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Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2008 roku 

1.Wstęp 

Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań w ramach Państwowego monitoringu środowiska 

wskazują, że zagrożenie nadmiernym hałasem w Polsce jest powszechne i ma tendencję wzrostową. 

Badania potwierdzają, że hałas o ponadnormatywnym poziomie obejmuje 21% powierzchni kraju, 

oddziałując na około jedną trzecią ludności. Województwo podkarpackie na tle kraju należy do 

województw średnio zagrożonych hałasem. 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został ustawowo zobowiązany do oceny stanu 

akustycznego środowiska na terenach nieobjętych opracowaniem map akustycznych. Podstawowym 

kryterium oceny hałasu w środowisku są dopuszczalne poziomy na danym terenie, określone w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska. 

W niniejszej ocenie zaprezentowano stan klimatu akustycznego na obszarze województwa 

podkarpackiego w świetle badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie w 2008 roku w ramach realizacji Państwowego monitoringu środowiska. 

Badania prowadzone były w podsystemie monitoringu hałasu, którego podstawowym celem jest 

wykrywanie i ewidencjowanie obszarów zagrożonych nadmiernym hałasem. 

Hałas komunikacyjny należy do najpowszechniejszych i najbardziej uciążliwych źródeł hałasu na 

terenie województwa podkarpackiego. Zaobserwowany w regionie w ostatnich latach dynamiczny 

wzrost liczby pojazdów odgrywa istotną role w kształtowaniu klimatu akustycznego środowiska i ma 

decydujący wpływ na poziomy hałasu komunikacyjnego. Hałas przemysłowy stanowi zagrożenie o 

charakterze lokalnym. Na terenie województwa nie prowadzi się badań emisji hałasu lotniczego.  

W rozdziałach 2 i 3 przedstawiono wybrane podstawy prawne dotyczące oceny hałasu oraz zakres 

i metodykę pomiarów. W rozdziałach 4 i 5 zawarto informacje z zakresu badań monitoringowych 

hałasu zrealizowanych na terenie województwa podkarpackiego w 2008 roku przez WIOŚ. Rozdział 6 

stanowi podsumowanie pracy. 
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2. Podstawy prawne oceny hałasu 

W latach 2007-2009 wprowadzono wiele zmian ustawowych określających m.in. zasady ochrony 

środowiska przed nadmiernym hałasem. Poniżej przestawiono najważniejsze akty prawne dotyczące 

dopuszczalnych poziomów hałasu i metodyki ich pomiarów: 

− Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku,  

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

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

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 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 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie ustalania wartości hałasu L(DWN). 

 

Oceny klimatu akustycznego w województwie podkarpackim w 2008 roku dokonano na 

podstawie wyników pomiaru poziomu hałasu określonego wskaźnikami: LAeqD, LAeqN, LDWN i LN w 

oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku. 

Tabela 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 LAeq D i LAeq N, w odniesieniu do jednej doby  
[źródło: Rozporządzenie MŚ z dnia 14 czerwca 2007]. 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i działalność będąca 
źródłem hałasu 

Lp. Rodzaj terenu 

LAeq D

przedział czasu 
odniesienia równy 

16 godzinom 

LAeq N

przedział czasu 
odniesienia równy 

8 godzinom 

LAeqD

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 

55 50 50 40 
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3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego  
b) Tereny zabudowy zagrodowej  
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe2)  
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

60 50 55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców3)

65 55 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. 
 

Tabela 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, w zakresie prowadzenia długookresowej polityki 
ochrony przed hałasem [źródło: Rozporządzenie MŚ z dnia 14 czerwca 2007]. 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i działalność będąca 
źródłem hałasu 

Lp. Rodzaj terenu 

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 

55 50 50 40 

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

60 50 55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców2)

65 55 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. 
 

W procesie ocen stanu klimatu akustycznego, w aspekcie hałasu komunikacyjnego, korzysta się 

często z pomocniczej w stosunku do kryteriów prawnych skali zagrożenia hałasem komunikacyjnym, 

wykorzystującej również oceny subiektywne. Skala ta opracowana została przez Państwowy Zakład 

Higieny na podstawie badań ankietowych i dla pory dziennej przedstawia się następująco: 

 10



Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2008 roku 

1. mała uciążliwość hałasu          LAeq < 52 dB, 

2. średnia uciążliwość hałasu   52 ≤ LAeq ≤ 62 dB, 

3. duża uciążliwość hałasu  63 ≤ LAeq ≤ 70 dB, 

4. bardzo duża uciążliwość hałasu         LAeq > 70 dB. 

 

3. Zakres i metodyka pomiarów 

Oceny klimatu akustycznego na terenie województwa podkarpackiego w 2008 roku dokonano 

w oparciu o wyniki badań realizowanych przez WIOŚ w ramach PMŚ. Do oceny wykorzystano 

wskaźniki: 

− długookresowy poziom dźwięku (LDWN, LN), 

− równoważny poziom dźwięku (LAeq D, LAeq N). 

