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Abstract 

The article presents environmental aspects of rebuilding a section of multilane national road number 
4 located in Rzeszów area. It describes a reason of investment realization and the financing methods. The 
paper presents environmental conditions before and after the realization of investment. 

One of the most important parameters of the road rebuilding process is the research of traffic noise level 
before and after rebuilding. The environmental factors analysis includes the influence of rebuilding on 
comfort of residents living near national road (No 4) including the decrease of noise level. The analysis 
includes also a social aspect of rebuilding connected with the change of landscape by building acoustic 
baffles along this road. 

Rebuilding and modernization of the streets and national roads is very important for balanced growth 
of all regions of a country, it allows to improve the quality of living of the residents. However, the 
improvement of environmental conditions and reduced level of noise are carrying at the same time 
deterioration of visual reception. The analysis of influence of rebuilding the national roads on living 
conditions gives the conclusion that the best solution is to move the transit traffic outside the cities by 
building the highways and ring roads. 
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WYBRANE ASPEKTY �RODOWISKOWE PRZEBUDOWY DROGI 
KRAJOWEJ NR 4 NA TERENIE MIASTA RZESZOWA 

 
Streszczenie 

Artyku� przedstawia wybrane aspekty �rodowiskowe przebudowy odcinka drogi krajowej nr 4 znajduj�cej si� 
na terenie Rzeszowa. Opisane jest uzasadnienie realizacji inwestycji oraz sposób finansowania. Przedstawione 
s� za�o�enia uwarunkowa� �rodowiskowych przed i po realizacji inwestycji. 

G�ówny nacisk w artykule zostanie po�o�ony na wp�yw przebudowy na poziom ha�asu generowanego podczas 
ruchu pojazdów na przebudowanym odcinku drogi. Analiza czynników �rodowiskowych b�dzie bra�a pod uwag� 
aspekty �rodowiskowe przebudowy ulic, w tym wp�yw inwestycji na komfort �ycia mieszka�ców pod wzgl�dem 
zmniejszenia poziomu ha�asu mieszka�ców pracuj�cych i mieszkaj�cych w pobli�u przedmiotowego ci�gu 
komunikacyjnego. Analiza obejmowa�a b�dzie równie� uwarunkowania spo�eczne przebudowy zwi�zane szczególnie 
ze zmian� krajobrazu poprzez budow� ekranów akustycznych wzd�u� niektórych odcinków drogi. 

Przebudowa i modernizacja ulic oraz dróg krajowych jest bardzo istotna dla zrównowa�onego rozwoju wszystkich 
obszarów kraju, pozwala równie� na polepszenie jako�ci �ycia mieszka�ców. Nale�y jednak pami�ta�, �e poprawy 
warunków �rodowiskowych poprzez obni�enie poziomu ha�asu niesie równocze�nie pogorszenie odbioru wizualnego 
przestrzeni obj�tej inwestycj�. Analizuj�c wp�yw przebudowy dróg krajowych na �ycie mieszka�ców miast najlepszym 
rozwi�zaniem by�oby wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar miasta poprzez budow� odpowiednich 
obwodnic i autostrad.  

S�owa kluczowe: przebudowa dróg, czynniki �rodowiskowe, poziom ha�asu 
 
1. Wst	p 

Rozwój gospodarczy o�rodków wojewódzkich w Polsce jest nierozerwalnie zwi�zany z budow� 
i modernizacj� sieci dróg. Inwestycje tego typu maj� wpyw na �rodowisko naturalne zarówno 
w momencie ich realizacji jak równie� na etapie eksploatacji. Inwestycje drogowe wymagaj� 
przeprowadzenia szczegóowych studiów analiz oddziaywania na �rodowisko [1, 2, 4]. 

