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1.  Wstęp 

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska (PMŚ) na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonego 

wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególność 

demograficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.  

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska został zobowiązany do dokonania oceny stanu akustycznego środowiska na 

terenach nie objętych obowiązkiem opracowania map akustycznych, w miarę możliwości również 

wykonując mapy akustyczne. Przeprowadzone przez WIOŚ w Rzeszowie w 2017 r. w ramach PMŚ 

pomiary poziomu hałasu stanowią wypełnienie obowiązku wynikającego z ww. ustawy. 

Regulacje dyrektywy i ustanowionych w jej następstwie aktów prawnych wprowadziły 

obowiązek realizacji map akustycznych i opracowania na ich podstawie programów ochrony 

środowiska przed hałasem. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (2001) obowiązek 

opracowania map akustycznych w przypadku aglomeracji spoczywa na staroście, w przypadku źródeł 

liniowych i lotnisk na zarządzających tymi obiektami. Mapę akustyczną aktualizuje się, co najmniej 

raz na 5 lat. Trzecia runda mapowania akustycznego realizowana była w 2017 r. i objęła aglomeracje  

o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys., główne drogi o obciążeniu ruchem ponad 3 mln 

pojazdów rocznie, główne linie kolejowe o obciążeniu ruchem ponad 30 tys. przejazdów pociągów 

rocznie oraz główne lotniska, na których odbywa się ponad 50 tys. operacji lotniczych. 

Przekazane mapy akustyczne do WIOŚ w Rzeszowie są wykorzystywane do oceny klimatu 

akustycznego województwa podkarpackiego. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie w 2017 r., przy wykorzystaniu uproszczonych metod i procedur, zgodnych metodycznie 

ze sposobem wykorzystania map obligatoryjnych, wykonał jedną z dwóch zaplanowanych do 

realizacji w okresie 5 letnim (2016 - 2020) lokalną mapę akustyczną. 

Struktura opracowania jest następująca. Wybrane podstawy prawne w zakresie ochrony 

środowiska przed hałasem oraz zakres i metodykę pomiarów zawarto w rozdziałach 2 i 3. Główne 

źródła hałasu przedstawiono w rozdziale 4. Wybrane zagadnienia z monitoringu hałasu 

przemysłowego, hałasu komunikacyjnego i map akustycznych przeanalizowano i zestawiono  

w rozdziałach 4 – 8. Wnioski końcowe ze zrealizowanych badań i podsumowanie przedstawiono  

w rozdziale 9. 
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2. Podstawy prawne oceny hałasu  

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normującym dopuszczalne poziomy hałasu  

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

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 112). 

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

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

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

warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby [24] 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LAeq D 

przedział czasu 

odniesienia 

równy  

16 godzinom 

LAeq N 

przedział czasu 

odniesienia 

równy  

8 godzinom 

LAeq D 

przedział czasu 

odniesienia równy  

8 najmniej korzystnym 

godzinom dnia kolejno 

po sobie następującym 

LAeq N 

przedział czasu 

odniesienia równy  

1 najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

1 a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 

czasowym pobytem dzieci i młodzieży2) 

c) Tereny domów opieki społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2) 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej  

100 tys. mieszkańców3) 
68 60 55 45 

Objaśnienia: 
1)   Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 
2)   W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 
3)   Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych  

i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, 

jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 

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

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

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

długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem [24] 

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. 2.3 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 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 [24] 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Starty, lądowania i przeloty  

statków powietrznych 
Linie elektroenergetyczne 

LAeq D 

przedział czasu 

odniesienia  

równy  

16 godzinom 

LAeq N 

przedział czasu 

odniesienia  

równy  

8 godzinom 

LAeq D 

przedział czasu 

odniesienia  

równy  

16 godzinom 

LAeq N 

przedział czasu 

odniesienia 

równy  

8 godzinom 

1 a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska 

b) Tereny szpitali, domów opieki społecznej 

c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 

czasowym pobytem dzieci i młodzieży1) 

55 45 45 40 

2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-  

i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej 

 i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe1) 

c) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców2) 

60 50 50 45 

Objaśnienia: 
1) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 
2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych  

i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, 

jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 

Oceny klimatu akustycznego w 2017 r. w województwie podkarpackim dokonano na podstawie 

wyników pomiarów poziomów hałasu określonego wskaźnikami mającymi zastosowanie do: 

 prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem,  

w szczególności do sporządzenia map akustycznych: LDWN oraz LN. 

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

oraz LAeqN.  

W procesie oceny wykorzystano także pomocniczą subiektywną skalę Państwowego Zakładu 

Higieny. Skala ta przedstawia się następująco [9]: 

 mała uciążliwość hałasu          LAeq < 52 dB, 

 średnia uciążliwość hałasu   52  LAeq  62 dB, 

 duża uciążliwość hałasu  63  LAeq  70 dB, 

 bardzo duża uciążliwość hałasu          LAeq > 70 dB. 

3. Zakres i metodyka pomiarów 

Badania wykonano zgodnie z obowiązującymi metodami referencyjnymi zawartymi w: 

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

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, 

 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalenia 

wartości wskaźnika hałasu LDWN,  

 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań  

w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem, 

 procedurze Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 2012 r.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach programu PMŚ objął 

badaniami monitoringowymi hałasu drogowego 6 miejscowości, hałasu kolejowego  1 linię kolejową 
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i hałasu lotniczego  lotnisko w Mielcu. W każdym wytypowanym rejonie badań zlokalizowane 

zostały punkty pomiarowe.  

Pomiary hałasu przemysłowego prowadzone były w trakcie czynności kontrolnych 

realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie oraz przez inne jednostki zobowiązane z mocy prawa do 

przeprowadzenia pomiarów hałasu w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia. 

4. Główne źródła hałasu w środowisku 

Hałas jest specyficznym czynnikiem zanieczyszczającym środowisko, charakteryzuje się on 

powszechnością występowania i mnogością źródeł. Klimat akustyczny kształtuje: hałas 

komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy) i hałas przemysłowy. 

Najważniejsze drogi przebiegające przez województwo mające wpływ na klimat akustyczny 

województwa to: autostrada (A4), droga ekspresowa (S19), 8 dróg krajowych i 46 dróg 

wojewódzkich. Gęstość sieci drogowej dróg o twardej nawierzchni w 2016 r. wyniosła 93,3 km na 

100 km2. Łączna całkowita długość dróg ogółem o nawierzchni twardej w województwie wynosiła 

16 716,1 km, z czego drogi krajowe stanowią 919,4 km, wojewódzkie 1 693,8 km, drogi powiatowe 

6 441,1 km oraz drogi gminne 7 661,8 km [8]. W 2016 r. liczba kilometrów dróg ogółem wzrosła  

o 15 %, zaś liczba pojazdów ogółem o 58 % w tym: pojazdów osobowych o 61 %, pojazdów 

ciężarowych o 48 %, ciągników o 40 % w porównaniu z rokiem bazowym 2006. Wzrost liczby 

kilometrów dróg i wzrost liczby pojazdów samochodowych są głównymi przyczynami wzrostu 

zagrożenia ponadnormatywnym hałasem (rys. 4.1. i rys. 4.2.). 

Gęstość sieci kolejowej wynosi 5,5 km na 10 km2. Długość linii kolejowych eksploatowanych 

wynosi 978 km, co stanowi zaledwie 5,11 % całkowitej długości linii kolejowych w Polsce [8]. 

Eksploatacja linii kolejowej Nr 91, stanowiącej część paneuropejskiego szklaku E30, jest głównym 

źródłem hałasu kolejowego na terenie województwa. (rys. 4.3.). 

Na obszarze województwa podkarpackiego źródłem hałasu lotniczego są operacje lotnicze na  

6 lotniskach cywilnych oraz 18 lądowiskach (10 śmigłowcowych (sanitarnych) i 8 samolotowych) 

[16]. Szczególną rolę w regionie pełni międzynarodowy port lotniczy Rzeszów – Jasionka. Analiza 

statystyki ruchu operacji lotniczych (starty i lądowania) w 2017 r. na ww. lotnisku wykazała tendencje 

wzrostową w stosunku do roku ubiegłego (o ok. 13 %). W 2017 r. odnotowano 14 274 operacji 

lotniczych. Natomiast ruch pasażerski wzrósł (o ok. 4 %) i wyniósł 693 564 pasażerów.  

W porównaniu z rokiem bazowym 2007, ruch operacji lotniczych wzrósł o 134 %, zaś ruch pasażerski 

o 148 % (rys. 4.4.) [15]. 

 

 
 

Rys. 4.1. Zmiany długości dróg publicznych w województwie podkarpackim w latach 2006 - 2016, 

 przy założeniu, że wartość wskaźników w 2006 r. równa jest 100 % [8] 
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Rys. 4.2. Zmiany liczby zarejestrowanych pojazdów w latach 2006 - 2016 w województwie podkarpackim,  

przy założeniu, że wartość wskaźników w 2006 r. równa jest 100 % [8] 

 

 

Rys. 4.3. Zmiany długości eksploatowanych linii kolejowych w województwie podkarpackim w latach  

2006 - 2016, przy założeniu, że wartość wskaźników w 2006 r. równa jest 100 % [8] 

 

 

Rys. 4.4. Operacje lotnicze i ruch pasażerski na lotnisku Rzeszów – Jasionka w latach 2007 - 2017 [15] 

5. Monitoring hałasu przemysłowego 

W oparciu o „Plan Pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

 w 2017 roku”, Inspektorat realizował zadania związane z działalnością kontrolną i wykonywał 

zadania kontrolne.  