Pomiary wykonywano w oparciu o własną procedurę badawczą Laboratorium WIOŚ w 

Rzeszowie metodą pomiarów bezpośrednich z wykorzystaniem próbkowania. Natężenie hałasu 

rejestrowano miernikiem poziomu dźwięku posiadającym ważne świadectwo legalizacji, przy stałej 

czasowej FAST i charakterystyce korekcyjnej A.  

Punkty pomiarowe zlokalizowano w zależności od celów pomiaru, charakterystyk, 

usytuowania źródeł hałasu oraz pokrycia i zagospodarowania terenu.  

Podczas prowadzonych badań w punkcie pomiarowym określono równocześnie warunki 

meteorologiczne: temperaturę powietrza, wilgotność względną, ciśnienie atmosferyczne oraz prędkość 

i kierunek wiatru. W przypadku monitoringu hałasu komunikacyjnego rejestrowano pomiar natężenia i 

strukturę ruchu z uwzględnieniem pojazdów na pojazdy ciężkie i szczególnie hałaśliwe.  

W 2008 roku WIOŚ Rzeszów prowadził pomiary emisji hałasu do środowiska w zakresie 

prowadzenia długookresowej polityki ochrony przed hałasem (3 miejscowości), monitoringu 

interwencyjnego (na wniosek mieszkańców) oraz w celu potwierdzenia efektu ekologicznego 

zrealizowanych inwestycji na terenie województwa podkarpackiego. 
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Mapa 3.1. Województwo podkarpackie – pomiary hałasu komunikacyjnego w 2008 roku  

(źródło: dane WIOŚ). 
 

4. Ocena w zakresie wskaźników długookresowych poziomu 
dźwięku 

Realizując zadania z zakresu monitoringu hałasu zawarte w Aneksie Nr 2 do „Programu 

monitoringu środowiska w województwie podkarpackim na lata 2007-2009”, WIOŚ Rzeszów po raz 

pierwszy wykonał badania długookresowe w zakresie ochrony przed hałasem z wykorzystaniem 

wskaźników: 

− LDWN –długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu 

wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej, jako przedział czasu od 
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godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 18.00 

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

6.00), 

− LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu 

wszystkich pór nocy (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00). 

Punkty pomiarowe kontrolne zlokalizowano w trzech miejscowościach:  

− Brzozów - 4 punkty pomiarowe,  

− Mielec - 4 punkty pomiarowe, 

− Horyniec Zdrój - 2 punkty pomiarowe. 

Przeprowadzone analizy nie objęły wszystkich wymaganych metodyką okresów pomiarowych 

w ciągu roku, dlatego też mają charakter pilotażowy i nie mogą stanowić jednoznacznej informacji o 

stwierdzonych przekroczeniach. Pełne wdrożenie nowego systemu pomiarów, zgodnego z metodyką 

będzie prowadzone od roku 2009. 

4.1 Monitoring hałasu komunikacyjnego w miejscowości Brzozów  

Pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie Brzozowa prowadzono w sąsiedztwie głównej 

trasy tranzytowej miasta - drogi wojewódzkiej nr 886, w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych w 

okresie jesienno-zimowym. Obszary objęte badaniem stanowiły tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowe, dla których zgodnie z kryteriami ustalonymi w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku dopuszczalne długookresowe 

poziomy hałasu wynoszą: LDWN = 60 dB i LN = 50 dB. Charakterystykę punktów pomiarowych oraz 

uzyskane wyniki pomiarów zestawiono w tabelach.  

Wartość długookresowego średniego poziomu dźwięku LDWN kształtowała się w zakresie od 

57 dB (ul. Rzeszowska) do 73 dB (ul. Mickiewicza), zaś LN zawierało się w granicach od 47 dB (ul. 

Legionistów) do 63 dB (ul. Mickiewicza). Najwyższe przekroczenie standardów akustycznych 

zarówno dla LDWN jak i LN o 13 dB, wystąpiło przy ulicy Mickiewicza. Natomiast przy ulicach: 

Rzeszowskiej i Legionistów nie odnotowano przekroczeń. 

Najwyższe natężanie ruchu drogowego wynoszące powyżej 1000 poj/h odnotowano przy 

ulicach: 3 Maja i Mickiewicza. Udział pojazdów ciężarowych w całkowitym ruchu wyniósł 

maksymalnie 24,4 % w punkcie pomiarowym zlokalizowanym przy ulicy Legionistów, w pozostałych 

punktach nie przekraczał 17,8 % (od 8,8 % do 17,8%).  

 

 

 

 

 

 13



Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2008 roku 

Tabela 4.1.1. 

Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego w miejscowości Brzozów  
(źródło: dane WIOŚ). 

