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Podstawowe definicje 

Dyrektywa 2002/49/WE definiuje następujące istotne pojęcia: 

� „hałas w środowisku” - oznacza niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane 
przez działalność człowieka na wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez 
środki transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch samolotowy, oraz hałas 
pochodzący z obszarów działalności przemysłowej, jak określono w Załączniku 1 do 
Dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli,  

�  „wskaźnik hałasu” - oznacza fizyczną skalę, stosowaną do określenia hałasu 
w środowisku, mającą związek ze szkodliwym skutkiem, 

� „ocena” - oznacza dowolną metodę stosowaną do obliczania, przewidywania, 
szacowania albo pomiaru wartości wskaźnika hałasu lub związanych z nim 
szkodliwych skutków, 

� „L dwn”  (wskaźnik hałasu dla pory dziennej, wieczornej i nocnej) - oznacza wskaźnik 
hałasu służący do określenia ogólnej dokuczliwości, zgodnie z definicją podaną 
w Załączniku I do Dyrektywy 2002/49/WE, 
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nwd LLL
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gdzie: 

Ld   długookresowa, ważona dźwiękiem A średnia poziomu dźwięku zgodna  
 z definicją podaną w ISO 1996-2: 1987, ustalona dla wszystkich pór dziennych  
 w roku, 

Lw   długookresowa, ważona dźwiękiem A średnia poziomu dźwięku zgodna  
 z definicją  podaną w ISO 1996-2: 1987, ustalona dla wszystkich pór 
 wieczornych w roku, 

Ln   długookresowa, ważona dźwiękiem A średnia poziomu dźwięku zgodna  
 z definicją  podaną w ISO 1996-2: 1987, ustalona dla wszystkich pór 
 nocnych w roku. 

�  „aglomeracja” - oznacza część terytorium, którego granice wyznacza Państwo 
Członkowskie, o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy i gęstości zaludnienia 
powodującej, że Państwo Członkowskie uznaje je za obszar zurbanizowany, 

�  „główna droga” - oznacza regionalną, krajową, albo międzynarodową drogę 
oznaczoną przez Państwo Członkowskie, którą przejeżdża rocznie ponad trzy miliony 
pojazdów, 

�  „sporządzanie mapy hałasu” - oznacza przedstawianie, w kategoriach wskaźnika 
hałasu, danych dotyczących aktualnej lub przewidywanej sytuacji w zakresie hałasu, 
ze wskazaniem przypadków naruszenia odnośnej obowiązującej wartości granicznej, 
liczby dotkniętych osób na określonym obszarze, lub liczby lokali mieszkalnych 
poddanych działaniu pewnej wartości wskaźnika hałasu na pewnym obszarze, 
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� „strategiczna mapa hałasu” - oznacza mapę, opracowaną do celów całościowej oceny 
narażenia na hałas z różnych źródeł na danym obszarze, albo do celów sporządzania 
ogólnych prognoz dla danego obszaru, 

� „wartość graniczna” - oznacza wartość Ldwn lub Ln i tam, gdzie właściwe, Ld i Le, 
ustaloną przez Państwo Członkowskie, po przekroczeniu której właściwe władze są 
obowiązane rozważyć lub wprowadzić środki łagodzące; dopuszcza się różnicowanie 
wartości granicznych według różnych rodzajów hałasu (z ruchu kołowego, 
szynowego, lotniczego, z działalności przemysłowej, etc.), różnego otoczenia i różnej 
wrażliwości mieszkańców na hałas; dopuszcza się także ich różnicowanie 
w zależności od istniejącej sytuacji i dla nowych sytuacji (w przypadku, gdy nastąpiła 
zmiana sytuacji w zakresie źródła hałasu lub korzystania z otoczenia), 

inne definicje: 

� „wskaźnik M” - oznacza wskaźnik określony w celu poprawy stanu klimatu 
akustycznego na analizowanym terenie. Zgodnie z §7 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim 
powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, 
poz. 1498), kolejność realizacji zadań programu na terenach mieszkaniowych powinna 
być ustalona w oparciu o wskaźnik charakteryzujący wielkość przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu hałasu oraz liczbę mieszkańców na danym terenie. Ustala 
się go w następujący sposób: 

( )11,0101,0 −∆⋅⋅⋅= LmM  

gdzie: 
M  wartość wskaźnika, 
m  liczba mieszkańców na terenie o przekroczonym poziomie  
 dopuszczalnym, 
∆L  wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dB (A). 

W pierwszej kolejności powinny być wykonane zadania na terenach, na których 
wskaźnik M osiąga największe wartości (definicja wg rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 14 października 2002 r. § 7 pkt 2), 

� „obszar ograniczonego użytkowania” - to obszar objęty ograniczeniami w sposobie 
korzystania z nieruchomości, wprowadzonymi w drodze przepisów prawa 
miejscowego ze względu na wymagania ochrony zasobów środowiska, 

� „mapa imisyjna” - mapa stanu akustycznego środowiska kształtowanego przez dany 
rodzaj źródeł hałasu: drogowego, szynowego, lotniczego lub przemysłowego 
(definicja wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich 
układu i sposobu prezentacji), 

� „mapa prognostyczna” - mapa przedstawiająca różnice między stanem akustycznym 
środowiska w okresie, dla którego sporządzono mapę akustyczną, a przewidywanym 
stanem akustycznym w przyszłości w określonym roku lub przedziale czasu (definicja 
wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu 
i sposobu prezentacji), 

� „mapa efektu stosowania przedsięwzięć”  - mapa pokazująca efekty zastosowania 
przedsięwzięć ochrony środowiska przed hałasem zarówno w odniesieniu do 
opracowanych i wdrożonych programów ochrony środowiska przed hałasem, jak też 
działań o charakterze lokalnym (definicja wg rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na 
mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji). 

Stosowane w niniejszym opracowaniu najistotniejsze skróty: 
�  „GDDKiA” - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
� „ZDW” - Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
� „GPR” - Generalny Pomiar Ruchu, powtarzany co 5 kolejnych lat, 
� „SDR” - średni dobowy ruch w roku, 
� „MPZP” - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
� „SUiKZP” - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Obowiązujące na terenie Unii Europejskiej metody obliczeniowe w zakresie prowadzenia 
analiz hałasu w środowisku 

dla HAŁASU Z RUCHU KOŁOWEGO:  francuska krajowa metoda obliczeń „NMPB-
Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, określona 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. 

W odniesieniu do danych wejściowych dotyczących emisji, te dokumenty odsyłają do „Guide 
du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980”. 
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Stosowane w niniejszym opracowaniu dopuszczalne poziomy dźwięku 
Tabela 1.  Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku pochodzącego od dróg, wyrażone 

wskaźnikami LDWN i L N, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia 
długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem1 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni 
poziom dźwięku A w dB 

Drogi 
LDWN 

przedział czasu 
odniesienia 

równy wszystkim 
dobom w roku 

LN 

przedział czasu 
odniesienia 

równy wszystkim 
porom nocy 

1 
a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży 

c) Tereny domów opieki społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

64 59 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

68 59 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 
tys. mieszkańców * 

70 65 

* Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej 
z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których 
występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę 
śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. 

                                                 
1  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie  
 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012 r. poz. 1109) 
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Podstawy i uwarunkowania prawne opracowania 

Podstawa opracowania 

Niniejszy Program został opracowany z uwzględnieniem następujących opracowań: 
� „Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów 

Województwo Lubelskie” opracowane przez firmę Hydrogeotechnika Sp. z o.o. 
w Kielcach, dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mapy zostały 
przekazane dnia 27 kwietnia 2012 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w Lublinie. 

� „Mapy akustyczne obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich na terenie 
Województwa Lubelskiego” opracowane przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG 
Gliwice, dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Mapy zostały przekazane dnia 
10 maja 2012 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 
w Lublinie. 

Mapy akustyczne, opracowywane są dla obiektów, których eksploatacja może powodować 
znaczne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. Od dnia 1 stycznia 2011 r. do 
obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na 
znacznych obszarach zalicza się drogi, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów 
rocznie. Na podstawie generalnego pomiaru ruchu przeprowadzonego w 2010 r. do obiektów 
tych zostały zaliczone drogi krajowe i wojewódzkie na terenie województwa lubelskiego 
przedstawione w tabeli 2. Zarządzający drogą jest zobowiązany sporządzać kolejne mapy 
akustyczne co 5 lat. W okresie roku od sporządzenia mapy akustycznej opracowywany jest 
program ochrony środowiska przed hałasem. Program ochrony środowiska przed hałasem 
aktualizuje się co 5 lat, a także w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających 
zmianę planu lub harmonogramu realizacji. 
W związku ze zmianą dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1109), które weszło w życie po dostarczeniu map akustycznych do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, konieczne było ponowne 
wykonanie obliczeń akustycznych, zamieszczonych w mapach akustycznych, 
z uwzględnieniem zmienionych poziomów dopuszczalnych w środowisku. W toku realizacji 
Programu wskazano obszary przekroczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 1 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109). 

Przedmiot, cel opracowania programu 

„Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza 
aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg”, obejmuje swym zakresem tereny poza 
aglomeracjami, wzdłuż dróg, po których przejeżdża powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, na 
terenie województwa lubelskiego. W mapach akustycznych, będących podstawą niniejszego 
Programu, wskazano odcinki dróg, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie. 
W tabeli 2 przedstawiono analizowane odcinki dróg wraz z kilometrażem, które poddano 
analizie oraz dla których wykonano weryfikację przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu. 
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Celem niniejszego Programu jest określenie i wskazanie niezbędnych działań tworzących 
podstawę ograniczenia poziomu hałasu do poziomów dopuszczalnych, tam gdzie 
przekroczenia występują. Celem Programu jest także aktualizacja „Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami, 
położonych wzdłuż dróg krajowych, na których poziom hałasu przekracza poziomy 
dopuszczalne” przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/689/09 Sejmiku Województwa Lubelskiego 
z dnia 9 grudnia 2009 r. 
 
Tabela 2.  Wykaz analizowanych, w niniejszym programie odcinków dróg na terenie 
  woj. lubelskiego 

Lp. 
Numer drogi 

Opis odcinka 
Pikietaż 

Długość 
krajowy  europejski początkowy końcowy 

1 2 E30 
MIĘDZYRZEC PODL. -

WORONIEC 
611+969 626+350 14,381 

2 2 E30 WORONIEC-BIAŁA PODL. 626+350 630+519 4,169 

3 835 - BIŁGORAJ 87+700 89+800 2,100 

4 835 - BIŁGORAJ - MAJDAN NW 89+800 95+900 6,100 

5 74 - 
HRUBIESZÓW 
/PRZEJŚCIE1/ 

321+589 322+899 1,31 

6 74 - 
HRUBIESZÓW 
/PRZEJŚCIE2/ 

322+899 324+731 1,832 

7 19 - JANÓW LUB. /PRZEJŚCIE/ 381+518 386+307 4,789 

8 74 - JANÓW LUB. /PRZEJŚCIE/ 206+895 211+532 4,637 

9 17 E372 PIASKI-FAJSŁAWICE 114+308 123+433 9,125 

10 17 E372 
KRASNYSTAW 

/OBWODNICA 2/ 
143+213 144+818 1,605 

 11 17 E372 
KRASNYSTAW- 
MAŁOCHWIEJ 

144+818 146+704 1,886 

12 17 E372 MAŁOCHWIEJ-IZBICA 146+704 155+051 8,347 

13 17 E372 
IZBICA-CHOMĘCISKA 

DUŻE 
155+051 162+951 7,900 

14 19 - 
NIEDRZWICA DUŻA-

RUDNIK SZL. 
330+908 349+691 18,783 

15 19 - RUDNIK SZL.- KRAŚNIK 349+691 355+425 5,734 

16 19 - KRAŚNIK /OBWODNICA/ 355+425 356+868 1,443 

17 19 - KRAŚNIK-SŁODKÓW 356+868 362+623 5,755 

18 74 - GR.WOJ. - ANNOPOL 174+912 177+889 2,977 

19 74 - OLBIĘCIN-KRAŚNIK 197+641 202+568 4,930 

20 833 - KRAŚNIK FABRYCZNY 19+400 25+100 5,700 

21 833 
 

KRAŚNIK 25+100 26+700 1,600 

22 19 - KOCK-FIRLEJ 260+355 271+782 11,427 

23 19 - FIRLEJ-LUBARTÓW 271+782 281+431 9,649 

24 
19a 

103677L 
- 

LUBARTÓW/OBWODNICA/ 
0+000 6+200 

8,269 
- 0+000 2+000 
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Tabela 2.  Wykaz analizowanych, w niniejszym programie odcinków dróg na terenie 
  woj. lubelskiego 

Lp. 
Numer drogi 

Opis odcinka 
Pikietaż 

Długość 
krajowy  europejski początkowy końcowy 

25 19 - LUBARTÓW-ŁUCKA 287+751 288+980 1,229 

26 19 - ŁUCKA-NIEMCE 288+980 297+053 8,073 

27 12 E372 KURÓW-ZAGRODY 577+554 584+678 7,124 

28 12 E372 ZAGRODY-GARBÓW 584+678 591+095 6,417 

29 12 E372 GARBÓW-LUBLIN 591+095 602+545 11,450 

30 12 E372/E373 LUBLIN-KALINÓWKA 616+673 617+337 0,664 

 31 12 E372/E373 
KALINÓWKA- ŚWIDNIK 

(KRĘPIEC) 
617+337 619+211 1,874 

32 
12 

E372/E373 
ŚWIDNIK (KRĘPIEC)-

PIASKI 
619+211 630+400 

12,544 
12d 0+000 1+395 

33 19 - NIEMCE-CIECIERZYN 297+053 302+052 4,999 

34 19 - CIECIERZYN-LUBLIN 302+052 306+059 4,007 

35 19 - 
LUBLIN-NIEDRZWICA 

DUŻA 
318+364 330+908 12,544 

36 82 - LUBLIN-ŁUSZCZÓW 4+709 12+764 8,055 

37 82 - ŁUSZCZÓW-ŁĘCZNA 12+764 22+653 9,889 

38 830 - LUBLIN-TOMASZOWICE 4+000 11+400 7,400 

39 835 - LUBLIN-MĘTÓW 10+000 12+300 2,300 

40 82 - ŁĘCZNA/PRZEJŚCIE/ 22+653 25+272 2,619 

41 63 - ŁUKÓW/PRZEJŚCIE B/ 301+340 302+227 0,887 

42 
12h - 

GR.WOJ.- ANIELIN 
0+000 2+100 

2,719 
12i - 0+000 0+600 

43 12i - PUŁAWY OBWODNICA 10+528 12+708 2,18 

 44 12j - 
PUŁAWY AL.1000-LECIA 

P.P. 
0+000 1+806 1,806 

45 824 - ŻYRZYN-PUŁAWY 0+000 7+962 7,962 

46 
824 - PUŁAWY AL. 

PARTYZANTÓW 
10+300 12+000 

1,825 
824a - 0+000 0+100 

47 12 - PUŁAWY-KOŃSKOWOLA 562+030 568+735 6,705 

48 12 - KOŃSKOWOLA-KURÓW 568+735 577+554 8,819 

49 17 E372 MOSZCZANKA-ŻYRZYN 86+133 99+672 13,539 

50 17 E372 ŻYRZYN-KURÓW 99+672 114+308 14,636 

51 48 - DĘBLIN/PRZEJŚCIE A/ 154+034 154+850 0,816 

52 801 - PUŁAWY 114+050 121+750 6,700 

53 801 - PUŁAWY 121+750 122+750 1,000 

54 824 - PUŁAWY 12+600 16+600 4,000 

55 830 - NAŁĘCZÓW 19+400 25+800 6,400 

56 17 E372 GR.WOJ.-RYKI 74+883 78+647 3,764 

57 17 E372 RYKI/PRZEJŚCIE/ 78+647 86+133 7,486 

58 12d E372/E373 PIASKI /OBWODNICA/ 0+000 1+395 1,395 
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Tabela 2.  Wykaz analizowanych, w niniejszym programie odcinków dróg na terenie 
  woj. lubelskiego 

Lp. 
Numer drogi 

Opis odcinka 
Pikietaż 

Długość 
krajowy  europejski początkowy końcowy 

59 12d E373 PIASKI-BISKUPICE 1+395 3+541 2,146 

60 17a E372 PIASKI/PRZEJŚCIE/ 3+541 4+200 6,329 

61 17 E372 
TOMASZÓW LUB. 

/PRZEJŚCIE/ 
210+141 215+330 5,189 

 62 17 E372 
CHOMĘCISKA DUŻE-

ZAMOŚĆ 
162+951 172+210 9,259 

63 74d - 
ZAMOŚĆ-SITANIEC-

ZAMOŚĆ 
0+213 0+978 0,765 

64 17 E372 
ZAMOŚĆ-WÓLKA 

ŁABUŃSKA 
179+122 190+700 11,578 

65 74 - ZAWADA-ZAMOŚĆ 264+749 271+013 6,264 

 

Podstawa prawna opracowania 

Podstawa merytoryczna: 
Obowiązek opracowania programów został wskazany w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2002/49/WE odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 
w środowisku i przeniesiony na grunt prawa krajowego w art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.). Zgodnie 
z zawartymi w nim zapisami, programy ochrony środowiska przed hałasem opracowuje się 
dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, w celu 
dostosowania poziomu hałasu do poziomu dopuszczalnego. 
Dopuszczalne poziomy hałasu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 120, poz. 826), a następnie zmienione rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 1 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109). 

Prawo Unii Europejskiej: 
� Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE odnosząca się do oceny 

i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. UE z 2002 r. Nr L189/12,  
str. 12—25), 

� Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. 
dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli  (Dz. U. L 
24 z 29.1.2008, str. 8—29). 

Prawo Rzeczpospolitej Polskiej: 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1232, z późn. zm.), 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 

z późn. zm.), 
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� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, 
z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 193 poz. 1287, z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235, z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 651, z późn. zm.). 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska 
przed hałasem (Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1498), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu 
i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1340), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii 
kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne 
oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane 
sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych 
tymi mapami (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 8), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii 
przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824, z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopad 2008 r. w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobranej 
wody (Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1291), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826,  
z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.). 
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Pozostałe źródła: 
� PN-ISO 1996-1:2006: Akustyka. Opis, pomiary i ocena hałasu środowiskowego. 

Część 1: Wielkości podstawowe i procedury oceny, 
� PN ISO 1996-2:1999/A1:2002: Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. 

Zbieranie danych dotyczących zagospodarowania terenu, 
� PN ISO 1996-3:1999: Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wytyczne 

dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 
� Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych Regionalnych (www.stat.gov.pl). 

Prawo lokalne: 
� Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, 
� Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012-2015 

z perspektywą do roku 2019, 
� Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, 
� Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bialskiego na lata 2010-2013 

z perspektywą do 2017, 
� Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Biłgorajskiego, 
� Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Hrubieszowskiego, 
� Program ochrony środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2009-2012 

z perspektywą do roku 2016, 
� Program ochrony środowiska dla Powiatu Krasnostawskiego na lata 2009-2012, 
� Program ochrony środowiska dla Powiatu Kraśnickiego, 
� Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubartowskiego, 
� Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubelskiego, 
� Program ochrony środowiska dla Powiatu Łęczyńskiego na lata 2009-2012 

z perspektywą do roku 2019, 
� Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łukowskiego na lata 2010-2013 

z perspektywą na lata 2014-2017, 
� Program ochrony środowiska Powiatu Puławskiego, 
� Program ochrony środowiska dla Powiatu Ryckiego na lata 2010-2013 z perspektywą 

do 2017, 
� Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdnickiego na lata 2009-2012, 
� Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2012-2015 

z perspektywą do roku 2019, 
� Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zamojskiego, 
� Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, przez 

teren których przebiegają analizowane odcinki dróg, 
� Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmin, w których występują 

analizowane odcinki dróg. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis obszaru objętego zakresem programu 

Niniejszy Program obejmuje swym zakresem tereny województwa lubelskiego położone poza 
aglomeracjami, wzdłuż dróg, po których przejeżdża powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, na 
których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny. 
W związku ze zmianą dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1109), oraz ze względu na fakt, iż przekroczenia poziomów dopuszczalnych występują 
tylko na terenach o określonych dopuszczalnych poziomach dźwięku, Program swym 
zakresem obejmuje 63 odcinki dróg, na terenie województwa lubelskiego, o łącznej długości 
172,564 km, z czego 53 odcinki stanowią drogi krajowe o łącznej długości 143,379 km, oraz 
10 odcinków stanowi drogi wojewódzkie o łącznej długości 29,185 km. Obszar objęty 
zakresem niniejszego Programu położony jest na terenie 15 powiatów: bialskiego, 
biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, 
lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, puławskiego, ryckiego, 
świdnickiego, tomaszowskiego oraz zamojskiego. Łącznie odcinki dróg przebiegają przez 
teren 45 gmin. Orientacyjna lokalizacja odcinków dróg objętych zakresem Programu została 
przedstawiona na rys. 1 ÷ 16.  
 
W tabeli 3 przedstawiono wykaz odcinków objętych Programem, na których stwierdzono 
występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku. 
 
