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1. WST P 
 

Hałas jest d wi kiem nieprzyjemnym, niepo danym, powoduj cym dra liwo , 
zm czenie całego organizmu a szczególnie słuchu. Wywiera ujemny wpływ na zdrowie, 
zmniejsza wydajno  pracy, utrudnia wypoczynek i koncentracj . Negatywne reakcje na hałas 
nasilaj  si  szczególnie przy poziomach powy ej 65 dB. Jest wi c jednym z wa nych 
czynników decyduj cych o komforcie ycia. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony rodowiska traktuje hałas jako 
zanieczyszczenie, wobec którego nale y przyjmowa  takie same ogólne zasady post powania, 
jak dla pozostałych zanieczyszcze  i zwi zanych z nimi dziedzin ochrony rodowiska. 

Hałas pochodzenia antropogenicznego, dzieli si  w zale no ci od sposobu 
powstawania, na hałas komunikacyjny i przemysłowy.  
Hałas przemysłowy - jest to hałas stworzony przez ródła zlokalizowane wewn trz i na 
zewn trz obiektów budowlanych ró nego typu. Najwi kszymi ródłami s  zakłady 
przemysłowe, wytwórcze i rzemie lnicze. 
Hałas komunikacyjny – pochodzi od rodków transportu lotniczego, kolejowego i 
drogowego. Hałas tego typu dosi ga nas niemal wsz dzie, w miejscu zamieszkania jak i 
wypoczynku. Szczególnie nara one s  tereny znajduj ce si  w pobli u wi kszych tras 
komunikacyjnych. Wynika to z du ej dynamiki wzrostu ilo ci rodków transportu, zwłaszcza 
pojazdów samochodowych oraz wzmo onego ruchu tranzytowego (towarowego i osobowego) 
w komunikacji mi dzynarodowej. 

Ochrona przed hałasem, polegaj ca na zmniejszeniu poziomu hałasu, co najmniej do 
dopuszczalnego i utrzymaniu tego poziomu jest jednym z wa niejszych priorytetów.  

 
Realizuj c program monitoringu rodowiska w 2005 r. przeprowadzono badania hałasu 

drogowego w trzech miejscowo ciach: Hory cu - Zdroju, Lubaczowie, Radymnie. 
 
 
2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW OBJ TYCH POMIARAMI 
 
Horyniec - Zdrój - miejscowo  uzdrowiskowa w powiecie lubaczowskim o pow. 25 km2 
licz ca 2740 mieszka ców, poło ona w północno-wschodniej cz ci Województwa 
Podkarpackiego. Poło ona w malowniczej kotlinie u podnó a Roztocza na pograniczu 
Płaskowy u Tarnogrodzkiego a wy yny Roztocza Wschodniego, w w skiej dolinie Kotliny 
Sandomierskiej.  
Horyniec-Zdrój jest miejscowo ci  posiadaj c  znacz ce walory rekreacyjno-wypoczynkowe. 
Uzdrowisko w Hory cu - Zdroju funkcjonuj ce ju  od ponad stu lat dysponuje zasobnymi 
ródłami niezwykle cennych wód mineralnych i zło em borowiny, najwi kszym w Polsce.  

Korzystaj c z uzdrawiaj cych mocy miejscowych ródeł mineralnych i borowiny mo na 
równocze nie delektowa  si  przyjaznym klimatem, czystym powietrzem i pi knem 
okolicznego krajobrazu. 
 

Przez Horyniec - Zdrój przebiega droga wojewódzka nr 867 Sieniawa - Hrebenne.  
Ogólna długo  dróg Hory ca - Zdroju wynosi 16,929 km, w tym: 
- drogi gminne 8,93 km, 
- drogi powiatowe 4,473 km, 
- droga wojewódzka 3,526 km. 
 
 
Lubaczów - miasto powiatowe o pow. 26 km2 licz ce 13 000 mieszka ców, poło one w 
północno - wschodniej cz ci Województwa Podkarpackiego, przy granicy z Ukrain .  
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Przez Lubaczów przebiegaj  drogi wojewódzkie: nr 866 Dachnów - Budomierz, nr 867 
Sieniawa - Hrebenne. Z Lubaczowa prowadz  drogi do Korczowej (przej cie graniczne z 
Ukrain  - 25 km), Beł ca, Tomaszowa Lubelskiego, przej cia granicznego w Hrebennem (50 
km) i Hory ca Zdroju.  
Ogólna długo  dróg miasta Lubaczowa wynosi 29,535 km, w tym: 
- drogi miejskie 13,2 km, 
- drogi powiatowe 4,882 km, 
- drogi wojewódzkie 11,453 km. 
 