Liczba obiektów  
bezpośrednio 

eksponowanych  
na hałas Nr 

pkt Nazwa ulicy Położenie punktu  
pomiarowego 

Rodzaj  
i typ drogi 

Współrzędne  
geograficzne punktu 

pomiarowego 

Odległość 
linii 

zabudowy  
od drogi  

po stronie 
wykonywa-
nia pomiaru 

[m] 

Wysokość 
linii 

zabudowy  
po stronie  
wykony-

wania 
pomiaru  

[m] 

po stronie 
wykony-

wania 
pomiaru 

po 
przeciwnej 

stronie 

1. Rzeszowska 

Wyjazd z miasta - 
kierunek Domaradz 
(droga krajowa nr 9), 
na odcinku między 
ul. Bohaterów II 
Wojny Światowej 
i Ogrodowej, 4 m  
od skraju jezdni, na 
wysokości 4 m 

wojewódzka 
nr 886 
Sanok-

Domaradz 
tranzytowa 

22o01’11,9” 49o42’19,9” 30 10 2 2 

2. Legionistów 

Kierunek Domaradz,  
za mostem na rzece 
Stobnicy, 10 m od 
skraju jezdni, 
na wysokości 4 m 

wojewódzka 
nr 886 
Sanok-

Domaradz 
tranzytowa 

22o01’11,3” 49o42’05,9” 20 10 3 4 

3. Mickiewicza 

Centrum miasta,  
przed skrzyżowaniem  
z ul. Armii Krajowej 
i Pl. Grunwaldzkim,  
3 m od skraju jezdni,  
na wysokości 4 m 

wojewódzka 
nr 886 
Sanok-

Domaradz 
tranzytowa 

22o01’11,1” 49o41’39,0” 10 10 5 5 

4. 3 Maja 

Wjazd do miasta  
z kierunku Sanoka 
i Krosna, za 
skrzyżowaniem dróg  
nr 886 i nr 887, 5 m 
od skraju jezdni, na 
wysokości 4 m 

wojewódzka 
nr 886 
Sanok-

Domaradz 
tranzytowa 

22o01’45,9” 49o41’11,3” 40 10 4 4 

Tabela 4.1.2.  

Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów (lekkich i ciężkich) w strumieniu ruchu w miejscowości Brzozów  
(źródło: dane WIOŚ). 

Procentowy udział pojazdów lekkich i 
ciężkich w strumieniu ruchu Nr 

pkt Nazwa ulicy Data  
Pomiaru 

Natężenie ruchu 
pojazdów 

[liczba pojazdów/godz.] pojazdy lekkie pojazdy ciężkie 
06.10.2008 100 83,0 17,0 

1. Rzeszowska 
03.11.2008 100 83,0 17,0 
07.10.2008 123 78,0 22,0 

2. Legionistów 
04.11.2008 132 75,6 24,4 
09.10.2008 1583 82,2 17,8 

3. Mickiewicza 
06.11.2008 1367 87,1 12,9 
08.10.2008 1155 89,0 11,0 

4. 3 Maja 
05.11.2008 1156 91,2 8,8 

Tabela 4.1.3.  

 Wyniki pomiarów długookresowego średniego poziomu dźwięku w miejscowości Brzozów  
(źródło: dane WIOŚ). 

Nr  
pkt Nazwa ulicy 

Dopuszczalny 
poziom LDWN 

[dB] 
LDWN  
[dB] 

Dopuszczalny 
poziom LN 

[dB] 
LN  

[dB] 

1. Rzeszowska 60 57 50 49 

2. Legionistów 60 59 50 47 

3. Mickiewicza 60 73 50 63 

4. 3 Maja 60 61 50 52 

 14



Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2008 roku 

 
 

Ryc. 4.1. Brzozów – długookresowy średni poziomu dźwięku w 2008 roku  
(źródło: dane WIOŚ). 

 

4.2 Monitoring hałasu komunikacyjnego w miejscowości Mielec  

 Pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie miasta Mielca prowadzono w bezpośrednim 

sąsiedztwie odcinków dróg wojewódzkich: 875, 984, 985 w 4 punktach pomiarowych. 

Charakterystykę punktów pomiarowych oraz wyniki pomiarów zestawiono w tabelach.  

 Obszary objęte badaniem stanowiły tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz 

mieszkaniowo-usługowe, dla których zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku dopuszczalne długookresowe poziomy hałasu wynoszą: 

LDWN = 60 dB i LN = 50 dB.  

 Wartości długookresowych średnich poziomów dźwięku dla: LDWN mieściły się w zakresie od 

63 dB do 67 dB, zaś dla LN od 53 dB do 57 dB. We wszystkich punktach pomiarowych odnotowano 

przekroczenie standardów akustycznych. Najwyższe przekroczenie dopuszczalnego długookresowego 

średniego poziomu odnotowano w rejonie ulicy Wolności: LDWN o 7 dB i LN o 7 dB.  
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Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2008 roku 

 Zarejestrowano tam także najwyższe natężenie ruchu pojazdów 1056 poj/h. W punkcie 

pomiarowym zlokalizowanym w rejonie ul. Sienkiewicza odnotowano maksymalny 33,8 % udział 

pojazdów ciężarowych w strumieniu ruchu, w pozostałych punktach nie przekraczał 28,5 % (od 

12,0 % do 28,5 %). 

Tabela 4.2.1.  

Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego w miejscowości Mielec  
(źródło: dane WIOŚ). 

