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1. PODSTAWY PROGRAMU 

„Program ochrony �rodowiska przed hałasem” dla terenów, na których poziom 

hałasu przekracza poziom dopuszczalny w Gminie Miasto Rzeszów (zwany równie� 

w dalszej cz��ci opracowania Programem) przygotowany został przez biuro EKKOM 

Sp. z o.o., w oparciu o Umow� Nr ZP.272.30.2012 zawart� z Gmin� Miasto 

Rzeszów. Poni�ej w tabl. 1.1 przedstawiono dane adresowe podmiotu 

odpowiedzialnego za koordynacj� działa� zwi�zanych z realizacj� Programu i jego 

wykonawcy. 

Tabl. 1.1 Dane identyfikacyjne podmiotów odpowiedzialnych za koordynacj� działa� 
zwi�zanych z realizacj� Programu 

Typ jednostki Nazwa jednostki Dane adresowe i kontaktowe 

Podmiot odpowiedzialny za 
koordynacj� działa� 

zwi�zanych z realizacj� 
Programu 

Prezydent Miasta Rzeszowa 

35-064 Rzeszów 

Rynek 1 

www.rzeszow.pl 

e-mail: umrz@erzeszow.pl, 

sr@erzeszow.pl  

Wykonawca Programu EKKOM Sp. z o.o. 

30-415 Kraków 

ul. Wadowicka 8i 

www.ek-kom.pl 

e-mail: biuro@ek-kom.pl 

 

Podstawami prawnymi realizacji Programu ochrony �rodowiska przed hałasem 

s� nast�puj�ce akty prawne:  

 Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 

2002 r. w sprawie oceny i zarz�dzania hałasem w �rodowisku [13], 

 Ustawa Prawo ochrony �rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity 

Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 z pó�niejszymi zmianami) wraz 

z rozporz�dzeniami wykonawczymi [1], 

 Ustawa z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku 

i jego ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na �rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z pó�n. zm.) [2], 

 Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 14 pa�dziernika 2002r. w sprawie 

szczegółowych wymaga�, jakim powinien odpowiada
 program ochrony 

�rodowiska przed hałasem (Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 1498) [7], 
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 Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 1 pa�dziernika 2007 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu danych uj�tych na mapach akustycznych oraz ich 

układu i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1340) [10], 

 Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku ( Dz. U. z 2007 r. Nr 120 poz. 

826 ) wraz z Rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 1 pa�dziernika 2012 

r. zmieniaj�cym rozporz�dzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w �rodowisku ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1109)  [9], 

 Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, 

linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja mo�e powodowa
 negatywne 

oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane 

sporz�dzanie map akustycznych oraz sposobów okre�lania granic terenów 

obj�tych tymi mapami (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 8) [11], 

 Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie 

wyników pomiarów prowadzonych w zwi�zku z eksploatacj� dróg, linii 

kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny by
 

przekazywane wła�ciwym organom ochrony �rodowiska oraz terminów 

i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 18, poz. 164) [12], 

 Ustawa z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o dost�pie do informacji publicznej (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z pó�n. zm.) [3], 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o �wiadczeniu usług drog� elektroniczn� (Dz. U. 

z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z pó�n. zm) [4], 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. 

U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z pó�n. zm.) [5], 

 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizuj�cych 

zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565 z pó�n. zm.) [6]. 

 Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 

sposobu ustalania wska�nika hałasu L(DWN) ( Dz. U. Nr 215 poz. 1414) [15] 

 

Dodatkowo, zgodnie z umow�, niniejszy Program został wykonany 

z uwzgl�dnieniem nast�puj�cych opracowa� i dokumentów: 

 Mapa akustyczna Rzeszowa [16], 

 Obowi�zuj�ce Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego [17], 
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 Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Rzeszowa [18], 

 Strategia Rozwoju Miasta Rzeszowa [25], 

 Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2005 – 

2013 [26], 

 Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2010 – 

2015 [27], 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa [28].  

 

2. CEL I ZAKRES PROGRAMU 

Celem niniejszego Programu ochrony �rodowiska przed hałasem dla Miasta 

Rzeszowa jest okre�lenie niezb�dnych priorytetów i wskazanie działa� maj�cych na 

celu zmniejszenie uci��liwo�ci i ograniczenie poziomu hałasu. Program wykonywany 

jest na obszarze pokrywaj�cym si� z zakresem map akustycznych.  

Zakres Programu obejmuje analiz� przede wszystkim tych obszarów, 

poło�onych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Rzeszów, dla których 

wska�nik M (wyznaczony na podstawie mapy akustycznej Rzeszowa) przyjmuje 

najwi�ksze warto�ci. W ramach programu przedstawiono szereg zalece� 

o charakterze rozwi�za� technicznych, jak i wskazano kierunki innych działa�, 

których realizacja pozwoli w najwi�kszym stopniu osi�gn�
 wyznaczony cel. 

Program ochrony �rodowiska przed hałasem jest w Rzeszowie opracowywany 

po raz pierwszy i zgodnie z Prawem ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150 z pó�n. zm.) b�dzie aktualizowany co pi�
 lat, przy czym ka�de nast�pne 

opracowanie Programu b�dzie te� stanowiło podsumowanie i weryfikacj� 

poprzedniego.  

Reasumuj�c, niniejszy Program wraz z innymi miejskimi dokumentami 

strategicznymi, wpisuj�c si� w długoterminowy plan ochrony mieszka�ców miasta 

przed hałasem stanowi wa�ny element polityki ekologicznej miasta. 
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3. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 

a) Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

25 czerwca 2002 r. odnosz�ca si� do oceny i zarz�dzania poziomem 

hałasu w �rodowisku  

 

Dyrektywa Unii Europejskiej 2002/49/WE nakłada na Pa�stwa Członkowskie 

Unii Europejskiej obowi�zek sporz�dzania planów działa� dla potrzeb zarz�dzania 

problemami hałasu i skutkami oddziaływania hałasu dla: 

 obszarów poło�onych w pobli�u głównych dróg o obci��eniu ruchem 

powy�ej sze�ciu milionów przejazdów rocznie, głównych linii 

kolejowych o obci��eniu ruchem powy�ej 30 tysi�cy przejazdów 

poci�gów rocznie i głównych lotnisk, 

 aglomeracji o liczbie mieszka�ców powy�ej 100 tysi�cy.  

Plany, o których mowa, maj� tak�e słu�y
 ochronie obszarów ciszy przed 

zwi�kszeniem hałasu. Minimalne wymagania jakie powinny spełnia
 plany działa� 

okre�lono w zał�czniku V Dyrektywy. Przedstawiono w nim m.in. zestawienie 

elementów jakie powinien posiada
 plan działa� oraz ogóln� propozycj� konkretnych 

działa�, jakie wła�ciwe władze mog� podejmowa
 w celu zmniejszenia 

oddziaływania hałasu. 

 

b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony �rodowiska 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pó�n. zm.)  

 

Podstawowym aktem prawnym, z którego wynika konieczno�
 sporz�dzenia 

Programu ochrony �rodowiska przed hałasem dla Gminy Miasto Rzeszów jest 

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska (tekst jednolity 

Dz. U. z 2008 r. Nr 25,poz. 150 z pó�n. zm.). Zgodnie z zapisami art. 119 ust.1 

„dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy si� 

programy ochrony �rodowiska przed hałasem, których celem jest dostosowanie 

poziomu hałasu do dopuszczalnego”.  

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo ochrony �rodowiska Program ochrony 

�rodowiska przed hałasem powinien by
 wykonany w terminie 1 roku od dnia 

przedstawienia mapy akustycznej przez podmiot zobowi�zany do jej sporz�dzenia. 

Programy te powinny by
 aktualizowane co najmniej raz na 5 lat. 
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W przypadku zaistnienia okoliczno�ci uzasadniaj�cych zmian� programu 

ochrony �rodowiska przed hałasem lub zmian� harmonogramu realizacji 

poszczególnych zada�, programy mog� by
 aktualizowane cz��ciej. 

Prawo ochrony �rodowiska reguluje równie� kwestie zwi�zane z udziałem 

społecze�stwa w post�powaniu, którego przedmiotem jest sporz�dzenie programu 

ochrony �rodowiska przed hałasem. 

 

c) Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 14 pa�dziernika 2002 r. 

w sprawie szczegółowych wymaga�, jakim powinien odpowiada� program 

ochrony przed hałasem (Dz. U.  z 2002 r. Nr 179, poz. 1498)  

 

Zapisami art. 119 ust. 3 ustawy Prawo ochrony �rodowiska Minister wła�ciwy 

do spraw �rodowiska został zobowi�zany do okre�lenia w drodze rozporz�dzenia 

szczegółowych wymaga�, jakim powinien odpowiada
 program ochrony �rodowiska 

przed hałasem. Wypełnieniem tego zapisu PO� jest rozporz�dzenie w sprawie 

szczegółowych wymaga�, jakim powinien odpowiada
 program ochrony �rodowiska 

przed hałasem z dnia 14 pa�dziernika 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1498). 

Okre�lono w nim, i� ka�dy program powinien si� składa
 z cz��ci: 

 opisowej, 

 wyszczególniaj�cej ograniczenia i obowi�zki wynikaj�ce z realizacji 

programu, 

 uzasadnienia zakresu zagadnie�.  

Dla ka�dej z tych cz��ci analizowany akt prawny podaje szczegółowy zakres 

merytoryczny.  

Dodatkowo rozporz�dzenie podaje wytyczne do harmonogramu realizacji 

poszczególnych zada� okre�lonych w programie, które powinny zosta
 zrealizowane 

w celu poprawy stanu klimatu akustycznego na analizowanym terenie. Zgodnie z §7 

pkt. 2 kolejno�
 realizacji zada� programu na terenach mieszkaniowych powinna by
 

ustalona w oparciu o wska�nik charakteryzuj�cy wielko�
 przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu hałasu oraz liczb� mieszka�ców na danym terenie 

(tzw. wska�nik M).  
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Zgodnie z rozporz�dzeniem [7] ustala si� go w nast�puj�cy sposób: 

)110(1.0M 1.0 −= ∆Lm  

gdzie: 

M – warto�
 wska�nika, 

�L – wielko�
 przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dB, 

m – liczba mieszka�ców na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym. 

W pierwszej kolejno�ci powinny by
 wykonane zadania na terenach, na których 

wska�nik M osi�ga najwi�ksze warto�ci.  

 

d) Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 

sposobu ustalania warto�ci wska�nika hałasu L (DWN) 

(Dz. U. Nr 215, poz. 1414) 

 

W niniejszym rozporz�dzeniu okre�lono sposób według, którego wyznacza si� 

wska�nik LDWN. Zgodnie z zapisami tego aktu prawnego [8] jest on nast�puj�cy: 

( ) ( )
��

�
��

� ++= ++ 101.051.01.0
DWN 10

24
8

10
24
4

10
24
12

lg10L NWD LLL
 

gdzie: 

LDWN – oznacza długookresowy �redni poziom d�wi�ku A wyra�ony 

w decybelach (dB), wyznaczony w ci�gu wszystkich dób roku, 

z uwzgl�dnieniem 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), 

LD – oznacza długookresowy �redni poziom d�wi�ku A wyra�ony w decybelach 

(dB), wyznaczony w ci�gu wszystkich pór dnia w roku (rozumianych jako 

przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00), 

LW – oznacza długookresowy �redni poziom d�wi�ku A wyra�ony w decybelach 

(dB), wyznaczony w ci�gu wszystkich pór wieczoru w roku (rozumianych 

jako przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00),  

LN – oznacza długookresowy �redni poziom d�wi�ku A wyra�ony w decybelach 

(dB), wyznaczony w ci�gu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako 

przedział czasu od godz. 22:00 do godz.6:00). 
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Poziom dzienno - wieczorowo - nocny jest drugim obok wska�nika LN, 

poziomem d�wi�ku, w odniesieniu do którego wyznacza si� przekroczenia warto�ci 

dopuszczalnych w długookresowej polityce zarz�dzania hałasem czyli przy 

sporz�dzaniu map akustycznych i programów ochrony �rodowiska przed hałasem.  

Nale�y zaznaczy
, �e wska�niki hałasu wykorzystywane do opracowania map 

akustycznych i programów ochrony �rodowiska przed hałasem (LDWN i LN) 

w znacznym stopniu ró�ni� si� od wska�ników wykorzystywanych do pozostałych 

opracowa� �rodowiskowych takich jak analizy porealizacyjne, raporty oddziaływania 

na �rodowisko czy przegl�dy ekologiczne (LAeqD i LAeqN). Zasi�gi oddziaływania 

akustycznego obliczone za pomoc� wska�ników długookresowych s� z reguły 

wi�ksze od wska�ników krótkookresowych (przedstawiono to na przykładach poni�ej 

- rys. 3.1 i rys. 3.2). Jest to skutkiem sztucznego powi�kszenia udziału hałasu 

generowanego w porze wieczoru o 5 dB  oraz w porze nocnej o 10 dB we wzorze, 

przy pomocy którego oblicza si� wska�nik LDWN [8]. Warto�ci dopuszczalne poziomu 

hałasu w �rodowisku okre�lone w rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska [9] dla obu 

wska�ników ró�ni� si� mi�dzy sob� maksymalnie o 5 dB dla danego typu terenu. 

Mog� zatem zdarzy
 si� sytuacje, w których działania naprawcze proponowane do 

realizacji np. w ramach analizy porealizacyjnej nie b�d� skuteczne, je�eli b�d� 

oceniane przy u�yciu wska�ników długookresowych (np. na etapie realizacji 

programu ochrony �rodowiska przed hałasem). Nale�y pami�ta
, �e wska�niki 

długookresowe słu�� do planowania odpowiedniej polityki walki z hałasem i nie 

powinny by
 wykorzystywane w punktowych sytuacjach w celu oceny skuteczno�ci 

dora�nych działa� maj�cych na celu popraw� warunków akustycznych. W tym celu 

powinny by
 wykorzystywane wska�niki krótkookresowe LAeqD i LAeqN. 
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Rys. 3.1. Oddziaływanie akustyczne wybranego odcinka drogi przy zastosowaniu 
wska�ników LAeqD i LAeqN 

 

Rys. 3.2. Oddziaływanie akustyczne wybranego odcinka drogi przy zastosowaniu 
wska�nika LDWN 
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4. CZ��	 OPISOWA 

4.1. Opis obszaru obj�tego zakresem programu  

4.1.1. Poło�enie geograficzne 

Miasto Rzeszów usytuowane jest w południowo-wschodniej Polsce, 

na pograniczu dwóch makroregionów fizycznogeograficznych: północna i �rodkowa 

cz��
 miasta znajduje si� w obr�bie Kotliny Sandomierskiej, natomiast południowa 

cz��
 miasta zlokalizowana jest na Pogórzu �rodkowobeskidzkim.  

Teren Rzeszowa poło�ony jest w zlewni Wisłoka, który przepływa przez miasto 

tworz�c jego południkow� o�. Do najwi�kszych dopływów  prawobrze�nych Wisłoka 

nale�� – Stary Wisłok, Strug, Młynówka, Hermanówka, natomiast najwi�kszymi 

dopływami lewobrze�nymi s�: Przyrwa, Miko�ka, Paryja.  

Najni�ej poło�one tereny Rzeszowa znajduj� si� w Staromie�ciu  

( 197 m n.p.m.), a najwy�ej poło�ony punkt usytuowany jest w południowej cz��ci 

miasta  (384 m n.p.m.).[31]  

 

4.1.2. Informacje ogólne 

 

Rzeszów zajmuje powierzchni� 116.32 km2, co stawia to miasto na 20 miejscu 

w Polsce pod wzgl�dem powierzchni. Zdecydowan� wi�kszo�
 miasta zajmuj� 

tereny rolne – 73.52 km2 (63.2% powierzchni miasta) oraz tereny zurbanizowane – 

36.92 km2 (31.7% powierzchni miasta). Natomiast tereny le�ne i nieu�ytki zajmuj� 

4.81 ha, co stanowi ok. 4.1 % powierzchni miasta [32].  

Rzeszów zamieszkuje 182 087 osoby (�����������	�	�
�����������������������

��������� ������ ����������� !� "��#��� $������ %�������� &� �� ���� ��'��

����������� !� ��� ������ ������ ��  ������� �� %��������� ��� ����(���� ������������

������) [32]. 

Rzeszów jest wa�nym w�złem komunikacyjnym regionu. W granicach miasta 

przebiegaj� drogi krajowe: nr 4, 9 i 19 oraz linie kolejowe: nr 91 (ł�cz�ca stacj� 

Kraków Główny ze stacj� Medyka), nr 106 i nr 71. W odległo�ci ok. 10 km 

od centrum Rzeszowa znajduje si� mi�dzynarodowy port lotniczy Rzeszów – 

Jasionka posiadaj�cy drug� (po Ok�ciu) co do długo�ci drog� startow�.  
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4.2. Podanie narusze� dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku wraz 
z podaniem zakresu naruszenia 

W celu wykonania dokładnej oceny stanu akustycznego Rzeszowa, zgodnie 

z Prawem ochrony �rodowiska, w 2011 roku została sporz�dzona mapa akustyczna 

Miasta [16], która jest istotnym narz�dziem wspomagaj�cym prowadzenie polityki 

ekologicznej. Została ona w 2013 r. zaktualizowana w zwi�zku z wej�ciem w �ycie 

rozporz�dzenia Ministra �rodowiska zmieniaj�cego poziomy dopuszczalne hałasu 

w �rodowisku [9]. Mapa ta stanowi podstaw� do opracowania programu działa� 

ograniczaj�cych uci��liwo�ci akustyczne. Wspomaga równie� prawidłowe 

zarz�dzanie infrastruktur� miejsk� zwłaszcza w zakresie podejmowaniu decyzji 

dotycz�cych wykorzystania terenów pod cele inwestycyjne. Zawiera tak�e istotn� 

wiedz� na temat klimatu akustycznego miasta, poprzez uj�cie poziomów emisji, 

imisji, wra�liwo�ci akustycznej obszarów, jak równie� poziomów przekrocze� 

warto�ci dopuszczalnych okre�lonych wska�nikami LDWN i LN. W tym kontek�cie 

opracowana mapa akustyczna stanowi punkt wyj�cia do dalszych prac i analiz, 

w krótszej i dłu�szej perspektywie.  

Na podstawie mapy akustycznej wykonanej w 2011 r. i zaktualizowanej 

w 2013 r. do nowych warto�ci dopuszczalnych hałasu. [16] oraz: 

 dokonanej identyfikacji �ródeł hałasu kształtuj�cych klimat akustyczny 

na terenie Rzeszowa, 

 przeprowadzonej analizy uwarunkowa� akustycznych wynikaj�cych 

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium 

uwarunkowa� i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego, 

 zestawienia metod i wyników bada�, 

 okre�lenia liczby ludno�ci zagro�onej hałasem oraz przeprowadzonej 

analizy przewidywanych trendów zmian stanu akustycznego 

�rodowiska, 

w ramach opracowywania niniejszego Programu wybrano tereny o najwi�kszej 

warto�ci narusze� dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku. Na rys. 4.1 ÷ 

rys. 4.6 przedstawiono mapy przekrocze� dopuszczalnych poziomów hałasu 

wykonanych w ramach opracowania mapy akustycznej. Na podstawie analizy tych 

rysunków mo�na okre�li
 zakres narusze� dopuszczalnych poziomów hałasu na 

terenie miasta. 
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Rys. 4.1. Mapa przekrocze� poziomu hałasu pochodz�cego od ruchu samochodowego na terenie Miasta Rzeszowa - wska�nik 
LDWN [16] 
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Rys. 4.2. Mapa przekrocze� poziomu hałasu pochodz�cego od ruchu samochodowego na terenie Miasta Rzeszowa - wska�nik LN 
[16] 

 



 
„Program ochrony �rodowiska przed hałasem” dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w Gminie Miasto Rzeszów  

 - 17 -

 

Rys. 4.3. Mapa przekrocze� poziomu hałasu pochodz�cego od ruchu kolejowego na terenie Miasta Rzeszowa - wska�nik LDWN [16] 
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Rys. 4.4. Mapa przekrocze� poziomu hałasu pochodz�cego od ruchu kolejowego na terenie Miasta Rzeszowa - wska�nik LN [16] 
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Rys. 4.5. Mapa przekrocze� poziomu hałasu pochodz�cego od przemysłu na terenie Miasta Rzeszowa - wska�nik LDWN [16] 
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Rys. 4.6. Mapa przekrocze� poziomu hałasu pochodz�cego od przemysłu na terenie Miasta Rzeszowa - wska�nik LN [16] 
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Analizuj�c dane przestawione na powy�szych rysunkach nale�y stwierdzi
, 

�e zdecydowanie najwi�ksze przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu 

w �rodowisku powoduje ruch drogowy odbywaj�cy si� po ulicach miasta. Zarówno 

hałas kolejowy jak i przemysłowy powoduje mniej przekrocze� warto�ci 

dopuszczalnych ni� hałas komunikacyjny. Z tego typu sytuacj� mamy do czynienia 

w wi�kszo�ci głównych miast w Polsce. Najwi�ksze przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych hałasu mo�na zidentyfikowa
 na terenach s�siaduj�cych z drogami 

krajowymi nr 4, 9 i 19, drog� wojewódzk� nr 878 (al. Sikorskiego) oraz w centrum 

miasta. Poni�ej opisano zakres narusze� dopuszczalnych poziomów hałasu 

w �rodowisku w s�siedztwie głównych dróg i ulic zlokalizowanych w granicach Miasta 

Rzeszowa: 

− ul. Krakowska – do 15 dB, 

− ul. Witosa – do 10 dB, 

− al. Batalionów Chłopskich – do 10 dB, 

− al. Powsta�ców Warszawy – do 5 dB, 

− al. Armii Krajowej – do 10 dB, 

− ul. Lwowska – do 10 dB, 

− ul. Marszałkowska – do 5 dB, 

− ul. Warszawska – do 15 dB, 

− ul. Lubelska – do 10 dB, 

− ul. Okulickiego – do 10 dB, 

− ul. Wyzwolenia – do 10 dB, 

− ul. D�browskiego – do 10 dB, 

− ul. Podkarpacka – do 10 dB, 

− al. Sikorskiego – do 10 dB. 

W s�siedztwie pozostałych ulic przekroczenia warto�ci dopuszczalnych s� 

mniejsze. W wi�kszo�ci przypadków mieszcz� si� one w granicach do 5 dB. 

Du�o mniejsze przekroczenia warto�ci dopuszczalnych mo�na zaobserwowa
 

analizuj�c hałas generowany przez ruch kolejowy. Najwi�ksze przekroczenia 

poziomów dopuszczalnych wyst�puj� w miejscu przeci�cia linii kolejowej E30 

z al. Wojska Polskiego. Si�gaj� one w tym miejscu do 10 dB, natomiast na 

zdecydowanej wi�kszo�ci pozostałych obszarów, z którymi s�siaduj� linie kolejowe 

nie obserwuje si� narusze� dopuszczalnych poziomów hałasu, b�d� s� one 

nieznaczne.  
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Jeszcze korzystniej kształtuje si� klimat akustyczny w przypadku 

oddziaływania hałasu przemysłowego. W zasadzie naruszenia poziomów 

dopuszczalnych hałasu w �rodowisku wyst�puj� na bardzo małym obszarze i s� one 

mniejsze od 5 dB. W wi�kszo�ci przypadków funkcjonuj�cy w Rzeszowie przemysł 

nie narusza poziomów dopuszczalnych. 

 

4.2.1. Identyfikacja i charakterystyka �ródeł hałasu 

 

Rzeszów jest poło�ony w pasie europejskiej przestrzeni  wschód zachód 

w III Pan-Europejskim Korytarzu Transportowym, tak�e w przygranicznym obszarze 

Euroregionu Karpaty oraz planowanym Paneuropejskim Korytarzu Helsinki – Ateny 

(Via Carpatia – na podstawie Porozumienia ła�cuckiego z 2006 roku). 

Przez Rzeszów przebiegaj� kolejowe oraz drogowe mi�dzynarodowe trasy 

komunikacyjne w�ród których wymieni
 mo�na:  

− droga krajowa nr 4, 

− droga krajowa nr 9, 

− droga krajowa nr 19, 

− droga wojewódzka nr 878, 

− magistrala kolejowa E-30, 

− linia kolejowa nr 71, 

− linia kolejowa nr 106. 

Obecny układ komunikacyjny, zmuszaj�cy w wielu przypadkach do 

prowadzenia ruchu pojazdów przez miasto, generuje wi�kszy ni� dopuszczalny 

poziom d�wi�ku, a w niektórych punktach znacznie przekraczaj�cy warto�ci 

dopuszczalne. Tak�e główna linia kolejowa zlokalizowana na kierunku wschód – 

zachód w okolicach dzielnicy Zał��e oraz al. Wyzwolenia przechodzi przez tereny 

najbardziej zurbanizowane i g�sto zaludnione. Najbardziej uci��liwym i odczuwalnym 

dla mieszka�ców Rzeszowa jest zatem hałas drogowy, obejmuj�cy swoim 

oddziaływaniem teren prawie całego miasta (rejony wszystkich głównych arterii 

komunikacyjnych). Pozostałe grupy �ródeł hałasu (kolejowy, lotniczy, przemysłowy) 

maj� charakter lokalny. Zauwa�alne jest równie� nasilenie problemów akustycznych 

zwi�zanych z działalno�ci� zakładów produkcyjnych i usługowych oraz lokali 

rozrywkowych. 
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a) Hałas drogowy 

 
Aktualnie najwi�kszy wpływ na klimat akustyczny Rzeszowa ma ruch 

drogowy, który na przestrzeni lat ulega zwi�kszeniu poprzez wzrost ilo�ci pojazdów 

osobowych i ci��arowych. Hałas oddziałuj�c bezpo�rednio na tereny s�siaduj�cej 

zabudowy miejskiej stanowi główne �ródło zagro�enia. Stopie� tego zagro�enia 

zale�y przede wszystkim od typu drogi/ulicy oraz struktury rodzajowej pojazdów, 

a tak�e od rodzaju zabudowy zlokalizowanej w otoczeniu dróg.  

 Sie
 drogowa Rzeszowa charakteryzuje si� promienistym układem o silnym 

zorientowaniu w kierunku centrum. Na w�zeł zewn�trznej komunikacji drogowej 

w obr�bie Rzeszowa składaj� si�:  

− droga krajowa nr 4 (DK 4) – mi�dzynarodowa E-40 relacji Drezno – 

Zgorzelec – Wrocław – Katowice – Kraków – Rzeszów – Medyka – 

Lwów, 

− droga krajowa nr 9 (DK 9) – mi�dzynarodowa E-371 relacji Radom – 

Rzeszów – Barwinek – Koszyce, 

− droga krajowa nr 19 (DK 19) – relacji Białystok – Lublin – Rzeszów – 

ł�cz�ca si� dalej z drog� krajow� nr 9, 

− droga wojewódzka nr 878 (DW 878) – relacji Rzeszów – Dyl�gówka. 

Do sieci drogowej Rzeszowa zaliczaj� si� równie�: drogi powiatowe, drogi 

gminne i wewn�trzne. 

Niedostateczna ilo�ci przepraw mostowych, przej�
 dwupoziomowych 

na przeci�ciach dróg z liniami kolejowymi oraz brak dopełnienia układu drogowego 

po stronie północno-wschodniej w powi�zaniu z rozwojem motoryzacji spowodowały 

przekroczenia przepustowo�ci ulic w �ródmie�ciu oraz na obwodnicy �ródmiejskiej 

i trasach wylotowych. W przypadku obwodnicy �ródmiejskiej i tras wylotowych 

na zwi�kszenie ruchu wpływa równie� nakładanie ruchu wewn�trzmiejskiego.  

Na terenie Rzeszowa najistotniejszy udział w oddziaływaniach akustycznych 

odgrywaj� jednak drogi tranzytowe, charakteryzuj�ce si� du�ym nat��eniem ruchu 

w przeci�gu całej doby, po których poruszaj� si� pojazdy ci��kie, maj�ce szczególny 

udział w poziomie generowanego hałasu. 

W czasie przygotowywania niniejszego Programu stan zaawansowania ci�gu 

autostradowego A4 (Zgorzelec – Wrocław – Katowice – Kraków – Rzeszów – 

Medyka – Lwów) jest ju� bardzo znacz�cy. Autostrada A4 stanowi alternatywny 

korytarz dla drogi krajowej nr 4 (przechodz�cej przez centrum Rzeszowa). Jednak�e 
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poprowadzona jest ona poza Rzeszowem i w przyszło�ci po jej realizacji z cał� 

pewno�ci� spowoduje przeniesienie si� przede wszystkim tranzytowego ruchu 

ci��arowego poza teren Rzeszowa. 

Drug� inwestycj� która przyczyni si� do poprawy klimatu akustycznego 

w Rzeszowie jest realizacja drogi ekspresowej S19. Droga ta przejmie docelowo 

cze�
 tranzytowego ruchu na kierunku północ południe i b�dzie prowadziła go poza 

terenami miejskimi przyczyni si� tym samym do poprawy klimatu akustycznego 

wewn�trz miasta. 

 
b) Hałas kolejowy 

 
	ródłami hałasu kolejowego na terenie Rzeszowa s� przede wszystkim dworce 

kolejowe oraz szlaki dojazdowe. W�zeł kolejowy obsługuj�cy przewozy pasa�erskie 

tworz� nast�puj�ce linie kolejowe: 

− magistralna linia kolejowa E30 Wrocław – Kraków – Rzeszów - 

Przemy�l, 

− linia nr 71 relacji Ocice - Rzeszów Główny o znaczeniu krajowym, 

− linia kolejowa nr 106 relacji Rzeszów – Jasło o znaczeniu regionalnym. 

Najlepszy stan techniczny prezentuje linia kolejowa nr 71 ł�cz�ca Rzeszów 

Główny ze stacj� Tarnobrzeg Ocice,  która została zmodernizowana w ci�gu 

ostatnich 5 lat. Jest to linia jednotorowa, bezstykowa na podkładach 

strunobetonowych oraz dostosowana do pr�dko�ci 110 km/h. Ł�cznie w  skali doby 

kursuj� po niej 4 składy pasa�erskie i 4 towarowe. Aktualnie planowana jest 

elektryfikacja linii kolejowej. Gorszym stanem technicznym charakteryzuje si� 

magistrala kolejowa E30 Medyka – Kraków Główny, której stan został okre�lony 

przez PKP PLK jako dostateczny o dopuszczalnej pr�dko�ci od 60 do 90 km/h. Linia 

jest zelektryfikowana, dwutorowa. Aktualnie linia jest modernizowana 

i dostosowywana do pr�dko�ci 160 km/h.  Na terenie Rzeszowa przebiega ona 

z dala od zabudowy chronionej przed hałasem. Wyj�tek stanowi odcinek na północ 

od al. Wyzwolenia, gdzie jest ona zlokalizowana w pobli�u zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej oraz tereny po wschodniej stronie stacji 

Rzeszów Główny w okolicach dzielnicy Zał��e.  

