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Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2009 r.  

1. Wstęp 

 Hałas jest specyficznym czynnikiem zanieczyszczającym środowisko i stanowiącym przyczynę 
powszechnej degradacji środowiska pogarszającym jego jakość.  
 W rozumieniu definicji ustawowej hałasem nazywa się wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, 
dokuczliwe lub szkodliwe drganie mechaniczne ośrodka sprężystego, działające za pośrednictwem 
powietrza na organ słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka. 

Współczesna definicja za hałas uznaje wszystkie dźwięki, które: irytują, są powodem odczuwania 
przykrości i lęku, pogarszają międzyludzką komunikację, rozpraszają uwagę, utrudniają wykonywanie 
pracy, są w danym miejscu oraz w danym czasie nie chciane i nie tolerowane, wskutek czego obniżają 
subiektywnie odczuwaną, jakość życia [1]. Oddziaływanie hałasu na ogólny stan zdrowia człowieka 
zależy od wielu czynników m.in. wartości poziomu hałasu, częstości występowania, długości 
 i charakteru oddziaływania.   
 Dotychczasowe wyniki badań przeprowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 
wskazują, że zagrożenie nadmiernym hałasem w Polsce jest powszechne i ma tendencję wzrostową 
[2].  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został ustawowo zobowiązany do oceny stanu 
akustycznego środowiska na terenach nieobjętych obowiązkiem opracowania map akustycznych. 

Podstawowym kryterium oceny hałasu w środowisku są dopuszczalne poziomy na danym terenie, 
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska. 
 Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska. 
W szczególności poprzez: utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym 
poziomie lub zmniejszenie poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 
dotrzymany. Do realizacji tego celu służą m.in.: programy ochrony, pozwolenia emisyjne oraz 
rozwiązania techniczne ukierunkowane na źródła lub minimalizujące oddziaływania. 

W niniejszej ocenie zaprezentowano stan klimatu akustycznego na obszarze województwa 
podkarpackiego w świetle badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie w 2009 roku w ramach realizacji „Programu monitoringu środowiska w 
województwie podkarpackim na lata 2007-2009”. Badania prowadzone były w podsystemie 
monitoringu hałasu, którego podstawowym celem jest wykrywanie i ewidencjowanie obszarów 
zagrożonych nadmiernym hałasem.  

Do najpowszechniejszych i najbardziej uciążliwych źródeł hałasu na terenie województwa 
podkarpackiego należy hałas komunikacyjny. Zaobserwowany w regionie w ostatnich latach 
dynamiczny wzrost liczby pojazdów odgrywa istotną rolę w kształtowaniu klimatu akustycznego 
środowiska i ma decydujący wpływ na poziomy hałasu komunikacyjnego, szczególnie w centrach 
miast oraz miejscowościach położonych przy głównych szlakach tranzytowych.  

Hałas przemysłowy stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym. W ostatnich latach widoczny jest 
spadek emisji hałasu do środowiska z dużych zakładów przemysłowych. Uciążliwością akustyczną 
odznaczają się niewielkie zakłady produkcyjne, usługowe, a także prowadzące działalność 
rozrywkową [3]. 

Na terenie województwa nie prowadzi się badań emisji hałasu lotniczego w strefach 
przylotniskowych. Uciążliwości i oddziaływanie hałasu lotniczego pojedynczych przelotów 
samolotów mają charakter lokalny.  
 W rozdziałach 1 i 2 przedstawiono wybrane podstawy prawne dotyczące oceny hałasu oraz 
zakres i metodykę pomiarów. W rozdziałach 3 do 5 zawarto informacje z zakresu badań 
monitoringowych hałasu zrealizowanych na wybranych terenach województwa podkarpackiego 
 w 2009 roku przez WIOŚ. Rozdział 6 stanowi podsumowanie pracy. 
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Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2009 r.  

2. Podstawy prawne oceny hałasu  

 Podstawowym aktem prawnym w zakresie ochrony środowiska przed hałasem jest ustawa z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Uregulowania prawne zapisane w tej ustawie oparte 
zostały na zapisach dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.  
 Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normującym dopuszczalne poziomy hałasu jest 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku. Wartości dopuszczalnych poziomów hałasu zależne są od funkcji 
urbanistycznej, jaką spełnia dany teren. 

