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1. Charakterystyka głównych źródeł hałasu 

W ramach opracowania poddano analizie 88 fragmentów 39 dróg wojewódzkich o natężeniu powyżej 

3 mln pojazdów rocznie: 

• 544 – na odcinku od Mławy (skrzyżowanie ul. Gdyńskiej z ul. Ligi Obrony Kraju) do 

skrzyżowania z DW 615 

• 571 – na odcinku od Nasielska (skrzyżowanie DW632 z DW571) do skrzyżowania z DW571 

• 575 – na odcinku od granicy miasta Płock do skrzyżowania z DW574 w Dobrzykowie 

• 579 – na odcinku od skrzyżowania z DW899 do skrzyżowania z DK85 w Kazuniu Nowym oraz 

na odcinku od skrzyżowania z DK92 w Błoniu do skrzyżowania z ul. Józefa Chełmońskiego 

w Grodzisku Mazowieckim 

• 580 – na odcinku od granicy m. Warszawa z Starymi Babicami do skrzyżowania z DW579 

• 615 – na odcinku od skrzyżowania z DW544 w Trzciance do skrzyżowania z DK60 

w Ciechanowie 

• 617 – na odcinku od skrzyżowania z DK60 w Ciechanowie do skrzyżowania z DW616 

• 618 – na odcinku od granicy miasta Wyszków do skrzyżowania z ul. Kościuszki 

• 627 – na odcinku do skrzyżowania z DW677 w Ostrowie Mazowieckiej do skrzyżowania 

z ul. Pocztową 

• 695 – na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościelna i ul. Nurską do skrzyżowania z drogą DW627 

w Kosowie Lackim 

• 630 – na odcinku od skrzyżowania z DK85 w Nowym Dworze Mazowieckim do skrzyżowania 

z ul. Zegrzyńską 

• 631 – na odcinku od skrzyżowania z DK85 w Nowym Dworze Mazowieckim do granicy miasta 

(ul. Nowodworska) oraz na odcinku od skrzyżowania z DW632 w Poniatowie do ul. Piłsudskiego 

w Zielonce (granica powiatu) 

• 632 – na odcinku od skrzyżowania z DK10 w Płońsku do ul Pułtuskiej (do granicy gminy) oraz 

na odcinku od skrzyżowania z DK62 w Dębe do skrzyżowania z DK61 w Michałów-Reginów 

• 633 – na odcinku od granicy m. Warszawa do skrzyżowania z ul. Zegrzyńską w Nieporęcie 

• 634 – na odcinku od granicy m. Warszawa do skrzyżowania z DW636 w Tłuszczu 

• 635 – na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Radzymina 1920 r. w Radzyminie do 

skrzyżowania z DW634 w Wołominie 

• 637 – na odcinku od granicy m. Warszawa do granicy gminy Sulejówek (ul. Szosowa) oraz od 

skrzyżowania z DW697 w Liwie do skrzyżowania z DW696 w Węgrowie 

• 638 – na odcinku od skrzyżowania z ul. Okuniewską do skrzyżowania z ul. Drobiarską 

w Sulejówku 

• 677 – na odcinku od granicy województwa w Tyszki-Nadbory do skrzyżowania z DW627 

w Ostrowie Mazowieckiej 

• 705 – na odcinku od skrzyżowania z ul. Chodakowską do skrzyżowania z DK92 w Sochaczewie 

• 718 – na odcinku skrzyżowania z ul. Poznańską w Ołtarzewie do skrzyżowania z DW719 

w Pruszkowie 

• 719 – na odcinku od granicy miasta Warszawa (Opacz Kolonia) do skrzyżowania z Dk70 

w Kamionie 

• 720 – na odcinku od granicy miasta Brwinów do skrzyżowania z DW719 

• 721 – na odcinku od skrzyżowania z Al. Krakowską w Sękocinie Starym do granicy miasta 