 
Radymno - miasto w powiecie jarosławskim o pow. 13,6 km2 licz ce 5 797 mieszka ców. 
Poło one w obr bie Bramy Przemyskiej, na lessowym płaskowy u Pogórza Karpackiego nad 
rzek  Rad . Oddalone o ok. 21 km od przej cia granicznego w Korczowej. 
Najwi ksz  atrakcj  turystyczn  jest zbiornik wodny ZEK o powierzchni ok. 70 ha, gdzie w 
sezonie letnim mo na wypoczywa  rekreacyjnie korzystaj c z pla  strze onych oraz 
uprawiaj c sporty wodne.  

Radymno jest wa nym w złem komunikacyjnym zlokalizowanym przy drodze 
krajowej nr 4 J drzejowice - Korczowa. 
Ogólna długo  dróg miasta Radymna wynosi 26,211 km, w tym: 
- drogi miejskie 7,918 km, 
- drogi powiatowe 13,082 km, 
- droga krajowa 5,211 km. 
 
3. CEL, ZAKRES I METODYKA BADA  
 

Celem bada  było okre lenie warunków akustycznych panuj cych w bezpo rednim 
s siedztwie tras komunikacji drogowej dla danych miejscowo ci. 

 
Dla ka dego wytypowanego punktu pomiarowo-kontrolnego ustalono dwa jednogodzinne 
pozaszczytowe okresy bada  w czasie dnia oraz jeden jednogodzinny okres bada  w czasie 
nocy. 
W ka dym okresie bada  wykonano trzy dziesi ciominutowe pomiary. Równolegle notowano 
ilo  przeje d aj cych pojazdów lekkich i ci kich (w kierunku okre lonym i przeciwnym). 
Do pojazdów lekkich zaliczano samochody osobowe i dostawcze, za  do ci kich samochody 
ci arowe, autobusy, ci gniki, motocykle i inne hała liwe pojazdy specjalne. 
Badania prowadzono w dni powszednie w ci le okre lonych warunkach meteorologicznych, 
przy temperaturze dodatniej, pr dko ci wiatru nie przekraczaj cej 4 m/s, bez opadów 
atmosferycznych. 
Pomiary hałasu wykonano miernikiem poziomu d wi ku SVAN 912 posiadaj cym wa ne 
wiadectwo legalizacji, przy stałej czasowej F z u yciem mikrofonu SVO3.  

 
W ka dym przedziale czasowym wykonano po 3 dziesi ciominutowe pomiary, a 

nast pnie po ich u rednieniu obliczono LAeq (równowa ny poziom d wi ku) dla czasu 
odniesienia 16h, czyli pory dnia oraz dla czasu odniesienia 8h, czyli pory nocy. 

 
 

Pomiary hałasu drogowego wykonano w oparciu o: 
- rozporz dzenie Ministra rodowiska z 23 stycznia 2003r. w sprawie wymaga  w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów w rodowisku substancji lub energii przez zarz dzaj cego 
drog , linia kolejow , linia tramwajow , lotniskiem, portem (Dz.U.Nr 35, poz.308), 
- własn  procedur  badawcz  Laboratorium WIO  w Rzeszowie, Delegatura w Przemy lu PB-
19.1-H Edycja 1 (28.06.04). Hałas komunikacyjny, 
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- własn  procedur  badawcz  Laboratorium WIO  w Rzeszowie PR-15 wydanie 1 z dnia 
01.07.2005r. Metoda pomiarów bezpo rednich z wykorzystaniem próbkowania. 

 
Pomiary przeprowadzili pracownicy Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony rodowiska w Rzeszowie oraz Delegatury w Przemy lu. 
 
 

 
W Hory

ń
cu - Zdroju pomiary wykonano w 10 punktach pomiarowo-kontrolnych, 

które wyznaczono przy ulicach biegn cych przez centrum miejscowo ci, wlotowych i 
wylotowych, jak równie  przy Sanatorium. 
Pomiary prowadzono w czerwcu br.  
Ł czna długo  badanych ulic wynosiła 7,1 km. 
Pomiarami obj to ulice: D browskiego, Jana III Sobieskiego, Kolejow , Mickiewicza, 
My liwsk , przy Parku Zdrojowym, Sanatoryjn , Wojska Polskiego, Zdrojow . 
Ulice te s  drogami dwupasmowymi o ruchu dwukierunkowym. Jedynie ul.My liwska jest 
drog  jednopasmow  o ruchu dwukierunkowym. 
Spo ród w/w ulic Sanatoryjna, My liwska i Jana III Sobieskiego posiadały nawierzchni  
asfaltow  o złym stanie technicznym z wybojami. 