Poniżej zastawiono najważniejsze akty prawne, regulujące zasady prowadzenia monitoringu 
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 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 przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, 
oraz terminów i sposobów ich prezentacji, 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania wartości 
wskaźnika hałasu L(DWN), 

− 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 2009 roku dokonano  
na podstawie wyników pomiaru poziomu hałasu określonego wskaźnikami: LDWN i LN w oparciu  
o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. Wartości poziomów dopuszczalnych przedstawiono w tabeli 2.1. 
 
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 LDWN i LN, w zakresie 
prowadzenia długookresowej polityki ochrony przed hałasem [4]. 

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. 
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3. Zakres i metodyka pomiarów  

 Oceny klimatu akustycznego na terenie województwa podkarpackiego w 2009 roku dokonano  
w oparciu o wyniki badań realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska. Pomiary wykonano zgodnie z programem określonym w Aneksie nr 2 do 
„Programu monitoringu środowiska w województwie podkarpackim na lata 2007–2009”.  
 Do oceny i na potrzeby realizowania długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska 
przed hałasem wykorzystano następujące wskaźniki: 

 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 
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). 

 Pomiary wykonywano w oparciu o własną procedurę badawczą Laboratorium WIOŚ  
w Rzeszowie metodą pomiarów bezpośrednich z wykorzystaniem próbkowania [5]. Natężenie hałasu 
rejestrowano miernikiem poziomu dźwięku posiadającym ważne świadectwo legalizacji, przy stałej 
czasowej FAST i charakterystyce korekcyjnej A. Wartość przedziału niepewności rozszerzonej 
oszacowana dla poziomu ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 została wyznaczona 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie EA-4/16 i dla wszystkich badanych w 2009 roku 
punktów pomiarowo-kontrolnych wynosiła ± 2 dB. 

Przy wyborze lokalizacji punktów kierowano się zasadą reprezentatywności pomiarów hałasu  
dla możliwie najdłuższego, akustycznie jednorodnego odcinka ciągu komunikacyjnego. Punkty 
pomiarowe zlokalizowano w zależności od celów pomiaru, charakterystyk, usytuowania źródeł hałasu  
oraz pokrycia i zagospodarowania terenu.  

Podczas prowadzonych badań w punkcie pomiarowo-kontrolnym 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 lekkie i ciężkie.  

Realizując zadania z zakresu monitoringu hałasu, WIOŚ w Rzeszowie wykonał badania 
długookresowe w 10 punktach pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na obszarze trzech 
miejscowości:  
1. Nowa Dęba - 4 punkty pomiarowe,  
2. Kolbuszowa - 4 punkty pomiarowe, 
3. Polańczyk - 2 punkty pomiarowe. 

Dla miejscowości Nowa Dęba i Kolbuszowa długość pomiarów wyniosła po 12 dób, z czego: 
 4 doby w dni powszednie w okresie wiosennym, 
 4 doby w dni powszednie w okresie jesienno-zimowym oraz 4 doby podczas weekendu. 

Dla miejscowości Polańczyk łączna długość pomiarów wyniosła 8 dób, z czego: 
 2 doby w dni powszednie oraz 2 doby podczas weekendu w okresie letnim, 
 2 doby w dni powszednie oraz 2 doby podczas weekendu w okresie jesienno-zimowym.  

4. Monitoring hałasu komunikacyjnego w miejscowości Nowa Dęba  

 Pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie miejscowości Nowa Dęba prowadzono  
w sąsiedztwie głównej trasy tranzytowej miasta (drogi krajowej nr 9, trasy europejskiej E 371)  
w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych w okresie wiosennym oraz jesienno-zimowym.  

Charakterystykę punktów pomiarowo-kontrolnych oraz uzyskane wyniki pomiarów zestawiono  
w tabelach 4.1 - 4.4.  

