemyśl  

Prezydent miasta Przemyśl po raz pierwszy wykonał w 2017 r. mapy akustyczne dla  

7 odcinków dróg na terenie Przemyśla: o łącznej długości 12,63 km. Powierzchnia obszaru 

objętego analizą wyniosła 10,09 km2. Mapowaniem objęto odcinki [12-18]: 

 drogi krajowej nr DK 28 w ciągu ul. Mickiewicza na odcinku od km 0+098 do km 

1+115 (1,02 km), 

 drogi krajowej nr DK 28 w ciągu ul. Jagiellońskiej na odcinku od km 345+180 do km 

345+767 (0,59 km), 

 drogi krajowej nr 28 w ciągu ul. Lwowskiej na odcinku od km 347+926 do km 

349+273 (1,35 km), 
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 drogi krajowej nr 77 w ciągu ul. Krakowskiej, Al. Wolności i Al. Solidarności na 

odcinku od km 144+144 do km 147+942 (3,80 km), 

 drogi wojewódzkiej nr 884 w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Węgierskiej na odcinku od km 

0+298 do km 3+556 (3,26 km), 

 ul. Słowackiego na odcinku od km 0+000 do km 1+138 (1,14 km), 

 ul. 3-go Maja na odcinku od km 0+000 do km 1+474 (1,47 km). 

Z przekazanych danych wynika, że na obszarach miasta Przemyśla na hałas drogowy 

eksponowanych jest: 

− ok. 8 959 osób w zakresie poziomów LDWN > 55 dB, 

− ok. 6 761 osób w zakresie poziomów LN > 50 dB.  

Uzyskane wartości wskazują, że na ponadnormatywny hałas z badanych dróg  

w zakresie przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów do 5 dB dla wskaźnika LDWN 

narażonych jest ok. 1 237 mieszkańców, zaś dla wskaźnika LN ok. 910 mieszkańców. 

Stan warunków akustycznych środowiska w Przemyślu mapowanych terenów można 

zakwalifikować jak „niedobry” (przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu (LDWN, LN) 

do 5 dB). 

Uzyskane wartości ekspozycji na hałas drogowy i wybrane parametry z map 

akustycznych zestawiono na rys. 4.2.13.- 4.2.16. i w tab. 4.2.21.- 4.2.24.  

 

 
Rys.4.2.13. Liczba osób narażonych na hałas drogowy w danym zakresie poziomów wskaźnika LDWN w Przemyślu [12-18] 

 

 
Rys.4.2.14. Liczba osób narażonych na hałas drogowy w danym zakresie poziomów wskaźnika LN w Przemyślu [12-18] 
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Rys.4.2.15. Liczba osób narażonych na hałas drogowy w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku 

wskaźnika LDWN  w Przemyślu [12-18] 

 

 
Rys.4.2.16. Liczba osób narażonych na hałas drogowy w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku 

wskaźnika LN w Przemyślu [12-18] 

 

Tab. 4.2.21. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu LDWN w Przemyślu 

 [12-18] 

Lp. Powiat 

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. droga krajowa nr 28, ul. Mickiewicza 127 568 341 0 0 

2. droga krajowa nr 28, ul. Jagiellońskiej 263 24 370 34 0 

3. droga krajowa nr 28, ul. Lwowskiej 308 329 46 58 0 

4. drogi krajowej nr 77, ul. Krakowskiej, Al. Wolności  

i Al. Solidarności 
417 62 13 0 0 

5. droga wojewódzka nr 884, ul. Grunwaldzkiej 

 i Węgierskiej 
920 1 065 755 27 0 

6. ul. Słowackiego 245 162 1 207 45 0 

7. ul. 3-go Maja 291 673 609 0 0 

 

Tab. 4.2.22. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu LN w Przemyślu  

[12-18] 

Lp. Powiat 

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. droga krajowa nr 28, ul. Mickiewicza 497 422 9 0 0 

2. droga krajowa nr 28, ul. Jagiellońskiej 41 387 0 0 0 

3. droga krajowa nr 28, ul. Lwowskiej 244 162 58 0 0 

4. drogi krajowej nr 77, ul. Krakowskiej, Al. Wolności  

i Al. Solidarności 
125 17 0 0 0 

5. droga wojewódzka nr 884, ul. Grunwaldzkiej 

 i Węgierskiej 
703 953 265 0 0 

6. ul. Słowackiego 187 1 121 175 0 0 

7. ul. 3-go Maja 523 850 22 0 0 
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Tab. 4.2.23. Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla 

wskaźnika LDWN – Przemyśl [12-18] 