Liczba obiektów  
bezpośrednio 

eksponowanych  
na hałas Nr 

pkt Nazwa ulicy Położenie punktu  
pomiarowego 

Rodzaj  
i typ drogi 

Współrzędne  
geograficzne punktu 

pomiarowego 

Odległość 
linii 

zabudowy  
od drogi po 

stronie 
wykonywa-
nia pomiaru 

[m] 

Wysokość 
linii 

zabudowy  
po stronie  
wykonywa-

nia 
pomiaru  

[m] 

po stronie 
wykony-

wania 
pomiaru 

po 
przeciwnej 

stronie 

1. Staszica 

Centrum miasta, 
miedzy skrzyż. ul. 
Staszica z ul. 
Sienkiewicza, 4 m  
od skraju jezdni, na 
wysokości 4 m 

miedzy 
drogami 

wojewódzkimi 
nr 984  
oraz  

nr 985 

21o25’13,8” 50o17’19,3” 10 10 6 6 

2. Sienkiewicza 

Wyjazd z miasta w 
kierunku na Baranów 
Sandomierski, 4 m od 
skraju jezdni, 
na wysokości 4 m 

wojewódzka 
nr 985 

Dębica- 
Siedleszczany 

tranzytowa 

21o25’54,8” 50o18’38,4” 10 10 5 - 

3. Wolności 

Wjazd do miasta  
z kierunku Leżajska i 
Kolbuszowej, 6 m 
od skraju jezdni, na 
wysokości 4 m 

wojewódzka 
nr 875 
Mielec-
Leżajsk 

tranzytowa 

21o26’53,0” 50o17’15,7” 10 10 4 6 

4. Jana Pawła 

Wyjazd z miasta w 
kierunku Tarnowa i 
drogi krajowej nr 73,  
4 m od skraju jezdni, 
na wysokości 4 m 

wojewódzka 
nr 984 
Mielec-
Tarnów 
(droga 

krajowa nr 73) 
tranzytowa 

21o24’29,9” 50o17’17,7” 10 10 3 3 

Tabela 4.2.2. 

Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów (lekkich i ciężkich) w strumieniu ruchu w miejscowości Mielec 
(źródło: dane WIOŚ). 

Procentowy udział pojazdów lekkich i 
ciężkich w strumieniu ruchu Nr 

pkt Nazwa ulicy Data  
Pomiaru 

Natężenie ruchu 
pojazdów 

[liczba pojazdów/godz.] pojazdy lekkie pojazdy ciężkie 
28.10.2008 876 84,2 15,8 

1. Staszica 
16.12.2008 876 84,2 15,8 
29.10.2008 550 66,2 33,8 

2. Sienkiewicza 
17.12.2008 570 67,4 32,6 
30.10.2008 1056 88,0 12,0 

3. Wolności 
18.12.2008 1056 88,0 12,0 
31.10.2008 612 71,5 28,5 

4. Jana Pawła 
19.12.2008 612 71,5 28,5 

Tabela 4.2.3.  

Wyniki pomiarów długookresowego średniego poziomu dźwięku w miejscowości Mielec  
(źródło: dane WIOŚ). 

Nr 
pkt Nazwa ulicy 

Dopuszczalny 
poziom LDWN 

[dB] 
LDWN 
[dB] 

Dopuszczalny 
poziom LN 

[dB] 
LN 

[dB] 

1. Staszica 60 63 50 55 

2. Sienkiewicza 60 63 50 53 

3. Wolności 60 67 50 57 

4. Jana Pawła 60 63 50 54 
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Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2008 roku 

 
 
 

 
 

Ryc. 4.2. Mielec – długookresowy średni poziomu dźwięku w 2008 roku  
(źródło: dane WIOŚ). 

 

4.3 Monitoring hałasu komunikacyjnego w miejscowości Horyniec-Zdrój  

W miejscowości o wybitnych walorach akustycznych Horyńcu–Zdroju, pomiary prowadzono 

w okresie letnim i jesienno-zimowym w 2 punktach pomiarowo – kontrolnych w okolicach rynku. W 

„Planie zagospodarowania przestrzennego Horyńca-Zdroju” obszar rynku zakwalifikowany został do 

terenów o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym oraz do strefy ochronnej „B” uzdrowiska, dla 

którego dopuszczalne długookresowe poziomy hałasu wynoszą LDWN = 60 dB a LN  = 50 dB. 

Charakterystykę punktów pomiarowych oraz uzyskane wyniki pomiarów zestawiono w tabelach. 

Długookresowy średni poziom hałasu LDWN dla obu punktów pomiarowo kontrolnych kształtował się 

na poziomie 55 dB, zaś LN w zakresie 45-46 dB. Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych 

standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren w rejonie badanych punktów. 
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Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2008 roku 

Natężenie ruchu pojazdów kształtowało się w zakresie od 36 poj/h do 54 poj/h. Procentowy udział 

pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu oscylował w granicach od 6 % do 12 %. 

Tabela 4.3.1. 

Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu hałasu drogowego w miejscowości Horyniec-Zdrój 
(źródło: dane WIOŚ). 

