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Ocena stanu akustycznego środowiska wraz z obserwacją jego zmian jest, wg 
ustawy Prawo ochrony środowiska, jednym z zadań Państwowego Monitoringu 
Środowiska. Zadanie to realizowane jest w ramach podsystemu monitoringu hałasu, 
a sprowadza się do zapewniania informacji dla potrzeb ochrony środowiska przed 
hałasem. Skuteczna ochrona środowiska przed hałasem realizowana jest z kolei 
poprzez odpowiednie planowanie przestrzenne oraz programy ochrony środowiska 
(ochrony przed hałasem), a także konkretne rozwiązania techniczne (np. ekrany 
akustyczne). 

Skutkiem rozwijającej się infrastruktury przemysłowej i komunikacyjnej, 
a jednocześnie wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, problem hałasu 
w środowisku stał się w ostatnim czasie ważnym tematem dyskusji, jak również 
przedmiotem interwencji ludzi żyjących w narażeniu na uciążliwości. Bardzo 
istotne jest prawidłowe rozpoznanie klimatu akustycznego środowiska, będące 
jednocześnie niezbędną bazą informacji oraz punktem wyjścia do jego skutecznej 
ochrony przed hałasem, a także do prowadzenia właściwej i długookresowej 
polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. 

Podstawowym aktem prawnym w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 
jest obowiązująca od dnia 1 października 2001 r. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska. Uregulowania prawne zapisane w tej ustawie - w 
ramach dostosowywania prawa krajowego do standardów obowiązujących w Unii 
Europejskiej - oparte zostały na zapisach dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w 
środowisku. 

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym, normującym dopuszczalne 
poziomy hałasu w środowisku, jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 
lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, jak 
również – rozpatrujące szczególne przypadki przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów hałasu - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. 
w sprawie wartości progowych poziomów hałasu. Ponadto zagadnienia ochrony 
środowiska przed hałasem regulują następujące rozporządzenia Ministra 
Środowiska: 
− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, 
− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie 

rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji 
lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz 
terminu i sposobów ich prezentacji, 

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji 
lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, 
lotniskiem, portem, 

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie 
rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, 
linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być 
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przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i 
sposobów ich prezentacji, 

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony 
środowiska przed hałasem, 

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2001 r. w sprawie 
sposobu udostępniania informacji o środowisku. 

Wszystkie ww. rozporządzenia Ministra Środowiska w zakresie ochrony 
środowiska przed hałasem wymagają nowelizacji, a ponadto – o czym mówi ustawa 
Prawo ochrony środowiska - konieczne jest wydanie nowych rozporządzeń. Trwają 
prace nad tekstem następujących aktów prawnych: 
− rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu ustalania wartości 

wskaźników hałasu mających zastosowanie do prowadzenia długookresowej 
polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do 
sporządzania map akustycznych i programów ochrony środowiska przed 
hałasem, oraz do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w 
odniesieniu do jednej doby (na podst. art. 112b ustawy P.o.ś.), 

− rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych 
ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji, 
uwzględniając cele, do których osiągnięcia dane mają być wykorzystane (na 
podst. art. 118a ustawy P.o.ś.), 

− rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym 
środowiska, prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
(na podst. art. 120a ustawy P.o.ś.), 

− rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, 
których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na 
znacznych obszarach, dla których wymagane jest sporządzanie map 
akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami z 
uwzględnieniem cech ww. obiektów (na podst. art. 179 ustawy P.o.ś.), 

− rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu udostępniania 
informacji o środowisku umieszczanych w szczególności w elektronicznych 
bazach danych, dostępnych za pośrednictwem publicznych sieci 
telekomunikacyjnych (na podst. art. 30 ustawy P.o.ś.). 

Z kolei terminy realizacji map akustycznych i opartych na nich programów 
ochrony środowiska przed hałasem określone zostały w ustawie z dnia 27 lipca o 
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o 
zmianie niektórych ustaw. W związku z tym obowiązuje następujący harmonogram 
działań i obowiązków: 
− do dnia 30 czerwca 2007 r. właściwi starostowie sporządzą mapy akustyczne dla 

aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy, 
− do dnia 30 czerwca 2007 r. właściwi wojewodowie określą programy działań 

(programy ochrony środowiska przed hałasem) dla terenów poza aglomeracjami, 
takich jak drogi, linie kolejowe i lotniska, zaliczone do obiektów, których 
eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na 
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znacznych obszarach (od dnia 1 stycznia 2008 r. program dla terenów jak wyżej 
określać będzie - zgodnie z art. 119 znowelizowanej ustawy P.o.ś. - w drodze 
uchwały sejmik województwa), 

− do dnia 30 czerwca 2008 r. właściwe rady powiatu uchwalą programy działań 
(programy ochrony środowiska przed hałasem) dla aglomeracji o liczbie 
mieszkańców większej niż 250 tysięcy, 

− do dnia 30 czerwca 2012 r. właściwi starostowie sporządzą mapy akustyczne dla 
innych niż ww. wymaganych aglomeracji i obszarów, 

− do dnia 30 czerwca 2013 r. właściwe rady powiatu uchwalą programy działań 
(programy ochrony środowiska przed hałasem) dla innych niż ww. wymaganych 
aglomeracji i obszarów. 