Konstancin Jezierna (Al. Wojska Polskiego) oraz w Józefowie od skrzyżowania z ul. Rolniczą 

do węzła Wiązowa drogi S17) 

• 722 – na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną w Jazgarzewie do przejazdu kolejowego 

w Zalesiu Górnym (ul. Pionierów) 

• 724 – na odcinku od granicy m. Warszawa z Konstancinem-Jeziorna do skrzyżowania z DK50 

i DK79 w Górze Kalwarii 

• 728 – na odcinku skrzyżowania z drogą ekspresową S7 w Grójcu do skrzyżowania z DW725 

w Belsku Dużym 

• 730 – na odcinku w miejscowości Warka od ronda Jana Pawła II do drogi DW736 
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• 735 – na odcinku od węzła Radom Północ do Kończyce – Kolonia oraz od granicy miasta 

Radom (ul. Kielecka) do Orońska 

• 737 – na odcinku od granicy miasta Radom do skrzyżowania z DW699 w miejscowości Siczki 

• 744 – na odcinku od granicy miasta Radom z miejscowością Trablice do skrzyżowania 

z ul. Lubelską w Maliszowie 

• 760 – na odcinku od skrzyżowania z ul. Młynarską w Pruszkowie do skrzyżowania z DW718 

• 798 – na odcinku  

• 801 – na odcinku od granicy miasta Warszawa z miejscowością Józefów do skrzyżowania 

z DK76 w Wildze 

• 802 – na odcinku w mieście Mińska Mazowiecki od skrzyżowania z ul. Warszawską do 

skrzyżowania z ul. Spacerową 

• 803 – na odcinku od granicy miasta Siedlce do skrzyżowania z ul. Kameckiego w miejscowości 

Skórzec 

• 876 – na odcinku od skrzyżowania z ul. Akacjową do skrzyżowania z Al. Krakowską w Tarczynie 

• 898 – na odcinku od skrzyżowania z ul. Akacjową w Tarczynie do skrzyżowania z Al. Krakowską 

• 629 – na odcinku od skrzyżowania z DW632 w miejscowości Marki do skrzyżowania 

z ul. Wołomińską 

Łączna długość analizowanych odcinków wynosi 455,551 kilometrów.  

2. Opis terenów zagrożonych hałasem 

Tabela 1. Opis i usytuowanie terenów zagrożonych hałasem w podziale na powiaty 

L.p. Powiat 
Numer 
drogi 

Przekroczenia LDWN Przekroczenia LN 

1. 
Powiat 

ciechanowski 

615 

Przekroczenia w zakresie do 10 dB na 
większości odcinka. W pojedynczych 
miejscach występują przekroczenia z 
zakresu 10,1 do 15 dB, które nie sięgają 
zabudowy mieszkalnej. 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
występują wzdłuż całego odcinka. W 
pojedynczych miejscach przekroczenia 
z zakresu 5,1 do 10 dB sięgają zabudowy 
mieszkalnej. 

617 
Wzdłuż całego odcinka na terenie miasta 
Ciechanowa występują przekroczenia w 
zakresie od 5,1 do 5,1 -10 dB.  

Wzdłuż całego odcinka na terenie miasta 
Ciechanowa występują przekroczenia w 
zakresie od 1 do 5 dB. W pojedynczych 
miejscach występują przekroczenia od 5,1 
do 10 dB. 

2. 
Powiat 

garwoliński 
801 

Pojedyncze przekroczenia z zakresu od 1 
do 5 dB nie sięgają pierwszej linii zabudowy 
chronionej w miejscowości Borki Goźlińskie.  

Pojedyncze przekroczenia z zakresu od 1 
do 5 dB nie sięgają pierwszej linii 
zabudowy chronionej w miejscowości Borki 
Goźlińskie. 