Obszary objęte badaniem stanowiły tereny zabudowy mieszkaniowej: jednorodzinnej  
i wielorodzinnej oraz tereny z usługami rzemieślniczymi, 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 [4].  
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Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2009 r.  

 Wartość długookresowego średniego poziomu dźwięku LDWN kształtowała się w zakresie  
od 61 dB (ul. Konopnickiej) do 72 dB (ul. Łagockiego i ul. Rzeszowska), zaś dla  
LN w granicach od 55  dB (ul. Konopnickiej) do 67 dB (ul. Łagockiego i ul. Rzeszowska).  

We wszystkich 4 punktach pomiarowo-kontrolnych niedotrzymana została wartość 
długookresowego średniego poziomu dźwięku LDWN i LN. Wielkości przekroczeń dla LDWN zawierały 
się w przedziale od 1 dB (ul. Konopnickiej) do 12 dB (ul. Łagockiego i ul. Rzeszowska), natomiast dla 
LN od 5 dB (ul. Konopnickiej) do 17 dB (ul. Łagockiego i ul. Rzeszowska).  

Najwyższe natężanie ruchu drogowego zanotowano przy ulicach: Rzeszowskiej i Łagockiego, 
zarejestrowane wartości kształtowały się na poziomie od 558 poj/h do 1314 poj/h. Procentowy udział 
pojazdów ciężarowych w całkowitym ruchu wyniósł maksymalnie 47 % w punkcie pomiarowym 
zlokalizowanym przy ulicy Łagockiego, w pozostałych punktach zawierał się w przedziale od 1 %  
do 32 % . 
 
 
Tabela 4.1. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego w miejscowości 

Nowa Dęba [6]. 

Nr 
pkt Nazwa ulicy

Położenie punktu 
pomiarowo-
kontrolnego

Rodzaj  i typ drogi
Współrzędne geograficzne 

punktu  
pomiarowo-kontrolnego

1. Łagockiego w otoczeniu zabudowy 
jednorodzinnej,  
20 m od skraju jezdni,  
na wysokości 4 m 

krajowa nr 9  
przejście graniczne  
Barwinek - Warszawa 
tranzytowa 

50o25’46,5” 21o45’02,2” 

2. Rzeszowska w otoczeniu zabudowy 
wielorodzinnej,  
8 m od skraju jezdni, 
na wysokości 4 m 

krajowa nr 9,  
przejście graniczne 
Barwinek – Warszawa, 
tranzytowa 

50o24’46,2” 21o45’13,2” 

3. Konopnickiej w otoczeniu zabudowy 
jednorodzinnej,  
4 m od skraju jezdni, 
na wysokości 4 m 

droga gminna 50o25’31,0” 21o44’51,2” 

4. Kościuszki w otoczeniu zabudowy 
wielorodzinnej,   
4 m od skraju jezdni, 
na wysokości 4 m 

droga gminna 50o25’07,6” 21o44’56,2” 

 
 
 
Tabela 4.2. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego w miejscowości 

Nowa Dęba [6]. 

Odległość linii zabudowy 
od drogi 

Wysokość linii zabudowy 
po stronie wykonywana 

Liczba obiektów 
bezpośrednio 

eksponowanych na hałas Nr 
pkt. Nazwa ulicy po stronie 

wykonywania 
pomiaru 

[m] 

po 
przeciwnej

stronie 
[m] 

po stronie 
wykonywania 

pomiaru 
[m] 

po 
przeciwnej 

stronie 
[m] 

po stronie 
wykonywania 

pomiaru 

po 
przeciwnej 

stronie 

1. Łagockiego 10 10 7 7 2 4 
2. Rzeszowska 30 - 15 - 5 - 
3. Konopnickiej 20 20 7 7 5 5 
4. Kościuszki 30 - 15 - 3 - 
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Tabela 4.3. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów  
w miejscowości Nowa Dęba [7]. 