 
Pomiary prowadzono w dwóch okresach pomiarowych: 

- w porze dnia od godz. 10.00 - 20.00, 
- w porze nocy od godz. 22.00 - 2.00. 
W 4 punktach pomiarowo-kontrolnych usytuowanych przy: ul.Mickiewicza, ul.Kolejowa 
(obok skrzy owania ul.Mickiewicza i ul.Sanatoryjnej), przy Parku Zdrojowym i ul.Wojska 
Polskiego prowadzono pomiary w porze dnia i nocy, w pozostałych punktach prowadzono 
pomiary jedynie w porze dnia. Bada  w porze nocy nie prowadzono ze wzgl du na 
sporadyczny ruch nocny pojazdów. 
Mikrofon z zało on  osłon  przeciwwietrzn  podczas pomiarów lokalizowano w odległo ci 1 
m od kraw dzi jezdni na wysoko ci 4 m liczonej od powierzchni jezdni.  
 
Lokalizacj  punktów pomiarowo-kontrolnych przedstawiono na mapce Hory ca-Zdroju 
zał czonej do niniejszego opracowania. 
 

 
 
W Lubaczowie pomiary wykonano w 15 punktach pomiarowo-kontrolnych, które 

wyznaczono przy ulicach biegn cych przez centrum miasta, wlotowych i wylotowych, 
osiedlowych jak równie  przy Szpitalu. 
Pomiary prowadzono w czerwcu br.  
Ł czna długo  badanych ulic wynosiła 11,1 km. 
Pomiarami obj to ulice: 3-go Maja, Kardynała Wyszy skiego, Ko ciuszki, Mickiewicza, 
Niemirowsk , Sienkiewicza, Słowackiego, Szopena, Unii Lubelskiej.  
Wszystkie ulice obj te pomiarami posiadaj  nawierzchni  asfaltow  gładk , s  drogami 
dwupasmowymi, dwukierunkowymi. 
 

Pomiary prowadzono w dwóch okresach pomiarowych: 
- w porze dnia od godz. 9.00 - 21.00, 
- w porze nocy od godz. 22.00 - 6.00. 
Mikrofon z zało on  osłon  przeciwwietrzn  podczas pomiarów lokalizowano w odległo ci 1 
m od kraw dzi jezdni na wysoko ci 4 m liczonej od powierzchni jezdni.  
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Lokalizacj  punktów pomiarowo-kontrolnych przedstawiono na mapce Lubaczowa zał czonej 
do niniejszego opracowania. 
 
 

W Radymnie pomiary wykonano w 6 punktach pomiarowo-kontrolnych. Przyj ta 
lokalizacja punktów nawi zuje do sieci stanowisk pomiarowych ustalonych dla pomiarów 
prowadzonych w 1996 roku.  
Obecne pomiary pozwol  okre li  ewentualne zmiany w emisji hałasu drogowego w centrum 
Radymna po dokonanej modernizacji dróg, wykonanej obwodnicy drogowej wyprowadzaj cej 
ci ki ruch tranzytowy poza centrum miasta.  
Pomiary prowadzono w czerwcu i lipcu br.  
Ł czna długo  badanych ulic wynosiła 2,6km. 
Pomiarami obj to ulice: Budowlanych, Lwowsk , Sobieskiego. 
Wszystkie ulice obj te pomiarami posiadaj  nawierzchni  asfaltow  gładk , s  drogami 
dwupasmowymi, dwukierunkowymi.  
 

Pomiary prowadzono w dwóch okresach pomiarowych: 
- w porze dnia od godz. 9.00 - 22.00, 
- w porze nocy od godz. 22.00 - 4.00. 
Mikrofon z zało on  osłon  przeciwwietrzn  podczas pomiarów lokalizowano w odległo ci 1 
m od kraw dzi jezdni na wysoko ci 1,5 m liczonej od powierzchni jezdni (prowadzenie 
pomiarów na tej wysoko ci jest dopuszczalne w przypadku prowadzenia bada  
porównawczych do lat ubiegłych). 

 
Lokalizacj  punktów pomiarowo-kontrolnych przedstawiono na mapce Radymna zał czonej 
do niniejszego opracowania. 
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4. KRYTERIA OCENY 
 

Ocen  stanu akustycznego dokonano w oparciu o:  
- rozporz dzenie Ministra rodowiska z 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w rodowisku (Dz.U.Nr 178, poz.1841) (Tabela nr 1), 
- rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku w sprawie warto ci 
progowych poziomów hałasu (Dz.U.2002.8.81) (Tabela nr 2). 
 

Tabela nr 1 

Dopuszczalny poziom hałasu w rodowisku powodowany przez poszczególne grupy ródeł hałasu, z 
wył czeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, l dowania i przeloty 
statków powietrznych. 
 