3. 
Powiat 

grodziski 
719 

Przekroczenia w zakresie 1 do 5 dB 
występują wzdłuż całego odcinka. 
Pojedyncze przekroczenia z zakresu od 5,1 
do 10 dB. Przekroczenia w zakresie od 1 do 
10 dB występują wzdłuż całego odcinka. 
Przekroczenia w zakresie 10,1 do 15 dB 
sięgają 1 budynku chronionego w 
Grodzisku Mazowieckim (Sienkiewicza 14) 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. Przekroczenia w 
zakresie 5,1 do 10 dB sięgają kilku 
budynków chronionych. W Grodzisku 
Mazowieckim przekroczenia w zakresie do 
10 dB występują wzdłuż całego odcinka. 
Przekroczenia w zakresie 10,1 do 15 dB 
sięgają 2 budynku chronionego 
(Sienkiewicza 20 i 18). 

4. 
Powiat 
grójecki 

728 

Przekroczenia w zakresie do 10 dB 
występują wzdłuż całego odcinka. W 
pojedynczych miejscach przekroczenia z 
zakresu 10,1 do 15 dB sięgają zabudowy 
mieszkalnej. 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
występują wzdłuż całego odcinka. 
W pojedynczych miejscach przekroczenia z 
zakresu 5,1 do 10 dB sięgają zabudowy 
mieszkalnej. 

730 
Przekroczenia w zakresie 1 do 10 dB 
występują wzdłuż całego odcinka. 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
występują wzdłuż całego odcinka. 

5. 
Powiat 

legionowski 
630 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
występują w końcowej części odcinka, od 
skrzyżowania ul. Modlińskiej z ul. 
Zegrzyńską. 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
występują w końcowej części odcinka, od 
skrzyżowania ul. Modlińskiej z ul. 
Zegrzyńską. 

6. Powiat miński 802 

Przekroczenia w zakresie 1 do 5 dB 
występują wzdłuż całego odcinka. 
Przekroczenia w zakresie 5,1 do 10 dB nie 
sięgają zabudowy chronionej. 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
występują wzdłuż całego odcinka. 

7. 
Powiat 
mławski 

544 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 10 dB 
występują wzdłuż całego odcinka.  
Przekroczenia w zakresie 10,1 do 15 dB 
sięgają 2 budynków chronionych . 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
występują wzdłuż całego odcinka. W 
pojedynczych miejscach występują 
przekroczenia od 5,1 do 10 dB. 
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L.p. Powiat 
Numer 
drogi 

Przekroczenia LDWN Przekroczenia LN 

615 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
występują wzdłuż całego odcinka. 
Przekroczenia w zakresie 5,1 do 10 dB 
sięgają zabudowy chronionej w otoczeniu 
skrzyżowania ul. Kilińskiego, ul. Młynarskiej, 
ul, Kościuszki 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
występują wzdłuż całego odcinka. 
Przekroczenia w zakresie 5,1 do 10 dB 
sięgają zabudowy chronionej w otoczeniu 
skrzyżowania ul. Kilińskiego, ul. Młynarskiej, 
ul, Kościuszki 

8. 
Powiat 

nowodworski 

571 
Przekroczenia w zakresie od 1 do 10 dB 
występują wzdłuż całego odcinka. 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
występują wzdłuż całego odcinka. 

579 

W dwóch miejscach przekroczenia z zakresu 
od 1 do 5 dB sięgają zabudowy chronionej 
(Wojska Polskiego 4 oraz Wojska Polskiego 
1)  

W jednym miejscu przekroczenia z zakresu 
od 1 do 5 dB sięgają zabudowy chronionej 
(Wojska Polskiego 4)  

630 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
występują wzdłuż całego odcinka. 
Przekroczenia z zakresu 5,1 do 10 w kilku 
miejscach sięgają zabudowy chronionej 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
występują wzdłuż całego odcinka. 

631 
Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
występują dla dwóch budynków chronionych 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
występują dla dwóch budynków chronionych 

9. 
Powiat 

ostrołęcki 
677 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. W pojedynczych 
miejscach występują przekroczenia od 5,1 
do 10 dB. 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. W pojedynczych 
miejscach występują przekroczenia od 5,1 
do 10 dB. 