 Pierwsza faza realizacji map akustycznych, kończąca się z dniem 30 czerwca 
2007 roku, obejmuje zatem: aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 250 
tysięcy, otoczenie głównych dróg o liczbie przejeżdżających pojazdów ponad 6 mln 
rocznie, otoczenie głównych linii kolejowych o liczbie przejeżdżających pociągów 
ponad 60 tysięcy rocznie oraz główne porty lotnicze, na których ma miejsce 
minimum 50 tysięcy operacji lotniczych rocznie. 

Planowane zakończenie fazy drugiej realizacji map akustycznych na dzień 30 
czerwca 2012 roku (tj. z 5-cio letnim odstępem czasowym względem fazy 
pierwszej) dotyczy aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy 
oraz otoczenia głównych dróg o liczbie przejeżdżających pojazdów ponad 3 mln 
rocznie i głównych linii kolejowych o liczbie przejeżdżających pociągów ponad 30 
tysięcy rocznie. 

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska został ustawowo zobowiązany do 
dokonywania oceny stanu akustycznego środowiska na terenach nie objętych 
obowiązkiem opracowywania map akustycznych. Jednocześnie, stosownie do 
ogólnych kompetencji wynikających z ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, 
wykonywane będą oceny klimatu akustycznego w wybranych miejscowościach 
(lokalizacjach) w skali województwa, z uwzględnieniem: 
− obszarów priorytetowych wskazanych w ustawie P.o.ś., 
− sieci i natężenia ruchu drogowego i kolejowego, 
− źródeł przemysłowych (w powiązaniu z planem ich kontroli). 

W celu dostarczania wyczerpujących informacji o stanie akustycznym 
środowiska WIOŚ zobowiązany został do: 

1. prowadzenia wojewódzkiego rejestru stanu akustycznego środowiska (art. 
120a ustawy P.o.ś.), 

2. sukcesywnego gromadzenia map akustycznych i programów ochrony 
środowiska przed hałasem (art. 120 ustawy P.o.ś.), 

3.  przekazywania zawartości wojewódzkiego rejestru do GIOŚ (art. 120a 
ustawy P.o.ś.) 

Wskazany wyżej obowiązek prowadzenia rejestru stanu akustycznego 
środowiska możliwy będzie do realizacji po ukazaniu się rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących rejestru 
zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska, prowadzonego przez 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.  
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Na terenie województwa podkarpackiego brak jest aglomeracji o liczbie 
mieszkańców większej niż 250 tysięcy. 

Dla potrzeb oceny stanu akustycznego środowiska w województwie 
podkarpackim w latach 2007-2009 roku wykonane zostaną pomiary dzienne i nocne 
hałasu drogowego oraz hałasu przemysłowego i obejmą one: 
− pomiary równoważnego poziomu dźwięku A, 
− pomiary równoważnego poziomu tła akustycznego A, 
− określenie warunków meteorologicznych, tj. temperatury powietrza w punkcie 

pomiarowym, prędkości i kierunku wiatru, wilgotności względnej oraz ciśnienia 
atmosferycznego, 

− w przypadku monitoringu hałasu drogowego także pomiary natężenia i struktury 
ruchu pojazdów z uwzględnieniem pojazdów ciężkich i szczególnie hałaśliwych. 

Punkty pomiarowe (referencyjne) zlokalizowane zostaną na wysokości 4 m 
nad poziomem terenu w odległości 1-2 m od elewacji budynku podlegającego 
ocenie. W sytuacji, gdy pomiar wykonywany będzie przy drodze, punkt 
referencyjny usytuowany zostanie w odległości 10 m od: a) krawędzi jezdni, b) 
krawędzi zewnętrznej skarpy wykopu, gdy droga przebiega w wykopie, c) punktu, 
w którym krawędź nasypu przecina się z powierzchnią gruntu. Ustalenia takie 
pozwolą na wykorzystanie wyników pomiarów do prowadzenia długookresowej 
polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, a w szczególności do 
sporządzania map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem. 

Hałas emitowany ze źródeł przemysłowych w latach 2007-2009 
monitorowany będzie zgodnie z planami kontroli realizowanymi przez Wydział 
Inspekcji WIOŚ. 

Do oceny stanu akustycznego w województwie wykorzystane zostaną także 
wyniki pomiarów hałasu wykonane przez inne jednostki, z mocy prawa wykonujące 
pomiary hałasu (art. 147, art. 175 i art. 231 ustawy P.o.ś). 