Lp. Powiat 

Szacunkowa liczba zagrożonych mieszkańców hałasem drogowym 

w danym zakresie przekroczeń LDWN 

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

Stan warunków akustycznych środowiska  

niedobry zły bardzo zły 

1. droga krajowa nr 28, ul. Mickiewicza 9 0 0 0 0 

2. droga krajowa nr 28, ul. Jagiellońskiej 269 0 0 0 0 

3. droga krajowa nr 28, ul. Lwowskiej 21 0 0 0 0 

4. drogi krajowej nr 77, ul. Krakowskiej, Al. Wolności  
i Al. Solidarności 

2 0 0 0 0 

5. droga wojewódzka nr 884, ul. Grunwaldzkiej 

 i Węgierskiej 
394 0 0 0 0 

6. ul. Słowackiego 455 0 0 0 0 

7. ul. 3-go Maja 87 0 0 0 0 

 

Tab. 4.2.24. Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla 

wskaźnika LN – Przemyśl [12-18] 

Lp. Powiat 

Szacunkowa liczba zagrożonych mieszkańców hałasem drogowym 

w danym zakresie przekroczeń LN 

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

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 

1. droga krajowa nr DK 28, ul. Mickiewicza 99 0 0 0 0 

2. droga krajowa nr DK 28, ul. Jagiellońskiej 75 0 0 0 0 

3. droga krajowa nr DK nr 28, ul. Lwowskiej 13 0 0 0 0 

4. drogi krajowej nr 77, ul. Krakowskiej, Al. Wolności  
i Al. Solidarności 

0 0 0 0 0 

5. droga wojewódzka nr 884, ul. Grunwaldzkiej 

 i Węgierskiej 
347 0 0 0 0 

6. ul. Słowackiego 354 0 0 0 0 

7. ul. 3-go Maja 22 0 0 0 0 

5. Lokalna mapa akustyczna  

Zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu na lata 2016 – 2020”, w ramach 

monitoringu hałasu w środowisku, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska wykonują 

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 lokalną 

mapę akustyczną pn. „Mapa akustyczna Miasta Leżajska w otoczeniu dróg wojewódzkich  

Nr 875 i 877”. Według wytycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

wykonywana mapa obejmuje wyłącznie hałas drogowy i ma charakter poglądowy. 

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 . 

Uzyskane wartości ekspozycji na hałas drogowy i wybrane parametry z map 

akustycznych przedstawiono na rys. 5.1. – 5.2. i w tab. 5.1. – 5.2. 

Szczegółowe wyniki z ww. lokalnej mapy akustycznej znajdują się na stronie 

internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: 

https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2018/01/mapa_akustyczna_lezajsk.pdf  

 

 

https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2018/01/mapa_akustyczna_lezajsk.pdf
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Rys. 5.1. Szacunkowa liczba mieszkańców narażonych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN w Leżajsku [26] 

 
Rys. 5.2. Szacunkowa liczba mieszkańców narażonych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN w Leżajsku [26] 

 

 

Tab. 5.1. Szacunkowa liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu LDWN 

 w Leżajsku [26] 

Nazwa aglomeracji 

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 

Leżajsk 405 663 282 21 0 

 

Tab. 5.2. Szacunkowa liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu LN  

w Leżajsku [26] 

Nazwa aglomeracji 

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 

Leżajsk 573 117 0 0 0 

6. Zdrowotna ocena zagrożenia ludności województwa  

Wybrany zakres i kryteria zdrowotnej oceny z uwagi na oddziaływanie hałasu 

scharakteryzowano w rozdziale 3. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, wskaźnik 

przekroczenia maksymalnej wartości kryterialnej, który ze względów zdrowotnych nie 

powinien być przekraczany dla LN wynosi 55 dB. Przekazane mapy akustyczne wskazują, że 

w warunkach przekroczenia przebywa ok. 50 451mieszkańców.  
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7. Tendencje zmian wynikające z dwóch rund mapowania 

Druga runda mapowania realizowana była do dnia 30 czerwca 2012 r. Analizy stanu 

klimatu akustycznego środowiska drugiej i trzeciej rundy utrudnia dokonana w 2012 r. 

nowelizacja rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu. Zmieniające 

rozporządzenie wprowadziło podwyższone wartości dopuszczalnego poziomu hałasu 

pochodzącego od dróg i linii kolejowych w stosunku do wartości ustalonych w poprzednim 

rozporządzeniu. 