10. 
Powiat 

ostrowski 

627 

Przekroczenia z zakresu od 5,1 do 10 dB 
występują wzdłuż większości odcinka i 
sięgają zabudowy chronionej. 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
występują wzdłuż całego odcinka. 
Przekroczenia z zakresu od 5,1 do 10 dB 
występują w pojedynczych fragmentach 
odcinków i sięgają zabudowy chronionej. 

677 

Przekroczenia w zakresie 1 do 5 dB 
występują wzdłuż całego odcinka 
W jednym miejscu przekroczenia z zakresu 
od 5,1 do 10 dB sięgają zabudowy 
chronionej (Wiązowska 5). 

W jednym miejscu przekroczenia z zakresu 
od 1 do 5 dB sięgają zabudowy chronionej 
(Wiązowska 5). Na pozostałym odcinku 
przekroczenia z zakresu do 1 do 5 dB 
pojawiają się w paru miejscach, lecz nie 
sięgają do zabudowy chronionej. 

11. 
Powiat 
otwocki 

721 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. Przekroczenia w 
zakresie 5,1 do 10 dB nie sięgają zabudowy 
chronionej. 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. 

798 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. Przekroczenia w 
zakresie 5,1 do 10 dB występują w 
pojedynczych miejscach 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. 
 

801 

Przekroczenia w zakresie do 10 dB wzdłuż 
całego odcinka. Przekroczenia w zakresie 
od 10,1 do 15 dB nie sięgają  budynków 
chronionych. 

Przekroczenia w zakresie do 10 dB wzdłuż 
całego odcinka. 
 

12. 
Powiat 

piaseczyński 

721 
Przekroczenia w zakresie  do 10 dB wzdłuż 
całego odcinka. 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. 

722 
Przekroczenia w zakresie do 10 dB wzdłuż 
całego odcinka. 

Przekroczenia w zakresie do 10 dB wzdłuż 
całego odcinka. 

724 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. Występują też 
przekroczenia w zakresie 1 do 10 dB, które 
nie sięgają budynków chronionych. 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. 

13. Powiat płocki 575 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. Przekroczenia w 
zakresie 5,1 do 10 dB nie sięgają budynków 
chronionych. 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. 

14. 
Powiat 
płoński 

632 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. Przekroczenia w 
zakresie od 5,1 do 10 dB nie sięgają 
zabudowy chronionej. 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. 

15. 
Powiat 

pruszkowski 

721 

Przekroczenia w zakresie 1 do 5 dB sięgają 
kilku budynków chronionych.  
Przekroczenia w zakresie od 5,1 do 10 dB 
nie sięgają zabudowy chronionej. 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. 

722 
Przekroczenia w zakresie do 10 dB wzdłuż 
całego odcinka. 
 

Przekroczenia w zakresie do 10 dB wzdłuż 
całego odcinka. 
 

724 
Przekroczenia w zakresie do 10 dB wzdłuż 
całego odcinka. 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. 

876 
Przekroczenia w zakresie do 10 dB wzdłuż 
całego odcinka. Przekroczenia w zakresie 

Przekroczenia w zakresie do 10 dB wzdłuż 
całego odcinka. 
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L.p. Powiat 
Numer 
drogi 

Przekroczenia LDWN Przekroczenia LN 

10,1 do 15 dB nie sięgają zabudowy 
chronionej. 

 

16. 
Powiat 

radomski 

735 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. Przekroczenia w 
zakresie 5,1 do 10 dB nie sięgają budynku 
chronionego. 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. 

737 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. Przekroczenia w 
zakresie 5,1 do 10 dB sięgają 2 budynków 
chronionych w Jedlińsku (Warszawska 43 
oraz 45). 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. Przekroczenia w 
zakresie 5,1 do 10 dB sięgają 1 budynku 
chronionego w Jedlińsku (Warszawska 43). 
 