 

Na objęty programem monitoringu okres, tj. lata 2007-2009, do 
przeprowadzenia pomiarów monitoringowych hałasu drogowego zakwalifikowano 
następujące miejscowości (lokalizacje): 
w 2007 roku: 

1. Łańcut 
2. Pilzno 
3. Rzeszów – wzdłuż Al. J. Piłsudskiego 
4. Rzeszów – na odcinku obwodnicy północnej Rzeszowa od ronda przy 

ul. Lwowskiej do ul. Załęskiej 
5. Rzeszów – wzdłuż ul. Krakowskiej 
6. Jasło 
7. Przeworsk 
8. Krówniki 
9. Tarnobrzeg 
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w 2008 roku: 
10. Dębica 
11. Brzozów 
12. Jarosław 
13. Mielec 

w 2009 roku: 
14. Ropczyce 
15. Lesko 
16. Przemyśl 
17. Nowa Dęba 
18. Kolbuszowa 

 
Szczegółową lokalizację punktów pomiarowych w wytypowanych 

miejscowościach wraz z opisem oraz wykazem ulic przedstawiono poniżej. 

1. Łańcut – planuje się wykonanie badań klimatu akustycznego miasta 
w 20 punktach pomiarowych w porze dnia; w 10 punktach przeprowadzone będą 
również pomiary w porze nocy. Pomiar natężenia hałasu w porze dnia i nocy 
w szczególności dotyczył będzie odcinka drogi krajowej nr 4, tj. ul. Armii 
Krajowej miedzy skrzyżowaniem z ul. Traugutta a skrzyżowaniem z 
ul. Żardeckiego – w odpowiedzi na interwencje mieszkańców: Armii 
Krajowej 34, Daszyńskiego 9 oraz ul. Traugutta.  

W najbliższych latach planowana jest rozbudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku 
Łańcut – Głuchów. 

 
Tabela 1. Wykaz wytypowanych punktów pomiarowych w Łańcucie 

Nr 
pkt. 

Lokalizacja punktu pomiarowego 
ulica: 

1 Armii Krajowej – skrzyż. z ul. Traugutta   (N) 
2 Armii Krajowej – Delikatesy Centrum   (N) 
3 Marsz. Piłsudskiego   (N) 
4 Piłsudskiego – Osiedle gen. Maczka   (N) 
5 Królowej Elżbiety   (N) 
6 Mickiewicza - Szkoła 
7 Grunwaldzka - Szkoła 
8 Kościuszki – Osiedle Sikorskiego   (N) 
9 Armii Krajowej – k. stacji paliw 

10 3 Maja - centrum 
11 Gen. Sikorskiego – skrzyż. z ul. Zieloną   (N) 
12 Podzwierzyniec 
13 Kochanowskiego 
14 kard. Wyszyńskiego – Osiedle Wyszyńskiego 
15 Kraszewskiego   (N) 
16 Cetnarskiego – Osiedle Podwale   (N) 
17 Słowackiego 
18 3 Maja – kierunek Sonina 
19 Armii Krajowej – skrzyż. z ul. Orzeszkowej   (N) 
20 Mościckiego 
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 (N) - pomiar również w porze nocy 
 

Mapa 1. Planowana lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego 
 w Łańcucie 

 
 
 

2. Pilzno – planuje się badanie oddziaływania akustycznego oddanej do użytkowania 
w 2005 r. obwodnicy (w ciągu drogi krajowej nr 4) na zabudowę przy 
ul. Paderewskiego - w szczególności na budynki nr 17 i 20 zlokalizowane 
w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Paderewskiego z ul. Legionów (w odpowiedzi na 
interwencje mieszkańców). Zbadany zostanie również klimat akustyczny 
w sąsiedztwie wiaduktu drogowego w ciągu obwodowej. Obwodnica miasta Pilzna 
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posiada długość 2,48 km; przy obwodnicy zainstalowano ekrany akustyczne o 
łącznej długości 336 m. Pomiary przeprowadzone będą w 3 punktach pomiarowych 
w porze dziennej i nocnej. 

 
Tabela 2. Wykaz wytypowanych punktów pomiarowych w Pilźnie 

Nr 
pkt. 

Lokalizacja punktu pomiarowego 
ulica: 

1 Paderewskiego 17   (N) 
2 Paderewskiego 20   (N) 
3 Paderewskiego – przy wiadukcie w ciągu 

obwodowej   (N) 
 (N) - pomiar również w porze nocy 

 
 

 

Mapa 2. Planowana lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego 
 w Pilźnie 
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Zdjęcie 1. Widok na zabudowę między ul. Paderewskiego a wiaduktem drogowym 
 w ciągu obwodowej (fot. WIOŚ w Rzeszowie) 

 
 

3. Rzeszów – planuje się badanie oddziaływania akustycznego ruchu drogowego na 
Al. J. Piłsudskiego w okolicach budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 1 - w odpowiedzi na interwencje 
mieszkańców. Pomiary przeprowadzone będą w 2 punktach pomiarowych w porze 
dnia i nocy. 

 

Tabela 3. Wykaz wytypowanych punktów pomiarowych w Rzeszowie przy Al. J. Piłsudskiego 

Nr 
pkt. 