W zakresie spełniania zasadniczych wymagań podlegających Dyrektywie 2000/14/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 maja 2000 r. o zbliżeniu przepisów prawnych Państw 

Członkowskich dotyczących emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz 

pomieszczeń, WIOŚ w Rzeszowie w 2017 r. przeprowadził 10 kontroli obejmujących łącznie  

30 urządzeń. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli podmiotów biorących udział w handlowym obrocie 

maszyn i urządzeń, w trakcie 2 stwierdzono niezgodności dla 2 urządzeń. Stwierdzone niezgodności 

dotyczyły w jednym przypadku braku w deklaracji zgodności wszystkich wymaganych informacji 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. 
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W drugim przypadku stwierdzono rozbieżność pomiędzy wartością gwarantowanego poziomu mocy 

akustycznej LWA umieszczaną na urządzeniu, a wartością podaną w deklaracji zgodności.   

Stwierdzone niezgodności stanowią naruszenia niestwarzające zagrożenia lub zanieczyszczenia 

środowiska z kategorii I ustalonej w Informatycznym Systemie Kontroli. Biorąc pod uwagę rodzaj 

urządzenia niezgodności dotyczyły: przecinarki przenośnej do maszyn budowlanych oraz agregatu 

prądotwórczego.  

Na podstawie ustaleń jednej kontroli przekazana została informacja do Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, właściwego terenowo ze względu na siedzibę 

ustalonego importera wyrobu. 

W przypadku drugiej kontroli Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał 

zarządzenie pokontrolne. W zarządzeniu zobowiązał sprzedawcę do pozyskania od podmiotu 

biorącego udział w obrocie kontrolowanego wyrobu oznaczenia gwarantowanego poziomu mocy 

akustycznej LWA, przed jego sprzedażą. 

6. Monitoring hałasu komunikacyjnego  

W 2017 r. w ramach monitoringu hałasu WIOŚ w Rzeszowie wykonał pomiary hałasu 

drogowego, hałasu kolejowego i hałasu lotniczego. 

Badania monitoringowe hałasu drogowego obejmowały wyznaczenie 4 rodzajów wskaźników 

hałasu: LAeqD, LAeqN, LDWN i LN. Równoważny poziom hałasu (LAeqD, LAeqN) wyznaczano  

w 18 punktach. Długookresowe wskaźniki hałasu (LDWN, LN) wyznaczono w 3 punktach 

pomiarowych, przy czym dla każdego punktu łączna długość pomiarów wyniosła 8 dób pomiarowych, 

z czego:  

 2 doby w dni powszednie oraz 1 dobę podczas weekendu w okresie wiosennym i jesienno-

zimowym,  

 1 dobę w dni powszednie oraz 1 dobę podczas weekendu w okresie letnim. 

Punkty pomiarowe hałasu drogowego zlokalizowano w miejscowościach:  

 Brzozów (4 punkty pomiarowe),  

 Horyniec – Zdrój (2 punkty pomiarowe),  

 Pilzno (2 punkty pomiarowe),  

 Sanok (6 punktów pomiarowych),  

 Stalowa Wola (6 punktów pomiarowych), 

 Zaklików (1 punkt pomiarowy). 

Badaniami monitoringowymi hałasu kolejowego objęto linię kolejową Nr 71 (Ocice - 

Rzeszów). Równoważny poziom hałasu (LAeqD, LAeqN) wyznaczano w 4 punktach pomiarowych. 

Punkty zlokalizowano w miejscowościach: Cmolas, Głogów Małopolski, Nowa Dęba i Widełka. 

Badaniami monitoringowymi hałasu lotniczego objęto Lotnisko w Mielcu. Równoważny 

poziom hałasu (LAeqD) wyznaczano w1 punkcie pomiarowym. 

W czasie badań terenowych zarejestrowano także dane pozaakustyczne niezbędne do 

interpretacji wyników i oceny klimatu akustycznego.  



Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2017 r. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
Wydział Monitoringu Środowiska 

 
10 

 

Rys. 6.1 Obszary objęte badaniami monitoringowymi hałasu w 2017 r. [1], [13] 

6.1. Monitoring hałasu drogowego w Brzozowie 

Brzozów to miejscowość w powiecie brzozowskim o powierzchni 11 km2, liczbie mieszkańców 

7,5 tys. i gęstości zaludnienia 656 osób na 1 km2 [17]. Główne ciągi komunikacyjne przebiegające 

przez miejscowość to droga wojewódzka Nr 886 (Domaradz – Brzozów – Sanok) i droga wojewódzka 

Nr 887 (Brzozów – Rymanów – Daliowa). Wymienioną sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe 

 i gminne. Ogólna długość dróg publicznych w mieście wynosi ok. 21 km. 

Przeprowadzony na drogach wojewódzkich, w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR), 

pomiar natężenia ruchu na odcinku: 

 Domaradz – Brzozów – Grabownica (droga wojewódzka Nr 886) wykazał, że Średni Dobowy 

Ruch Roczny pojazdów ogółem wynosił ponad 3 mln pojazdów rocznie i otoczenie drogi jest 

objęte obowiązkiem opracowania mapy akustycznej, 

 Brzozów – Rymanów (droga wojewódzka Nr 887) wykazał, że Średni Dobowy Ruch Roczny 

pojazdów ogółem wynosił poniżej 3 mln pojazdów rocznie i otoczenie drogi nie jest objęte 

obowiązkiem opracowania mapy akustycznej [2]. 

Szczegółowe wyniki z pomiarów GPR dostępne są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) [3, 7]. Sporządzone mapy akustyczne (część opisowa i część 

graficzna), dla odcinka drogi wojewódzkiej Nr 886, prezentowane są na stronie internetowej 

Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 

W 2017 r. WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził pomiary hałasu drogowego w Brzozowie  

w 4 punktach pomiarowych w rejonie ul.: 3 Maja, Armii Krajowej i Tysiąclecia. Badania 
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monitoringowe objęły wyznaczenie wskaźników: LAeqD, LAeqN. W trakcie badań określano także dane 

pozaakustyczne, prowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu pojazdów, z uwzględnieniem 

pojazdów ciężkich. 

Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 1,9 km, co stanowi 

ok. 9,0 % długości dróg publicznych w mieście. 

Budynki mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż głównych dróg miejscowości. Otoczenie 

punktów stanowią tereny, dla których zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą odpowiednio: LAeqD = 65 dB, LAeqN = 56 dB [24]. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że dla wskaźników mających zastosowanie do ustalenia 

kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeqD, LAeqN) w 1 punkcie pomiarowym dotrzymane 

zostały dopuszczalne standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren dla 

wskaźnika: LAeqD i w 2 punktach pomiarowych dla wskaźnika: LAeqN. 

Wartości równoważnego poziomu hałasu w porze dnia (LAeqD) kształtowały się w przedziale od 

59,3 dB do 68,5 dB, a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły od 2,5 dB 

(ul. Armii Krajowej) do 3,5 dB (ul. 3 Maja). W rejonie ul. Tysiąclecia dotrzymane zostały 

dopuszczalne standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Odnotowano tam 

najniższe w mieście natężenie ruchu pojazdów ogółem 81 poj./h i nie zaobserwowano udziału 

pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu. Najwyższe natężenie 629 poj./h odnotowano przy ul. 3 Maja, 

zaś najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 2,6 % przy ul.: 3 Maja i Armii Krajowej. 

W odniesieniu do subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu Państwowego Zakładu 

Higieny w porze dnia, uzyskane wyniki badań wskazują na średnią i dużą uciążliwość hałasu 

komunikacyjnego panującą w rejonach analizowanych ciągów. 

Wartości równoważnego poziomu hałasu w porze nocy (LAeqN) kształtowały się w przedziale od 

48,8 dB do 59,1 dB, a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły 3,0 dB 

 (ul. 3 Maja) i 3,1 dB (ul. 3 Maja). W rejonie ul.: Armii Krajowej i Tysiąclecia dotrzymane zostały 

dopuszczalne standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Odnotowano tam 

niskie natężenie ruchu pojazdów ogółem i nie zaobserwowano udziału pojazdów ciężkich  

w strumieniu ruchu. Najwyższe natężenie 55 poj./h i najwyższy udział pojazdów ciężkich  

w strumieniu ruchu 3,7 % zarejestrowano przy ul. 3 Maja.  

Poprzednie pomiary hałasu drogowego przeprowadzone zostały w 2008 r., w 4 punktach 

pomiarowych (ul.: Rzeszowska, Legionistów, Mickiewicza, 3 Maja). Badania monitoringowe objęły 

wyznaczenie wskaźników mających zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie 

ochrony środowiska przed hałasem (LDWN, LN). Wykonane analizy miały charakter pilotażowy, nie 

objęły wszystkich wymaganych metodyką okresów pomiarowych w ciągu roku i nie mogły stanowić 

jednoznacznej informacji o stwierdzonych przekroczeniach.  