Na analizowanym terenie została zlokalizowana strefa definiowana wg art. 2 pkt 6 ustawy 
z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651, z późn. zm.). 
Przyjęto w niej, że strefy ochronne to części obszaru uzdrowiska albo obszaru ochrony 
uzdrowiskowej określone w statucie uzdrowiska, wydzielone w celu ochrony czynników 
leczniczych i naturalnych surowców leczniczych, walorów środowiska oraz urządzeń 
uzdrowiskowych. Strefa uzdrowiskowa „A” znajduje się na analizowanym odcinku drogi 
wojewódzkiej Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica w centrum Nałęczowa. 
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Tabela 3.  Zestawienie odcinków dróg objętych zakresem Programu 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż 

Długość 
odcinka 

[km] 

Sumaryczna 
długość 

odcinka [km] 
Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

od do 
POWIAT BIALSKI  

1 2 
MIĘDZYRZEC 

PODL. -WORONIEC 

616+700 617+050 0,350 

4,050 

Biała 
Podlaska, 

Międzyrzec 
Podlaski 

zabudowy mieszkalnej, zagrodowej, tereny 
działalności gospodarczej, przemysłowe, 

rolne, usługowe, rekreacji 

617+500 618+900 1,400 
zabudowy mieszkalnej, zagrodowej, tereny 
działalności gospodarczej, przemysłowe, 

rolne, usługowe, rekreacji 

621+100 621+400 0,300 
tereny rekreacji, sportu, turystyki, 

wypoczynku, tereny komunalne, usługowe, 
zieleni 

623+700 624+500 0,800 
tereny rekreacji, sportu, turystyki, 

wypoczynku, tereny komunalne, usługowe, 
zieleni 

625+150 626+350 1,200 

zabudowy zagrodowej, ogródków 
działkowych, rekreacji, sportu, turystyki, 

wypoczynku, tereny komunikacji, usługowe, 
zieleni, innych urządzeń 

2 2 
WORONIEC-BIAŁA 

PODL. 

626+400 626+600 0,200 

3,170 Biała Podlaska 

zabudowy zagrodowej, przemysłowe, 
usługowe, innych urządzeń 

626+780 626+850 0,020 
zabudowy zagrodowej, przemysłowe, 

usługowe, innych urządzeń 

627+000 629+100 2,100 
zabudowy zagrodowej, przemysłowe, 

usługowe, innych urządzeń, mieszkalne, 
działalności gospodarczej, rolne, rekreacji 

629+650 630+500 0,850 
mieszkalne jednorodzinne z dopuszczeniem 

terenów komunalnych, letniskowych, 
leśnych, usługowych, zieleni 

POWIAT BIŁGORAJSKI  

3 835 BIŁGORAJ 87+700 89+800 2,100 2,100 Biłgoraj 
mieszkalne wielorodzinne, mieszkalno-

usługowe, usługi zdrowia, oświaty 

4 835 
BIŁGORAJ-

MAJDAN NW 

89+800 90+170 0,370 
 

Biłgoraj, 
Księżpol 

zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, przemysłowe, rolne, oświaty 

90+440 91+050 0,610 
zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, przemysłowe 
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Tabela 3.  Zestawienie odcinków dróg objętych zakresem Programu 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż 

Długość 
odcinka 

[km] 

Sumaryczna 
długość 

odcinka [km] 
Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

od do 

4 835 
BIŁGORAJ-

MAJDAN NW 

91+270 91+670 0,400 
3,050 

Biłgoraj, 
Księżpol 

zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne 

91+830 93+500 1,670 
zabudowy zagrodowej, działalności 

gospodarczej, rolne, oświaty 
POWIAT HRUBIESZOWSKI  

5 19 
HRUBIESZÓW 
/PRZEJŚCIE1/ 

322+000 322+100 0,100 
0,200 Hrubieszów 

zabudowy zagrodowej 
322+500 322+550 0,050 zabudowy zagrodowej 
322+700 322+750 0,050 zabudowy zagrodowej 

POWIAT JANOWSKI  

6 19 
JANÓW LUB. 
/PRZEJSCIE/ 

382+850 383+100 0,250 

1,320 
Janów 

Lubelski 

zabudowy zagrodowej, przemysłowe, 
usługowe, innych urządzeń 

383+300 383+400 0,100 
zabudowy zagrodowej, przemysłowe, 

usługowe, innych urządzeń 

385+100 386+000 0,900 

mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 
zagrodowej, zabudowy zagrodowej do 

przekształcenia na mieszkalne 
jednorodzinne 

386+250 386+320 0,070 
działalności gospodarczej, rolne, usługowe, 

zieleni z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych 

7 74 
JANÓW LUB. 
/PRZEJSCIE/ 

207+000 207+050 0,050 

1,660 
Janów 

Lubelski 

działalności gospodarczej, rolne, usługowe, 
zieleni z dopuszczeniem mieszkalnych, 

mieszkalnych jednorodzinnych 

207+200 207+450 0,250 
działalności gospodarczej, rolne, usługowe, 

zieleni z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych 

207+550 208+400 0,850 
mieszkalne jednorodzinne, usług zdrowia, 

oświaty 

208+590 209+100 0,510 
mieszkalne jednorodzinne, mieszkalne 

wielorodzinne, usług zdrowia 
POWIAT KRASNOSTAWSKI  

8 17 
PIASKI-

FAJSŁAWICE 

114+308 114+400 0,092 
 Fajsławice 

mieszkalne jednorodzinne 

114+620 114+900 0,280 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne 



Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg 
 

 

Strona | 18  

Tabela 3.  Zestawienie odcinków dróg objętych zakresem Programu 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż 

Długość 
odcinka 

[km] 

Sumaryczna 
długość 

odcinka [km] 
Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

od do 

8 17 
PIASKI-

FAJSŁAWICE 

115+200 115+700 0,500 

2,732 Fajsławice 

mieszkalne jednorodzinne, mieszkalne 
siedliskowe 

121+100 121+600 0,500 
mieszkalne jednorodzinne, mieszkalno-

usługowe, oświaty 
121+790 121+900 0,110 zabudowy zagrodowej 
122+100 123+000 0,900 zabudowy zagrodowej 

123+100 123+450 0,350 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne, mieszkalno-usługowe 

9 17 
KRASNYSTAW 

/OBWODNICA 2/ 
143+800 143+850 0,050 

0,148 Krasnystaw 
mieszkalne jednorodzinne 

144+720 144+818 0,098 zabudowy zagrodowej 

10 17 
KRASNYSTAW 
MAŁOCHWIEJ 

144+900 145+380 0,480 

1,314 Krasnystaw 

zabudowy zagrodowej 
145+550 145+600 0,050 zabudowy zagrodowej 
145+820 146+100 0,280 zabudowy zagrodowej 
146+200 146+704 0,504 mieszkalne jednorodzinne 

11 17 
MAŁOCHWIEJ-

IZBICA 

146+704 146+850 0,146 

5,797 
Krasnystaw, 

Izbica 

mieszkalne jednorodzinne 

147+300 147+350 0,050 
zabudowy zagrodowej, przemysłowe, 

usługowe, innych urządzeń 

148+350 150+100 1,750 
mieszkalne jednorodzinne, działalności 

gospodarczej, przemysłowe, rolne, 
usługowe, rekreacji 

150+150 151+950 1,800 mieszkalne jednorodzinne 
152+300 152+700 0,400 zabudowy zagrodowej 
153+050 154+500 1,450 mieszkalne miejskie 
154+850 155+051 0,201 mieszkalne miejskie 

12 17 
IZBICA-

CHOMĘCISKA 
DUŻE 

155+051 155+800 0,749 
3,699 Izbica 

zabudowy zagrodowej 

159+900 162+850 2,950 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne, oświaty 
POWIAT KRA ŚNICKI  

13 19 
NIEDRZWICA 

DUŻA-RUDNIK 
SZL. 

330+900 334+000 3,100 

 

Niedrzwica 
Duża, 

Strzyżewice, 
Wilkołaz 

mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 
zagrodowej, oświaty 

334+050 335+000 0,950 
mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 

zagrodowej, oświaty, tereny komunikacji, 
rekreacji, usługowe, zieleni 
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Tabela 3.  Zestawienie odcinków dróg objętych zakresem Programu 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż 

Długość 
odcinka 

[km] 

Sumaryczna 
długość 

odcinka [km] 
Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

od do 

13 19 
NIEDRZWICA 

DUŻA-RUDNIK 
SZL. 

335+100 335+400 0,300 

 

Niedrzwica 
Duża, 

Strzyżewice, 
Wilkołaz 

zabudowy zagrodowej 
335+800 336+250 0,450 mieszkalne jednorodzinne 

336+520 337+700 1,180 

zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, usługowe, zieleni - 

z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych 

337+770 338+250 0,480 zabudowy zagrodowej 

338+400 339+700 1,300 

zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, usługowe, zieleni - 

z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych 

340+200 340+400 0,200 
mieszkalne pensjonatowe, mieszkalne 
jednorodzinne, letniskowe, usługowe 

341+200 341+600 0,400 

mieszkalne jednorodzinne z dopuszczeniem 
terenów komunalnych, letniskowych, 

leśnych, usługowe, zieleni, działalności 
gospodarczej, rolne, zieleni - 

z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych 

341+900 342+000 0,100 
działalności gospodarczej, rolne, zieleni - 

z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych 

343+000 344+950 1,950 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne 

345+020 345+300 0,280 
mieszkalne jednorodzinne, tereny 

komunikacji, rekreacji, usługowe, zieleni, 
oświaty 

345+420 345+620 0,200 

mieszkalne jednorodzinne, tereny 
komunikacji, rekreacji, usługowe, zieleni, 

mieszkalne jednorodzinne z dopuszczeniem 
terenów komunalnych, letniskowych, 

leśnych, usług, zieleni 

 



Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg 
 

 

Strona | 20  

Tabela 3.  Zestawienie odcinków dróg objętych zakresem Programu 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż 

Długość 
odcinka 

[km] 

Sumaryczna 
długość 

odcinka [km] 
Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

od do 

13 19 
NIEDRZWICA 

DUŻA-RUDNIK 
SZL. 

347+450 347+800 0,350 

11,681 

Niedrzwica 
Duża, 

Strzyżewice, 
Wilkołaz 

zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, zieleni - 

z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych 

349+250 349+691 0,441 
działalności gospodarczej, rolne, zieleni - 

z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych 

14 19 
RUDNIK SZL.- 

KRAŚNIK 

349+691 350+900 1,209 

3,359 
Kraśnik, 
Wilkołaz 

działalności gospodarczej, rolne, zieleni - 
z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych 

353+150 354+800 1,650 
działalności gospodarczej, rolne, zieleni - 

z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych 

354+900 355+400 0,500 

zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, zieleni - 

z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych 

15 19 
KRAŚNIK 

/OBWODNICA/ 
355+770 355+860 0,090 

0,668 Kraśnik 
mieszkalne jednorodzinne 

356+290 356+868 0,578 mieszkalne jednorodzinne 

16 19 
KRAŚNIK-
SŁODKÓW 

356+868 357+900 1,032 
3,282 Kraśnik 

mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 
zagrodowej 

358+050 359+900 1,850 zabudowy zagrodowej 
360+100 360+500 0,400 zabudowy zagrodowej 

17 74 
GR. WOJ.-
ANNOPOL 

175+550 175+700 0,150 

2,099 Annopol 

zabudowy zagrodowej 

175+950 177+899 1,149 

mieszkalne wielorodzinne, zabudowy 
zagrodowej, mieszkalne jednorodzinne, 
mieszkalno-usługowe, rekreacji, sportu, 
turystyki, tereny komunikacji, usługowe, 
zieleni, przemysłowe, innych urządzeń 

18 74 
OLBIĘCIN-
KRAŚNIK 

197+641 198+050 0,409 

3,229 
Kraśnik, 
Trzydnik 

Duży 

mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 
zagrodowej 

199+550 200+950 1,400 zabudowy zagrodowej 

201+080 202+500 1,420 
zabudowy zagrodowej, przemysłowe, 

usługowe, innych urządzeń 
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Tabela 3.  Zestawienie odcinków dróg objętych zakresem Programu 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż 

Długość 
odcinka 

[km] 

Sumaryczna 
długość 

odcinka [km] 
Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

od do 

19 833 
KRAŚNIK 

FABRYCZNY 

20+750 21+890 1,140 
4,140 Kraśnik 

mieszkalne wielorodzinne, oświaty, 
mieszkalno-usługowe 

22+100 25+100 3,000 
mieszkalne wielorodzinne, oświaty 

mieszkaniowo-usługowe 

20 833 KRAŚNIK 
25+100 25+650 0,550 

0,780 Kraśnik 

mieszkalne wielorodzinne, mieszkaniowo-
usługowe, usług zdrowia 

25+900 26+130 0,230 
zabudowy zagrodowej, mieszkalno-

usługowe 
POWIAT LUBARTOWSKI  

21 19 KOCK-FIRLEJ 

260+600 261+550 0,950 

3,560 Firlej, Kock 

mieszkaniowe jednorodzinne, zabudowy 
zagrodowej, mieszkalno-usługowe, 
mieszkalne wielorodzinne, oświaty, 

rekreacji, sportu, wypoczynku, tereny 
komunikacji, usługowe, zieleni 

261+600 261+800 0,200 
rekreacji, sportu, wypoczynku, tereny 

komunikacji, usługowe, zieleni 
262+970 263+050 0,080 zabudowy zagrodowej 
263+220 263+410 0,190 zabudowy zagrodowej 

263+550 264+350 0,800 
zabudowy zagrodowej, usług zdrowia, 

oświaty 

266+200 266+680 0,480 
rekreacji, sportu, wypoczynku, tereny 

komunikacji, usługowe, zieleni 

270+700 271+560 0,860 
mieszkalne jednorodzinne z dopuszczeniem 

terenów komunalnych, letniskowych, 
leśnych, usługowych, zieleni, oświaty 

22 19 
FIRLEJ-

LUBARTÓW 

271+790 271+950 0,160 

0,410 
Firlej, 

Lubartów 

mieszkalne jednorodzinne z dopuszczeniem 
terenów komunalnych, letniskowych, 

leśnych, usługowych, zieleni 
278+700 278+800 0,100 zabudowy zagrodowej 
279+800 279+900 0,100 zabudowy zagrodowej, oświaty 
280+250 280+300 0,050 zabudowy zagrodowej 

23 19a 
LUBARTÓW 

/OBWODNICA/ 

0+700 1+200 0,500 
 Lubartów 

mieszkalne niskie 
1+900 2+000 0,100 mieszkalne niskie 
2+480 2+500 0,020 mieszkalne siedliskowe 
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Tabela 3.  Zestawienie odcinków dróg objętych zakresem Programu 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż 

Długość 
odcinka 

[km] 

Sumaryczna 
długość 

odcinka [km] 
Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

od do 

23 
19a LUBARTÓW 

/OBWODNICA/ 
3+500 3+600 0,100 

0,820 Lubartów 
mieszkalne siedliskowe 

103677L 1+900 2+000 0,100 mieszkalne niskie, zabudowy zagrodowej 

24 19 
LUBARTÓW-

ŁUCKA 
287+751 288+980 1,229 1,229 Lubartów 

mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 
zagrodowej, działalności gospodarczej, rolne 

usługowe, zieleni - z dopuszczeniem 
mieszkalnych, mieszkalnych 

jednorodzinnych, mieszkalne niskie, 
rekreacji, sportu, turystyki, wypoczynku, 

tereny komunikacji, innych urządzeń 

25 19 ŁUCKA-NIEMCE 

288+980 289+200 1,220 

2,363 Lubartów 

zabudowy zagrodowej, mieszkalne 
jednorodzinne, oświaty 

289+850 290+100 0,250 zabudowy zagrodowej 
295+080 295+200 0,120 mieszkalne wielorodzinne 
295+880 296+400 0,520 zabudowy zagrodowej 

296+800 297+053 0,253 
mieszkalne jednorodzinne, mieszkalne 

wielorodzinne 
POWIAT LUBELSKI  

26 12 
KURÓW-

ZAGRODY 

577+554 579+000 1,446 

5,396 Garbów 

mieszkalne jednorodzinne, mieszkalne 
wielorodzinne, zabudowy zagrodowej, 

tereny komunikacji, rekreacji, usługowe, 
zieleni 

579+250 579+350 0,100 zabudowy zagrodowej 

579+900 581+350 1,450 
zabudowy zagrodowej, przemysłowe, 

usługowe, innych urządzeń 
581+780 581+950 0,170 mieszkalno-usługowe 

582+100 582+830 0,730 
mieszkalne jednorodzinne, tereny 

komunikacji, rekreacji, usługowe, zieleni, 
zabudowy zagrodowej 

582+920 583+750 0,830 
mieszkalne jednorodzinne, tereny 

komunikacji, rekreacji, usługowe, zieleni, 
mieszkalno-usługowe 

583+950 584+200 0,250 zabudowy zagrodowej 
584+250 584+670 0,420 zabudowy zagrodowej 
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Tabela 3.  Zestawienie odcinków dróg objętych zakresem Programu 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż 

Długość 
odcinka 

[km] 

Sumaryczna 
długość 

odcinka [km] 
Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

od do 

27 12 
ZAGRODY-
GARBÓW 

584+700 585+500 0,800 

4,900 Garbów 

mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 
zagrodowej, przemysłowe, usługowe, innych 

urządzeń 

585+750 586+600 0,850 
mieszkalne jednorodzinne, mieszkalne 

wielorodzinne, zabudowy zagrodowej, usług 
zdrowia, oświaty 

587+100 588+400 1,300 
mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 

zagrodowej, mieszkalne pensjonatowe, 
letniskowe, usługowe, oświaty 

588+750 588+800 0,050 mieszkalne jednorodzinne, usług zdrowia 

589+150 591+050 1,900 
mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 

zagrodowej 

28 12 GARBÓW-LUBLIN 

591+050 591+400 0,350 

7,340 
Garbów, 
Jastków 

zabudowy zagrodowej, przemysłowe, 
usługowe, innych urządzeń 

591+900 593+100 1,200 zabudowy zagrodowej 
593+200 593+750 0,550 zabudowy zagrodowej 

593+900 594+800 0,900 
zabudowy zagrodowej, przemysłowe, 
usługowe, innych urządzeń, oświaty 

595+100 595+900 0,800 zabudowy zagrodowej 
596+000 596+070 0,070 zabudowy zagrodowej 
596+450 596+550 0,100 zabudowy zagrodowej 
597+300 597+530 0,230 mieszkalne niskie, zabudowy zagrodowej 

597+680 598+720 1,040 
mieszkalne niskie, mieszkalne wysokie, 

zabudowy zagrodowej, usługowe 
599+500 600+200 0,700 zabudowy zagrodowej, mieszkalne niskie 
600+400 600+800 0,400 zabudowy zagrodowej 
600+850 601+300 0,450 zabudowy zagrodowej 
601+420 601+520 0,100 mieszkalne niskie 

601+750 602+200 0,450 
mieszkalne niskie, zabudowy zagrodowej, 

usługowe, mieszkalno-usługowe 

29 12 
LUBLIN-

KALINÓWKA 
617+190 617+220 0,030 0,030 Głusk 

mieszkalne jednorodzinne, tereny 
komunikacji, rekreacji, usługowe, zieleni 
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Tabela 3.  Zestawienie odcinków dróg objętych zakresem Programu 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż 

Długość 
odcinka 

[km] 

Sumaryczna 
długość 

odcinka [km] 
Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

od do 

30 12 
KALINÓWKA-
ŚWIDNIK 
(KRĘPIEC) 

617+400 618+250 0,850 

1,710 Głusk 

mieszkalne jednorodzinne z dopuszczeniem 
terenów komunalnych, letniskowych, 

leśnych, usług, zieleni, tereny rekreacji, 
usługowe, mieszkalne siedliskowe 

618+350 619+210 0,860 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne, przemysłowe, usługowe, 
innych urządzeń 

31 12 
ŚWIDNIK 

(KRĘPIEC) - 
PIASKI 

619+250 619+700 0,450 

5,180 Głusk 

mieszkalne jednorodzinne z dopuszczeniem 
terenów komunalnych, letniskowych, 

leśnych, usług, zieleni, tereny rekreacji, 
usługowe, mieszkalne siedliskowe 

620+350 621+600 1,250 

mieszkalne jednorodzinne z dopuszczeniem 
terenów komunalnych, letniskowych, 

leśnych, usług, zieleni, tereny rekreacji, 
usługowe, mieszkalne siedliskowe 

621+800 622+800 1,000 zabudowy zagrodowej 
623+400 623+470 0,070 mieszkalne siedliskowe 
624+300 624+400 0,100 mieszkalne siedliskowe 
624+550 624+680 0,130 mieszkalne siedliskowe 
625+590 625+920 0,330 mieszkalne jednorodzinne 
626+100 626+200 0,100 mieszkalne siedliskowe 
626+550 626+850 0,300 mieszkalne jednorodzinne 

627+300 628+400 0,100 
mieszkalne jednorodzinne, tereny 

komunikacji, rekreacji, usługowe, zieleni 
628+600 629+000 0,400 mieszkalne siedliskowe 

629+400 630+350 0,950 

mieszkalne jednorodzinne, tereny 
komunikacji, rekreacji, usługowe, zieleni, 

zabudowy zagrodowej, mieszkalne 
jednorodzinne z dopuszczeniem terenów 

komunalnych, letniskowych, leśnych, usług, 
zieleni 

32 19 
NIEMCE-

CIECIERZYN 
297+053 298+650 1,597 

 Niemce 
mieszkalne wielorodzinne, mieszkalne 
jednorodzinne, zabudowy zagrodowej 

301+080 301+680 0,600 zabudowy zagrodowej 
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Tabela 3.  Zestawienie odcinków dróg objętych zakresem Programu 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż 

Długość 
odcinka 

[km] 

Sumaryczna 
długość 

odcinka [km] 
Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

od do 

32 19 
NIEMCE- 

CIECIERZYN 
301+900 302+000 0,100 2,297 Niemce zabudowy zagrodowej 

33 19 
CIECIERZYN-

LUBLIN 

302+700 303+250 0,550 

1,950 
Niemce, 
Wólka 

zabudowy zagrodowej, mieszkalne 
jednorodzinne 

304+300 305+600 1,300 

mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 
zagrodowej, mieszkalne jednorodzinne 

z dopuszczeniem terenów komunalnych, 
letniskowych, leśnych, usług, zieleni, 

ogródków działkowych 
305+800 305+900 0,100 mieszkalne wielorodzinne 

34 19 
LUBLIN-

NIEDRZWICA 
DUŻA 

318+430 320+100 1,670 

 Konopnica 

mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 
zagrodowej, działalności gospodarczej, 

rolne, usługowe, zieleni z dopuszczeniem 
mieszkalnych, mieszkalnych 

jednorodzinnych, mieszkalno-usługowe 
321+000 321+100 0,100 zabudowy zagrodowej 
321+620 321+690 0,070 zabudowy zagrodowej 
322+100 322+250 0,150 zabudowy zagrodowej 