Równie� linia kolejowa nr 106 Rzeszów Główny – Jasło jest modernizowana.  

Jest to linia jednotorowa prowadz�ca mały ruch kolejowy nie przekraczaj�cy 

10 składów w okresie doby. Aktualnie ze wzgl�du na bardzo małe nat��enie ruchu 
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nie powoduje ona przekrocze� dopuszczalnego poziomu hałasu �rodowiska pomimo 

jej s�siedztwa z zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�. 

W granicach administracyjnych miasta Rzeszowa znajduj� si� 2 stacje 

i 3 przystanki kolejowe:  

− Rzeszów Główny, 

− Rzeszów Zał��e, 

− Rzeszów Staroniwa, 

− Rzeszów Osiedle, 

− Rzeszów Zwi�czyca. 

Najwi�ksze znaczenie dla miasta ma stacja Rzeszów Główny, na którym 

zatrzymuj� si� wszystkie poci�gi pasa�erskie. 

 
c) Hałas lotniczy 

	ródłem hałasu lotniczego s� głównie operacje lotnicze zwi�zane 

z funkcjonowaniem mi�dzynarodowego portu lotniczego Rzeszów – Jasionka. Port 

lotniczy znajduje si� w odległo�ci ok. 3 km od granic Rzeszowa oraz 10 km od 

�ródmie�cia i poło�ony jest w pobli�u dróg krajowych nr 9 i 19. W s�siedztwie 

lotniska realizowana jest w chwili obecnej budowa autostrady A4.  

 
d) Hałas przemysłowy 

 
Oddziaływanie akustyczne zwi�zane z działalno�ci� przemysłow� na terenie 

Rzeszowa uwarunkowane jest emisj� hałasu pochodz�c� z: 

 zakładów przemysłowych, 

 małych zakładów rzemie�lniczych. 

Wiod�c� gał�zi� przemysłu w Rzeszowie jest przemysł lotniczy. Miasto jest 

głównym o�rodkiem stowarzyszenia przedsi�biorców „Dolina Lotnicza” 

zrzeszaj�cego ponad 90 członków – przedsi�biorstw i o�rodków naukowo-

badawczych z południowo wschodniej Polski w tym WSK „PZL-Rzeszów”. W mie�cie 

poza przemysłem lotniczym równie� zlokalizowane s� bran�e: elektroniczna, 

informatyczna, produkcji sprz�tu gospodarstwa domowego (Zelmer S.A.) oraz 

przetwórstwa rolno-spo�ywczego (Nestle Polska S.A. Oddział w Rzeszowie, 

Przedsi�biorstwo Produkcji Lodów KORAL).  Obszar zabudowy przemysłowej 

znajduje si� w lewobrze�nej cz��ci Rzeszowa w rejonie ulic: Wetli�skiej, 

Trembeckiego, Maczka, Przemysłowej, Boya-�ele�skiego, Okulickiego, Przy Torze, 
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Hoffmanowej, Siemie�skiego oraz przy ulicy Geodetów. Podmioty gospodarcze 

działaj�ce na terenie miasta s� �ródłem lokalnej uci��liwej emisji hałasu. Hałas 

przemysłowy nie ma zatem znacz�cego wpływu na klimat akustyczny w skali całego 

miasta i jest znacznie mniej odczuwalny ni� np. hałas komunikacyjny. 

 

e) Hałas komunalny 

 
Inn� uci��liw� w odbiorze społecznym grup� oddziaływa� akustycznych jest 

tzw. hałas komunalny. S� to najcz��ciej punktowe �ródła emisji, zlokalizowane we 

wszystkich dzielnicach Rzeszowa. W �ródmie�ciu dominuj�ce s� oddziaływania 

pochodz�ce z restauracji, barów i klubów. Ponadto zlokalizowane w ró�nych 

punktach miasta pawilony handlowe s� równie� przyczyn� nadmiernej emisji hałasu 

do �rodowiska. 	ródłami hałasu w tym przypadku s� najcz��ciej instalacje 

wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz agregaty chłodnicze bez zabezpiecze� 

akustycznych.  

Do �ródeł grupy hałasu komunalnego mo�na równie� zaliczy
 imprezy masowe 

odbywaj�ce si� w centrum miasta. Jednak�e w przypadku imprez masowych na 

organizatorach spoczywa obowi�zek dotrzymania dopuszczalnych norm emisji 

hałasu w trakcie trwania imprezy. 

 

4.2.2. Tereny zagro�one hałasem wyznaczone na podstawie mapy akustycznej 
Rzeszowa  

 

Tereny, na których wyst�puj� przekroczenia warto�ci dopuszczalnych hałasu 

w �rodowisku wyznaczone na podstawie mapy akustycznej [16] przedstawiono 

na rys. 4.1 ÷ rys. 4.6. Wi�kszo�
 zalece� Programu ochrony �rodowiska przed 

hałasem odnosi si� do terenów mieszkaniowych. Ustalaj�c list� priorytetów 

w zakresie ochrony przed hałasem na tych terenach nale�y bra
 pod uwag� zarówno 

wielko�
 przekroczenia poziomu dopuszczalnego, jak i liczb� zagro�onych 

mieszka�ców. Program ochrony okre�la te� priorytet podejmowania decyzji, czyli 

w jakich miejscach pierwszej kolejno�ci zrealizowane powinny zosta
 działania 

redukuj�ce hałas. Program wskazuje równie� kierunki działa� na terenach mniej 

zagro�onych hałasem jako działania planowe do realizacji w dłu�szym horyzoncie 

czasowym. Tak skonstruowany program działa� obejmuj�cy wszystkie obszary 

zagro�one hałasem pozwoli na racjonalne gospodarowanie �rodkami finansowymi 
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przeznaczonymi na przedsi�wzi�cia ochronne i sukcesywne ich realizowanie w miar� 

mo�liwo�ci ekonomicznych. Podstawowe kierunki i zakres działa� maj�cych na celu 

popraw� stanu klimatu akustycznego, a docelowo, zmniejszenie na całym obszarze 

miasta poziomów hałasu do warto�ci mniejszych ni� dopuszczalne przedstawiono 

poni�ej w rozdziale 4.3. 

 

4.3. Wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresu działa� 
niezb�dnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu 
w �rodowisku 

Ograniczenie hałasu do poziomów nieprzekraczaj�cych warto�ci 

dopuszczalnych okre�lonych w rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska [9] na obszarze 

du�ego miasta jest mało realne i cz�sto niewykonalne. Nale�y jednak podejmowa
 

działania, których celem b�dzie poprawa klimatu akustycznego na obszarach 

miejskich, w takim stopniu, w jakim jest to mo�liwe. W ramach poni�szego Programu 

ochrony �rodowiska przed hałasem zaproponowano działania, których realizacja 

powinna doprowadzi
 do poprawy stanu akustycznego w Rzeszowie. Podzielono je 

na nast�puj�ce grupy: 

 działania krótkoterminowe, które stanowi� faktyczny zakres Programu ochrony 

�rodowiska przed hałasem dla Rzeszowa na lata 2013 - 2017. W  tej grupie s� 

działania zwi�zane z ograniczeniem poziomu hałasu w tzw. „gor�cych punktach” 

(tereny najbardziej nara�one na oddziaływanie hałasu) oraz działania maj�ce na 

celu utrzymanie korzystnego klimatu akustycznego na terenach obecnie nie 

nara�onych na oddziaływanie hałasu (tzw. „obszarach cichych”), 

 działania długoterminowe, których realizacja przewidywana jest w okresie 

wykonywania tego i kolejnych programów ochrony �rodowiska przed hałasem,  

 działania zwi�zane z edukacj� społeczn�, które powinny by
 prowadzone 

w sposób ci�gły, zarówno w zakresie działa� długoterminowych, 

jak i krótkoterminowych.  

Analizuj�c dane przedstawione na wykresach w rozdziale 6.1.2 nale�y 

zauwa�y
, �e zdecydowanie najwi�ksza liczba mieszka�ców Rzeszowa (jak 

w wi�kszo�ci miast w Polsce i na terenie Europy) jest nara�ona na oddziaływanie 

hałasu drogowego. Na oddziaływanie hałasu kolejowego i przemysłowego 

o poziomie przekraczaj�cym warto�ci dopuszczalne jest nara�ona du�o mniejsza 

liczba osób. Z tego powodu działania naprawcze zaproponowane w ramach 

niniejszego Programu dotycz� przede wszystkim oddziaływania pochodz�cego od 



 
„Program ochrony �rodowiska przed hałasem” dla terenów, na których poziom hałasu przekracza 

poziom dopuszczalny w Gminie Miasto Rzeszów  

 - 28 - 

hałasu drogowego, co jest w tym przypadku w pełni uzasadnione. W strategii 

krótkoterminowej nie proponowano �adnych działa� naprawczych dla hałasu 

przemysłowego, kolejowego czy komunalnego, z uwagi na zdecydowanie mniejsz� 

skal� ich uci��liwo�ci. 

 

DZIAŁANIA KRÓTKOTERMINOWE 

Strategia krótkoterminowa stanowi faktyczny zakres Programu ochrony 

�rodowiska przed hałasem. W jej ramach zawarte s� działania, których celem jest 

spowodowanie poprawy klimatu akustycznego w tych miejscach, gdzie 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku s� w chwili obecnej 

najwi�ksze oraz tam gdzie na oddziaływanie hałasu nara�ona jest najwi�ksza liczba 

osób. W celu wyselekcjonowania takich obszarów posłu�ono si� okre�lonym 

w rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska [7] wska�nikiem M. Jego wielko�
 

uzale�niona jest od dwóch wy�ej wymienionych parametrów. Zgodnie z powy�szym 

rozporz�dzeniem w pierwszej kolejno�ci powinny by
 wykonane działania maj�ce 

na celu redukcj� poziomu d�wi�ku na obszarach, dla których wska�nik M posiada 

najwy�sz� warto�
. W tym celu na potrzeby niniejszego opracowania dokonano 

analizy mapy akustycznej miasta Rzeszowa [16], w ramach której opracowano 

rozkład wska�nika M dla budynków zlokalizowanych w granicach administracyjnych 

miasta. Nast�pnie dokonano podziału wska�nika M na dwie grupy (powy�ej i poni�ej 

warto�ci równej 30). Dla ka�dej z nich przypisano priorytet, z jakim powinny by
 

podj�te działania maj�ce na celu ograniczenie poziomu hałasu (wysoki lub niski). 

Podział ten przedstawiono poni�ej w tabl. 4.1. Dla terenów, którym przypisano 

wysoki priorytet nara�enia na oddziaływanie hałasu, działania naprawcze powinny 

by
 podj�te w czasie obowi�zywania poni�szego dokumentu (do 2017 r.). Działania 

dla terenów o ni�szym priorytecie b�d� etapowane i realizowane w czasie 

pó�niejszym (po 2017 r. – na etapie realizacji kolejnego Programu ochrony 

�rodowiska przed hałasem). 

Tabl. 4.1. Zestawienie priorytetów z jakim powinny by
 podj�te działania maj�ce 
na celu ograniczenie poziomu hałasu w stosunku do warto�ci wska�nika M 

Priorytet działa�  
Warto�
 wska�nika M 

Od Do 

Wysoki 30 - 

Niski 1 30 
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Propozycja działa� krótkoterminowych niezb�dnych do polepszenia stanu 

akustycznego �rodowiska na terenie miasta Rzeszowa powinna obejmowa
 przede 

wszystkim ograniczenie liczby i zasi�gu uci��liwo�ci akustycznych dla terenów 

najbardziej nara�onych na oddziaływanie hałasu – realizacja wysokiego priorytetu 

wg wska�nika „M” charakteryzuj�cego wielko�
 przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu hałasu i liczb� mieszka�ców na danym terenie oraz przyj�tych sposobów 

działania i metod ochrony poprzez realizacj� działa� zestawionych w tabl. 4.2 

poni�ej. 

Trzema bardzo istotnymi inwestycjami maj�cymi wpływ na klimat akustyczny 

w Rzeszowie s� budowa autostrady A4, drogi ekspresowej oraz opracowanie 

i wdro�enie systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym. Pierwsze dwie 

z tych inwestycji spowoduj� przej�cie cz��ci ruchu (szczególnie ci��kiego) 

o charakterze tranzytowym z istniej�cych w chwili obecnej ulic miejskich (przede 

wszystkim z dróg krajowych nr 4, 9 i 19). Ulice te zlokalizowane s� cz�sto 

w s�siedztwie terenów mieszkaniowych podlegaj�cych ochronie akustycznej. 

Redukcja nat��enia ruchu i udziału procentowego pojazdów ci��kich (które 

w znacz�cy sposób decyduj� o hałasie emitowanym od przeje�d�aj�cych 

samochodów) zwi�zana z budow� autostrady i drogi ekspresowej b�dzie zatem 

zjawiskiem bardzo korzystnie wpływaj�cym na stan klimatu akustycznego w mie�cie. 

Północna obwodnica miasta (ci�g autostrady A4) powinna by
 zrealizowana 

w 2013 r. 

Trzecia z inwestycji polegaj�ca na opracowaniu i wdro�eniu systemu 

obszarowego sterowania ruchem drogowym (SOSRD) powinna równie� w istotny 

sposób wpłyn�
 na redukcj� hałasu w mie�cie. W jej ramach przewiduje si� 

wykonanie m.in. nast�puj�cych działa�: 

− dostosowanie i wyposa�enie pomieszcze� Centrum Systemu 

Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym, 

− modernizacja i dostosowanie sygnalizacji �wietlnych do pracy 

w systemie i realizacji priorytetu dla transportu zbiorowego na 

skrzy�owaniach, 

− dostawa i instalacja znaków zmiennej tre�ci (znaki wykonane np. 

w technologii diodowej, umo�liwiaj�ce ostrzeganie kierowców 

o utrudnieniach w ruchu, niebezpiecznych zjawiskach pogodowych, 

sugeruj�ce krótsz� drog� podró�y czy wspomagaj�ce sterowanie 
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upłynnianiem ruchu; wy�wietlaj� komunikaty w formie tekstowej lub 

graficznej), 

− dostawa i instalacja systemu pomiaru czasu przejazdu, 

− dostawa i instalacja podsystemu nadzoru wizyjnego, 

− dostawa i uruchomienie serwisu internetowego dla kierowców. 

System obszarowego sterowania ruchem drogowym ma na celu upłynnienie 

ruchu na ulicach miejskich. Jest to bardzo korzystny aspekt z punktu widzenia 

�rodowiska redukcji hałasu. Ograniczenie manewrów ruszania i hamowania 

pojazdów (szczególnie przy skrzy�owaniach) korzystnie wpłynie na klimat akustyczny 

miasta. Wdro�enie systemu planowane jest w 2014 r. Z uwagi na fakt, �e inwestycja 

ta obejmie wszystkie ulice w mie�cie nie opisano jej w tabl. 4.2, natomiast 

uwzgl�dniono we wszystkich analizach w ramach Programu. Koszt realizacji systemu 

został natomiast uwzgl�dniony w ww. tabeli. 

Rysunki przedstawiaj�ce redukcj� poziomu hałasu dla ka�dego z odcinków ulic 

wymienionych poni�ej w tabl. 4.2 przedstawiono w zał�czniku Z1 do niniejszego 

opracowania. Obliczenia akustyczne przedstawiaj�ce stan przed i po realizacji 

działa� naprawczych wykonano za pomoc� programu SoundPLAN ver. 7.1. 

Wykorzystano francusk� metod� obliczeniow� „NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-

LCPC-CSTB)”, okre�lon� w „Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures 

routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6” i francuskiej normie „XPS 31-133” – 

zgodnie z zał�cznikiem II do Dyrektywy 2002/49/WE [13]. 
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Tabl. 4.2. Działania krótkoterminowe - propozycja działa� naprawczych dla terenów o wysokim priorytecie nara�enia na hałas, 
dla których wska�nik M przyjmuje warto�ci wi�ksze ni� 30, na lata 2013 – 2017 

Lp. Nazwa ulicy, linii 
kolejowej lub obszaru Działania naprawcze 

Szacowany 
efekt redukcji 

hałasu 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizacj� działa� 

Szacunkowy koszt 
realizacji działania 

Termin 
realizacji 
działa� 

1 

ul. Marszałkowska na 
odcinku od ronda Jana 
Pawła II do wiaduktu 

kolejowego. 

Budowa autostrady A4 i drogi ekspresowej 
S19 (przej�cie cz��ci ruchu, szczególnie 

ci��kiego o charakterze tranzytowym przez 
autostrad�) 

ok. 5 dB GDDKiA Oddział w 
Rzeszowie ** 881 190 tys. zł 2017 r. 

2 

al. Generała Okulickiego 
na odcinku od 
skrzy�owania 

z ul. Władysława 
Broniewskiego do 

skrzy�owania 
z ul. Krakowsk�. 

Budowa autostrady A4 i drogi ekspresowej 
S19 (przej�cie cz��ci ruchu, szczególnie 

ci��kiego o charakterze tranzytowym przez 
autostrad�), egzekwowanie istniej�cych 

ogranicze� pr�dko�ci. 

ok. 5 dB 
GDDKiA Oddział w 

Rzeszowie **, Policja, 
Stra� Miejska. 

881 240 tys. zł  

(w tym 881 190 tys. zł - 
GDDKiA, 50 tys. zł – 

Policja, Stra� Miejska)   

2017 r.  

3 

ul. Krakowska na odcinku 
od skrzy�owania 

z al. Generała Okulickiego 
do Wiaduktu �l�skiego. 

Budowa autostrady A4 i drogi ekspresowej 
S19 (przej�cie cz��ci ruchu, szczególnie 

ci��kiego o charakterze tranzytowym przez 
autostrad�), rozbudowa i przebudowa 

skrzy�owa� w ci�gu drogi krajowej nr 4 
wraz z wykonaniem �luz autobusowych, 

egzekwowanie ogranicze� pr�dko�ci. 

ok. 5 dB 

GDDKiA Oddział w 
Rzeszowie **, Miejski 

Zarz�d Dróg 
w Rzeszowie, Policja, 

Stra� Miejska. 

888 190 tys. zł  

(w tym 881 190 tys. zł - 
GDDKiA, 7 000 tys. zł – 
MZD Rzeszów, Policja, 

Stra� Miejska) 

2017 r. 

4 

ul. Warszawska na 
odcinku od w�zła z Alej� 

Wyzwolenia do ronda Jana 
Pawła II. 

Budowa autostrady A4 i drogi ekspresowej 
S19 (przej�cie cz��ci ruchu, szczególnie 

ci��kiego o charakterze tranzytowym przez 
autostrad�) 

ok. 5 dB GDDKiA Oddział w 
Rzeszowie ** 881 190 tys. zł 2017 r. 

5 
al. Marszałka Piłsudskiego 
od mostu Lwowskiego do 

ul. Targowej. 

Budowa autostrady A4 i drogi ekspresowej 
S19 (przej�cie cz��ci ruchu, szczególnie 

ci��kiego o charakterze tranzytowym przez 
autostrad�),  

ok. 5 dB GDDKiA Oddział w 
Rzeszowie **  881 190 tys. zł 2017 r. 
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Lp. Nazwa ulicy, linii 
kolejowej lub obszaru Działania naprawcze 

Szacowany 
efekt redukcji 

hałasu 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizacj� działa� 

Szacunkowy koszt 
realizacji działania 

Termin 
realizacji 
działa� 

6 

ul. Gen. Jarosława 
D�browskiego na odcinku 

od Trasy Zamkowej do 
al. Batalionów Chłopskich. 

Rozbudowa ul. Podkarpackiej 
i ul. D�browskiego w celu poprawy 

warunków ruchu w okolicach skrzy�owania 
ul. D�browskiego i al. Batalionów 

Chłopskich, upłynnienie ruchu w rejonie 
skrzy�owania oraz koordynacja sygnalizacji 

�wietlnej z innymi s�siaduj�cymi 
skrzy�owaniami  

ok. 5 dB Miejski Zarz�d Dróg 
w Rzeszowie. 23 130 tys. zł 2017 r. 

Sumaryczne koszty realizacji działa� naprawczych proponowanych do wykonania w ramach Programu i nie uj�tych 
w �adnych planach inwestycyjnych zarz�dców �ródeł hałasu i Urz�du Miasta Rzeszowa: 550 tys. zł 

Sumaryczne koszty realizacji działa� naprawczych proponowanych do wykonania w ramach Programu, które s� uj�te 
w planach inwestycyjnych zarz�dców �ródeł hałasu i Urz�du Miasta Rzeszowa (np.: budowa autostrady A4 i drogi 

ekspresowej S19): 

956 410 tys. zł *  

(w tym 881 190 tys. zł – GDDKiA,  
75 220 tys. zł – MZD Rzeszów) 

SUMARYCZNE KOSZTY REALIZACJI DZIAŁA NAPRAWCZYCH: 956 960 tys. zł * 
*) Cało�ciowy koszt realizacji inwestycji obejmuj�cych swym zakresem kilka odcinków ulic (np. budowa autostrady A4 i S19) uj�to osobno dla ka�dego odcinka, 
natomiast w podsumowaniu, koszt ten został uwzgl�dniony tylko jeden raz. W sumarycznym zestawieniu kosztów uj�to równie� koszt realizacji i wdro�enia 
systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym w Rzeszowie. 
**) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad b�dzie realizowała budow� autostrady A4 i drogi ekspresowej S19, inne działania b�d� wykonywane przez 
kolejne organy wymienione w tabeli 
 
Zestawienie działa� nie jest zwi�zane z kolejno�ci� ich wykonywania. Kolejno�
 i czas ich realizacji le�y w gestii Zarz�dcy obiektu lub 
instytucji, której dotycz� odpowiednie działania. 
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W ramach strategii krótkoterminowej nale�y równie� d��y
 do obj�cia 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego całego obszaru 

znajduj�cego si� w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa. Pozwoli to na 

wyegzekwowanie od Inwestorów wła�ciwej lokalizacji inwestycji, zapewniaj�cej 

odpowiedni komfort akustyczny dla u�ytkowników obiektów. Dzi�ki wła�ciwemu 

planowaniu przestrzennemu b�dzie mo�na unikn�
 powstawania cz��ci nowych 

„gor�cych obszarów”.  

W ramach niniejszego Programu nale�y wprowadzi
 nast�puj�ce wytyczne do 

planowania przestrzennego na terytorium Miasta Rzeszowa: 

1) lokalizowanie nowoprojektowanych dróg w sposób zapewniaj�cy jak 

najmniejsz� ingerencj� w tereny podlegaj�ce ochronie akustycznej, 

2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej poza zasi�giem uci��liwego 

hałasu komunikacyjnego, a w przypadku dopuszczenia planowanej zabudowy 

mieszkaniowej w zasi�gu ponadnormatywnego oddziaływania hałasu nale�y 

uwzgl�dni
 ni�ej wymienione warunki: 

a) zabudowa mieszkaniowa powinna by
 zabudow� nisk�, zapewniaj�c� 

ochron� akustyczn� całego budynku poprzez zastosowanie ekranów 

przeciwd�wi�kowych, 

b) strefowanie lokalizacji zabudowy - lokalizowanie obiektów o charakterze 

niemieszkalnym (np. gara�e, obiekty handlowe itp.) bli�ej �ródła 

d�wi�ku, które b�d� stanowi
 naturaln� barier� przeciwd�wi�kow� dla 

zabudowy chronionej akustycznie,  

3) wyznaczenie obszarów cichych i okre�lenie w planach miejscowych sposobu 

ich zagospodarowania. 

 

Dodatkowo zarz�dcy dróg w przypadku opiniowania wł�czenia nowych 

odcinków dróg do systemu komunikacyjnego miasta zobowi�zani s� uwzgl�dni
 

wpływ inwestycji na zmian� klimatu akustycznego. 

Powy�sze wytyczne nale�y równie� uwzgl�dni
 w: 

1) prognozach oddziaływania na �rodowisko, które wykonywane s� w ramach 

projektów planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 51 ust. 2 

ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku 

i jego ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz ocenach 
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oddziaływania na �rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 

z pó�niejszymi zmianami) , 

2) kartach informacyjnych przedsi�wzi�cia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy 

z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego 

ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz ocenach 

oddziaływania na �rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 

z pó�niejszymi zmianami), 

3) raportach o oddziaływaniu przedsi�wzi�cia na �rodowisko, które wykonywane 

s� zgodnie z art. 66, w szczególno�ci ust. 1 pkt 7 – 9 ustawy z dnia 3 

pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, 

udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz ocenach oddziaływania na 

�rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pó�niejszymi zmianami). 

 

Ze wzgl�dów ekonomicznych działania maj�ce na celu popraw� klimatu 

akustycznego w s�siedztwie takich obiektów jak: szpitale, domy opieki społecznej 

czy szkoły zostały uwzgl�dnione w ramach zabezpiecze� poszczególnych odcinków 

ulic, przy których s� one zlokalizowane oraz nadano im taki sam priorytet nara�enia 

na hałas. 

Na etapie realizacji Programu ochrony �rodowiska przed hałasem nie jest 

mo�liwe okre�lenie liczby osób, które b�d� nara�one na oddziaływanie hałasu po 

realizacji działa� naprawczych proponowanych w ramach tego opracowania. 

W chwili obecnej nie mo�na precyzyjnie okre�li
 redukcji poziomu hałasu, jaka 

nast�pi po zako�czeniu realizacji Programu. Mo�liwe s� jedynie przybli�one 

szacunki. W zwi�zku z powy�szym nie jest mo�liwe na etapie Programu okre�lenie 

liczby osób, jaka nara�ona b�dzie na oddziaływanie hałasu o poziomie 

przekraczaj�cym warto�ci dopuszczalne poziomu d�wi�ku w �rodowisku po realizacji 

działa� naprawczych. Powinno to zosta
 okre�lone na etapie kolejnego Programu 

ochrony �rodowiska przed hałasem, w ramach oceny poni�szego opracowania. 

 

Na etapie wykonywania Mapy akustycznej dla Miasta Rzeszowa [16] 

zaproponowano lokalizacj� tzw. obszarów cichych. S� to strefy na terenie 

aglomeracji miejskiej, gdzie podstawowym celem powinno by
 utrzymanie poziomu 

hałasu co najmniej na istniej�cym poziomie. Obszary wyznaczono na terenach gdzie 
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wska�nik LDWN przyj�ł warto�ci mniejsze od 55dB, powierzchnia tych terenów jest 

wi�ksza od 2 km2 oraz nie przewiduje si� na nich realizacji inwestycji mog�cych 

znacz�co wpływa
 na �rodowisko akustyczne. Z obszarów cichych wył�czono tereny 

wód powierzchniowych. W ramach Programu ochrony �rodowiska przed hałasem 

proponuje si�, podj�cie działa� zmierzaj�cych do uchwalenia lokalizacji obszarów 

cichych zaproponowanych na etapie wykonywania mapy akustycznej [16]. 

Obszary ciche, w drodze uchwały, wyznacza Rada Powiatu. W przypadku 

Rzeszowa jest to Rada Miasta. Obszary te nie mog� ogranicza
 planowanych 

wcze�niej inwestycji, dlatego przy ich dokładnym wyznaczaniu nale�y uwzgl�dni
 

plany inwestycyjne i plany rozwoju miasta. Nale�y jednak zaznaczy
, 

�e dopuszczalne jest realizowanie na nich nowych inwestycji, jednak pod warunkiem, 

�e inwestycja nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Tereny, na których 

wyznacza si� obszary ciche powinny zosta
 obj�te planowaniem przestrzennym 

z uwzgl�dnieniem celu jaki si� im stawia, czyli utrzymanie niskiego poziomu hałasu 

(wytyczne do planowania przestrzennego wła�ciwego pod k�tem akustycznym 

przedstawiono powy�ej). W przypadku, gdy na proponowanym terenie istnieje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nale�y wprowadzi
 zmiany 

uwzgl�dniaj�ce utworzenie obszarów cichych. Na terenach obszarów cichych 

powinno si� realizowa
 inwestycje, które nie b�d� znacz�co oddziaływa
 na klimat 

akustyczny, czyli np.: zabudow� jednorodzinn�, rekreacyjno-wypoczynkow� czy 

zabudow� ochrony zdrowia. Drogi dojazdowe do tych obszarów powinny by
 

realizowane w sposób uniemo�liwiaj�cy tworzenie si� szlaków ł�cz�cych ró�ne 

dzielnice miasta (w efekcie du�e obci��enie ruchem). Lokalizacje obszarów cichych 

na terenie miasta Rzeszowa przedstawiono na rys. 4.7. 
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Rys. 4.7. Mapa obszarów cichych proponowanych do utworzenia na terenie Miasta Rzeszowa [16]
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DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE 

W ramach strategii długoterminowej okre�lono rodzaje przedsi�wzi�
 

maj�cych na celu popraw� klimatu akustycznego w mie�cie, których realizacja 

miałaby si� odbywa
 w dłu�szej perspektywie czasowej, czyli w okresie, kiedy 

realizowane b�d� kolejne programy ochrony �rodowiska przed hałasem. Główne 

zadania nale��ce do tej grupy działa� to: 

 konsekwentna realizacja projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej [28] 

(szczególnie inwestycji, które s� wymienione w tabl. 4.3 poni�ej),  

 realizacja inwestycji obszarowych maj�cych na celu uspokojenie ruchu poprzez 

ograniczenie ruchu tranzytowego, upłynnienie ruchu z kontrol� pr�dko�ci, 

 zapewnienie priorytetu komunikacji zbiorowej, 

 polityka parkingowa („park and ride” i inne rodzaje), 

 planowanie przestrzenne uwzgl�dniaj�ce zagro�enia hałasem – strefowanie 

funkcji zabudowy, 

 skuteczne i konsekwentne egzekwowanie ogranicze�: 

a) ruchu (strefy ruchu uspokojonego), 

b) pr�dko�ci (szczególnie w porze nocy), 

c) tona�u. 

 

W odniesieniu do terenów zwartej zabudowy s� to działania polegaj�ce na 

przygotowaniu systemowych rozwi�za� dotycz�cych: 

a) wyznaczenia stref ruchu uspokojonego (zastosowanie �rodków trwałego 

uspokojenia ruchu), 

b) wyznaczenia stref zakazu wjazdu lub parkowania, 

c) organizacji ruchu drogowego zmierzaj�cej do ograniczenia wykorzystania 

publicznych dróg lokalnych oraz dojazdowych, jak równie� dróg 

wewn�trznych dla objazdów ulic przenosz�cych ruch tranzytowy, 

d) wprowadzenia skutecznego nadzoru nad obowi�zuj�cymi ograniczeniami 

pr�dko�ci pojazdów mechanicznych, 

e) zapewnienia poprawy warunków ruchu drogowego w okolicach skrzy�owa�, 

w szczególno�ci poprzez koordynacj� strumieni pojazdów mechanicznych 

poprzez skrzy�owania na długich ci�gach ulic, 
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f) ograniczenia ruchu ci��kich pojazdów mechanicznych (zwłaszcza po 

realizacji A4 i S19), 

g) przebudowy dróg w sposób zapewniaj�cy minimalizacj� hałasu, 

w szczególno�ci w zakresie nawierzchni i geometrii dróg, a tak�e budowy 

szykan (urz�dze� drogowych maj�cych na celu zmniejszanie pr�dko�ci 

pojazdów np. poprzez zastosowanie dwóch odwrotnych łuków poziomych), 

rond, skrzy�owa� równorz�dnych. 