Lokalizacja punktu pomiarowego 
ulica: 

1 Al.  J. Piłsudskiego   (N) 
2 Al.  J. Piłsudskiego - k. ZDZ   (N) 
 (N) - pomiar również w porze nocy 

 
Mapa 3. Planowana lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego 

 w Rzeszowie przy Al. J. Piłsudskiego 

 
 



4. Blok stan 
    4.4. Podsystem monitoringu hałasu 

 

 89

4. Rzeszów – planuje się pomiary oddziaływania akustycznego ruchu drogowego na 
nowo wybudowanym odcinku obwodnicy północnej miasta, tj. od ronda przy ul. 
Lwowskiej do ul. Załęskiej - w odpowiedzi na interwencje mieszkańców. Pomiary 
przeprowadzone będą w 2 punktach pomiarowych w porze dnia i nocy. 
 
 

Zdjęcie 2. Widok na nowo wybudowany odcinek obwodnicy północnej 
 miasta Rzeszowa (fot. www.erzeszow.pl) 

 
 

Mapa 4. Planowana lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego na odcinku 
obwodnicy północnej Rzeszowa od ronda przy ul. Lwowskiej do ul. Załęskiej 
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Zdjęcie 3. Wiadukt nad torami kolejowymi i ul. Księżycową w ciągu obwodnicy 
 północnej miasta Rzeszowa (fot. www.erzeszow.pl) 

 
 
 

Tabela 4. Wykaz wytypowanych punktów pomiarowych na odcinku obwodnicy północnej Rzeszowa 
od ronda przy ul. Lwowskiej do ul. Załęskiej 

Nr 
pkt. 

Lokalizacja punktu pomiarowego 
ulica: 

1 Żołnierzy Armii WP   (N) 
2 Żołnierzy Armii WP – przy wiadukcie  (N) 
 (N) - pomiar również w porze nocy 

 
 
 

5. Rzeszów – planuje się badanie oddziaływania akustycznego ruchu drogowego na 
ul. Krakowskiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Wyzwolenia do aktualnych 
granic miasta - w odpowiedzi na interwencje mieszkańców. Pomiary 
przeprowadzone będą w 2 punktach pomiarowych w porze dnia i nocy. 

 

Tabela 5. Wykaz wytypowanych punktów pomiarowych w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 

Nr 
pkt. 

Lokalizacja punktu pomiarowego 
ulica: 

1 Krakowska – przy granicy miasta   (N) 
2 Krakowska   (N) 
 (N) - pomiar również w porze nocy 
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Mapa 5. Planowana lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego 
 w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 

 
 
 
 
 
 
6. Jasło - planuje się wykonanie badań akustycznych w 25 punktach w porze 

dziennej i w 4 punktach w porze nocnej. Ostatnie badania hałasu 
komunikacyjnego w mieście Jaśle przeprowadzono w 2000 r. W latach 2000-
2006 nastąpiły istotne zmiany w układzie komunikacyjnym miasta. 
Zrealizowany został II etap inwestycji pn. Budowa obwodnicy miasta Jasła w 
ciągu drogi krajowej nr 28. Obwodowa Jasła przebiega przez obszar 
zabudowany miasta (tereny dzielnicy przemysłowej) i zlokalizowana jest w jego 
południowej i południowo-wschodniej części. Oddanie w 2005 r. do użytku 
zmodernizowanego ciągu komunikacyjnego (II-go etapu ww. inwestycji) 
umożliwiło całkowite wyeliminowanie uciążliwego ruchu ciężkiego 
(tranzytowego) w kierunku wschód-zachód ze ścisłego centrum miasta. 
Aktualnie realizowany jest etap I inwestycji. 
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Mapa 6. Przebieg obwodnicy miasta Jasła w ciągu drogi krajowej nr 28 
(dane GDDKiA Oddział w Rzeszowie) 
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Mapa 7. Planowana lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego 
 w Jaśle 

 
 
 

Tabela 6. Wykaz wytypowanych punktów pomiarowych w Jaśle 

Nr 
pkt. 

Lokalizacja punktu pomiarowego 
ulica: 

1 17. Stycznia   (N) 
2 Lwowska 20   (N) 
3 Lwowska 44 
4 Kazimierza Wielkiego 
5 Kazimierza Wielkiego – Starostwo 
6 Koralewskiego 
7 Jagiełły 22 
8 Mickiewicza 33 
9 Kołłątaja 

10 Kraszewskiego 
11 Szkolna 11 
12 Grota Roweckiego 
13 Baczyńskiego 
14 3. Maja  - LOTOS JASŁO S.A. 
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15 3. Maja – Pohulanka 
16 3. Maja 21 
17 Staszica 
18 Dworcowa 
19 Metzgera - Dworzec PKP   (N) 
20 Piłsudskiego 
21 Kościuszki 15   (N) 
22 Kościuszki 55 
23 Jana z Dukli 
24 Jana Pawła II 
25 Mickiewicza 2 

 (N) - pomiar w porze nocnej 
 
 
7. Przeworsk – planuje się przeprowadzenie badań akustycznych w 23 punktach 

pomiarowych, w tym w 6 punktach będą to również pomiary nocne. Ostatnie 
badania hałasu komunikacyjnego w mieście Przeworsk wykonano w 2000 r. 
W latach 2000-2006 nastąpiły zmiany polegające na reorganizacji ruchu 
drogowego, wprowadzona została sygnalizacja świetlna oraz poprawiono stan 
nawierzchni dróg. 