Przykładowe stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu, lokalizację punktów pomiarowych 

oraz wybrane dane w formie graficznej i zestawieniach tabelarycznych przestawiono na rys.6.1.1.-

6.1.4. i w tab. 6.1.1.-6.1.3 
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Rys. 6.1.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu w Brzozowie przy ul. 3 Maja w 2017 r. [13] 

 

Rys. 6.1.2. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu drogowego w Brzozowie w 2017 r. [12], [13] 

Tab. 6.1.1. Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego w Brzozowie w 2017 r. [19] 

Lokalizacja  Położenie  Współrzędne geograficzne  

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

49º41’32,3” 22º01’21,0” 

3 Maja 
wysokość nad poziomem terenu 4 [m] 

odległość od źródła 3 [m] 
49º41’13,0” 22º01’39,43” 

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

49º41’36,7” 22º00’56,7” 

Tysiąclecia 
wysokość nad poziomem terenu 4 [m] 

odległość od źródła 5 [m] 
49º41’46,2” 22º00’45,1” 

 

Tab. 6.1.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu w Brzozowie w 2017 r. [19] 

Lokalizacja punktu  

pomiarowego 

Natężenie ruchu pojazdów[l. poj./h]* Udział pojazdów ciężkich  

w strumieniu ruchu [%] ogółem pojazdy lekkie pojazdy ciężkie 

Wskaźniki: LAeqD, LAeqN 

Pora dnia (6.00 – 22.00) 

3 Maja 498 485 13 2,6 

3 Maja 629 616 13 2,1 

Armii Krajowej 348 339 9 2,6 

Tysiąclecia 81 81 0 0 

Pora nocy (22.00 – 6.00) 

3 Maja 54 52 2 3,7 

3 Maja 55 53 2 3,6 

Armii Krajowej 25 25 0 0 

Tysiąclecia 8 8 0 0 

* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny  
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Rys. 6.1.3. Natężenie ruchu pojazdów w Brzozowie w 2017 r. [19] 

 

Tab. 6.1.3. Wyniki równoważnego poziomu dźwięku w Brzozowie w 2017 r. [19] 

Lokalizacja  

punktu  

pomiarowego 

Długość 

analizowanego 

odcinka 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqD 

Wynik  

pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqN 

Wynik 

pomiaru 

LAeqN 

Wielkość 

przekroczenia 

[km] dB 

3 Maja 0,500 65 68,0 3,0 56 59,1 3,1 

3 Maja 0,300 65 68,5 3,5 56 59,0 3,0 

Armii Krajowej 0,400 65 67,5 2,5 56 55,1 0,0 

Tysiąclecia 0,700 65 59,3 0,0 56 48,8 0,0 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

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

LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.2200 do godz. 600). 
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Rys. 6.1.4. Rozkład poziomów dźwięku w Brzozowie w 2017 r. [19] 

6.2. Monitoring hałasu drogowego w Horyńcu – Zdroju 

Horyniec  Zdrój to miejscowość w powiecie lubaczowskim, o powierzchni 203 km2, liczbie 

mieszkańców ok. 4,8 tys. i gęstości zaludnienia 24 osób na 1 km2 [17]. Główne ciągi komunikacyjne 

przebiegające przez miejscowość to droga wojewódzka Nr 867 (Lubaczów - Podemszczyzna –

 Werchrata – Hrebenne). Wymienioną sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Ogólna 

długość dróg publicznych w mieście wynosi ok. 50 km. 

Przeprowadzony na drodze wojewódzkiej pomiar natężenia ruchu na odcinku Lubaczów –

 Werchrata (droga wojewódzka Nr 867) wykazał, że Średni Dobowy Ruch Roczny pojazdów ogółem 

wynosił poniżej 3 mln pojazdów rocznie i otoczenie drogi nie jest objęte obowiązkiem opracowania 

mapy akustycznej. 
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Szczegółowe wyniki z pomiarów GPR dostępne są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad [2].  

W 2017 r. WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził pomiary hałasu drogowego w Horyńcu – Zdroju 

w 2 punktach pomiarowych w rejonie ul.: Jana III Sobieskiego i Zdrojowej. Badania monitoringowe 

objęły wyznaczenie wskaźników: LAeqD, LAeqN, LDWN i LN. Równoważny poziom hałasu (LAeqD, LAeqN) 

określono w 1 punkcie, długookresowy średni poziom dźwięku (LDWN, LN) wyznaczano w 1 punkcie. 

W trakcie badań określono także dane poza akustyczne, prowadzono ewidencję natężenia i struktury 

ruchu pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich. 

Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 0,830 km, co 

stanowi ok. 1,7 % długości dróg publicznych w miejscowości. 

Budynki mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż głównych dróg miejscowości. Otoczenie 

punktów stanowią tereny, dla których zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą odpowiednio: LAeqD = 61 dB, LAeqN = 56 dB, LDWN = 68 dB, 

LN = 59 dB [24]. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że dla wskaźników mających zastosowanie do ustalenia 

kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeqD, LAeqN) i dla wskaźników mających zastosowanie 

do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem (LDWN, LN) 

dotrzymane zostały dopuszczalne standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. 

W punkcie pomiarowym zlokalizowanym przy ul. Zdrojowej wartość równoważnego poziomu 

hałasu w porze dnia (LAeqD) wyniosła 55,5 dB, zaś w porze nocy (LAeqN) 46,4 dB. Natężenie ruchu 

pojazdów ogółem dla pory dnia wyniosło 38 poj./h (udział pojazdów ciężkich w strumieniu 

ruchu  10,5 %), dla pory nocy 8 poj./h (udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu  12,5 %).  

W odniesieniu do subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu Państwowego Zakładu 

Higieny w porze dnia, uzyskane wyniki badań wskazują na średnią uciążliwość hałasu 

komunikacyjnego panującą w rejonach analizowanych ciągów. 

Długookresowy średni poziom dźwięku LDWN w punkcie przy ul. Jana III Sobieskiego wyniósł 

54,6 dB, zaś LN 44,6 dB. Natężenie ruchu dla pory dnia wyniosło 65 poj./godz. (udział pojazdów 

ciężkich w strumieniu ruchu  12,3 %), dla pory wieczora 19 poj./godz. (udział pojazdów ciężkich  

w strumieniu ruchu  10,5 %) i dla pory nocy 10 poj./godz. (udział pojazdów ciężkich w strumieniu 

ruchu  20,0 %). 

Poprzednie pomiary hałasu drogowego w Horyńcu-Zdroju przeprowadzone zostały w 2008 r., 

pomiary prowadzono w 2 punktach pomiarowych (okolice rynku). Wykonane analizy miały charakter 

pilotażowy, nie objęły wszystkich wymaganych metodyką okresów pomiarowych w ciągu roku i nie 

mogły stanowić jednoznacznej informacji o stwierdzonych przekroczeniach. 

Przykładowe stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu, lokalizację punktów pomiarowych 

oraz wybrane dane w formie graficznej i zestawieniach tabelarycznych przestawiono na  

rys. 6.2.1.  6.2.4 i w tab. 6.2.1.  6.2.4. 
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Rys. 6.2.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu w Horyńcu – Zdroju przy ul. Jana III Sobieskiego w 2017 r. [13] 

 

Rys. 6.2.2. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu drogowego w Horyńcu – Zdroju w 2017 r. [12, 13] 

Tab. 6.2.1. Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego w Horyńcu – Zdroju w 2017 r. [19] 
Lokalizacja  Położenie Współrzędne geograficzne  

Zdrojowa 
wysokość nad poziomem terenu 4 [m] 

odległość od źródła 5 [m]  
50º11’25,7” 23º21’39,0” 

Jana III Sobieskiego 
wysokość nad poziomem terenu 4 [m] 

odległość od źródła 3 [m] 
50º11’05,7” 23º21’44,6” 

 

Tab. 6.2.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów w Horyńcu – Zdroju  

w 2017 r. [19] 
Lokalizacja punktu 

pomiarowego 

Natężenie ruchu pojazdów [l.poj./h]* Udział pojazdów ciężkich  

w strumieniu ruchu [%] ogółem pojazdy lekkie pojazdy ciężkie 

Wskaźniki: LAeqD, LAeqN 

Pora dnia (06.00 – 22.00) 

Zdrojowa 38 34 4 10,5 

Pora nocy (22.00 – 06.00) 

Zdrojowa 8 7 1 12,5 

Wskaźniki: LDWN, LN 

Pora dnia (06.00 – 18.00) 

Jana III Sobieskiego 65 57 8 12,30 

Pora wieczoru (18.00 – 22.00) 

Jana III Sobieskiego 19 17 2 10,53 

Pora nocy (22.00 – 06.00) 

Jana III Sobieskiego 10 8 2 20,00 

* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny  
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pojazdy ogółem pora dnia (06.00 - 18.00)
pojazdy ogółem pora wieczoru (18.00 - 22.00)
pojazdy ogółem pora nocy (22.00 - 06.00)
pojazdy ciężkie pora dnia (06.00 - 18.00)
pojazdy cięzkie pora wieczoru (18.00 - 22.00)
pojazdy ciężkie pora nocy (22.00 - 06.00)

 

Rys. 6.2.3. Zmiany natężenia ruchu pojazdów w Horyńcu – Zdroju w 2017 r. [19] 

Tab. 6.2.3. Wyniki równoważnego poziomu dźwięku w Horyńcu – Zdroju w 2017 r. [19] 

Lokalizacja punktu 

pomiarowego 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqD 

Wynik 

pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqN 

Wynik 

pomiaru 

LAeqN 

Wielkość 

przekroczenia 

Zdrojowa 61 55,5 0,0 56 46,4 0,0 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

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

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

 

Tab. 6.2.4. Wyniki długookresowego średniego poziomu dźwięku w Horyńcu – Zdroju w 2017 r. [19] 

Lokalizacja punktu 

pomiarowego 

Dopuszczalny 

poziom 

LDWN 

Wynik  

pomiaru 

LDWN 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LN 

Wynik 

pomiaru 

LN 

Wielkość 

przekroczenia 

Jana III Sobieskiego 68 54,6 0,0 59 44,6 0,0 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia 

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

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

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

od godz. 2200 do godz. 600). 
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Rys. 6.2.4. Rozkład poziomów dźwięku w Horyńcu – Zdroju w 2017 r. [19] 

6.3. Monitoring hałasu drogowego w Pilźnie 

Pilzno to miejscowość w powiecie dębickim o powierzchni 16 km2, liczbie mieszkańców  

ok. 4,8 tys. i gęstości zaludnienia 303 osoby na 1 km2 [17]. Główne ciągi komunikacyjne 

przebiegające przez miejscowość to droga krajowa Nr 94 (Zgorzelec – Korczowa) i droga krajowa  
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Nr 73 (Tarnów – Jasło). Wymienioną sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Ogólna 

długość dróg publicznych w mieście wynosi ok. 42 km. 