Rzeszów 

Poprzednia mapa akustyczna Rzeszowa została wykonana w drugiej rundzie 

mapowania w 2011 r. i zaktualizowana w 2013 r.. Zestawienie porównawcze liczby osób 

eksponowanych na oddziaływanie hałasu drogowego i kolejowego w poszczególnych 

przedziałach poziomów hałasu wskaźnika: LDWN i LN z dwóch rund mapowania 

przedstawiono na rys. 7.1 – 7.2 i w tab. 7.1. – 7.4. 

Porównując wyniki analiz należy zwrócić uwagę na fakt, że na przestrzeni ostatnich lat 

zwiększyła się liczba mieszkańców w Rzeszowie. Bezpośrednie porównanie zmian 

oddziaływania hałasu przemysłowego nie jest możliwe ponieważ w 2013 r. i 2017 r. 

analizowane były inne zakłady przemysłowe.  

W zakresie hałasu drogowego na przestrzeni ostatnich 5 lat zmniejszyła się liczba 

mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w zakresie poziomów LDWN > 65 dB  

i LN > 60 dB. Nastąpił wzrost liczby osób eksponowanych na odziaływanie hałasu w niższych 

zakresach wskaźnika LDWN (55 – 65 dB) i LN (50 – 60 dB).  

W zakresie hałasu kolejowego klimat akustyczny uległ poprawie, nastąpił spadek liczby 

mieszkańców eksponowanych na hałas w najwyższych zakresach. 

Z przekazanych danych wynika, że na obszarach miasta Rzeszowa na hałas drogowy 

eksponowanych było: 

−  w zakresie poziomów LDWN > 55 dB: 

 ok. 89 500 osób w 2013 r. 

 ok. 105 900 osób w 2017 r.   

 

Tab. 6.1. Oszacowana liczba osób zamieszkujących w warunkach akustycznych LN > 55 dB. 

Rodzaj hałasu 
Liczba osób w warunkach 

przekroczenia poziomu LN > 55 dB 

Aglomeracje powyżej 100 tys. mieszkańców - Rzeszów 

Hałas drogowy  31 400 

Halas przemysłowy 0 

Hałas kolejowy 0 

Tereny poza aglomeracjami 

Hałas drogowy – droga krajowa 6 486 

Hałas drogowy – droga wojewódzka 4 556 

Hałas drogowy – Krosno 3 451 

Hałas drogowy – Przemyśl 4 441 

Hałas drogowy – Leżajsk 117 

Łącznie hałas drogowy (tereny poza aglomeracjami)  19 051 

Łącznie hałas drogowy (aglomeracje i tereny poza aglomeracjami)   50 451 
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− w zakresie poziomów LN > 50 dB: 

 ok. 41 400 osób w 2013 r. 

 ok. 69 700 osób w 2017 r.  

Porównując wyniki z dwóch rund mapowania widać spadek oddziaływana hałasu na 

drogach przelotowych przez miasto. Decydujący wpływ na ograniczenie oddziaływania 

hałasu ma przejęcie ruchu tranzytowego z miasta przez wybudowaną autostradę A4. Na 

obniżenie uciążliwości hałasem drogowym ma także wpływ zwiększenie płynności ruchu na 

drogach uzyskanej w wyniku przebudowy, rozbudowy sieci ulicznej miasta. Promocja 

komunikacji zborowej i rowerowej oraz uwzględnianie kwestii związanych z hałasem na 

etapie decyzji administracyjnych oraz planowania przestrzennego przyczyniają się do 

ograniczenia hałasu w środowisku. 