Rzeszów stanowi wa�ny o�rodek kulturalny, naukowy i gospodarczy w poudniowo-wschodniej 
Polsce, przez który przechodz� gówne szlaki komunikacyjne. Droga krajowa nr 4 jest bardzo wa�nym 
elementem sieci dróg w poudniowej Polsce i przebiega od przej�cia granicznego Zgorzelec (granica 
z Niemcami) do przej�cia granicznego w Korczowej (granica z Ukrain�). Droga ta jest wa�nym 
korytarzem komunikacyjnym o charakterze lokalnym i ponad regionalnym. Droga krajowa nr 4 
przebiega przez Rzeszów i stanowi tzw. obwodnic� poudniow� miasta. W chwili obecnej ze wzgl�du 
na liczne inwestycje kubaturowe i drogowe charakter drogi wa�ciwie zmieni si� z obwodnicy na ulic� 
miejsk�, jednak ruch tranzytowy przez Rzeszów kierowany jest wa�nie tym odcinkiem drogi. Stale 
wzrastaj�ce nat��enie ruchu wymagao modernizacji drogi i jej dostosowania do standardów 
europejskich. 

Prace remontowo-modernizacyjne w obszarze drogi nr 4 na terenie Rzeszowa miay du�y wpyw 
na rozwój miasta. Remont caego odcinka na terenie Rzeszowa wymaga du�ych nakadów 
finansowych, dlatego przeprowadzenie inwestycji byo mo�liwe dzi�ki pozyskaniu funduszy z Unii 
Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport. Gównym celem tego 
programu byo usprawnienie systemu drogowego su��ce poprawie sektora transportu. 

 
2. Przedmiot inwestycji drogowej 

Przedmiotem inwestycji bya przebudowa ulic Miasta Rzeszowa znajduj�cych si� w ci�gu drogi 
krajowej nr 4 oraz budowa odpowiednich zabezpiecze� szczególnie przed haasem akustycznym 
na dugo�ci ok. 13 kilometrów. Warto�� projektu wynosia 63 621 244,00 PLN w tym 20 747 493, 
68 PLN stanowi wkad wasny Miasta Rzeszów a 42 873 750,32 PLN byo wspófinansowane 
ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Sektorowy Program 
Operacyjny - Transport. Inwestycja bya realizowana przez Miejski Zarz�d Dróg i Zieleni 
w Rzeszowie [6, 8]. Zakres przebudowy obejmowa: 
- zwi�kszenie no�no�ci jezdni, jej przebudow� i regulacj� przekroju poprzecznego, 
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- wymian� nawierzchni chodników na nawierzchni� z kostki betonowej oraz przebudow� 
chodników na ci�gi pieszo-rowerowe, 

- modernizacj� zjazdów zatok autobusowych, 
- zwi�kszenie no�no�ci Mostu Karpackiego do klasy B (40 t), 
- modernizacj� o�wietlenia ulicznego, 
- odnow� oznakowania poziomego jezdni, 
- wyposa�enie sygnalizacji �wietlnych w detektory ruchu, 
- zastosowanie rozwi�za� zabezpieczaj�cych obiekty mieszkalne przed haasem (ekrany 

akustyczne, nasadzenia izolacyjnej zieleni). 
Realizacja projektu pozwolia na uzyskanie krótko i dugoterminowych pozytywnych efektów 

do których nale��: 
- dostosowanie drogi w granicach miasta do obecnego i przewidywanego w przyszo�ci nat��enia 

ruchu, 
- usprawnienie po�cze� drogowych Rzeszowa z sieci� dróg w Polsce, 
- polepszenie pynno�ci ruchu drogowego na przebudowywanym odcinku drogi, 
- zwi�kszenie bezpiecze�stwa ruchu drogowego i pieszego, 
- zmniejszenie uci��liwo�ci dla �rodowiska i �ycia mieszka�ców. 

Przebudowa drogi i modernizacja infrastruktury drogowej zostaa podzielona na cztery etapy: 
- Etap I - przebudowa Al. Armii Krajowej i ul. Lwowskiej, 
- Etap II - przebudowa Al. Batalionów Chopskich, Al. Powsta�ców Warszawy wraz z mostem 

na rzece Wisok, 
- Etap III - przebudowa ul. Krakowskiej i Al. W. Witosa, 
- Etap IV - budowa urz�dze� minimalizuj�cych oddziaywanie na �rodowisko. 

Rys. 1 przedstawia usytuowanie gównych ci�gów komunikacyjnych dobiegaj�cych 
do Rzeszowa (kolor szary) oraz zaznaczony kolorem czarnym odcinek drogi poddany 
modernizacji. 