322+950 323+750 0,800 
mieszkalne mieszane, działalności 

gospodarczej, rolne, usługowe, zabudowy 
zagrodowej 

326+100 326+400 0,300 
mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 

zagrodowej, oświaty 

326+700 326+800 0,100 

mieszkalne jednorodzinne, działalności 
gospodarczej, rolne, usługowe, zieleni 

z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych 

327+500 327+600 0,100 

mieszkalne jednorodzinne z dopuszczeniem 
terenów komunalnych, letniskowych, 
leśnych, usług, zieleni, działalności 

gospodarczej, rolne, usługowe, zieleni 
z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych 
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Tabela 3.  Zestawienie odcinków dróg objętych zakresem Programu 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż 

Długość 
odcinka 

[km] 

Sumaryczna 
długość 

odcinka [km] 
Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

od do 

34 19 
LUBLIN-

NIEDRZWICA 
DUŻA 

328+350 329+500 1,150 

5,548 Konopnica 

zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, usługowe, zieleni 

z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych 

329+700 330+700 1,000 

mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 
zagrodowej, działalności gospodarczej, 

rolne, usługowe, zieleni z dopuszczeniem 
mieszkalnych, mieszkalnych 

jednorodzinnych, rezerwy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

330+800 330+908 0,108 
mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 

mieszkaniowej 

35 82 
LUBLIN-

ŁUSZCZÓW 

4+800 6+620 1,820 

6,284 Wólka 

mieszkalne jednorodzinne z dopuszczeniem 
terenów komunalnych, letniskowych, 
leśnych, usług, zieleni, mieszkalno-

usługowe, mieszkalne jednorodzinne, 
zabudowy zagrodowej 

7+100 7+700 0,600 
mieszkalne wielorodzinne, usługowe, 

zieleni, mieszkalne jednorodzinne, 
mieszkalno-usługowe 

8+450 10+300 1,850 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne, oświaty 
10+600 11+200 0,600 ogródków działkowych 

11+350 12+764 1,414 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne, mieszkalno-usługowe 

36 82 
ŁUSZCZÓW-

ŁĘCZNA 

12+800 13+000 0,200 

1,520 Wólka 

zabudowy zagrodowej 
16+050 16+500 0,450 zabudowy zagrodowej 

21+400 22+270 0,870 
rezerwy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zabudowy zagrodowej, mieszkalne 
jednorodzinne 

37 830 
LUBLIN-

TOMASZOWICE 

4+300 4+820 0,520 
 Jastków 

zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, usług, zieleni 

6+280 6+940 0,660 
zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, usług, zieleni 
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Tabela 3.  Zestawienie odcinków dróg objętych zakresem Programu 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż 

Długość 
odcinka 

[km] 

Sumaryczna 
długość 

odcinka [km] 
Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

od do 

37 830 
LUBLIN-

TOMASZOWICE 

7+480 10+410 2,930 
4,930 Jastków 

zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, usług, zieleni 

10+590 11+410 0,820 
zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, usług, zieleni 

38 835 LUBLIN-MĘTÓW 10+100 12+300 2,200 2,200 Głusk 
zabudowy zagrodowej, działalności 

gospodarczej, rolne, usług, zieleni, oświaty 
POWIAT Ł ĘCZYŃSKI  

39 82 
ŁĘCZNA 

/PRZEJŚCIE/ 

22+653 22+750 0,097 

0,967 Łęczna 

zabudowy zagrodowej 
23+650 23+980 0,330 mieszkalne jednorodzinne 

24+300 24+620 0,320 

mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 
zagrodowej, działalności gospodarczej, 

rolne, usługowe z dopuszczeniem 
mieszkaniowych, mieszkaniowych 

jednorodzinnych, mieszkaniowo-usługowe 
25+000 25+220 0,220 mieszkalne wielorodzinne 

POWIAT ŁUKOWSKI  

40 63 
ŁUKÓW 

/PRZEJŚCIE B/ 
301+340 302+227 0,887 0,887 Łuków 

mieszkalno-usługowe, mieszkalne 
wielorodzinne, usługowe, zieleni, oświaty 

POWIAT PUŁAWSKI  

41 12h GR.WOJ.- ANIELIN 

0+000 0+900 0,900 

1,350 Puławy 

mieszkalne kolonijne, silnie rozproszone 

1+050 1+200 0,150 
mieszkalne jednorodzinne, tereny, 

komunikacji, rekreacji, usługowe, zieleni 

1+450 1+550 0,100 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne 

0+400 0+600 0,200 
mieszkalne jednorodzinne, tereny, 

komunikacji, rekreacji, usługowe, zieleni 

42 12i 
PUŁAWY 

OBWODNICA 
10+780 10+820 0,040 0,040 Puławy mieszkalne jednorodzinne 

43 824 
ŻYRZYN- 
PUŁAWY 

0+350 0+700 0,350 

 
Końskowola, 

Puławy, 
Żyrzyn 

mieszkalne jednorodzinne 

1+450 1+500 0,050 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne, usługowe 

3+320 4+200 0,880 
mieszkalne jednorodzinne, tereny, 

komunikacji, rekreacji, usługowe, zieleni, 
zabudowy zagrodowej 
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Tabela 3.  Zestawienie odcinków dróg objętych zakresem Programu 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż 

Długość 
odcinka 

[km] 

Sumaryczna 
długość 

odcinka [km] 
Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

od do 

43 824 
ŻYRZYN- 
PUŁAWY 

5+550 6+200 0,650 1,930 
Końskowola, 

Puławy, 
Żyrzyn 

zabudowy zagrodowej 

44 
824 
824a 

PUŁAWY AL. 
PARTYZANTÓW 

10+550 12+000 1,450 1,450 Puławy 

mieszkalne jednorodzinne z dopuszczeniem 
terenów komunalnych, letniskowych, 
leśnych, usług, zieleni, mieszkalne 
wielorodzinne, usługowe, zieleni, 
mieszkalne jednorodzinne, tereny, 

komunikacji, rekreacji, usług zdrowia, 
oświaty 

45 12 
PUŁAWY-

KOŃSKOWOLA 

562+600 564+420 1,820 

4,455 
Puławy, 

Końskowola 

mieszkalne wielorodzinne, usługowe, 
zieleni, mieszkalno-usługowe, mieszkalne 

jednorodzinne, usług zdrowia 
564+500 564+650 0,150 mieszkalne jednorodzinne 
564+920 565+150 0,230 mieszkalne jednorodzinne 

566+400 567+850 1,450 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne 

567+930 568+735 0,805 
mieszkalne jednorodzinne, mieszkalno-

usługowe, oświaty 

46 12 
KOŃSKOWOLA-

KURÓW 

568+790 568+870 0,080 
0,834 

Końskowola, 
Kurów 

zabudowy zagrodowej 

576+800 577+554 0,754 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne 

47 17 
MOSZCZANKA - 

ŻYRZYN 

86+133 87+000 0,867 

1,497 Żyrzyn 

zabudowy zagrodowej 
89+000 89+200 0,200 zabudowy zagrodowej 

90+300 90+650 0,350 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne, letniskowe, usługowe 

95+220 95+300 0,080 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne, letniskowe, usługowe 

48 17 ŻYRZYN - KURÓW 

102+580 102+920 0,340 

2,898 
Żyrzyn, 

Końskowola 

zabudowy zagrodowej, mieszkalne 
jednorodzinne, usługowe 

109+800 110+100 0,300 zabudowy zagrodowej 
110+700 111+950 1,250 zabudowy zagrodowej 

113+300 114+308 1,008 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne 
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Tabela 3.  Zestawienie odcinków dróg objętych zakresem Programu 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż 

Długość 
odcinka 

[km] 

Sumaryczna 
długość 

odcinka [km] 
Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

od do 

49 801 PUŁAWY 

118+356 118+527 0,171 

1,695 Puławy 

ogródków działkowych 

118+689 118+888 0,199 
mieszkalne jednorodzinne, działalności 

gospodarczej, rolne, usługowe 

119+085 119+136 0,051 
mieszkalne jednorodzinne, działalności 

gospodarczej, rolne, usługowe 

120+470 121+744 1,274 
śródmieścia miasta, mieszkalne, 

wielorodzinne, usług zdrowia, mieszkalno-
usługowe, oświaty 

50 801 PUŁAWY 121+750 122+750 1,000 1,000 Puławy 
mieszkalne wielorodzinne, mieszkalno-

usługowe, oświaty, rekreacji, wypoczynku 

51 824 PUŁAWY 12+600 16+600 4,000 4,000 Puławy 
zabudowy zagrodowej, działalności 

gospodarczej, rolne, usługowe, mieszkalne 
jednorodzinne, rekreacji, wypoczynku 

52 830 NAŁĘCZÓW 

20+340 21+970 1,630 

5,290 Nałęczów 

zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, usługowe 

21+970 22+440 0,470 
zabudowy zagrodowej, działalności 

gospodarczej, rolne, usługowe 

22+440 23+050 0,610 
zabudowy zagrodowej, działalności 

gospodarczej, rolne, usługowe, mieszkalne 
pensjonatowe, oświaty 

23+060 23+450 0,390 
mieszkaniowo-usługowe, usługowe, 

mieszkalne pensjonatowe 

23+450 24+470 1,020 
strefa A uzdrowiskowa, mieszkalne 

pensjonatowe 

24+530 25+040 0,510 
zabudowy zagrodowej, działalności 

gospodarczej, rolne, usługowe 

25+140 25+800 0,660 
zabudowy zagrodowej, działalności 

gospodarczej, rolne, usługowe 
POWIAT RYCKI  

53 17 GR. WOJ.-RYKI 
76+100 76+520 0,420 

0,570 Ryki 
zabudowy zagrodowej 

76+950 77+100 0,150 zabudowy zagrodowej 
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Tabela 3.  Zestawienie odcinków dróg objętych zakresem Programu 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż 

Długość 
odcinka 

[km] 

Sumaryczna 
długość 

odcinka [km] 
Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

od do 

54 17 RYKI/PRZEJŚCIE/ 
81+350 83+450 2,100 

2,470 Ryki 

zabudowy zagrodowej, mieszkalne 
jednorodzinne, tereny komunikacji, 

rekreacji, usługowe, zieleni, mieszkalne 
wielorodzinne 

85+000 85+370 0,370 mieszkalne jednorodzinne 

55 48 
DĘBLIN 

/PRZEJŚCIE A/ 
154+200 154+350 0,150 

0,280 Dęblin 

mieszkalne wielorodzinne, mieszkalne 
jednorodzinne, tereny komunikacji, 

rekreacji, usługowe, zieleni 
154+570 154+700 0,130 oświaty 

POWIAT ŚWIDNICKI  

56 12d 
PIASKI 

/OBWODNICA/ 
2+400 2+900 0,500 0,500 Piaski 

mieszkalne jednorodzinne, tereny 
komunikacji, rekreacji, usługowe, zieleni 

57 12d PIASKI-BISKUPICE 
635+820 636+250 0,430 

1,330 
Piaski, 

Trawniki 

mieszkalne siedliskowe 
638+000 638+100 0,100 mieszkalne siedliskowe 
640+500 641+300 0,800 zabudowy zagrodowej 

58 17a PIASKI/PRZEJŚCIE/ 
0+270 0+400 0,130 

0,190 Piaski 
rekreacji, sportu, turystyki, wypoczynku, 

tereny komunikacji, usługowe, zieleni 
0+980 1+040 0,060 mieszkalne jednorodzinne 

POWIAT TOMASZOWSKI  

59 17 
TOMASZÓW LUB. 

/PRZEJŚCIE/ 

210+500 211+100 0,600 

3,920 
Tomaszów 
Lubelski 

mieszkalno-usługowe, usług zdrowia 
211+180 211+850 0,670 mieszkalno-usługowe, oświaty 

211+900 213+050 1,150 
mieszkalno-usługowe, usług zdrowia, 

oświaty 

213+600 214+000 0,400 
mieszkalno-usługowe, usług zdrowia, 

oświaty, zabudowy zagrodowej, mieszkalne 
jednorodzinne 

214+200 215+300 1,100 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne 
POWIAT ZAMOJSKI 

60 17 
CHOMĘCISKA 
DUŻE-ZAMOŚĆ 

162+951 165+200 2,249 
 

Stary Zamość, 
Zamość 

zabudowy zagrodowej, przemysłowe, 
usługowe, innych urządzeń 

168+300 171+200 2,900 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne, usługowe 
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Tabela 3.  Zestawienie odcinków dróg objętych zakresem Programu 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż 

Długość 
odcinka 

[km] 

Sumaryczna 
długość 

odcinka [km] 
Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

od do 

60 17 
CHOMĘCISKA 
DUŻE-ZAMOŚĆ 

171+420 172+200 0,780 5,929 
Stary Zamość, 

Zamość 

mieszkalne jednorodzinne z dopuszczeniem 
terenów komunalnych, letniskowych, 

leśnych, usług, zieleni 

61 74d 
ZAMOŚĆ-
SITANIEC- 
ZAMOŚĆ 

0+213 0+978 0,765 0,765 Zamość 
mieszkalne jednorodzinne z dopuszczeniem 

terenów komunalnych, letniskowych, 
leśnych, usług, zieleni 

62 17 
ZAMOŚĆ-WÓLKA 

ŁABUŃSKA 

179+122 182+400 3,278 

6,338 
Zamość, 
Łabunie 

mieszkalne jednorodzinne, mieszkalno-
usługowe, działalności gospodarczej, 

przemysłowe, usługowe, rekreacji 
183+000 184+200 1,200 zabudowy zagrodowej, oświaty 
184+400 184+550 0,150 zabudowy zagrodowej 
186+400 186+600 0,200 zabudowy zagrodowej 
186+900 188+200 0,300 zabudowy zagrodowej 
188+400 188+750 0,350 zabudowy zagrodowej, oświaty 
188+990 189+800 0,810 zabudowy zagrodowej 
190+600 190+650 0,050 zabudowy zagrodowej 

63 74 
ZAWADA-
ZAMOŚĆ 

264+749 265+650 0,901 

5,834 Zamość 

mieszkalne mieszane z przeważającymi 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, usługowe, 

działalności gospodarczej 

265+950 266+650 0,700 
mieszkalne mieszane z przeważającymi 

mieszkalnymi jednorodzinnymi, usługowe, 
działalności gospodarczej 

266+780 271+013 4,233 

mieszkalne mieszane z przeważającymi 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, usługowe, 

działalności gospodarczej, mieszkalne 
jednorodzinne, tereny komunikacji, 

rekreacji, usługowe, zieleni 
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Województwo lubelskie zlokalizowane jest w południowo-wschodniej części Polski. 
Graniczy z województwami: podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podkarpackim. 
Administracyjnie województwo lubelskie podzielone jest na 20 powiatów, 4 miasta na 
prawach powiatu, 213 gmin, 3645 sołectw i 4206 wsi. Na terenie województwa zamieszkuje 
2,15 mln osób.  

 
Rys. 1.  Orientacyjna lokalizacja analizowanych odcinków dróg na tle powiatów 

w województwie lubelskim 
 
Przedmiotowe odcinki dróg zlokalizowane są na terenie następujących powiatów: 
 
Powiat bialski 
Powiat bialski zajmuje północno-wschodnią część województwa lubelskiego. Na terenie 
powiatu znajduje się odcinek drogi krajowej Nr 2 (E-30) z przebiegiem trasy: granica państwa 
- Świecko - Poznań - Warszawa - Terespol - granica państwa, o funkcji drogi 
międzynarodowej, zlokalizowana w Korytarzu II sieci TINA, (Transport Infrastructure Needs 
Assessement). Analizowane odcinki drogi krajowej Nr 2 przebiegają przez gminy: Biała 
Podlaska oraz Międzyrzec Podlaski, na terenach zabudowanych o funkcji mieszkaniowej, 
usługowej, np. miejscowości Nowy Sławacinek, w dalszej kolejności na terenach rolnych, 
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rekreacyjnych i zalesionych. Rys. 2 przedstawia lokalizację odcinków drogi krajowej Nr 2 na 
terenie powiatu bialskiego.   

 
Rys. 2.  Lokalizacja analizowanych odcinków drogi na terenie gmin powiatu bialskiego 
 
Powiat biłgorajski 
Powiat biłgorajski znajduje się w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego.  
Na terenie powiatu znajduje się droga wojewódzka Nr 835 Przeworsk - Tarnogród - Biłgoraj - 
Lublin. W analizowanym odcinku droga przebiega przez tereny zabudowane w tym centrum 
miasta Biłgoraj, Okrągłe i Korczów. W otoczeniu drogi występuje zabudowa wielorodzinna, 
jednorodzinna, obiekty użyteczności publicznej, tereny usługowe i obiekty sakralne. 
Analizowane odcinki dróg przebiegają przez gminy: Biłgoraj oraz Księżpol. Rys. 3 
przedstawia lokalizację odcinków drogi krajowej Nr 835 na terenie powiatu biłgorajskiego.   
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Rys. 3. Lokalizacja analizowanych odcinków drogi na terenie gmin powiatu 

biłgorajskiego 
 
Powiat hrubieszowski 
Powiat hrubieszowski położony jest w południowo-wschodniej części województwa 
lubelskiego. Na terenie powiatu znajduje się droga krajowa Nr 74, która przebiega przez 
centrum Hrubieszowa ulicami: Zamojską, Piłsudskiego, Basaja, Kolejową i Wyzwolenia, 
gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa, obiekty użyteczności publicznej i tereny usługowe. 
Analizowane odcinki drogi zlokalizowane są na terenie gminy miejskiej Hrubieszów. Rys. 4 
przedstawia lokalizację drogi krajowej Nr 74 na terenie powiatu hrubieszowskiego.  
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Rys. 4.  Lokalizacja analizowanych odcinków drogi na terenie powiatu 

hrubieszowskiego 
 
Powiat janowski 
Powiat janowski położony jest w południowo - zachodniej części województwa lubelskiego. 
Na terenie powiatu znajduje się droga krajowa Nr 19 Lublin - Rzeszów i droga krajowa Nr 74 
Kielce - Janów Lubelski - Frampol - Zamość - Zosin - granica państwa, które przebiegają 
wzdłuż terenów zabudowanych gminy Janów Lubelski. W Janowie Lubelskim występują 
tereny zabudowy mieszkaniowej, obiekty użyteczności publicznej, gminne ośrodki kultury, 
obiekty sakralne, oraz obiekty zabytkowe (w niewielkiej odległości od krawędzi istniejącego 
przebiegu dróg krajowych). Analizowane odcinki dróg zlokalizowane są w granicach gminy 
Janów Lubelski. Rys. 5 przedstawia lokalizację dróg na terenie powiatu janowskiego. 
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Rys. 5. Lokalizacja analizowanych odcinków dróg na terenie powiatu janowskiego 
 
Powiat krasnostawski 
Powiat krasnostawski położony jest w południowo-wschodniej części województwa 
lubelskiego. Na terenie powiatu znajduje się droga krajowa Nr 17 Lublin - Zamość - 
Tomaszów Lubelski. W analizowanym odcinku droga przebiega przez tereny z funkcją 
zabudowy mieszkaniowej, usługowej w części południowej miasta Krasnystaw oraz przez 
centrum miejscowości Izbica i Wólka Orłowska. Poza tymi miejscowościami droga przebiega 
przez tereny rolne z rozproszoną zabudową mieszkaniową. Analizowane odcinki 
zlokalizowane są na terenie czterech gmin: Fajsławice (gmina wiejska), Krasnystaw (gmina 
wiejska), Krasnystaw (gmina miejska) oraz Izbica (gmina wiejska). Rys. 6 przedstawia 
lokalizację analizowanych odcinków dróg na terenie powiatu krasnostawskiego. 

 
Rys. 6. Lokalizacja analizowanych odcinków drogi na terenie powiatu 

krasnostawskiego 
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Powiat kraśnicki 
Powiat kraśnicki położony jest w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego. 
Przez teren powiatu przebiegają następujące drogi: Nr 19, Nr 74, Nr 833.  
Droga krajowa Nr 19 - Lublin - Kraśnik - Rzeszów przebiega wzdłuż zabudowy 
mieszkaniowej szczególnie w miejscowości Wilkołaz oraz w mieście Kraśnik. Pozostały 
przebieg trasy występuje na terenach rolnych oraz zalesionych.  
Droga krajowa Nr 74 - Kielce - Kraśnik - Zamość, przebiega przez tereny zabudowane 
w miejscowościach Olbięcin, Kowalin, Spławy, a także przez starą część miasta Kraśnik. 
W gminie Annopol droga przebiega przez tereny zabudowy wielorodzinnej w części 
centralnej oraz zabudowy jednorodzinnej na obrzeżach miasta Annopol. 
Droga wojewódzka Nr 833 Chodel - Kraśnik, łączy dwie części miasta Kraśnik: Starą 
i Fabryczną. Wzdłuż drogi znajdują się tereny o funkcji mieszkaniowej, usługowej, obiekty 
użyteczności publicznej, ośrodki gminne, a także obiekty sakralne. 
Analizowane odcinki dróg przebiegają przez tereny gmin: Annopol (gmina miejsko-wiejska), 
Wilkołaz (gmina wiejska), Kraśnik (gmina wiejska), Kraśnik (gmina miejska) oraz Trzydnik 
Duży (gmina wiejska). Rys. 7 przedstawia lokalizację analizowanych odcinków dróg na 
terenie powiatu kraśnickiego. 