 

 
Rys. 7.1. Szacunkowa liczba mieszkańców narażonych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN – porównanie wyników 

z map akustycznych wykonanych w roku 2013 i 2017 [11, 23] 

 

 
 Rys. 7.2. Szacunkowa liczba mieszkańców narażonych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN – porównanie wyników 

 z map akustycznych wykonanych w roku 2013 i 2017 [11, 23] 

 

 
Tab. 7.1. Liczba osób narażonych na oddziaływanie hałasu drogowego w poszczególnych przedziałach wartości poziomu 

LDWN w Rzeszowie – porównanie wyników z dwóch rund mapowania [11, 23] 

Miasto Rzeszów 
Przedział poziomu hałasu LDWN 

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

Rok mapowania 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 

Liczba osób narażonych  

(z dokładnością do 100) 
48 800 55 600 25 400 44 000 11 100 4 800 3 400 1 500 800 0 

Liczba lokali mieszkalnych  17 200 18 345 9 000 15 554 4 000 1 928 1 300 646 300 0 

Powierzchnia miasta [km2] 16,132 8,872 9,441 6,363 5,432 3,734 2,826 1,213 1,656 0,273 
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Tab. 7.2. Liczba osób narażonych na oddziaływanie hałasu drogowego w poszczególnych przedziałach wartości poziomu LN 

w Rzeszowie – porównanie wyników z dwóch rund mapowania [11, 23] 

Miasto Rzeszów 
Przedział poziomu hałasu LN 

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

Rok mapowania 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 

Liczba osób narażonych 

(z dokładnością do 100) 
26 100 38 300 11 200 27 500 3 500 3 000 600 900 0 0 

Liczba lokali mieszkalnych  9 200 12511 4 000 10607 1 300 1391 200 241 - * 0 

Powierzchnia miasta [km2] 11,651 7,915 6,442 5,317 3,433 2,490 1,793 0,629 0,435 0,109 

* - poniżej granicy błędu 
 

Tab. 7.3. Liczba osób narażonych na oddziaływanie hałasu kolejowego w poszczególnych przedziałach wartości poziomu 

LDWN w Rzeszowie – porównanie wyników z dwóch rund mapowania [11, 23] 

Miasto Rzeszów 
Przedział poziomu hałasu LDWN 

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

Rok mapowania 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 

Liczba osób narażonych 

(z dokładnością do 100) 
300 500 200 100 0 23 0 0 0 0 

Liczba lokali mieszkalnych  100 121 100 17 0 5 0 0 0 0 

Powierzchnia miasta [km2] 0,957 0,178 0,626 0,059 0,389 0,007 0,204 0,000 0,060 0,000 

 
Tab. 7.4. Liczba osób narażonych na oddziaływanie hałasu kolejowego w poszczególnych przedziałach wartości poziomu LN 

w Rzeszowie – porównanie wyników z dwóch rund mapowania [11, 23] 

Miasto Rzeszów 
Przedział poziomu hałasu LN 

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

Rok mapowania 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 

Liczba osób narażonych 

(z dokładnością do 100) 
200 200 100 0 0 0 0 0 0 0 

Liczba lokali mieszkalnych  100 54 0 7 0 0 0 0 0 0 

Powierzchnia miasta [km2] 0,840 0,110 0,549 0,029 0,340 0,002 0,187 0,000 0,009 0,000 

Drogi Krajowe  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała mapy akustyczne dla  

54 odcinków dróg krajowych i ekspresowych o łącznej długości 383 km. Powierzchnia 

obszaru objętego analizą wyniosła ponad 614 km2 i objęła 19 powiatów ziemskich i 4 powiaty 

grodzkie. 

Zestawienie porównawcze liczby osób eksponowanych na oddziaływanie hałasu 

drogowego z dróg krajowych w poszczególnych przedziałach poziomów hałasu wskaźnika: 

LDWN i LN z dwóch rund mapowania przedstawiono na rys. 7.3. – 7.4 i w tab. 7.5. – 7.6.  

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

eksponowanych jest: 

− w zakresie poziomów LDWN > 55 dB: 

 ok. 113 305 osób w 2012 r. 

 ok. 15 008 osób w 2018 r.   