 
Tabela 7. Wykaz wytypowanych punktów pomiarowych w Przeworsku 

Nr 
pkt. 

Lokalizacja punktu pomiarowego 
ulica: 

1 Lwowska 70   (N) 
2 Lwowska 55   (N) 
3 Jagiellońska – PKS   (N) 
4 Krakowska – blok ul. Konopnickiej 4 
5 Krakowska - blok ul. Konopnickiej 25   (N) 
6 Krakowska - skansen „Pastewnik”   (N) 
7 Łańcucka - wylot Rzeszów   (N) 
8 Studziańska 11 
9 Piłsudskiego 8 

10 Grunwaldzka 
11 Słowackiego 15 
12 Węgierska 14 
13 Rynek 25 
14 Lwowska 10 
15 Gimnazjalna - skrzyżowanie z ul. 

Zygmuntowską 
16 Wojska Polskiego 68 
17 Cmentarna - PKS 
18 Cmentarna - cmentarz 
19 Konopnickiej 5 
20 Gorliczyńska 17 
21 Gorliczyńska 131 
22 Krasickiego 11 
23 Szpitalna 16 

 (N) - pomiar w porze nocnej 
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Mapa 8. Planowana lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego 
 w Przeworsku 

 
 
 
8. Krówniki – planuje się wykonanie badań akustycznych w 2 punktach 

pomiarowych w porze dnia i nocy. W obiekcie Terminala Przeładunkowego w 
Krównikach nie prowadzono dotychczas pomiarów natężenia hałasu. Badania 
planuje się, ze względu na skargi mieszkańców na uciążliwy hałas, którego 
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źródłem w otoczeniu budynków mieszkalnych jest praca pojazdów i maszyn na 
terenie Terminala. 

 
 

Mapa 9. Planowana lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu hałasu w okolicach  
Terminala Przeładunkowego w Krównikach 

 

 
 

Tabela 8. Wykaz wytypowanych punktów pomiarowych w okolicach 
 Terminala Przeładunkowego w Krównikach 

Nr 
pkt. Lokalizacja punktu pomiarowego 

1 Krówniki 70   (N) 
2 Krówniki 106   (N) 
 (N) - pomiar również w porze nocy 

 
 
9. Tarnobrzeg - planuje się przeprowadzenie badań akustycznych w 20 punktach 

pomiarowych; w 5 punktach będą to również pomiary w porze nocnej. Ostatnie 
pomiary hałasu komunikacyjnego w Tarnobrzegu wykonywano w 2003 r. 
W latach 2003-2006 dokonano remontów nawierzchni szeregu ulic miasta oraz 
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przeprowadzono zmiany organizacyjne ruchu związane z budową skrzyżowań 
typu rondo (na ulicy Wyspiańskiego i ul. St. Wyszyńskiego). Zaobserwowano 
również wzrost intensywności ruchu samochodowego na trasie Sandomierz – 
Tarnobrzeg – Mielec oraz Tarnobrzeg - Stalowa Wola, jak również wzrost ilości 
pojazdów w samym Tarnobrzegu. 

 
 

Mapa 10. Planowana lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego 
 w Tarnobrzegu 
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Tabela 9. Wykaz wytypowanych punktów pomiarowych w Tarnobrzegu 

Nr 
pkt. 

Lokalizacja punktu pomiarowego 
ulica: 

1 Warszawska – skrzyż. z ul. Fabryczną 
2 Warszawska – skrzyż. z ul. Wiejską   (N) 
3 Sikorskiego - naprzeciw kotłowni 
4 Sikorskiego - ostatni blok mieszk.   (N) 
5 Sikorskiego – skrzyż. z ul. Mickiewicza 
6 Sienkiewicza - blok mieszkalny   (N) 
7 Sienkiewicza - Tares Motor 
8 Sienkiewicza - Mokrzyszów 
9 Kopernika – skrzyż. z ul. Kurasia   (N) 

10 Kopernika – skrzyż. z ul. (Sikorskiego 
11 Wyspiańskiego – rondo 
12 Moniuszki 
13 11 listopada   (N) 
14 Kwiatkowskiego - Curie Skłodowskiej 
15 Dąbrówki 
16 Zwierzyniecka - „Biedronka” 
17 Zwierzyniecka - ADM Serbinów 
18 Wyszyńskiego  - zakręt 
19 Wyszyńskiego - szkoła muzyczna 
20 Wyszyńskiego - za rondem 

 (N) - pomiar również w porze nocy 
 
10. Dębica – planuje się wykonanie badań natężenia hałasu drogowego przy 

wytypowanych ulicach miasta, w tym przy obwodnicy, a zwłaszcza 
w okolicach lokalizacji firmy JABO MARMI S.A. w Nagawczynie – w 
odpowiedzi na interwencje mieszkańców. Pomiary klimatu akustycznego 
miasta Dębica przeprowadzone zostaną w 22 punktach pomiarowych w porze 
dnia, w tym w 10 punktach będą to również pomiary w porze nocy.  