Przeprowadzony na drogach krajowych pomiar natężenia ruchu na odcinkach:  

Pilzno – Kamienica Dolna (droga krajowa Nr 73a, 73), Machowa – Pilzno (droga krajowa Nr 94, 94j) 

i Pilzno – Dębica (droga krajowa Nr 94j, 94) wykazał, że Średni Dobowy Ruch Roczny pojazdów 

ogółem wynosił ponad 3 mln pojazdów rocznie i otoczenie dróg jest objęte obowiązkiem opracowania 

mapy akustycznej. 

Szczegółowe wyniki z pomiarów GPR dostępne są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad [2]. 

Szczegółowe analizy (część opisowa i część graficzna) dotyczące ww. map znajdują się  

w opracowaniu „Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie 

na terenie województwa podkarpackiego” [3, 7].  

W 2017 r. WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził pomiary hałasu drogowego w Pilźnie  

w 2 punktach pomiarowych w rejonie ul.: 3 Maja i Legionów. Badania monitoringowe objęły 

wyznaczenie wskaźników: LAeqD, LAeqN. W trakcie badań określono także dane pozaakustyczne, 

prowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu pojazdów, z uwzględnieniem pojazdów ciężkich. 

Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 0,420 km, co 

stanowi ok. 1,0 % długości dróg publicznych w mieście. 

Budynki mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż głównych dróg miejscowości. Otoczenie 

punktów stanowią tereny, dla których zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą odpowiednio: LAeqD = 61 dB, LAeqN = 56 dB [24]. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że dla wskaźników mających zastosowanie do ustalenia 

kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeqD, LAeqN) w 2 punktach pomiarowych przekroczone 

zostały dopuszczalne standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren dla 

wskaźników: LAeqD i LAeqN. 

Wartość równoważnego poziomu hałasu w porze dnia (LAeqD) wyniosła 64,6 dB (ul. 3 Maja) 

 i 66,3 dB (ul. Legionów). Natężenie ruchu pojazdów ogółem dla pory dnia wyniosło 173 poj./h  

i 377 poj./h (udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu  6,9 % i 10,9 %). 

Wartość równoważnego poziomu hałasu w porze nocy (LAeqN) wyniosła 56,6 dB (ul. 3 Maja)  

i 59,4 dB (ul. Legionów). Natężenie ruchu pojazdów ogółem dla pory nocy wyniosło 31 poj./h 

 i 194 poj./h (udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu  3,2 % i 8,2 %). 

W odniesieniu do subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu Państwowego Zakładu 

Higieny w porze dnia, uzyskane wyniki badań wskazują na dużą uciążliwość hałasu komunikacyjnego 

panującą w rejonach analizowanych ciągów. 

Poprzednie pomiary hałasu drogowego w Pilźnie przeprowadzone zostały w 2007 r.  

w 3 punktach pomiarowych (ul. Paderewskiego). 

Przykładowe stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu, lokalizację punktów pomiarowych 

oraz wybrane dane w formie graficznej i zestawieniach tabelarycznych przestawiono na rys. 6.3.1.-

6.3.3.  i w tab. 6.3.1.-6.3.3 
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Rys. 6.3.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu w Pilźnie przy ul. Legionów w 2017 r. [13] 

 

Rys. 6.3.2. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu drogowego w Pilźnie w 2017 r. [12], [13] 

 
Tab. 6.3.1. Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego w Pilźnie w 2017 r. [18] 

Lokalizacja  Położenie  Współrzędne geograficzne  

3 Maja 
wysokość nad poziomem terenu 4 [m] 

odległość od źródła 1 [m]  
49º58’41,8” 21º17’19,3” 

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

49º58’54,2” 21º17’04,2” 

Tab. 6.3.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów w Pilźnie w 2017 r. [19] 
Lokalizacja punktu 

 pomiarowego 

Natężenie ruchu pojazdów [l.poj./h]* Udział pojazdów ciężkich  

w strumieniu ruchu [%] ogółem pojazdy lekkie pojazdy ciężkie 

Wskaźniki: LAeqD, LAeqN 

Pora dnia (6.00 – 22.00) 

3 Maja 173 161 12 6,9 

Legionów 377 336 41 10,9 

Pora nocy (22.00 – 6.00) 

3 Maja 31 30 1 3,2 

Legionów 194 178 16 8,2 

* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny  
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Rys. 6.3.3. Natężenie ruchu pojazdów w Pilźnie w 2017 r. [19] 

 

Tab. 6.3.3. Wyniki równoważnego poziomu dźwięku w Pilźnie w 2017 r. [19] 

Lokalizacja  

punktu  

pomiarowego 

Długość 

analizowanego 

odcinka 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqD 

Wynik  

pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqN 

Wynik 

pomiaru 

LAeqN 

Wielkość 

przekroczenia 

[km] dB 

3 Maja  0,120 61 64,6 3,6 56 56,6 0,6 

Legionów 0,300 61 66,3 5,3 56 59,4 3,4 
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Rys. 6.3.4. Rozkład poziomów dźwięku w Pilźnie w 2017 r. [19] 

 

6.4. Monitoring hałasu drogowego w Sanoku 

Sanok to miejscowość w powiecie sanockim o powierzchni 38 km2, liczbie mieszkańców 

 ok. 38,2 tys. i gęstości zaludnienia 1005 osób na 1 km2 [17]. Główne ciągi komunikacyjne 

przebiegające przez miasto to droga krajowa Nr 28 (Zator – Medyka) i droga krajowa Nr 84 (Sanok – 

Krościenko). Wymienioną sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Ogólna długość dróg 

publicznych w mieście wynosi ok. 68 km. 

Przeprowadzony na drodze krajowej pomiar natężenia ruchu na odcinku: 

 Sanok/przejście/ (droga krajowa Nr 28) wykazał, że Średni Dobowy Ruch Roczny pojazdów 

ogółem wynosi ponad 3 mln pojazdów rocznie i otoczenie drogi jest objęte obowiązkiem 

opracowania mapy akustycznej, 

 Zarszyn – Sanok (droga krajowa Nr 28) i Sanok – Tyrawa Wołowska (droga krajowa Nr 28) 

wykazał, że Średni Dobowy Ruch Roczny pojazdów ogółem wynosi poniżej 3 mln pojazdów 

rocznie i otoczenie dróg nie jest objęte obowiązkiem opracowania mapy akustycznej. 

Szczegółowe wyniki z pomiarów GPR dostępne są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad [1]. 
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Szczegółowe analizy (część opisowa i część graficzna) dotyczące ww. map znajdują się  

w opracowaniu „Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie 

na terenie województwa podkarpackiego” [3, 7].  

W 2017 r. WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził pomiary hałasu drogowego w Sanoku  

w 6 punktach pomiarowych w rejonie ul.: Jana Pawła II, Kościuszki, Mickiewicza, Słowackiego, 

Traugutta, Przemyskiej. Badania monitoringowe objęły wyznaczenie wskaźników:  LAeqD,  LAeqN, 

 LDWN,  LN. Równoważny poziom hałasu (LAeqD, LAeqN) wyznaczono w 5 punktach, długookresowe 

wskaźniki hałasu (LDWN, LN) wyznaczono w 1 punkcie. W trakcie badań określono także dane 

pozaakustyczne, prowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu pojazdów, z uwzględnieniem 

pojazdów ciężkich. 

Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 2,45 km, co stanowi 

ok. 3,6 % długości dróg publicznych w mieście. 

Budynki mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż głównych dróg miejscowości. Otoczenie 

punktów stanowią tereny, dla których zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą odpowiednio: LAeqD = 61 dB, LAeqD = 65 dB, LAeqN = 56 dB, 

LDWN = 64 dB, LN = 59 dB [24]. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że dla wskaźników mających zastosowanie do ustalenia 

kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeqD, LAeqN) w 3 punktach pomiarowych dotrzymane 

zostały dopuszczalne standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. 

W porze dnia wartości równoważnego poziomu hałasu LAeqD kształtowały się w przedziale od 

59,1 dB do 67,0 dB, a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły 4,0 dB  

(ul. Słowackiego) i 6,0 dB (ul. Kościuszki). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 140 poj./h 

odnotowano przy ul. Traugutta, najniższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 2,5 % 

odnotowano przy ul. Kościuszki. Najwyższe natężenie 997 poj./h odnotowano przy ul. Kościuszki, zaś 

najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 10,8 % przy ul. Jana Pawła II. 

W odniesieniu do subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu Państwowego Zakładu 

Higieny w porze dnia, uzyskane wyniki badań wskazują na średnią i dużą uciążliwość hałasu 

komunikacyjnego panującą w rejonach analizowanych ciągów. 

W porze nocy wartości równoważnego poziomu hałasu LAeqN kształtowały się w przedziale od 

54,2 dB do 57,7 dB, a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły  

0,4 dB (ul. Kościuszki) i 1,7 dB (ul. Mickiewicza). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 

17 poj./h i najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 11,8 % zarejestrowano przy  

ul. Traugutta. Najwyższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 102 poj./h i najniższy udział pojazdów 

ciężkich w strumieniu ruchu 3,9 % zarejestrowano przy ul. Kościuszki. 

W odniesieniu do wskaźników mających zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki 

w zakresie ochrony środowiska przed hałasem (LDWN, LN) stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych 

standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren dla LDWN i LN. Wartości 

długookresowego średniego poziomu dźwięku wskaźnika LDWN równała się 70 dB, zaś LN 60,6 dB. 

Wielkość przekroczenia dla LDWN wyniosła 6,0 dB, zaś dla LN 1,6 dB. 
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W celu przedstawienia wyników badań w postaci graficznej zasięgu rozprzestrzeniania się 

dźwięku w rejonach badanych ulic Sanoka wykorzystano oprogramowanie do modelowania hałasu 

(CadnaA) oraz oprogramowanie do analiz przestrzennych i prezentacji wyników map (Arc.GIS) [6]. 