 
 
 
 
 
Lp 

 
 
 
 
 

Przeznaczenie terenu 
 
 
 
 

Dopuszczalny poziom hałasu wyra ony równowa nym 
poziomem d wi ku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe1) Instalacje i pozostałe obiekty i 
grupy źródeł hałasu 

pora dnia –
przedział czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

pora nocy –
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom 

pora dnia – 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po sobie 
następującym 

 

pora nocy– 
przedział czasu 

odniesienia równy 
1 najmniej 
korzystnej 

godzinie nocy 

1 2 3 4 5 6 
1. a) Obszary A ochrony 

uzdrowiskowej 
b) Tereny szpitali poza miastem  
 

 
50 

 
45 

 
45 

 
40 

2. a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieŜy 

c) Tereny domów opieki 
d) Tereny szpitali w miastach 
 

 
 
 
 

55 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

40 

3. a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinne z 
usługami rzemieślniczymi 

c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe poza miastem 

d) Tereny zabudowy zagrodowej 
 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

55 

 
 
 
 

45 

4. Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyŜej 100 tys. mieszkańców ze 
zwartą zabudową mieszkaniową i 
koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i 
usługowych 
 

 
 
 

65 

 
 
 

55 

 
 
 

55 

 
 
 

45 

1)Warto ci okre lone dla dróg i linii kolejowych stosuje si  tak e dla torowisk tramwajowych poza 
pasem drogowym i kolei linowych. 
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Tabela nr 2 

Warto ci progowe poziomów hałasu w rodowisku 
 
 
 
 
 
 
Lp 

 
 
 
 
 

Przeznaczenie terenu 
 
 
 
 

Warto  progowa poziomu hałasu wyra ona równowa nym 
poziomem d wi ku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe1) pozostałe obiekty i grupy źródeł 
hałasu 

pora dnia 
(przedział czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

pora nocy 
(przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom) 

pora dnia 
(przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia, 
kolejno po sobie 
następującym) 

 

pora nocy 
(przedział czasu 

odniesienia równy 
jednej najmniej 

korzystnej 
godzinie nocy) 

1. Obszary A ochrony uzdrowiskowej 
 

 
60 

 
50 

 
50 

 
45 

2. Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne 
poza miastem 
 

60 50 - - 

3. 1) Tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieŜy 

2) Tereny zabudowy szpitalnej i 
domów opieki społecznej 

 

 
 

65 

 
 

60 

 
 

60 

 
 

50 

4. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
 

75 67 67 57 

1)Warto ci okre lone dla dróg i linii kolejowych stosuje si  tak e dla torowisk tramwajowych poza 
pasem drogowym.  

 
Teren nara ony na poziom wy szy od poziomu progowego zaliczany jest do terenów 
zagro onych hałasem.  

Stan akustyczny w rodowisku oceniano równie  za pomoc  subiektywnej skali 
uci liwo ci opracowanej przez Pa stwowy Zakład Higieny (Tabela 3.1, 3.2) 
 

Tabela 3.1 
 
Subiektywna skala uci liwo ci hałasu (PZH) 
 

Mała uci liwo  Leq<52 dB 
rednia uci liwo  52<Leq 62 dB 

Du a uci liwo  63<Leq 70 dB 
Bardzo du a uci liwo  Leq>70 dB 
 
Tabela 3.2 
 
Komfort akustyczny/zagro enie hałasem (PZH) 
 

Warunki Leq [dB] 
Pora dzienna Pora nocna 

Pełny komfort akustyczny <50 <40 
Przeci tne warunki akustyczne 50-60 40-50 
Przeci tne zagro enie hałasem 60-70 50-60 
Wysokie zagro enie hałasem >70 >60 
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5. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADA  
 
Wyniki pomiarów hałasu drogowego Hory ca-Zdroju, Lubaczowa i Radymna 
przedstawiono w tabelach nr 4-9. 
 
Horyniec-Zdrój 

 
Równowa ny poziom d wi ku dla pory dnia oscyluje w granicach 45,2 – 56,1 dB za  

dla pory nocy w granicach 44,0 – 51,1 dB. Nat enie ruchu pojazdów w porze dnia mie ci si  
w przedziale od 12 do 81 pojazdów/godzin  za  dla pory nocy w przedziale od 4 do 19 
pojazdów/godzin . 
 
Najwy sze nat enie d wi ku dla pory dnia zanotowano w punktach zlokalizowanych przy: 
- Parku Zdrojowym, pkt. P 4 – LAeq = 56,1 dB, 
- ul. Mickiewicza, pkt. P1 – LAeq = 55,4 dB, 
- ul. Kolejowa (obok skrzy owania ulic Mickiewicza i Sanatoryjnej), pkt. P2 – LAeq = 54,8 dB. 
 
Najni sze nat enie d wi ku dla pory dnia zanotowano przy ul.Jana III Sobieskiego, pkt. P9 – 
LAeq = 45,2 dB. 
 