 

 
Rys. 1. Uk�ad g�ównych ci�gów drogowych w rejonie Rzeszowa  z zaznaczonym na czarno odcinkiem inwestycji 

Fig. 1. Road system in Rzeszów surroundings (black colour - rebuilding road) 
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3. Oddzia�ywanie inwestycji na �rodowisko 
 

3.1. Oddzia�ywanie na �rodowisko podczas fazy budowy 
Etap budowy wi��e si� z podwy�szeniem warto�ci emisji niektórych substancji toksycznych 

szkodliwych, �mieci oraz haasu w tym: 
- haas maszyn i urz�dze� budowlanych, 
- emisj� pyów powstaj�cych podczas prac remontowo-budowlanych, 
- emisj� substancji szkodliwych, spalin, odorów zwi�zan� z ukadaniem mas bitumicznych, 
- powstawanie odpadów budowlanych zwi�zanych z drogowymi pracami budowlanymi. 

Zanieczyszczenia �rodowiska i podwy�szona emisja zwi�zane z pracami remontowo-budowlanymi 
maj� charakter przej�ciowy. Nale�y jednak d��y� do maksymalnego ograniczenia szkodliwego 
oddziaywania wymienionych czynników na �rodowisko. W celu ograniczenia uci��liwo�ci haasu 
prace z wykorzystaniem ci��kiego sprz�tu powinny by� prowadzone w godzinach dziennych, 
w których podwy�szony poziom haasu jest mniej odczuwalny. Wykonawcy przedsi�wzi�cia musz� 
równie� posiada� odpowiednie rozwi�zania pozwalaj�ce na prawidow� gospodark� odpadami 
betonowymi, asfaltowymi, zomem metali �elaznych i nie�elaznych. 
 
3.2. Oddzia�ywanie na �rodowisko podczas fazy eksploatacji 

Faza eksploatacji niesie za sob� zagro�enia �rodowiskowe zwi�zane przede wszystkim 
z ruchem pojazdów samochodowych. Mo�na w tym przypadku wyró�ni�: 
- emisj� zanieczyszcze� powietrza (tlenki azotu, tlenki siarki, cz�stki stae), 
- emisj� �cieków, 
- pozostae odpady (odpady tworzyw sztucznych, szka, drewna, gum, olejów i paliw). 
- emisj� haasu. 

Emisja poszczególnych rodzajów zanieczyszcze� oraz haasu powinna by� prowadzona 
zarówno poprzez stosowanie odpowiednich rozwi�za� infrastrukturalnych jak równie� poprzez 
dziaania prewencyjne w�ród u�ytkowników drogi. 

 
4. Mo
liwo�ci ograniczenia emisji zanieczyszcze� i ha�asu 
 

4.1. Mo
liwo�ci ograniczenia emisji zanieczyszcze� 
Podczas fazy eksploatacji nale�y d��y� do minimalizacji szkodliwego oddziaywania ruchu 

pojazdów na �rodowisko. Cz��� emisji zanieczyszcze� powietrza jest zwi�zana z rozwi�zaniami 
technicznymi infrastruktury i sterowania ruchem pojazdów. Jednak zasadnicza cz��� emisji 
zanieczyszcze� powietrza jest zwi�zana indywidualnie z u�ytkownikami drogi (rodzaj paliwa, 
pojemno�� silnika pojazdu, pr�dko�� i technika jazdy, stan techniczny pojazdów). W tym 
przypadku ograniczanie emisji substancji szkodliwych jest zale�ne od kultury technicznej 
i umiej�tno�ci prowadzenie pojazdów przez ich wa�cicieli [3]. 

Emisja �cieków i odpadów staych jest gównie zwi�zana ze stanem technicznym pojazdów 
oraz kultur� kierowców. Dobry stan techniczny samochodów i wysoka kultura osobista ich 
wa�cicieli jest najlepszym sposobem na zmniejszenie ilo�ci odpadów. 
 
4.2. Mo
liwo�ci ograniczenia szkodliwo�ci ha�asu 

Poziom haasu docieraj�cego do zabudowa� mieszkalnych zlokalizowanych wzdu� drogi jest 
równie� zale�ny od czynników indywidualnych (kierowca-pojazd) oraz od rozwi�za� 
infrastruktury drogowej. W przypadku haasu istnieje wi�ksza mo�liwo�� sterowania poziomem 
haasu powstaj�cego podczas ruchu pojazdów m.in. za pomoc� organizacji ruchu oraz budowy 
urz�dze� zabezpieczaj�cych (ekranów d�wi�kochonnych). 