 
Tabela 10. Wykaz wytypowanych punktów pomiarowych w Dębicy 

Nr 
pkt. 

Lokalizacja punktu pomiarowego 
ulica: 

1 obwodnica - w okolicach lokalizacji firmy JABO 
MARMI S.A. w Nagawczynie   (N) 

2 obwodnica – Osiedle Wolica III   (N) 
3 Ofiar Katynia – Osiedle Kępa, skrzyż. z obwodnicą   (N) 
4 Krakowska – Osiedle Kępa   (N) 
5 Krakowska – Osiedle Matejki 
6 Krakowska – Osiedle Metalowiec   (N) 
7 Rzeszowska - Osiedle Rzeszowska Południe   (N) 
8 1 Maja 
9 Kraszewskiego – Osiedle Metalowiec   (N) 

10 Głowackiego 
11 Słoneczna   (N) 
12 Kościuszki 
13 Kościuszki – skrzyż. z ul. Piekarską 
14 Partyzantów 
15 Świętosława 
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16 Cmentarna – Osiedle Rzeszowska Północ 
17 Drogowców 
18 Tysiąclecia - Osiedle Rzeszowska Południe   (N) 
19 Robotnicza 
20 Wielopolska   (N) 
21 Wielopolska – przy obwodnicy 
22 Gawrzyłowska 

 (N) - pomiar również w porze nocy 
 

Mapa 11. Planowana lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego 
 w Dębicy 

 
 
11. Brzozów - planuje się wykonanie badań akustycznych w 9 punktach 

pomiarowych wyłącznie w porze dziennej. Ostatnie badania hałasu drogowego 
w Brzozowie przeprowadzono w 1999 r. W latach 1999-2006 nie nastąpiły 
istotne zmiany w układzie komunikacyjnym miasta. 

 
Tabela 11. Wykaz wytypowanych punktów pomiarowych w Brzozowie 

Nr 
pkt. 

Lokalizacja punktu pomiarowego 
ulica: 

1 3. Maja 43 
2 3. Maja 10 
3 Rzeszowska 
4 Bohaterów II Wojny Światowej 
5 Mickiewicza 23 
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6 Mickiewicza 7 
7 Armii Krajowej 
8 Legionistów 
9 Piastowa 

 

Mapa 12. Planowana lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego 
 w Brzozowie 

 
 
12. Jarosław - planuje się wykonanie badań akustycznych na terenie miasta 

Jarosławia w 26 punktach pomiarowych w porze dnia oraz w 7 punktach w 
porze nocy. Ostatnie badania hałasu komunikacyjnego w Jarosławiu 
przeprowadzone zostały w 2002 r. W latach 2002-2006 nastąpiły zmiany w 
sieci komunikacyjnej miasta polegające na reorganizacji ruchu drogowego oraz 
poprawie stanu nawierzchni dróg. 

 
Tabela 12. Wykaz wytypowanych punktów pomiarowych w Jarosławiu 

 
Nr 

pkt. 
Lokalizacja punktu pomiarowego 

ulica: 
1 3-go Maja 260   (N) 
2 3-go Maja 81 
3 3-go Maja 31   (N) 
4 3-go Maja 3   (N) 
5 Grunwaldzka 1   (N) 
6 Jana Pawła II 4   (N) 
7 Jana Pawła II 32 
8 Krakowska 12   (N) 
9 Krakowska 60   (N) 
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10 Szczytniańska 15 
11 Kraszewskiego 20 
12 Pełkińska 32 
13 Pełkińska 12 
14 Pełkińska 70 
15 Kruhel Pełkiński 151 
16 Szczytniańska 216 
17 Słowackiego (MKS) 
18 Pruchnicka - k. targu 
19 Pruchnicka 65 
20 Tarnawskiego 17 
21 Zamkowa 24 
22 Sanowa 4 
23 Poniatowskiego 37 
24 Sikorskiego 7 
25 Lubelska 4 
26 Kościuszki - k. szpitala 

 (N) - pomiar również w porze nocy 
 

Mapa 13. Planowana lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu  hałasu drogowego 
 w Jarosławiu 

 



4. Blok stan 
    4.4. Podsystem monitoringu hałasu 

 

 102

13. Mielec - planuje się przeprowadzenie badań klimatu akustycznego miasta 
Mielca w 28 punktach pomiarowych w porze dnia, a w 7 punktach dodatkowo 
w porze nocy. Ostatnie badania hałasu komunikacyjnego (drogowego) w 
Mielcu wykonano w 2004. Od tego czasu nastąpiły zmiany w sieci 
komunikacyjnej miasta – wykonane zostały dodatkowe obwodnice dojazdowe 
do Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) jak również objazd na trasie 
przelotowej do Tarnowa, omijający centrum miasta. Ruch tranzytowy z Dębicy 
został skierowany przez SSE. 