Najwy sze nat enie d wi ku dla pory nocy zanotowano przy ul. Mickiewicza, pkt. P1 – LAeq 
= 51,1dB, za  najni sze przy ul. Kolejowej (obok skrzy owania ulic Mickiewicza i 
Sanatoryjnej), pkt. P2 – LAeq = 44,0 dB. 
 

W adnym z punktów pomiarowo-kontrolnych, zarówno w porze dnia jak i nocy, nie 
zanotowano przekrocze  dopuszczalnych norm hałasu w rodowisku w stosunku do funkcji 
spełnianej przez teren. 
 

Lubaczów 
 
Równowa ny poziom d wi ku dla pory dnia oscyluje w granicach 56,4 – 72,3 dB za  

dla pory nocy w granicach 43,8 – 60,3 dB. Nat enie ruchu pojazdów w porze dnia mie ci si  
w przedziale od 91 do 598 pojazdów/godzin  (6 % pojazdów ci kich) za  dla pory nocy w 
przedziale od 6 do 105 pojazdów/godzin  (9 % pojazdów ci kich).  
 
Najwy sze nat enie d wi ku dla pory dnia zanotowano w punktach zlokalizowanych przy: 
- ul. Mickiewicza (obok Szpitala) pkt. P 1 – LAeq = 72,3 dB, 
- ok.50 m od skrzy owania ul. Sienkiewicza i 3-go Maja pkt. P-9 - LAeq = 68,0 dB, 
- ul. Kardynała Wyszy skiego (wyjazd w kierunku Radymna) pkt.7 - LAeq = 67,9 dB, 
- ul. Kardynała Wyszy skiego pkt.8 - LAeq = 67,5 dB. 
 
Najni sze nat enie d wi ku dla pory dnia zanotowano przy ul.Szopena, pkt. P5 – LAeq = 56,4 
dB. 
 
Najwy sze nat enie d wi ku dla pory nocy zanotowano w punktach zlokalizowanych przy: 
- ul. Mickiewicza (obok Szpitala) pkt. P 1 – LAeq = 60,3 dB, 
- ul. Mickiewicza (przy Rynku) pkt. P 4 – LAeq = 58,2 dB, 
- ul. Kardynała Wyszy skiego (wyjazd w kierunku Radymna) pkt.7 - LAeq = 57,8 dB. 
 
Najni sze nat enie d wi ku dla pory nocy zanotowano przy ul. Szopena, pkt. P5 – LAeq = 43,8 
dB. 
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Z uwagi na brak aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Lubaczowa, 
w którym okre lone byłyby tereny z przeznaczeniem dla porównania wyników przyj to 
dopuszczalny poziom hałasu 60 dB dla pory dnia i 50 dB dla pory nocy odpowiadaj cy 
terenom zabudowy mieszkaniowej. 

Wielko  dopuszczalnych warto ci poziomu hałasu na badanych ulicach została 
przekroczona rednio o 4,4 dB w porze dnia za  rednio o 3,8 dB w porze nocy. 

W adnym z punktów pomiarowo-kontrolnych nie zanotowano przekrocze  
progowych poziomów hałasu w rodowisku, który jest ustalony dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej na poziomie 75 dB dla pory dnia i na poziomie 67 dB dla pory nocy. 
 
Radymno 
 

Równowa ny poziom d wi ku dla pory dnia oscyluje w granicach 66,4 – 72,7 dB za  
dla pory nocy w granicach 56,4 – 66,6 dB. Nat enie ruchu pojazdów w porze dnia mie ci si  
w przedziale od 112 do 566 pojazdów/godzin  (12 % pojazdów ci kich) za  dla pory nocy w 
przedziale od 14 do 122 pojazdów/godzin  (13 % pojazdów ci kich).  
 
Najwy sze nat enie d wi ku pochodz ce od ruchu drogowego dla pory dnia zanotowano w 
punktach zlokalizowanych przy: 
- ul. Budowlanych 43 pkt. P 5 – LAeq = 72,7 dB, 
- ul. Budowlanych 9 pkt. P 6 – LAeq = 71,6 dB. 
 
Najni sze nat enie d wi ku, lecz tak e przewy szaj ce dopuszczalny poziom dla pory dnia 
zanotowano przy ul. Lwowska (Dom Kultury), pkt. P2 – LAeq = 66,4 dB. 
 
Najwy sze nat enie d wi ku pochodz ce od ruchu drogowego dla pory nocy zanotowano w 
punktach zlokalizowanych przy: 
- ul. Budowlanych 9 pkt. P 6 – LAeq = 66,6 dB, 
- ul. Budowlanych 43 pkt. P 5 – LAeq = 65,1 dB. 
 
Najni sze nat enie d wi ku, lecz tak e przewy szaj ce dopuszczalny poziom dla pory nocy 
zanotowano przy ul. Lwowska (Dom Kultury), pkt. P2 – LAeq = 56,4 dB. 
 