Decyzje dotycz�ce budowy urz�dze� zabezpieczaj�cych przez haasem musz� by� poprzedzone 
pomiarami poziomu haasu na poszczególnych odcinkach drogi. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
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�rodowiska w Rzeszowie w roku 2004 przeprowadzi badania nat��enia haasu w otoczeniu dróg 
krajowych województwa podkarpackiego [7]. W celu okre�lenia miejsc budowy ekranów 
d�wi�kochonnych wzdu� przebudowanego odcinka drogi Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa 
Komunikacyjnego EKKOM przeprowadzio szczegóowe pomiary nat��enia haasu [5]. Do ochrony 
przed haasem mieszka�ców posesji poo�onych wzdu� remontowanej drogi zastosowano ekrany 
d�wi�kochonne pochaniaj�ce (Rys. 2), odbijaj�ce (Rys. 3a) i mieszane (Rys. 3b). Dugo��, wysoko�� 
i rodzaj budowanych ekranów by zale�ny od wyników pomiarów oraz od czynników spoecznych. 
 

 
Rys. 2. Ekrany d�wi�koch�onne poch�aniaj�ce: a) ul. Witosa, b) Al. Powsta�ców Warszawy 

Fig. 2. Absorb acoustic baffle: a) Witosa Street, b) Powsta�ców Warszawy Street 
  

 
Rys. 3. Ekrany d�wi�koch�onne: a) odbijaj�ce, b) mieszane 
Fig. 3. Acoustic baffle: a) reflecting, b) absorb - reflecting 

 
Ekrany d�wi�kochonne pochaniaj�ce z punktu widzenia zabezpieczenia przed haasem 

s� skuteczniejsze ni� ekrany odbijaj�ce, jednak w przypadku maej odlego�ci ekranów 
od zabudowy mieszkalnej nale�y stosowa� prze�roczyste ekrany odbijaj�ce. Rozwi�zaniem 
kompromisowym mo�e by� stosowanie ekranów mieszanych. 

 
5. Wnioski 

Przebudowa drogi krajowej nr 4 na terenie Rzeszowa spowodowaa popraw� warunków �ycia 
oraz popraw� bezpiecze�stwa mieszka�ców i uczestników ruchu drogowego [2, 9]. Zmniejszenie 
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szkodliwego dziaania haasu generowanego przez ruch drogowy uzyskano poprzez budow� 
ekranów akustycznych. Budowa ekranów mimo poprawy klimatu akustycznego terenów 
bezpo�rednio przylegaj�cych do przebudowanego odcinka drogi wzbudzaa w�ród mieszka�ców 
wiele kontrowersji i bya powodem protestów. Gównym powodem protestów byo pogorszenie 
klimatu wizualnego terenów bezpo�rednio przylegaj�cych do remontowanej drogi. Osi�gni�to 
jednak rozwi�zanie kompromisowe poprzez zastosowanie w wybranych miejscach ekranów 
prze�roczystych i mieszanych. Zastosowanie ekranów akustycznych zmienio rozkad haasu na 
terenie Rzeszowa. Zmniejszy si� poziom haasu na terenach bezpo�rednio przylegaj�cych do drogi 
nr 4, jednak zwi�kszy si� poziom haasu na terenach poo�onych dalej od remontowanej drogi. 
Przykadem tego mo�e by� odcinek wzdu� Al. Witosa, gdzie zmniejszyo si� nat��enie haasu na 
osiedlu Kmity poo�onym bezpo�rednio przy ulicy poni�ej jej poziomu a zwi�kszyo si� nat��enie 
haasu na osiedlu Witosa Wzgórza poo�onym na wzgórzu oddalonym kilkaset metrów od ulicy. 
Zjawisko to jest szczególnie zauwa�alne w godzinach wieczornych i nocnych. 

Przebudowa i rozbudowa sieci dróg jest jednak niezb�dna dla rozwoju gospodarczego 
spoecze�stwa pomimo czynników negatywnie oddziaywuj�cych na �rodowisko i mieszka�ców. 
Proces realizacji i eksploatacji inwestycji powinien by� tak planowany aby ograniczy� maksymalnie 
negatywne oddziaywania na �rodowisko naturalne i mieszka�ców. 
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