744 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. W pojedynczych 
miejscach występują przekroczenia w 
zakresie 5,1 do 10 dB, które sięgają  
budynków chronionych 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. 

17. 
Powiat 

siedlecki 
803 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. 

18. 
Powiat 

sochaczewski 
705 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. W pojedynczych 
miejscach występują przekroczenia w 
zakresie 5,1 do 10 dB, które sięgają  
budynków chronionych 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. 
 

19. 
Powiat 

sokołowski 
627 

Przekroczenia w zakresie do 10 dB wzdłuż 
całego odcinka. 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. 

20. 
Powiat 

szydłowiecki 
735 

Przekroczenia w zakresie do 15 dB wzdłuż 
całego odcinka. 

Brak przekroczeń 

21. 
Powiat 

warszawski 
zachodni 

 
Występują przekroczenia w zakresie od 1 do 
5 dB, które nie sięgają zabudowy chronionej. 

Występują przekroczenia w zakresie od 1 do 
5 dB, które nie sięgają zabudowy chronionej. 

22. 
Powiat 

węgrowski 
637 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. W pojedynczych 
miejscach występują przekroczenia z 
zakresu od 5,1 do 10 dB  

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. W pojedynczych 
miejscach występują przekroczenia z 
zakresu od 5,1 do 10 dB 

23. 
Powiat 

wołomiński 

629 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
występują wzdłuż całego odcinka.  
Przekroczenia w zakresie od 5,1 do 10 dB 
występują wzdłuż większości odcinka. 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
występują wzdłuż całego odcinka.  
Przekroczenia w zakresie od 5,1 do 10 dB 
występują wzdłuż większości odcinka. 

631 

Przekroczenia w zakresie od 5,1 do 10 dB 
występują wzdłuż całego odcinka. W jednym 
miejscu występuje przekroczenie w zakresie 
od 10,1 do 15 dB. 

Przekroczenia w zakresie od 5,1 do 10 dB 
występują wzdłuż całego odcinka. 

634 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
występują wzdłuż całego odcinka 
Przekroczenia w zakresie od 5 do 10 dB 
występują wzdłuż większości odcinka. 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
występują wzdłuż całego odcinka 
Przekroczenia w zakresie od 5 do 10 dB 
występują wzdłuż większości odcinka. 

635 
Przekroczenia w zakresie od 5,1 do 10 dB 
występują wzdłuż całego odcinka. 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
występują wzdłuż całego odcinka. 

24. 
Powiat 

wyszkowski 
618 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
występują wzdłuż całego odcinka. 
W pojedynczych miejscach przekroczenia 
z zakresu 5,1 do 10 dB sięgają zabudowy 
mieszkalnej. 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
występują wzdłuż całego odcinka. 
W pojedynczych miejscach przekroczenia 
z zakresu 5,1 do 10 dB sięgają zabudowy 
mieszkalnej. 

25. 
Powiat 

żyrardowski 
719 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. Przekroczenia w 
zakresie od 5,1 do 10 dB sięgają w 
niektórych miejscach zabudowy chronionej 

Przekroczenia w zakresie od 1 do 5 dB 
wzdłuż całego odcinka. 

 

3. Szacunkowa liczba osób zamieszkujących na terenach, na których występują 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN 

W poniższych tabelach przedstawiono oszacowaną powierzchnię terenów, na których występują 

przekroczenia oraz liczbę lokali mieszkalnych i ludzi je zamieszkujące. Dane zostały przedstawione dla 

dwóch wskaźników długookresowych LDWN i LN. Dodatkowo w tabeli podano szacunkową liczbę 

obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, liczbę szpitali oraz liczbę 

domów pomocy społecznej. Przedstawione poniżej dane dotyczą całego analizowanego obszaru 

wzdłuż odcinków na terenie województwa mazowieckiego. 
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Tabela 2. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, a także szacunkowej liczby 
obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, szpitali i domów pomocy społecznej 
oraz powierzchni terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażone 
wskaźnikiem LDWN 