 

W strategii długoterminowej zawiera si� równie� ocena niniejszego Programu 

ochrony �rodowiska przed hałasem dla miasta Rzeszowa oraz realizacja działa� 

wynikaj�cych ze zmiany stanu akustycznego w mie�cie w czasie obowi�zywania 

niniejszego programu. Efekty przedsi�wzi�
 realizowanych w ramach strategii 

długoterminowej s� podobnie, jak w przypadku edukacji, trudne do oszacowania na 

tym etapie. Nale�y si� jednak spodziewa
 redukcji d�wi�ku o charakterze zarówno 

punktowym, jak i liniowym oraz obszarowym na poziomie do ok. 5 dB. 

Przedsi�wzi�cia realizowane w ramach strategii długoterminowej mog� by
 

finansowane ze �rodków własnych miasta Rzeszowa (m.in. zaplanowanych 

w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej [28]) oraz zarz�dców dróg, linii 

kolejowych, zakładów przemysłowych czy lotniska. 

 

Tabl. 4.3. Działania długoterminowe - propozycja działa� naprawczych dla terenów 
o niskim priorytecie nara�enia na hałas, dla których wska�nik M przyjmuje warto�ci 
od 0 do 30 (wybrane inwestycje z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta [28]) 

Lp. 
Rodzaj działa� do podj�cia w celu 

poprawy stanu klimatu 
akustycznego 

Termin 
realizacji 

Ł�czne 
koszty 

finansowe 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizacj� inwestycji 

1. Przebudowa ul. Alfreda Potockiego 2008 - 
2016 4 761 000 zł MZD Rzeszów 

2. Rozbudowa ul. Karkonoskiej 2009 - 
2017 3 057 450 zł MZD Rzeszów 

3. Rozbudowa ul. Powsta�ców 
Wielkopolskich 

2007 - 
2013 1 345 364 zł MZD Rzeszów 

4. Rozbudowa ul. Słodkiej 2011 - 
2019 334 194 zł MZD Rzeszów 

5. Przebudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. 
Podkarpackiej do WSK 

2009 - 
2021 2 681 517 zł MZD Rzeszów 

6. Rozbudowa ul. Czesława Miłosza 2009 - 
2018 7 024 876 zł MZD Rzeszów 
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Lp. 
Rodzaj działa� do podj�cia w celu 

poprawy stanu klimatu 
akustycznego 

Termin 
realizacji 

Ł�czne 
koszty 

finansowe 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizacj� inwestycji 

7. Rozbudowa ul. Makuszy�skiego 2008 - 
2020 1 319 020 zł MZD Rzeszów 

8. Rozbudowa ul. Pa�skiej od odcinku 
od ul. D�bickiej do potoku Przyrwa 

2009 - 
2017 863 440 zł MZD Rzeszów 

9. Rozbudowa ul. Tarnowskiej 2009 - 
2018 6 502 193 zł MZD Rzeszów 

10. Rozbudowa ul. Zawiszy 2009 - 
2018 5 098 734 zł MZD Rzeszów 

11. Rozbudowa ul. Zelwerowicza 2005 - 
2013 5 888 297 zł MZD Rzeszów 

12. Przebudowa ul. H. Pobo�nego 2007 - 
2019 1 863 282 zł MZD Rzeszów 

13. Rozbudowa ul. Bernackiego 2011 - 
2021 1 232 998 zł MZD Rzeszów 

14. Rozbudowa ul. Bocznej A. 
Potockiego 

2009 - 
2021 360 066 zł MZD Rzeszów 

15. Rozbudowa ul. Miłoci�skiej wraz z 
budow� p�tli autobusowej 

2009 - 
2017 4 540 477 zł MZD Rzeszów 

16. 
Budowa bezkolizyjnego 

skrzy�owania na Rondzie 
Dmowskiego 

2011 - 
2022 17 120 540 zł MZD Rzeszów 

17. 
Budowa ronda na skrzy�owaniu ul. 
Słoci�skiej, Rocha, Wieniawskiego 

i Powsta�ców Wielkopolskich 

2009 - 
2017 3 576 274 zł MZD Rzeszów 

18. Przebudowa ul. Zał�skiej 2007 - 
2017 5 907 774 zł MZD Rzeszów 

19. Rozbudowa al. Generała Sikorskiego 2009 - 
2016 40 633 710 zł MZD Rzeszów 

20. Rozbudowa ul. Słoci�skiej 2011 - 
2016 430 590 zł MZD Rzeszów 

21. Rozbudowa ul. Stra�ackiej 2008 - 
2014 12 289 672 zł MZD Rzeszów 

22. Rozbudowa ul. Witolda 2009 - 
2014 5 107 456 zł MZD Rzeszów 

23. Rozbudowa ul. Bednarskiej 2007 - 
2017 1 672 600 zł MZD Rzeszów 

24. Rozbudowa ul. Kaletniczej 2010 - 
2019 2 531 950 zł MZD Rzeszów 

25. Rozbudowa ul. Kowalskiej 2007 - 
2017 1 558 756 zł MZD Rzeszów 

26. Rozbudowa ul. Ksi���cej 2011 - 
2018 2 752 423 zł MZD Rzeszów 

27. Rozbudowa ul. Rolniczej 2010 - 
2017 1 660 291 zł MZD Rzeszów 

28. Budowa ronda na skrzy�owaniu ulic 
Wiktora i Ple�niarowicza 

2012 - 
2016 4 411 500 zł MZD Rzeszów 
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Lp. 
Rodzaj działa� do podj�cia w celu 

poprawy stanu klimatu 
akustycznego 

Termin 
realizacji 

Ł�czne 
koszty 

finansowe 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizacj� inwestycji 

29. Rozbudowa ul. Budziwojskiej 2010 - 
2014 10 635 303 zł MZD Rzeszów 

30. Rozbudowa ul. Jana Pawła II 2010 - 
2020 38 702 016 zł MZD Rzeszów 

31. 
Przebudowa ul. Strzelniczej z 

dojazdem do ul. Celowniczej – etap 
II 

2010 - 
2017 271 929 zł MZD Rzeszów 

32. Rozbudowa ul. Karola Wojtyły 2009 – 
2018 15 325 211 zł MZD Rzeszów 

33. Rozbudowa ul. Powsta�ców 
Listopadowych 

2009 – 
2022 6 100 271 zł MZD Rzeszów 

34. Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego 2011 – 
2019 3 267 036 zł MZD Rzeszów 

35. Przebudowa ul. Króla Władysława 
Łokietka 

2005 – 
2013 311 227 zł MZD Rzeszów 

36. Przebudowa ul. Rodzinnej 2012 – 
2018 2 047 257 zł MZD Rzeszów 

37. Rozbudowa ul. Bocznej Karkonoskiej 
od numeru 162 do 174 

2012 – 
2021 119 200 zł MZD Rzeszów 

38. Rozbudowa ul. Sulikowskiego 2012 – 
2021 3 834 489 zł MZD Rzeszów 

Ł�czne koszty realizacji inwestycji 227 140 tys. zł 
 

Ł�czne koszty inwestycji przedstawionych w powy�szej tabeli wynosz� ponad 

227 mln zł. Nale�y natomiast zaznaczy
, �e �rodki na ich realizacj� s� 

zarezerwowane w bud�ecie miasta, a inwestycje te b�d� podejmowane niezale�nie 

w stosunku do niniejszego Programu.   
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EDUKACJA EKOLOGICZNA 

Jednym ze sposobów edukacji mog� by
 konsultacje społeczne 

przeprowadzane m.in. w ramach opracowywania programów ochrony �rodowiska, 

w tym równie� niniejszego opracowania. W ramach edukacji nale�y zwróci
 główn� 

uwag� na działania, które przedstawiono poni�ej w tabl. 4.4. 

Tabl. 4.4. Zestawienie działa� edukacyjnych wraz z terminem i podmiotem 
odpowiedzialnym za realizacj�  

L.p. Rodzaj działa� do podj�cia w celu 
poprawy stanu klimatu akustycznego 

Termin 
realizacji 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizacj� działania 

1. Promocja komunikacji zbiorowej 2013 -2017 
Zarz�d Transportu Miejskiego  
Wydział Promocji i Współpracy 

Mi�dzynarodowej 

2. Promocja komunikacji rowerowej i rozwój 
�cie�ek rowerowych 

2013 - 
2017 

Wydział Inwestycji, Wydział 
Promocji i Współpracy 

Mi�dzynarodowej 

3. Promocja pojazdów „ cichych” 2013 - 
2017 

Zarz�d Transportu Miejskiego, 
Wydział Promocji i Współpracy 

Mi�dzynarodowej 

4. Udział mediów w konsultacjach społecznych i 
edukacji społecze�stwa 

2013 - 
2017 

Rzecznik Prasowy Prezydenta 
Miasta Rzeszowa 

5. 

Ukierunkowanie wła�ciwego planowania 
przestrzennego uwzgl�dniaj�cego 

zagro�enia hałasem – strefowanie funkcji 
zabudowy 

2013 - 
2017 

Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa, 
Wydział Promocji i Współpracy 

Mi�dzynarodowej 

 

Działania te wymienione w powy�szej tabeli mog� by
 finansowane ze 

�rodków własnych miasta lub zarz�dców dróg, linii kolejowych, zakładów 

przemysłowych czy lotniska. Dodatkowo �rodki na edukacj� społecze�stwa w 

zakresie oddziaływania hałasu mo�na pozyskiwa
 poprzez programy finansowe UE 

oraz z pomoc� sponsorów i mediów. Efekty działa� zwi�zanych z edukacj� 

społecze�stwa s� w chwili obecnej bardzo trudne do oszacowania, jednak przy 

systematycznym i skoordynowanym działaniu mog� by
 bardzo znacz�ce.  

�wiadome, celowe i długofalowe działania zwi�zane z edukacj� 

i promowaniem „EKO - zachowa�” w�ród mieszka�ców miasta przynios� pozytywne 

skutki i to nie tylko w zakresie redukcji hałasu. Rzeszów w niektórych dziedzinach 

propagowania „EKO - zachowa�” ma ju� sporo do�wiadcze� i sukcesów. Wa�ne jest 

jednak, aby działania te były dalej realizowane i poszerzane (jak pokazuj� 

do�wiadczenia innych krajów ju� od wczesnych lat przedszkolnych i szkolnych), 

poniewa� ich wyniki b�d� widoczne za kilka lub nawet kilkana�cie lat. 
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4.4. Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczególnych 
zada� 

W ramach Programu ochrony �rodowiska przed hałasem zaproponowano trzy 

główne rodzaje zada�: 

I. Działania krótkoterminowe, które stanowi� faktyczny zakres niniejszego 

Programu ochrony �rodowiska przed hałasem dla Rzeszowa na lata 

2013 - 2017.  

II. Działania długoterminowe, których realizacja przewidywana jest 

w okresie obowi�zywania tego i kolejnych programów ochrony przed 

hałasem. 

III. Działania zwi�zane z edukacj� społeczn� – jako towarzysz�ce działania 

ci�głe. 

Terminy realizacji działa�, maj�cych na celu popraw� stanu klimatu 

akustycznego w Rzeszowie, okre�lonych w punkcie II i III s� dłu�sze od czasu 

obowi�zywania niniejszego opracowania (5 lat). Edukacja społecze�stwa powinna 

by
 konsekwentna i ci�gła  - tylko wtedy mo�e przynie�
 wymierne i oczekiwane 

korzy�ci. Czasu trwania działa� zawieraj�cych si� w jej zakresie nie mo�na zatem 

nawet orientacyjnie oszacowa
. Działania okre�lone w strategii długoterminowej 

powinny by
 natomiast realizowane w perspektywie ok. 10 - 15 lat. 

Działania okre�lone w ramach strategii krótkoterminowej powinny zosta
 

zrealizowane w czasie trwania niniejszego Programu, czyli do 31 grudnia 2017 r. 

Szczegółowy harmonogram realizacji strategii krótkoterminowej przedstawiono 

w tabl. 4.2. 

Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 14 pa�dziernika 2002 

r. w sprawie szczegółowych wymaga�, jakim powinien odpowiada
 program ochrony 

�rodowiska przed hałasem (Dz. U. 2002 nr 179, poz. 1498) harmonogram działa� 

naprawczych proponowanych w ramach Programu ustalono, uwzgl�dniaj�c przede 

wszystkim.: 

a) przekroczenie dopuszczalnego poziomu d�wi�ku na terenach przeznaczonych 

pod szpitale czy domy opieki społecznej (w ramach Programu przyj�to taki 

sam priorytet działa� dla szpitali i domów opieki społecznej, jak dla terenów, 

na których s� zlokalizowane), 

b) przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach mieszkaniowych, 

c) wyniki konsultacji społecznych. 
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Na terenach mieszkaniowych kolejno�
 realizacji działa� okre�lono na 

podstawie wska�nika M charakteryzuj�cego wielko�
 przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu hałasu i liczb� mieszka�ców na danym terenie, okre�lonego 

w rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska z dnia 14 pa�dziernika 2002 r. w sprawie 

szczegółowych wymaga�, jakim powinien odpowiada
 program ochrony �rodowiska 

przed hałasem (Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1498).  

 

4.5. Koszty realizacji programu, w tym koszty realizacji poszczególnych zada� 

Na etapie wykonywania niniejszego Programu nie jest mo�liwe szczegółowe 

okre�lenie kosztów działa� zawieraj�cych si� w strategii długookresowej (nie jest to 

te� w zakresie ani celem niniejszego Programu). Działania te b�d� realizowane 

w czasie obowi�zywania tego i kolejnych Programów ochrony �rodowiska przed 

hałasem (po 2017 r.). Na etapie opracowywania tych aktualizacji konieczne b�dzie 

przeanalizowanie (na podstawie kolejnej mapy akustycznej) faktycznego stanu 

klimatu akustycznego w s�siedztwie analizowanego odcinka drogi. Dopiero wtedy 

mo�liwe b�dzie sprecyzowanie potrzeby wykonania kolejnych działa� nale��cych 

do tej grupy oraz okre�lenie kosztów ich wykonania. W chwili obecnej cz��
 kosztów 

realizacji strategii długookresowej mo�na orientacyjnie oszacowa
 na podstawie 

danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej [28]. Koszty inwestycji,  które 

b�d� realizowane przez MZD Rzeszów  i stanowi� cz��
 proponowanych działa� 

w ramach polityki długookresowej Programu, wynosz� ł�cznie ponad 227 mln zł. 

Działania zawieraj�ce si� w ramach edukacji ekologicznej powinny by
 

wykonywane w sposób ci�gły zarówno w ramach strategii krótkookresowej, 

jak i polityki długookresowej - tylko wtedy przynios� zamierzony efekt. Kosztów 

działa� w zakresie edukacji ekologicznej równie� nie mo�na oszacowa
 na etapie 

wykonywania niniejszego opracowania. S� one zale�ne od wielko�ci i rodzaju 

działa�, które b�d� podejmowane przez Urz�d Miasta Rzeszowa oraz zarz�dców 

poszczególnych �ródeł hałasu. 

Koszty realizacji działa� zawartych w strategii krótkookresowej wynosz� ł�cznie 

około 956 960 tys. zł. Nale�y jednak zaznaczy
, �e w zdecydowanej wi�kszo�ci s� to 

koszty zaplanowane przez zarz�dzaj�cych �ródłami hałasu (GDDKiA, MZD 

Rzeszów) na inwestycje, które b�d� realizowane niezale�nie od niniejszego 

Programu. S� to przede wszystkim takie przedsi�wzi�cia jak: budowa autostrady A4 

i drogi ekspresowej S19 (881 190 tys. zł) [33], [34], rozbudowa i przebudowa 
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skrzy�owa� w ci�gu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem �luz autobusowych 

(6 711 tys. zł) [28], rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. D�browskiego (22 923 tys. zł) 

[28] oraz wdro�enie systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym (45 585 

tys. zł) [28].  

Koszty działa� naprawczych, proponowanych w ramach niniejszego 

opracowania, które nie s� zarezerwowane w harmonogramach inwestycyjnych 

zarz�dców dróg i ulic (b�d� musiały by
 poniesione dodatkowo) wynosz� ok. 550 

tys. zł. S� to ceny netto i powinny by
 traktowane bardzo orientacyjnie, ze wzgl�du 

na konieczno�
 uwzgl�dnienia w kosztorysach specyficznych uwarunkowa� 

miejscowych takich jak: warunki geologiczne, ilo�
 sieci uzbrojenia czy konieczny 

zakres ich przebudowy lub zabezpieczenia. Wykonywane przez zarz�dzaj�cych 

�ródłami hałasu szczegółowe badania i analizy, na etapie opracowywania projektów 

budowlanych i wykonawczych, mog� równie� wpłyn�
 znacz�co na zakres zarówno 

projektów, jak i realizowanych na ich podstawie inwestycji. Dodatkowo nale�y 

wspomnie
 o potencjalnej konieczno�ci wykupu gruntów, w celu uzyskania miejsca 

na realizacj� niektórych inwestycji. Tych kosztów na etapie wykonywania Programu 

ochrony �rodowiska przed hałasem nie mo�na oszacowa
. 

Szacunkowe koszty działa� naprawczych przedstawiono równie� w tabl. 4.2 

w rozdziale 4.3 Programu w rozbiciu na poszczególne zadania. 

 

4.6. 
ródła finansowania programu  

Realizacja wszystkich elementów Programu ochrony �rodowiska przed hałasem 

dla miasta Rzeszowa mo�liwa jest wył�cznie przy współpracy ró�nych organów. 

	ródłem finansowania Programu b�d� �rodki bud�etu Miasta Rzeszowa, w ramach 

�rodków przeznaczonych do realizacji zada� przez miejskie jednostki organizacyjne 

oraz pozostałych zarz�dców �ródeł hałasu (przede wszystkim GDDKiA O. Rzeszów). 

Koszty działa� zwi�zanych z nadzorem pr�dko�ci pojazdów poruszaj�cych si� po 

ulicach miasta b�d� musiały by
 poniesione równie� przez Policj� i Stra� Miejsk�.  

Finansowanie działa� mo�e by
 równie� wsparte ze �rodków unijnych (m.in. 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i funduszy strukturalnych), 

Funduszy Ochrony �rodowiska, dotacji bud�etu pa�stwa, �rodków zagranicznych nie 

podlegaj�cych zwrotowi, nadwy�ki operacyjnej. 

 



 
„Program ochrony �rodowiska przed hałasem” dla terenów, na których poziom hałasu przekracza 

poziom dopuszczalny w Gminie Miasto Rzeszów  

 - 45 - 

4.7. Wskazanie rodzajów informacji i dokumentów wykorzystanych do kontroli 
i dokumentowana realizacji programu  

W celu dynamicznego i efektywnego post�pu realizacji działa� wyznaczonych 

w Programie ochrony �rodowiska przed hałasem, niezb�dnym jest zapewnienie 

odpowiedniego poziomu monitorowania i kontroli. Odpowiednie przeprowadzanie 

weryfikacji i dokumentowania post�pów pozwoli na ewentualn� korekt� działa�, jak 

równie� na wykazanie skuteczno�ci i celowo�ci podejmowanych inwestycji. 

Podstawowymi elementami kontroli s�: 

a) raporty z post�pu realizacji działa� maj�cych na celu popraw� klimatu 

akustycznego w Rzeszowie, sporz�dzane przez zarz�dców �ródeł hałasu 

i przekazywane koordynatorowi Programu (Prezydentowi Miasta Rzeszowa), 

po zako�czeniu ka�dego roku kalendarzowego do ko�ca lutego, 

b) ko�cowe sprawozdania z realizacji Programu sporz�dzone przez 

koordynatora Programu i przekazane Głównemu Inspektorowi Ochrony 

�rodowiska. 

c) przekazanie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony �rodowiska programu 

ochrony �rodowiska przed hałasem po uchwaleniu programu przez Rad� 

Miasta 

Elementami kontroli mog� by
 tak�e dokumenty sporz�dzane w ramach 

podejmowanych inwestycji, do których mo�na zaliczy
 m.in.: 

a) raporty oddziaływania na �rodowisko, 

b) analizy porealizacyjne. 

Podmiotem koordynuj�cym realizacj� Programu jest Prezydent Miasta 

Rzeszowa, który powinien otrzymywa
 informacje o decyzjach maj�cych wpływ na 

realizacj� Programu oraz informacje o decyzjach których ustalenia zmierzaj� do 

osi�gni�cia celów Programu.  

Ponadto, niezb�dnym działaniem jest prowadzenie monitoringu podejmowania 

nowych inwestycji, aby były one realizowane w sposób nie zwi�kszaj�cy ilo�ci osób 

nara�onych na nadmierne oddziaływanie hałasu. Sytuacja ta dotyczy głównie 

budowy nowych obiektów mieszkalnych, których złe usytuowanie w stosunku do 

istniej�cego �ródła hałasu (lokalizacja obiektu, rozkład pomieszcze�) wpływałaby na 

powi�kszanie si� obszarów obj�tych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów 

hałasu (o podwy�szonym wska�niku M), a wi�c odcinków, które powinny by
 obj�te 

Programem ochrony �rodowiska przed hałasem.  
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4.8. Efektywno�� ekologiczna i ekonomiczna zada� Programu we wzajemnym 
ich powi�zaniu 

Działania naprawcze proponowane do wykonania w ramach Programu ochrony 

�rodowiska przed hałasem maj� na celu popraw� stanu klimatu akustycznego na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów. Zarówno działania zawarte w ramach strategii 

krótkookresowej, polityki długookresowej jak i edukacji społecznej proponowane były 

w taki sposób, aby osi�gn�
 jak najwi�ksz� efektywno�
 ekologiczn�. Nale�y jednak 

podkre�li
, �e ograniczenie poziomu d�wi�ku po ich zastosowaniu, w taki sposób 

aby nie przekraczał warto�ci dopuszczalnych poziomu hałasu w �rodowisku, b�dzie 

bardzo trudne, a w wi�kszo�ci przypadków wr�cz niemo�liwe z uwagi na miejski 

charakter terenów, na których b�d� one realizowane. W zwi�zku z tym efektywno�
 

ekologiczna działa� b�dzie na tyle du�a na ile jest to mo�liwe do osi�gni�cia na 

obszarze du�ego miasta. W ramach opracowania proponowano natomiast działania 

tak dobrane i dopasowane do poszczególnych miejsc, aby ich skuteczno�
 

(efektywno�
) była jak najwi�ksza. 

Wszystkie działania proponowane do wykonania w ramach Programu ochrony 

�rodowiska przed hałasem były równie� dobierane w taki sposób, aby ich realizacja 

była jak najbardziej efektywna pod wzgl�dem ekonomicznym. W tym celu przyj�to 

sposób post�powania, który polegał na jak najwi�kszym wykorzystaniu inwestycji 

uwzgl�dnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa [28] oraz 

w planach inwestycyjnych zarz�dzaj�cych poszczególnymi �ródłami hałasu (przede 

wszystkim GDDKiA i MZD Rzeszów). W ten sposób udało si� wypracowa
 plan 

działa� naprawczych, który jest zarówno realny do wykonania w ramach 

obowi�zywania niniejszego Programu (5 lat), a jednocze�nie najbardziej efektywny 

ekologicznie i ekonomicznie. 
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5. OGRANICZENIA I OBOWI�ZKI WYNIKAJ�CE Z REALIZACJI PROGRAMU 

5.1. Organy administracji  

Organem przyjmuj�cym Program ochrony �rodowiska przed hałasem jest Rada 

Miasta, organami odpowiedzialnymi za jego realizacj� pozostaj� Zarz�dcy 

poszczególnych �ródeł hałasu, za� na Prezydencie Miasta Rzeszowa spoczywa 

obowi�zek informowania Rady Miasta o stanie realizacji poszczególnych zada� oraz 

post�pach w osi�gni�ciu celów Programu. 

Nale�y wyra�nie podkre�li
, i� organami administracji, których obowi�zkiem jest 

przekazywanie organowi koordynuj�cemu działania Programu informacji 

o udzielanych decyzjach zwi�zanych z zało�eniami Programu s� Marszałek 

Województwa Podkarpackiego oraz Regionalny Dyrektor Ochrony �rodowiska 

w Rzeszowie (w przypadku zmiany kompetencji obowi�zki te przechodz� na inny 

wła�ciwy organ). Organami administracji odpowiedzialnymi za wydawanie aktów 

prawa miejscowego s�: Sejmik Województwa Podkarpackiego oraz Wojewoda 

Podkarpacki. Monitorowanie i koordynacja programu nale�y do Prezydenta Miasta 

Rzeszowa oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony �rodowiska w Rzeszowie. 

Ponadto Zarz�dcy �ródeł hałasu powinni przedkłada
 raporty z przebiegu prac 

nad realizacj� Programu dla danego odcinka/obszaru koordynatorowi Programu 

(Prezydentowi Miasta Rzeszowa). Przekazane do Prezydenta raporty b�d� zatem 

baz� i podstaw� do sporz�dzenia ko�cowego Raportu dla Rady Miasta 

i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony �rodowiska, a wyniki b�d� uwzgl�dnione przy 

sporz�dzaniu kolejnego Programu ochrony �rodowiska przed hałasem. 

Dodatkowym ograniczeniem w zakresie realizacji Programu jest fakt, �e cz��
 

�ródeł hałasu (np. linie kolejowe, lotnisko) nie jest bezpo�rednio podległych 

Prezydentowi Miasta w zwi�zku z czym realizacja zalece� maj�cych na celu redukcj� 

hałasu mo�e by
 utrudniona. 

 

5.2. Podmioty korzystaj�ce ze �rodowiska i ich obowi�zki 

Obowi�zki wynikaj�ce z realizacji Programu ochrony �rodowiska przed hałasem 

dla Miasta Rzeszowa s� skierowane do nast�puj�cych organów administracji 

publicznej: 

a) Prezydenta Miasta Rzeszowa, 

b) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska, 
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c) Marszałka Województwa Podkarpackiego, 

d) Regionalnego Dyrektora Ochrony �rodowiska w Rzeszowie, 

e) Wojewody Podkarpackiego, 

f) Miejskiego Zarz�du Dróg, 

g) Stra�y Miejskiej, 

h) Policji, 

 oraz podmiotów korzystaj�cych ze �rodowiska: 

a) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 

b) PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz przewo�ników kolejowych, 

c) przewo�ników drogowych. 

 

Prawo ochrony �rodowiska okre�la szereg warunków dotycz�cych u�ytkowania 

instalacji, których funkcjonowanie mo�e mie
 wpływ na �rodowisko, oraz wskazuje 

obowi�zki ci���ce na u�ytkownikach (których nale�y w tym przypadku uto�samia
 

z zarz�dcami) tych instalacji. Nale�y tu wymieni
 przede wszystkim postanowienia: 

 art. 141, stanowi�cego o obowi�zku dotrzymania standardów emisji hałasu, 

 art.144, nakładaj�cy obowi�zek takiego u�ytkowania urz�dze�, które nie b�d� 

powodowa
 przekrocze� w zakresie standardów jako�ci �rodowiska, 

 art. 147, nakładaj�cy obowi�zek prowadzenia okresowych (ust. 1) lub ci�głych 

(ust. 2) pomiarów warto�ci hałasu, przy zastrze�eniu, �e pomiary te powinny by
 

prowadzone przez odpowiednio przygotowane laboratoria (art. 147a), a wyniki 

pomiarów winny by
 ewidencjonowane i przechowywane przez okres co najmniej 

5 lat (ust. 6), 

 art. 149 ust. 1, okre�laj�cy obowi�zek przedstawienia wyników 

przeprowadzonych pomiarów wła�ciwemu organowi ochrony �rodowiska oraz 

wojewódzkiemu inspektoratowi ochrony �rodowiska, 

 art. 152, stwierdzaj�cy obowi�zek zgłoszenia do eksploatacji inwestycji nie 

wymagaj�cej pozwolenia, mog�cej jednak negatywnie oddziaływa
 na 

�rodowisko, 

 art. 156, ustanawiaj�cy zakaz u�ywania instalacji lub urz�dze� nagła�niaj�cych 

na publicznie dost�pnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz terenach 

rekreacyjno-wypoczynkowych (ust. 1), za wyj�tkiem okazjonalnych uroczysto�ci, 
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imprez sportowych i innych wydarze� okre�lonych w tre�ci 

ust. 2 przedmiotowego artykułu ustawy. 

Przestrzeganie wymogów ochrony �rodowiska w odniesieniu do obiektów 

infrastruktury komunikacyjnej, w tym: dróg, linii kolejowych, i lotnisk, spoczywa na 

zarz�dzaj�cych tymi obiektami (art. 139 ustawy Prawo ochrony �rodowiska). 

Do obowi�zków tych zarz�dców nale�y: 

 stosowanie zabezpiecze� akustycznych i wła�ciwej organizacji ruchu w celu 

ochrony �rodowiska przed zanieczyszczeniem hałasem (art. 173), 

 dotrzymanie standardów jako�ci �rodowiska, tj. dopuszczalnych poziomów 

hałasu (art. 174), 

 prowadzenie okresowych lub ci�głych pomiarów hałasu (art. 175) oraz 

przedstawienia wyników przeprowadzonych pomiarów wła�ciwemu organowi 

ochrony �rodowiska i wojewódzkiemu inspektoratowi ochrony �rodowiska 

(art. 177 ust.1), 

 sporz�dzanie co 5 lat map akustycznych dla terenów poło�onych w otoczeniu 

obiektów mog�cych negatywnie wpływa
 na �rodowisko (art. 179 ust. 1 i 3), przy 

czym obowi�zek sporz�dzenia mapy akustycznej po raz pierwszy winien zosta
 

zrealizowany w terminie 1 roku od dnia, w którym obiekt został zaliczony do 

obiektów, których eksploatacja mo�e powodowa
 negatywne oddziaływanie 

akustyczne na znacznych obszarach (art. 179 ust. 5), 

 obowi�zek niezwłocznego przedło�enia fragmentów map akustycznych 

obejmuj�cych okre�lony powiat wła�ciwemu wojewodzie i staro�cie, oraz 

fragmentów obejmuj�cych okre�lone województwo wła�ciwemu wojewódzkiemu 

inspektoratowi ochrony �rodowiska (art. 179 ust. 4). 
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6. UZASADNIENIE ZAKRESU ZAGADNIE� 

6.1. Dane i wnioski wynikaj�ce ze sporz�dzonych map akustycznych 

6.1.1. Charakterystyka obszaru obj�tego map� akustyczn�, w tym 
uwarunkowa� wynikaj�cych z ustale� planów zagospodarowania 
przestrzennego, ogranicze� zwi�zanych z wyst�powaniem istniej�cych 
obszarów ograniczonego u�ytkowania, a tak�e obszarów istniej�cych 
stref ochronnych 

Do głównych uwarunkowa� wynikaj�cych z ustale� miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz obowi�zuj�cego Studium uwarunkowa� 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rzeszowa zaliczy
 mo�na 

zapisy odnosz�ce si� do dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku. 