Liczba obiektów 
bezpośrednio 

eksponowanych 
na hałas Nr 

pkt 
Położenie 

punktu 
pomiarowego 

Rodzaj 
i typ drogi 

Współrzędne 
geograficzne punktu 

pomiarowego 

Odległość 
linii 

zabudowy 
od drogi po 

stronie 
wykonywa-
nia pomiaru 

[m] 

Wysokość 
linii 

zabudowy 
po stronie 

wykony-wania 
pomiaru 

[m] 

po stronie 
wykony-

wania 
pomiaru 

po 
przeciwnej 

stronie 

1. okolica rynku 

w rejonie 
drogi krajowej 

nr. 867  
15 m od 

skraju jezdni, 
na wysokości 

4  m 

N 50°11’26,8” E 23°21’41,9” 10 15 4 4 

2. okolica rynku 

W rejonie 
drogi krajowej 

nr 867 
2,0 m od 

skraju jezdni, 
na wysokości 

4 m 

N 50°11’30,8” E 23°21’42,9” 10 10 5 5 

 
 

Tabela 4.3.2. 

Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów (lekkich i ciężkich) w strumieniu ruchu pojazdów miejscowości 
Horyniec-Zdrój (źródło: dane WIOŚ). 

Procentowy udział pojazdów lekkich i 
ciężkich w strumieniu ruchu Nr 

pkt Nazwa ulicy Data 
pomiaru 

Natężenie ruchu 
pojazdów 

[liczba pojazdów/godz.] pojazdy lekkie pojazdy ciężkie 
16.06.2008r. 54 42 12 

1. okolica rynku 
13.10.2008r. 36 30 6 
17.06.2008r. 54 42 12 

2. okolica rynku 
14.10.2008r. 54 42 12 

 

Tabela 4.3.3.  

Wyniki pomiarów długookresowego średniego poziomu dźwięku w miejscowości Horyniec-Zdrój  
(źródło: dane WIOŚ). 

Nr  
pkt Nazwa ulicy 

Dopuszczalny 
poziom LDWN 

[dB] 
LDWN  
[dB] 

Dopuszczalny 
poziom LN 

 [dB] 
LN  

[dB] 

1. okolica rynku 60 55 50 45 

2. okolica rynku 60 55 50 46 
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Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2008 roku 

 
 

Ryc. 4.3. Horyniec Zdrój – długookresowy średni poziomu dźwięku w 2008 roku  
(źródło: dane WIOŚ). 

 

5. Monitoring kontrolny (interwencyjny)  

 W 2008 roku w ramach monitoringu kontrolnego przeprowadzono pomiary poziomu hałasu w 

obrębie czterech miejscowości: Bielowy, Dębica, Rzeszów i Tarnobrzeg. 

 W odpowiedzi na interwencję mieszkańców pomiary prowadzono w miejscowości Bielowy i 

Dębica. W miejscowości Rzeszów i Tarnobrzeg celem pomiarów była ocena efektu ekologicznego 

zrealizowanych w latach 2007–2008 inwestycji drogowych.  

 Oceny klimatu akustycznego dla tych miejscowości dokonano w oparciu o następujące 

wskaźniki: 

− LAeq D - równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 

22.00), 

− LAeq N - równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 

6.00). 

5.1 Monitoring hałasu komunikacyjnego w miejscowości Bielowy 

Pomiary prowadzono w jednym punkcie zlokalizowanym w okolicach drogi krajowej numer 

73. Obszar objęty badaniem stanowił teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego 

dopuszczalne równoważne poziomy hałasu wynoszą 55 dB dla pory dziennej i 50 dB dla pory nocnej. 
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Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2008 roku 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów obliczono, że równoważny poziom hałasu 

wyniósł 72 dB w porze dziennej i 69,9 dB w porze nocnej. Uzyskane wyniki pomiarów wykazały 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu o 17 dB w porze dziennej oraz o 19,9 dB w porze 

nocnej. Natężenie ruchu kształtowało się na poziomie 432 poj/h dla pory dnia, zaś dla pory nocy 133 

poj/h. Udział pojazdów ciężarowych w całkowitym ruchu oscylował w zakresie 26%-27 %.  

Tabela 5.1.1.  

Charakterystyka punktu pomiarowego monitoringu hałasu drogowego w miejscowości Bielowy  
(źródło: dane WIOŚ). 

Liczba obiektów  
bezpośrednio 

eksponowanych  
na hałas Nr 

pkt 
Położenie punktu  

pomiarowego 
Rodzaj  

I typ drogi 
Współrzędne  

geograficzne punktu 
pomiarowego 

Odległość 
linii 

zabudowy  
od drogi po 

stronie 
wykonywa-
nia pomiaru 

(m) 

Wysokość 
linii 

zabudowy  
po stronie  
wykony-

wania 
pomiaru  

(m) 

po stronie 
wykony-

wania 
pomiaru 

po 
przeciwn
ej stronie 

1 

Wieś znajdująca się 
w bezpośrednim 
otoczeniu miasta 
Pilzno, 7 m od skraju 
jezdni, na wysokości 
4 m 

Droga 
krajowa nr 73 N 49°56’30,4” E 21°19’47,8” 25 25 9 9 

 
Tabela 5.1.2. 

Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku, natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów w 
strumieniu ruchu pojazdów w miejscowości Bielowy (źródło: dane WIOŚ). 

Procentowy udział pojazdów lekkich i 
ciężkich w strumieniu ruchu Nr 

pkt 

Długość 
odcinka 

pomiarowego 
[m] 

Dopuszczalna 
norma 
[dB] 

LAeq 
[dB] 

Natężenie ruchu 
pojazdów 

[liczba 
pojazdów/godz.] pojazdy lekkie pojazdy ciężkie 

Pora dnia 
1 1750 55 72,0 432 73 27 

Pora nocy 
1 1750 50 69,9 133 74 26 

 
 

 

 
 

Rys. 5.1. Bielowy – równoważny średni poziomu dźwięku w 2008 roku (źródło: dane WIOŚ). 
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5.2 Monitoring hałasu komunikacyjnego w Dębicy 

W celu określenia oddziaływania akustycznego, drogi krajowej numer 4 oraz klimatu 

akustycznego w jej sąsiedztwie, w miejscowości Dębica wytypowano trzy reprezentatywne punkty 

pomiarowe w rejonie: Nagawczyna (punkt nr 1), Osiedle Wolica III (punkt nr 2), Osiedle Kępa (punkt 

nr 3). Obszar objęty badaniem stanowił teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego 

dopuszczalne równoważne poziomy hałasu wynoszą 55 dB dla pory dziennej i 50 dB dla pory nocnej.  

Równoważny poziom hałasu kształtował się dla pory dziennej w zakresie od 67,3 dB (Osiedle 

Wolica III) do 71,2 dB (Nagawczyna), zaś dla pory nocnej od 63,8 dB (osiedle Kępa) do 67,1 

(Nagawczyna). Najwyższy poziom hałasu zarejestrowano w rejonie Nagawczyny. 

We wszystkich punktach pomiarowych zostały przekroczone równoważne dopuszczalne 

poziomy hałasu. Przekroczenia kształtowały się w zakresie od 12,3 dB do 16,2 dB w porze dziennej 

oraz od 13,8 dB do 17,1 dB w porze nocnej. Najwyższe przekroczenia zarówno dla pory dziennej (o 

16,2dB) jak i dla pory nocnej (o 17,1 dB) zanotowano w rejonie Nagawczyny. Najniższe 

przekroczenia dla pory dziennej (o 12,3 dB) wystąpiły w rejonie Osiedla Wolica III, zaś dla pory 

nocnej (o 13,8 dB) w rejonie Osiedla Kępa. 

Największy procentowy udział pojazdów ciężarowych w całkowitym ruchu wyniósł 

maksymalnie dla pory dnia 24 % (Osiedle Kępa), zaś dla pory nocy 36 % (Nagawczyna). Najwyższe 

natężanie ruchu drogowego wynoszące powyżej 1000 poj/h odnotowano w rejonie Nagawczyny i 

Osiedla Kępa. 

Tabela 5.2.1.  

Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych w miejscowości Dębica (źródło: dane WIOŚ). 

Liczba obiektów  
bezpośrednio 

eksponowanych  
na hałas Nr 

pkt 
Położenie punktu  

pomiarowego 
Rodzaj  

i typ drogi 
Współrzędne  

geograficzne punktu 
pomiarowego 

Odległość 
linii 

zabudowy  
od drogi po 

stronie 
wykonywa-nia 

pomiaru 
(m) 

Wysokość 
linii 

zabudowy  
po stronie  
wykony-

wania 
pomiaru  

(m) 

po stronie 
wykony-

wania 
pomiaru 

po 
przeciwnej 

stronie 

1 6 m od skraju jezdni, na 
wysokości 4 m 

droga krajowa 
nr 4, 

Nagawczyna 
N 50°03’28,0” E 21°27’51,9” 15 38 8 9 

2 30 m od skraju jezdni, na 
wysokości 4 m 

droga krajowa 
nr 4, Osiedle 

Wolica III 
N 50°02’00,0” E 21°24’05,0” 45 brak 12 - 

3 13 m od skraju jezdni, na 
wysokości 4 m 

droga krajowa 
nr 4, Osiedle 

Kępa 
N 50°01’55,3” E 21°22’44,5” 45 90 9 9 
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Tabela 5.2.2.  

Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w miejscowości Dębica (źródło: dane WIOŚ). 

Procentowy udział pojazdów ciężkich 
w strumieniu ruchu 

 
Nr 
pkt 

 

Długość odcinka 
pomiarowego 

[m] 

Dopuszczalna 
norma 
[dB] 

LAeq 
[dB] 

Natężenie ruchu 
pojazdów 

[liczba poj./h] pojazdy 
lekkie 

pojazdy 
ciężkie 

Pora dnia 
1 2000 55 71,2 1035 79 21 
2 8000 55 67,3 941 81 19 
3 8000 55 68,1 1120 76 24 

Pora nocy 
1 2000 50 67,1 272 64 36 
2 8000 50 64,2 275 74 26 
3 8000 50 63,8 299 74 26 

 
 
 

 
 

Rys. 5.2. Dębica – równoważny średni poziomu dźwięku w 2008 roku (źródło: dane WIOŚ). 
 