− w zakresie poziomów LN > 50 dB: 

 ok. 90 221 osób w 2012 r. 

 ok. 12 064 osób w 2018 r.  
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Rys. 7.3. Szacunkowa liczba mieszkańców narażonych na hałas drogowy pochodzący od dróg krajowych oceniany 

wskaźnikiem LDWN – porównanie wyników z map akustycznych wykonanych w roku 2012 i 2018 [8, 9] 

 
Rys. 7.4. Szacunkowa liczba mieszkańców narażonych na hałas drogowy pochodzący od dróg krajowych oceniany 

wskaźnikiem LN – porównanie wyników z map akustycznych wykonanych w roku 2012 i 2018 [8, 9] 

 

Tab. 7.5. Liczba osób narażonych na oddziaływanie hałasu drogowego z dróg krajowych w poszczególnych przedziałach 

wartości poziomu LDWN  w województwie podkarpackim – porównanie wyników z dwóch rund mapowania [8, 9] 

Drogi krajowe 
Przedział poziomu hałasu LDWN 

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

Rok mapowania 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2012 2018 

Liczba osób narażonych 45 129 5 017 28 420 5 800 21 216 3 232 14 068 783 4 472 176 

 
Tab. 7.6. Liczba osób narażonych na oddziaływanie hałasu drogowego z dróg krajowych w poszczególnych przedziałach 

wartości poziomu LN  w województwie podkarpackim – porównanie wyników z dwóch rund mapowania [8, 9] 

Drogi krajowe 
Przedział poziomu hałasu LN 

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

Rok mapowania 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2012 2018 

Liczba osób narażonych 36 978 5 578 24 531 4 486 18 399 1 698 8 593 283 1 720 19 

Krosno  

Poprzednia mapa akustyczna została wykonana w 2012 r. Zestawienie porównawcze 

liczby osób narażonych na oddziaływanie hałasu w poszczególnych przedziałach poziomów 

hałasu przedstawiono na rys. 7.5. – 7.6. i w tab. 7.7. – 7.8. Z przekazanych danych wynika, że 

na obszarach miasta Krosna na hałas drogowy eksponowanych było: 

−  w zakresie poziomów LDWN > 55 dB: 

 ok. 14 910 osób w 2012 r. 

 ok. 11 089 osób w 2017 r.   

− w zakresie poziomów LN > 50 dB: 

 ok. 14 332 osób w 2012 r. 

 ok. 6 940 osób w 2017 r.   
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Narażenie na hałas w poszczególnych przedziałach dla wskaźników LDWN i LN 

zmniejszyło się od 2012 r. W zakresie poziomów LDWN > 55 dB o 26 %, w zakresie 

poziomów LN > 50 dB o 52 %. Przeprowadzona modernizacja drogi krajowej Nr 28 

 i zabezpieczenia akustyczne wybudowane wzdłuż niej skutecznie przyczyniły się do poprawy 

klimatu akustycznego w Krośnie.  

 

 

 
 

Rys. 7.5. Szacunkowa liczba mieszkańców narażonych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN w Krośnie 

 – porównanie wyników z map akustycznych wykonanych w roku 2012 i 2017 [10] 

 

 
 

Rys. 7.6. Szacunkowa liczba mieszkańców narażonych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN w Krośnie 

 – porównanie wyników z map akustycznych wykonanych w roku 2012 i 2017 [10] 

 
Tab. 7.7. Liczba osób narażonych na oddziaływanie hałasu w poszczególnych przedziałach wartości poziomu LDWN  

w Krośnie – porównanie wyników z dwóch rund mapowania [10] 

Miasto Krosno 
Przedział poziomu hałasu LDWN 

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

Rok mapowania 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 

Liczba osób narażonych 4237 4776 3872 3326 3748 2607 3053 357 - 23 

Liczba lokali mieszkalnych  1383 621 1253 404 1213 352 988 72 - 8 

 
Tab. 7.8. Liczba osób narażonych na oddziaływanie hałasu w poszczególnych przedziałach wartości poziomu LN w Krośnie – 

porównanie wyników z dwóch rund mapowania [10] 

Miasto Krosno 
Przedział poziomu hałasu LN 

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

Rok mapowania 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 

Liczba osób narażonych 5667 3489 3251 2807 3575 610 1839 34 -  

Liczba lokali mieszkalnych  1834 447 1052 385 1157 122 595 10 -  

 

 

\ 
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8. Podsumowanie i wnioski wynikające z mapowania 

Główne zagrożenie w województwie podkarpackim na terenach zurbanizowanych  

i wywierający największą presję na środowisko stanowi hałas drogowy. 