Poprzednie pomiary hałasu drogowego w Sanoku przeprowadzone zostały w 2012 r. Pomiary 

przeprowadzono w 6 puntach pomiarowych. W 5 punktach w rejonie ul.: Jana Pawła II, Staszica, 

Mickiewicza, Kościuszki i Lipińskiego określono równoważny poziom hałasu LAeqD, w 1 punkcie  

w rejonie ul. Przemyskiej wyznaczono długookresowy średni poziom dźwięku LDWN i LN. We 

wszystkich punktach pomiarowych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. 

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska został zobowiązany do dokonania oceny na terenach 

nie objętych obowiązkiem sporządzenia mapy akustycznej. Tereny przy ul.: Krakowskiej, Lipińskiego 

i Staszica zostały objęte procesem mapowania, dlatego w 2017 r. zmieniono lokalizację 3 punktów 

pomiarowych (w stosunku do 2012 r.) Przeprowadzone pomiary wykazały niewielkie różnice 

pomiędzy wartościami równoważnego poziomu dźwięku (do 1 dB). Różnica ta zawiązana jest ze 

wzrostem natężenia ruchu pojazdów lub wzrostem procentowego udziału pojazdów ciężkich  

w strumieniu ruchu. 

W 2016 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie i budowę obwodnicy miasta Sanoka 

 w ciągu drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka (ok. 7 km). Zakończenie prac zaplanowano na 2019 r. 

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy miejskiej może przyczynić się do 

poprawy jakości klimatu akustycznego miasta [4]. 

Przykładowe stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu, lokalizację punktów pomiarowych 

oraz wybrane dane w formie graficznej i zestawieniach tabelarycznych przestawiono na rys. 6.4.1.-

6.4.17. i w tab. 6.4.1.-6.4.7. 

 

Rys. 6.4.1 Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu w Sanoku przy ul. Przemyska w 2017 r. [13] 
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Rys. 6.4.2. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu drogowego w Sanoku w 2017 r. [12], [13] 

 
Tab. 6.4.1. Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego w Sanoku w 2017 r. [19] 

Lokalizacja punktu 

pomiarowego 
Położenie punktu pomiarowego 

Współrzędne geograficzne  

punktu pomiarowego 

Jana Pawła II 
wysokość nad poziomem terenu 4 [m] 

odległość od źródła 5 [m]  
49º34’21,4” 22º11’48,9” 

Kościuszki 
wysokość nad poziomem terenu 4 [m] 

odległość od źródła 4 [m] 
49º33’40,4” 22º11’52,5” 

Mickiewicza 
wysokość nad poziomem terenu 4 [m] 

odległość od źródła 2 [m] 
49º33’44,7” 22º12’12,3” 

Słowackiego 
wysokość nad poziomem terenu 4 [m] 

odległość od źródła 3 [m] 
49º33’35,3” 22º11’44,9” 

Traugutta 
wysokość nad poziomem terenu 4 [m] 

odległość od źródła 2 [m] 
49º34’09,0” 22º12’02,1” 

Przemyska 
wysokość nad poziomem terenu 4 [m] 

odległość od źródła 2 [m] 
49º33’02,8” 22º14’08,9” 

Tab. 6.4.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów w Sanoku w 2017 r. [19] 

Lokalizacja punktu 

pomiarowego 

Natężenie ruchu pojazdów [l. poj./h]* Udział pojazdów ciężkich  

w strumieniu ruchu [%] ogółem pojazdy lekkie pojazdy ciężkie 

Wskaźniki: LAeqD, LAeqN 

Pora dnia (06.00 – 22.00) 

Jana Pawła II 249 222 27 10,8 

Kościuszki 997 972 25 2,5 

Mickiewicza 324 312 12 3,7 

Słowackiego 432 404 28 6,5 

Traugutta 140 129 11 7,8 

Pora nocy (22.00 – 06.00) 

Jana Pawła II 27 25 2 7,4 

Kościuszki 102 98 4 3,9 

Mickiewicza 31 29 2 6,4 

Słowackiego 63 58 5 7,9 

Traugutta 17 15 2 11,8 

Wskaźniki: LDWN, LN 

Pora dnia (06.00 – 18.00) 

Przemyska 387 370 17 4,4 

Pora wieczoru (18.00 – 22.00) 

Przemyska 264 256 8 3,0 

Pora nocy (22.00 – 06.00) 

Przemyska  45 43 2 4,4 

* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny  
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Rys. 6.4.3. Natężenie ruchu pojazdów w Sanoku w 2017 r. [19] 
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Rys. 6.4.4. Zmiany natężenia ruchu pojazdów w Sanoku przy ul. Przemyskiej w 2017 r. [19] 

 

Tab. 6.4.3. Wyniki równoważnego poziomu dźwięku w Sanoku w 2017 r. [19] 

Lokalizacja  

punktu  

pomiarowego 

Długość 

analizowanego 

odcinka 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqD 

Wynik  

pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqN 

Wynik 

pomiaru 

LAeqN 

Wielkość 

przekroczenia 

[km] dB 

Jana Pawła II 0,300 65 64,1 0,0 56 54,3 0,0 

Kościuszki 0,250 61 67,0 6,0 56 56,4 0,4 

Mickiewicza 0,400 65 63,5 0,0 56 57,7 1,7 

Słowackiego 0,500 61 65,0 4,0 56 55,8 0,0 

Traugutta 0,500 65 59,1 0,0 56 54,2 0,0 
 

Tab. 6.4.4. Wyniki długookresowego średniego poziomu dźwięku w Sanoku w 2017 r. [19] 

Lokalizacja  

punktu  

pomiarowego 

Długość 

analizowanego 

odcinka 

Dopuszczalny 

poziom 

LDWN 

Wynik  

pomiaru 

LDWN 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LN 

Wynik 

pomiaru 

LN 

Wielkość 

przekroczenia 

[km] dB 

Przemyska 0,500 64 70,0 6,0 59 60,6 1,6 
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Rys. 6.4.5. Rozkład poziomów dźwięku w Sanoku w 2017 r. [19] 

 

 

Tab. 6.4.5. Wyniki równoważnego poziom dźwięku w Sanoku w roku 2012 i 2017 [19] 

Lokalizacja punktu pomiarowego 

Wynik pomiaru 

LAeqD LAeqN 

[dB] 

Rok pomiarów 2012 2017 2012 2017 

Jana Pawła II 63,1 64,1 (+1,0*) - 54,3 

Staszica 68,3 - - - 

Mickiewicza 62,8 63,5 (+0,7*) - 57,7 

Kościuszki 66,5 67,0 (+0,5 *) - 56,4 

Lipińskiego 68,7 - - - 

Słowackiego - 65,0 - 55,8 

Traugutta - 59,1  - 54,2  

*- wzrost/spadek poziomu hałasu w odniesieniu do poprzedniego roku badawczego 
 

Tab. 6.4.6. Wyniki długookresowego średniego poziomu dźwięku w Sanoku w roku 2012 i 2017 [19] 

Lokalizacja punktu pomiarowego 

Wynik pomiaru 

LDWN LN 

[dB] 

Rok pomiarów 2012 2017 2012 2017 

Krakowska 75,0 - 66,5 - 

Przemyska - 70,0 - 60,6 

 
Tab. 6.4.7. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów w Sanoku roku 2012 

 i 2017 [19] 

Lokalizacja punktu 

pomiarowego 

Natężenie ruchu pojazdów [l. poj./h]* Udział pojazdów ciężkich 

w strumieniu ruchu [%] ogółem pojazdy lekkie pojazdy ciężkie 

pora dnia (06.00 – 22.00) 

Rok pomiarów 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 

Jana Pawła II 381 249 357 222 24 27 6,3 10,8 

Kościuszki 738 997 720 972 18 25 2,4 2,5 

Mickiewicza 276 324 272 312 4 12 1,4 3,7 
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Rys. 6.4.6. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LDWN w Sanoku przy ul. Jana Pawła II w 2017 r. [12], [13] 

 

 

 

 

Rys. 6.4.7. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LN w Sanoku przy ul. Jana Pawła II w 2017 r. [12], [13] 
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Rys. 6.4.8. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LDWN w Sanoku przy ul. Kościuszki w 2017 r. [12], [13] 

 

 

 

 

Rys. 6.4.9. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LN w Sanoku przy ul. Kościuszki w 2017 r. [12], [13] 
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Rys. 6.4.10. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LDWN w Sanoku przy ul. Mickiewicza w 2017 r. [12], [13] 

 

 

 

 

Rys. 6.4.11. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LN w Sanoku przy ul. Mickiewicza w 2017 r. [12], [13] 
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Rys. 6.4.12. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LDWN w Sanoku przy ul. Słowackiego w 2017 r. [12], [13] 

 

 

 

 

Rys. 6.4.13. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LN w Sanoku przy ul. Słowackiego w 2017 r. [12], [13] 
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Rys. 6.4.14. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LDWN w Sanoku przy ul. Traugutta w 2017 r. [12], [13] 

 

 

 

 

Rys. 6.4.15. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LN w Sanoku przy ul. Traugutta w 2017 r. [12], [13] 
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Rys. 6.4.16. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LDWN w Sanoku przy ul. Przemyska w 2017 r. [12], [13] 

 

 

 

 

Rys. 6.4.17. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LN w Sanoku przy ul. Przemyska w 2017 r. [12], [13] 
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6.5. Monitoring hałasu drogowego w Stalowej Woli 

Stalowa Wola to miasto w powiecie stalowowolskim o powierzchni 83 km2 liczbie 

mieszkańców ok. 62,4 tys. i gęstości zaludnienia 756 osób na 1 km2 [17]. Główne ciągi 

komunikacyjne przebiegające przez miasto to droga krajowa Nr 77 (Lipnik – Przemyśl), droga 

wojewódzka Nr 855 (Olbięcin – Stalowa Wola) i droga wojewódzka Nr 871 (Stalowa Wola – 

Tarnobrzeg). Wymienioną sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Ogólna długość dróg 

publicznych w mieście wynosi ok. 149 km. 