Natężenie ruchu pojazdów 
[liczba pojazdów/godz.]*Nr 

pkt. Nazwa ulicy Data 
pomiaru

ogółem pojazdy 
lekkie

pojazdy 
ciężkie

Procentowy udział 
pojazdów ciężkich w 

strumieniu ruchu  
 [%]

18.06.2009 822 675 147 18 
05.11.2009 781 667 114 15 1. Łagockiego 
07.11.2009 1314 702 612 47 
15.06.2009 762 603 159 21 
02.11.2009 822 654 168 20 2. Rzeszowska 
15.11.2009 558 456 102 18 
17.06.2009 93 87 6 7 
04.11.2009 78 72 6 8 3. Konopnickiej 
08.11.2009 74 50 24 32 
16.06.2009 246 204 42 17 
03.11.2009 264 240 24 9 4. Kościuszki 
14.11.2009 67 66 1 1 

* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale czasu jednej godziny w porze dnia. 
 
Tabela 4.4. Wyniki pomiarów długookresowego średniego poziomu dźwięku w miejscowości Nowa Dęba [7]. 

Nr 
pkt. Nazwa ulicy

Dopuszczalny 
poziom 

L  [dB]DWN

LDWN
[dB] 

Wielkość 
przekroczenia

[dB] 

Dopuszczalny 
poziom 
LN [dB] 

LN
[dB] 

Wielkość 
przekroczenia

[dB] 
1. Łagockiego 60 72 12 50 67 17 
2. Rzeszowska 60 72 12 50 67 17 
3. Konopnickiej 60 61 1 50 55 5 
4. Kościuszki 60 65 5 50 59 9 

 

Ryc. 4.1. Nowa Dęba – długookresowy średni poziomu dźwięku w 2009 roku [7]. 
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5. Monitoring hałasu komunikacyjnego w miejscowości Kolbuszowa  

 Pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie miasta Kolbuszowa prowadzono w bezpośrednim 
sąsiedztwie odcinków ciągów komunikacyjnych: drogi krajowej nr 9, dróg wojewódzkich: 875, 987 
oraz trasy europejskiej E371 w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych.  

Charakterystykę punktów pomiarowo-kontrolnych oraz wyniki pomiarów zestawiono w tabelach 
5.1 - 5.4. 
 Obszary objęte badaniem stanowiły tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 
rzemieślniczymi oraz obszarami produkcyjno-usługowymi, przemysłowymi, składowymi, 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 [4].  
 Wartości długookresowych średnich poziomów dźwięku dla: LDWN mieściły się w zakresie  
od 67 dB (ul. Piłsudskiego) do 75 dB (ul. Rzeszowska), zaś dla LN od 61 dB  
(ul. Piłsudskiego) do 69 dB (ul. Rzeszowska).  

We wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych odnotowano przekroczenie standardów 
akustycznych. Najniższe przekroczenie dopuszczalnego długookresowego średniego poziomu 
odnotowano w rejonie ulicy Piłsudskiego: LDWN o 7 dB i LN o 11 dB, zaś najwyższe przekroczenie 
dopuszczalnego długookresowego średniego poziomu odnotowano w rejonie ulicy Rzeszowskiej: 
LDWN o 15 dB i LN o 19 dB. 

W rejonie ulicy Rzeszowskiej zarejestrowano także najwyższe natężenie ruchu pojazdów ponad 
1000 poj/h oraz maksymalny 21 % udział pojazdów ciężarowych w strumieniu ruchu, w pozostałych 
punktach pomiarowo-kontrolnych mieścił się w zakresie od 3 % do 21 %. 
 
Tabela 5.1. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego w miejscowości 

Kolbuszowa [6]. 

Nr 
pkt. Nazwa ulicy 

Położenie punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Rodzaj i typ drogi 
Współrzędne geograficzne 

punktu  
pomiarowo-kontrolnego 

1. Rzeszowska 
okolica ronda,  
4 m od skraju jezdni,  
na wysokości 4 m 

krajowa nr 9 
przejście graniczne Barwinek 
– Warszawa tranzytowa 

50o14’26,8” 21o46’45,9” 

2. Piłsudskiego 

w otoczeniu zabudowy 
jednorodzinnej,  
4 od skraju jezdni,  
na wysokości 4 m 

wojewódzka nr 987 
Kolbuszowa – Sędziszów 
Małopolski 

50o14’21,9” 21o46’19,7” 