Z uwagi na brak aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Radymna, w 
którym okre lone byłyby tereny z przeznaczeniem dla porównania wyników przyj to 
dopuszczalny poziom hałasu 60 dB dla pory dnia i 50 dB dla pory nocy odpowiadaj cy 
terenom zabudowy mieszkaniowej. 
 

Wielko  dopuszczalnych warto ci poziomu hałasu na badanych ulicach została 
przekroczona rednio o 9,4 dB w porze dnia za  rednio o 11,6 dB w porze nocy. 
 

W adnym z punktów pomiarowo-kontrolnych nie zanotowano przekrocze  
progowych poziomów hałasu w rodowisku, który jest ustalony dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej na poziomie 75 dB dla pory dnia i na poziomie 67 dB dla pory nocy. 
 
 

W celu sporz dzenia mapki akustycznej, dla zbadanych ci gów komunikacyjnych 
warto ci równowa nego poziomu d wi ku LAeq podzielono na klasy o szeroko ci 5 dB. 
Nast pnie przyporz dkowuj c ka dej klasie inny kolor naniesiono na schemat ulic 
odpowiadaj c  nat eniu d wi ku barw  (zał cznik nr 1-6). 
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6. PODSUMOWANIE 
 

Przeprowadzone pomiary nat enia poziomu hałasu pozwalaj  oceni  stan akustyczny, 
wywołany ruchem drogowym. 
 
- w Hory cu-Zdroju w adnym z punktów pomiarowo-kontrolnych, zarówno w porze dnia 
jak i nocy, nie zanotowano przekrocze  dopuszczalnych norm hałasu w rodowisku w 
stosunku do funkcji spełnianej przez teren. 
W odniesieniu do subiektywnej skali uci liwo ci (według PZH) panuj ce warunki akustyczne 
w pobli u badanych ulic mo na okre li  jako przeci tne.  
 
- w Lubaczowie w porze dnia jedynie w pkt. 5 przy ul. Szopena (od ul. Przemysłowej) nie 
zanotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu przyj tego na poziomie 60 dB.  
W porze nocy w pkt.5 przy ul. Szopena (od ul. Przemysłowej) i pkt.14 przy ul.3-go Maja 45 
nie zanotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu przyj tego na poziomie 50 dB.  
Najwy sze nat enie poziomu hałasu zanotowano w pkt. 1 przy ul. Mickiewicza (obok 
Szpitala), które wynosiło w porze dnia 72,3 dB i 60,3 dB. Porównuj c uzyskan  warto  do 
dopuszczalnych dla terenów zabudowy mieszkaniowej, jest to przekroczenie o 12,3 dB w 
porze dnia i 10,3 dB w porze nocy. 
Porównuj c za  do dopuszczalnych warto ci dla terenu szpitalnego w mie cie (wg. 
Rozporz dzenia) jest to przekroczenie o 17,3 dB w porze dnia i 10,3 dB w porze nocy. 
Przekroczenie dopuszczalnych warto ci najprawdopodobniej spowodowana jest wzmo on  
praca silników samochodowych przy zmianie biegów na wy sze podczas wyjazdu z terenu 
szpitala na drog  miejsk  tzw. „przygazowanie”. 
W odniesieniu do subiektywnej skali uci liwo ci (według PZH) panuj ce warunki akustyczne 
w pobli u badanych ulic mo na okre li  jako przeci tnie zagro one hałasem.  
 
- w Radymnie najwy sze nat enie poziomu hałasu zanotowano w pkt. 5 i pkt. 6 przy ul. 
Budowlanych 9 i 43. Badany odcinek charakteryzował si  najwy szym nat eniem ruchu i 
najwy szym procentowym udziałem pojazdów ci kich rz du 28 %. 
Ulica ta jest drog  prowadz c  ruch turystyczny i towarowy w kierunku przej cia granicznego 
w Korczowej jak równie  drog  dojazdow  do zbiornika wodnego ZEK.  
W odniesieniu do subiektywnej skali uci liwo ci (według PZH) panuj ce warunki akustyczne 
w pobli u badanych ulic mo na okre li  jako przeci tnie zagro one hałasem w porze dnia i 
wysoce zagro one hałasem w porze nocy.  