Lp. 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu - wskaźnik LDWN 

 
1-5 5,1-10 10,1-15 >15 

[dB] [dB] [dB] [dB] 

1. 
Powierzchnia terenów 
zagrożonych hałasem[km2] 

3,343 1,029 0,059 0,008 

2. Liczba lokali mieszkalnych  2300 300 0 0 

3. 
Liczba zagrożonych 
mieszkańców  

5800 800 0 0 

4. 

Szacunkowa liczba obiektów 
związanych ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży 

58 0 2 0 

5. Szacunkowa liczba szpitali 2 0 0 0 

6. 
Szacunkowa liczba domów 
pomocy społecznej 

7 2 0 0 

Tabela 3. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, a także szacunkowej liczby 
obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, szpitali i domów pomocy społecznej 
oraz powierzchni terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażone 
wskaźnikiem LN 

Lp. 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu - wskaźnik LN 

 
1-5 5,1-10 10,1-15 >15 

[dB] [dB] [dB] [dB] 

1. 
Powierzchnia terenów 
zagrożonych hałasem [km2] 

2,835 0,518 0,016 0,003 

2. Liczba lokali mieszkalnych  1600 200 0 0 

3. 
Liczba zagrożonych 
mieszkańców  

4000 600 0 0 

4. 

Szacunkowa liczba obiektów 
związanych ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży 

21 18 0 0 

5. Szacunkowa liczba szpitali 0 0 0 0 

6. 
Szacunkowa liczba domów 
pomocy społecznej 

3 0 0 0 

Analizując powyższe tabele można zaobserwować, że zarówno dla wskaźnika LDWN, jak i dla wskaźnika 

LN 1% mieszkańców zamieszkujących analizowany teren zagrożonych jest przekroczeniami 

dopuszczalnych poziomów hałasu. Większość z tych osób zagrożona jest przekroczeniami z przedziału 

od 1 do 5 dB. Wzdłuż analizowanych odcinków występują przekroczenia powyżej 10 dB, jednak nie 

dochodzą one do zabudowy. 

4. Szkodliwe skutki hałasu 

W tej edycji strategicznej mapy hałasu wprowadzone zostały wskaźniki dotyczące szkodliwych skutków 
hałasu w środowisku. Ocena skutków zdrowotnych została wprowadzona przez Dyrektywę Komisji (UE) 
2020/367 z dnia 4 marca 2020 r w załączniku III do Dyrektywy 2002/49/WE. W wymienionym 
dokumencie zostały zdefiniowany następujący zbiór szkodliwych skutków hałasu: 

• IHD – choroba niedokrwienna serca, 

• HA – znaczna uciążliwość, 

• HSD – znaczne zaburzenia snu. 

Przedstawione poniżej dane dotyczą całego analizowanego obszaru wzdłuż odcinków na terenie 

województwa mazowieckiego. 
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Tabela 4. Szacunkowa liczba osób dotknięta szkodliwymi skutkami hałasu w środowisku – choroba 
niedokrwienna serca (IHD - ang. Ischaemic heart disease) 

Lp. 

Przedziały wartości wskaźnika LDWN 

 
55-59,9 60-64,9 65-69,9 70,0-74,9 75,0-79,9 ≥80 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

1. 
Liczba osób dotkniętych 
chorobą niedokrwienną 
serca 

1 3 3 0 0 0 

 
Tabela 5. Szacunkowa liczba osób dotknięta szkodliwymi skutkami hałasu w środowisku - znaczna uciążliwość 
(HA - ang. high annoyance) 

Lp. 