5.3 Monitoring hałasu komunikacyjnego w Rzeszowie 
W mieście Rzeszowie pomiary natężenia poziomu hałasu komunikacyjnego prowadzono w 

rejonie obiektów, dla których wykonano znaczące inwestycje w zakresie ochrony przed hałasem. Do 

końca 2008 roku na terenie Rzeszowa wybudowano ekrany o łącznej długości ok. 7,4 km. W pobliżu 

głównych tras tranzytowych miasta: ciągu komunikacyjnego drogi krajowej nr 4 i nr 9 oraz 

europejskiej trasy E 40 i E 371, zlokalizowano reprezentatywne punkty pomiarowo-kontrolne w 

rejonie ulic: Krakowska, Al. W. Witosa, Al. Batalionów Chłopskich, Al. Powstańców Warszawy, Al. 

Armii Krajowej, Lwowskiej, Sikorskiego.  
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Obszar objęty pomiarami stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 

rzemieślniczymi, dla którego dopuszczalny równoważny poziom hałasu drogowego wynosi dla pory 

dnia – 55 dB i dla pory nocy - 50 dB.  

Pomiary równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dziennej prowadzono na wysokości 1,5 

m i 4 m od źródła w odległości przed (od 7 do 20 metrów) i za ekranem akustycznym (od 14 do 100 

metrów). Wyniki pomiarów wykazały znacznie niższe wartości równoważnego poziomu hałasu za 

ekranem. Wartość różnicy równoważnego poziomu hałasu dla pomiarów prowadzonych na wysokości 

1,5 m od źródła kształtowała się w zakresie od 13,4 dB (ul. Krakowska) do 28,5 dB (ul. Witosa), zaś 

wartość różnicy dla pomiarów na wysokości 4 metry od źródła hałasu wynosiła od 12,4 dB (ul. 

Krakowska) do 27,9 dB (ul. Witosa). 

Wyniki badań potwierdzają skuteczność zrealizowanych inwestycji. We wszystkich 

porównywanych punktach pomiarowych nastąpiło zmniejszenie emisji hałasu do środowiska.  

Tabela 5.3. 

Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w miejscowości Rzeszów (źródło: dane WIOŚ). 

Średni poziom 
dźwięku 

LAeq D
 [dB] 

dla punktu 
pomiarowego 

zlokalizowanego 
na wysokości 

4 [m] 

Średni poziom 
dźwięku 

LAeq D
 [dB] 

dla punktu 
pomiarowego 

zlokalizowanego 
na wysokości 

1,5 [m] 

Odległość punktu 
pomiarowego od 

źródła 
[m] Lokalizacja punktu 

pomiarowego 
Nr  
pkt 

przed 
ekranem 

za 
ekranem

Różnica 
LAeq D
 [dB] 

(Przed i 
za 

ekranem)
 

przed 
ekranem

za 
ekranem

Różnica 
LAeq D
[dB] 

(Przed i 
za 

ekranem) 

przed 
ekranem 

za 
ekranem

ul. Krakowska 1 75,8 56,6 19,2 74,4 54,2 20,2 11 31 
ul. Krakowska 2 79,4 61,4 18 78,3 60,3 18 10 27 
ul. Krakowska 3 69,5 57,1 12,4 69,7 56,3 13,4 10 27 
ul. Witosa 4 74,3 59,4 14,9 72,3 55,1 17,2 20 60 
ul. Witosa 5 78,3 50,4 27,9 79,3 50,8 28,5 20 60 
ul. Batalionów Chłopskich 6 73,0 57,3 15,7 73,6 55,3 18,3 7 14 
ul. Powstańców Warszawy 7 77,5 53,8 23,7 78,4 52,9 25,5 13 95 
ul. Powstańców Warszawy 8 76,1 58,6 17,5 75,9 56,2 19,7 11 100 
ul. Armi Krajowej 9 76,1 58,6 17,5 75,9 56,2 19,7 9 25 
ul. Armi Krajowej 10 68,5 50,3 18,2 69,3 50,5 18,8 13 60 
ul. Lwowska 11 72,3 53,8 18,5 72,6 50,5 22,1 12 45 
ul. Sikorskiego 12 65,4 50,4 15 66 48,6 17,4 13 34 
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Ryc. 5.2. Miasto Rzeszów – wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w 2008 roku  
(źródło: dane WIOŚ). 
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5.4 Monitoring hałasu komunikacyjnego w Tarnobrzegu 
 W mieście Tarnobrzeg w ramach kontynuacji badań rozpoczętych w 2007 roku 

przeprowadzono pomiary w 4 punktach zlokalizowanych w rejonie ulic: Sikorskiego (naprzeciw 

kotłowni – punkt nr 1 i na wprost internatu ZSB – punkt nr 2), Wyspiańskiego (rondo – punkt nr 3), 

Kopernika (skrzyż. z ul. Sikorskiego – punkt nr 4). 