 
Rys. 7.  Lokalizacja analizowanych odcinków dróg na terenie powiatu kraśnickiego 
 
Powiat lubartowski 
Powiat lubartowski położony jest w części północnej województwa lubelskiego. Na terenie 
powiatu znajduje się droga krajowa Nr 19 Rzeszów - Lublin - Lubartów - Międzyrzec 
Podlaski - Białystok, która przebiega przez tereny zabudowane, w szczególności 
przez miejscowości Wola Skromowska, Firlej i Kock, a poza miejscowościami przez tereny 
niezabudowane, tereny rolne i tereny zalesione. Analizowane odcinki dróg zlokalizowane są 
na terenie gmin: Kock (gmina miejsko-wiejska), Firlej (gmina wiejska) i Lubartów (gmina 
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wiejska). Rys. 8 przedstawia lokalizację analizowanych odcinków dróg na terenie powiatu 
lubartowskiego. 

 
Rys. 8.  Lokalizacja analizowanych odcinków drogi na terenie powiatu lubartowskiego 
 
Powiat lubelski 
Powiat lubelski położony jest w centralnej części województwa lubelskiego, na terenie 
Wyżyny Lubelskiej, Roztocza oraz Wysoczyzny Lubartowskiej, która jest subregionem 
Niziny Południowopodlaskiej. Teren powiatu lubelskiego obejmuje dwa miasta oraz 354 
miejscowości wiejskich, w tym 347 sołectw. 
Przez teren powiatu przebiegają następujące drogi: Nr 12, Nr 17, Nr 82, Nr 835, Nr 830.  
Droga krajowa Nr 12, która na odcinku 57 km, od Kurowa do Piask, przebiega wspólnie 
z drogą krajową Nr 17. Obecnie droga krajowa Nr 17/12 Kurów - Lublin usytuowana jest 
w gminach Garbów i Jastków. W rejonie drogi znajduje się luźna zabudowa zagrodowa oraz 
tereny niezabudowane, głównie rolne, łąki i nieużytki. 
Droga krajowa Nr 19 znajduje się w następujących gminach: Niemce, Konopnica 
i Niedrzwica Duża, w których ruch komunikacyjny występuje w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów zabudowy mieszkaniowej. 
Droga krajowa Nr 82 Lublin - Łuszczów jest drogą tranzytową na trasie Lublin - Cyców - 
Włodawa - granica Państwa, przebiega przez tereny zabudowane, mieszkaniowe i usługowe 
oraz w pobliżu obiektów użyteczności publicznej. 
Droga krajowa Nr 835 w odcinku Lublin - Głuszczyzna w powiecie lubelskim przebiega 
przez tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej i handlowej, szkół i innych obiektów 
użyteczności publicznej.  
Droga wojewódzka Nr 830, łącząca Lublin z Nałęczowem i Kazimierzem Dolnym znajduje 
się w gminie Jastków i przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej, usytuowanej 
w bliskiej odległości od drogi. 
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Rys. 9 przedstawia lokalizację odcinków dróg na terenie powiatu lubelskiego. 

 
Rys. 9. Lokalizacja analizowanych odcinków dróg na terenie powiatu lubelskiego 
 
Powiat łęczyński 
Powiat łęczyński położony jest w centralnej części województwa lubelskiego. Na terenie 
powiatu znajduje się droga krajowa Nr 82 Lublin - Łęczna, będąca drogą tranzytową na trasie 
Lublin - Cyców - Włodawa - granica państwa. Odcinek przebiega przez tereny zabudowy 
zagrodowej, a w obszarze miasta Łęczna przez tereny o funkcji mieszkaniowej i usługowej. 
Analizowane odcinki dróg przebiegają przez gminę Łęczna. Rys. 10 przedstawia lokalizację 
odcinków dróg na terenie powiatu łęczyńskiego. 
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Rys. 10. Lokalizacja analizowanych odcinków drogi na terenie powiatu łęczyńskiego 
 
Powiat łukowski 
Powiat łukowski znajduje się w północnej części województwa lubelskiego i graniczy 
z województwem mazowieckim. Na terenie powiatu znajduje się droga krajowa Nr 63 
Węgorzewo - Sławatycze. W mieście Łuków droga przebiega przez centrum miasta wzdłuż 
terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej, obiektów użyteczności publicznej i obiektów 
sakralnych. Analizowany odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie gminy miejskiej 
Łuków. Rys. 11 przedstawia lokalizację odcinka drogi na terenie powiatu łukowskiego. 

 
Rys. 11. Lokalizacja analizowanego odcinka drogi na terenie powiatu łukowskiego 
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Powiat puławski 
Powiat puławski położony jest w zachodniej części województwa lubelskiego, na pograniczu 
Wyżyny Lubelskiej i Niziny Mazowieckiej. Powiat puławski charakteryzuje się 
niepowtarzalnymi walorami przyrodniczo-krajoznawczym. Powiat podzielony jest na 11 
gmin, w tym jedna miejska, dwie miejsko-wiejskie oraz 8 wiejskich. 
Przez teren powiatu przebiegają następujące drogi: Nr 17, Nr 12, Nr 801, Nr 824, Nr 830.  
Droga krajowa Nr 17 Warszawa - Lublin - Hrebenne, przebiega przez tereny gmin Żyrzyn, 
Końskowola i Kurów. Wzdłuż drogi dominuje zabudowa jednorodzinna zagrodowa oraz 
tereny niezabudowane w postaci użytków rolnych i lasów. 
Droga krajowa Nr 12 przebiega przez centrum miasta Puławy oraz przez miejscowości 
Końskowola i Kurów. Trasa przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych, 
placówek handlowych i usługowych, szkół i innych obiektów użyteczności publicznej. 
Droga wojewódzka Nr 801 Puławy - Wólka Gołębska - Gołąb - Dęblin przebiega przez 
centrum miasta Puławy, wzdłuż terenów zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności 
publicznej obiektów sakralnych. 
Droga wojewódzka Nr 824 Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol przebiega przez 
miasto Puławy wzdłuż terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej 
z zabudową zagrodową, terenami zielonymi, usługowymi oraz terenami użyteczności 
publicznej. 
Droga wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica przebieg przez centrum miasta 
Nałęczów, gdzie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej, pensjonaty, tereny usług oraz 
strefa uzdrowiskowa „A”. Rys. 12 przedstawia lokalizację odcinków dróg na terenie powiatu 
puławskiego. 
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Rys. 12. Lokalizacja analizowanych odcinków dróg na terenie powiatu puławskiego 
 
Powiat rycki 
Powiat rycki położony jest w północno - zachodniej części województwa lubelskiego. Powiat 
charakteryzuje się dobrą dostępnością komunikacyjną. 
Przez teren powiatu przebiegają następujące drogi: Nr 17, Nr 48. 
Droga krajowa Nr 17 przebiega przez szereg obszarów zabudowanych w tym przez miasto 
Ryki. Odległość istniejącej zabudowy od drogi jest zmienna. Największe zbliżenia budynków 
do drogi występują na odcinku przejścia przez miasto Ryki, gdzie droga krajowa posiada 
charakter typowej ulicy wewnątrzmiejskiej z bezpośrednio przylegającą do niej zabudową. 
Droga krajowa Nr 48 relacji Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi - Kozienice - Dęblin - 
Kock, przebiega w obszarze intensywnej zabudowy miejskiej głównymi ulicami miasta 
Dęblin. Analizowane odcinki dróg przebiegają przez gminy: Ryki, Ułęż i Dęblin. Rys. 13 
przedstawia lokalizację odcinków dróg na terenie powiatu ryckiego. 
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Rys. 13. Lokalizacja analizowanych odcinków dróg na terenie powiatu ryckiego 
 
Powiat świdnicki 
Powiat świdnicki położony jest w centralnej części województwa lubelskiego, 
w bezpośrednim sąsiedztwie Lublina - stolicy województwa lubelskiego. Przez powiat 
przebiegają ważne szlaki krajowe i międzynarodowe, tj. drogi krajowe Nr 12 i 17, a także 
ważne odcinki dróg wojewódzkich i powiatowych. 
Przez teren powiatu przebiegają następujące drogi: Nr 12, Nr 17. 
Droga krajowa Nr 12 na odcinku 57 km od Kurowa do Piask przebiega wspólnie z drogą 
krajową Nr 17, a od Lublina do Piask z drogą międzynarodową E373. Obecna droga krajowa 
Nr 17/12 Kurów - Lublin - Piaski zaliczana jest do europejskiej sieci dróg TEN-T. 
W powiecie świdnickim droga Nr 12 przebiega przez gminy Świdnik, Mełgiew, Piaski, gdzie 
w rejonie przebiegu drogi znajduje się luźna zabudowa zagrodowa, niska zabudowa 
mieszkaniowa oraz tereny niezabudowane, głównie rolne, łąki i użytki zielone. Odcinek drogi 
krajowi Nr 12/17 Lublin - Piaski jest obecnie drogą ekspresową S17. Droga krajowa Nr 12 
relacji Lublin - Chełm - Dorohusk, zaliczana jest do sieci dróg międzynarodowych, jako 
E373. Na odcinku Piaski - Biskupice w rejonie drogi znajduje się luźna zabudowa zagrodowa. 
Droga krajowa Nr 17 z gminy Piaski do gminy Fajsławice przebiega przez tereny zabudowy 
mieszkaniowej, tereny niezabudowane i użytki rolne. Rys. 14 przedstawia lokalizację 
odcinków dróg na terenie powiatu świdnickiego. 
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Rys. 14. Lokalizacja analizowanych odcinków dróg na terenie powiatu świdnickiego 
 
Powiat tomaszowski 
Powiat tomaszowski leży w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, przy 
granicy z Ukrainą. Powiat posiada system dróg o znaczeniu ponadregionalnym, powiatowym 
i lokalnym. Pod względem administracyjnym powiat dzieli się na 13 gmin, w tym gminę 
miejską Tomaszów Lubelski. Na terenie powiatu znajduje się droga krajowa Nr 17, która 
przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej, z obiektami użyteczności publicznej, takimi 
jak szkoły, ośrodki zdrowia, biblioteki, gminne ośrodki kultury, a także obiekty sakralne, oraz 
obiekty zabytkowe, znajdujące się w odległości od kilku do kilkunastu metrów od krawędzi 
istniejącego przebiegu drogi. Rys. 15 przedstawia lokalizację odcinka drogi na terenie 
powiatu tomaszowskiego. 
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Rys. 15. Lokalizacja analizowanego odcinka drogi na terenie powiatu tomaszowskiego 
 
Powiat zamojski 
Powiat zamojski położony jest w południowej części województwa lubelskiego. Przez powiat 
przechodzą międzynarodowe szlaki komunikacyjne, łączące środkową część kraju z polsko-
ukraińskimi przejściami granicznymi. Powiat tworzy 15 gmin, w tym: 3 miejskie oraz 12 
wiejskich. 
Przez teren powiatu przebiegają następujące drogi: Nr 17, Nr 74. 
Droga krajowa Nr 17 Lublin - Zamość - Tomaszów Lubelski przebiega przez tereny 
zabudowy mieszkaniowej, z obiektami użyteczności publicznej, ośrodkami gminnej kultury, 
obiektami sakralnymi, oraz obiektami zabytkowymi. Powyższe obiekty i tereny znajdujące się 
w bliskiej odległości od istniejącego przebiegu drogi krajowej Nr 17.  
Droga krajowa Nr 74 Janów Lubelski - Zamość, na przedmiotowym odcinku przebiega przez 
miejscowości Płoskie i Zawada. Po obu stronach istniejącego przebiegu drogi Nr 74 
występuje zwarta i luźna zabudowa zagrodowa, niska zabudowa mieszkaniowa (w odległości 
kilku metrów od krawędzi drogi) oraz tereny niezabudowane, głównie rolne, łąki i użytki 
zielone. Rys. 16 przedstawia lokalizację odcinków dróg na terenie powiatu zamojskiego. 
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Rys. 16. Lokalizacja analizowanych odcinków dróg na terenie powiatu zamojskiego 
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2. Podanie naruszeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku wraz 
z podaniem zakresu naruszenia  

Na potrzeby określenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
wykorzystano opracowania:  

� Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów 
w województwie lubelskim, 

� Mapy akustyczne obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich na terenie 
Województwa Lubelskiego. 

 
W związku ze zmianą prawa, przeprowadzono identyfikację obszarów przekroczeń 
poziomów dźwięku w myśl zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
1 października 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1109).  
W tabelach 4 i 5 przedstawiono stan akustyczny środowiska, dla obszarów położonych 
wzdłuż odcinków dróg objętych Programem, dla których stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych wartości wskaźnika LDWN i LN. 
 
Tabela 4.  Informacja na temat przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku, 
  wyrażonych wskaźnikiem LDWN - dane na podstawie badań własnych2 

 

Obszary, dla których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych 
wartości wskaźnika hałasu LDWN w zakresie 

do 5 dB > 5 ÷ 10 dB > 10 ÷ 15 dB > 15 ÷ 20 dB powyżej 20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 

[km2] 
0,8838 0,2051 0,0428 0,0190 0,0000 

Liczba lokali mieszkalnych 
w danym zakresie [tys.] 3,496 1,509 0,126 0,002 0,000 

Liczba zagrożonych mieszkańców 
w danym zakresie [tys.] 10,749 2,756 0,563 0,007 0,000 

Liczba budynków szkolnych 
i przedszkolnych w danym zakresie 

[szt.] 
19 7 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w 

danym zakresie [szt.] 
11 2 1 0 0 

Inne obiekty budowlane istotne 
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) [szt.] 

0 0 0 0 0 

 
                                                 
2  Przekroczenia zostały wyznaczone w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
 1 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
 w środowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109) 
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Tabela 5.  Informacja na temat przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku, 
wyrażonych wskaźnikiem LN - dane na podstawie badań własnych3 

 

Obszary, dla których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych 
wartości wskaźnika hałasu LN w zakresie 

do 5 dB > 5 ÷ 10 dB > 10 ÷ 15 dB > 15 ÷ 20 dB powyżej 20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów 
zagrożonych w danym zakresie 

[km2] 
1,9283 0,3866 0,0486 0,0000 0,0000 

Liczba lokali mieszkalnych 
w danym zakresie [tys.] 4,031 2,816 0,158 0,000 0,000 

Liczba zagrożonych mieszkańców 
w danym zakresie [tys.] 12,342 3,764 0,371 0,000 0,000 

Liczba budynków szkolnych 
i przedszkolnych w danym zakresie 

[szt.] 
0 0 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej 

w danym zakresie [szt.] 
6 5 0 0 0 

Inne obiekty budowlane istotne 
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) [szt.] 

0 0 0 0 0 

 

W tabelach od 6 do 9 przedstawiono informacje dotyczące analizowanych odcinków dróg, 
w zakresie narażenia na ponadnormatywny hałas. Tabele te opisują powierzchnię obszarów 
zagrożonych hałasem (dla wskaźników LDWN i LN), liczbę mieszkańców narażonych na hałas 
(dla wskaźników LDWN i LN), jak również określają szczegółowy zakres występowania 
przekroczeń odnosząc go jednocześnie do kilometrażu drogi i wskaźnika M.  
 
 
 
 
 

                                                 
3  Przekroczenia zostały wyznaczone w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
 1 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
 w środowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109) 



Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg 
 

 

Strona | 49  

Tabela 6.  Zestawienie informacji na temat przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku - powierzchnia obszarów zagrożonych 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 

Powierzchnia obszarów zagrożonych, wyrażona 
wskaźnikiem L DWN, w zakresie [km2] 

Powierzchnia obszarów zagrożonych, wyrażona 
wskaźnikiem L N, w zakresie [km2] 

do 5 dB 
> 5 ÷ 10 

dB 
> 10 ÷ 15 

dB 
> 15 ÷ 20 

dB 
powyżej 
20 dB 

do 5 dB 
> 5 ÷ 10 

dB 
> 10 ÷ 15 

dB 
> 15 ÷ 20 

dB 
powyżej 
20 dB 

1 2 
MIĘDZYRZEC PODL. -

WORONIEC 0,0105 - - - - 0,0727 0,0199 * - - 

2 2 WORONIEC-BIAŁA PODL. 0,0184 0,0081 - - - 0,0341 0,0026 - - - 
3 835 BIŁGORAJ 0,0279 0,0108 0,0002 - - 0,0263 0,0014 - - - 
4 835 BIŁGORAJ - MAJDAN NW 0,0275 * - - - 0,0191 - - - - 

5 74 
HRUBIESZÓW 
/PRZEJŚCIE1/ - - - - - 0,0002 - - - - 

6 19 JANÓW LUB. /PRZEJŚCIE/ 0,0069 0,0004 * - - 0,0191 0,0022 - - - 
7 74 JANÓW LUB. /PRZEJŚCIE/ 0,0067 0,0001 * - - 0,0042 * - - - 
8 17 PIASKI-FAJSŁAWICE 0,0077 * * - - 0,0482 0,0025 - - - 

9 17 
KRASNYSTAW 

/OBWODNICA 2/ * - - - - 0,0016 - - - - 

10 17 
KRASNYSTAW- 
MAŁOCHWIEJ 0,0056 * * - - 0,0177 0,0020 - - - 

11 17 MAŁOCHWIEJ-IZBICA 0,0397 0,0007 * - - 0,0682 0,0003 - - - 

12 17 
IZBICA-CHOMĘCISKA 

DUŻE 0,0005 * - - - 0,0386 0,0002 - - - 

13 19 
NIEDRZWICA DUŻA-

RUDNIK SZL. 0,0708 0,0056 0,0031 - - 0,2287 0,0859 0,0003 - - 

14 19 RUDNIK SZL.- KRAŚNIK 0,0247 0,0004 * - - 0,0807 0,0224 * - - 
15 19 KRAŚNIK /OBWODNICA/ 0,0088 0,0072 0,0005 - - 0,0075 0,0021 - - - 
16 19 KRAŚNIK-SŁODKÓW 0,0064 0,0002 * - - 0,0435 0,0038 - - - 
17 74 GR.WOJ.-ANNOPOL 0,0087 0,0039 0,0013 - - 0,0323 0,0123 0,0005 - - 
18 74 OLBIĘCIN-KRAŚNIK 0,0019 - - - - 0,0621 0,0114 - - - 
19 833 KRAŚNIK FABRYCZNY 0,0679 0,0022 * - - 0,0444 0,0001 - - - 

* oznacza wartości powierzchni obszarów zagrożonych o przekroczeniach poniżej 100 m2 
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Tabela 6.  Zestawienie informacji na temat przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku - powierzchnia obszarów zagrożonych 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 

Powierzchnia obszarów zagrożonych, wyrażona 
wskaźnikiem L DWN, w zakresie [km2] 

Powierzchnia obszarów zagrożonych, wyrażona 
wskaźnikiem L N, w zakresie [km2] 

do 5 dB 
> 5 ÷ 10 

dB 
> 10 ÷ 15 

dB 
> 15 ÷ 20 

dB 
powyżej 
20 dB 

do 5 dB 
> 5 ÷ 10 

dB 
> 10 ÷ 15 

dB 
> 15 ÷ 20 

dB 
powyżej 
20 dB 

19 833 KRAŚNIK FABRYCZNY 0,0679 0,0022 * - - 0,0444 0,0001 - - - 
20 833 KRAŚNIK 0,0023 * * - - * - - - - 
21 19 KOCK-FIRLEJ 0,0219 0,0031 * - - 0,0349 0,0056 0,0002 - - 
22 19 FIRLEJ-LUBARTÓW * - - - - 0,0010 - - - - 

23 
19a  

103677L 
LUBARTÓW 

/OBWODNICA/ 0,0065 * - - - 0,0128 * - - - 

24 19 LUBARTÓW-ŁUCKA 0,0014 * - - - 0,0185 0,0001 - - - 
25 19 ŁUCKA-NIEMCE 0,0059 0,0001 * - - 0,0153 0,0042 - - - 
26 12 KURÓW-ZAGRODY 0,0520 0,0141 0,0001 - - 0,1497 0,0593 0,0131 - - 
27 12 ZAGRODY-GARBÓW 0,0324 0,0011 * - - 0,1447 0,0326 0,0035 - - 
28 12 GARBÓW-LUBLIN 0,0402 0,0740 * - - 0,2381 0,0381 0,0005 - - 
29 12 LUBLIN-KALINÓWKA - - - - - * - - - - 

30 12 
KALINÓWKA- ŚWIDNIK 

(KRĘPIEC) 0,0055 0,0004 0,0002 - - 0,0507 0,0007 - - - 

31 
12 
12d 

ŚWIDNIK (KRĘPIEC)-
PIASKI 0,0279 0,0029 * - - 0,1094 0,0286 0,0146 * - 

32 19 NIEMCE-CIECIERZYN 0,0207 0,0056 * - - 0,0327 0,0041 * - - 
33 19 CIECIERZYN-LUBLIN 0,0026 * - - - 0,0074 * - - - 

34 19 
LUBLIN-NIEDRZWICA 

DUŻA 0,0136 0,0025 * - - 0,0831 0,0199 0,0003 - - 

35 82 LUBLIN-ŁUSZCZÓW 0,0265 0,0016 * - - 0,0421 0,0011 - - - 
36 82 ŁUSZCZÓW-ŁĘCZNA 0,0049 * * - - 0,0143 * * - - 
37 830 LUBLIN-TOMASZOWICE 0,0196 0,0006 * - - * - - - - 
38 835 LUBLIN-MĘTÓW 0,0732 0,0113 * - - 0,0747 0,0183 * - - 

* oznacza wartości powierzchni obszarów zagrożonych o przekroczeniach poniżej 100 m2 
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Tabela 6.  Zestawienie informacji na temat przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku - powierzchnia obszarów zagrożonych 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 

Powierzchnia obszarów zagrożonych, wyrażona 
wskaźnikiem L DWN, w zakresie [km2] 