Przeprowadzony w 2015 r. na drogach krajowych i wojewódzkich pomiar natężenia ruchu na 

odcinku: 

 Stalowa Wola /przejście 1: skrzyż. z DW 855 – skrzyż. z DW 871/ (droga krajowa Nr 77a, 77), 

Stalowa Wola /przejście 2/ (droga krajowa Nr 77), Stalowa Wola – Nisko (droga krajowa Nr 77)  

i Stalowa Wola – ul. KEN (droga wojewódzka Nr 871) wykazał, że Średni Dobowy Ruch Roczny 

pojazdów ogółem wynosi ponad 3 mln pojazdów i otoczenie dróg jest objęte obowiązkiem 

opracowania mapy akustycznej, 

 Dąbrowa Rzeczycka – Brandwica – Stalowa Wola (droga wojewódzka Nr 855) i Tarnobrzeg – 

Stalowa Wola (droga wojewódzka Nr 871) wykazał, że Średni Dobowy Ruch Roczny pojazdów 

ogółem wynosi poniżej 3 mln pojazdów i otoczenie dróg nie jest objęte obowiązkiem opracowania 

mapy akustycznej. 

Szczegółowe wyniki z pomiarów GPR dostępne są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad [2]. 

Szczegółowe analizy (część opisowa i część graficzna) dotyczące map akustycznych dróg 

krajowych znajdują się w opracowaniu „Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 

3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa podkarpackiego” [3, 7]. 

Mapy akustyczne dróg wojewódzkich zamieszczone są na stronie internetowej Podkarpackiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich [14]. 

W 2017 r. WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził pomiary hałasu drogowego w Stalowej Woli  

w 6 punktach pomiarowych w rejonie ul.: Brandwickiej, Czarnieckiego, Poniatowskiego, 

Rozwadowskiej, Sandomierskiej i Popiełuszki. Badania monitoringowe objęły wyznaczenie 

wskaźników:  LAeqD, LAeqN,  LDWN,  LN. Dla hałasu drogowego równoważny poziom hałasu 

(LAeqD, LAeqN) wyznaczano w 5 punktach, długookresowe wskaźniki hałasu (LDWN, LN) wyznaczono  

w 1 punkcie.  

W trakcie badań określono także dane pozaakustyczne, prowadzono ewidencję natężenia 

 i struktury ruchu pojazdów, z uwzględnieniem pojazdów ciężkich. 

Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 2,74 km, co stanowi 

ok. 1,83 % długości dróg publicznych w mieście. 

Budynki mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż głównych dróg miejscowości. Otoczenie 

punktów stanowią tereny, dla których zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą odpowiednio: LAeqD = 61 dB, LAeqD = 65 dB, LAeqN = 56 dB, 

LDWN = 68 dB, LN = 59 dB [24]. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że dla wskaźników mających zastosowanie do ustalenia 

kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeqD, LAeqN) w 5 punktach pomiarowych stwierdzono 
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przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren 

dla wskaźnika LAeqD i w 4 dla wskaźnika LAeqN. 

W porze dnia wartości równoważnego poziomu hałasu LAeqD kształtowały się w przedziale od 

66,7 dB do 69,7 dB, a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły 1,7 dB  

(ul. Poniatowskiego) i 8,7 dB (ul. Brandwicka). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 

207 poj./h i najniższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 1,4 % odnotowano przy  

ul. Poniatowskiego. Najwyższe natężenie 752 poj./h odnotowano przy ul. Rozwadowskiej, zaś 

najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 4,8 % przy ul. Sandomierskiej. 

W odniesieniu do subiektywnej skali ocen odczucia uciążliwości hałasu Państwowego Zakładu 

Higieny w porze dnia, uzyskane wyniki badań wskazują na dużą uciążliwość hałasu komunikacyjnego 

panującą w rejonach analizowanych ciągów. 

W porze nocy wartości równoważnego poziomu hałasu LAeqN kształtowały się w przedziale od 

55,4 dB do 59,1 dB, a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły 1,7 dB  

(ul. Brandwicka) i 3,1 dB (ul. Czarnieckiego). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 32 poj/h 

odnotowano przy ul. Brandwickiej, najniższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 4,2 % 

zarejestrowano przy ul. Sandomierskiej. Najwyższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 93 poj./h  

i najniższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 5,4 % zarejestrowano przy ul.: Czarnieckiego 

i Rozwadowskiej. 

W rejonie ul. Poniatowskiego w porze nocy dotrzymane zostały dopuszczalne standardy akustyczne  

w stosunku do funkcji spełnianej przez teren, nie zaobserwowano tam udziału pojazdów ciężkich  

w strumieniu ruchu. W punkcie zlokalizowanym w rejonie ul. Brandwicka nie odnotowano udziału 

pojazdów w strumieniu ruchu.  

W odniesieniu do wskaźników mających zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki 

w zakresie ochrony środowiska przed hałasem (LDWN, LN) nie stwierdzono przekroczenia 

dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren dla LDWN i LN. 

Wartości długookresowego średniego poziomu dźwięku wskaźnika LDWN równała się 67,8 dB, zaś LN 

58,8 dB. 

W celu przedstawienia wyników badań w postaci graficznej zasięgu rozprzestrzeniania się 

dźwięku w rejonach badanych ulic Stalowej Woli wykorzystano oprogramowanie do modelowania 

hałasu (CadnaA) oraz oprogramowanie do analiz przestrzennych i prezentacji wyników map 

(Arc.GIS) [6]. 

Poprzednie pomiary hałasu drogowego w Stalowej Woli przeprowadzone zostały  

w 2012 r. Badania monitoringowe objęły wyznaczenie wskaźników:  LAeqD, LAeqN,  LDWN,  LN. Pomiary 

przeprowadzono w 4 puntach pomiarowych w rejonie ul.: Ofiar Katynia, Okulickiego, Żwirki 

 i Wigury oraz ks. J. Popiełuszki. Wielkości przekroczeń wartości dopuszczalnych standardów 

akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren mieściły się w zakresie do 5 dB. 

W 2017 r. podpisana została umowa na realizację obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu 

drogi krajowej Nr 77. Zakończenie prac zaplanowano na 2021 r. Do poprawy jakości klimatu 

akustycznego miasta może przyczynić się wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy 

miejskiej [5]. 
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Przykładowe stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu, lokalizację punktów pomiarowych 

oraz wybrane dane w formie graficznej i zestawieniach tabelarycznych przestawiono na rys. 6.5.1.-

6.5.17. i w tab. 6.5.1.-6.5.6. 

 

Rys. 6.5.1 Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki w 2017 r. [13] 

 

 
Rys. 6.5.2. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu drogowego w Stalowej Woli w 2017 r. [12], [13] 

 

Tab. 6.5.1. Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego w Stalowej Woli w 2017 r. [19] 
Lokalizacja  Położenie  Współrzędne geograficzne  

Brandwicka 
wysokość nad poziomem terenu 4 [m] 

odległość od źródła 3 [m]  
50º35’51,8” 22º02’46,4” 

Czarnieckiego 
wysokość nad poziomem terenu 4 [m] 

odległość od źródła 3 [m] 
50º34’06,7” 22º04’19,0” 

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

50º34’48,5” 22º03’44,8” 

Rozwadowska 
wysokość nad poziomem terenu 4 [m] 

odległość od źródła 3 [m] 
50º35’21,7” 22º02’48,8” 

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

50º35’52,2” 22º02’0,6” 

Popiełuszki 
wysokość nad poziomem terenu 4 [m] 

odległość od źródła 2 [m] 
50º34’03,4” 22º03’44,1” 
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Tab. 6.5.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów w Stalowej Woli w 2017 r. 

[19] 

Lokalizacja punktu pomiarowego 
Natężenie ruchu pojazdów [l. poj./h]* Udział pojazdów ciężkich  

w strumieniu ruchu [%] ogółem pojazdy lekkie pojazdy ciężkie 

Wskaźniki: LAeqD, LAeqN 

Pora dnia (06.00 – 22.00) 

Brandwicka 314 300 14 4,4 

Czarnieckiego 737 712 25 3,4 

Poniatowskiego 207 204 3 1,4 

Rozwadowska 752 723 29 3,8 

Sandomierska 314 299 15 4,8 

Pora nocy (22.00 – 06.00) 

Brandwicka 32 32 0 0 

Czarnieckiego 93 88 5 5,4 

Poniatowskiego 41 41 0 0 

Rozwadowska 93 88 5 5,4 

Sandomierska 48 46 2 4,2 

Wskaźniki: LDWN, LN 

Pora dnia (06.00 – 18.00) 

Popiełuszki 859 702 157 18,3 

Pora wieczoru (18.00 – 22.00) 

Popiełuszki 526 458 68 12,9 

Pora nocy (22.00 – 06.00) 

Popiełuszki 102 89 13 12,7 

* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny  
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Rys. 6.5.3. Natężenie ruchu pojazdów w Stalowej Woli w 2017 r. [19] 
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Rys. 6.5.4. Zmiany natężenia ruchu pojazdów w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki w 2017 r. [19] 
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Tab. 6.5.3. Wyniki równoważnego poziomu dźwięku w Stalowej Woli w 2017 r. [19] 