Przedziały wartości wskaźnika LDWN 

 
55-59,9 60-64,9 65-69,9 70,0-74,9 75,0-79,9 ≥80 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

1. 
Liczba osób dotkniętych 
znaczną uciążliwością 

3281 3196 2680 738 45 0 

 
Tabela 6. Szacunkowa liczba osób dotknięta szkodliwymi skutkami hałasu w środowisku – znaczne zaburzenia 
snu (HSD - ang. high sleep disturbance) 

Lp. 

Przedziały wartości wskaźnika LN 

 
50-54,9 55-59,9 60-64,9 65,0-69,9 70,0-74,9 ≥75 

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

1. 
Liczba osób dotkniętych 
znacznymi zaburzeniami 
snu 

1038 970 428 0 1 0 

5. Opis planowanych działań w zakresie ochrony przed hałasem 

W opracowaniu podzielono działa na trzy grupy: działania planowane do realizacji w ciągu 5 lat, 

działania planowane do realizacji w ciągu 6-10 lat oraz zaproponowano dodatkowe działania naprawcze 

dla wszystkich odcinków, na których zidentyfikowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, 

a które nie znalazły się we dwóch wcześniejszych grupach. Działania planowane do realizacji w ciągu 

5 lat oraz działania planowane do realizacji w ciągu 6-10 lat zostały określone na podstawie zamierzeń 

inwestycyjnych zarządcy analizowanych dróg. 

Działania planowane do realizacji w ciągu 5 lat 

W poniższej tabeli zestawiono działania, które są planowane do realizacji w ciągu 5, licząc od roku 

następującego po roku sporządzenia mapy (rok sporządzenia mapy – 2021). Planowane inwestycji 

zostały przekazane przez zamawiającego. 

Tabela 7. Zestawienie działań planowanych do realizacji w ciągu 5 lat 

Lp. Nazwa zadania Numer drogi 
Planowany termin 

realizacji 

1. 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w 

Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie 
721 2022-2023 

2. 
Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po 
zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła 

autostradowego A2 
- 2024-2026 

3. 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od skrzyżowania z drogą 

krajową nr 61 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 
631 2023-2025 

4. 
Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na terenie miasta i gminy Ostrów 

Mazowiecka.  
627 2025-2026 

5. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
krajową nr 50 w m. Piotrowice gm. Karczew do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 805 i drogą wojewódzką nr 799 w m. Dziecinów gm. Sobienie 
Jeziory pow. otwocki. 

801 2023-2024 

6. 
Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 579 od ul. Żukówka na terenie 

m. Błonie do węzła „Grodzisk Maz.” na autostradzie A2  
579 2024-2025 

7. 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska, 
na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 631  
634 2022-2024 

8. 
Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia 

– Kunowice z drogami wojewódzkimi nr 718 i nr 701 na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki 

701/718 2023-2026 
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Lp. Nazwa zadania Numer drogi 
Planowany termin 

realizacji 

9. 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571/632 na odcinku od około km 32+400 
do około km 34+813 wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości 

Nasielsk, gmina Nasielsk, powiat nowodworski 
571/632 2024-2025 

10. 
Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego oraz 

skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. ks. I. Skorupki w m. Ząbki w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 634  na terenie m. Ząbki 

634 2023-2024 

11. 
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 w km 18+959 z ul. 

Słoneczną i ul. Popiełuszki w m. Wieliszew 
631 2025 

12. 
Budowa Zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51 
579 2020-2023 

13. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w Ząbkach (ul. Ks. Skorupki) 634 2022-2023 

14. 
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzla "Wołomin" na 

trasie S8 
635 2020-2023 

15. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od ul. Glinianej (km 

8+900) do ul. Szkolnej (km 10+461)  
720 2022-2023 

16. 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w zakresie rozbudowy skrzyżowania 

w km 20+820 z ul. Niepodległości na terenie miasta Pruszków 
719 2022-2023 

17. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu 579 2024-2025 

18. 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą 

krajową nr 50 na terenie gminy Karczew.  
801 2022-2023 

19. 
Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy 

przebieg) poczatek na DK7 Sękocin Nowy, koniec - skrzyżowanie DW721 z 
ul. Mleczarską w Piasecznie 