Z uzyskanych map akustycznych wynika, że na obszarach aglomeracji o liczbie 

mieszkańców ponad 100 tys. (Rzeszów) stan warunków akustycznych środowiska w rejonie 

mapowanych dróg jest „niedobry” i „zły”. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu 

drogowego dla wskaźnika LDWN i LN mieściło się w zakresie do 15 dB, przy czym najwięcej 

przekroczeń odnotowano w zakresie do 5 dB (wskaźnik LDWN ok. 81%, wskaźnik LN 85%). 

Brak jest przekroczeń powyżej 15 dB. Średni udział procentowy ogólnej liczby mieszkańców 

eksponowanych na hałas drogowy w Rzeszowie wynosił 56 % dla poziomu LDWN > 55 dB 

 i 37 % dla poziomu LN > 50 dB. 

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przemysłowego dla wskaźnika LDWN  

i LN mieściło się w zakresie do 5 dB.  

Z przekazanych map akustycznych dla terenów poza aglomeracjami (drogi przez które 

przejeżdża 3 mln pojazdów rocznie) wynika, że na hałas pochodzący od głównych dróg 

krajowych eksponowanych jest ok. 15 008 osób w zakresie poziomów LDWN > 55 dB  

i ok. 12 064 osób w zakresie poziomów LN > 50 dB. Stan warunków akustycznych 

środowiska w rejonie mapowanych dróg krajowych jest „niedobry” i „zły”. Przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu hałasu dla wskaźnika LDWN i LN mieściło się w zakresie do 15 dB, 

przy czym najwięcej przekroczeń odnotowano w zakresie do 5 dB (wskaźnik LDWN ok. 81%, 

wskaźnik LN 89%).  Brak jest przekroczeń powyżej 15 dB. 

Na hałas drogowy pochodzący od głównych dróg wojewódzkich eksponowanych jest 

ok. 21 028 osób w zakresie poziomów LDWN > 55 dB i ok. 13 398 osób w zakresie poziomów  

LN > 50 dB. Stan warunków akustycznych środowiska w rejonie mapowanych dróg 

wojewódzkich jest „niedobry”. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu dla wskaźnika 

LDWN mieściło się w zakresie do 10 dB, przy czym najwięcej przekroczeń odnotowano 

w zakresie do 5 dB (ok. 99 %). Przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu dla wskaźnika 

LN mieściło się w zakresie do 5 dB (100%). Brak jest przekroczeń powyżej 15 dB. 

Na hałas drogowy pochodzący z mapowanych dróg w Krośnie eksponowanych jest 

 ok. 11 089 osób w zakresie poziomów LDWN > 55 dB i ok. 6 940 osób w zakresie poziomów 

 LN > 50 dB. Stan warunków akustycznych środowiska w rejonie mapowanych dróg jest 

„niedobry” i „zły” Przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu dla wskaźnika LDWN 

mieściło się w zakresie do 10 dB, przy czym najwięcej przekroczeń odnotowano w zakresie 

do 5 dB (ok. 89 %). Przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu dla wskaźnika LN 

mieściło się w zakresie do 15 dB, przy czym najwięcej przekroczeń odnotowano w zakresie 

do 5 dB (ok. 89 %). Brak jest przekroczeń powyżej 15 dB.  

Na hałas drogowy pochodzący od dróg mapowanych w Przemyślu eksponowanych jest 

ok. 8 959 osób w zakresie poziomów LDWN > 55 dB i ok. 6 761 osób w zakresie poziomów  

LN > 50 dB. Stan warunków akustycznych środowiska w rejonie mapowanych dróg jest 

„niedobry”. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu dla wskaźnika LDWN i LN mieściło 

się w zakresie do 5 dB. Brak jest przekroczeń powyżej 5 dB. 
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Na hałas drogowy pochodzący od analizowanych dróg w Leżajsku eksponowanych jest 

ok. 1 371 osób w zakresie poziomów LDWN > 55 dB i ok. 690 osób w zakresie poziomów 

LN > 50 dB. 

Ze względu na zmianę wartości dopuszczalnych poziomów hałasu, niemożliwe było 

dokonanie kompleksowej analizy porównawczej klimatu akustycznego środowiska drugiej 

i trzeciej rundy mapowania. Badane obszary, po wprowadzeniu zmian prawnych, 

klasyfikowane są do niższych zakresów wielkości przekroczeń. 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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