Poszczególne plany przyporz�dkowuj� wyznaczone kategorie terenów do 

nast�puj�cych rodzajów terenów okre�lonych w przepisach odr�bnych dotycz�cych 

ochrony �rodowiska: 

 przeznaczonych pod zabudow� mieszkaniow�, 

 przeznaczonych pod szpitale i domy opieki społecznej, 

 przeznaczonych pod budynki zwi�zane ze stałym lub czasowym pobytem 

dzieci i młodzie�y, 

 przeznaczonych na cele uzdrowiskowe, 

 przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

 przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 

Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

niektóre obowi�zuj�ce lub projektowane plany posiadaj� zapisy mówi�ce 

o przeznaczeniu cz��ci terenów znajduj�cych si� wzdłu� szczególnie uci��liwych 

ci�gów komunikacyjnych na lokalizacj� mi�dzy innymi urz�dze� ograniczaj�cych 

oddziaływanie drogi na �rodowisko. Dotrzymanie standardów akustycznych w tych 

obszarach mo�e wymaga
 zastosowania ekranów akustycznych lub realizacji pasa 

zieleni izolacyjnej.  

Z ustale� planów wynika, �e w przypadku stwierdzenia wyst�powania 

ponadnormatywnego poziomu hałasu w granicach terenów zabudowy 

mieszkaniowej, obiekty mieszkaniowe winny by
 wyposa�one w skuteczne 

zabezpieczenia akustyczne. 

Tereny zieleni izolacyjnej, w wi�kszo�ci planów przeznaczone były pod 

urz�dzenie zieleni (niskiej, �redniej i wysokiej) zapewniaj�cej ochron� przed hałasem 

i zanieczyszczeniami od terenów komunikacji. 
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W chwili obecnej zgodnie z Uchwał� Nr XIX-392/-2011 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 25 pa�dziernika 2011 r. przyst�piono do sporz�dzenia nowego 

Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta 

Rzeszowa. Opracowywane Studium obejmowa
 b�dzie cały obszar miasta 

w granicach administracyjnych gminy na dzie� 1 stycznia 2010 r.  

 

6.1.2. Charakterystyka terenów obj�tych programem, w tym liczby 
mieszka�ców, g�sto�ci zaludnienia oraz zakresu przekrocze� 
dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku 

 

Rzeszów zamieszkuje 182 087 osoby (stan na 7.02.2013 r., zgodnie z wykazem 

Wydziału Spraw Obywatelskich Urz�du Miasta Rzeszowa – liczba osób 

zameldowanych na pobyt stały i czasowy w Rzeszowie po kolejnym poszerzeniu 

miasta) [32]. 

Poni�ej na rys. 6.1 ÷ rys. 6.3 zaprezentowano w formie wykresów wyniki 

analizy statystycznej dotycz�cej nara�enia ludno�ci Rzeszowa na hałas w podziale 

na 5-decybelowe przedziały, opracowane w oparciu o Map� akustyczn� Rzeszowa 

[16]. Wykresy przedstawiaj� zestawienie liczby osób nara�onych na oddziaływanie 

hałasu drogowego (rys. 6.1), kolejowego (rys. 6.2) i przemysłowego (rys. 6.3). 
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Rys. 6.1. Zestawienie liczby osób nara�onych na oddziaływanie hałasu drogowego  

 

 

Rys. 6.2. Zestawienie liczby osób nara�onych na oddziaływanie hałasu kolejowego  

 



 
„Program ochrony �rodowiska przed hałasem” dla terenów, na których poziom hałasu przekracza 

poziom dopuszczalny w Gminie Miasto Rzeszów  

 - 53 - 

 

Rys. 6.3. Zestawienie liczby osób nara�onych na oddziaływanie hałasu 
przemysłowego  

 

Analizuj�c dane przedstawione na wykresach nale�y zauwa�y
, 

�e zdecydowanie najwi�ksza liczba mieszka�ców Rzeszowa (jak w wi�kszo�ci miast 

w Polsce i na terenie Europy) jest nara�ona na oddziaływanie hałasu drogowego. 

Na oddziaływanie hałasu kolejowego i przemysłowego o poziomie przekraczaj�cym 

warto�ci dopuszczalne jest nara�ona du�o mniejsza liczba osób. Z tego powodu 

działania naprawcze zaproponowane w ramach niniejszego Programu (rozdział 4.3) 

dotycz� w głównej mierze oddziaływania pochodz�cego od hałasu drogowego, 

co jest w pełni uzasadnione.  

 

6.1.3. Charakterystyka techniczno-akustyczna �ródeł hałasu maj�cych 
negatywny wpływ na poziom hałasu w �rodowisku 

 

Na terenach zurbanizowanych, z jakimi mamy do czynienia w Rzeszowie, 

�ródła hałasu mo�na podzieli
 na dwie główne grupy: 

 hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy), 

 hałas przemysłowy i komunalny. 
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Hałas komunikacyjny w sposób zdecydowany wpływa na stan klimatu 

akustycznego w miastach (w tym najwi�ksz� rol� odgrywa hałas drogowy). Pomimo 

faktu, i� nowe samochody dzi�ki zastosowaniu nowoczesnych technologii (lepsze 

tłumiki, nap�dy hybrydowe, odpowiednie ciche mieszanki opon itd.) staj� si� 

zdecydowanie cichsze, to jednak przy systematycznym wzro�cie ich liczby 

ustawicznie wzrasta równie� stopie� uci��liwo�ci komunikacji w zakresie klimatu 

akustycznego. Decyduj�c� rol� w emisji hałasu drogowego maj� pojazdy, które 

mo�na zaliczy
 do grupy „hała�liwych” – s� to m.in. motocykle i samochody 

ci��arowe.  

Ruch samochodowy powoduje oddziaływanie akustyczne na zdecydowanej 

wi�kszo�ci obszaru miasta, czym ró�ni si� od ruchu kolejowego. Poci�gi poruszaj� 

si� tylko po wyznaczonych torowiskach co powoduje, �e ich oddziaływanie 

akustyczne ogranicza si� jedynie do terenów �ci�le s�siaduj�cych z liniami 

kolejowymi. Ponadto ten charakter d�wi�ku (jak wskazuj� badania i ankiety 

przeprowadzone w innych miastach) jest równie� mniej uci��liwy dla ludzi 

nara�onych na jego oddziaływanie z uwagi na fakt, i� nie jest to hałas ci�gły. Trwa 

tylko w czasie przejazdu pojazdów szynowych a nast�pnie zanika.  

Problem oddziaływania hałasu przemysłowego w ostatnich latach w Polsce 

staje si� coraz mniejszy. Wpłyn�ła na to m.in. restrukturyzacja przemysłu. 

Stosowanie nowych �rodków ochrony przed hałasem i wibracjami, jak i równie� 

zmiana w polityce zagospodarowania przestrzennego miast (tereny przemysłowe s� 

lokalizowane raczej w sposób skoncentrowany na obrze�ach miast – tak jak to jest 

w Rzeszowie) w sposób pozytywny wpływaj� na klimat akustyczny w du�ych 

aglomeracjach. Nale�y d��y
 do dalszego wyprowadzania przemysłu z centrum 

miasta, co na pewno wpłynie korzystnie na stan klimatu akustycznego na tych 

terenach. 

Z roku na rok mo�na natomiast zaobserwowa
 wzrost hałasu pochodz�cego 

od klimatyzatorów. Coraz powszechniejsze stosowanie w budynkach tego typu 

urz�dze� prowadzi do wzrostu ich ilo�ci, co ma bezpo�rednie przeło�enie na poziom 

d�wi�ku emitowanego do �rodowiska.  

Ponadto nie sposób nie wspomnie
 o hałasie powstaj�cym na skutek 

wykonywania prac remontowych lub budowlanych. W zdecydowanej wi�kszo�ci s� to 

jednak oddziaływania krótkotrwałe. Z tego powodu ich dokuczliwo�
 jest znacznie 

mniejsza od np. hałasu komunikacyjnego [16]. 
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6.1.4. Trendy zmian stanu akustycznego 

 

Mapa akustyczna miasta Rzeszowa [16] została po raz pierwszy wykonana 

w 2011 r. (zaktualizowana w 2013 r. do wymaga� rozporz�dzenia Ministra 

�rodowiska zmieniaj�cego poziomy dopuszczalne hałasu w �rodowisku). Mo�na na 

jej podstawie zdiagnozowa
 stan klimatu akustycznego na terenie miasta w zakresie 

oddziaływania poszczególnych �ródeł hałasu (drogowego, kolejowego oraz 

przemysłowego). Z uwagi na fakt, �e mapa akustyczna dla Miasta Rzeszowa była 

wykonywana po raz pierwszy, na etapie niniejszego opracowania (Programu ochrony 

�rodowiska przed hałasem) nie ma mo�liwo�ci okre�lenia trendu zmian stanu 

akustycznego. B�dzie to mo�liwe dopiero po analizie kolejnej mapy akustycznej 

miasta, która zgodnie z prawem powinna by
 realizowana w 2016 r. na etapie 

aktualizacji opracowywanego w chwili obecnej Programu ochrony �rodowiska przed 

hałasem (opracowanie aktualizacji tego Programu powinno nast�pi
 w 2017 r. – rok 

po sporz�dzeniu mapy akustycznej). Wtedy mo�liwe b�dzie okre�lenie trendów 

zmian stanu akustycznego miasta, na które powinny mie
 równie� wpływ działania 

inwestycyjne wynikaj�ce z poni�szego opracowania. 

 

6.1.5. Koncepcje działa� zabezpieczaj�cych �rodowisko przed hałasem 

 

Jednym z najwa�niejszych i bardzo trudnych problemów ochrony �rodowiska 

w całej Europie jest walka z hałasem w miastach. Z uwagi na wielko�
 przekrocze� 

(głównie od hałasu drogowego) podejmowane s� działania maj�ce na celu 

złagodzenie oddziaływania akustycznego pochodz�cego od poszczególnych �ródeł. 

W chwili obecnej najbardziej popularnym �rodkiem ochrony przed hałasem 

komunikacyjnym jest stosowanie ekranów akustycznych. Zabezpieczenia te s� 

jednak w wielu przypadkach nieskuteczne. Szczególnie w warunkach miejskich, 

gdzie mamy do czynienia ze zwart� zabudow� zlokalizowan� blisko ulic lub 

linii kolejowych, której przesłoni�cie ekranem akustycznym jest praktycznie 

niemo�liwe. Nale�y zatem rozwa�y
 stosowanie innych �rodków ochrony przed 

hałasem polegaj�cych m.in. na wła�ciwej organizacji ruchu drogowego, 

egzekwowaniu istniej�cych ogranicze� pr�dko�ci czy te� wprowadzenie nowych 

rozwi�za� w postaci np. cichej nawierzchni. 
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W opracowanej Mapie akustycznej Rzeszowa [16] wyszczególniono działania 

maj�ce na celu popraw� stanu klimatu akustycznego poprzez: 

 ograniczanie w strefie emisji, czyli działania u �ródła, 

 ograniczanie w strefie imisji, ochrona bierna i czynna, 

 działania organizacyjne. 

Metody ograniczania hałasu u jego �ródła s� zdecydowanie skuteczne 

w warunkach miejskich, kiedy zastosowanie innych �rodków ochronnych mo�e nie 

przynie�
 po��danych efektów. Obj�cie wytypowanych obszarów sterowaniem ruchu 

które zapewni przemieszczenie si� pojazdów bez zb�dnych zatrzyma� jest 

rozwi�zaniem niezwykle skutecznym które potrafi wpłyn�
 na redukcj� hałasu 

zwłaszcza w s�siedztwie skrzy�owa� nawet do 5 dB. Ponadto zastosowanie np. 

cichych nawierzchni mo�e równie� dodatkowo wzmacnia
 efekt redukcji poziomu 

d�wi�ku. W sytuacji kiedy np. nie ma mo�liwo�ci zastosowania ekranów 

akustycznych s� to �rodki bardzo poprawiaj�ce komfort akustyczny ludziom 

zamieszkuj�cym tereny zlokalizowane w s�siedztwie ruchliwych ulic. 

W mapie akustycznej [16] zwrócono równie� uwag� na problemy emisji hałasu 

komunikacyjnego zwi�zane z nawierzchni� torowisk kolejowych w mie�cie. 

Podkre�lono, i� wymiana torowisk, a przede wszystkim zmiana technologii 

wykonania samego podtorza, pozwala na znaczn� redukcj� hałasu. Modernizacja 

torowisk wpłynie pozytywnie na klimat akustyczny na terenach zlokalizowanych w ich 

s�siedztwie. 

W opracowaniu cz��ci opisowej mapy akustycznej [16] wymieniono równie� 

działania polegaj�ce na kształtowaniu klimatu akustycznego w s�siedztwie ulic i linii 

kolejowych. Wg autorów mapy akustycznej, s� to np.: 

 działania polegaj�ce na skanalizowaniu ruchu drogowego i kolejowego na 

odcinkach o charakterze tranzytowym i zaproponowanie dla nich takich 

zabezpiecze� jak np. ekrany akustyczne, 

 działania polegaj�ce na wła�ciwym planowaniu przestrzennym, 

 ograniczenia w ruchu, polegaj�ce na czasowym wył�czeniu z ruchu 

pojazdów ci��kich na okre�lonych odcinkach dróg – dotyczy
 to mo�e pory 

nocnej (w przypadku zrealizowania ko�cowych odcinków autostrady A4),  

 egzekwowanie istniej�cych ogranicze� pr�dko�ci i ruchu pojazdów, 

 działania zmierzaj�ce do utworzenia strefy płatnego parkowania (jako jeden 

ze �rodków poprawiaj�cych klimat akustyczny w centrum miasta). 
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6.2. Ocena realizacji poprzedniego programu 

Poni�szy Program ochrony �rodowiska przed hałasem jest pierwszym 

opracowywanym w tym zakresie dokumentem dla Miasta Rzeszowa. W zwi�zku 

z tym, oceny realizacji poprzedniego programu, b�dzie mo�na dokona
 dopiero na 

etapie opracowywania kolejnego Programu ochrony �rodowiska przed hałasem 

(aktualizacji niniejszego dokumentu). W chwili obecnej powy�szy rozdział, który 

wynika z wymaga� rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 14 pa�dziernika 2002 

r. w sprawie szczegółowych wymaga�, jakim powinien odpowiada
 program ochrony 

�rodowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498) [7] nie dotyczy niniejszego 

opracowania. 

 

6.2.1. Zestawienie zrealizowanych zada� w zakresie ochrony �rodowiska przed 
hałasem wraz z ocen� ich skuteczno�ci i analiz� poniesionych kosztów 

 

Powy�szy rozdział nie dotyczy obecnie opracowywanego Programu, 

co wyja�niono w rozdziale 6.2 powy�ej. 

 

6.2.2. Analiza niezrealizowanych cz��ci programu wraz z przyczynami braku 
realizacji 

 

Powy�szy rozdział nie dotyczy obecnie opracowywanego Programu, 

co wyja�niono w rozdziale 6.2 powy�ej. 

 

6.3. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do 
opracowania programu 

6.3.1. Polityki, strategie, plany oraz programy 

 

W ramach prac zmierzaj�cych do opracowania Programu ochrony �rodowiska 

przed hałasem dla Miasta Rzeszowa analizowano szczegółowo szereg opracowa�, 

które w swych zapisach odnosz� si� do ochrony akustycznej. Do takich dokumentów 

nale��: 

 Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 [24], 

 Strategia Rozwoju Miasta Rzeszowa – długoterminowy plan rozwoju 

społeczno- gospodarczego Miasta o perspektywie kilkunastu i wi�cej lat, 

która została przyj�ta Uchwal� Nr LXXV/62/98 Rady Miasta Rzeszowa 
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z dnia 16 czerwca 1998 r. [25] wraz ze zmian� Uchwał� 

Nr XXXVI/590/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2008 r., 

 Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 

2005 - 2013 przyj�ty uchwał� Rady Miasta Rzeszowa Nr LV/102/2006 

z dnia 4 kwietnia 2006 r.[26],  

 Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 

2010 – 2015 przyj�ty uchwał� Rady Miasta Rzeszowa 

Nr LXXXIII/1472/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. [27], 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa przyj�ta Uchwał� 

Nr XXIII/472/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2011r. [28],  

„Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020” [24] jest 

jednym z podstawowych dokumentów okre�laj�cych plan rozwoju województwa. 

Celem dokumentu jest „podniesienie krajowej i mi�dzynarodowej konkurencyjno�ci 

gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjno�ci, a tym samym efektywno�ci, 

która stworzy warunki do zwi�kszania zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu 

�ycia ludno�ci”. W dokumencie opisano i wyszczególniono dominuj�ce �ródła hałasu 

jakimi s� drogi oraz zakłady przemysłowe. Wg autorów opracowania walka 

z hałasem komunikacyjnym odbywa
 si� b�dzie przy pomocy ograniczenia 

i usprawnienia ruchu pojazdów w centrach miast, budowie ekranów akustycznych, 

nasadzeniu zieleni izolacyjnej oraz poprzez odpowiednie wykorzystanie 

instrumentów planistycznych. W przypadku oddziaływa� zwi�zanych z hałasem 

przemysłowym zanotowano korzystne zmiany wynikaj�ce z dostosowania si� 

zakładów przemysłowych do obowi�zuj�cych norm. 

Kolejnym wa�nym dokumentem analizowanym i wykorzystanym do 

opracowania Programu była „Strategia Rozwoju Miasta Rzeszowa” [25]. 

Opracowanie to wskazuje jako jeden z celów szczegółowych popraw� klimatu 

akustycznego miasta, natomiast jako jeden z celi strategicznych popraw� warunków 

�ycia mieszka�ców miasta i stanu bezpiecze�stwa publicznego. W cz��ci dotycz�cej 

raportu o stanie miasta jako najbardziej powszechne �ródło hałasu na terenie miasta 

okre�lono komunikacj� drogow�. Na podstawie bada� podano, �e około 83% 

mieszka�ców budynków s�siaduj�cych z trasami komunikacyjnymi w porze dnia 

i 58% w ci�gu nocy jest nara�onych na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu 

(co nie do ko�ca potwierdziły wyniki mapy akustycznej). Zaznaczono, �e hałas 

kolejowy oraz przemysłowy nie stwarza takich problemów (oddziaływanie lokalnie). 
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Poruszono problem braku poł�czenia drogowego pomi�dzy ul. Lwowsk� 

i ul. Lubelsk� co skutkuje wydłu�eniem trasy jak� pokonuj� podró�uj�cy drog� 

krajow� nr 4 wschód-zachód oraz pomi�dzy drog� krajow� nr 9 i nr 4, a w efekcie 

wzrostem nat��enia ruchu i hałasu. Na pogl�dowej mapie zaznaczono odcinki tras, 

wzdłu� których wskazane jest zastosowanie ekranów akustycznych (DK Nr 4, DW Nr 

878). W katalogu kluczowych zjawisk stanowi�cych szanse i zagro�enia dla rozwoju 

miasta podano zasób urz�dze� zabezpieczaj�cych �rodowisko przed hałasem jako 

znacz�cy dla oddziaływania na rozwój miasta (4pkt/5). 

W Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 

2005 – 2013 dokonano oceny stanu �rodowiska. W opisie zagro�e� hałasem do 

głównych przyczyn wyst�powania wysokich poziomów hałasu zaliczono ruch 

drogowy oraz kolejowy w rejonie dworca PKP. Zauwa�ono, �e zagro�enie hałasem 

na terenie miasta Rzeszowa stale wzrasta w zwi�zku ze zwi�kszaj�cym si� 

nat��eniem ruchu pojazdów oraz nisk� jako�ci� sieci drogowej. Za obszary 

szczególnie nara�one na wysoki poziom hałasu zaliczono tereny s�siaduj�ce 

z ulicami: Zamkow�, Głowackiego, rejon pomi�dzy Piłsudskiego, Sobieskiego 

i Sokoła, rejon Ciepli�skiego, Lisa Kuli, Zygmuntowskiej i Sokoła, rejon Ciepli�skiego 

i Jagiello�skiej, Naruszewicza, skrzy�owanie Witosa i Langiewicza, Wyspia�skiego, 

tereny przyległe do ul. Batalionów Chłopskich, a tak�e szpitale nr 1 i 2 oraz Szpital 

Miejski i parki: Ogród Miejski oraz Park Jedno�ci Polonii z Macierz�. 

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2010 – 

2015 porusza problem hałasu w podobny sposób jak opracowanie wcze�niejsze na 

lata 2005 – 2013. Dodatkowo zaznaczono, �e w rejonie ulic, w s�siedztwie których 

wyst�puj� najwi�ksze przekroczenia poziomów hałasu (Krakowska, Witosa, 

Batalionów Chłopskich, Powsta�ców Warszawy, Armii Krajowej, Lwowska, oraz 

Sikorskiego) zamontowano ekrany akustyczne, które zredukowały emisj� hałasu 

o kilkana�cie decybeli. Jako jeden z celów Planu zało�ono rozwi�zanie problemów 

zwi�zanych z niewydolno�ci� systemu drogowego miasta (w tym eliminacj� 

przeci��onych pojazdów) przy jednoczesnym wprowadzeniu rozwi�za� maj�cych na 

celu uprzywilejowanie transportu publicznego oraz wprowadzenie nowego taboru 

co w rezultacie powinno zmniejszy
 negatywne oddziaływanie na �rodowisko 

w zakresie hałasu i drga�. 

W kolejnym dokumencie, jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta 

Rzeszowa na 2013 r., w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego 
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wyszczególniono budow� kilku dróg na terenie miasta, m.in. drogi krajowej ł�cz�cej 

obwodnic� północn� miasta Rzeszowa z drog� ekspresow� S-19 i autostrad� A4, 

gdzie w zakresie robót uwzgl�dniono tak�e budow� ekranów akustycznych. 

W Prognozie uwzgl�dniono równie� modernizacj� i rozbudow� kilku ulic, w ramach 

których realizowane b�d� tak�e ekrany akustyczne. 

 

6.3.2. Istniej�ce powiatowe lub gminne programy ochrony �rodowiska 

 

W�ród dokumentów �ci�le zwi�zanych z ochron� �rodowiska, a przez to 

z programem ochrony �rodowiska przed hałasem, nale�y wymieni
 „Program 

ochrony �rodowiska dla województwa podkarpackiego na lata 2008-2011 

z uwzgl�dnieniem lat 2012-2015” [29]. W Programie zawarto zagadnienia zwi�zane 

z oddziaływaniem hałasu oraz wyznaczono cel �redniookresowej polityki 

ekologicznej jakim jest „zmniejszenie zagro�enia mieszka�ców Polski 

ponadnormatywnym hałasem zwłaszcza emitowanym przez �rodki transportu”. 

W dokumencie opisane s� �ródła hałasu komunikacyjnego, przemysłowego oraz 

komunalnego. W kontek�cie hałasu przemysłowego i komunalnego zwrócono uwag� 

na zmniejszaj�ce si� zagro�enie hałasem przemysłowym dzi�ki modernizacji linii 

technologicznych oraz stosowaniu obudów d�wi�kochłonnych. Oddziaływanie ruchu 

drogowego na klimat akustyczny ma natomiast tendencj� rosn�c�. Wi��e si� to ze 

wzrostem nat��enia ruchu pojazdów na drogach przy jednoczesnym nienad��aniu 

z rozbudow� lub modernizacj� układów komunikacyjnych. W dokumencie napisano, 

i� „województwo podkarpackie zajmuje 15 miejsce w Polsce pod wzgl�dem 

powierzchni obszarów eksponowanych na hałas pochodz�cy od dróg krajowych”. 

W zwi�zku z tym, autorzy opracowania proponuj� wprowadzenie zabezpiecze� 

technicznych zapobiegaj�cych powstawaniu i przenikaniu hałasu do �rodowiska, 

budow� obwodnic miast, na które kierowany b�dzie ruch samochodowy, 

modernizacj� i remonty nawierzchni dróg, monitoring hałasu zgodnie z wymogami 

prawa, opracowanie map akustycznych i programów ochrony przed hałasem oraz 

wła�ciwe planowanie przestrzenne. 
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6.3.3. Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, maj�ce wpływ na stan 
akustyczny �rodowiska 

 

Podstawowymi aktami prawa miejscowego okre�laj�cymi warunki ochrony 

akustycznej dla poszczególnych kategorii u�ytkowania przestrzeni miejskiej s� 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa oraz 

Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. W ramach 

wykonywania niniejszego Programu dokonano szczegółowej analizy wszystkich 

aktów prawa miejscowego, obowi�zuj�cych w chwili wykonywania niniejszego 

Programu. 

Wyniki analizy zostały przedstawione poni�ej w tab. 6.1, w której zawarto m.in.: 

 Nazw� dokumentu planistycznego (miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a tak�e studium uwarunkowa� 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego) 

 Akt powołuj�cy zawieraj�cy numer uchwały i dat� jej podj�cia. 
 

Tab. 6.1 Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
studiów uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

obowi�zuj�cych na terenach Miasta Rzeszowa 

L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce klimatu 
akustycznego 

1 

Studium Uwarunkowa� 
i Kierunków 

Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta 

Rzeszowa 

Uchwała Nr 
XXXVII/113/2000 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 4 lipca 2000 r. 

- 

2 

Zmiana Nr 5/5/2004 
Studium Uwarunkowa� 

i Kierunków 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa przy 

ul. Przemysłowej 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr 
XLIX/334/2005 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 
29 grudnia 2005 r. 

- 

3 

Zmiana Nr 3/3/2004 
Studium Uwarunkowa� 

i Kierunków 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa w rejonie 
ul. Karowej i Kopisto 

Uchwała Nr 
XLIX/335/2005 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 
29 grudnia 2005 r. 

- 
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L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce klimatu 
akustycznego 

4 

Zmiana Nr 1/1/2004 
Studium Uwarunkowa� 

i Kierunków 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa w rejonie 
Hotelu "Rzeszów” 

Uchwała Nr LII/32/2006 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 14 lutego 2006 r. 

- 

5 

Zmiana Nr 13/1/2006 
Studium Uwarunkowa� 

i Kierunków 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa przy 
ul. Lubelskiej 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr 
XXXI/487/2008 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 
1 kwietnia 2008 r. 

- 

6 

Zmiana Nr 10/5/2005 
Studium Uwarunkowa� 

i Kierunków 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa w rejonie 

południowego odcinka 
ul. Rejtana 

Uchwała Nr 
XXXII/531/2008 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 
29 kwietnia 2008 r. 

- 

7 

Zmiana Nr 14/2/2006 
Studium Uwarunkowa� 

i Kierunków 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa w rejonie 

al. W. Witosa 
i ul. Wyspia�skiego 

w Rzeszowie 

Uchwała Nr 
XXXVI/591/2008 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 
8 lipca 2008 r. 

- 

8 

Zmiana Nr 15/1/2007 
Studium Uwarunkowa� 

i Kierunków 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa pomi�dzy 
ulicami: Jagiello�sk�, 

Lisa Kuli 

i Mochnackiego 

Uchwała Nr 
XXXVIII/644/2008 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

23 wrze�nia 2008 r. 

- 

9 

Zmiana Nr 19/5/2007 
Studium Uwarunkowa� 

i Kierunków 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa w rej. 
ul. Dymnickiego 
i Słowackiego 

Uchwała 
Nr XXXVIII/643/2008 

Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 23 wrze�nia 2008 r. 

- 

10 

Zmiana Nr 18/4/2007 
Studium Uwarunkowa� 

i Kierunków 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa 

Uchwała 
Nr LX/102602009 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

29 wrze�nia 2009 r. 

- 
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L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce klimatu 
akustycznego 

11 

Zmiana Nr 23/4/2008 
Studium Uwarunkowa� 

i Kierunków 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa w rejonie 

ul. Lwowskiej 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr LXXI/ 1205/ 
2010 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 23 lutego 2010 r. 

- 

12 

Zmiana Nr 24/1/2009 
Studium Uwarunkowa� 

i Kierunków 

Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta 

Rzeszowa w rejonie 
Al. Armii Krajowej 

w Rzeszowie 

Uchwała Nr VII /118 /2011 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 22 lutego 2011 r. 

- 

13 

Zmiana Nr 30/3/2010 
Studium Uwarunkowa� 

i Kierunków 

Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa na Osiedlu 

Miłocin 

w Rzeszowie-cz��
 
XXVIIIA 

Uchwała Nr XIV/296/2011 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 12 lipca 2011 r. 

Polityka przestrzenna powinna 
wykorzystywa
 optymalne rozwi�zania 
w celu poprawy klimatu akustycznego. 

W celu ograniczenia hałasu 
komunikacyjnego zaleca si� 

wprowadzenie ekranów akustycznych 
na odcinkach tras o przekroczonych 

normach hałasu, wyeliminowanie 
ruchu tranzytowego z centrum poprzez 

„domykanie” istniej�cego układu 
komunikacyjnego w cz��ci północno – 

wschodniej miasta, z budow� 
obwodnicy północnej wł�cznie. 
Ponadto wskazany jest rozwój 

komunikacji zbiorowej w mie�cie. 

14 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 1/95 
terenu przy ul. Olbrachta 

w Rzeszowie 

Uchwała Nr 
XXXVII/123/2000 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

4 lipca 2000 r. 

- 

15 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 2/95 
ul. Lwowskiej w 

Rzeszowie 

Uchwała Nr XXIII/42/98 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 12 maja 1998 r. 

- 

16 

 Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 1/96 
Osiedla „ZIMOWIT” 

w Rzeszowie 

Uchwała Nr X/21/99 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

9 marca 1999 r. 
- 

17 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 5/2/96 „Staromie�cie 
– Ogrody” w Rzeszowie 

Uchwała Nr XXVIII/6/2000 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 25 stycznia 2000 r. 
- 
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L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce klimatu 
akustycznego 

18 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 6/3/96 „Centrum 

Handlowo-Usługowego” 
przy ul. Lubelskiej 

w Rzeszowie 

Uchwała Nr XXV/196/99 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 14 grudnia 1999 r. 
- 

19 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 7/4/96 terenu 

budownictwa 
mieszkaniowego na 

osiedlu Przybyszówka 
w Rzeszowie w rejonie 

ul. D�bickiej 

Uchwała Nr X/19/99 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

9 marca 1999 r. 
- 

20 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 8/5/96 terenu 

budownictwa 
mieszkaniowego na 

Zalesiu II w Rzeszowie 

Uchwała Nr XV/108/99 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 25 maja 1999 r. 