721 2023-2025 

20. 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie 

gmin Zielonka, Kobyłka, Wołomin 
634 2022-2025 

21. 
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a 

nowoprojektowaną drogą krajową S7 
544 2024-2026 

22. 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej 632 od m. Józefów gm. Nieporęt pow. 

legionowski do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 633 w m. 
Rembelszczyzna 

632 2025-2027 

23. 

Rozbudowa drogi 718 od węzła autostradowego "Pruszków" do 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów oraz rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 719 od skrzyżowania z ul. Partyzantów do granicy m. 

st. Warszawa 

718 2025-2027 

24. 
Budowa drogi 634 od skrzyżowania ulicy 1 Maja z Al. Niepodległości w 
Wołominie do skrzyżowania ulicy Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. 

Duczki na terenie gm.  Wołomin 
634 2025-2027 

25. 
Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 na terenie gminy Józefów na odcinku od 

granicy z m. st. Warszawa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 
801 2025-2027 

26. Budowa drogi wojewódzkiej nr 637 na terenie gminy Stanisławów 637 - 

Działania planowane do realizacji w ciągu 6-10 lat 

W poniższej tabeli zestawiono działania, które są planowane do realizacji w ciągu 6 – 10 lat, licząc od 

roku następującego po roku sporządzenia mapy (rok sporządzenia mapy – 2021). Planowane inwestycji 

zostały przekazane przez zamawiającego. 

Tabela 8. Zestawienie działań planowanych do realizacji w ciągu 6-10 lat 

Lp. Nazwa zadania 
Numer 
drogi 

Odcinek  
od km do km 

Długość 
odcinka 

[km] 

Planowany 
termin 

realizacji 

1. 

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 724 na 
odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin – 
Jeziorna do nowego przebiegu drogi krajowej nr 79 na 

terenie gm. Góra Kalwaria 

724 - - 19,500 2027-2030 

2. 
Budowa obwodnicy Ostrołęki wraz z budową w nowym 
śladzie drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi 

ekspresowej S61 "Komorowo" 
544/627 - - 40,000 2025-2028 

3. 
Budowa drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na 

odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do 
węzła drogi ekspresowej S8 „Paszków” 

- - - 6,000 2027-2029 

4. 
Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie gminy 

Jabłonna 
630 - - 2,500 2026-2028 
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Proponowane działania naprawcze 

Dla obszarów, na których nie są planowane działania przez zamawiającego, zgodnie z wcześniejszymi 

podrozdziałami, zaproponowano przykładowe działania naprawcze. Należy zaznaczyć, że w poniższej 

tabeli znajduje się ogólna koncepcja. Bardziej szczegółowe dane dotyczące poszczególnych rozwiązań 

oraz efekt danego rozwiązania powinien być przeanalizowany w programie ochrony środowiska przed 

hałasem dla terenu całego województwa, który należy uchwalić do 18 lipca 2024, a następnie co 5 lat 

przez sejmik województwa. Opracowanie to będzie spójne dla całego województwa.  

Po przeanalizowaniu wszystkich odcinków zaproponowane następujące działania naprawcze: 

• wymiana nawierzchni na cichą (SMA8)  

• wyprowadzenie ruchu samochodowego poprzez budowę obwodnicy 

• prowadzenie działań mających na celu ograniczanie prędkości oraz uspokojenie ruchu; 

• prowadzenie przeglądów stanu nawierzchni drogowej 

• prowadzenie remontów nawierzchni, wynikających z realizowanych corocznych przeglądów 

stanu nawierzchni drogowej. 

W tekście opracowania przedstawiono zestawienie z podziałem na poszczególne odcinki 

w perspektywie krótkookresowej i długookresowej. 