Lokalizacja  

punktu  

pomiarowego 

Długość 

analizowanego 

odcinka 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqD 

Wynik  

pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqN 

Wynik 

pomiaru 

LAeqN 

Wielkość 

przekroczenia 

[km] dB 

Brandwicka  0,600 61 69,7 8,7 56 57,7 1,7 

Czarnieckiego 0,300 65 67,1 2,1 56 59,1 3,1 

Poniatowskiego 0,200 65 66,7 1,7 56 55,4 0,0 

Rozwadowska  0,400 61 66,8 5,8 56 58,5 2,5 

Sandomierska 0,800 61 68,5 7,5 56 58,7 2,7 
 

Tab. 6.5.4. Wyniki długookresowego średniego poziomu dźwięku w Stalowej Woli w 2017 r. [19] 

Lokalizacja  

punktu  

pomiarowego 

Długość 

analizowanego 

odcinka 

Dopuszczalny 

poziom 

LDWN 

Wynik  

pomiaru 

LDWN 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LN 

Wynik 

pomiaru 

LN 

Wielkość 

przekroczenia 

[km] dB 

Popiełuszki 0,440 68 67,8 0,0 59 58,8 0,0 
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dopuszczalny poziom dźwięku, LAeqD, LDWN 
dopuszczalny poziom dźwięku LAeqN, LN

Rys. 6.5.5. Rozkład poziomów dźwięku w Stalowej Woli w 2017 r. [19] 

 

Tab. 6.5.5. Wyniki równoważnego poziomu dźwięku w Stalowej Woli w roku 2012 i 2017 [19] 

Lokalizacja punktu pomiarowego 

Wynik pomiaru 

LAeqD LAeqN 

[dB] 

Rok pomiarów 2012 2017 2012 2017 

Ofiar Katynia  66,2 - - - 

Okulickiego 64,5 - - - 

Żwirki i Wigury 67,2 - 58,7 - 

Brandwicka - 69,7 - 57,7 

Czarnieckiego - 67,1 - 59,1 

Poniatowskiego - 66,7 - 55,4 

Rozwadowska - 66,8 - 58,5 

Sandomierska - 68,5 - 58,7 

 

Tab. 6.5.6. Wyniki długookresowego średniego poziomu dźwięku w Stalowej Woli w roku 2012 i 2017 [19] 

Lokalizacja punktu pomiarowego 

Wynik pomiaru 

LDWN LN 

[dB] 

Rok pomiarów 2012 2017 2012 2017 

Popiełuszki 69,8 67,8 (- 2,0*) 61,6 58,8 (-2.8*) 
*- wzrost/spadek poziomu hałasu w odniesieniu do poprzedniego roku badawczego 
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Rys. 6.5.6. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LDWN w Stalowej Woli przy ul. Brandwickiej w 2017 r. [12], [13] 

 

 

 

 

Rys. 6.5.7. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LN w Stalowej Woli przy ul. Brandwickiej w 2017 r. [12], [13] 
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Rys. 6.5.8. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LDWN w Stalowej Woli przy ul. Czarnieckiego w 2017 r. [12], [13] 

 

 

 

 

Rys. 6.5.9. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LN w Stalowej Woli przy ul. Czarnieckiego w 2017 r. [12], [13] 
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Rys. 6.5.10. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LDWN w Stalowej Woli przy ul. Poniatowskiego w 2017 r. [12], [13] 

 

 

 

Rys. 6.5.11. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LN w Stalowej Woli przy ul. Poniatowskiego w 2017 r. [12], [13] 

 

 



Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2017 r. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
Wydział Monitoringu Środowiska 

 
39 

 

Rys. 6.5.12. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LDWN w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej w 2017 r. [12], [13] 

 

 

 

Rys. 6.5.13. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LN w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej w 2017 r. [12], [13] 
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Rys. 6.5.14. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LDWN w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej w 2017 r. [12], [13] 

 

 

 

Rys. 6.5.15. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LN w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej w 2017 r. [12], [13] 
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Rys. 6.5.16. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LDWN w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki w 2017 r. [12], [13] 

 

 

 

Rys. 6.5.17. Mapa imisji hałasu dla wskaźnika LN w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki w 2017 r. [12], [13] 
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6.6. Monitoring hałasu drogowego w Zaklikowie 

Zaklików to miejscowość w powiecie stalowowolskim o powierzchni 11 km2, liczbie 

mieszkańców ok. 3,0 tys. i gęstości zaludnienia 265 osób na km2 [17]. Główne ciągi komunikacyjne 

przebiegające przez miejscowość to droga wojewódzka Nr 855 (Olbięcin- Stalowa Wola) i Nr 857 

(Zaklików – Modliborzyce). 

Przeprowadzony w 2015 r. na drogach wojewódzkich pomiar natężenia ruchu na odcinkach: 

Granica województwa – Zaklików – Dąbrowa Rzeczycka (droga wojewódzka Nr 855) i Zaklików – 

granica województwa (droga wojewódzka Nr 857) wykazał, że Średni Dobowy Ruch Roczny 

pojazdów ogółem wynosi poniżej 3 mln pojazdów i otoczenie dróg nie jest objęte obowiązkiem 

opracowania mapy akustycznej. 

Szczegółowe wyniki z pomiarów GPR dostępne są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad [2]. 

W 2017 r. WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził pomiary hałasu drogowego w Zaklikowie  

w 1 punkcie pomiarowym w rejonie ul. Lubelskiej. Badania monitoringowe objęły wyznaczenie 

wskaźników:  LAeqD, LAeqN,. W trakcie badań określono także dane pozaakustyczne, prowadzono 

ewidencję natężenia i struktury ruchu pojazdów, z uwzględnieniem pojazdów ciężkich. 

Budynki mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż głównych dróg miejscowości. Otoczenie 

punktów stanowią tereny, dla których zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą odpowiednio: LAeqD = 61 dB, LAeqN = 56 dB [24]. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że w odniesieniu do wskaźników mających zastosowanie 

do ustalenia kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeqD, LAeqN) w badanym punkcie 

pomiarowym przekroczone zostały standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren 

dla LAeqD o 7,9 dB, zaś dla LAeqN o 4,3 dB. 

 

 

Rys. 6.6.1. Lokalizacja punktu pomiarowego hałasu drogowego w Zaklikowie w 2017 r. [12], [13] 
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Tab. 6.6.1. Charakterystyka punktu pomiarowego monitoringu hałasu drogowego w Zaklikowie w 2017 r. [19] 
Lokalizacja  Położenie  Współrzędne geograficzne  

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

50º45’38,6” 22º06’8,9” 

 
Tab. 6.6.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów w Zaklikowie w 2017 r. 

[19] 

Nazwa ulicy 
Natężenie ruchu pojazdów [l. poj./h]* Udział pojazdów ciężkich  

w strumieniu ruchu [%] ogółem pojazdy lekkie pojazdy ciężkie 

Wskaźniki: LAeqD, LAeqN 

Pora dnia (06.00 – 22.00) 

Lubelska 320 300 20 6,2 

Pora nocy (22.00 – 06.00) 

Lubelska 40 34 6 15,0 

* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny  

 

Tab. 6.6.3. Wyniki równoważnego poziomu dźwięku w Zaklikowie w 2017 r. [19] 

Lokalizacja  

punktu  

pomiarowego 

Długość 

analizowanego 

odcinka 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqD 

Wynik  

pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqN 

Wynik 

pomiaru 

LAeqN 

Wielkość 

przekroczenia 

[km] dB 

Lubelska 0,200 61 68,9 7,9 56 60,3 4,3 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

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

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

6.7. Monitoring hałasu kolejowego linii kolejowej Nr 71 

Linia kolejowa Nr 71 Ocice – Rzeszów Główny jest linią kolejową o znaczeniu państwowym. 

Całkowita długość linii wynosi 67,374 km [11]. Obszary położone w otoczeniu linii kolejowej nie 

zostały objęte mapowaniem akustycznym. 

Dla obszarów położonych w otoczeniu linii kolejowej Nr 71, zlokalizowanej na terenie 

województwa podkarpackiego, WIOŚ w Rzeszowie nie prowadził pomiarów hałasu kolejowego we 

wcześniejszych latach. 

W 2017 r. pomiary hałasu kolejowego przeprowadzono w 4 punktach pomiarowych. Badania 

monitoringowe objęły wyznaczenie wskaźników hałasu: LAeqD, LAeqN. W trakcie badań określono także 

dane pozaakustyczne oraz prowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu pociągów. 

Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dopuszczalne poziomy hałasu dla 

terenów bezpośrednio przylegających do badanej linii kolejowej wynoszą odpowiednio: 

LAeqD = 61 dB, LAeqD = 65 dB i LAeqN = 56 dB [24]. 

Wartości równoważnego poziomu hałasu w porze dnia kształtowały się w przedziale od 50,5 dB 

do 61,5 dB, w porze nocy kształtowały się w przedziale od 44,1 dB do 51,6 dB. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że dla wskaźników mających zastosowanie do ustalenia 

kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeqD, LAeqN) we wszystkich badanych punktach 

pomiarowych stwierdzono dotrzymanie dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do 

funkcji spełnianej przez teren. 