 
W 1996 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Przemy lu prowadził 

badania poziomu hałasu w Radymnie. Badania prowadzono w 6 punktach pomiarowo-
kontrolnych, w porze dnia. Pomiary i ocen  dokonywano według obowi zuj cego wówczas 
rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 30 wrze nia 1980 roku w sprawie ochrony rodowiska 
przed hałasem i wibracjami. Według w/w rozporz dzenia przedział czasu odniesienia, dla 
którego wyznaczono warto  równowa nego poziomu hałasu wynosił 8 
najniekorzystniejszych godzin dnia. Obecnie przedział czasu odniesienia, dla którego 
wyznacza si  warto  równowa nego poziomu hałasu wynosi 16 godzin w porze dnia.  
W zwi zku z tym trudno jest porównywa  warto ci równowa nych poziomów hałasu 
zmierzonych w 1996 roku i br. 
Najwy sze poziomy hałasu w 1996 roku zanotowano przy ul. Lwowskiej 3 – LAeq=75,1 dB i 
ul. Sobieskiego - LAeq=74,0 dB. Obecne wyniki pomiarów wskazuj  w tych punktach poziom 
hałasu poni ej 70 dB. Na t  korzystn  zmian  mogła mie  wpływ przede wszystkim 
reorganizacja ruchu w mie cie polegaj ca na skierowaniu ruchu drogowego zwłaszcza 
turystycznego i tranzytowego poza centrum miasta na obwodnic . 
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Wyniki pomiarów hałasu drogowego dla Hory ca - Zdroju – pora dnia           Tabela nr 4 

Nr 
pkt. 

Lokalizacja 
punktu 

pomiarowego 

Leq 

 

 

 

dB 

Nat enie 
ruchu 

pojazdów 
lekkich na 

godzin  

poj/h 

Nat enie 
ruchu 

pojazdów 
ci kich na 

godzin  

poj/h 

Nat enie 
ruchu 

pojazdów na 
godzin  

 

poj/h 

Udział 
pojazdów 
ci kich 

 
 

% 

1 ul. Mickiewicza 55,4 49 0 49 0 

2 ul. Kolejowa 
(obok skrzy . ul. 
Mickiewicza i ul. 
Sanatoryjnej) 
 

54,8 53 0 53 0 

3 ul. Sanatoryjna (ok. 
50m od Sanatorium) 

49,4 12 0 12 0 

4 przy Parku 
Zdrojowym 56,1 81 0 81 0 

5 ul. My liwska 52,1 21 2 23 8,7 

6 ul. Zdrojowa 50,8 39 0 39 0 

7 ul. Wojska 
Polskiego 51,1 22 0 22 0 

8 ul. Wojska 
Polskiego 
(wyjazd w kierunku 
m. Hrebenne) 
 

52,5 22 0 22 0 

9 ul. Jana III 
Sobieskiego 

45,2 15 0 15 0 

10 ul. D browskiego 51,0 14 0 14 0 
 

 
Wyniki pomiarów hałasu drogowego dla Hory ca - Zdroju – pora nocy          Tabela nr 5 

Nr 
pkt. 

Lokalizacja 
punktu 

pomiarowego 

Leq 

 

 

 

dB 

Nat enie 
ruchu 

pojazdów 
lekkich na 

godzin  

poj/h 

Nat enie 
ruchu 

pojazdów 
ci kich na 

godzin  

poj/h 

Nat enie 
ruchu 

pojazdów na 
godzin  

 

poj/h 

Udział 
pojazdów 
ci kich 

 
 

% 

1 ul. Mickiewicza 51,1 15 0 15 0 

2 ul. Kolejowa 
(obok skrzy owania 
ul. Mickiewicza i ul. 
Sanatoryjnej) 
 

44,0 4 0 4 0 

4 przy Parku 
Zdrojowym 49,4 19 0 19 0 

7 ul.Wojska Polskiego 47,0 8 0 8 0 
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Wyniki pomiarów hałasu drogowego dla Lubaczowa– pora dnia                       Tabela nr 6 

Nr 
pkt. 

Lokalizacja 
punktu 

pomiarowego 

Leq 

 

 

 

dB 

Nat enie 
ruchu 

pojazdów 
lekkich na 

godzin  

poj/h 

Nat enie 
ruchu 

pojazdów 
ci kich na 

godzin  

poj/h 

Nat enie 
ruchu 

pojazdów na 
godzin  

 

poj/h 

Udział 
pojazdów 
ci kich 

 
 

% 

1 ul. Mickiewicza 
(obok szpitala) 

72,3 238 10 248 4,0 

2 ul. Mickiewicza, 
obok skrzy owania 

66,2 261 27 288 9,4 

3 ul. Mickiewicza 
(przy osiedlu 
Mickiewicza) 

63,0 425 0 425 0 

4 ul. Mickiewicza 
(przy Rynku) 62,3 294 0 294 0 

5 ul. Szopena (od ul. 
Przemysłowej) 56,4 87 4 91 4,4 

6 ul. Unii Lubelskiej 64,4 253 21 274 7,7 

7 ul. Kardynała 
Wyszy skiego 
(wyjazd w kierunku 
Radymna) 