Tylko dla punktu nr 2 przeprowadzono pomiary natężenia hałasu komunikacyjnego dla pory 

dziennej i pory nocnej. W pozostałych punktach wykonano pomiary dla pory dziennej. Wraz z 

pomiarami poziomów hałasu prowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu pojazdów, ze 

szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich.  

We wszystkich punktach pomiarowo kontrolnych odnotowano przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów. Wartość równoważnego poziomu dźwięku A kształtowała się w zakresie od 63 dB (ul. 

Wyspiańskiego) do 69 dB (ul.: Sikorskiego i Kopernika) w porze dnia, zaś w porze nocy wynosiła 

67 dB. Przekroczenia dopuszczalnych wartości były na poziomie 8 dB – 9 dB dla pory dnia i 17 dB 

dla pory nocy.  

W stosunku do 2007 roku w rejonie ulic Sikorskiego i Kopernika stwierdzono niewielki 

spadek równoważnego poziomu hałasu, zaś w rejonie ulicy Wyspiańskiego zarejestrowano niewielki 

wzrost natężenia hałasu komunikacyjnego (o 2 dB). W rejonie tym zaobserwowano ponad trzykrotny 

wzrost liczby pojazdów w stosunku do ubiegłego roku. Natężenie hałasu dla pory nocy utrzymywało 

się na tym samym poziomie.  

Odnotowany w pozostałych punktach spadek wartości równoważnego poziomu hałasu 

związany jest prawdopodobnie z poprawą nawierzchni ciągów komunikacyjnych miasta i postępem 

technicznym w konstrukcji pojazdów. 

Tabela 5.4.1  

Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku w miejscowości Tarnobrzeg (źródło: dane WIOŚ). 

Procentowy udział pojazdów ciężkich 
w strumieniu ruchu 

 
Nr 
pkt 

 

Długość odcinka 
pomiarowego 

[m] 

Dopuszczalna 
norma 
[dB] 

LAeq 
[dB] 

Natężenie ruchu 
pojazdów 

[liczba poj./h] pojazdy 
lekkie 

pojazdy 
ciężkie 

Pora dnia  
1 1600 60 68 742 85 15 
2 440 60 69 875 88 12 
3 520 55 63 1054 98 2 
4 520 60 69 1268 91 9 

Pora nocy  
2 440 50 67 126 67 33 
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Tabela 5.4.2.  

Porównanie wyników pomiarów poziomów hałasu komunikacyjnego w miejscowości Tarnobrzeg w latach 
2007-2008 w reprezentatywnych punktach (źródło: dane WIOŚ). 

Równoważny poziomy 
hałasu LAeq[dB] 

Natężenie ruchu pojazdów 
[liczba poj./h] Nr 

pkt Lokalizacja Rok 
Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy 

2007 70 - 834 - 1 ul. Sikorskiego (naprzeciw kotłowni) 2008 68 - 742 - 
2007 70 67 728 125 2 ul. Sikorskiego (na wprost internatu ZSB) 2008 69 67 875 126 
2007 61 - 332 - 3 ul. Wyspiańskiego (rondo) 2008 63 - 1054 - 
2007 70 - 480 - 4 ul. Kopernika (skrzyż. z ul. Sikorskiego) 2008 69 - 1268 - 

 

 
Ryc. 5.4.1. Tarnobrzeg – równoważny średni poziomu dźwięku w 2008 roku (źródło: dane WIOŚ). 
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Ryc. 5.4.2. Tarnobrzeg – porównanie pomiarów równoważnego średniego poziomu dźwięku  
w latach 2007 i 2008 (źródło: dane WIOŚ). 
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6. Podsumowanie 

1. Najpowszechniejszym źródłem hałasu w środowisku na terenie województwa podkarpackiego 

jest komunikacja i transport samochodowy. Z pomiarów natężenia ruchu przeprowadzonych w 

2008 r. wynika, że sukcesywnie wzrasta ilość pojazdów. Wzmożony ruch samochodowy, 

zwłaszcza pojazdów ciężkich przy głównych trasach komunikacyjnych jest przyczyną 

przekroczeń standardów jakości środowiska. Potwierdzają to wyniki pomiarów kontrolnych 

przeprowadzonych przez WIOŚ w odpowiedzi na interwencje mieszkańców w 2008 i w latach 

poprzednich. 

2. Przeprowadzone pomiary w zakresie efektu ekologicznego zrealizowanych inwestycji 

dowiodły, że przebudowy dróg, zmiany nawierzchni, montaż ekranów akustycznych prowadzi 

do zmniejszenia przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie poziomu natężenia hałasu w 

środowisku.  

3. Konieczne jest kontynuowanie działań zarówno doraźnych krótkoterminowych, jak również 

wieloletnich inwestycji, zapewniających stopniowe ograniczanie ponadnormatywnych emisji 

hałasu do środowiska.  

4. Ważnym elementem w podejmowanych działaniach na rzecz minimalizacji przekroczeń 

standardów jakości środowiska jest edukacja ekologiczna społeczeństwa.  
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