 
Mapa 14. Planowana lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego 

 w Mielcu 

 

 
Tabela 13. Wykaz wytypowanych punktów pomiarowych w Mielcu 

Nr 
pkt. 

Lokalizacja punktu pomiarowego 
ulica: 

1 Sienkiewicza – na granicy miasta 
2 Sienkiewicza – przy tablicy „Tarnobrzeg 37” 
3 Wojska Polskiego – skrzyż. z ul. Przemysłową 
4 Wojska Polskiego – skrzyż. z ul. Partyzantów 
5 Traugutta – 100 m za zakładem graficznym 
6 Wojska Polskiego - za Cyranowską   (N) 
7 Kusocińskiego – stadion (trybuna nr 10)  
8 Biernackiego – blok nr 3  
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9 Niepodległości – skrzyż. z ul. Biernackiego  
10 Partyzantów – przy lesie  
11 Pisarka - żłobek 
12 Sienkiewicza – skrzyż. z ul. Pisarka   (N) 
13 Jagiellończyka 
14 Niepodległości – skrzyż. z ul. Skargi 
15 Kilińskiego – skrzyż. z ul. Konfederacką   (N) 
16 Wolności – skrzyż. z ul. Partyzantów   (N) 
17 Żeromskiego – kaplica szpitalna 
18 Legionów – WKU   (N) 
19 Wolności – skrzyż. z ul. Korczaka 
20 Szymanowskiego – posesja nr 5 
21 Powstańców Warszawy – blok nr 9 
22 Smoczka – posesja nr 43/nr 45 
23 ul. Kardynała Wyszyńskiego – Dom Pomocy 

Społecznej 
24 Wojsławska – skrzyż. z ul. Kościuszki   (N) 
25 Ćwiklińskiej – budynek nr 24  
26 Wolności – skrzyż. z ul. Majową  
27 Witosa – wjazd do ogródków działk. „Poręby”   (N) 
28 Wojsławska – os. „Rzochów” bud. nr 296 

 (N) - pomiar również w porze nocy 
 
 
14. Ropczyce - planuje się przeprowadzenie badań akustycznych w 15 punktach 

pomiarowych w porze dnia, z czego 8 punktów dotyczyć będą również pomiary 
w porze nocy. Ostatnie badania hałasu komunikacyjnego w Ropczycach 
przeprowadzane zostały w 1996 r. W najbliższych latach przewiduje się 
budowę obwodnicy miasta Ropczyce w ciągu drogi krajowej nr 4. 

 

Tabela 14. Wykaz wytypowanych punktów pomiarowych w Ropczycach 

Nr 
pkt. 

Lokalizacja punktu pomiarowego 
ulica: 

1 Rzeszowska – Osiedle Brzyzna   (N) 
2 Mickiewicza   (N) 
3 Mickiewicza - Centrum   (N) 
4 3 Maja   (N) 
5 Wyspiańskiego 
6 Rynek 
7 Słowackiego 
8 ks. Zwierza   (N) 
9 Krakowska   (N) 

10 św. Barbary 
11 Grunwaldzka   (N) 
12 Zielona 
13 marsz. Piłsudskiego 
14 Kolejowa   (N) 
15 ks. kard. Wyszyńskiego 

 (N) - pomiar również w porze nocy 
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Mapa 15. Planowana lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego 
 w Ropczycach 

 
 
 
 
15. Lesko - planuje się wykonanie badań akustycznych w 8 punktach pomiarowych 

wyłącznie w porze dziennej. Ostatnie badania hałasu komunikacyjnego w Lesku 
wykonywane były w 1999 r. W latach 1999-2006 nastąpiły niewielkie zmiany 
w układzie komunikacyjnym miasta - budowa ronda, poprawa jakości dróg. 
Układ głównych szlaków komunikacyjnych miasta nie uległ zmianie. 

 

Tabela 15. Wykaz wytypowanych punktów pomiarowych w Lesku 

Nr 
pkt. 

Lokalizacja punktu pomiarowego 
ulica: 

1 Rynek 
2 Unii Brzeskiej 
3 J. Piłsudskiego 
4 Bieszczadzka 
5 Unii Brzeskiej 40 
6 Słowackiego 
7 Waryńskiego 
8 Moniuszki 
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Mapa 16. Planowana lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego 
 w Lesku 

 
 
 
16. Przemyśl - planuje się wykonanie badań klimatu akustycznego miasta w 27 

punktach pomiarowych, w tym w 14 punktach również w porze nocy. Ostatnie 
pomiary hałasu drogowego w Przemyślu przeprowadzono w 2006 roku. 
Badania planuje się ze względu na obserwowany ciągły wzrost natężenia ruchu 
pojazdów, a także przewidywane zmiany (poprawę) stanu nawierzchni dróg. 