3. Sokołowska 

w otoczeniu zabudowy 
jednorodzinnej,  
3 m od skraju jezdni,  
na wysokości 4 m 

wojewódzka nr 875 
Mielec-Leżajsk tranzytowa 50o15’00,8” 21o47’18,2” 

4. Narutowicza 

w otoczeniu zabudowy 
jednorodzinnej,  
5 m od skraju jezdni, 
na wysokości 4 m 

wojewódzka nr 875 
Mielec-Leżajsk tranzytowa 50o14’53,6” 21o46’13,8” 

 
Tabela 5.2. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego w miejscowości 

Kolbuszowa [6]. 

Odległość linii zabudowy 
od drogi 

Wysokość linii zabudowy 
po stronie wykonywana 

Liczba obiektów 
bezpośrednio 

eksponowanych na hałas Nr 
pkt. 

Nazwa 
ulicy po stronie 

wykonywania 
pomiaru 

[m] 

po 
przeciwnej

stronie 
[m] 

po stronie 
wykonywania 

pomiaru 
[m] 

po 
przeciwnej

stronie 
[m] 

po stronie 
wykonywania 

pomiaru 

po 
przeciwnej

stronie 

1. Rzeszowska 15 30 10 10 1 2 
2. Piłsudskiego 4 3 7 7 4 3 
3. Sokołowska 10 10 10 10 2 3 
4. Narutowicza 10 10 7 7 1 3 
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Tabela 5.3. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów  

w miejscowości Kolbuszowa [7].  
Natężenie ruchu pojazdów 
[liczba pojazdów/godz.]*Nr 

punktu Nazwa ulicy Data 
pomiaru ogółem pojazdy 

lekkie 
pojazdy 
ciężkie 

Procentowy udział 
pojazdów ciężkich w 

strumieniu ruchu 
[%] 

25.06.2009 1276 1132 144 11 
28.10.2009 1338 1116 222 17 1. Rzeszowska 
21.11.2009 810 636 174 21 
24.06.2009 480 438 42 9 
29.10.2009 588 540 48 8 2. Piłsudskiego 
24.10.2009 142 138 4 3 
09.06.2009 481 400 81 17 
27.10.2009 420 378 42 10 3. Sokołowska 
14.11.2009 331 297 34 10 
23.06.2009 534 450 84 16 
30.10.2009 618 486 132 21 4. Narutowicza 
31.10.2009 480 393 87 18 

* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale czasu jednej godziny w porze dnia. 
 
Tabela 5.4. Wyniki pomiarów długookresowego średniego poziomu dźwięku w miejscowości Kolbuszowa [7]. 

Nr 
pkt. Nazwa ulicy 

Dopuszczalny 
poziom  

LDWN [dB] 

LDWN
[dB] 

Wielkość 
przekroczenia 

[dB] 

Dopuszczalny 
poziom  
LN [dB] 

LN
[dB] 

Wielkość 
przekroczenia 

[dB] 
1. Rzeszowska 60 75  15 50 69  19 
2. Piłsudskiego 60 67  7 50 61  11 
3. Sokołowska 60 71  11 50 66  16 
4. Narutowicza 60 71  11 50 66  16 

 

 

Ryc. 5.1. Kolbuszowa – długookresowy średni poziomu dźwięku w 2009 roku [7]. 
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6. Monitoring hałasu komunikacyjnego w miejscowości Polańczyk  

W miejscowości Polańczyk pomiary hałasu komunikacyjnego prowadzono w sąsiedztwie ciągu 
komunikacyjnego drogi gminnej i drogi wojewódzkiej nr 894 w 2 punktach pomiarowo–kontrolnych.  