- 

21 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 9/2/97 terenu na 
osiedlu Mieszka I 

w Rzeszowie 

Uchwała Nr LXXII/43/98 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 12 maja 1998 r. 

- 

22 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 10/7/96 zespołu usług 

publicznych 
i komercyjnych na 

osiedlu Nowe Miasto 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr 
XXXVII/122/2000 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

4 lipca 2000 r. 

- 

23 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 11/1/97 terenu 

zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej przy 
ul. Kwiatkowskiego 

w Rzeszowie 

Uchwała Nr X/20/99 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

9 marca 1999 r. 
- 

24 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 14/1/98 w rejonie ulic: 

Strzy�owskiej, 
Ustrzyckiej, Dukielskiej 

i Kro�nie�skiej 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr LVI/134/2001 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 25 wrze�nia 2001 r. 
- 
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L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce klimatu 
akustycznego 

25 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 15/1/99 terenu 

zabudowy 
mieszkaniowej w rejonie 

ulicy Witosa 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr XXVII/5/2000 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 25 stycznia 2000 r. 
- 

26 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 16/2/99 zespołu usług 
nieuci��liwych przy Alei 

Armii Krajowej 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr XLVI/1/2001 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 30 stycznia 2001 r. 
- 

27 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 22/4/2000 przy 

ul. Kpt. W. Raginisa na 
„Osiedlu Baranówka IV” 

w Rzeszowie 

Uchwała Nr LII/75/2001 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 29 maja 2001 r. 

- 

28 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 27/9/2000 zespołu 

usług nauki, usług 
komercyjnych oraz 

zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej 

pomi�dzy ulicami: 
Wetli�sk� 

i Bieszczadzk� 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr LXXI/79/2002 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 21 maja 2002 r. 

- 

29 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 31/13/00 terenu 

zabudowy 
mieszkaniowej przy 

ul. Szkolnej 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr LIV/98/2001 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 10 lipca 2001 r. 

- 

30 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 35/17/00 na terenie 

zabudowy 
mieszkaniowej przy 

ul. Powsta�ców 
Listopadowych 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr LXI/220/2001 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 18 grudnia 2001 r. 
- 
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L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce klimatu 
akustycznego 

31 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 38/20/2000 przy 
ul. Młoci�skiej oraz 

ul. Tarnowskiej 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr 
LXXVII/197/2002 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 8 
pa�dziernika 2002 r. 

- 

32 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 42/24/2000 zabudowy 

mieszkaniowej przy 
ul. T�czowej, 
Nowowiejskiej 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr LXI/219/2001 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 18 grudnia 2001 r. 
- 

33 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 50/1/2002 terenu przy 

ulicy Hetma�skiej 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr 
LXXVII/198/2002 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 
8 pa�dziernika 2002 r. 

- 

34 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 18/4/99 Pobitno 

„Orzechy” zespołu usług 
publicznych, 

komercyjnych 
i zabudowy 

mieszkaniowej przy alei 
Armii Krajowej 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr III/32/2002 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 30 grudnia 2002 r. 
- 

35 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 24/7/2001 „Temida” 
w rejonie ul. Rejtana 

i gen. Kustronia 
w Rzeszowie, 

w konturze ABCDE, 
(w cz��ci uchylonej 
rozstrzygni�ciem 

nadzorczym Wojewody 
Podkarpackiego l.dz. P.I. 

0911/69/02 z dnia 
6 czerwca 2002 r.) 

Uchwała Nr III/32/2002 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 30 grudnia 2002 r. 
- 
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L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce klimatu 
akustycznego 

36 

Zmiany Nr 70/21/2002 
Miejscowych Planów 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
w rejonie ul. B. �miałego 

i ul. Ksi���cej 
w Rzeszowie (dla terenu 

oznaczonego na 
zał�czniku graficznym do 

uchwały Nr III/31/2002 
Rady miasta Rzeszowa, 

z dnia 30 grudnia 
2002 r., numerem 26 

Uchwała Nr XI/113/2003 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 8 lipca 2003 r. 
- 

37 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 64/15/2002 w rejonie 

ul. Ksi���cej 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr XI/114/2003 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 8 lipca 2003 r. 
- 

38 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 33/15/2000 w rejonie 
ul. Karowej w Rzeszowie 

w cz��ci, oznaczonej 
konturem ABCD 

Uchwała Nr XIV/148/2003 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 7 pa�dziernika 

2003 r. 

- 

39 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 23/5/2000 „Nowe 

Miasto – Czekaj” przy 
al. Rejtana 

i al. Niepodległo�ci 
w Rzeszowie w cz��ci, 
oznaczonej konturem 

ABCDEFGHIJK 

Uchwała Nr XV/161/2003 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 28 pa�dziernika 

2003 r. 

- 

40 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 67/18/2002 przy 

ul. Kpt. W. Raginisa – 
południe na osiedlu 

„Baranówka IV” 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr XV/162/2003 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 28 pa�dziernika 

2003 r. 

- 

41 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 51/2/2002 przy Rynku 
Starego Miasta mi�dzy 
kamienicami Nr 19 i nr 

24 w Rzeszowie 

Uchwała Nr XX/15/2004 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 16 marca 2004 r. 

- 
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42 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 56/7/2002 terenu 

zabudowy 
mieszkaniowej przy 

ul. Marcina Filipa 
i ul. Morgowej 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr XX/16/2004 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 16 marca 2004 r. 

- 

43 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 17/3/99 zespołu usług 
nieuci��liwych w rejonie 

alei Armii Krajowej 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr XXIV/79/2004 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 1 czerwca 2004 r. 

- 

44 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 45/2/2001 zespołu 

usług publicznych 
i komercyjnych przy 

ul. Litewskiej 
w Rzeszowie w konturze 

ABCDEFGHI 

Uchwała 
Nr XXV/101/2004 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

22 czerwca 2004 r. 

- 

45 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 28/10/2000 

„Staromie�cie – 
Wygoda” przy 
ul. Lubelskiej 
w Rzeszowie 

Uchwała 
Nr XXVII/165/2004 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

31 sierpnia 2004 r. 

- 

46 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 29/11/2000 w rejonie 

ul. Szewskiej 
w Rzeszowie 

Uchwała 
Nr XXVII/166/2004 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

31 sierpnia 2004 r. 

- 

47 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 62/13/2002 w rejonie 

ul. Rumiankowej 
w Rzeszowie 

Uchwała 
Nr XXVIII/182/2004 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 
5 pa�dziernika 2004 r. 

- 

48 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 26/8/00 w rejonie 

ul. Podkarpackiej 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr LVI/135/2001 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 25 wrze�nia 2001 r. 
- 
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49 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 49/8/2001 „Czekaj – 

Północ” w rejonie 
ul. Dołowej 

w Rzeszowie, 
z wył�czeniem cz��ci 
oznaczonej konturem 

ABCDEFG 

Uchwała 
Nr XXXV/16/2005 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

25 stycznia 2005 r. 

- 

50 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 76/6/2004 na osiedlu 
Staroniwa w Rzeszowie 

Uchwała 
Nr XXXVII/66/2005 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

22 marca 2005 r. 

- 

51 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 71/1/2004 na osiedlu 
„Krakowska Południe” 

pomi�dzy 
ul. K. Lewakowskiego, 

a ul. W. Zbyszewskiego 
w Rzeszowie 

Uchwała 
Nr XXXVII/67/2005 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

22 marca 2005 r. 

- 

52 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 79/9/2004 na osiedlu 
Wilkowyja w Rzeszowie 

Uchwała 
Nr XXXVIII/94/2005 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

26 kwietnia 2005 r. 

- 

53 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 94/2/2005 przy ulicy 

Przemysłowej 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr LXI/176/2006 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 11 lipca 2006 r. 

- 

54 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 73/3/2004 

„Przybyszówka – 
Kantorówka” – 1 przy 

ulicy Ustrzyckiej 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr LXII/210/2006 
Rady Miasta Rzeszowa z 
dnia 5 wrze�nia 2006 r. 

- 

55 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 75/5/2004 w rejonie 
Hotelu Rzeszów przy 

ul. Ciepli�skiego 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr LXII/211/2006 
Rady Miasta Rzeszowa z 
dnia 5 wrze�nia 2006 r. 

- 



 
„Program ochrony �rodowiska przed hałasem” dla terenów, na których poziom hałasu przekracza 

poziom dopuszczalny w Gminie Miasto Rzeszów  

 - 70 - 

L.p. Nazwa dokumentu Akt powołuj�cy Uwarunkowania dotycz�ce klimatu 
akustycznego 

56 

Zmiana Nr 105/13/2005 
– 1 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 

14/1/98 w rejonie ulic: 
Strzy�owskiej, 

Ustrzyckiej, Dukielskiej 
i Kro�nie�skiej 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr VI/87/2007 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 30 stycznia 2007 r. 
- 

57 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 116/24/2005 „Błonia 

Papieskie” w rejonie 
skrzy�owania al. Armii 

Krajowej i al. 
Gen. W. Sikorskiego 

w Rzeszowie 

Uchwała Nr VI/88/2007 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 30 stycznia 2007 r. 
- 

58 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 89/19/2004 

„Wilkowyja – Młyn” 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr XIX/311/2007 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 30 pa�dziernika 

2007 r. 

Na terenie obj�tym planem dopuszcza 
si� poziom hałasu w �rodowisku nie 

wi�kszy ni� przewidziany dla terenów 
w strefie �ródmiejskiej miast powy�ej 

100 tys. mieszka�ców ze zwart� 
zabudow� mieszkaniow� i 

koncentracj� obiektów 
administracyjnych, handlowych i 

usługowych, zgodnie z przepisami 
ochrony �rodowiska. 

59 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 99/7/2005 na osiedlu 

Słocina w Rzeszowie 

Uchwała Nr 
XLVII/284/2005 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 
22 listopada 2005 r. 

- 

60 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 121/29/2005 

pomi�dzy ulicami 
Staromiejsk� 
i Bałuckiego 

w Rzeszowie w konturze 
ABCDEFGH 

Uchwała Nr VI/90/2007 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 30 stycznia 2007 r. 
- 

61 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 124/32/2005 w rejonie 

ul. Tarnowskiej 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr VI/91/2007 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 30 stycznia 2007 r. 
- 

62 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 123/31/2005 w rejonie 
ul. Szkolnej i Romualda 
Traugutta w Rzeszowie 

Uchwała Nr IX/154/2007 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 27 marca 2007 r. 

- 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 133/4/2006 w rejonie 

ul. Gen. S. Maczka 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr IX/155/2007 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 27 marca 2007 r. 

Dla terenu KDG dopuszcza si� 
urz�dzenia zmniejszaj�ce poziom 

hałasu powodowanego przez drog� 
w �rodowisku. 

64 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 129/37/2005 w rejonie 

ul. Szopena 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr XII/169/2007 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 27 kwietnia 2007 r. 
- 

65 

Zmiana nr 143/14/2006 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 32/14/2000 „Wzgórza 
Staroniwskie” przy al. W. 

Witosa w Rzeszowie, 
uchwalonego w cz��ci, 
oznaczonej na rysunku 
planu konturem od 1 do 

35 

Uchwała Nr XII/169/2007 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 27 kwietnia 2007 r. 
- 

66 

Zmiana nr 147/2/2007 
uchwalonego w cz��ci 
oznaczonej konturem 

ABCDEFGHIJK 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 23/5/2000 „Nowe 
Miasto-Czekaj” przy 

al. Rejtana 
i al. Niepodległo�ci 

w Rzeszowie 

Uchwała 
Nr XVII/263/2007 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

28 sierpnia 2007 r. 

Na terenie obj�tym zmian� planu 
dopuszcza si� poziom hałasu w 

�rodowisku jak dla terenów w strefie 
�ródmiejskiej miast powy�ej 100 tys. 
mieszka�ców ze zwart� zabudow� 

mieszkaniow� i koncentracj� obiektów 
administracyjnych, handlowych 

i usługowych, zgodnie z przepisami 
ochrony �rodowiska. 

67 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 110/18/2005 w rejonie 

ul. Szkolnej 
w Rzeszowie 

Uchwała 
Nr XVII/264/2007 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

28 sierpnia 2007 r. 

- 

68 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 107/15/2005 

„Rzeszowskie Centrum 
Komunikacyjne” 

Uchwała 
Nr XVIII/290/2007 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

25 wrze�nia 2007 r. 

Dopuszczalny poziom hałasu dla 
terenów poło�onych w granicach 

obszaru planu nale�y przyj�
 jak dla 
terenów w strefie �ródmiejskiej miast 

powy�ej 100 tys. mieszka�ców ze 
zwart� zabudow� mieszkaniow� 

i koncentracj� obiektów 
administracyjnych, handlowych 

i usługowych, zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami 

szczególnymi. 
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69 

Zmiana nr 134/5/2006 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 27/9/2000 zespołu 

usług nauki, usług 
komercyjnych oraz 

zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej 

pomi�dzy ulicami 
Wetli�sk� 

i Bieszczadzk� 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr XIX/312/2007 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 30 pa�dziernika 

2007 r. 

- 

70 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 98/6/2005_A 

w rejonie ul. Kopisto 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr XX/349/2007 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 27 listopada 2007 r. 

Na terenie obj�tym planem dopuszcza 
si� poziom hałasu w �rodowisku nie 

wi�kszy ni� przewidziany dla terenów 
w strefie �ródmiejskiej miast powy�ej 

100 tys. mieszka�ców ze zwart� 
zabudow� mieszkaniow� i 

koncentracj� obiektów 
administracyjnych, handlowych i 

usługowych, zgodnie z przepisami 
ochrony �rodowiska. 

71 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 119/27/2005 

„Staromie�cie – Miłocin - 
Północ” w Rzeszowie 

Uchwała 
Nr XXII/375/2007 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

20 grudnia 2007 r. 

Dopuszczalny poziom hałasu dla 
terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: U oraz U/P, a tak�e 
dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem U/M, wydzielonego z 
terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KDW, nale�y przyj�
 jak dla 
terenów w strefie �ródmiejskiej miast 

powy�ej 100 tys. mieszka�ców ze 
zwart� zabudow� mieszkaniow� 

i koncentracj� obiektów 
administracyjnych, handlowych 

i usługowych, zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami 

szczególnymi. 

72 

Zmiana Nr 149/4/2007 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 5/2/96 „Staromie�cie-
Ogrody” w Rzeszowie 

Uchwała 
Nr XXIII/383/2007 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

28 grudnia 2007 r. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku 
zmiany planu symbolem 10 MWs 

dopuszcza si� poziom hałasu 
w �rodowisku nie wi�kszy ni� 
przewidziany dla zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego, zgodnie 
z przepisami ochrony �rodowiska. 

73 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 74/4/2004 przy 

cmentarzu komunalnym 
Wilkowyja w Rzeszowie 

Uchwała 
Nr XXVII/418/2008 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

29 stycznia 2008 r. 

Na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: U/MN i UK, 
dopuszcza si� poziom hałasu 
w �rodowisku nie wi�kszy ni� 

przewidziany dla terenów 
mieszkaniowo-usługowych, zgodnie 
z przepisami ochrony �rodowiska. 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 135/6/2006 na osiedlu 

Baranówka IV 
w Rzeszowie 

Uchwała 
Nr XXVII/419/2008 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

29 stycznia 2008 r. 

Poziom hałasu w �rodowisku w 
terenie, oznaczonym na rysunku planu 
symbolem Up, nie mo�e przekracza
 

dopuszczalnego poziomu okre�lonego 
dla terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w odr�bnych 
przepisach. 

Poziom hałasu w �rodowisku dla 
terenu oznaczonego symbolem ZP nie 

mo�e przekracza
 dopuszczalnego 
poziomu okre�lonego dla terenu 

zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w odr�bnych 

przepisach. 

Poziom hałasu w �rodowisku dla 
terenu 1KX, nie mo�e przekracza
 

warto�ci progowych okre�lonych dla 
terenu zabudowy mieszkaniowej, 

stosownie do odr�bnych przepisów. 

75 

Zmiana Nr 151/6-A/2007 
uchwalonego w cz��ci 
oznaczonej konturem 
ABCDEFGHJKLMNO 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 86/16/2004 w rejonie 

ul. Karowej i Kopisto 
w Rzeszowie 

Uchwała 
Nr XXIX/440/2008 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

26 lutego 2008 r. 

Na terenie oznaczonym symbolem U 
dopuszcza si� poziom hałasu 
w �rodowisku jak dla terenów w strefie 
�ródmiejskiej miast powy�ej 100 tys. 
mieszka�ców ze zwart� zabudow� 
mieszkaniow� i koncentracj� obiektów 
administracyjnych, handlowych 
i usługowych, zgodnie z przepisami 
ochrony �rodowiska. 

76 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 151/6-B/2007 

w rejonie ul. Karowej 
i Kopisto w Rzeszowie 

Uchwała 
Nr XXIX/441/2008 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

26 lutego 2008 r. 

Na terenie obj�tym planem dopuszcza 
si� poziom hałasu w �rodowisku jak 
dla terenów w strefie �ródmiejskiej 

miast powy�ej 100 tys. mieszka�ców 
ze zwart� zabudow� mieszkaniow� 

i koncentracj� obiektów 
administracyjnych, handlowych 

i usługowych, zgodnie z przepisami 
ochrony �rodowiska. 

77 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 137/8/2006 w rejonie 
ul. Zawiszy Czarnego - 1 

w Rzeszowie 

Uchwała 
Nr XXXII/505/2008 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

29 kwietnia 2008 r. 

Na terenie obj�tym planem dopuszcza 
si� poziom hałasu w �rodowisku nie 

wi�kszy ni� przewidziany dla terenów 
w strefie �ródmiejskiej miast powy�ej 

100 tys. mieszka�ców ze zwart� 
zabudow� mieszkaniow� i 

koncentracj� obiektów 
administracyjnych, handlowych i 

usługowych, zgodnie z przepisami 
ochrony �rodowiska. 
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Zmiana Nr 158/13/2007 
uchwalonego 

z wył�czeniem cz��ci 
oznaczonej konturem 

ABCDEFG, Miejscowego 
Planu 

Zagospodarowania 
Przestrzennego 

Nr 49/8/2001 „Czekaj-
Północ” w rejonie 

ul. Dołowej w Rzeszowie 

Uchwała 
Nr XXXII/528/2008 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

29 kwietnia 2008 r. 

Na terenie oznaczonym symbolem 
MN/U-Z dopuszcza si� poziom hałasu 
w �rodowisku jak dla terenów w strefie 
�ródmiejskiej miast powy�ej 100 tys. 
mieszka�ców ze zwart� zabudow� 

mieszkaniow� i koncentracj� obiektów 
administracyjnych, handlowych 

i usługowych, zgodnie z przepisami 
ochrony �rodowiska. 

79 

Zmiana Nr 152/7/2007 
uchwalonego w cz��ci 
oznaczonej konturem 

ABCDEFGHIJKLMNO, 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 86/16/2004 w rejonie 

ul. Karowej i Kopisto 
w Rzeszowie 

Uchwała 
Nr XXXII/529/2008 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

29 kwietnia 2008 r. 

Na terenie obj�tym planem dopuszcza 
si� poziom hałasu w �rodowisku jak 
dla terenów w strefie �ródmiejskiej 

miast powy�ej 100 tys. mieszka�ców 
ze zwart� zabudow� mieszkaniow� 

i koncentracj� obiektów 
administracyjnych, handlowych 

i usługowych, zgodnie z przepisami 
ochrony �rodowiska. 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 114/22/2005 w rejonie 

al. Prof. 
A. Krzy�anowskiego 
i ul. Paderewskiego 

w Rzeszowie 

Uchwała 
Nr XXXIV/538/2008 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

27 maja 2008 r. 

Na terenie obj�tym planem dopuszcza 
si� poziom hałasu w �rodowisku nie 

wi�kszy ni� przewidziany dla terenów 
w strefie �ródmiejskiej miast powy�ej 

100 tys. mieszka�ców ze zwart� 
zabudow� mieszkaniow� i 

koncentracj� obiektów 
administracyjnych, handlowych i 

usługowych, zgodnie z przepisami 
ochrony �rodowiska. 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 102/10/2005 w rejonie 

południowego odcinka 
ul. Rejtana w Rzeszowie. 

Uchwała 
Nr XXXVII/614/2008 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

26 sierpnia 2008 r. 

- 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 145/16/2006 przy 

al. Witosa 
i ul. Wyspia�skiego 

w Rzeszowie w cz��ci 
oznaczonej konturem od 

I do VII. 

Uchwała 
Nr XXXVII/615/2008 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

26 sierpnia 2008 r. 

Dopuszczalny poziom hałasu - jak dla 
terenów w strefie �ródmiejskiej miast 
powy�ej 100 tys. mieszka�ców, nie 

mo�e przekroczy
 warto�ci okre�lonej 
w przepisach odr�bnych. 

83 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 118/26/200 

na południe od ogrodów 
działkowych Zalesie 
Rzeszowie w cz��ci 

oznaczonej konturem od 
I do XIV. 

Uchwała Nr XXXVIII-642-
2008 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 

23 wrze�nia 2008 r. 

Ustala si� maksymalny dopuszczalny 
poziom – jak dla terenów zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej oraz 
zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, zgodnie z odr�bnymi 
przepisami. 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 154/9/2007 pomi�dzy 

ulicami: Jagiello�sk�, 
Lisia – Kuli 

i Mochnackiego 
w Rzeszowie. 

Uchwała 
Nr XXXVIII/645/2008 

Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 23 wrze�nia 2008 r. 

- 

85 

Zmiana Nr 160/15/2007, 
uchwalonego w cz��ci 
oznaczonej na rysunku 
planu konturem od 1 do 
35, Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 
Przestrzennego 

Nr 32/14/2000 Wzgórza 
Staroniwskie” przy al. W. 

Witosa w Rzeszowie. 

Uchwała 
Nr XXXVIII/646/2008 

Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 23 wrze�nia 2008 r. 

- 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 159/14/2007 terenu 
pod drog� na osiedlu 
„Wilkowyja-Północ” 

w Rzeszowie. 

Uchwała 
Nr XXXVIII/647/2008 

Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 23 wrze�nia 2008 r. 

- 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 126/34/2005 w rejonie 

ulicy Panoramicznej 
w Rzeszowie. 

Uchwała 
Nr XXXIX/687/2008 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 
28 pa�dziernika 2008 r. 

Poziom hałasu w �rodowisku, zgodnie 
z przepisami odr�bnymi, na terenach 

oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MW nie mo�e przekroczy
 
wska�ników okre�lonych dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, na terenie oznaczonym 

na rysunku planu symbolem MN nie 
mo�e przekroczy
 wska�ników 

okre�lonych dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, na 
terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolem U nie mo�e 
przekroczy
 wska�ników okre�lonych 
dla terenów zabudowy zwi�zanej ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci 

i młodzie�y. 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 141/12/2006 przy 

ul. Lubelskiej 
w Rzeszowie. 

Uchwała 
Nr XXXIX/688/2008 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 
28 pa�dziernika 2008 r. 

Dopuszczalny poziom hałasu dla 
terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: U/UC/ZP/KS, 

U/UC/ZP/MW i U/MN, a tak�e dla 
terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem –MN-, wydzielonych 
z terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem ZP/WS.1 oraz z 

terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KDGP – jak dla terenów 

w strefie �ródmiejskiej miast powy�ej 
100 tys. mieszka�ców ze zwart� 

zabudow� mieszkaniow� i 
koncentracj� obiektów 

administracyjnych, handlowych i 
usługowych - nie mo�e przekroczy
 

warto�ci okre�lonej w przepisach 
odr�bnych. 

89 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 90/20/2004 

„Wilkowyja Kamionka II” 
w Rzeszowie. 

Uchwała Nr LIII/868/2009 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 31 marca 2009 r. 

Dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 
5 MN, 6 MN ustala si� maksymalny 

dopuszczalny poziom  hałasu w 
�rodowisku jak dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami 1 MN/U, 2 MN/U, 3 MN/U 
ustala si� maksymalny dopuszczalny 
poziom  hałasu w �rodowisku jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowo - 

usługowej. 

Dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami 1MW/MN, 2MW/MN ustala 
si� maksymalny dopuszczalny poziom 

hałasu o wielko�ci zgodnej 
z obowi�zuj�cymi przepisami: 

na terenie MN wydzielonym liniami 
podziału wewn�trznego jak dla 

zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

na terenie MW wydzielonym liniami 
podziału wewn�trznego, jak dla 

zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

Dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami 1 MW/U ustala si� 

maksymalny dopuszczalny poziom  
hałasu w �rodowisku jak dla terenów 

zabudowy mieszkaniowo - 
wielorodzinnej. 

Dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami 1 U, 2 U ustala si� 

maksymalny dopuszczalny poziom  
hałasu w �rodowisku jak dla terenów 
przeznaczonych na stały pobyt dzieci 

i młodzie�y. 
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Zmiana Nr 103/11/2005 
– cz��
 1, Miejscowego 

Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 14/1/98 w rejonie ulic: 

Strzy�owskiej, 
Ustrzyckiej, Dukielskiej 

i Kro�nie�skiej 
w Rzeszowie. 

Uchwała 
Nr LVIII/965/2009 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

7 lipca 2009 r. 

- 

91 

Zmiana Nr 162/1/2008 
uchwalonego cz��ci 

oznaczonej na rysunku 
planu konturem od 1 do 
35, Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 
Przestrzennego 

Nr 32/14/200 „Wzgórza 
Staroniwskie” przy al. W. 

Witosa w Rzeszowie. 

Uchwała 
Nr LVIII/967/2009 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

7 lipca 2009 r. 

- 

92 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 155/10/2007 w rejonie 

ulic Damnickiego 
i Słowackiego 
w Rzeszowie. 

Uchwała LVIII-966-2009 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 7 lipca 2009 r. 

Działalno�
 usługowa i handlowa nie 
mo�e przekroczy
 dopuszczalnego 

poziomu hałasu w �rodowisku,  
okre�lonego dla terenu strefy 
�ródmiejskiej, tj. terenu zwartej 

zabudowy mieszkaniowej 
z koncentracj� obiektów 

administracyjnych, handlowych 
i usługowych, zgodnie z przepisami 

odr�bnymi w tym zakresie. 

93 

Zmiana Nr 173/12/2008 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 137/8/2006 w rejonie 
ulicy Zawiszy Czarnego 

– 1 w Rzeszowie 

Uchwała nr LX-1024-2009 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 29 wrze�nia 2009 r. 
- 

94 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 156/11/2007 w rejonie 
„Rzeszów – Dworzysko”. 

Uchwała nr LX-1027-2009 
cz.1. Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 

29 wrze�nia 2009 r. 

- 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 138/9/2006 w rejonie 

ul. J. Bruna 
i R. Traugutta 
w Rzeszowie. 

Uchwała Nr LXVI-1124-
2009 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 
29 grudnia 2009 r. 

Na terenie obj�tym planem, w 
terenach zabudowy jednorodzinnej, 

oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN, obowi�zuje 

dopuszczalny poziom hałasu 
okre�lony w przepisach dotycz�cych 
ochrony �rodowiska jak dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Na pozostałych 

obszarach poziom hałasu nie mo�e 
przekroczy
 dopuszczalnego poziomu 

obowi�zuj�cego dla terenów 
mieszkaniowo – usługowych. 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 175/2/2009 

„Wilkowyja-Kamionka” 
przy ulicy Lwowskiej 

w Rzeszowie 

Uchwała 
Nr LXXIII/1245/2010 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 30 marca 2010 r. 

Na terenach KDZ przeznaczonych pod 
drog� publiczn� zbiorcz� dopuszcza 

si� lokalizowanie ekranów 
akustycznych 

97 

Zmiana Nr 169/8/2008 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 73/3/2004 

„Przybyszówka – 
Kantorówka – 1” przy 

ul. Ustrzyckiej 
w Rzeszowie 

Uchwała 
Nr LXXIII/124/2010 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

30 marca 2010 r. 

- 

98 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 

163/2/2008 na osiedlu 
Słocina w Rzeszowie 

Uchwała 
Nr LXXV/1292/2010 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

25 maja 2010 r. 

Ustalono dopuszczalny poziom hałasu 
na terenach MN jak dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

99 

Zmiana Nr 178/5/2009 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 10/7/96 zespołu usług 

publicznych 
i komercyjnych na 

osiedlu Nowe Miasto 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr 
LXXX/1408/2010 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 
31 sierpnia 2010 r. 

- 
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Zmiana Nr 103/11/2005 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
w rejonie 

ul. Strzy�owskiej, 
Ustrzyckiej, Dukielskiej 

i Kro�nie�skiej 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr III/48/2010 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 28 grudnia 2010 r. 
- 
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Zmiana Nr 177/4/2009 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
w rejonie ul. Ksi���cej 

w Rzeszowie  

Uchwał� Nr III/49/2010 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 28 grudnia 2010 r. 
- 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 136/7/2006 dla 

terenów przemysłowych 
w dzielnicy Zał��e 

w Rzeszowie 

Uchwała Nr 
V/80/2011Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 
25 stycznia 2011 r. 

- 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 140/11/2006 – I 
Staroniwa Północ 

w Rzeszowie 

Uchwała Nr XI-234-2011 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 31 maja 2011 r. 

Dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami MN.1 ÷ MN.16 ustala si� 
dopuszczalny poziom  hałasu jak dla 

zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami MN/U.1, MN/U.2, U/MN 

ustala si� dopuszczalny poziom  
hałasu jak dla zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej. 
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Zmiana Nr 195/7/2010 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 26/8/00 przy 

ul. Podkarpackiej 
w Rzeszowie 

Uchwała Nr XI-236-2011 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 31 maja 2011 r. 

- 
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Zmiana Nr 174/1/2009 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 42/99 
obowi�zuj�cego przy ul. 

Zielone Wzgórze w 
Rzeszowie. 

Uchwała Nr XIV-297-2011 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 12 lipca 2011 r. 

Dla terenu oznaczonego w planie 
symbolem MN2 ustala si� 

dopuszczalny poziom  hałasu jak dla 
zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 
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Zmiana Nr 208/20/2010 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 175/2/2009 

„Wilkowyja-Kamionka” 
przy ul. Lwowskiej 

w Rzeszowie. 

Uchwała Nr XVII-357-
2011 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 

27 wrze�nia 2011 r. 

Ustalenia dla terenu 1U: W budynku 
usługowo-mieszkalnym nale�y 

zastosowa
 rozwi�zania techniczne, 
które wpłyn� na popraw� warunków 
akustycznych w lokalu mieszkalnym 
(nie zostanie przekroczony poziom 

hałasu jak dla terenów mieszkaniowo-
usługowych). 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 196/8/2010 – cz��
 I 
na osiedlu Baranówka 

i osiedlu 
gen. W. Andersa 

w Rzeszowie. 

Uchwała Nr XVII-356-
2011 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 

27 wrze�nia 2011 r.  