Przykładowe stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu, lokalizację punktów pomiarowych 

oraz wybrane dane w formie graficznej i zestawieniach tabelarycznych przestawiono na rys. 6.7.1.-

6.7.3. i w tab. 6.7.1.-6.7.2. 
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Rys. 6.7.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu - linia kolejowa Nr 71 w 2017 r. [13] 

 

Rys. 6.7.2. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu kolejowego - linia kolejowa Nr 71 w 2017 r. [1], [13], 

 

 

Tab. 6.7.1. Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu hałasu kolejowego - linia kolejowa Nr 71 w 2017 r. [19] 
Lokalizacja Położenie  Współrzędne geograficzne 

Cmolas 
wysokość nad poziomem terenu 4 [m] 

odległość od źródła 15 [m] 
50º17’29,1” 21º45’7,9” 

Głogów Małopolski 
wysokość nad poziomem terenu 4 [m] 

odległość od źródła 25 [m] 
50º09’35,5” 21º56’10,8” 

Nowa Dęba 
wysokość nad poziomem terenu 4 [m] 

odległość od źródła 24 [m] 
50º24’00,8” 21º44’24,7” 

Widełka 
wysokość nad poziomem terenu 4 [m] 

odległość od źródła 25 [m] 
50º12’11,7” 21º52’16,3” 

 

 

 

 

 



Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2017 r. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
Wydział Monitoringu Środowiska 

 
45 

Tab. 6.7.2. Wyniki równoważnego poziomu dźwięku - linia kolejowa Nr 71 w 2017 r. [19] 

Nazwa odcinka szynowego 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqD 

Wynik 

pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqN 

Wynik 

pomiaru 

LAeqN 

Wielkość 

przekroczenia 

[dB] 

Cmolas 65 61,5 0,0 56 51,6 0,0 

Głogów Małopolski 61 50,5 0,0 56 44,1 0,0 

Nowa Dęba 65 51,3 0,0 56 45,9 0,0 

Widełka 65 57,4 0,0 56 45,6 0,0 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

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

LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.2200 do godz. 600). 
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Rys. 6.7.3. Rozkład poziomów dźwięku - linia kolejowa Nr 71 w 2017 r. [19] 

6.8. Monitoring hałasu lotniczego lotniska w Mielcu 

Lotnisko Mielec to lotnisko użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji. Kod referencyjny 

lotniska: 4B (statki powietrzne o rozpiętości skrzydeł do 24 m i rozstawie kół głównego podwozia do 

6 m). 

W 2017 r. WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził pomiary hałasu lotniczego w 1 punkcie 

pomiarowym. Badania monitoringowe objęły wyznaczenie wskaźnika hałasu: LAeqD. W trakcie badań 

określano także dane pozaakustyczne. 

Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dopuszczalny poziom hałasu dla 

terenów bezpośrednio przylegających wynosi: LAeqD = 60 dB [24]. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że dla wskaźnika mającego zastosowanie do ustalenia 

kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeqD) w badanym punkcie pomiarowym stwierdzono 

dotrzymanie dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. 

Wartość równoważnego poziomu hałasu w porze dnia wyniosła 42,6 dB. Wyniki pomiaru 

zestawiono w tab. 6.8.1. 

 

Tab. 6.8.1. Wyniki równoważnego poziomu dźwięku – lotnisko Mielec w 2017 r. [19] 

Badany obiekt 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqD 

Wynik 

pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqN 

Wynik 

pomiaru 

LAeqN 

Wielkość 

przekroczenia 

[dB] 

Lotnisko Mielec 60 42,6 0,0 - - - 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

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

Strategiczna mapa akustyczna  

Mapy akustyczne stanowią podstawowe źródło danych wykorzystywanych do informowania 

społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, dostarczenia danych dla PMŚ oraz tworzenia 

i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem. 

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2002/49/WE i przepisami prawa krajowego, trzecia 

runda mapowania akustycznego, realizowana była do 31 grudnia 2017 r. W związku 

 z powyższym zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem powinni byli sporządzić mapy 

akustyczne w terminie do 1 stycznia 2017 r., starostowie do 30 czerwca 2017 r. Mapy sprawozdawane 

są do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska [12, 22-23, 24]. Trzecia runda 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 WIOŚ w Rzeszowie zgromadził (strategiczne) mapy 

akustyczne dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. – Rzeszów i terenów poza 

aglomeracjami – odcinków dróg: krajowych, wojewódzkich i miast: Przemyśla i Krosna.  

Na terenie województwa podkarpackiego brak jest odcinków głównych linii kolejowych 

 i portów lotniczych, dla których wymagane było sporządzenie mapy akustycznej. 

W 2017 r. WIOŚ w Rzeszowie sporządził „Ocenę stanu klimatu akustycznego województwa 

podkarpackiego. Raport na podstawie map akustycznych”. Raport opracowano w oparciu  

o strategiczne mapy akustyczne przekazane do WIOŚ w Rzeszowie w trzeciej rundzie mapowania.  

W opracowaniu uwzględniono także dane z lokalnej mapy akustycznej wykonanej w 2017 r. przez 

WIOŚ w Rzeszowie. Raport dostępny jest na stronie internetowej WIOŚ pod adresem: 

https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2018/07/Raport_na_podstawie_map_akustycznych-2.pdf  

Lokalna mapa akustyczna 

W ramach realizacji „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa 

Podkarpackiego na lata 2016 – 2020”, WIOŚ w Rzeszowie w 2017 r. wykonał „Mapę akustyczną 

miasta Leżajsk w otoczeniu dróg wojewódzkich Nr 875 i Nr 877”. 

Lokalną mapę akustyczną sporządzono według wytycznych Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska przy zastosowaniu uproszczonych metod i procedur zgodnych metodycznie ze sposobami 

wykonania map obligatoryjnych. Wykonana mapa obejmuje wyłącznie hałas drogowy i ma charakter 

poglądowy. Lokalna mapa akustyczna dostępna jest na stronie internetowej WIOŚ pod adresem: 

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

https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2018/07/Raport_na_podstawie_map_akustycznych-2.pdf
https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2018/07/Raport_na_podstawie_map_akustycznych-2.pdf
https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2018/07/Raport_na_podstawie_map_akustycznych-2.pdf
https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2018/01/mapa_akustyczna%20_lezajsk.pdf
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8. Raport oceny stanu klimatu akustycznego województwa 

podkarpackiego w latach 2012 – 2016 

W 2017 r. WIOŚ w Rzeszowie sporządził „Raport oceny stanu klimatu akustycznego 

województwa podkarpackiego w latach 2012 – 2016”. Raport sporządzono na podstawie badań 

poziomów hałasu przeprowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach realizacji zadań 

wynikających z programów PMŚ, okresowych pomiarów poziomów hałasu oraz w oparciu o mapy 

akustyczne przekazane do WIOŚ w II rundzie mapowania zgodnie z ustawą Prawo ochrony 

środowiska. Raport jest dostępny na stronie internetowej WIOŚ pod adresem: 

https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2017/12/Raport-ocena-klimatu-ak._2012-2016-1.pdf 

9. Podsumowanie 

 Z przedstawionych w opracowaniu materiałów wynika, że dominującym źródłem hałasu na 

terenie województwa podkarpackiego jest hałas drogowy. Na podstawie przeprowadzonych przez 

WIOŚ w Rzeszowie badań stwierdza się, że:  

1. Badania hałasu przemysłowego zostały zrealizowane zgodnie z planem kontrolnym 

 i interwencjami mieszkańców. Uzupełnieniem badań przeprowadzonych przez WIOŚ  

w ramach kontroli są wyniki pomiarów hałasu prowadzonych przez inne jednostki, 

zobowiązane z mocy prawa do ich wykonania . Hałas przemysłowy obejmuje swoim 

zasięgiem jedynie niewielkie obszary zabudowy sąsiadującej bezpośrednio z obiektem 

będącym źródłem ponadnormatywnej emisji hałasu. 

2. Badania hałasu drogowego przeprowadzono w ramach PMŚ. Badaniami objęte zostały 

rejony: Brzozowa, Horyńca – Zdroju, Pilzna, Sanoka, Stalowej Woli i Zaklikowa  

w obrębie których ustalono sieć punktów referencyjnych, łącznie 21 punktów 

pomiarowych. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że dla wskaźników mających zastosowanie do ustalenia 

kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeqD, LAeqN) w 13 punktach pomiarowych dla 

pory dnia (LAeqD) i 11 punktach pomiarowych dla pory nocy (LAeqN) odnotowano 

przekroczenia standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Nie 

odnotowano przekroczeń powyżej 10 dB dla wskaźnika LAeqD i powyżej 5 dB dla wskaźnika 

LAeqN. Największą ilość przekroczeń dla LAeqD i LAeqN odnotowano w przedziale 0 – 5 dB.  

W odniesieniu do wskaźników mających zastosowanie do prowadzenia długookresowej 

polityki (LDWN, LN) nie odnotowano przekroczeń powyżej 10 dB dla wskaźnika LDWN i nie 

odnotowano przekroczeń powyżej 5 dB dla wskaźnika LN. 

3. Badania hałasu kolejowego zrealizowano w ramach PMŚ. Badaniami objęta została linia 

kolejowa Nr 71 (Ocice – Rzeszów). Z przeprowadzonych badań wynika, że dla wskaźników 

mających zastosowanie do ustalenia kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeqD, 

LAeqN) we wszystkich badanych punktach pomiarowych dotrzymane zostały standardy 

akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.  

https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2017/12/Raport-ocena-klimatu-ak._2012-2016-1.pdf
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4. Badania hałasu lotniczego przeprowadzono w ramach PMŚ. Badaniami objęto Lotnisko 

Mielec. Z przeprowadzonych badań wynika, że dla wskaźnika mającego zastosowanie do 

ustalenia kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeqD) dotrzymany został standard 

akustyczny w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.  

Jakość akustyczna w środowisku zurbanizowanych terenów województwa podkarpackiego 

zakłócona jest oddziaływaniem hałasu, na który składa się hałas pochodzący z wielu źródeł. Główne 

zagrożenie na terenach województwa podkarpackiego stanowi hałas drogowy. Rozwój transportu 

drogowego i sieci dróg są przejawem postępu społecznego i wzrostu gospodarczego, jednocześnie 

ruch pojazdów powoduje negatywne oddziaływanie dla środowiska. Dodatkowo na ogólnie zły klimat 

akustyczny ma wpływ zwarta zabudowa miast i małe przepustowości ulic. 

Wyniki przeprowadzonych badań hałasu drogowego wciąż wykazują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu. Nie stwierdzono przekroczeń hałasu kolejowego i lotniczego.  
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