Charakterystykę punktów oraz uzyskane wyniki pomiarów zestawiono w tabelach 6.1 – 6.4. 
Badaniami objęto dwa obszary: strefę „A” ochrony uzdrowiskowej oraz teren zabudowy 

mieszkaniowej, jednorodzinnej z działalnością usługową, dla których zgodnie z kryteriami ustalonymi 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku dopuszczalne długookresowe 
poziomy hałasu wynoszą [4]:  
1. dla terenu strefy ochronnej „A” uzdrowiska LDWN = 50 dB, a LN = 45 dB, 
2. dla terenu zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z działalnością usługową LDWN = 60 dB,  

a LN = 50 dB. 
 Długookresowy średni poziom hałasu LDWN dla obu punktów pomiarowo kontrolnych kształtował 
się na poziomie od 62 dB do 63 dB, zaś LN w zakresie od 55 dB do 56 dB. W obu punktach 
pomiarowych stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do 
funkcji spełnianej przez teren w rejonie badań. 
 Wielkość przekroczeń dla LDWN zawierała się w przedziale od 2 dB (ul. Bieszczadzka) do 13 dB 
(ul. Zdrojowa), zaś LN od 5 dB do 11 dB. 
 Natężenie ruchu pojazdów kształtowało się w zakresie od 84 poj/h do 792 poj/h. Procentowy 
udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu oscylował w granicach od 2 % do 21 %. 
 Odnotowane przekroczenia poziomów dopuszczalnych przy ul. Zdrojowej związane  
są prawdopodobnie ze wzmożonym ruchem pojazdów w sezonie letnim. Jest to szczególnie 
niepokojące, gdyż dotyczy strefy „A” ochrony uzdrowiskowej oraz bezpośredniego sąsiedztwa 
obiektów sanatoryjnych.  

Poprzednie pomiary hałasu drogowego w miejscowości Polańczyk wykonano w roku 2002. 
Oceny dokonano na podstawie wartości równoważnego poziom dźwięku A dla pory dnia i dla pory 
nocy. Wskaźniki te wykorzystywane są do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska,  
w odniesieniu do jednej doby. Dlatego też niemożliwe jest porównanie otrzymanych wówczas 
wyników z aktualnymi. 

 
 

Tabela 6.1. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego w miejscowości  
Polańczyk [6]. 

Nr 
pkt. 

Nazwa 
ulicy 

Położenie punktu 
pomiarowo-kontrolnego Rodzaj i typ drogi 

Współrzędne geograficzne 
punktu  

pomiarowo-kontrolnego 

1. Zdrojowa 
centralna część uzdrowiska,  
2,5 m od skraju jezdni, na 
wysokości 4 m 

gminna, lokalna 22º 25’59,8” 49º 22’22,0” 

2. Bieszczadz
ka 

centralna część miejscowości 
powyżej skrzyżowania 
z ul. Zdrojową, 
7 m od skraju jezdni,  
na wysokości 4 m 

wojewódzka  
nr 894  
Hoczew-Polańczyk- 
Czarna Góra, 
tranzytowa 

22º 25’15,2” 49º 22’12,1” 

 
 
Tabela 6.2. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego w miejscowości 

Polańczyk [6]. 

Odległość linii zabudowy 
od drogi 

Wysokość linii zabudowy 
po stronie wykonywana 

Liczba obiektów 
bezpośrednio 

eksponowanych na hałas Nr 
pkt. Nazwa ulicy po stronie 

wykonywania 
pomiaru 

[m] 

po 
przeciwnej

stronie 
[m] 

po stronie 
wykonywania 

pomiaru 
[m] 

po 
przeciwnej

stronie 
[m] 

po stronie 
wykonywania 

pomiaru 

po 
przeciwnej

stronie 

1. Zdrojowa 40 40 15 15 2 1 
2. Bieszczadzka 30 20 10 10 1 3 
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Tabela 6.3. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów  
w miejscowości Polańczyk [7].  

Natężenie ruchu pojazdów 
[liczba pojazdów/godz.]*

Nr 
punktu Nazwa ulicy Data 

pomiaru ogółem pojazdy  
lekkie 

pojazdy 
ciężkie 

Procentowy 
udział 

pojazdów 
ciężkich w 
strumieniu 
ruchu  [%] 

2009-07-02 269 264 5 2 
2009-07-04 315 308 7 2 
2009-12-06 90 90 - - 1. ul. Zdrojowa 

2009-12-07 84 78 6 7 
2009-07-03 621 611 10 2 
2009-07-05 792 780 12 2 
2009-12-04 252 198 54 21 2. ul. Bieszczadzka 

2009-12-05 258 216 42 16 
* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale czasu jednej godziny w porze dnia. 
 