Ustalenia dla terenu KS/U.2: Dla 
działki, gdzie dopuszcza si� 

mieszkanie integralne zwi�zane z 
prowadzon� działalno�ci�, przyjmuje 

si�, maksymalny dopuszczalny poziom 
hałasu jak dla terenów mieszkaniowo-

usługowych. 

Ustalenia dla terenu KDGP: 
Dopuszcza si� realizacj� urz�dze� 

chroni�cych przed hałasem, w 
szczególno�ci ekrany akustyczne. 
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Zmiana Nr 186/13/2009 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 107/15/2005 

„Rzeszowskie Centrum 
Komunikacyjne”. 

Uchwała Nr XXI-435-2011 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 29 listopada 2011 r. 
- 
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Zmiana Nr 179/6/2009 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 17/3/99 zespołu usług 
nieuci��liwych w rejonie 

alei Armii Krajowej 
w Rzeszowie obj�tego 
zmian� Nr 1/53/4/02. 

Uchwala Nr XXI-436-2011 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 29 listopada 2011 r. 
- 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 118/26/2005 na 

południe od ogrodów 
działkowych Zalesie 

w Rzeszowie w cz��ci 
oznaczonej konturem od 

XV do XXXI. 

Uchwala Nr XXI-437-2011 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 29 listopada 2011 r. 

Zasady ochrony �rodowiska w 
granicach obszaru planu: Ustala si� 

dopuszczalny poziom hałasu – jak dla 
zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 176/3/2009 terenu 

przy ul. Wyspia�skiego 
w Rzeszowie. 

Uchwala Nr XXVI-499-
2012 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 

26 stycznia 2012 r. 

Dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami 1MN/U, 2MN/U ustala si� 
dopuszczalny poziom  hałasu jak dla 

zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 

Dla terenu oznaczonego w planie 
symbolem 1U ustala si� dopuszczalny 

poziom  hałasu jak dla terenów 
zabudowy zwi�zanej ze stałym lub 

czasowym pobytem dzieci i młodzie�y. 

Dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami 2U, 3U ustala si� 

dopuszczalny poziom  hałasu jak dla 
terenów w strefie �ródmiejskiej miast 

powy�ej 100 tys. mieszka�ców. 
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Zmiana Nr 203/15/2010 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 32/14/2000 „Wzgórza 
Staroniwskie” przy al. W. 
Witosa w Rzeszowie w 
cz��ci oznaczonej na 

rysunku planu konturem 
od 1 do 35. 

Uchwala Nr XXX-569-
2012 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 
27 marca 2012 r. 

Dla terenu oznaczonego w planie 
symbolem 12MW ustala si� 

maksymalny dopuszczalny poziom  
hałasu w �rodowisku jak dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego. 

Dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami 11MN, 21MN ustala si� 
maksymalny dopuszczalny poziom  

hałasu w �rodowisku jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 
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Zmiana Nr 192/4/2010 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 32/14/2000 „Wzgórza 
Staroniwskie” przy al. W. 
Witosa w Rzeszowie w 
cz��ci oznaczonej na 

rysunku planu konturem 
od 1 do 35 dla terenów 
15MN, 1MN/U, 2MN/U. 

Uchwala Nr XXX-570-
2012 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 
27 marca 2012 r. 

Dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami 15MN, 1MN/U, 2MN/U 

ustala si� maksymalny dopuszczalny 
poziom  hałasu w �rodowisku jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

 

114 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 194/6/2010 w rejonie 

ul. Zagłoby 
w Rzeszowie. 

Uchwala Nr XXX-571-
2012 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 
27 marca 2012 r. 

Dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami MN/U.1, MN/U.2, MN/U.3 

ustala si� dopuszczalny poziom  
hałasu jak dla terenów mieszkaniowo-

usługowych. 

115 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 191/3/2010 w rejonie 

ul. Hetma�skiej 
i ul. Matuszczaka 

w Rzeszowie. 

Uchwala Nr XXX-572-
2012 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 
27 marca 2012 r. 

- 
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Zmiana Nr 209/21/2010 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 137/8/2006 w rejonie 
ulicy Zawiszy Czarnego-

1 w Rzeszowie – 1 
w cz��ci dotycz�cej 

terenów: 5ZPz, 6ZPz, 
1WS i 3KX/KD oraz 

cz��ci terenów: 7ZPz, 
2WS, 9KDD i 2KX/KR 

Uchwala Nr XXX-573-
2012 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 
27 marca 2012 r. 

- 
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Zmiana Nr 202/14/2010 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego nr 

51/2/2002 przy Rynku 
Starego Miasta mi�dzy 

kamienicami nr 19 i nr 24 
w Rzeszowie. 

Uchwala Nr XXXII-623-
2012 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 

24 kwietnia 2012 r. 

Ustala si� dopuszczalny poziom 
hałasu w �rodowisku jak dla terenów w 

strefie �ródmiejskiej miast powy�ej 
100 tys. mieszka�ców. 

118 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 131/2/2006 przy 

ul. Olbrachta 
w Rzeszowie. 

Uchwala Nr XXXII-624-
2012 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 

24 kwietnia 2012 r. 

Dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami 1.MN, 2.MN ustala si� 
maksymalny dopuszczalny poziom  

hałasu w �rodowisku jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

Dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami MN/U ustala si� 

maksymalny dopuszczalny poziom  
hałasu w �rodowisku jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowo - usługowej. 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 220/6/2011 terenu 
pod drog� publiczn� 
zbiorcz� na osiedlu 

Wilkowyja w Rzeszowie. 

Uchwała Nr XXXIII-649-
2012 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 29 maja 
2012 r. 

- 
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Zmiana Nr 209/21/2010 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 137/8/2006 w rejonie 
ulicy Zawiszy Czarnego-

1 w Rzeszowie – 1 
w cz��ci dotycz�cej 
terenów: 1MW-7MW 
oraz cz��ci terenów: 

3ZPz i 5KDD. 

Uchwała Nr XXXIV-664-
2012 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 

19 czerwca 2012 r. 

- 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 

171/10/2008 przy ulicy 
Sportowej w Rzeszowie 

Uchwała Nr 
XXXV/693/2012 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 
19 czerwca 2012 r. 

- 

122 

Zmiana Nr 221/7/2011 – 
cz��
 1, Miejscowego 

Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 

73/3/2004 
„Przybyszówka – 

Kantorówka” – 1 przy ul. 
Ustrzyckiej w Rzeszowie 

Uchwała Nr 
XXXV/697/2012 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 
10 lipca 2012 r. 

- 

123 

Zmiana Nr 198/10/2010 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 

14/1/98 w rejonie ulic: 
Strzy�owskiej, 

Ustrzyckiej, Dukielskiej i 
Kro�nie�skiej w 

Rzeszowie 

Uchwała Nr 
XXXVIII/751/2012 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

25 wrze�nia 2012 r. 

- 

124 

Zmiana Nr 212/24/2010 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przesytrzennego Nr 
71/1/2004 na osiedlu 
„Krakowska Południe” 

pomi�dzy ul. K. 
Lewakowskiego a ul. W. 

Zbyszewskiego w 
Rzeszowie 

Uchwała Nr 
XXXVIII/752/2012 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 

25 wrze�nia 2012 r.  
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Zmiana Nr 210/22/2010 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 

141/12/2006 przy ul. 
Lubelskiej w Rzeszowie. 

Uchwała Nr XLI/789/2012 
Rady Miasta Rzeszowa z 

dnia 23.10.2012  
 

126 

Zmiana Nr 192/4/2010 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 

32/14/2000 „Wzgórza 
Staroniwskie” przy al. W. 
Witosa w Rzeszowie dla 

terenów: 2MW, 3MW, 
4MW, 5MW 

Uchwała Nr XLI/790/2012 
Rady Miasta Rzeszowa z 

dnia 23.10.2012 r. 
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Zmiana Nr 231/17/2011 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 

10/7/96 zespołu usług 
publicznych i 

komercyjnych na osiedlu 
Nowe Miasto w 

Rzeszowie 

Uchwała Nr 
XLVI/882/2013 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 
29.01.2013 r. 
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Zmiana Nr 209/21/2010 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 

137/82006 w rejonie 
ulicy Zawiszy Czarnego-

1 w Rzeszowie – 1 w 
cz��ci dotycz�cej 

terenów: 3MN/U, 2U, 3U, 
1U/P-3U/P, 1U/ZP, 

2U/ZP, 1KDL, 2KDD i 
1KDW/XR oraz cz��ci 

terenów: 3MN-5MN i 1E 

Uchwała Nr 
XLVI/883/2013 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 
29 stycznia 2013 r. 

 

129 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 

240/8/2012 w rejonie ul. 
Szajerów na osiedlu 
Słocina w Rzeszowie 

Uchwała Nr 
XLVI/884/2013 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 
29 stycznia 2013 r. 

 

Wykaz uchwał podj�tych przez gminy s�siednie - przej�tych przez miasto Rzeszów 

po przył�czeniu terenów gmin s�siednich do Rzeszowa 

121 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 1/97 
w gminie Boguchwała. 

Teren oczyszczalni 
�cieków wsi Zwi�czyca - 

teren wł�czony do 
Rzeszowa 

z dniem 01.01.2008 r. 

Uchwała Nr LIII/308/98 
Rady Gminy  

w Boguchwale  
z dnia 26 maja 1998 r. 

- 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 1/02 
w gminie Głogów 

Małopolski 

Uchwała Nr II/36/2002 
Rady Miejskiej  

w Głogowie Małopolskim 
z dnia 6 grudnia 2002 r. 

- 

123 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 2/02 
w gminie Głogów 

Małopolski 

Uchwała Nr II/35/2002 
Rady Miejskiej  

w Głogowie Małopolskim 
z dnia 6 grudnia 2002 r. 

- 

124 

 Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 1/2008 - terenu 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

w Miłocinie 

Uchwała 
Nr XXXIV/35/2002 Rady 

Miejskiej  
w Głogowie Małopolskim 
z dnia 29 stycznia 2009 r. 

- 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 1/2002  - terenu baz, 
składów, hurtowni we 

wsi Budziwój przy 
ul. Jana Pawła II, gmina 

Tyczyn 

Uchwała 
Nr XXXVII/285/02 Rady 

Miejskiej  
w Tyczynie z dnia 
27 czerwca 2002 r. 

- 
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 Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 3/99  
- terenu pod zabudow� 

mieszkaniow� 
jednorodzinn� we wsi 

Budziwój, 
4/99 - terenu pod 

działalno�
 handlowo - 
usługow� we wsi Biała 

Uchwała Nr XVII/116/00 
Rady Miejskiej  

w Tyczynie  
z dnia 13 kwietnia 2000 r. 

- 

127 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 3/2000 w Gminie 

Tyczyn 

Uchwała Nr XXII/173/00 
Rady Miejskiej  

w Tyczynie  
z dnia  25 listopada 

2000 r. 

- 

128 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
w Budziwoju przy ulicy 

Dworskiej 

Uchwała Nr 
XXVII/219/2005 Rady 

Miejskiej  
w Tyczynie z dnia 
31 marca 2005 r. 

- 

129 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 2/99 
terenu pod działalno�
 

usługow� we wsi 
Budziwój 

Uchwała Nr XIII/87/99 
Rady Miejskiej  

w Tyczynie z dnia 
28 pa�dziernika 

1999 r. 

- 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 17/98 
terenu Ko�cioła we wsi 

Budziwój - gmina Tyczyn 

Uchwała Nr 
XXXVIII/294/98 Rady 

Miejskiej  
w Tyczynie z dnia 

18 czerwca  
1998 r. 

- 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 6/99 - 
teren zabudowy 

mieszkaniowej we wsi 
Budziwój 

 Uchwała Nr XIX/144/00 
Rady Miejskiej  

w Tyczynie z dnia 
30 czerwca 2000 r. 

- 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 14/2003 terenu 

zabudowy 
jednorodzinnej we wsi 

Budziwój 

Uchwała Nr XII/94/2003 
Rady Miejskiej  

w Tyczynie z dnia 
30 pa�dziernika 

2003 r. 

- 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 13/2003 terenu 

zabudowy 
jednorodzinnej we wsi 

Budziwój 

Uchwała Nr XII/93/2003 
Rady Miejskiej w Tyczyna  

z dnia 30 pa�dziernika 
2003 r. 

- 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 11/2003 terenu 

zabudowy 
jednorodzinnej we wsi 

Budziwój  

Uchwała Nr XII/91/2003 
Rady Miejskiej w Tyczynie 

z dnia 30 pa�dziernika 
2003 r. 

- 

135 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 10/2003 terenu 

zabudowy 
jednorodzinnej we wsi 

Budziwój   

Uchwała Nr XII/90/2003 
Rady Miejskiej w Tyczynie 

z dnia 30 pa�dziernika 
2003 r. 

- 

136 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 1/2001 terenu pod 

zabudow�  
mieszkaniow� 

jednorodzinn� we wsi 
Budziwój 

Uchwała Nr XXXI/238/01 
Rady Miejskiej w Tyczynie 
z dnia 15 listopada 2001 r. 

- 

137 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego terenu 
przy ulicy Cegielnianej w 
Budziwoju gm. Tyczyn 

Uchwała Nr 
XXXII/258/2005 Rady 

Miejskiej  
w Tyczynie z dnia 

25 pa�dziernika 2005 r. 

- 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 5/99 - 
tereny pod obiekty 

i urz�dzenia rekreacyjno 
- sportowe we wsi 

Budziwój - gmina Tyczyn 

Uchwała Nr XVII/117/00 
Rady Miejskiej  

w Tyczynie z dnia 
13 kwietnia 2000 r. 

- 

139 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 18/98 
- terenu usługowo - 

produkcyjnego, 
Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 20/98 

- terenu zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej we wsi 
Budziwój - gmina Tyczyn 

Uchwała 
Nr XXXVIII/295/98 Rady 

Miejskiej  
w Tyczynie z dnia 
18 czerwca 1998 r. 

-- 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 14/98, 15/98 - 

terenów zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej we wsi 
Budziwój - gmina Tyczyn 

Uchwała 
Nr XXXVIII/293/98 Rady 

Miejskiej  
w Tyczynie z dnia 
18 czerwca 1998 r. 

- 

141 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 11/98, 12/98, 13/98, 

16/98 - terenów 
zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej we wsi 

Budziwój - gmina Tyczyn 

Uchwała 
Nr XXXVIII/292/98 Rady 

Miejskiej w Tyczynie 
z dnia 18 czerwca 1998 r. 

- 

142 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 12/2003 terenu 

zabudowy 
jednorodzinnej we wsi 

Budziwój 

Uchwała Nr XII/92/2003 
Rady Miejskiej w Tyczynie 

z dnia 30 pa�dziernika 
2003 r. 

- 

143 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 21/98, 22/98 - 

terenów zabudowy 
mieszkaniowej we wsi 

Budziwój - gmina Tyczyn 

Uchwała 
Nr XXXVIII/297/98 Rady 

Miejskiej w Tyczynie 
z dnia 18 czerwca 1998 r. 

- 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 3/2001 terenu pod 

zabudow� mieszkaniow� 
jednorodzinn� we wsi 

Budziwój 

Uchwała Nr XXXI/239/01 
Rady Miejskiej w Tyczynie 
z dnia 15 listopada 2001 r. 

- 

145 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego terenu 
poło�onego w rejonie 

ulicy Por�bki 
w Budziwoju 

Uchwała Nr XXIX/183/08 
Rady Miejskiej w Tyczynie 
z dnia 30 grudnia 2008 r. 

- 

146 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego terenu 
poło�onego 

w miejscowo�ci 
Budziwój, gmina Tyczyn, 

o nazwie "Pułanek" 

Uchwała Nr XXXIX/282/09 
Rady Miejskiej w Tyczynie 
z dnia 19 listopada 2009 r. 

Poziom hałasu w �rodowisku dla 
terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1MN, 2MN nie mo�e 
przekracza
 dopuszczalnego poziomu 
okre�lonego jak dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

147 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 

3/2002 terenów lasów 
i zalesie�  

gminy i miasta Tyczyn - 
Budziwój 

Uchwała Nr XIV/112/2003 
Rady Miejskiej w Tyczynie 

z dnia 9 grudnia 2003 r. 
- 

148 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 1/99 
terenu usług handlu we 

wsi Biała - gmina Tyczyn 

Uchwała Nr IX/59/99 
Rady Miejskiej w Tyczynie 
z dnia 24 czerwca 1999 r. 

- 

149 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 1/98 
terenu zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej we wsi 
Biała - gmina Tyczyn  

Uchwała 
Nr XXXVIII/285/98 Rady 

Miejskiej w Tyczynie 
z dnia 18 czerwca 1998 r. 

- 

150 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 2/98, 
4/98 - terenów zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 3/98 - 

terenu usług handlu we 
wsi Biała - gmina Tyczyn 

Uchwała 
Nr XXXVIII/286/98 Rady 

Miejskiej w Tyczynie 
z dnia 18 czerwca 1998 r. 

- 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 5/98 - 
terenu usługowo - 

handlowo - 
produkcyjnego we wsi 
Biała - gmina Tyczyn 

Uchwała 
Nr XXXVIII/287/98 Rady 

Miejskiej w Tyczynie 
z dnia 18 czerwca 1998 r. 

Zachowanie nieprzekraczalnych linii 
zabudowy od zewn�trznej kraw�dzi 
drogi krajowej (KDK): 24,30 m dla 

obiektów nie przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi, 30,00 m dla obiektów 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi I 
kondygnacyjnych, 40,00 m dla 

obiektów przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi -wielokondygnacyjnych 

152 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 4/2001 terenu pod 

zabudow� mieszkaniow� 
jednorodzinn� we wsi 
Biała - gmina Tyczyn 

Uchwała Nr XXXI/240/01 
Rady Miejskiej w Tyczynie 
z dnia 15 listopada 2001 r. 

- 

153 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Nr 9/2003 terenu 

zabudowy 
jednorodzinnej we wsi 

Biała 

Uchwała Nr XIII/105/2003 
Rady Miejskiej w Tyczynie 
z dnia 26 listopada 2003 r. 

- 
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Zmiana Nr 1 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego terenów 
usług komercyjnych 

w miejscowo�ci Biała, 
gmina Tyczyn, 
województwo 
podkarpackie 

Uchwała Nr XI/62/2007 
Rady Miejskiej w Tyczynie 
z dnia 22 sierpnia 2007 r. 

- 

155 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 1/01 
we wsi Przybyszówka 

Uchwała Nr 
XXIX/305/2002 Rady 

Gminy w �wilczy z dnia 
9 pa�dziernika 2003 r. 

- 

156 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego terenu 
kaplicy ko�cielnej we wsi 
Przybyszówka - Pustki - 

teren wł�czony do 
Rzeszowa z dniem 

01.01.2007 r. 

Uchwała Nr XXV/187/97 
Rady Gminy w �wilczy 

z dnia 17 czerwca 1997 r. 
- 
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Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 85/99 
we wsi Trzciana, 

oraz Nr 86/99 we wsi 
Przybyszówka gmina 
�wilcza, przy drodze 
krajowej Nr 4 (po jej 
południowej stronie, 
przeznaczenie pod 

ko�ciół) - (dotyczy terenu 
wł�czonego do 

Rzeszowa z dniem 
01.01.2007 r.) 

Uchwała Nr XV/141/2000 
Rady Gminy w �wilczy 

z dnia 27 wrze�nia 2000 r. 
- 

158 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 3/01 
we wsi Przybyszówka 

gmina �wilcza 

Uchwała 
Nr XXVI/281/2002 Rady 
Gminy w �wilczy z dnia 

28 czerwca 2002 r. 

- 

159 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
w miejscowo�ci 

Przybyszówka - Pustki 

Uchwała Nr XXIV/205/05 
Rady Gminy w �wilczy 

z dnia 28 kwietnia 2000 r. 
- 

160 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego na 

obszarze Gminy �wilcza 
(od 39/99 do 42/99) 

Uchwała Nr XV/140/2000 
Rady Gminy �wilcza 

z dnia 27 wrze�nia 2000 r. 
- 

  

6.3.4. Pozwolenia na emitowanie hałasu do �rodowiska oraz inne dokumenty 
i materiały wykonane do potrzeb post�powa� administracyjnych 
prowadzonych w stosunku do podmiotów korzystaj�cych ze �rodowiska 

 

Zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony �rodowiska 

oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 maja 2005 r. został uchylony pkt. 4 artykułu 

180 ustawy PO�. Na mocy powy�szej zmiany przestał obowi�zywa
 zapis mówi�cy 

o tym, �e eksploatacja instalacji powoduj�ca emisj� hałasu do �rodowiska jest 

dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, je�eli jest ono wymagane. Do ustawy Prawo 

ochrony �rodowiska został natomiast dodany artykuł 115a ust.1. Zgodnie z jego 

zapisami w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony �rodowiska, na podstawie 

pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony �rodowiska lub pomiarów podmiotu obowi�zanego do ich prowadzenia, 

�e poza zakładem, w wyniku jego działalno�ci, przekroczone s� dopuszczalne 

poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzj� o dopuszczalnym poziomie hałasu. 
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Za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, zgodnie z ustaw� PO�, uwa�a 

si� przekroczenie wska�nika LAeq D lub LAeq N. W decyzjach tych okre�la si� 

dopuszczalne poziomy hałasu poza zakładem przy zastosowaniu wska�ników hałasu 

LAeq D i LAeq N w odniesieniu do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 

pkt 1 ustawy PO�, na które oddziałuje zakład. Poni�ej w tabl. 6.2 przedstawiono 

zestawienie decyzji (pozwole� zintegrowanych) dla zakładów przemysłowych na 

terenie miasta Rzeszowa wraz z streszczeniem zapisów dotycz�cych emisji hałasu. 
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Tabl. 6.2 Zestawienie decyzji (pozwole� zintegrowanych) dla zakładów 
przemysłowych na terenie miasta Rzeszowa 

LP. Nazwa zakładu Numer decyzji i data wydania Uwarunkowania dotycz�ce 
dopuszczalnych poziomów hałasu 

1 
ICN Polfa Rzeszów 

S.A., ul. Przemysłowa 
2, 35-959 Rzeszów 

Decyzja Wojewody 
Podkarpackiego  

Nr �R.IV-6618/3/05 
z dnia 2.01.2006r. 

wraz z pó�niejszymi 
zmianami 

Dopuszczalna emisja hałasu do 
�rodowiska: 

- w  porze dnia 55 dB(A), 

- w porze nocy 45 dB(A). 

2 

Elektrociepłownia 
Rzeszów S.A., 

ul. Ciepłownicza 8, 
35-959 Rzeszów 

Instalacja bloku 
gazowo-parowego 

Decyzja Wojewody 
Podkarpackiego  

Nr �R.IV-6618/9/03/04 

z dnia 30.04.2004r. 

wraz z pó�niejszymi 
zmianami 

Ustalono dopuszczalny poziom emisji 
hałasu do �rodowiska z instalacji BGP 

dla wszystkich wariantów pracy 
wyra�ony poprzez równowa�ny poziom 

d�wi�ku emitowanego na obszary 
wykorzystywane jako: tereny rolnicze, 

zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zagrodowej: 

- w porze dnia - 55 dB(A), 

- w porze nocy - 45 dB(A). 

3 

Elektrociepłownia 
Rzeszów S.A., 

ul. Ciepłownicza 8, 
35-959 Rzeszów 

Blok gazowego 
silnika 

Decyzja Marszałka 
Województwa 

Podkarpackiego Nr OS-
I.7222.20.1.2011. DW  

z dnia 15.06.2011r. 

Ustalono dopuszczalny poziom emisji 
hałasu do �rodowiska z instalacji, 

wyra�ony wska�nikami LAeq D i LAeq N 
w odniesieniu do terenów zabudowy 

zagrodowej i mieszkaniowo - usługowej 
zlokalizowanych poza granicami 
instalacji, poło�one w kierunku 

północno-wschodnim oraz południowo-
zachodnim, od granicy terenu, na 

którym b�dzie zlokalizowana instalacja, 
w zale�no�ci od pory doby w 

nast�puj�cy sposób: 

- dla pory dnia - 55 dB(A), 

- dla pory nocy - 45 dB(A). 

4 

Elektrociepłownia 
Rzeszów S.A., 

ul. Ciepłownicza 8, 
35-959 Rzeszów 

Instalacja 
energetycznego 
spalania paliw 

Decyzja Wojewody 
Podkarpackiego  

Nr �R.IV-6618-13/05 

z dnia 30.06.2006r. 

wraz z pó�niejszymi 
zmianami 

Ustalono dopuszczalny poziom emisji 
hałasu do �rodowiska z instalacji, 

wyra�ony poprzez równowa�ny poziom 
d�wi�ku emitowanego na tereny 

zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane 
poza granicami instalacji: 

- dla pory dnia 55 dB(A), 

- dla pory nocy 45 dB(A). 

5 

Wytwórnia Sprz�tu 
Komunikacyjnego 

„PZL-Rzeszów” S. A. 
w Rzeszowie ul. 
Hetma�ska 120 

Decyzja Wojewody 
Podkarpackiego  

Nr �R.IV-6618/5/04 

z dnia 30.04.2004r. 

wraz z pó�niejszymi 
zmianami 

Ustalono dopuszczalny poziom emisji 
hałasu do �rodowiska z instalacji, 

wyra�ony wska�nikami LAeq D i LAeq N 
w odniesieniu do terenów zabudowy 

mieszkaniowo- usługowej w nast�puj�cy 
sposób: 

- dla pory dnia - 55 dB(A), 

- dla pory nocy – 45 dB(A). 
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LP. Nazwa zakładu Numer decyzji i data wydania Uwarunkowania dotycz�ce 
dopuszczalnych poziomów hałasu 

6 
Zelmer S.A. 

w Rzeszowie, 
ul. Hoffmanowej 19 

Decyzja Wojewody 
Podkarpackiego  

Nr �R.IV-6618-46/1/06 

z dnia 30.04.2007r. 

wraz z pó�niejszymi 
zmianami 

Ustalono dopuszczaln� emisj�, 
wyra�on� poprzez równowa�ny poziom 
d�wi�ku emitowanego na teren działek, 

gdzie zlokalizowana jest zabudowa: 

1. Budynek Przedszkola Nr 23 przy 
ul. Hoffmanowej 12, poło�ony na 

wschód od granic instalacji, 
w zale�no�ci od pory dnia w 

nast�puj�cy sposób: 

− w porze dnia - 55 dB(A), 

2. Budynki mieszkalne wielorodzinne 
i jednorodzinne, poło�one na północ, 
południe i zachód od granic instalacji 

w zale�no�ci od pory dnia w 
nast�puj�cy sposób: 

− pora dnia - 55 dB(A), 

− pora nocy - 45 dB(A). 

7 

Zakład Metalurgiczny 
„WSK Rzeszów” Sp. 
z o.o. w Rzeszowie 

przy 

ul. Hetma�skiej 120 

Decyzja Wojewody 
Podkarpackiego  

Nr �R.IV-6618/25/04/05 

z dnia 28.07.2005r. 

wraz z pó�niejszymi 
zmianami 

Ustalono dopuszczaln� emisj�, 
wyra�on� poprzez równowa�ny poziom 

d�wi�ku emitowanego na obszary 
zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej - tereny działek, na 
których zlokalizowane s� budynki 

mieszkalne w nast�puj�cy sposób: 

- w porze dnia - 55 dB(A), 

- w porze nocy - 45 dB(A). 

8 

Fenice Poland Sp. 
z o.o. 

ul. Komorowicka 79A 

43-300 Bielsko – 
Biała 

Jednostka 
Operatywna Rzeszów 

ul. Hetma�ska 120 

35-078 Rzeszów 

Decyzja Prezydenta Miasta 
Rzeszowa Nr 

SR.0/071/258/2005 z dnia 19 
czerwca 2006 r. wraz z 
pó�niejszymi zmianami 

Wielko�
 emisji hałasu wyznaczona 
dopuszczalnymi poziomami hałasu poza 

zakładem nie mo�e przekracza
 ni�ej 
okre�lonych warto�ci: 

- dla terenu poło�onego od strony 
północno – zachodniej, na którym 
zlokalizowana jest szkoła - 50 dB 

w porze dnia (w godz. 6.00 - 22.00), 

- dla terenu poło�onego od strony 
wschodniej, na którym zlokalizowana 
jest zabudowa mieszkaniowa przy ul. 

Matuszczaka - 55 dB w porze dnia 
(w godz. 6.00-22.00);  45 dB w porze 

nocy (w godz. 22.00 - 6.00) 
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LP. Nazwa zakładu Numer decyzji i data wydania Uwarunkowania dotycz�ce 
dopuszczalnych poziomów hałasu 

9 

Rzeszowskie Zakłady 
Drobiarskie 

RES-DROB Sp. z o.o. 

ul. Konopnickiej 18 

35-211 Rzeszów 

Decyzja Prezydenta Miasta 
Rzeszowa Nr 

SR.VI.76810/1/10 z dnia 
31 maja 2010 r.  

Dopuszczalny poziom emisji hałasu do 
�rodowiska zwi�zany 

z funkcjonowaniem instalacji, wyra�ony 
wska�nikami LAeqD i LAeqN w odniesieniu 
do terenów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego oraz terenów mieszkaniowo 

- usługowych zlokalizowanych 
w s�siedztwie omawianej instalacji, 
od strony północnej i wschodniej , 
w zale�no�ci od pory doby wynosi: 

- w godzinach  od 6.00 - 22.00 – 
55 dB (A), 

- w  godzinach od 22.00 - 6.00 – 
45 dB (A). 

 

  Analizuj�c zestawienie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu wydanych 

dla zakładów na terenie miasta Rzeszowa mo�na stwierdzi
, �e przekroczenia 

warto�ci dopuszczalnych poziomu hałasu w �rodowisku wynikaj�ce z oddziaływania 

zakładów pracy s� raczej niewielkie (do kilku decybeli) lub wcale nie wyst�puj�. 

Oddziaływanie powy�szych zakładów w porównaniu do oddziaływania na stan 

klimatu akustycznego pojazdów samochodowych oraz szynowych jest zjawiskiem 

du�o mniej uci��liwym, ograniczaj�cym si� tylko do najbli�szego s�siedztwa.   

Zgodnie z art.115a ust.2 ustawy Prawo ochrony �rodowiska decyzji 

o dopuszczalnym poziomie hałasu nie wydaje si� w przypadku gdy hałas powstaje 

w zwi�zku z eksploatacj� dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, kolei linowych, 

portów, lotnisk lub działalno�ci� osoby fizycznej nie b�d�cej przedsi�biorc�.  