67,9 511 53 564 9,4 

8 ul. Kardynała 
Wyszy skiego 

67,5 552 46 598 7,7 

9 około 50 m od 
skrzy owania ul. 
Sienkiewicza i 3-go 
Maja 

68,0 504 24 528 4,5 

10 ul. Słowackiego 63,1 203 28 231 12,1 

11 ul. Ko ciuszki 193 62,2 165 7 172 4,1 

12 ul. Ko ciuszki 
(wyjazd w 
kierunku Hory ca) 

61,3 95 5 100 5,0 

13 ul. Sienkiewicza 64,8 278 19 297 6,4 

14 ul.3-go Maja 45 62,8 182 13 195 6,7 

15 ul. Niemirowska 60,4 108 8 116 6,9 
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Wyniki pomiarów hałasu drogowego dla Lubaczowa– pora nocy                      Tabela nr 7 

Nr 
pkt. 

Lokalizacja 
punktu 

pomiarowego 

Leq 

 

 

 

dB 

Nat enie 
ruchu 

pojazdów 
lekkich na 

godzin  

poj/h 

Nat enie 
ruchu 

pojazdów 
ci kich na 

godzin  

poj/h 

Nat enie 
ruchu 

pojazdów na 
godzin  

 

poj/h 

Udział 
pojazdów 
ci kich 

 
 

% 

1 ul. Mickiewicza 
(obok szpitala) 

60,3 73 9 82 10,9 

2 ul. Mickiewicza, 
obok skrzy owania 

56,9 35 3 38 7,9 

3 ul. Mickiewicza 
(przy osiedlu 
Mickiewicza) 

54,3 26 0 26 0 

4 ul. Mickiewicza 
(przy Rynku) 58,2 105 0 105 0 

5 ul. Szopena (od ul. 
Przemysłowej) 43,8 6 0 6 0 

6 ul. Unii Lubelskiej 50,1 23 0 23 0 

7 ul. Kardynała 
Wyszy skiego 
(wyjazd w kierunku 
Radymna) 

57,8 63 7 70 10 

8 ul. Kardynała 
Wyszy skiego 

56,8 54 5 59 5,3 

9 około 50 m od 
skrzy owania ul. 
Sienkiewicza i 3-go 
Maja 

54,8 55 3 58 5,2 

10 ul. Słowackiego 51,1 28 0 28 0 

11 ul. Ko ciuszki 193 54,0 52 0 52 0 

12 ul. Ko ciuszki 
(wyjazd w 
kierunku 
Hory ca) 

53,9 52 0 52 0 

13 ul. Sienkiewicza 53,8 49 2 51 3,9 

14 ul.3-go Maja 45 49,5 17 0 17 0 

15 ul. Niemirowska 50,2 18 0 18 0 
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Wyniki pomiarów hałasu drogowego dla Radymna– pora dnia                          Tabela nr 8 

Nr 
pkt. 

Lokalizacja 
punktu 

pomiarowego 

Leq 

2005 

 

 

dB 

Leq 

1996 

 

 

dB 

Nat enie 
ruchu 

pojazdów 
lekkich na 

godzin  
 

poj/h 

Nat enie ruchu 
pojazdów 

ci kich na 
godzin  

 

poj/h 

Nat enie 
ruchu 

pojazdów na 
godzin  

 

poj/h 

Udział 
pojazdów 
ci kich 

 

 

% 

1 ul. Lwowska 17 69,2 70,9 190 32 222 14,4 

2 ul. Lwowska (Dom 
Kultury) 

66,4 71,2 102 10 112 8,9 

3 ul. Lwowska 3 68,6 75,1 125 8 133 6,0 

4 ul. Sobieskiego 
(Ko ciół) 

67,7 74,0 168 16 184 8,7 

5 ul. Budowlanych 
43 

72,7 73,9 460 106 566 18,7 

6 ul. Budowlanych 9 71,6 72,9 436 92 528 17,4 
 

 

Wyniki pomiarów hałasu drogowego dla Radymna– pora nocy                       Tabela nr 9 

Nr 
pkt. 

Lokalizacja 
punktu 

pomiarowego 

Leq 

 

 

 

dB 

Nat enie 
ruchu 

pojazdów 
lekkich na 

godzin  

poj/h 

Nat enie 
ruchu 

pojazdów 
ci kich na 

godzin  

poj/h 

Nat enie 
ruchu 

pojazdów na 
godzin  

 

poj/h 

Udział 
pojazdów 
ci kich 

 
 

% 

1 ul. Lwowska 17 63,3 88 16 104 15,4 

2 ul. Lwowska (Dom 
Kultury) 56,4 70 1 71 1,4 

3 ul. Lwowska 3 62,1 108 4 112 3,6 

4 ul. Sobieskiego 
(Ko ciół) 

56,6 14 0 14 0 

5 ul. Budowlanych 43 65,1 68 28 96 29,1 

6 ul. Budowlanych 9 66,6 88 34 122 27,8 
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