Powierzchnia obszarów zagrożonych, wyrażona 
wskaźnikiem L N, w zakresie [km2] 

do 5 dB 
> 5 ÷ 10 

dB 
> 10 ÷ 15 

dB 
> 15 ÷ 20 

dB 
powyżej 
20 dB 

do 5 dB 
> 5 ÷ 10 

dB 
> 10 ÷ 15 

dB 
> 15 ÷ 20 

dB 
powyżej 
20 dB 

39 82 ŁĘCZNA/PRZEJŚCIE/ 0,0012 * - - - 0,0009 - - - - 
40 63 ŁUKÓW/PRZEJŚCIE B/ 0,0016 * - - - 0,0071 0,0009 - - - 

41 
12h 
12i 

GR.WOJ.- ANIELIN * - - - - 0,0261 0,0009 - - - 

42 12i PUŁAWY OBWODNICA - - - - - 0,0001 - - - - 
43 824 ŻYRZYN-PUŁAWY 0,0229 0,0031 * - - 0,0687 0,0430 0,0071 - - 

44 
824 
824a 

PUŁAWY AL. 
PARTYZANTÓW 0,0195 0,0007 * - - 0,0362 0,0049 * - - 

45 12 PUŁAWY-KOŃSKOWOLA 0,0226 0,0029 * - - 0,0709 0,0074 * - - 
46 12 KOŃSKOWOLA-KURÓW 0,0869 0,0025 * - - 0,0339 0,0173 0,0024 - - 
47 17 MOSZCZANKA-ŻYRZYN 0,0019 0,0001 * - - 0,0185 0,0066 - - - 
48 17 ŻYRZYN-KURÓW 0,0443 0,0088 0,0006 - - 0,0994 0,0384 0,0062 - - 
49 801 PUŁAWY 0,0265 0,0035 0,0001 - - 0,0262 0,0011 - - - 
50 801 PUŁAWY 0,0183 0,0015 - - - 0,0189 * - - - 
51 824 PUŁAWY 0,0929 0,0110 - - - 0,0054 * - - - 
52 830 NAŁĘCZÓW 0,0678 0,0451 0,0410 0,0190 - 0,0457 0,0170 * - - 
53 17 GR. WOJ.-RYKI 0,0031 * - - - 0,0159 0,0081 - - - 
54 17 RYKI/PRZEJŚCIE/ 0,0142 0,0006 * - - 0,0288 0,0071 0,0007 - - 
55 48 DĘBLIN /PRZEJŚCIE A/ * - - - - 0,0005 - - - - 
56 12d PIASKI /OBWODNICA/ 0,0002 - - - - 0,0017 0,0005 - - - 
57 12d PIASKI-BISKUPICE - - - - - 0,0036 0,0001 - - - 
58 17a PIASKI/PRZEJŚCIE/ 0,0003 0,0001 - - - 0,0006 * - - - 

* oznacza wartości powierzchni obszarów zagrożonych o przekroczeniach poniżej 100 m2 
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Tabela 6.  Zestawienie informacji na temat przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku - powierzchnia obszarów zagrożonych 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 

Powierzchnia obszarów zagrożonych, wyrażona 
wskaźnikiem L DWN, w zakresie [km2] 

Powierzchnia obszarów zagrożonych, wyrażona 
wskaźnikiem L N, w zakresie [km2] 

do 5 dB 
> 5 ÷ 10 

dB 
> 10 ÷ 15 

dB 
> 15 ÷ 20 

dB 
powyżej 
20 dB 

do 5 dB 
> 5 ÷ 10 

dB 
> 10 ÷ 15 

dB 
> 15 ÷ 20 

dB 
powyżej 
20 dB 

59 17 
TOMASZÓW LUB. 

/PRZEJŚCIE/ 0,0277 0,0024 * - - 0,0594 0,0112 * - - 

60 17 
CHOMĘCISKA DUŻE-

ZAMOŚĆ 0,0058 0,0015 0,0001 - - 0,1228 0,0019 - - - 

61 74d 
ZAMOŚĆ-SITANIEC- 

ZAMOŚĆ 0,0097 0,0007 0,0001 - - 0,0044 * - - - 

62 17 
ZAMOŚĆ-WÓLKA 

ŁABUŃSKA 0,0190 0,0005 * - - 0,1180 0,0071 - - - 

63 74 ZAWADA-ZAMOŚĆ 0,0426 0,0028 0,0006 - - 0,0852 0,0005 - - - 

* oznacza wartości powierzchni obszarów zagrożonych o przekroczeniach poniżej 100 m2 
 
Tabela 7.  Zestawienie informacji na temat przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku - liczba zagrożonych mieszkańców 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 

Liczba zagrożonych mieszkańców, wyrażona 
wskaźnikiem L DWN, w zakresie [szt.] 

Liczba zagrożonych mieszkańców, wyrażona 
wskaźnikiem L N, w zakresie [szt.] 

do 5 dB 
> 5 ÷ 10 

dB 
> 10 ÷ 15 

dB 
> 15 ÷ 20 

dB 
powyżej 
20 dB 

do 5 dB 
> 5 ÷ 10 

dB 
> 10 ÷ 15 

dB 
> 15 ÷ 20 

dB 
powyżej 
20 dB 

1 2 
MIĘDZYRZEC PODL. -

WORONIEC 19 0 0 0 0 24 19 0 0 0 

2 2 WORONIEC-BIAŁA PODL. 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
3 835 BIŁGORAJ 1070 984 377 0 0 1452 469 0 0 0 
4 835 BIŁGORAJ - MAJDAN NW 54 0 0 0 0 40 0 0 0 0 

5 74 
HRUBIESZÓW 
/PRZEJŚCIE1/ 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

6 19 JANÓW LUB. /PRZEJŚCIE/ 78 3 0 0 0 79 65 0 0 0 
7 74 JANÓW LUB. /PRZEJŚCIE/ 286 13 0 0 0 175 0 0 0 0 
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Tabela 7.  Zestawienie informacji na temat przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku - liczba zagrożonych mieszkańców 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 

Liczba zagrożonych mieszkańców, wyrażona 
wskaźnikiem L DWN, w zakresie [szt.] 

Liczba zagrożonych mieszkańców, wyrażona 
wskaźnikiem L N, w zakresie [szt.] 

do 5 dB 
> 5 ÷ 10 

dB 
> 10 ÷ 15 

dB 
> 15 ÷ 20 

dB 
powyżej 
20 dB 

do 5 dB 
> 5 ÷ 10 

dB 
> 10 ÷ 15 

dB 
> 15 ÷ 20 

dB 
powyżej 
20 dB 

8 17 PIASKI-FAJSŁAWICE 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 

9 17 
KRASNYSTAW 

/OBWODNICA 2/ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

10 17 
KRASNYSTAW- 
MAŁOCHWIEJ 8 0 0 0 0 34 8 0 0 0 

11 17 MAŁOCHWIEJ-IZBICA 18 2 0 0 0 90 2 0 0 0 

12 17 
IZBICA-CHOMĘCISKA 

DUŻE 4 0 0 0 0 50 4 0 0 0 

13 19 
NIEDRZWICA DUŻA-

RUDNIK SZL. 301 8 0 0 0 588 225 0 0 0 

14 19 RUDNIK SZL.- KRAŚNIK 49 12 0 0 0 119 25 2 0 0 
15 19 KRAŚNIK /OBWODNICA/ 29 0 0 0 0 77 0 0 0 0 
16 19 KRAŚNIK-SŁODKÓW 6 0 0 0 0 83 12 0 0 0 
17 74 GR. WOJ.-ANNOPOL 88 34 0 0 0 99 208 32 0 0 
18 74 OLBIĘCIN-KRAŚNIK 2 0 0 0 0 77 2 0 0 0 
19 833 KRAŚNIK FABRYCZNY 361 7 0 0 0 95 0 0 0 0 
20 833 KRAŚNIK 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 19 KOCK-FIRLEJ 59 32 4 0 0 62 12 12 0 0 
22 19 FIRLEJ-LUBARTÓW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 
19a  

103677L 
LUBARTÓW 

/OBWODNICA/ 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 

24 19 LUBARTÓW-ŁUCKA 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 
25 19 ŁUCKA-NIEMCE 88 0 0 0 0 148 86 0 0 0 
26 12 KURÓW-ZAGRODY 239 72 0 0 0 201 139 94 0 0 
27 12 ZAGRODY-GARBÓW 282 8 0 0 0 371 248 94 0 0 
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Tabela 7.  Zestawienie informacji na temat przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku - liczba zagrożonych mieszkańców 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 

Liczba zagrożonych mieszkańców, wyrażona 
wskaźnikiem L DWN, w zakresie [szt.] 

Liczba zagrożonych mieszkańców, wyrażona 
wskaźnikiem L N, w zakresie [szt.] 

do 5 dB 
> 5 ÷ 10 

dB 
> 10 ÷ 15 

dB 
> 15 ÷ 20 

dB 
powyżej 
20 dB 

do 5 dB 
> 5 ÷ 10 

dB 
> 10 ÷ 15 

dB 
> 15 ÷ 20 

dB 
powyżej 
20 dB 

28 12 GARBÓW-LUBLIN 104 10 0 0 0 308 150 4 0 0 
29 12 LUBLIN-KALINÓWKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 12 
KALINÓWKA- ŚWIDNIK 

(KRĘPIEC) 4 0 0 0 0 80 0 0 0 0 

31 
12 
12d 

ŚWIDNIK (KRĘPIEC)-
PIASKI 15 0 0 0 0 27 18 5 0 0 

32 19 NIEMCE-CIECIERZYN 540 4 0 0 0 430 4 2 0 0 
33 19 CIECIERZYN-LUBLIN 6 0 0 0 0 160 0 0 0 0 

34 19 
LUBLIN-NIEDRZWICA 

DUŻA 52 20 0 0 0 45 0 4 0 0 

35 82 LUBLIN-ŁUSZCZÓW 36 0 0 0 0 38 4 0 0 0 
36 82 ŁUSZCZÓW-ŁĘCZNA 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
37 830 LUBLIN-TOMASZOWICE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 835 LUBLIN-MĘTÓW 499 0 0 0 0 562 13 0 0 0 
39 82 ŁĘCZNA/PRZEJŚCIE/ 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 
40 63 ŁUKÓW/PRZEJŚCIE B/ 61 0 0 0 0 219 106 0 0 0 

41 
12h 
12i 

GR. WOJ.-ANIELIN 2 0 0 0 0 12 2 0 0 0 

42 12i PUŁAWY OBWODNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
43 824 ŻYRZYN-PUŁAWY 0 0 0 0 0 34 11 3 0 0 

44 
824 
824a 

PUŁAWY AL. 
PARTYZANTÓW 374 0 0 0 0 430 0 0 0 0 

45 12 PUŁAWY-KOŃSKOWOLA 356 26 0 0 0 565 688 0 0 0 
46 12 KOŃSKOWOLA-KURÓW 194 64 0 0 0 227 184 52 0 0 
47 17 MOSZCZANKA-ŻYRZYN 2 0 0 0 0 24 2 0 0 0 
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Tabela 7.  Zestawienie informacji na temat przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku - liczba zagrożonych mieszkańców 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 

Liczba zagrożonych mieszkańców, wyrażona 
wskaźnikiem L DWN, w zakresie [szt.] 

Liczba zagrożonych mieszkańców, wyrażona 
wskaźnikiem L N, w zakresie [szt.] 

do 5 dB 
> 5 ÷ 10 

dB 
> 10 ÷ 15 

dB 
> 15 ÷ 20 

dB 
powyżej 
20 dB 

do 5 dB 
> 5 ÷ 10 

dB 
> 10 ÷ 15 

dB 
> 15 ÷ 20 

dB 
powyżej 
20 dB 

48 17 ŻYRZYN-KURÓW 142 90 12 0 0 188 126 50 0 0 
49 801 PUŁAWY 3009 79 17 0 0 3060 39 0 0 0 
50 801 PUŁAWY 617 692 0 0 0 873 0 0 0 0 
51 824 PUŁAWY 719 145 0 0 0 76 0 0 0 0 
52 830 NAŁĘCZÓW 213 73 153 7 0 73 0 7 0 0 
53 17 GR. WOJ.-RYKI 6 0 0 0 0 18 8 0 0 0 
54 17 RYKI/PRZEJŚCIE/ 110 2 0 0 0 196 170 4 0 0 
55 48 DĘBLIN /PRZEJŚCIE A/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
56 12d PIASKI /OBWODNICA/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 12d PIASKI-BISKUPICE 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
58 17a PIASKI/PRZEJŚCIE/ 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

59 17 
TOMASZÓW LUB. 

/PRZEJŚCIE/ 495 376 0 0 0 389 705 6 0 0 

60 17 
CHOMĘCISKA DUŻE-

ZAMOŚĆ 6 0 0 0 0 100 4 0 0 0 

61 74d 
ZAMOŚĆ-SITANIEC-

ZAMOŚĆ 62 0 0 0 0 54 0 0 0 0 

62 17 
ZAMOŚĆ-WÓLKA 

ŁABUŃSKA 12 0 0 0 0 150 6 0 0 0 

63 74 ZAWADA-ZAMOŚĆ 27 0 0 0 0 65 0 0 0 0 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 
POWIAT BIALSKI  

1 2 
MIĘDZYRZEC 

PODL. -
WORONIEC 

612+600 612+700 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Biała Podlaska, 
Międzyrzec 

Podlaski 

0 

616+600 617+050 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

617+550 617+900 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,1 

621+100 621+400 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

623+700 624+500 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

625+150 626+350 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

2 2 
WORONIEC-
BIAŁA PODL. 

626+400 626+600 brak przekroczeń wartości dopuszczalnych 

Biała Podlaska 

0 
626+780 626+850 brak przekroczeń wartości dopuszczalnych 0 

628+400 628+700 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

629+650 630+500 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 
 POWIAT BIŁGORAJSKI  

3 835 BIŁGORAJ 87+700 89+800 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Biłgoraj 0 - 50 

4 835 
BIŁGORAJ-

MAJDAN NW 

89+800 90+170 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Biłgoraj, Księżpol 

0 - 0,05 

90+440 91+050 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,15 

91+270 91+670 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,05 

91+830 93+500 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,05 

POWIAT HRUBIESZOWSKI 

5 74 
HRUBIESZÓW 
/PRZEJŚCIE1/ 

322+000 322+100 brak przekroczeń wartości dopuszczalnych 
Hrubieszów 

0 
322+500 322+550 brak przekroczeń wartości dopuszczalnych 0 
322+700 322+750 brak przekroczeń wartości dopuszczalnych 0 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 
POWIAT JANOWSKI  

6 19 
JANÓW LUB. 
/PRZEJSCIE/ 

383+050 383+100 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Janów Lubelski 

0 

383+300 383+400 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,05 

385+100 386+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,55 

386+250 386+320 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,05 

7 74 
JANÓW LUB. 
/PRZEJSCIE/ 

207+200 207+450 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 
Janów Lubelski 

0 - 0,2 

207+500 208+400 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,9 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

7 74 
JANÓW LUB. 
/PRZEJSCIE/ 

208+590 209+100 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Janów Lubelski 0 

POWIAT KRASNOSTAWSKI  

8 17 
PIASKI-

FAJSŁAWICE 

114+630 114+760 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Fajsławice 

0 

115+450 115+610 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

121+100 121+550 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

121+800 121+900 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

122+100 123+000 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

123+100 123+450 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

9 17 
KRASNYSTAW 

/OBWODNICA 2/ 
143+213 144+818 brak przekroczeń wartości dopuszczalnych Krasnystaw 0 

 10 17 
KRASNYSTAW 
MAŁOCHWIEJ 

145+200 145+350 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Krasnystaw 

0 

145+550 145+600 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

10 17 
KRASNYSTAW 
MAŁOCHWIEJ 

146+220 146+700 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Krasnystaw 0 - 0,1 

11 17 
MAŁOCHWIEJ-

IZBICA 

146+750 146+850 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Krasnystaw, 
Izbica 

0 

147+300 147+350 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

148+350 150+100 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,1 

150+150 150+200 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

150+700 152+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,05 

154+000 154+500 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0,55 - 0,65 

12 17 
IZBICA-

CHOMĘCISKA 
DUŻE 

155+100 155+200 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Izbica 0 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

12 17 
IZBICA-

CHOMĘCISKA 
DUŻE 

155+300 155+400 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Izbica 

0,02 - 0,03 

162+600 162+700 

Pierwsza linia zabudowy - szkoła, znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 
(teren szkoły) 

162+750 162+800 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

POWIAT KRA ŚNICKI  

13 19 
NIEDRZWICA 

DUŻA- RUDNIK 
SZL. 

330+908 333+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Niedrzwica Duża, 
Strzyżewice, 

Wilkołaz 

0 - 0,5 

333+300 333+500 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

333+700 334+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,05 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

13 19 
NIEDRZWICA 

DUŻA-RUDNIK 
SZL. 

334+050 335+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Niedrzwica Duża, 
Strzyżewice, 

Wilkołaz 

0 - 0,05 

335+800 336+250 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,2 

338+100 338+200 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

338+580 338+700 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

338+880 339+500 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

339+600 339+700 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,05 

340+180 340+400 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,1 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

13 19 
NIEDRZWICA 

DUŻA-RUDNIK 
SZL. 

341+200 341+300 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Niedrzwica Duża, 
Strzyżewice, 

Wilkołaz 

0 

341+500 341+600 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

343+000 345+300 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,05 

345+500 345+650 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

347+500 347+750 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

349+450 349+691 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,05 

 



Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg 
 

 

Strona | 64  

Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

14 19 
RUDNIK SZL.- 

KRAŚNIK 

349+850 350+900 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Kraśnik, Wilkołaz  

0 - 0,01 

353+150 353+570 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

353+700 354+800 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

354+900 355+100 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,02 

355+200 355+400 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

15 19 
KRAŚNIK 

/OBWODNICA/ 
355+770 355+860 

Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Kraśnik 0 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

16 19 
KRAŚNIK-
SŁODKÓW 

356+290 356+868 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Kraśnik 

0 - 0,1 

357+050 357+900 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

358+400 358+800 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

360+350 360+500 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

17 74 
GR.WOJ.- 
ANNOPOL 

176+100 176+550 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 
Annopol 

0 - 0,01 

176+750 177+050 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,5 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

17 74 
GR.WOJ.- 
ANNOPOL 

177+150 177+500 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Annopol 

0 - 3,5 

177+600 177+899 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

18 74 
OLBIĘCIN-
KRAŚNIK 

199+700 199+900 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Kraśnik, Trzydnik 
Duży 

0 

199+850 199+890 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

200+500 200+600 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

201+080 202+500 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

19 833 
KRAŚNIK 

FABRYCZNY 
20+750 21+890 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Kraśnik 0 - 0,2 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

19 833 
KRAŚNIK 

FABRYCZNY 
22+100 25+100 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Kraśnik 0 - 0,7 

20 833 KRAŚNIK 

25+100 25+650 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych Kraśnik 

0 - 0,05 

25+900 26+130 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie, gdzie jest brak 

przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się tereny  
o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 

POWIAT LUBARTOWSKI  

21 19 KOCK-FIRLEJ 

260+600 261+520 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB, 5-10 dB oraz 10-15 dB. Pozostała zabudowa 
znajduje się w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń 

wartości dopuszczalnych lub znajdują się tereny 
o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych Firlej,  

Kock 

0 - 7 

261+600 261+800 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

262+970 263+050 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

21 19 KOCK-FIRLEJ 

263+500 264+320 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Firlej,  
Kock 

0 - 0,5 

266+200 266+300 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

270+700 271+580 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,5 

22 19 
FIRLEJ-

LUBARTÓW 
279+800 279+900 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Firlej, Lubartów 0 - 0,01 

23 
19a 

103677L 
LUBARTÓW 

/OBWODNICA/ 
0+700 1+220 

Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Lubartów 0 

24 19 
LUBARTÓW-

ŁUCKA 

287+800 287+970 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Lubartów 

0 

288+500 288+600 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

288+900 288+930 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,02 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

25 19 ŁUCKA-NIEMCE 

289+090 289+120 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Lubartów 

0 

289+870 290+120 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

295+080 295+200 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

296+140 296+380 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

296+800 297+053 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0,05 - 0,1 

POWIAT LUBELSKI  

26 12 
KURÓW-

ZAGRODY 

577+554 579+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Garbów 

0 - 4,5 

579+250 579+390 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

27 12 
ZAGRODY-
GARBÓW 

580+000 580+580 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Garbów 

0 

582+100 582+820 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,5 

582+920 583+750 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 1,5 

583+950 584+670 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,05 

584+700 585+500 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

585+750 586+550 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,5 

587+100 587+300 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

27 12 
ZAGRODY-
GARBÓW 

587+680 588+400 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Garbów 

0 - 0,25 

588+700 588+800 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 
(teren szpitala) 

589+150 589+430 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,05 

589+680 590+320 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

28 12 
GARBÓW-
LUBLIN 

592+000 592+200 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Garbów, Jastków 

0 

593+900 594+800 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

28 12 
GARBÓW-
LUBLIN 

595+100 595+700 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Garbów, Jastków 

0 - 0,02 

596+000 596+150 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

597+400 598+750 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 2,2 

599+500 599+820 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

600+000 600+200 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

600+400 600+800 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

601+400 601+500 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,02 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

28 12 
GARBÓW-
LUBLIN 

601+800 602+300 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Garbów, Jastków 0 - 0,2 

29 12 
LUBLIN-

KALINÓWKA 
616+673 617+337 brak przekroczeń wartości dopuszczalnych Głusk 0 

30 12 
KALINÓWKA-
ŚWIDNIK 
(KRĘPIEC) 

617+460 618+220 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Głusk 

0 

618+550 618+680 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

618+810 619+050 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

31 12 
ŚWIDNIK 

(KRĘPIEC)-
PIASKI 

619+250 619+700 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Głusk 

0 - 0,01 

620+600 621+500 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

624+580 624+660 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

31 12 
ŚWIDNIK 

(KRĘPIEC)-
PIASKI 

625+580 625+620 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Głusk 

0,06 - 0,07 

625+780 625+920 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

626+580 626+850 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

629+580 629+620 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

32 19 
NIEMCE-

CIECIERZYN 

297+053 298+650 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych Niemce 

0 - 10 

301+080 301+650 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 1 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