 

6.3.5. Przepisy dotycz�ce emisji hałasu z instalacji i urz�dze�, w tym pojazdów, 
których funkcjonowanie ma negatywny wpływ na stan akustyczny 
�rodowiska 

 

W rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb�dnego wyposa�enia [14] 

okre�lono dopuszczalny poziom hałasu zewn�trznego dla poszczególnych grup 

pojazdów. W § 9 powy�szego rozporz�dzenia okre�lono, �e pojazd samochodowy 

powinien by
 tak zbudowany, wyposa�ony i utrzymany, aby poziom hałasu 

zewn�trznego mierzony podczas postoju z odległo�ci 0.5 m nie przekraczał 

w odniesieniu do pojazdu, który został poddany badaniom homologacyjnym warto�ci 
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ustalonej w trakcie bada� homologacyjnych o 5 dB (A). Dla pozostałych pojazdów 

poziom hałasu zewn�trznego nie powinien przekracza
 warto�ci, które 

przedstawiono poni�ej w  tabl. 6.3. 

Tabl. 6.3. Poziom hałasu zewn�trznego dla poszczególnych grup pojazdów [14] 

Lp. Pojazd 
Rodzaj silnika 

O zapłonie 
iskrowym [dB] 

O zapłonie 
samoczynnym [dB] 

1 

Motocykl z silnikiem o pojemno�ci skokowej: 

 nie przekraczaj�cej 125 cm3 

 wi�kszej ni� 125 cm3 

 

94 

96 

 

- 

- 

2 Samochód osobowy 93 96 

3 
Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej 
nie przekraczaj�cej 3.5 t, z wyj�tkiem samochodu 
osobowego  

93 102 

4 Inny pojazd samochodowy 98 108 

 

W rozporz�dzeniu [14] okre�lono równie� dopuszczalny poziom hałasu 

zewn�trznego mierzonego w podczas postoju w odległo�ci 0.5 m dla ci�gnika 

rolniczego oraz motoroweru. Wynosi on odpowiednio: 104 dB dla ci�gnika rolniczego 

oraz 90 dB dla motoroweru. 

Dopuszczalne warto�ci poziomów hałasu w �rodowisku okre�la 

Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 1 pa�dziernika 2012 r. [9]. Podstaw� 

prawn� jego wydania był art. 113 ust. 1 ustawy „Prawo Ochrony �rodowiska” [1], 

który brzmi nast�puj�co: „Minister wła�ciwy do spraw �rodowiska w porozumieniu 

z ministrem wła�ciwym do spraw zdrowia, okre�li, w drodze rozporz�dzenia,  

dopuszczalne poziomy hałasu w �rodowisku”. Zgodnie z art. 113 ust.1 ustawy PO� 

w rozporz�dzeniu [9] okre�lono dopuszczalne poziomy hałasu okre�lone 

wska�nikami LDWN, LN, LAeq D, LAeq N w zale�no�ci od przeznaczenia terenu oraz 

rodzaju obiektów, które s� nara�one na działanie hałasu. Rozporz�dzenie okre�la 

równie� przedziały czasu odniesienia, do których odnosz� si� poszczególne 

wska�niki.  
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6.3.6. Nowe, dost�pne techniki i technologie w zakresie ograniczania hałasu 

 

W chwili obecnej opisy zawarte w opracowaniach [20], [21], [22] w dobrym 

stopniu definiuj� sposoby oceny oraz sposoby i metody ochrony �rodowiska przed 

wi�kszo�ci� niekorzystnych oddziaływa�. Poni�ej zamieszczono opis działa� 

maj�cych na celu ochron� �rodowiska przed hałasem drogowym, który stanowi 

obecnie jeden z najwi�kszych problemów ochrony �rodowiska. 

W niniejszym opisie odchodzi si� od tradycyjnego spojrzenia na ochron� przed 

nadmiernym hałasem, w którym wyró�nia si� trzy strefy:  

- stref� emisji (miejsce powstawania hałasu),  

- stref� rozwi�za� ochronnych,  

- stref� imisji (miejsce odbioru hałasu – u�ytkownik terenu, mieszkaniec).  

Zakłada ono mo�liwo�
 zastosowania urz�dze� ochrony tylko w �rodkowej 

strefie (rys. 6.4.). Zazwyczaj ogranicza si� to do wprowadzenia ekranów 

akustycznych pomi�dzy �ródłem a odbiorc� d�wi�ku. Zabezpieczenia te nie zawsze 

s� mo�liwe do wykonania ze wzgl�dów technicznych (lokalizacja, niezb�dne 

parametry geometryczne i akustyczne itp.) i ekonomicznych. 

 

Rys. 6.4. Tradycyjne podej�cie do ochrony przed hałasem – strefy emisji hałasu, 

rozwi�za� ochronnych i imisji hałasu 

 

W ich miejsce zaleca si� stosowanie rozwi�za� kompleksowych, gdzie stref� 

rozwi�za� ochronnych obejmuje si� stref� emisji i imisji hałasu (rys. 6.5). Poł�czenie 

ró�nych sposobów i metod w obu strefach umo�liwia uzyskanie efektu skumulowanej 

ochrony przed hałasem drogowym i niekiedy innymi niekorzystnymi oddziaływaniami 

(np. zanieczyszczenia powietrza).  
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Rys. 6.5. Strefy emisji i imisji hałasu oraz obszar rozwi�za� ochronnych 

w uniwersalnym podej�ciu do ochrony przed hałasem drogowym 

Działania w strefie emisji dotycz� przede wszystkim zmniejszenia efektu 

generowania hałasu przez pojazdy u �ródła, czyli w przekroju drogi. Działania 

w strefie imisji dotycz� stosowania odpowiednich �rodków ochrony odbiorcy 

i powinny one mie
 na celu ograniczenie hałasu do warto�ci dopuszczalnych na 

granicy działki, do której zarz�dzaj�cy posiada tytuł prawny – zgodnie z zapisami 

ustawy Prawo ochrony �rodowiska [1]. 

Metody i �rodki ochrony przed nadmiernym hałasem mo�na podzieli
 według 

poni�szego zestawienia.  

Ochrona przed hałasem drogowym w strefie emisji: 

a) Pojazd i kierowca; 

− konstrukcja pojazdu, konstrukcja silnika, rodzaj stosowanych opon, 

− metody i �rodki zwi�zane ze stylem jazdy kierowców. 

b) Projektowanie dróg, dobór poszczególnych elementów drogi; 

− lokalizacja drogi i jej otoczenie, 

− przekrój podłu�ny drogi, 

− przekrój poprzeczny drogi, 

− nawierzchnia drogi, 

− cz��ciowe i pełne przekrycia drogi oraz tunele. 

c) Organizacja ruchu; 

− regulacja nat��enia ruchu pojazdów, 

− regulacja struktury pojazdów, 

− regulacja płynno�ci i pr�dko�ci ruchu, 

− uspokojenie ruchu. 
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Na cz��
 z nich zarz�dca drogi mo�e mie
 wpływ na etapie wykonywania 

i uzgadniania dokumentacji projektowej – b), oraz zarz�dzania drog� – c), natomiast 

cz��
 jest niezale�na od działa� zarz�dcy drogi – a). 

 

Do sposobów ochrony przed hałasem drogowym w strefie imisji nale��: 

Urz�dzenia zlokalizowane na drodze fali d�wi�kowej pomi�dzy �ródłem hałasu 

a odbiorc�: 

− ekrany akustyczne w postaci konstrukcji typu �ciana, 

− wały (ekrany) ziemne, 

− kombinacja ekranu ziemnego z ekranem akustycznym, 

− zabudowa niemieszkalna maj�ca na celu ochron� budynków 

mieszkalnych, 

− pasy zieleni izolacyjnej. 

a) Metody i �rodki zwi�zane z lokalizacj� i odpowiednim ukształtowaniem 

budynku oraz jego izolacj� przed oddziaływaniami akustycznymi: 

− lokalizowanie budynków mieszkalnych w odpowiedniej odległo�ci od 

tras komunikacyjnych, 

− zmiana przeznaczenia funkcji budynku, 

− wykonanie budynków z zaprojektowanymi ekranami na elewacji, 

− domkni�cia (ekrany) �cian szczytowych dla budynków zlokalizowanych 

prostopadle w stosunku do drogi. 

 

7. UZASADNIENIE SPOSOBU UWZGL�DNIENIA W PROGRAMIE UWAG, 
WNIOSKÓW I ZASTRZEE� ZGŁOSZONYCH W RAMACH KONSULTACJI 
SPOŁECZNYCH 

Konsultacje społeczne Programu ochrony �rodowiska przed hałasem 

prowadzone były na podstawie art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z pó�n. zm.) [1]. 

Ogłoszenie o rozpocz�ciu konsultacji społecznych ukazało si� w Gazecie Codziennej 

Nowiny w dniu 11 marca 2013 r. oraz na stronie internetowej Urz�du Miasta 

Rzeszowa (www.rzeszow.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz�du 

Miasta Rzeszowa, (bip.erzeszow.pl), jak i zostało wywieszone na tablicach ogłosze� 

Urz�du Miasta Rzeszowa. Prezydent Miasta Rzeszowa poinformował o mo�liwo�ci 

składania uwag i wniosków, podaj�c jednocze�nie sposób i miejsce ich składania.  
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Wst�pna wersja „Programu ochrony �rodowiska przed hałasem” dla terenów, 

na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w Gminie Miasto 

Rzeszów, do której mo�na było składa
 uwagi i wnioski została udost�pniona na 

stronie internetowej Urz�du Miasta Rzeszowa (www.rzeszow.pl) i w Biuletynie 

Informacji Publicznej (bip.erzeszow.pl). Ponadto w Wydziale Ochrony �rodowiska 

i Rolnictwa Urz�du Miasta Rzeszowa mo�na było zapozna
 si� z tre�ci�: opinii 

sanitarnej Podkarpackiego Pa�stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Rzeszowie, opini� Regionalnego Dyrektora Ochrony �rodowiska w Rzeszowie 

oraz projektu Programu. 

W ramach konsultacji społecznych zostały równie� przesłane pisma wraz 

z projektem Programu ochrony �rodowiska przed hałasem do jednostek 

organizacyjnych i Wydziałów Urz�du Miasta Rzeszowa oraz do jednostek 

zarz�dzaj�cych �ródłami hałasu celem zapoznania si� z jego tre�ci� i wniesienie 

uwag. 

Organem wła�ciwym do rozpatrzenia uwag, wniosków i zastrze�e�, które 

wpłyn�ły w ramach konsultacji społecznych był Prezydent Miasta Rzeszowa. Poni�ej 

w tabl. 7.1 zestawiono wnioski i uwagi do projektu „Programu ochrony �rodowiska 

przed hałasem” dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom 

dopuszczalny w Gminie Miasto Rzeszów zło�one w terminie trwania konsultacji 

społecznych (od 12 marca 2013 r. do 2 kwietnia 2013 r.). W tabeli tej przedstawiono 

równie� uzasadnienie sposobu uwzgl�dnienia uwag, wniosków i zastrze�e� 

w Programie lub argumentacj� za ich odrzuceniem. 
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Tabl. 7.1. Uzasadnienie sposobu uwzgl�dnienia uwag, wniosków i zastrze�e� zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych dla 
„Programu ochrony �rodowiska przed hałasem” dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w Gminie 

Miasto Rzeszów 

Lp. Wnioskodawca / Nr pisma 
z dat� przekazania Tre�� wniosku, zastrze�enia lub uwagi 

Uzasadnienie sposobu uwzgl�dnienia uwag, wniosków 
i zastrze�e� w projekcie Programu ochrony �rodowiska 

przed hałasem lub argumentacja za ich odrzuceniem 

1. 

Urz�d Miasta Rzeszowa 
Wydział Pozyskiwania 
Funduszy / Pismo Nr 

SR.602.1.34.2012.II z dnia 
22.03.2013 r. 

Na stronie 28 istnieje zapis, który mówi, �e nie 
przewiduje si� działa� naprawczych zwi�zanych 
z hałasem powodowanym przez ruch kolejowy. 
Tymczasem na str. 56 wskazane jest, 
�e w opracowanej Mapie akustycznej jako jedno 
z zalece� wskazano potrzeb� wymiany torowisk, 
a przede wszystkim zmian� technologii 
wykonania samego podtorza, 

 

Nie uwzgl�dniono.  

Hałas kolejowy na terenie Miasta Rzeszowa jest 
zdecydowanie mniej uci��liwy od hałasu 
samochodowego. W Mapie akustycznej wskazano 
mo�liwe sposoby redukcji hałasu kolejowego jakimi s� 
m.in. wymiana torowisk lub zmiana technologii 
wykonania podtorza. Natomiast na etapie analiz 
wykonanych w ramach Programu ochrony �rodowiska 
przed hałasem, z uwagi na brak warto�ci wska�nika M 
wi�kszych od 0 (wska�nik ten decyduje o konieczno�ci 
i priorytetach podejmowanych działa�), stwierdzono, 
�e w pierwszej kolejno�ci nale�y podj�
 działania 
redukuj�ce hałas samochodowy, dla którego wska�nik 
ten jest zdecydowanie wy�szy, natomiast na chwil� 
obecn� nie ma potrzeby podejmowania działa� 
redukuj�cych hałas kolejowy w granicach Rzeszowa 
(brak warto�ci wska�nika M wi�kszych od 0). 

W opracowaniu na str. 56 jako jeden ze 
sposobów ograniczenia hałasu wskazana jest 
wymiana nawierzchni ulic na cich�. Zadania takie 
mog� by
 sprzeczne z zaleceniami 
Konserwatora Zabytków, jak równie� mog� nie 
figurowa
 w WPF, 

Nie uwzgl�dniono. 

Na str. 56 Programu przedstawiono przykładowe 
koncepcje działa�, których realizacja mo�e spowodowa
 
redukcj� poziomu hałasu. Nie proponowano jednak 
w Programie konkretnych odcinków dróg lub ulic, dla 
których nale�y wykona
 te działania. Zastosowanie tzw. 
„cichych nawierzchni” jest tylko przykładowym 
rozwi�zaniem, które mo�na podj�
 w przypadku 
pojawienia si� potencjalnego problemu. Za ka�dym 
razem musi by
 jednak konsultowane z Konserwatorem 
Zabytków, a przed przyst�pieniem do jego realizacji 
nale�y zarezerwowa
 �rodki w bud�ecie Miasta na 
wykonanie konkretnego zadania. 
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Lp. Wnioskodawca / Nr pisma 
z dat� przekazania Tre�� wniosku, zastrze�enia lub uwagi 

Uzasadnienie sposobu uwzgl�dnienia uwag, wniosków 
i zastrze�e� w projekcie Programu ochrony �rodowiska 

przed hałasem lub argumentacja za ich odrzuceniem 

Na str. 44 opracowania wskazane jest, i� istnieje 
mo�liwo�
 finansowania działa� naprawczych 
z EFRR i FS oraz Funduszy �rodowiskowych, 
tymczasem obecna perspektywa nie stwarza ju� 
takich mo�liwo�ci a mo�liwo�ci przyszłej 
perspektywy nie s� na dzie� dzisiejszy jeszcze 
doprecyzowane. 

Nie uwzgl�dniono 

Wskazanie na mo�liwo�
 finansowania działa� 
naprawczych ze �rodków EFRR i FS oraz Funduszy 
�rodowiskowych nie jest obligatoryjne, ale stwarza takie 
mo�liwo�ci w przypadku podejmowania działa� 
naprawczych zawieraj�cych si� np. w polityce 
długookresowej czy edukacji społecznej. Realizacja tych 
działa� jest przewidziana w perspektywie dłu�szej od 
czasu obowi�zywania niniejszego Programu (ok. 10 – 15 
lat). Mo�e zatem pojawi
 si� mo�liwo�
 dofinansowania 
tych działa� w ramach tych funduszy. Wobec 
powy�szego pozostawiono zapisy Programu bez zmian. 

2. 

Biuro Rozwoju Miasta 
Rzeszowa / Pismo Nr 

BRMR 7323/13/279/13 z dnia 
21.03.2013 r. 

Brak uwag i wniosków - 

3. 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 

Oddział w Rzeszowie / Pismo 
Nr 

GDDKiA O/RZ.D-9b/264/10.1
/2013 z dnia 19.03.2013 r. 

Brak uwag i wniosków - 

4. 

Miejski Zarz�d Dróg w 
Rzeszowie / Pismo Nr 

ID.420.17.2013.AT L.dz. 
5047 z dnia 25 marca 2013 r. 

Tabl. 4.3. Działania długoterminowe – ł�czne 
koszty finansowe oraz terminy realizacji 
niezgodne  z obowi�zuj�c� Wieloletni� Prognoz� 
Finansow� Miasta Rzeszowa. 

Uwzgl�dniono. 

Uwzgl�dniono w Programie zapisy Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa uchwalonej w dniu 18 
grudnia 2012 r. przez Rad� Miasta Rzeszowa (Uchwała 
Nr XLIV/840/2012). Dotychczasowa wersja Programu 
oparta była na nieobowi�zuj�cym ju� w chwili obecnej 
dokumencie z dnia 28 grudnia 2011 r. 

5. 

Zarz�d Transportu 
Miejskiego w Rzeszowie / 

Pismo Nr ZTM.071.198.13 z 
dnia 22.03.2013 r. 

Brak uwag i wniosków - 
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Lp. Wnioskodawca / Nr pisma 
z dat� przekazania Tre�� wniosku, zastrze�enia lub uwagi 

Uzasadnienie sposobu uwzgl�dnienia uwag, wniosków 
i zastrze�e� w projekcie Programu ochrony �rodowiska 

przed hałasem lub argumentacja za ich odrzuceniem 

6. 

P. Krzysztof Stodolak 
w imieniu mieszka�ców, 

których posesje s� 
zlokalizowane przy ul. 
Sikorskiego na odcinku 

pomi�dzy ul. Robotnicz� 
i Łukasiewicza w Rzeszowie / 

wiadomo�
 e-mail z dnia 
02.04.2013 r. 

W imieniu swoim oraz zainteresowanych 
mieszka�ców, których podpisy w sprawie 
przesyłam w zał�czniku pragn� zwróci
 si� 
z pro�b� o zlecenie przeprowadzenia 
rzetelnego pomiaru hałasu po wschodniej stronie 
ulicy Sikorskiego na odcinku pomi�dzy 
ul. Robotnicz� i Łukasiewicza.  

Pro�b� swoj� motywuj� faktem drastycznego 
zwi�kszenia si� nat��enia 
ruchu przetaczaj�cego si� przez ul. Sikorskiego 
na ww. odcinku, przez co mieszka�cy domów 
jednorodzinnych oraz szeregówek usytuowanych 
w niewielkiej odległo�ci od jezdni zmuszeni s� 
boryka
 si� ze wzmo�onym hałasem, 
powoduj�cym dyskomfort, a w skrajnych 
przypadkach nawet schorzenia. 
Ka�dy z nas ma prawo do wypoczynku 
w swoim własnym mieszkaniu, a je�eli jest to 
utrudnione przez czynniki zewn�trzne, to 
wówczas jako społecze�stwo obywatelskie 
powinni�my zrobi
 wszystko w celu usuni�cia 
przeszkód i przywrócenia harmonii w naszym 
otoczeniu. 

Nie uwzgl�dniono.  

Działania naprawcze w ramach Programu ochrony 
�rodowiska przed hałasem b�d� wykonywane dla 
terenów, dla których wska�nik M przyjmuje warto�
 
wi�ksz� od 30. Wska�nik ten dla al. Sikorskiego na 
przedmiotowym odcinku jest mniejszy ni� 30. Z tego 
powodu w ramach Programu nie proponowano dla niego 
działa� naprawczych zawieraj�cych si� w strategii 
krótkoterminowej.  

Nale�y natomiast zaznaczy
, �e Miejski Zarz�d Dróg 
w Rzeszowie, ma zaplanowan� do realizacji inwestycj� 
polegaj�c� na rozbudowie al. Gen. Sikorskiego. Koszty 
realizacji s� uwzgl�dnione w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta. Zadania realizowane w ramach tej 
inwestycji powinny spowodowa
 popraw� stanu klimatu 
akustycznego na przedmiotowych terenach. Inwestycja 
ta jest uwzgl�dniona w ramach strategii długoterminowej 
Programu (tabl. 4.3). 

 



 
„Program ochrony �rodowiska przed hałasem” dla terenów, na których poziom hałasu przekracza 

poziom dopuszczalny w Gminie Miasto Rzeszów  

 - 102 -

8. STRESZCZENIE NIESPECJALISTYCZNE 

Podstawa, cel i zakres opracowania 

Mieszka�cy wszystkich du�ych miast i aglomeracji nara�eni s� na hałas 

w miejscu swego zamieszkania, pracy i niejednokrotnie równie� przebywaj�c 

w obszarach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku. Hałas wywołuje nie tylko 

dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu człowieka, ale mo�e by
 równie� 

(w przypadku oddziaływania w dłu�szym czasie i z odpowiednio wysok� sił�) 

powa�nym czynnikiem stresotwórczym, a nawet przyczyn� chorób i uszkodze� 

słuchu. Z tego te� powodu przeciwdziałanie negatywnym nast�pstwom hałasu stało 

u podstaw uchwalenia Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosz�cej si� do oceny i zarz�dzania poziomem hałasu 

w �rodowisku na terenie całej Unii Europejskiej. W �lad za t� dyrektyw� 

wprowadzono odpowiednie zapisy prawa polskiego, w tym ustawy Prawo ochrony 

�rodowiska i Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 14 pa�dziernika 2002 r. 

w sprawie szczegółowych wymaga�, jakim powinien odpowiada
 program ochrony 

�rodowiska przed hałasem. Akty te stanowiły podstaw� opracowania Programu 

ochrony �rodowiska przed hałasem dla Miasta Rzeszowa. Przepisy Dyrektywy, 

a w �lad za tym przepisy polskiego prawa wskazuj� obowi�zek wykonywania 

i aktualizowania mapy akustycznej oraz Programu co 5 lat.  

Podstaw� dla wykonania Programu oraz zasadniczym �ródłem informacji 

o skali zagro�enia hałasem na terenie miasta była Mapa akustyczna Rzeszowa, 

opracowana w roku 2011 i zaktualizowana w 2013 r. do wymaga� okre�lonych 

w rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska zmieniaj�cym poziomy dopuszczalne hałasu 

w �rodowisku [9]. Na jej bazie oraz w toku licznych dodatkowych analiz, w tym wizji 

i ocen terenowych w pierwszej fazie opracowywania Programu zidentyfikowano 

tereny miasta o najwi�kszych przekroczeniach dopuszczalnych poziomów hałasu. 

Obszary te, znane w literaturze zagranicznej jako „hot spots”, okre�lono w Programie 

mianem „gor�cych punktów” (tereny najbardziej nara�one na oddziaływanie hałasu). 

Jak wspomniano powy�ej, du�y organizm miejski jakim jest Rzeszów stanowi 

�rodowisko szczególnie nara�one na niekorzystne oddziaływania akustyczne. Hałas 

w mie�cie w znacznej mierze generowany jest przez szeroko rozumiany transport. 

Układ komunikacyjny, zmuszaj�cy w wielu przypadkach do prowadzenia ruchu 

pojazdów przez miasto, skutkuje przekroczeniami warto�ci dopuszczalnych hałasu. 

Przykładem mog� by
 ulice: Krakowska, Warszawska, Lwowska, Podkarpacka, 



 
„Program ochrony �rodowiska przed hałasem” dla terenów, na których poziom hałasu przekracza 

poziom dopuszczalny w Gminie Miasto Rzeszów  

 - 103 -

Powsta�ców Warszawy czy Armii Krajowej. Najbardziej uci��liwym rodzajem hałasu 

dla mieszka�ców Rzeszowa jest hałas pochodz�cy od pojazdów samochodowych.. 

Równie� główna linia kolejowa zlokalizowana na kierunku wschód - zachód 

przechodzi w wi�kszo�ci przez tereny g�sto zaludnione, jednak jej oddziaływanie 

w porównaniu do hałasu samochodowego, jest du�o mniej odczuwalne. Pozostałe 

�ródła hałasu (lotniczy, przemysłowy oraz zwi�zany z działalno�ci� małych zakładów 

produkcyjnych i usługowych oraz lokali rozrywkowych) maj� charakter lokalny i/lub 

okresowy. Poni�ej na rys. 8.1 ÷ 8.3 przedstawiono zestawienie liczby osób  

nara�onych na oddziaływanie hałasu pochodz�cego od poszczególnych �ródeł 

(drogowego, kolejowego i przemysłowego) na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

 

 

Rys. 8.1. Zestawienie liczby osób nara�onych na oddziaływanie hałasu drogowego  
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Rys. 8.2. Zestawienie liczby osób nara�onych na oddziaływanie hałasu kolejowego  

 

 

Rys. 8.3. Zestawienie liczby osób nara�onych na oddziaływanie hałasu 
przemysłowego 
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W ramach Programu wyszczególniono tereny, na których stwierdzono 

przekroczenia warto�ci dopuszczalnych hałasu na podstawie sporz�dzonej Mapy 

akustycznej Rzeszowa. Obrazuje ona m.in. rozkład wska�nika charakteryzuj�cego 

wielko�
 przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz mapy wska�nika M, 

który odzwierciedla syntetycznie skal� przekrocze� dopuszczalnego poziomu hałasu 

w poł�czeniu z ilo�ci� mieszka�ców nara�onych na te przekroczenia.  

Ustalaj�c list� priorytetów w zakresie działa� maj�cych na celu popraw� stanu 

klimatu akustycznego w mie�cie (na terenach obj�tych ochron� akustyczn�), brano 

pod uwag� zarówno wielko�
 przekroczenia poziomu dopuszczalnego, jak i liczb� 

zagro�onych mieszka�ców. Przyj�to zało�enie, �e Program ochrony powinien jasno 

okre�la
 priorytet podejmowania decyzji. Zało�ono, �e w pierwszej kolejno�ci 

zrealizowane powinny zosta
 przedsi�wzi�cia ochronne dla obszarów, dla których 

wska�nik M przyjmuje najwy�sze warto�ci. Terenom tym przypisano w ramach 

Programu wysoki priorytet nara�enia na hałas. Natomiast rozwi�zania problemów 

w rejonach mniej zagro�onych powinny by
 przesuni�te w czasie i etapowane. Tak 

skonstruowany program działa�, obejmuj�cy wszystkie obszary zagro�one hałasem, 

pozwoli na racjonalne gospodarowanie �rodkami finansowymi przeznaczonymi na 

przedsi�wzi�cia ochronne i sukcesywne ich przekazywanie w miar� mo�liwo�ci 

ekonomicznych. 

 

W celu pełnego rozpoznania aktualnego klimatu akustycznego Rzeszowa, jak 

i podejmowanych, b�d� planowanych działa� mog�cych mie
 wpływ na jego dalsze 

kształtowanie, przeanalizowano równie� szereg obowi�zuj�cych i aktualnie 

opracowywanych dokumentów o charakterze strategiczno-rozwojowym, w tym m.in.: 

 Map� akustyczn� Rzeszowa [16], 

 Obowi�zuj�ce Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego [17], 

 Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Rzeszowa [18], 

 Strategi� Rozwoju Miasta Rzeszowa [25], 

 Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2005 – 

2013 [26], 

 Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2010 – 

2015 [27].  

 Wieloletni� Prognoz� Finansow� Miasta Rzeszowa [28]. 
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Bior�c pod uwag� zapisy w powy�szych dokumentach, ustalenia wynikaj�ce 

z Mapy akustycznej Rzeszowa oraz na podstawie analiz lokalizacji obszarów 

w najwi�kszym stopniu zagro�onych hałasem (tzw. „gor�cych punktów”) dokonano 

klasyfikacji działa� maj�cych na celu popraw� klimatu akustycznego na: 

 działania ograniczaj�ce hałas u �ródła, tj. w miejscu jego powstawania 

(w tzw. strefie emisji), 

 działania o charakterze czynnym i biernym ograniczaj�ce hałas na drodze 

jego rozprzestrzeniania si� od �ródła do odbiorcy (tzw. strefa imisji), 

 działania o charakterze organizacyjno – prawno - inwestycyjnym, 

tj. w zakresie odpowiedniego planowania przestrzennego zarówno w skali 

lokalnej jak i ogólno miejskiej. 

Metody ograniczania hałasu u �ródła jego powstawania maj� du�e znaczenie 

w przypadku terenów g�sto zabudowanych, gdzie nie ma innych mo�liwo�ci ochrony 

(np. budowy ekranów akustycznych). Jednym ze sposobów ograniczania hałasu 

komunikacyjnego u �ródła jest stosowanie tzw. „cichych nawierzchni”. Zastosowanie 

tego typu nawierzchni mo�e si� w du�ym stopniu przyczyni
 do akustycznego 

zmniejszenia hałasu np. w centrum miasta, gdzie zastosowanie innych metod mo�e 

by
 utrudnione. Ponadto stosowanie „cichych nawierzchni” mo�e si� przyczyni
 do 

ograniczenia hałasu na wy�szych pi�trach budynków, gdzie zastosowanie ekranów 

akustycznych jest niewystarczaj�ce. Nale�y jednak zwróci
 uwag�, na koszty 

zastosowania wraz z pó�niejszym utrzymaniem tego typu nawierzchni, które s� 

zdecydowanie wy�sze od kosztów utrzymania standardowych nawierzchni. Ponadto 

rozwi�zanie to wymaga spełnienia okre�lonych warunków w zakresie wielko�ci 

nat��enia ruchu i pr�dko�ci pojazdów. 

Niezwykle istotne s� równie� działania o charakterze organizacyjno – prawno – 

inwestycyjnym, w tym:  

 d��enie do skanalizowania ruchu drogowego na wybranych trasach (drogi 

o du�ej przepustowo�ci) i w tych miejscach zastosowanie mo�liwe 

najlepszych zabezpiecze� przed hałasem np. w formie ekranów 

akustycznych, 

 działania w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

takie jak: mo�liwie maksymalne odsuni�cie budynków chronionych 

(dla zabudowy nowoprojektowanej), odpowiednie rozwi�zania 

architektoniczne lokuj�ce budynki nie podlegaj�ce ochronie akustycznej 



 
„Program ochrony �rodowiska przed hałasem” dla terenów, na których poziom hałasu przekracza 

poziom dopuszczalny w Gminie Miasto Rzeszów  

 - 107 -

(sklepy, gara�e, itp.) najbli�ej �ródeł hałasu co pozwoli na ekranowanie 

zabudowy mieszkaniowej znajduj�ce si� w dalszej odległo�ci od kraw�dzi 

jezdni (tzw. strefowanie zabudowy), 

 w przypadku nowoprojektowanych ci�gów komunikacyjnych zastosowanie 

dodatkowych rozwi�za� maj�cych na celu redukcj� hałasu w miejscach 

podlegaj�cych ochronie akustycznej (np.: zastosowanie elementów 

wyposa�enia ulicy powoduj�cych przejazd pojazdów z okre�lon� pr�dko�ci� 

lub projektowanie skoordynowanych sygnalizacji �wietlnych w taki sposób, 

aby przejazd samochodów odbywał si� płynnie bez zb�dnych zatrzyma�). 