 

Tabela 16. Wykaz wytypowanych punktów pomiarowych w Przemyślu 

Nr 
pkt. 

Lokalizacja punktu pomiarowego 
ulica: 

1 Sobieskiego 3   (N) 
2 Borelowskiego 35 
3 Borelowskiego - SP 14   (N) 
4 3-go Maja 41   (N) 
5 3-go Maja 8 
6 św. Jana - WBK 
7 Grunwaldzka 39   (N) 
8 Grunwaldzka 139 
9 Pl. Konstytucji   (N) 

10 Rogozińskiego 16 
11 Borelowskiego 1 
12 Bohaterów Getta - policja   (N) 
13 Bohaterów Getta - róg Konopnickiej 
14 Wincentego Pola 5 - SP 15   (N) 
15 Lwowska 32   (N) 
16 Lwowska 112 
17 Sanocka 17 
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18 Wybrzeże Piłsudskiego 9   (N) 
19 Zana 2   (N) 
20 Mickiewicza - PZU   (N) 
21 Jagiellońska 2 
22 Jagiellońska 10   (N) 
23 Słowackiego 89 
24 Słowackiego 23   (N) 
25 Dworskiego 7 
26 Dworskiego 62   (N) 
27 Siemiradzkiego 4 

 (N) - pomiar również w porze nocy 
 

Mapa 17. Planowana lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego 
 w Przemyślu 

 
 
 
 
17. Nowa Dęba – planuje się przeprowadzenie badań akustycznych w 6 punktach 

pomiarowych, w tym w 2 punktach (nr 1 i 6) również w porze nocy. Ostatnie 
badania natężenia hałasu drogowego w Nowej Dębie wykonywane były 
w 1994 r. w porze nocy. 
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Mapa 18. Planowana lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego 
 w Nowej Dębie 

 
 
 

Tabela 17. Wykaz wytypowanych punktów pomiarowych w Nowej Dębie 

Nr 
pkt. 

Lokalizacja punktu pomiarowego 
ulica: 

1 Rzeszowska – skrzyż. z ul. Korczaka   (N) 
2 Rzeszowska - PKS 
3 Bieszczadzka 
4 Kościuszki – skrzyż. z ul. Kwiatkowskiego 
5 Kwiatkowskiego 
6 Kościuszki   (N) 
 (N) - pomiar również w porze nocy 

 
 
18. Kolbuszowa – planuje się wykonanie badań akustycznych w 10 punktach 

pomiarowych; w 2 punktach (nr 1 i 9) przewiduje się również pomiary w porze 
nocy. Zaplanowana lokalizacja punktów pomiarowych nawiązuje do rozkładu 
punktów z 2005 r. – celem śledzenia ewentualnych zmian klimatu 
akustycznego w miejscowości. W ostatnim czasie w Kolbuszowej 
zrealizowano inwestycje polegające na modernizacji i wymianie nawierzchni 
trasy przelotowej Tarnobrzeg – Rzeszów. 
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Mapa 19. Planowana lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu 
 hałasu drogowego w Kolbuszowej 

 
 
 

Tabela 18. Wykaz wytypowanych punktów pomiarowych w Kolbuszowej 

Nr 
pkt. 

Lokalizacja punktu pomiarowego 
ulica: 

1 Tarnobrzeska – Kolbuszowa Dolna   (N) 
2 Tarnobrzeska – skrzyż. z ul. Sawy 
3 22 lipca – skrzyż. z ul. Grunwaldzką 
4 Wojska Polskiego – skrzyż. z ul. Jana Pawła II 
5 Narutowicza – skrzyż. z ul. Jana Pawła II 
6 Sokołowska 
7 Obrońców Pokoju 
8 Piłsudskiego 
9 Rzeszowska – Kolbuszowa Górna   (N) 

10 Rynek 
 (N) - pomiar również w porze nocy 
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Gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie danych i informacji o 
jakości klimatu akustycznego 
 

W zakresie emisji hałasu do środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska prowadzi bazę danych OPH (System Kontroli i Ewidencji Obiektów 
Emitujących Hałas). W bazie tej zbierane są informacje dotyczące hałasu 
przemysłowego, uzyskiwane podczas przeprowadzanych kontroli, oraz pomiary 
poziomów hałasu komunikacyjnego wykonywane przez WIOŚ w ramach PMŚ. 

Zaktualizowana baza OPH przekazywana jest corocznie do Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dane zestawione w OPH wykorzystywane są do 
tworzenia wojewódzkich i krajowych raportów o zagrożeniu hałasem 
przenikającym do środowiska. Informacje o natężeniu hałasu komunikacyjnego w 
miastach oraz o wielkości emisji hałasu przemysłowego do środowiska w 
województwie zamieszczane są w wydawanym przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie raporcie o stanie środowiska w województwie 
podkarpackim oraz wykorzystywane do opracowania lokalnych komunikatów. 
 Przepływ informacji dotyczących stanu klimatu akustycznego na poziomie 
wojewódzkim przedstawiono na poniższym schemacie. 
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