32 19 
NIEMCE-

CIECIERZYN 
301+880 302+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Niemce 0 - 0,5 

33 19 
CIECIERZYN-

LUBLIN 

302+900 303+100 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Niemce, Wólka 

0 - 0,01 

304+600 304+670 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

305+300 305+600 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

34 19 
LUBLIN-

NIEDRZWICA 
DUŻA 

322+950 323+350 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Konopnica 

0 

326+100 326+400 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,1 

329+460 329+490 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

34 19 
LUBLIN-

NIEDRZWICA 
DUŻA 

329+700 330+700 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Konopnica 

0 - 1,7 

330+800 330+908 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0,3 - 0,4 

35 82 
LUBLIN-

ŁUSZCZÓW 

4+800 5+500 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Wólka 

0 - 0,07 

5+780 6+700 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,05 

7+100 7+700 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

8+300 9+200 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,03 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

35 82 
LUBLIN-

ŁUSZCZÓW 

9+700 10+300 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Wólka 

0 

10+600 11+000 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

12+020 12+764 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

36 82 
ŁUSZCZÓW-

ŁĘCZNA 

16+090 16+500 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Wólka 

0 

22+080 22+280 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

37 830 
LUBLIN- 

TOMASZOWICE 

4+300 4+800 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Jastków 

0 - 0,01 

6+280 6+950 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

7+550 8+700 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

9+800 10+850 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

37 830 
LUBLIN- 

TOMASZOWICE 
11+100 11+400 

Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Jastków 0 

38 835 
LUBLIN-
MĘTÓW 

10+100 12+300 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Głusk 0 - 3,5 

POWIAT Ł ĘCZYŃSKI  

39 82 
ŁĘCZNA 

/PRZEJŚCIE/ 

23+650 23+950 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 
Łęczna 

0 - 0,01 

24+300 24+600 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

POWIAT ŁUKOWSKI  

40 63 
ŁUKÓW 

/PRZEJŚCIE B/ 

301+360 302+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 
Łuków 

0 - 0,05 

302+100 302+227 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,02 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 
POWIAT PUŁAWSKI  

41 12h 
GR.WOJ.- 
ANIELIN 

1+450 1+550 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Puławy 0 - 0,01 

42 12i 
PUŁAWY 

OBWODNICA 
10+528 12+708 brak przekroczeń wartości dopuszczalnych Puławy 0 

43 824 
ŻYRZYN-
PUŁAWY 

0+350 0+700 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Końskowola, 
Puławy, Żyrzyn 

0 

1+450 1+500 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

3+320 4+010 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

5+580 6+200 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

44 
824 
824a 

PUŁAWY AL. 
PARTYZANTÓW 

10+550 11+700 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Puławy 0 - 0,02 

45 12 
PUŁAWY-

KOŃSKOWOLA 
562+600 563+150 

Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Puławy, 
Końskowola 

0 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

45 12 
PUŁAWY-

KOŃSKOWOLA 

564+020 564+400 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Puławy, 
Końskowola 

0 

564+520 564+620 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,5 

564+920 565+120 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

566+400 566+900 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

567+190 567+850 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 1,5 

567+930 568+650 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 4 

46 12 
KOŃSKOWOLA-

KURÓW 
576+900 577+555 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Końskowola, 
Kurów 

0 - 0,5 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

47 17 
MOSZCZANKA - 

ŻYRZYN 

86+300 86+820 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 
Żyrzyn 

0 - 0,15 

89+000 89+170 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

48 17 
ŻYRZYN - 
KURÓW 

111+000 111+950 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Żyrzyn, 
Końskowola 

0 

113+300 114+100 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 1 

114+100 114+300 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB, 5-10 dB oraz 10-15 dB. Pozostała zabudowa 
znajduje się w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń 

wartości dopuszczalnych lub znajdują się tereny 
o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 4,5 

49 801 PUŁAWY 118+356 118+527 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Puławy 0 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

49 801 PUŁAWY 

118+689 118+888 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB, oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Puławy 

7 - 9 

119+085 119+136 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 1 

120+470 121+744 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB, oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 3 

50 801 PUŁAWY 121+750 122+750 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Puławy 0 - 0,05 

51 824 PUŁAWY 12+600 16+600 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Puławy 0 - 10 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

52 830 NAŁĘCZÓW 

20+340 22+380 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Nałęczów 

0 - 0,1 

22+400 23+050 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB, 5-10 dB, 10-15 dB oraz 15-20 dB. Pozostała 
zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest brak 

przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się tereny 
o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

10 - 15 

23+050 23+450 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie, gdzie jest brak 

przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się tereny 
o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 

23+450 24+470 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB, 5-10 dB, 10-15 dB oraz 15-20 dB. Pozostała 
zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest brak 

przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się tereny 
o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

20 - 35 

24+600 25+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie 
jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 

się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,1 

25+320 25+800 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 
POWIAT RYCKI 

53 17 GR. WOJ.-RYKI 

76+100 76+520 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się 

tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 
Ryki 

0 - 0,05 

77+000 77+100 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się 

tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

54 17 
RYKI 

/PRZEJŚCIE/ 

81+650 82+600 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się 

tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 
Ryki 

0 - 0,35 

82+950 83+450 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się 

tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,05 

55 48 
DĘBLIN 

/PRZEJŚCIE A/ 
154+034 154+850 brak przekroczeń wartości dopuszczalnych Dęblin 0 

POWIAT ŚWIDNICKI 

56 12d 
PIASKI 

/OBWODNICA/ 
2+420 2+700 

Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Piaski 0 

57 12d 
PIASKI-

BISKUPICE 
3+541 

635+600 
4+200 

614+300 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych Piaski, Trawniki 0 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

58 17a 
PIASKI 

/PRZEJŚCIE/ 
0+980 1+020 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się 

tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Piaski 0,04 - 0,05 

POWIAT TOMASZOWSKI 

59 17 
TOMASZÓW 

LUB. 
/PRZEJŚCIE/ 

210+500 210+900 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB oraz 

5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Tomaszów 
Lubelski 

0 - 0,1 

210+950 211+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB oraz 

5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,1 

211+180 211+850 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się 

tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 1,1 

212+000 213+050 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB oraz 

5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 1 

213+600 213+720 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

59 17 
TOMASZÓW 

LUB. 
/PRZEJŚCIE/ 

213+930 214+020 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Tomaszów 
Lubelski 

0 

214+220 215+300 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się 

tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,1 

POWIAT ZAMOJSKI 

60 17 
CHOMĘCISKA 

DUŻE-ZAMOŚĆ 

168+400 171+100 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się 

tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Stary Zamość, 
Zamość 

0,04 - 0,05 

170+800 170+980 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

171+400 171+800 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

172+050 172+200 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

61 74d 
ZAMOŚĆ-
SITANIEC- 
ZAMOŚĆ 

0+213 0+978 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się 

tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Zamość 0 - 0,2 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

62 17 
ZAMOŚĆ-
WÓLKA 

ŁABUŃSKA 

179+122 182+400 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się 

tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Zamość, Łabunie 

0 - 0,5 

183+000 184+100 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się 

tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,1 

184+400 184+550 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

186+500 186+700 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się 

tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

187+000 188+100 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się 

tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,8 

188+400 188+750 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się 

tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,05 
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Tabela 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie województwa 
  lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi oraz  
  wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu  

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L DWN 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

62 17 
ZAMOŚĆ-
WÓLKA 

ŁABUŃSKA 
188+990 189+550 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się 

tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Zamość, Łabunie 0 - 0,05 

63 74 
ZAWADA-
ZAMOŚĆ 

264+749 265+450 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się 

tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Zamość 

0 - 0,03 

265+850 266+700 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się 

tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

266+780 271+013 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się 

tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,05 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 
POWIAT BIALSKI  

1 2 
MIĘDZYRZEC 

PODL.- 
WORONIEC 

616+700 617+050 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Biała Podlaska, 
Międzyrzec 

Podlaski 

0 - 0,01 

617+500 618+900 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB 

oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 1,8 

621+100 621+400 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

623+700 624+500 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

625+150 626+350 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

2 2 
WORONIEC-
BIAŁA PODL. 

626+400 626+600 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Biała Podlaska 

0 

626+780 626+850 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

627+000 629+100 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 



Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg 
 

 

Strona | 90  

Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

2 2 
WORONIEC-
BIAŁA PODL. 

629+650 630+500 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Biała Podlaska 0 

POWIAT BIŁGORAJSKI  

3 835 BIŁGORAJ 87+700 89+800 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB 

oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Biłgoraj 0 - 15 

4 835 
BIŁGORAJ-

MAJDAN NW 

89+800 90+170 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Biłgoraj, Księżpol 

0 - 0,01 

90+440 91+050 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0,05 - 0,10 

91+270 91+670 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,02 

91+830 93+500 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 
POWIAT HRUBIESZOWSKI  

5 74 
HRUBIESZÓW 
/PRZEJŚCIE1/ 

322+000 322+100 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Hrubieszów 

0 

322+500 322+550 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

322+700 322+750 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

POWIAT JANOWSKI  

6 19 
JANÓW LUB. 
/PRZEJSCIE/ 

382+850 383+100 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Janów Lubelski 

0 - 0,5 

383+300 383+400 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB 

oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,1 

385+100 386+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB 

oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 4 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

6 19 
JANÓW LUB. 
/PRZEJSCIE/ 

386+250 386+320 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB 

oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Janów Lubelski 0 - 1 

7 74 
JANÓW LUB. 
/PRZEJSCIE/ 

207+000 207+050 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Janów Lubelski 

0 - 0,01 

207+200 207+450 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB 

oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 1,8 

207+550 208+400 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,6 

208+590 209+100 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

POWIAT KRASNOSTAWSKI  

8 17 
PIASKI-

FAJSŁAWICE 
114+308 114+400 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Fajsławice 0 - 0,02 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

8 17 
PIASKI-

FAJSŁAWICE 

114+620 114+900 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Fajsławice 

0 - 0,02 

115+200 115+700 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

121+100 121+600 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,02 

121+790 121+900 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,15 

122+100 123+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,2 

123+100 123+450 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,1 

9 17 
KRASNYSTAW 

/OBWODNICA 2/ 
143+800 143+850 

Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Krasnystaw 0 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

9 17 
KRASNYSTAW 

/OBWODNICA 2/ 
144+720 144+818 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Krasnystaw 0 - 0,25 

10 17 
KRASNYSTAW- 
MAŁOCHWIEJ 

144+900 145+380 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB 

oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Krasnystaw 

0 - 0,7 

145+550 145+600 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,25 

145+820 146+100 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,05 

146+200 146+704 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,1 

11 17 
MAŁOCHWIEJ-

IZBICA 

146+704 146+850 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Krasnystaw, 
Izbica 

0 

147+300 147+350 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

 0 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

11 17 
MAŁOCHWIEJ-

IZBICA 

148+350 150+100 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Krasnystaw, 
Izbica 

0 - 0,05 

150+150 151+950 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,05 

152+300 152+700 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,05 

153+050 154+500 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,65 

154+850 155+051 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,05 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

12 17 
IZBICA-

CHOMĘCISKA 
DUŻE 

155+051 155+800 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Izbica 

0,05 - 0,35 

159+900 162+850 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,05 

POWIAT KRA ŚNICKI  

13 19 
NIEDRZWICA 

DUŻA-RUDNIK 
SZL. 

330+900 334+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Niedrzwica Duża, 
Strzyżewice, 

Wilkołaz 

0 - 1,5 

334+050 335+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 7 

335+100 335+400 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

13 19 
NIEDRZWICA 

DUŻA-RUDNIK 
SZL. 

335+800 336+250 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Niedrzwica Duża, 
Strzyżewice, 

Wilkołaz 

0 - 0,5 

336+520 337+700 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 1 

337+770 338+250 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 1 

338+400 339+700 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 1 

340+200 340+400 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 1 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

13 19 
NIEDRZWICA 

DUŻA-RUDNIK 
SZL. 

341+200 341+600 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Niedrzwica Duża, 
Strzyżewice, 

Wilkołaz 

0 - 1 

341+900 342+000 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

343+000 344+950 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 1,5 

345+020 345+300 

Pierwsza linia zabudowy- szkoły znajduje się w 
zasięgach oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  
0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 

w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 
dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 

wartościach dopuszczalnych 

0 
(teren szkoły) 

345+420 345+620 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,5 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

13 19 
NIEDRZWICA 

DUŻA-RUDNIK 
SZL. 

347+450 347+800 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych Niedrzwica Duża, 

Strzyżewice, 
Wilkołaz 

0 - 0,5 

349+250 349+691 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 1 

14 19 
RUDNIK SZL.- 

KRAŚNIK 

349+691 350+900 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Kraśnik, Wilkołaz 

0 - 0,2 

353+150 354+800 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 1,3 

354+900 355+400 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,4 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

15 19 
KRAŚNIK 

/OBWODNICA/ 

355+770 355+860 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Kraśnik 

0 

356+290 356+868 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,5 

16 19 
KRAŚNIK-
SŁODKÓW 

356+868 357+900 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Kraśnik 

0 - 0,1 

358+050 359+900 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,4 

360+100 360+500 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,1 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

17 74 
GR. WOJ.-
ANNOPOL 

175+550 175+700 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Annopol 

0 - 1 

175+950 177+899 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB, 5-10 dB oraz 10-15 dB. Pozostała zabudowa 
znajduje się w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń 

wartości dopuszczalnych lub znajdują się tereny 
o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 12 

18 74 
OLBIĘCIN-
KRAŚNIK 

197+641 198+050 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Kraśnik, Trzydnik 
Duży 

0 - 0,05 

199+550 200+950 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,15 

201+080 202+500 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,25 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

19 833 
KRAŚNIK 

FABRYCZNY 

20+750 21+890 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Kraśnik 

0 - 1 

22+100 25+100 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 1 

20 833 KRAŚNIK 

25+100 25+650 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Kraśnik 

0 - 0,1 

25+900 26+130 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

POWIAT LUBARTOWSKI  

21 19 KOCK-FIRLEJ 

260+600 261+550 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB, 5-10 dB oraz 10-15 dB. Pozostała zabudowa 
znajduje się w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń 

wartości dopuszczalnych lub znajdują się tereny 
o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Firlej, 
Kock 

0 - 11 

261+600 261+800 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

21 19 KOCK-FIRLEJ 

262+970 263+050 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Firlej, 
Kock 

0 

263+220 263+410 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 1 

263+550 264+350 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,1 

266+200 266+680 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 1 

270+700 271+560 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,1 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

22 19 
FIRLEJ-

LUBARTÓW 

271+790 271+950 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Firlej, Lubartów 

0 - 0,5 

278+800 278+900 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

279+800 279+900 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 1 

280+250 280+300 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,5 

23 19a 
LUBARTÓW 

/OBWODNICA/ 

0+700 1+200 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Lubartów 

0 

1+900 2+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,05 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

23 

19a 

LUBARTÓW 
/OBWODNICA/ 

2+480 2+500 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Lubartów 

0 

3+500 3+600 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

103677L 1+900 2+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,05 

24 19 
LUBARTÓW-

ŁUCKA 
287+751 288+980 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Lubartów 0 - 0,25 

25 19 ŁUCKA-NIEMCE 

288+980 289+200 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Lubartów 

0 - 0,5 

289+850 290+100 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 1 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

25 19 ŁUCKA-NIEMCE 

295+080 295+200 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Lubartów 

0 - 0,5 

295+880 296+400 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 1 

296+800 297+053 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 11 

POWIAT LUBELSKI  

26 12 
KURÓW-

ZAGRODY 

577+554 579+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB, 5-10 dB oraz 10-15 dB. Pozostała zabudowa 
znajduje się w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń 

wartości dopuszczalnych lub znajdują się tereny 
o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Garbów 

0 - 10,5 

579+250 579+350 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 1 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

26 12 
KURÓW-

ZAGRODY 

579+900 581+350 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Garbów 

0 

581+780 581+950 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,05 

582+100 582+830 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB, 5-10 dB oraz 10-15 dB. Pozostała zabudowa 
znajduje się w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń 

wartości dopuszczalnych lub znajdują się tereny 
o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 4 

582+920 583+750 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB, 5-10 dB oraz 10-15 dB. Pozostała zabudowa 
znajduje się w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń 

wartości dopuszczalnych lub znajdują się tereny 
o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 5 

583+950 584+200 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 1 

584+250 584+670 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

27 12 
ZAGRODY-
GARBÓW 

584+700 585+500 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Garbów 

0 - 1 

585+750 586+600 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB, 5-10 dB oraz 10-15 dB. Pozostała zabudowa 
znajduje się w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń 

wartości dopuszczalnych lub znajdują się tereny 
o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 25 

587+100 588+400 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB, 5-10 dB oraz 10-15 dB. Pozostała zabudowa 
znajduje się w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń 

wartości dopuszczalnych lub znajdują się tereny 
o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 3 

588+700 588+800 

Pierwsza linia zabudowy- szpital znajduje się 
w zasięgach oddziaływania hałasu o poziomie 

przekroczeń 0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 
(teren 

szpitala) 

589+150 591+050 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 2 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

28 12 
GARBÓW-
LUBLIN 

591+050 591+400 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Garbów, Jastków 

0 - 0,01 

591+900 593+100 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,05 

593+200 593+750 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

593+900 594+800 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,5 

595+100 595+900 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,5 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

28 12 
GARBÓW-
LUBLIN 

596+000 596+070 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Garbów, Jastków 

0 - 0,05 

596+450 596+550 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

597+300 597+530 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,5 

597+680 598+720 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 8 

599+500 600+200 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

600+400 600+800 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

28 12 
GARBÓW-
LUBLIN 

600+850 601+300 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Garbów, Jastków 

0 - 0,5 

601+420 601+520 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,5 

601+750 602+200 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,5 

29 12 
LUBLIN-

KALINÓWKA 
617+190 617+220 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Głusk 0 - 0,05 

30 12 
KALINÓWKA-
ŚWIDNIK 
(KRĘPIEC) 

617+400 618+250 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Głusk 0 - 0,35 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

30 12 
KALINÓWKA-
ŚWIDNIK 
(KRĘPIEC) 

618+350 619+210 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Głusk 0 - 0,05 

31 12 
ŚWIDNIK 

(KRĘPIEC)-
PIASKI 

619+250 619+700 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Głusk 

0 - 0,4 

620+350 621+600 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,6 

621+800 622+800 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,15 

623+400 623+470 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

624+300 624+400 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

31 12 
ŚWIDNIK 

(KRĘPIEC)-
PIASKI 

624+550 624+680 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Głusk 

0,45 - 0,5 

625+590 625+920 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w 
zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0,35 - 0,7 

626+100 626+200 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

626+550 626+850 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,05 

627+300 628+400 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,1 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

31 12 
ŚWIDNIK 

(KRĘPIEC)-
PIASKI 

628+600 629+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Głusk 

0 - 0,05 

629+400 630+350 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB, 5-10 dB oraz 10-15 dB. Pozostała zabudowa 
znajduje się w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń 

wartości dopuszczalnych lub znajdują się tereny 
o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,15 

32 19 
NIEMCE-

CIECIERZYN 

297+053 298+650 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w 
zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Niemce 

0 - 12 

301+080 301+680 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w 
zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 1 

301+900 302+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,5 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

33 19 
CIECIERZYN-

LUBLIN 

302+700 303+250 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Niemce, Wólka 

0 - 0,2 

304+300 305+600 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,2 

305+800 305+900 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

1,2 - 1,3 

34 19 
LUBLIN-

NIEDRZWICA 
DUŻA 

318+430 320+100 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Konopnica 

0 - 0,5 

321+000 321+100 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

34 19 
LUBLIN-

NIEDRZWICA 
DUŻA 

321+620 321+690 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Konopnica 

0 - 0,1 

322+100 322+250 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

322+950 323+750 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,5 

326+100 326+400 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,5 

326+700 326+800 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

327+500 327+600 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

328+350 329+500 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

34 19 
LUBLIN-

NIEDRZWICA 
DUŻA 

329+700 330+700 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Konopnica 

0 - 4,5 

330+800 330+908 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w 
zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 1 

35 82 
LUBLIN-

ŁUSZCZÓW 

4+800 6+620 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Wólka 

0 - 0,07 

7+100 7+700 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

8+450 10+300 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,02 

10+600 11+200 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 



Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg 
 

 

Strona | 118  

Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

35 82 
LUBLIN-

ŁUSZCZÓW 
11+350 12+764 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Wólka 0 - 0,06 

36 82 
ŁUSZCZÓW-

ŁĘCZNA 

12+800 13+000 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Wólka 

0 

16+050 16+500 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

21+400 22+270 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

37 830 
LUBLIN-

TOMASZOWICE 

4+300 4+820 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Jastków 

0 

6+280 6+940 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

7+480 10+410 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

10+590 11+410 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

38 835 
LUBLIN-
MĘTÓW 

10+100 12+300 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się  
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Głusk 0 - 1,2 

POWIAT Ł ĘCZYŃSKI  

39 82 
ŁĘCZNA 

/PRZEJŚCIE/ 

22+653 22+750 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Łęczna 

0 

23+650 23+980 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,01 

24+300 24+620 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,02 

25+000 25+220 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

POWIAT ŁUKOWSKI  

40 63 
ŁUKÓW 

/PRZEJŚCIE B/ 
301+340 302+227 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Łuków 0 - 4,5 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 
POWIAT PUŁAWSKI  

41 12h 
GR.WOJ.- 
ANIELIN 

0+000 0+900 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Puławy 

0 - 0,03 

1+050 1+200 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0,05 - 0,08 

1+450 1+550 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0,15 - 0,18 

0+400 0+600 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

42 12i 
PUŁAWY 

OBWODNICA 
10+780 10+820 

Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Puławy 0 

43 824 
ŻYRZYN-
PUŁAWY 

0+350 0+700 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych Końskowola, 

Puławy, Żyrzyn 

0 

1+450 1+500 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

43 824 
ŻYRZYN-
PUŁAWY 

3+320 4+200 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Końskowola, 
Puławy, Żyrzyn 

0 - 0,1 

5+550 6+200 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB 

oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 1,2 

44 
824 
824a 

PUŁAWY AL. 
PARTYZANTÓW 

10+550 12+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w 
zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Puławy 0 - 9,5 

45 12 
PUŁAWY-

KOŃSKOWOLA 

562+600 564+420 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Puławy, 
Końskowola 

0 - 8 

564+500 564+650 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,5 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

45 12 
PUŁAWY-

KOŃSKOWOLA 

564+920 565+150 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Puławy, 
Końskowola 

0 - 0,5 

566+400 567+850 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w 
zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 2 

567+930 568+735 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w 
zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 8 

46 12 
KOŃSKOWOLA-

KURÓW 

568+790 568+870 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych Końskowola, 

Kurów 

0 - 0,05 

576+800 577+554 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w 
zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 2,5 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

47 17 
MOSZCZANKA - 

ŻYRZYN 

86+133 87+000 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w 
zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Żyrzyn 

0 - 0,45 

89+000 89+200 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0,1 - 0,15 

90+300 90+650 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0,05 - 0,1 

95+220 95+300 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,05 

48 17 
ŻYRZYN - 
KURÓW 

102+580 102+920 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Żyrzyn, 
Końskowola 

0 - 0,05 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

48 17 
ŻYRZYN - 
KURÓW 

109+800 110+100 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Żyrzyn, 
Końskowola 

0 

110+700 111+950 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 

0-5 dB oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 1 

113+300 114+308 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB, 5-10 dB oraz 10-15 dB. Pozostała zabudowa 
znajduje się w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń 

wartości dopuszczalnych lub znajdują się tereny 
o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 7 

49 801 PUŁAWY 

118+356 118+527 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Puławy 

0 

118+689 118+888 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 2 

119+085 119+136 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,5 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

49 801 PUŁAWY 120+470 121+744 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Puławy 0 - 4 

50 801 PUŁAWY 121+750 122+750 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Puławy 0 - 0,3 

51 824 PUŁAWY 12+600 16+600 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

Puławy 0 - 0,1 

52 830 NAŁĘCZÓW 

20+340 21+970 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie, gdzie jest brak 

przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się 
tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Nałęczów 

0 

21+970 22+440 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,1 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

52 830 NAŁĘCZÓW 

22+440 23+050 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

15-20 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB,  

5-10 dB oraz 10-15 dB. 