 
Tabela 6.4. Wyniki pomiarów długookresowego średniego poziomu dźwięku w miejscowości Polańczyk [7]. 

Nr 
pkt. Nazwa ulicy 

Dopuszczalny 
poziom 

LDWN [dB] 

LDWN
[dB] 

Wielkość 
przekroczenia 

[dB] 

Dopuszczalny 
poziom  
LN [dB] 

LN
[dB] 

Wielkość 
przekroczenia

[dB] 
1. Zdrojowa 50 63 13 45 56 11 
2. Bieszczadzka 60 62 2 50 55 5 

 

 

 

Ryc. 6.1. Polańczyk – długookresowy średni poziomu dźwięku w 2009 roku [7]. 
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7. Podsumowanie  

1. W województwie podkarpackim nadal głównym źródłem hałasu w środowisku jest komunikacja i 
transport samochodowy. Wyniki pomiarów natężenia hałasu przeprowadzonego w 2009 roku w 
ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze trzech miejscowości: Kolbuszowa, 
Nowa Dęba i Polańczyk wskazują na przekroczenia dopuszczalnych norm we wszystkich 
punktach pomiarowo-kontrolnych.  
Najwyższe przekroczenie LDWN odnotowano w miejscowości Kolbuszowa (wielkość 
przekroczenia wyniosła 15 dB), zaś najniższe w miejscowości Nowa Dęba (wielkość 
przekroczenia 1 dB).  
Najwyższe przekroczenie LN zarejestrowano w miejscowości Nowa Dęba (wielkość 
przekroczenia 17 dB), zaś najniższe w miejscowościach: Nowa Dęba i Polańczyk (wielkość 
przekroczenia 5 dB). 
 

2. Realizowane na terenie województwa podkarpackiego inwestycje stopniowo zmniejszają 
negatywne skutki nadmiernego hałasu na środowisko i zdrowie człowieka. Dlatego niezbędne 
jest dalsze kontynuowanie działań zarówno doraźnych krótkoterminowych, jak również 
wieloletnich inwestycji, zapewniających stopniowe ograniczanie ponadnormatywnych emisji 
hałasu do środowiska.  
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8. Spis tabel, rycin i literatury  

Tabele: 

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 LDWN  
i LN, w zakresie prowadzenia długookresowej polityki ochrony przed hałasem. 

Tabela 4.1. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego  
w miejscowości Nowa Dęba. 

Tabela 4.2. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego  
w miejscowości Nowa Dęba. 

Tabela 4.3.  Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów  
w miejscowości Nowa Dęba. 

Tabela 4.4.  Wyniki pomiarów długookresowego średniego poziomu dźwięku w miejscowości Nowa Dęba. 
Tabela 5.1.  Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego  

w miejscowości Kolbuszowa. 
Tabela 5.2. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego  

w miejscowości Kolbuszowa. 
Tabela 5.3.  Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów  

w miejscowości Kolbuszowa.  
Tabela 5.4. Wyniki pomiarów długookresowego średniego poziomu dźwięku w miejscowości Kolbuszowa. 
Tabela 6.1. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego  

w miejscowości Polańczyk. 
Tabela 6.2. Charakterystyka punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu drogowego  

w miejscowości Polańczyk. 
Tabela 6.3 Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów 

miejscowości.  
Tabela 6.4. Wyniki pomiarów długookresowego średniego poziomu dźwięku w miejscowości Kolbuszowa. 

Ryciny: 

Ryc. 4.1.  Nowa Dęba – długookresowy średni poziomu dźwięku w 2009 roku. 
Ryc. 5.1.  Kolbuszowa – długookresowy średni poziomu dźwięku w 2009 roku. 
Ryc. 6.1.  Polańczyk – długookresowy średni poziomu dźwięku w 2009 roku. 
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