Rozwi�zania te, poza redukcj� hałasu, bardzo cz�sto przyczyniaj� si� do 

poprawy bezpiecze�stwa ruchu drogowego, 

 metody zwi�zane z tzw. uspokojeniem ruchu, czyli „wymuszeniem” 

ograniczenia pr�dko�ci ruchu pojazdów oraz zwi�kszenia płynno�ci ruchu, 

a tak�e wył�czeniem całkowitym lub cz��ciowym (np. ograniczenie wjazdu 

dla pojazdów ci��kich) ruchu na okre�lonym obszarze, 

 zapewnienie przestrzegania prawa drogowego, zwłaszcza przestrzeganie 

dopuszczalnych pr�dko�ci jazdy, które tak�e w warunkach miejskich jest 

nagminnie łamane. Jako jeden z rodzajów działa� mo�na tu zaproponowa
 

stosowanie fotoradarów. 

Przyj�cie katalogu rozwi�za� ochronnych wraz z analiz� aktualnego stanu 

klimatu akustycznego w Rzeszowie i planów inwestycyjnych, które mog� 

w przyszło�ci wpłyn�
 na obraz tego zjawiska pozwoliło okre�li
 podstawowe 

zało�enia Programu, takie jak: 

 wła�ciwy dobór działa� ochronnych do konkretnych sytuacji, 

 czas w jakim powinny by
 zrealizowane odpowiednie działania,  

 szacunkowe koszty ich realizacji. 

 
Podstawowe kierunki i zakresy działa� maj�ce na celu popraw� stanu 

klimatu akustycznego w Rzeszowie  

Ograniczenie równowa�nego poziomu d�wi�ku do warto�ci nie 

przekraczaj�cych warto�ci dopuszczalnych okre�lonych w rozporz�dzeniu Ministra 

�rodowiska na obszarze du�ego miasta jest mało realne. Nale�y jednak podejmowa
 

działania, których celem b�dzie poprawa klimatu akustycznego na obszarach 

miejskich, w takim stopniu, w jakim jest to mo�liwe. W ramach opracowywania 
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niniejszego Programu ochrony �rodowiska przed hałasem zaproponowano działania, 

których realizacja powinna doprowadzi
 do poprawy stanu akustycznego 

w Rzeszowie. Podzielono je na nast�puj�ce grupy: 

I. działania krótkoterminowe, które stanowi� faktyczny zakres Programu na 

lata 2013 - 2017, zwi�zane z ograniczeniem poziomu hałasu 

 w najbardziej niekorzystnych punktach i ci�gach komunikacyjnych, 

II. działania długoterminowe, których realizacja przewidywana jest w okresie 

obowi�zywania tego i kolejnych programów ochrony przed hałasem,  

III. działania zwi�zane z edukacj� społeczn�, które powinny by
 prowadzone 

w sposób ci�gły, zarówno w zakresie działa� długoterminowych (pkt II), 

jak i krótkoterminowych (pkt I).  

 
a) Działania krótkoterminowe 

Strategia krótkoterminowa stanowi faktyczny zakres Programu ochrony 

�rodowiska przed hałasem. W jej ramach zawarte s� działania, których celem jest 

spowodowanie poprawy klimatu akustycznego w tych miejscach, gdzie 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku s� w chwili obecnej 

najwi�ksze oraz tam gdzie na oddziaływanie hałasu nara�ona jest najwi�ksza liczba 

osób. W celu wyselekcjonowania takich obszarów posłu�ono si� okre�lonym 

w rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska [7] wska�nikiem M, który podzielono na dwie 

grupy (powy�ej i poni�ej warto�ci równej 30). Dla ka�dej z nich przypisano priorytet, 

z jakim powinny by
 podj�te działania maj�ce na celu ograniczenie poziomu hałasu 

(wysoki lub niski). Podział ten przedstawiono poni�ej w tabl. 8.1. Dla terenów, którym 

przypisano wysoki priorytet nara�enia na oddziaływanie hałasu, działania naprawcze 

powinny by
 podj�te w czasie obowi�zywania poni�szego dokumentu (do 2017 r.). 

Działania dla terenów o ni�szym priorytecie b�d� etapowane i realizowane w czasie 

pó�niejszym (po 2017 r. – na etapie realizacji kolejnego Programu ochrony 

�rodowiska przed hałasem). 

Tabl. 8.1. Zestawienie priorytetów z jakim powinny by
 podj�te działania maj�ce 
na celu ograniczenie poziomu hałasu w stosunku do warto�ci wska�nika M 

Priorytet działa�  
Warto�
 wska�nika M 

Od Do 

Wysoki 30 - 

Niski 1 30 
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Trzema bardzo istotnymi inwestycjami maj�cymi wpływ na klimat akustyczny 

w Rzeszowie, które b�d� zawierały si� w strategii krótkookresowej, s� budowa 

autostrady A4, drogi ekspresowej S19 oraz opracowanie i wdro�enie systemu 

obszarowego sterowania ruchem drogowym. Pierwsze dwie z tych inwestycji 

spowoduj� przej�cie cz��ci ruchu (szczególnie ci��kiego) o charakterze tranzytowym 

z istniej�cych w chwili obecnej ulic miejskich (przede wszystkim z dróg krajowych nr 

4, 9 i 19). Ulice te zlokalizowane s� cz�sto w s�siedztwie terenów mieszkaniowych 

podlegaj�cych ochronie akustycznej. Redukcja nat��enia ruchu i udziału 

procentowego pojazdów ci��kich (które w znacz�cy sposób decyduj� o hałasie 

emitowanym od przeje�d�aj�cych samochodów) zwi�zana z budow� autostrady 

i drogi ekspresowej b�dzie zatem zjawiskiem bardzo korzystnie wpływaj�cym na stan 

klimatu akustycznego w mie�cie. Północna obwodnica miasta (ci�g autostrady A4) 

powinna by
 zrealizowana w 2013 r. 

System obszarowego sterowania ruchem drogowym ma natomiast na celu 

upłynnienie ruchu na ulicach miejskich. Jest to bardzo korzystny aspekt z punktu 

widzenia �rodowiska redukcji hałasu. Ograniczenie manewrów ruszania i hamowania 

pojazdów (szczególnie przy skrzy�owaniach) korzystnie wpłynie na klimat akustyczny 

miasta. Wdro�enie systemu planowane jest w 2014 r.  

Zestawienie działa� zawieraj�cych si� w strategii krótkookresowej 

przedstawiono poni�ej w tabl. 8.2. 
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Tabl. 8.2. Działania krótkoterminowe - propozycja działa� naprawczych dla terenów o wysokim priorytecie nara�enia na hałas, 
dla których wska�nik M przyjmuje warto�ci wi�ksze ni� 30, na lata 2013 – 2017 

Lp. Nazwa ulicy, linii 
kolejowej lub obszaru Działania naprawcze 

Szacowany 
efekt redukcji 

hałasu 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizacj� działa� 

Szacunkowy koszt 
realizacji działania 

Termin 
realizacji 
działa� 

1 

ul. Marszałkowska na 
odcinku od ronda Jana 
Pawła II do wiaduktu 

kolejowego. 

Budowa autostrady A4 i drogi ekspresowej 
S19 (przej�cie cz��ci ruchu, szczególnie 

ci��kiego o charakterze tranzytowym przez 
autostrad�) 

ok. 5 dB GDDKiA Oddział w 
Rzeszowie ** 881 190 tys. zł 2017 r. 

2 

al. Generała Okulickiego 
na odcinku od 
skrzy�owania 

z ul. Władysława 
Broniewskiego do 

skrzy�owania 
z ul. Krakowsk�. 

Budowa autostrady A4 i drogi ekspresowej 
S19 (przej�cie cz��ci ruchu, szczególnie 

ci��kiego o charakterze tranzytowym przez 
autostrad�), egzekwowanie istniej�cych 

ogranicze� pr�dko�ci. 

ok. 5 dB 
GDDKiA Oddział w 

Rzeszowie **, Policja, 
Stra� Miejska. 

881 240 tys. zł  

(w tym 881 190 tys. zł - 
GDDKiA, 50 tys. zł – 

Policja, Stra� Miejska)   

2017 r.  

3 

ul. Krakowska na odcinku 
od skrzy�owania 

z al. Generała Okulickiego 
do Wiaduktu �l�skiego. 

Budowa autostrady A4 i drogi ekspresowej 
S19 (przej�cie cz��ci ruchu, szczególnie 

ci��kiego o charakterze tranzytowym przez 
autostrad�), rozbudowa i przebudowa 

skrzy�owa� w ci�gu drogi krajowej nr 4 
wraz z wykonaniem �luz autobusowych, 

egzekwowanie ogranicze� pr�dko�ci. 

ok. 5 dB 

GDDKiA Oddział w 
Rzeszowie **, Miejski 

Zarz�d Dróg 
w Rzeszowie, Policja, 

Stra� Miejska. 

888 190 tys. zł  

(w tym 881 190 tys. zł - 
GDDKiA, 7 000 tys. zł – 
MZD Rzeszów, Policja, 

Stra� Miejska) 

2017 r. 

4 

ul. Warszawska na 
odcinku od w�zła z Alej� 

Wyzwolenia do ronda Jana 
Pawła II. 

Budowa autostrady A4 i drogi ekspresowej 
S19 (przej�cie cz��ci ruchu, szczególnie 

ci��kiego o charakterze tranzytowym przez 
autostrad�) 

ok. 5 dB GDDKiA Oddział w 
Rzeszowie ** 881 190 tys. zł 2017 r. 

5 
al. Marszałka Piłsudskiego 
od mostu Lwowskiego do 

ul. Targowej. 

Budowa autostrady A4 i drogi ekspresowej 
S19 (przej�cie cz��ci ruchu, szczególnie 

ci��kiego o charakterze tranzytowym przez 
autostrad�),  

ok. 5 dB GDDKiA Oddział w 
Rzeszowie **  881 190 tys. zł 2017 r. 
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Lp. Nazwa ulicy, linii 
kolejowej lub obszaru Działania naprawcze 

Szacowany 
efekt redukcji 

hałasu 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizacj� działa� 

Szacunkowy koszt 
realizacji działania 

Termin 
realizacji 
działa� 

6 

ul. Gen. Jarosława 
D�browskiego na odcinku 

od Trasy Zamkowej do 
al. Batalionów Chłopskich. 

Rozbudowa ul. Podkarpackiej 
i ul. D�browskiego w celu poprawy 

warunków ruchu w okolicach skrzy�owania 
ul. D�browskiego i al. Batalionów 

Chłopskich, upłynnienie ruchu w rejonie 
skrzy�owania oraz koordynacja sygnalizacji 

�wietlnej z innymi s�siaduj�cymi 
skrzy�owaniami  

ok. 5 dB Miejski Zarz�d Dróg 
w Rzeszowie. 23 130 tys. zł 2017 r. 

Sumaryczne koszty realizacji działa� naprawczych proponowanych do wykonania w ramach Programu i nie uj�tych 
w �adnych planach inwestycyjnych zarz�dców �ródeł hałasu i Urz�du Miasta Rzeszowa: 550 tys. zł 

Sumaryczne koszty realizacji działa� naprawczych proponowanych do wykonania w ramach Programu, które s� uj�te 
w planach inwestycyjnych zarz�dców �ródeł hałasu i Urz�du Miasta Rzeszowa (np.: budowa autostrady A4 i drogi 

ekspresowej S19): 

956 410 tys. zł *  

(w tym 881 190 tys. zł – GDDKiA,  
75 220 tys. zł – MZD Rzeszów) 

SUMARYCZNE KOSZTY REALIZACJI DZIAŁA NAPRAWCZYCH: 956 960 tys. zł * 
*) Cało�ciowy koszt realizacji inwestycji obejmuj�cych swym zakresem kilka odcinków ulic (np. budowa autostrady A4 i S19) uj�to osobno dla ka�dego odcinka, 
natomiast w podsumowaniu, koszt ten został uwzgl�dniony tylko jeden raz. W sumarycznym zestawieniu kosztów uj�to równie� koszt realizacji i wdro�enia 
systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym w Rzeszowie. 
**) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad b�dzie realizowała budow� autostrady A4 i drogi ekspresowej S19, inne działania b�d� wykonywane przez 
kolejne organy wymienione w tabeli 
 
Zestawienie działa� nie jest zwi�zane z kolejno�ci� ich wykonywania. Kolejno�
 i czas ich realizacji le�y w gestii Zarz�dcy obiektu lub 
instytucji, której dotycz� odpowiednie działania. 
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W ramach strategii krótkoterminowej nale�y równie� d��y
 do obj�cia 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego całego obszaru 

znajduj�cego si� w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa. Pozwoli to na 

wyegzekwowanie od Inwestorów wła�ciwej lokalizacji inwestycji, zapewniaj�cej 

odpowiedni komfort akustyczny dla u�ytkowników obiektów. Dzi�ki wła�ciwemu 

planowaniu przestrzennemu b�dzie mo�na unikn�
 powstawania cz��ci nowych 

„gor�cych obszarów”.  

W ramach niniejszego Programu nale�y wprowadzi
 nast�puj�ce wytyczne do 

planowania przestrzennego na terytorium Miasta Rzeszowa: 

 

1) lokalizowanie nowoprojektowanych dróg w sposób zapewniaj�cy jak 

najmniejsz� ingerencj� w tereny podlegaj�ce ochronie akustycznej, 

2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej poza zasi�giem uci��liwego 

hałasu komunikacyjnego, a w przypadku dopuszczenia planowanej zabudowy 

mieszkaniowej w zasi�gu ponadnormatywnego oddziaływania hałasu nale�y 

uwzgl�dni
 ni�ej wymienione warunki: 

c) zabudowa mieszkaniowa powinna by
 zabudow� nisk�, zapewniaj�c� 

ochron� akustyczn� całego budynku poprzez zastosowanie ekranów 

przeciwd�wi�kowych, 

d) strefowanie lokalizacji zabudowy - lokalizowanie obiektów o charakterze 

niemieszkalnym (np. gara�e, obiekty handlowe itp.) bli�ej �ródła 

d�wi�ku, które b�d� stanowi
 naturaln� barier� przeciwd�wi�kow� dla 

zabudowy chronionej akustycznie,  

3) wyznaczenie obszarów cichych i okre�lenie w planach miejscowych sposobu 

ich zagospodarowania. 

 

Dodatkowo zarz�dcy dróg w przypadku opiniowania wł�czenia nowych 

odcinków dróg do systemu komunikacyjnego miasta zobowi�zani s� uwzgl�dni
 

wpływ inwestycji na zmian� klimatu akustycznego. 

Powy�sze wytyczne nale�y równie� uwzgl�dni
 w: 

1) prognozach oddziaływania na �rodowisko, które wykonywane s� w ramach 

projektów planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 51 ust. 2 

ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku 
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i jego ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz ocenach 

oddziaływania na �rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 

z pó�niejszymi zmianami) , 

2) kartach informacyjnych przedsi�wzi�cia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy 

z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego 

ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz ocenach 

oddziaływania na �rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 

z pó�niejszymi zmianami), 

3) raportach o oddziaływaniu przedsi�wzi�cia na �rodowisko, które wykonywane 

s� zgodnie z art. 66, w szczególno�ci ust. 1 pkt 7 – 9 ustawy z dnia 3 

pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, 

udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz ocenach oddziaływania na 

�rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pó�niejszymi zmianami). 

 

Ze wzgl�dów ekonomicznych działania maj�ce na celu popraw� klimatu 

akustycznego w s�siedztwie takich obiektów jak: szpitale, domy opieki społecznej 

czy szkoły zostały uwzgl�dnione w ramach zabezpiecze� poszczególnych odcinków 

ulic, przy których s� one zlokalizowane oraz nadano im taki sam priorytet nara�enia 

na hałas. 

b) Działania długoterminowe 

W ramach strategii długoterminowej okre�lono rodzaje przedsi�wzi�
 

maj�cych na celu popraw� klimatu akustycznego w mie�cie, których realizacja 

miałaby si� odbywa
 w dłu�szej perspektywie czasowej, czyli w okresie, kiedy 

realizowane b�d� kolejne programy ochrony �rodowiska przed hałasem. Główne 

zadania nale��ce do tej grupy działa� to: 

 konsekwentna realizacja projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej [28] 

(szczególnie inwestycji, które s� wymienione w tabl. 8.3 poni�ej),  

 realizacja inwestycji obszarowych maj�cych na celu uspokojenie ruchu poprzez 

ograniczenie ruchu tranzytowego, upłynnienie ruchu z kontrol� pr�dko�ci, 

 zapewnienie priorytetu komunikacji zbiorowej, 

 polityka parkingowa („park and ride” i inne rodzaje), 

 planowanie przestrzenne uwzgl�dniaj�ce zagro�enia hałasem – strefowanie 

funkcji zabudowy, 

 skuteczne i konsekwentne egzekwowanie ogranicze�: 
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a) ruchu (strefy ruchu uspokojonego), 

b) pr�dko�ci (szczególnie w porze nocy), 

c) tona�u. 

 

W odniesieniu do terenów zwartej zabudowy s� to działania polegaj�ce na 

przygotowaniu systemowych rozwi�za� dotycz�cych: 

a) wyznaczenia stref ruchu uspokojonego (zastosowanie �rodków 

trwałego uspokojenia ruchu), 

b) wyznaczenia stref zakazu wjazdu lub parkowania, 

c) organizacji ruchu drogowego zmierzaj�cej do ograniczenia 

wykorzystania publicznych dróg lokalnych oraz dojazdowych, jak 

równie� dróg wewn�trznych dla objazdów ulic przenosz�cych ruch 

tranzytowy, 

d) wprowadzenia skutecznego nadzoru nad obowi�zuj�cymi 

ograniczeniami pr�dko�ci pojazdów mechanicznych, 

e) zapewnienia poprawy warunków ruchu drogowego w okolicach 

skrzy�owa�, w szczególno�ci poprzez koordynacj� strumieni pojazdów 

mechanicznych poprzez skrzy�owania na długich ci�gach ulic, 

f) ograniczenia ruchu ci��kich pojazdów mechanicznych (zwłaszcza po 

realizacji A4 i S19), 

g) przebudowy dróg w sposób zapewniaj�cy minimalizacj� hałasu, 

w szczególno�ci w zakresie nawierzchni i geometrii dróg, a tak�e 

budowy szykan (urz�dze� drogowych maj�cych na celu zmniejszanie 

pr�dko�ci pojazdów np. poprzez zastosowanie dwóch odwrotnych 

łuków poziomych), rond, skrzy�owa� równorz�dnych. 

 

W strategii długoterminowej zawiera si� równie� ocena niniejszego Programu 

ochrony �rodowiska przed hałasem dla miasta Rzeszowa oraz realizacja działa� 

wynikaj�cych ze zmiany stanu akustycznego w mie�cie w czasie obowi�zywania 

niniejszego programu. Efekty przedsi�wzi�
 realizowanych w ramach strategii 

długoterminowej s� podobnie, jak w przypadku edukacji, trudne do oszacowania na 

tym etapie. Nale�y si� jednak spodziewa
 redukcji d�wi�ku o charakterze zarówno 

punktowym, jak i liniowym oraz obszarowym na poziomie do ok. 5 dB. 

Przedsi�wzi�cia realizowane w ramach strategii długoterminowej mog� by
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finansowane ze �rodków własnych miasta Rzeszowa (m.in. zaplanowanych 

w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej [28]) oraz zarz�dców dróg, linii 

kolejowych, zakładów przemysłowych czy lotniska. 

 

Tabl. 8.3. Działania długoterminowe - propozycja działa� naprawczych dla terenów 
o niskim priorytecie nara�enia na hałas, dla których wska�nik M przyjmuje warto�ci 
od 0 do 30 (wybrane inwestycje z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta [28]) 

Lp. 
Rodzaj działa� do podj�cia w celu 

poprawy stanu klimatu 
akustycznego 

Termin 
realizacji 

Ł�czne 
koszty 

finansowe 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizacj� inwestycji 

1. Przebudowa ul. Alfreda Potockiego 2008 - 
2016 4 761 000 zł MZD Rzeszów 

2. Rozbudowa ul. Karkonoskiej 2009 - 
2017 3 057 450 zł MZD Rzeszów 

3. Rozbudowa ul. Powsta�ców 
Wielkopolskich 

2007 - 
2013 1 345 364 zł MZD Rzeszów 

4. Rozbudowa ul. Słodkiej 2011 - 
2019 334 194 zł MZD Rzeszów 

5. Przebudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. 
Podkarpackiej do WSK 

2009 - 
2021 2 681 517 zł MZD Rzeszów 

6. Rozbudowa ul. Czesława Miłosza 2009 - 
2018 7 024 876 zł MZD Rzeszów 

7. Rozbudowa ul. Makuszy�skiego 2008 - 
2020 1 319 020 zł MZD Rzeszów 

8. Rozbudowa ul. Pa�skiej od odcinku 
od ul. D�bickiej do potoku Przyrwa 

2009 - 
2017 863 440 zł MZD Rzeszów 

9. Rozbudowa ul. Tarnowskiej 2009 - 
2018 6 502 193 zł MZD Rzeszów 

10. Rozbudowa ul. Zawiszy 2009 - 
2018 5 098 734 zł MZD Rzeszów 

11. Rozbudowa ul. Zelwerowicza 2005 - 
2013 5 888 297 zł MZD Rzeszów 

12. Przebudowa ul. H. Pobo�nego 2007 - 
2019 1 863 282 zł MZD Rzeszów 

13. Rozbudowa ul. Bernackiego 2011 - 
2021 1 232 998 zł MZD Rzeszów 

14. Rozbudowa ul. Bocznej A. 
Potockiego 

2009 - 
2021 360 066 zł MZD Rzeszów 

15. Rozbudowa ul. Miłoci�skiej wraz z 
budow� p�tli autobusowej 

2009 - 
2017 4 540 477 zł MZD Rzeszów 

16. 
Budowa bezkolizyjnego 

skrzy�owania na Rondzie 
Dmowskiego 

2011 - 
2022 17 120 540 zł MZD Rzeszów 

17. 
Budowa ronda na skrzy�owaniu ul. 
Słoci�skiej, Rocha, Wieniawskiego 

i Powsta�ców Wielkopolskich 

2009 - 
2017 3 576 274 zł MZD Rzeszów 
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Lp. 
Rodzaj działa� do podj�cia w celu 

poprawy stanu klimatu 
akustycznego 

Termin 
realizacji 

Ł�czne 
koszty 

finansowe 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizacj� inwestycji 

18. Przebudowa ul. Zał�skiej 2007 - 
2017 5 907 774 zł MZD Rzeszów 

19. Rozbudowa al. Generała Sikorskiego 2009 - 
2016 40 633 710 zł MZD Rzeszów 

20. Rozbudowa ul. Słoci�skiej 2011 - 
2016 430 590 zł MZD Rzeszów 

21. Rozbudowa ul. Stra�ackiej 2008 - 
2014 12 289 672 zł MZD Rzeszów 

22. Rozbudowa ul. Witolda 2009 - 
2014 5 107 456 zł MZD Rzeszów 

23. Rozbudowa ul. Bednarskiej 2007 - 
2017 1 672 600 zł MZD Rzeszów 

24. Rozbudowa ul. Kaletniczej 2010 - 
2019 2 531 950 zł MZD Rzeszów 

25. Rozbudowa ul. Kowalskiej 2007 - 
2017 1 558 756 zł MZD Rzeszów 

26. Rozbudowa ul. Ksi���cej 2011 - 
2018 2 752 423 zł MZD Rzeszów 

27. Rozbudowa ul. Rolniczej 2010 - 
2017 1 660 291 zł MZD Rzeszów 

28. Budowa ronda na skrzy�owaniu ulic 
Wiktora i Ple�niarowicza 

2012 - 
2016 4 411 500 zł MZD Rzeszów 

29. Rozbudowa ul. Budziwojskiej 2010 - 
2014 10 635 303 zł MZD Rzeszów 

30. Rozbudowa ul. Jana Pawła II 2010 - 
2020 38 702 016 zł MZD Rzeszów 

31. 
Przebudowa ul. Strzelniczej z 

dojazdem do ul. Celowniczej – etap 
II 

2010 - 
2017 271 929 zł MZD Rzeszów 

32. Rozbudowa ul. Karola Wojtyły 2009 – 
2018 15 325 211 zł MZD Rzeszów 

33. Rozbudowa ul. Powsta�ców 
Listopadowych 

2009 – 
2022 6 100 271 zł MZD Rzeszów 

34. Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego 2011 – 
2019 3 267 036 zł MZD Rzeszów 

35. Przebudowa ul. Króla Władysława 
Łokietka 

2005 – 
2013 311 227 zł MZD Rzeszów 

36. Przebudowa ul. Rodzinnej 2012 – 
2018 2 047 257 zł MZD Rzeszów 

37. Rozbudowa ul. Bocznej Karkonoskiej 
od numeru 162 do 174 

2012 – 
2021 119 200 zł MZD Rzeszów 

38. Rozbudowa ul. Sulikowskiego 2012 – 
2021 3 834 489 zł MZD Rzeszów 

Ł�czne koszty realizacji inwestycji 227 140 tys. zł 
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Ł�czne koszty inwestycji przedstawionych w powy�szej tabeli wynosz� ponad 

227 mln zł. Nale�y natomiast zaznaczy
, �e �rodki na ich realizacj� s� 

zarezerwowane w bud�ecie miasta, a inwestycje te b�d� podejmowane niezale�nie 

w stosunku do niniejszego Programu. 

 

c) Edukacja ekologiczna 

Jednym ze sposobów edukacji mog� by
 konsultacje społeczne 

przeprowadzane m.in. w ramach opracowywania programów ochrony �rodowiska, 

w tym równie� niniejszego opracowania. W ramach edukacji nale�y zwróci
 główn� 

uwag� na działania, które przedstawiono poni�ej w tabl. 8.4. 

Tabl. 8.4. Zestawienie działa� edukacyjnych wraz z terminem i podmiotem 
odpowiedzialnym za realizacj�  

L.p. Rodzaj działa� do podj�cia w celu 
poprawy stanu klimatu akustycznego 

Termin 
realizacji 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizacj� działania 

1. Promocja komunikacji zbiorowej 2013 -2017 
Zarz�d Transportu Miejskiego  
Wydział Promocji i Współpracy 

Mi�dzynarodowej 

2. Promocja komunikacji rowerowej i rozwój 
�cie�ek rowerowych 

2013 - 
2017 

Wydział Inwestycji, Wydział 
Promocji i Współpracy 

Mi�dzynarodowej 

3. Promocja pojazdów „ cichych” 2013 - 
2017 

Zarz�d Transportu Miejskiego, 
Wydział Promocji i Współpracy 

Mi�dzynarodowej 

4. Udział mediów w konsultacjach społecznych i 
edukacji społecze�stwa 

2013 - 
2017 

Rzecznik Prasowy Prezydenta 
Miasta Rzeszowa 

5. 

Ukierunkowanie wła�ciwego planowania 
przestrzennego uwzgl�dniaj�cego 

zagro�enia hałasem – strefowanie funkcji 
zabudowy 

2013 - 
2017 

Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa, 
Wydział Promocji i Współpracy 

Mi�dzynarodowej 

 

Działania te wymienione w powy�szej tabeli mog� by
 finansowane ze 

�rodków własnych miasta lub zarz�dców dróg, linii kolejowych, zakładów 

przemysłowych czy lotniska. Dodatkowo �rodki na edukacj� społecze�stwa 

w zakresie oddziaływania hałasu mo�na pozyskiwa
 poprzez programy finansowe 

UE oraz z pomoc� sponsorów i mediów. Efekty działa� zwi�zanych z edukacj� 

społecze�stwa s� w chwili obecnej bardzo trudne do oszacowania, jednak przy 

systematycznym i skoordynowanym działaniu mog� by
 bardzo znacz�ce.  
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Terminy realizacji  

Terminy realizacji strategii długoterminowej i edukacji społecznej, maj�cych na 

celu popraw� stanu klimatu akustycznego w Rzeszowie s� dłu�sze od czasu 

obowi�zywania niniejszego Programu (5 lat). Edukacja społecze�stwa powinna by
 

konsekwentna i ci�gła - tylko wtedy mo�e przynie�
 wymierne i oczekiwane korzy�ci. 

Czasu trwania działa� zawieraj�cych si� w jej zakresie nie mo�na zatem oszacowa
 

nawet orientacyjnie. Działania okre�lone w strategii długoterminowej powinny by
 

natomiast realizowane w perspektywie ok. 10 - 15 lat. Działania naprawcze, które 

zawieraj� si� w strategii krótkoterminowej powinny by
 wykonane w czasie trwania 

niniejszego programu, czyli do 31 grudnia 2017 r.  

 

Konsultacje społeczne 

Program ochrony �rodowiska przed hałasem dla Gminy Miasto Rzeszów został 

na podstawie art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

�rodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z pó�n. zm.) [1] poddany konsultacjom 

społecznym.  

Ogłoszenie o rozpocz�ciu konsultacji społecznych ukazało si� w Gazecie 

Codziennej Nowiny w dniu 11 marca 2013 r. oraz na stronie internetowej Urz�du 

Miasta Rzeszowa (www.rzeszow.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urz�du Miasta Rzeszowa, (bip.erzeszow.pl), jak i zostało wywieszone na tablicach 

ogłosze� Urz�du Miasta Rzeszowa. Prezydent Miasta Rzeszowa poinformował 

o mo�liwo�ci składania uwag i wniosków, podaj�c jednocze�nie sposób i miejsce ich 

składania.  

Wst�pna wersja „Programu ochrony �rodowiska przed hałasem” dla terenów, 

na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w Gminie Miasto 

Rzeszów, do której mo�na było składa
 uwagi i wnioski została udost�pniona na 

stronie internetowej Urz�du Miasta Rzeszowa (www.rzeszow.pl) i w Biuletynie 

Informacji Publicznej (bip.erzeszow.pl). Ponadto w Wydziale Ochrony �rodowiska 

i Rolnictwa Urz�du Miasta Rzeszowa mo�na było zapozna
 si� z tre�ci�: opinii 

sanitarnej Podkarpackiego Pa�stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Rzeszowie, opini� Regionalnego Dyrektora Ochrony �rodowiska w Rzeszowie 

oraz projektu Programu. 

W ramach konsultacji społecznych zostały równie� przesłane pisma wraz 

z projektem Programu ochrony �rodowiska przed hałasem do jednostek 
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organizacyjnych i Wydziałów Urz�du Miasta Rzeszowa oraz do jednostek 

zarz�dzaj�cych �ródłami hałasu celem zapoznania si� z jego tre�ci� i wniesienie 

uwag. 

W ramach przeprowadzonego post�powania wpłyn�ło do Prezydenta Miasta 

Rzeszowa ł�cznie sze�
 wniosków. W Programie ochrony �rodowiska przed hałasem 

uwzgl�dniono pozytywnie jeden wniosek, który wpłyn�ł z Miejskiego Zarz�du Dróg w 

Rzeszowie i dotyczył kosztów inwestycji, uj�tych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta Rzeszowa. Zgodnie z sugesti� MZD uwzgl�dniono w Programie 

koszty przedstawione w obowi�zuj�cym od dnia 18 grudnia 2012 r. dokumencie. 
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