Nałęczów 

2 - 2,5 

23+060 23+450 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,1 

23+450 24+470 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

15-20 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB,  

5-10 dB oraz 10-15 dB. 

6,5 - 7 

24+530 25+040 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń  

0-5 dB. Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, 
gdzie jest brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub 

znajdują się tereny o nieokreślonych wartościach 
dopuszczalnych 

0 - 0,1 

25+140 25+800 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie, gdzie jest brak 

przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują się 
tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 
POWIAT RYCKI  

53 17 GR. WOJ.-RYKI 

76+100 76+520 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB 

oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Ryki 

0,3 - 0,7 

76+950 77+100 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB 

oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,15 

54 17 
RYKI 

/PRZEJŚCIE/ 

81+350 83+450 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB 

oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Ryki 

0 - 55 

85+000 85+370 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

55 48 
DĘBLIN 

/PRZEJŚCIE A/ 

154+200 154+350 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Dęblin 

0 

154+570 154+700 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 
POWIAT ŚWIDNICKI  

56 12d 
PIASKI 

/OBWODNICA/ 
2+400 2+900 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Piaski 0 - 0,01 

57 12d 
PIASKI-

BISKUPICE 

635+820 636+250 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

Piaski, Trawniki 

0 

638+000 638+100 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

640+500 641+300 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 

58 17a 
PIASKI 

/PRZEJŚCIE/ 

0+270 0+400 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Piaski 

0 - 0,01 

0+980 1+040 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,15 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 
POWIAT TOMASZOWSKI  

59 17 
TOMASZÓW 

LUB. 
/PRZEJŚCIE/ 

210+500 211+100 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB 

oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

Tomaszów 
Lubelski 

0 - 1,5 

211+180 211+850 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB 

oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 19 

211+900 213+050 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB 

oraz 5-10 dB. Pozostała zabudowa znajduje się 
w zasięgach, gdzie jest brak przekroczeń wartości 

dopuszczalnych lub znajdują się tereny o nieokreślonych 
wartościach dopuszczalnych 

0 - 1,5 

213+600 214+000 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

214+200 215+300 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 1,5 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 
POWIAT ZAMOJSKI  

60 17 
CHOMĘCISKA 

DUŻE-ZAMOŚĆ 

162+951 165+200 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Stary Zamość, 
Zamość 

0 - 0,05 

168+300 171+200 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,30 

171+420 172+200 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

61 74d 
ZAMOŚĆ-
SITANIEC- 
ZAMOŚĆ 

0+213 0+978 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Zamość 0 - 0,04 

62 17 
ZAMOŚĆ-
WÓLKA 

ŁABUŃSKA 

179+122 182+400 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Zamość, Łabunie 

0 - 0,55 

183+000 184+200 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,15 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

62 17 
ZAMOŚĆ-
WÓLKA 

ŁABUŃSKA 

184+400 184+550 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Zamość, Łabunie 

0,1 - 0,15 

186+400 186+600 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,05 

186+900 188+200 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,55 

188+400 188+750 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,05 

188+990 189+800 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0,05 - 0,15 

190+600 190+650 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,01 
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Tabela 9. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie odcinków dróg na terenie 
   województwa lubelskiego, objętych niniejszym Programem - orientacyjny kilometraż analizowanego odcinka drogi 
  oraz wartość wskaźnika M 

Lp. Numer drogi Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku wyrażone wskaźnikiem L N 
Gmina 

Wartość 
wskaźnika M  

od do 

63 74 
ZAWADA-
ZAMOŚĆ 

264+749 265+650 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

Zamość 

0 - 0,01 

265+950 266+650 
Stwierdzono występowanie przekroczeń dopuszczalnego 
poziomu hałasu na terenach podlegających ustawowej 
ochronie przy jednoczesnym braku osób narażonych 

0 

266+780 271+013 

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgach 
oddziaływania hałasu o poziomie przekroczeń 0-5 dB. 

Pozostała zabudowa znajduje się w zasięgach, gdzie jest 
brak przekroczeń wartości dopuszczalnych lub znajdują 
się tereny o nieokreślonych wartościach dopuszczalnych 

0 - 0,05 
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3. Wyszczególnienie kierunków i zakresów działań niezbędnych do przywrócenia 
dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku  

 
Wśród podstawowych kierunków i zakresów działań niezbędnych do przywrócenia 
dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku, w ujęciu ogólnym można wyróżnić 
następujące metody i środki redukcji hałasu: 
 

� realizacja planów inwestycyjnych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, polegająca na budowie dróg 
alternatywnych i obwodnic, 

� realizacja podjętych planów inwestycyjnych przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, polegająca na: 
o rozbudowie istniejących dróg, 
o remontach istniejących dróg, w tym tych mających na celu podwyższenie 

standardów dróg (m.in. wymianę nawierzchni drogi na „cichą” w tym 
nawierzchnię SMA),  

� realizacja działań związanych z poprawą płynności ruchu pojazdów: 
o uspokajanie ruchu poprzez tworzenie pasów rozdzielających dróg, w tym m.in. 

wysepek drogowych, 
o budowa skrzyżowań bezkolizyjnych, w tym rond uspokajających ruch, 
o wprowadzanie elektronicznych systemów sterowania ruchem, 

� wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej, 
� ograniczenie transportu, szczególnie ciężkiego w strefach z gęsto ulokowaną 

zabudową chronioną, zwłaszcza mieszkaniową, 
� ograniczenie prędkości strumienia pojazdów przy zachowaniu płynności ruchu, 
� kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ograniczeń prędkości pojazdów poprzez 

zabudowę systemu odcinkowego pomiaru prędkości pojazdów,  
� wprowadzenie środków biernej redukcji hałasu np. w postaci ekranów 

dźwiękochłonnych, dyfraktorów akustycznych, nasypów i tuneli akustycznych, 
� wprowadzenie prawidłowej polityki planowania przestrzennego szczególnie na 

terenach silnie zurbanizowanych - unikanie wprowadzania obiektów podlegających 
ochronie przed hałasem, wprowadzenie do MPZP zapisów sprzyjających ograniczeniu 
zagrożenia hałasem np. rozgraniczenie terenów ze względu na przeznaczenie lub 
zmianę funkcji terenu, 

� edukacja społeczna, 
� ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w pobliżu dróg, gdzie nie istnieje 

możliwość zastosowania innych rozwiązań redukcji hałasu. 
 
W celu przywrócenia pożądanego klimatu akustycznego na terenach wzdłuż odcinków dróg 
objętych Programem, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku, z katalogu w/w możliwych środków ograniczania emisji hałasu 
wybrano następujące zadania: 
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1. Zadania nieinwestycyjne: 
� Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach zabudowanych, 
� Analiza możliwości zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

(MPZP), 
� Ograniczenie ruchu pojazdów powyżej 3,5 t., 
� Wprowadzenie strefy wolnej od ruchu, 
� Edukacja społeczna, 
� Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania. 

 
2. Zadania inwestycyjne: 

� Realizacja planów inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, 

� Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię SMA, 
� Budowa ekranów dźwiękochłonnych, 
� Wprowadzanie zieleni ozdobnej izolacyjnej. 

 
W celu określenia odpowiednich zadań, gwarantujących przywrócenie poziomów hałasu do 
poziomów dopuszczalnych przeprowadzono badania numeryczne, w procesie cyklicznej 
optymalizacji modelu ciągu komunikacyjnego. Dostępne metody ograniczenia hałasu zostały 
zweryfikowane poprzez: 

� analizy ruchu pojazdów: 
o występującej i prognozowanej struktury i natężenia ruchu, 
o występujących i nakazanych oznakowaniem prędkości ruchu pojazdów, 
o stosowanych elementów uspokajania ruchu pojazdów, 
o stosowanych metod kontroli prędkości ruchu pojazdów, 

� analizy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (konfiguracja terenu), 
� analizy numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu. 

 
Do zastosowań wybrano te zadania, które przynoszą największą korzyść środowiskową, są 
możliwe do realizacji i wymagają najmniejszych nakładów finansowych. W wyborze 
zaproponowanych działań mających na celu poprawę klimatu akustycznego zastosowano 
kryterium skuteczności akustycznej środków redukcji hałasu w odniesieniu do istniejących 
zagrożeń. W pierwszej kolejności wprowadzono działania inwestycyjne realizowane przez 
zarządców dróg. W następnej kolejności zaproponowano zastosowanie działań 
inwestycyjnych, to jest wymianę nawierzchni drogi na „cichą”. W dalszej kolejności 
wprowadzono działania w postaci budowy ekranów dźwiękochłonnych, uwzględniając 
charakterystykę terenu oraz zabudowy. Dodatkowym rozwiązaniem inwestycyjnym jest 
wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej. W skrajnych sytuacjach, gdy żadne z działań nie 
przyniosło oczekiwanych rezultatów zdecydowano się na ustanowienie obszaru 
ograniczonego użytkowania. Niezależnie od działań inwestycyjnych wprowadzono działania 
nieinwestycyjne, które należy realizować od pierwszych lat obowiązywania Programu. 
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Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych działań inwestycyjnych 
i nieinwestycyjnych przewidzianych w Programie. 
 
Zadania nieinwestycyjne: 
� Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu polega na zastosowaniu działań kontrolnych 

przestrzegania prędkości pojazdów lub wprowadzeniu odcinkowego pomiaru prędkości 
pojazdów przez organy do tego uprawnione. 

� Analiza możliwości zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
polegających na zmianie przeznaczenia terenu oraz wyznaczeniu linii zabudowy. Zmiana 
przeznaczeni funkcji terenu polega na zmianie funkcji terenu, o których mowa w tabeli 3, 
liczbie porządkowej 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, na rodzaj 
terenu, o którym mowa w liczbie porządkowej 3 w/w tabeli. Zmiana ta polegać powinna 
przede wszystkim na określeniu terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych lub terenów mieszkalno-usługowych w miejscu gdzie dotychczas 
wskazuje się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, tereny domów opieki 
społecznej oraz tereny szpitali w miastach. Ponadto analiza miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego powinna polegać na analizie możliwości wyznaczenia 
linii zabudowy w oparciu poziomy hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów. 
Wyznaczając linię zabudowy należy uwzględnić parametry techniczne nieprzekraczalnej 
linii zabudowy z uwzględnieniem wytycznych projektowania, dotyczących minimalnej 
odległości budynków mieszkalnych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, mierzonej od 
zewnętrznej krawędzi jezdni. 

� Ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich powyżej 3,5 t, stosuje się szczególnie w centrach 
miast, z wyłączeniem ograniczenia dla pojazdów dostawczych czy służb miejskich. 
Działanie to jest możliwe do realizacji po wprowadzeniu niższej kategorii drogi 
w związku z realizacją planów inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, polegających na budowie dróg 
alternatywnych i obwodnic. 

� Wprowadzenie strefy wolnej od ruchu pojazdów dotyczy głównie terenów objętych strefą 
ochronną „A” uzdrowiska, która podlega szczególnej ochronie akustycznej. Przy 
wprowadzeniu niniejszego zadania występuje konieczność przekierowania ruchu 
pojazdów, a w miejscu dotychczasowego odcinka wprowadzenie zmiany kategorii drogi 
lub wprowadzenie strefy ruchu pieszego. 

� Edukacja społeczna, jako promocja ekologicznych pojazdów, ich użytkowania oraz 
proekologicznego zarządzania na terenach gmin. Edukacja społeczna powinna być 
prowadzona w sposób ciągły podczas trwania działań naprawczych zawartych 
w niniejszym Programie   

� Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania następuje, gdy mimo zastosowania 
dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być 
dotrzymane standardy jakości środowiska - zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 
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2001 r. Prawo ochrony środowiska. Takie rozwiązanie zaproponowano jedynie 
w miejscach, gdzie mimo zastosowania wszelkich możliwych do wdrożenia metod 
i środków redukcji hałasu, nie jest możliwe dotrzymanie dopuszczalnych poziomów 
hałasu. Zadanie to zaliczono do zadań nieinwestycyjnych, jednak jego zastosowanie 
wprowadza skutki finansowe, które obciążają zarządców dróg. 
 

Zadania inwestycyjne: 
� Realizacja planów inwestycyjnych zarządców dróg. Budowa nowych odcinków dróg 

i obwodnic miast pozwoli na wyprowadzenie ruchu pojazdów z terenów zabudowanych. 
Według pomiarów GPR realizowanych przez zarządzających drogami, nowe inwestycje 
drogowe przyczyniają się do redukcji natężenia ruchu pojazdów średnio o 30% wobec 
stanu poprzedniego. Budowa nowych odcinków dróg warunkuje skuteczność innych 
działań przewidzianych w Programie. 

� Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię SMA. Właściwości 
akustyczne cichych nawierzchni otrzymuje się dzięki odpowiedniemu doborowi 
i wykonaniu warstw ścieralnych betonu asfaltowego, które umożliwiają redukcję emisji 
hałasu od 3 do 5 dB. Nawierzchnie tego typu wymagają nadzorowania ich stanu 
użyteczności. Warstwy SMA, wykonane na bazie kruszywa o zróżnicowanej 
charakterystyce i składzie mieszanki mineralno-asfaltowej odznaczają się wyższą 
skutecznością od betonów asfaltowych. W przypadku SMA6+8 (uziarnienie kruszywa) 
z zawartością wolnych przestrzeni 13,9% i udziału asfaltu 6,5% pozwala na 
zredukowanie generowania dźwięków o 3,7dB4 w porównaniu do betonu asfaltowego 
AC11. 

� Budowa ekranów dźwiękochłonnych stosowana jest wtedy, gdy zastosowanie innych 
metod redukcji hałasu okazuje się niewystarczające. Stosowane ekrany dzielą się na 
ekrany pochłaniające i ekrany odbijające. Efektywna wysokość ekranów akustycznych 
powinna wynosić od 3 do 6 m, przy czym niższe ekrany mogą być stosowane na szczycie 
wałów ziemnych, lub na nasypie, w przypadku, gdy droga prowadzona jest w wykopie. 
Zabudowa ekranów przeciwhałasowych powinna spełniać wymagania akustyczne, 
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi projektowania urządzeń przeciwhałasowych. 
Wskazane jest zastosowanie ekranów obustronnie pochłaniających o klasie pochłaniania 
A4 wg PN-EN 1793-1:2013 i klasie izolacyjności B3 wg PN-EN 1793-2:2013. 
W miejscach, gdzie zastosowanie ekranów pochłaniających wpłynęłoby na 
bezpieczeństwo ruchu, w tym przede wszystkim na widoczność dopuszcza się stosowanie 
ekranów przeźroczystych o klasie izolacyjności B3 wg PN-EN 1793-2:2013. Przewiduje 
się, iż ekrany akustyczne będą zlokalizowane w pasie drogowym. Przeźroczystość 
urządzeń przeciwhałasowych jest podzielona na kategorie: przeźroczystości statycznej 
i dynamicznej. Przeźroczystość statyczna jest definiowana przy względach estetycznych 
(dostępu światła). Natomiast przeźroczystość dynamiczna jest definiowana, jako 
zapewnienie orientacji przestrzennej użytkowników dróg. W wypełnieniach ekranów 
akustycznych przeźroczystych zaleca się stosowane płyt poliwęglanowych 

                                                 
4  źródło: Gardziejczyk Władysław. Nawierzchnie redukujące hałas toczenia pojazdów samochodowych -
 ogólna charakterystyka i kryteria oceny ich hałaśliwości. Wydawnictwo Ekkom Sp. z o.o. 2013 
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wzmacnianych włóknami poliamidowymi. Płyty te są dobrym rozwiązaniem w ekranach 
akustycznych, jako uzupełnienie w miejscach o wymaganej widoczności. W zależności 
od zabarwienia, płyty cechują się różną transmisja światła od 50 do 83%. W Programie 
zaleca się stosowanie ekranów obustronnie pochłaniających z uwzględnieniem kaset 
przeźroczystych w punktach widoczności. Posadowienie ekranów rozwiązuje się zwykle 
poprzez zastosowanie fundamentów palowych. W uzasadnionych przypadkach stosuje się 
również posadowienie bezpośrednie na stopach fundamentowych, ławach lub ścianach 
oporowych. Przyjmuje się, że ekrany o długości większej niż 400 m powinny być 
zaopatrzone w drogi ewakuacyjne w razie wypadku. Wraz z wprowadzeniem ekranów 
należy stosować drzwi ewakuacyjne o wysokości min. 2,10 m (jeżeli jest on niższy, 
równą pełnej wysokości ekranu) i szerokości min. 0,90 m. Wymagane są również 
systemy „zakładek” polegające na wstawianiu części sekcji ekranu poza linię ekranu 
z zachowaniem odpowiedniej długości zakładki. Projektowanie ekranów akustycznych 
wiąże się z koniecznością rozwiązania problemów akustycznych, architektonicznych 
i konstrukcyjnych. Przy wyborze rozwiązań projektowych należy uwzględniać odbiór 
ekranu przez mieszkańców oraz zminimalizować skutki wizualnej zmiany przestrzeni. 
Ekrany przeciwhałasowe nie powinny być postrzegane jako elementy obce i obniżać 
walory otoczenia. Każdorazowa zabudowa ekranów akustycznych wymaga 
indywidualnego projektu budowlanego i akustycznego. 

� Ograniczenie emisji dźwięku poprzez nasadzenie zieleni, jest mało efektywnym 
sposobem ochrony przed ponadnormatywną emisją dźwięków. Drzewa w stanie 
ulistnionym redukują poziom hałasu od 0,02 do 0,35 dB na 1 m szerokości przeszkody, 
a w stanie bezlistnym od 0,01 do 0,2 dB5.  
Jednak pasy zieleni izolacyjnej pełnią także rolę filtra chroniącego przed niektórymi 
zanieczyszczeniami powietrznymi oraz pyłem pochodzącym z dróg. Prawidłowo 
zaprojektowane pasy zieleni powinny składać się z roślinności tworzącej wielopiętrowe 
ściany od niskich krzewów po drzewa wysokie. 

 
W przypadku braku technicznych możliwości wprowadzenia działań naprawczych 
określonych w Programie, dopuszcza się zastosowanie alternatywnych działań korygujących, 
których skuteczność redukcji poziomu dźwięku będzie odpowiadać skuteczności rozwiązań 
przewidzianych w Programie.  
W tabeli 10 przedstawiono wybrane koncepcje działań niezbędnych do przywrócenia 
dopuszczalnych poziomów dźwięków w środowisku, w kolejności występowania najwyższej 
wartości wskaźnika M.  
 
 

                                                 
5  źródło: Engel Zbigniew. Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Warszawa. PWN, 2001 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

1 17 
RYKI  

/PRZEJŚCIE/ 

81+350 85+370 
Budowa drogi S17 granica woj. 
lubelskiego i mazowieckiego- Kurów Zarządzający drogą krajową 

0 - 55 

81+350 85+370 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

81+350 85+370 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

81+300 83+500 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

81+300 83+500 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy 

2 835 BIŁGORAJ 

87+700 89+800 
Budowa obwodnicy północnej 
w Biłgoraju 

Zarządzający drogą wojewódzką, 
Samorząd gminy 

0 - 50 

87+700 89+800 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

87+700 89+800 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

87+700 89+800 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą wojewódzką 

87+700 89+800 
Ograniczenie ruchu pojazdów powyżej 
3,5 t. 

Zarządzający drogą wojewódzką 

3 830 NAŁĘCZÓW 

20+340 25+800 Budowa obwodnicy Nałęczowa Zarządzający drogą wojewódzką 0 - 35 

20+340 25+800 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 
0 - 35 

20+340 25+800 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

23+450 24+470 Wprowadzenie strefy wolnej od ruchu Rada gminy  20 - 35 

22+400 23+050 Wprowadzenie strefy wolnej od ruchu Rada gminy  10 - 15 

20+340 25+000 
Ograniczenie ruchu pojazdów powyżej 
3,5 t. 

Zarządzający drogą wojewódzką 0 - 0,1 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

4 12 
ZAGRODY- 
GARBÓW 

584+700 591+050 
Budowa drogi ekspresowej S17 Kurów 
- Lublin - Piaski ,odcinek Kurów 
(w. Sielce S12/17) - w. Bogucin 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 25 

584+700 591+050 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

584+700 591+050 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

584+678 591+095 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

585+850
(stronaP) 

586+100
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

587+700
(stronaL) 

588+400
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 0 - 3 

586+050
(stronaL) 

586+350
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 
0 - 2 

589+650
(stronaP) 

589+700
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

587+150
(stronaL) 

587+300
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 0 - 1 

586+050
(stronaL) 

586+100
(stronaL) 

Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy  0 - 25 

584+800
(stronaL) 

584+400
(stronaL) 

Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy  
0 - 2 

589+100
(stronaP) 

589+400
(stronaP) 

Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy  

585+750
(stronaL) 

585+850
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową teren szkoły 

588+700
(stronaP) 

588+800
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową teren szpitala 

585+400
(stronaL) 

585+500
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 0 - 2 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

4 12 
ZAGRDY- 
GARBÓW 

586+350
(stronaL) 

586+550
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 2 

587+100
(stronaP) 

587+700
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

589+400
(stronaL) 

589+900
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

590+200
(stronaL) 

590+700
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

586+100
(stronaP) 

586+500
(stronaP) 

Ustanowienie obszaru ograniczonego 
użytkowania 

Rada powiatu 

587+730
(stronaP) 

588+320
(stronaP) 

Ustanowienie obszaru ograniczonego 
użytkowania 

Rada powiatu 

5 17 
TOMASZÓW 

LUB. /PRZEJŚCIE/ 

210+500 215+300 
Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski 
- Hrebenne S17 obwodnica 
Tomaszowa  Lubelskiego 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 19 

210+500 215+300 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

210+500 215+300 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

210+400 215+300 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

210+141 215+330 
Ograniczenie ruchu pojazdów powyżej 
3,5 t. 

Zarządzający drogą krajową 

211+980
(stronaP) 

212+250
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 
0 - 2  

tereny szpitala, 
szkoły 

212+250
LP 

212+450
LP 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 
0 - 2 

 tereny szpitala, 
szkoły 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

6 74 
GR.WOJ.- 
ANNOPOL 

175+550 177+899 
Budowa drogi krajowej NR 74 granica 
woj. lubelskiego i świętokrzyskiego - 
Kra śnik 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 12 175+550 177+889 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

175+550 177+889 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

175+500 177+889 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

176+300
(stronaL) 

176+550
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 
0 - 3  

tereny szkoły 
177+600
(stronaL) 

177+900
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 0 - 5 

175+550
(stronaP) 

175+700
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 
0 - 1 

176+360
(stronaP) 

176+450
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

177+100 177+500 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy  0 - 12 

177+750 177+889 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy  0 - 5 

175+900
(stronaL) 

176+300
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 0 - 2 

177+100 177+500 
Ustanowienie obszaru ograniczonego 
użytkowania 

Rada powiatu 0 - 12 

176+750 176+950 
Ustanowienie obszaru ograniczonego 
użytkowania 

Rada powiatu 5 - 7 

7 19 KOCK-FIRLEJ 
260+600 271+560 

Budowa drogi S19 Obwodnica Kocka 
i Woli Skromowskiej 

Zarządzający drogą krajową 
0 - 11 

260+600 271+560 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

7 19 KOCK-FIRLEJ 

260+600 271+560 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

0 - 11 

260+355 261+800 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 0 - 11 

262+900 264+400 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 
0 - 1 

270+700 271+600 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

260+750
(stronaL) 

261+000
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

0 - 11 

260+970
(stronaP) 

261+100
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

261+300
(stronaP) 

261+350
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

261+300
(stronaL) 

261+500
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

262+950
(stronaL) 

263+050
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 0 - 2 

263+550
(stronaL) 

264+320
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

0 - 1 

263+700
(stronaP) 

263+950
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

264+100
(stronaP) 

264+270
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

266+200
(stronaP) 

266+300
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

260+600 261+500 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy 0 - 11 

270+700 271+500 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy 
0 - 1 266+300

(stronaP) 
266+650
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

7 19 KOCK-FIRLEJ 

271+000
(stronaL) 

271+100
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 11 271+300
(stronaL) 

271+500
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

261+100 261+300 
Ustanowienie obszaru ograniczonego 
użytkowania 

Rada powiatu 

8 12 
KURÓW-

ZAGRODY 

577+554 584+670 
Budowa drogi ekspresowej S17 Kurów 
- Lublin - Piaski, odcinek Kurów 
(w. Sielce S12/17) - w. Bogucin 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 10,5 

577+554 584+670 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

577+554 584+670 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

577+554 584+678 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

577+970
(stronaP) 

578+800
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

578+050
(stronaL) 

578+100
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

578+150
(stronaL) 

578+600
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

578+960
(stronaL) 

578+000
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

582+900
(stronaP) 

582+980
(stronaP) Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

0 - 5 
583+460
(stronaP) 

583+750
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

583+600
(stronaL) 

583+750
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

582+100
(stronaL) 

582+300
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 0 - 4 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

8 12 
KURÓW-

ZAGRODY 

582+400
(stronaL) 

582+600
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

0 - 4 582+300
(stronaP) 

582+630
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

582+750
(stronaP) 

582+850
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

579+250
(stronaP) 

579+370
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 
0 - 1 

583+950
(stronaP) 

584+100
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

577+554 578+400 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy  0 - 10,5 

582+900 583+700 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy  0 - 5 

578+600
(stronaL) 

578+700
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 
0 - 10,5 

578+800
(stronaP) 

578+900
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

583+460
(stronaL) 

583+600
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 0 - 5 

582+300
(stronaL) 

582+400
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 0 - 4 

583+900
(stronaL) 

584+650
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 0 - 1 

581+800
(stronaL) 

581+950
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 
0 - 0,05 

580+000
(stronaP) 

580+550
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

577+600
(stronaL) 

578+000
(stronaL) 

Ustanowienie obszaru ograniczonego 
użytkowania 

Rada powiatu 0 - 10,5 

582+980 583+460 
Ustanowienie obszaru ograniczonego 
użytkowania 

Rada powiatu 0 - 5 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

8 12 
KURÓW-

ZAGRODY 

582+600
(stronaL) 

582+700
(stronaL) 

Ustanowienie obszaru ograniczonego 
użytkowania 

Rada powiatu 
0 - 4 

582+630
(stronaP) 

582+750
(stronaP) 

Ustanowienie obszaru ograniczonego 
użytkowania 

Rada powiatu 

9 19 
NIEMCE-

CIECIERZYN 

297+053 302+000 

Budowa drogi ekspresowej S19 
Mi ędzyrzec Podlaski - Lublin - granica 
województwa podkarpackiego 
(z wyłączeniem zachodniej obwodnicy 
m. Lublin) 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 10 297+053 302+000 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

297+053 302+000 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

297+053 298+700 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

297+053
(stronaP) 

297+550
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

297+200
(stronaL) 

297+350
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 0 - 5 

297+600
(stronaL) 

297+850
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 0 - 1 

297+053 298+200 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy  

0 - 10 
10 824 PUŁAWY 

12+600 16+600 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

12+600 16+600 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

12+600 16+600 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą wojewódzką 

11 
824 
824a 

PUŁAWY AL. 
PARTYZANTÓW 

10+550 
0+000 

12+000 
0+100 

Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

0 - 9,5 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

11 
824 
824a 

PUŁAWY AL. 
PARTYZANTÓW 

10+550 12+000 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 
0 - 9,5 

10+300 
LP 

12+000 
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

12 12 
GARBÓW-
LUBLIN 

591+050 602+200 
Budowa drogi ekspresowej S17 Kurów 
- Lublin - Piaski, odcinek węzeł 
Bogucin - węzeł Dąbrowica 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 8 
591+050 602+200 Edukacja społeczna 

Jednostki samorządowe, Organizacje 
pozarządowe, Zarządy dróg 

591+050 602+200 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

597+200 602+545 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

591+095 596+600 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 0 - 4 

593+900
(stronaL) 

594+100
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 
0 - 0,5 

594+150
(stronaP) 

594+250
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

592+750
(stronaL) 

592+900
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,05 
591+900
(stronaL) 

592+200
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

592+500
(stronaL) 

592+700
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

591+200
(stronaL) 

591+300
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 0 - 0,01 

13 12 
PUŁAWY-

KOŃSKOWOLA 

562+600 568+735 
Budowa II etapu obwodnicy Puław 
w ciągu drogi ekspresowej S 12 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 8 
562+600 568+735 Edukacja społeczna 

Jednostki samorządowe, Organizacje 
pozarządowe, Zarządy dróg 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

13 12 
PUŁAWY-

KOŃSKOWOLA 

562+600 568+735 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

0 - 8 

562+030 565+200 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

566+400 568+735 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

562+600
(stronaL) 

562+800
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

562+700
(stronaP) 

562+800
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

562+900
(stronaP) 

563+100
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

563+000
(stronaL) 

563+180
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

568+550
(stronaL) 

568+600
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

568+700
(stronaP) 

568+770
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

566+500
(stronaP) 

566+730
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

0 - 2 

567+200
(stronaP) 

567+450
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

567+800
(stronaP) 

567+870
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

567+510
(stronaL) 

567+780
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

564+900
(stronaP) 

565+100
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 0 - 0,5 

568+000 568+550 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy 

0 - 8 
568+150 

LP 
568+450 

LP 
Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

13 12 
PUŁAWY-

KOŃSKOWOLA 

567+280 
LP 

567+460 
LP 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 
0 - 2 

566+600 
LP 

566+700 
LP 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

563+550 563+750 
Ustanowienie obszaru ograniczonego 
użytkowania 

Rada powiatu 0 - 8 

14 17 
ŻYRZYN - 
KURÓW 

102+580 114+308 Budowa drogi S17 granica woj. 
lubelskiego i mazowieckiego - Kurów 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 7 

102+580 114+308 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

102+580 114+308 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

113+300 114+308 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

109+700 112+000 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 
0 - 1 

111+000
(stronaP) 

111+320
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

111+320
(stronaL) 

111+900
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 0 - 7 

109+800
(stronaP) 

110+020
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 0 

15 19 
NIEDRZWICA 

DUŻA-RUDNIK 
SZL. 

330+900 349+691 

Budowa drogi ekspresowej S19 
Mi ędzyrzec Podlaski - Lublin - granica 
woj. podkarpackiego (z wyłączeniem 
zachodniej obwodnicy m. Lublin) 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 7 
330+900 349+691 Edukacja społeczna 

Jednostki samorządowe, Organizacje 
pozarządowe, Zarządy dróg 

330+900 349+691 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

15 19 
NIEDRZWICA 

DUŻA-RUDNIK 
SZL. 

330+908 345+700 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 0 - 1,5 

349+200 349+691 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 0 - 1 

345+100
(stronaP) 

345+300
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową teren szkoły 

334+070
(stronaP) 

334+120
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

0 - 7 

334+150
(stronaP) 

334+450
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

334+100
(stronaL) 

334+500
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

334+550
(stronaL) 

334+620
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

331+100
(stronaP) 

331+200
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

0 - 1,5 

331+500
(stronaL) 

331+600
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

332+100
(stronaP) 

332+550
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

331+700
(stronaL) 

331+800
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

333+750
(stronaP) 

333+900
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

333+880
(stronaL) 

333+920
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

344+200 344+380 Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

344+400
(stronaL) 

344+500
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

15 19 
NIEDRZWICA 

DUŻA-RUDNIK 
SZL. 

344+870 344+960 Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 
0 - 1 

337+000
(stronaP) 

337+100
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

337+200
(stronaP) 

337+250
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

0 - 1 

337+900
(stronaP) 

337+950
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

338+100
(stronaP) 

338+200
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

338+150
(stronaL) 

338+250
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

339+050
(stronaP) 

339+100
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

339+200
(stronaL) 

339+300
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

339+400 
LP 

339+500
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

339+600
(stronaL) 

339+700
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

341+500
(stronaL) 

341+600
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

349+450
(stronaL) 

349+520
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

349+600
(stronaP) 

349+691
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

349+600
(stronaL) 

349+670
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

335+900
(stronaP) 

336+050
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 
0 - 0,5 

347+500
(stronaL) 

347+650
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

15 19 
NIEDRZWICA 

DUŻA-RUDNIK 
SZL. 

347+500
(stronaP) 

347+550
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 
0 - 0,01 

345+020
(stronaL) 

345+150
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

330+908 331+100 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy 

0 - 1,5 331+700 333+000 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy 

333+500 334+000 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy 

335+850 336+250 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy 0 - 0,5 

331+600
(stronaP) 

332+100
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 1,5 

331+800
(stronaL) 

332+000
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

332+200
(stronaL) 

332+400
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

333+200
(stronaL) 

333+400
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

343+500
(stronaL) 

343+800
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

344+100
(stronaP) 

344+200
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

344+550
(stronaL) 

344+650
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

337+200
(stronaL) 

337+700
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 
0 - 1 

340+200
(stronaL) 

340+300
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

15 19 
NIEDRZWICA 

DUŻA-RUDNIK 
SZL. 

349+250
(stronaP) 

349+350
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,5 336+050
(stronaP) 

336+200
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

345+400
(stronaL) 

345+650
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

331+220
(stronaP) 

331+600
(stronaP) 

Ustanowienie obszaru ograniczonego 
użytkowania 

Rada powiatu 0 - 1,5 

16 19 
LUBLIN-

NIEDRZWICA 
DUŻA 

318+430 330+908 

Budowa drogi ekspresowej S19 
Mi ędzyrzec Podlaski - Lublin - granica 
woj. podkarpackiego (z wyłączeniem 
zachodniej obwodnicy m. Lublin) 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 4,5 

318+430 330+908 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

318+430 330+908 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

328+300 330+908 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

329+800
(stronaP) 

330+000
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

330+000
(stronaL) 

330+200
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

330+400
(stronaL) 

330+700
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

330+800
(stronaP) 

330+908
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 0 - 1 

318+400
(stronaL) 

318+550
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,5 
318+700
(stronaL) 

318+750
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

318+900
(stronaL) 

318+950
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

16 19 
LUBLIN-

NIEDRZWICA 
DUŻA 

319+600
(stronaL) 

319+650
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,5 

322+920
(stronaP) 

323+000
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

323+200
(stronaP) 

323+350
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

326+100
(stronaP) 

326+400
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

326+300
(stronaL) 

326+400
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

329+700 330+400 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy 

0 - 4,5 319+200
(stronaP) 

319+400
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

330+500 330+700 
Ustanowienie obszaru ograniczonego 
użytkowania 

Rada powiatu 

17 63 
ŁUKÓW 

/PRZEJŚCIE B/ 

301+340 202+227 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

0 - 4,5 

301+340 202+227 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

301+340 302+227 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

301+900
(stronaP) 

302+100
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

302+050
(stronaL) 

302+227
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

301+900
(stronaL) 

302+000
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

301+340 310+870 
Ustanowienie obszaru ograniczonego 
użytkowania 

Rada powiatu 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

18 801 PUŁAWY 

114+050 121+750 
Budowa drogi S17 granica woj. 
lubelskiego i mazowieckiego - Kurów  

Zarządzający drogą krajową 

0 - 4 114+050 121+750 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

114+050 121+750 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

120+470 121+750 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą wojewódzką 
0 - 4 

121+500
(stronaL) 

121+750
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą wojewódzką 

118+689
(stronaL) 

118+888
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą wojewódzką 0 - 2 

119+085 
LP 

119+136 
LP 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą wojewódzką 0 - 0,5 

121+500 
LP 

121+750 
LP 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą wojewódzką 0 - 4 

19 19 
JANÓW LUB. 
/PRZEJSCIE/ 

382+850 386+320 Budowa drogi S19 Kraśnik - Stobierna Zarządzający drogą krajową 

0 - 4 
382+850 386+320 Edukacja społeczna 

Jednostki samorządowe, Organizacje 
pozarządowe, Zarządy dróg 

382+850 386+320 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

385+100 386+307 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

382+850
(stronaP) 

383+100 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 0 - 0,5 

383+300
(stronaP) 

383+400 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 0 - 0,1 

385+100 386+307 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy  0 - 4 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

20 12 
KOŃSKOWOLA-

KURÓW 

568+790 577+554 
Budowa II etapu obodnicy Puław 
w ciągu drogi ekspresowej S12 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 2,5 568+790 577+554 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

568+790 577+554 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

576+700 577+554 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 0 - 2,5 

568+735 568+900 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 0 - 0,05 

576+950
(stronaL) 

577+100
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

0 - 2,5 

577+050
(stronaP) 

577+250
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

577+300
(stronaP) 

577+450
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

577+420
(stronaL) 

577+520
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

576+950
(stronaL) 

577+100
(stronaL) 

Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy 

21 2 
MIĘDZYRZEC 

PODL. -
WORONIEC 

616+700 626+350 

Budowa autostrady A2 na odcinku od 
końca węzła „Lubelska” do przej ścia 
granicznego w Kukurykach włącznie 
z wyłączeniem obwodnicy Mińska 
Mazowieckiego  

Zarządzający drogą krajową 

0 - 1,8 

616+700 626+350 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

616+700 626+350 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

21 2 
MIĘDZYRZEC 

PODL. -
WORONIEC 

616+700 618+200 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 1,8 623+700 626+300 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

207+000 209+100 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

22 74 
JANÓW LUB. 
/PRZEJSCIE/ 

207+000 209+100 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

0 - 1,8 207+000 209+100 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

207+000 209+100 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy  

23 19 
RUDNIK SZL.- 

KRAŚNIK 

349+691 355+400 

Budowa drogi ekspresowej S19 
Mi ędzyrzec Podlaski - Lublin - granica 
woj. podkarpackiego (z wyłączeniem 
zachodniej obwodnicy m. Lublin) 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 1,3 
349+691 355+400 Edukacja społeczna 

Jednostki samorządowe, Organizacje 
pozarządowe, Zarządy dróg 

349+691 355+400 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

349+850
(stronaL) 

350+030
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 
0 - 0,2 

349+900
(stronaP) 

350+000
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

353+700 353+800 Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 
0 - 1,3 

354+400
(stronaL) 

354+500
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

354+900
(stronaL) 

355+100
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 
0 - 0,4 

355+200
(stronaP) 

355+400
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

23 19 
RUDNIK SZL.- 

KRAŚNIK 

355+300
(stronaL) 

355+400
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 0 - 0,4 

353+200 355+100 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy 0 - 1,3 

349+691 350+900 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 0 - 0,2 

353+100 355+425 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 0 - 1,3 

350+100
(stronaL) 

350+900
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 0 - 0,2 

24 835 LUBLIN-MĘTÓW 

10+100 12+300 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

0 - 1,2 

10+100 12+300 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

10+260 
(stronaP) 

10+400 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą wojewódzką 

11+150 
(stronaL) 

11+300 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą wojewódzką 

11+350 
(stronaL) 

11+430 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą wojewódzką 

11+900 
(stronaL) 

11+960 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą wojewódzką 

12+140 
(stronaP) 

12+220 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą wojewódzką 

12+200 
(stronaL) 

12+300 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą wojewódzką 

10+640 
(stronaL) 

10+800 
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą wojewódzką 

11+550 
(stronaP) 

11+700 
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą wojewódzką 

12+140 
(stronaL) 

12+220 
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą wojewódzką 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

25 19 
CIECIERZYN-

LUBLIN 

302+700 305+900 

Budowa drogi ekspresowej S19 
Mi ędzyrzec Podlaski - Lublin - granica 
woj. podkarpackiego (z wyłączeniem 
zachodniej obwodnicy m. Lublin) 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 1,2 

302+700 305+900 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

302+700 305+900 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

26 824 
ŻYRZYN-
PUŁAWY 

0+350 6+200 
Budowa II etapu obwodnicy Puław 
w ciągu drogi ekspresowej S12 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 1,2 0+350 6+200 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

0+350 6+200 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

3+400 
(stronaL) 

4+000 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 
0 - 0,1 

3+400 
(stronaP) 

3+500 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

5+700 
(stronaP) 

5+900 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 
0 - 1,2 

5+550 
(stronaL) 

5+800 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

3+300 4+200 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,1 0+350 0+700 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy 

3+700 
(stronaP) 

4+200 
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

27 833 
KRAŚNIK 

FABRYCZNY 

20+750 25+100 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 
0 - 1 

20+750 25+100 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

27 833 
KRAŚNIK 

FABRYCZNY 

20+750 25+100 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą wojewódzką 

0 - 1 

21+820 
(stronaP) 

21+900 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą wojewódzką 

24+200 
(stronaP) 

24+400 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą wojewódzką 

23+500 
LP 

23+850 
LP 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą wojewódzką 

28 19 
FIRLEJ-

LUBARTÓW 

271+790 280+300 

Budowa drogi ekspresowej S19 
Mi ędzyrzec Podlaski - Lublin - granica 
woj. podkarpackiego (z wyłączeniem 
zachodniej obwodnicy m. Lublin) 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 1 271+790 280+300 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

271+790 280+300 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

279+850
(stronaL) 

279+890
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

271+850
(stronaL) 

271+930
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 0 - 0,5 

279+800
(stronaP) 

279+850
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 0 - 1 

280+200
(stronaL) 

280+300
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 
0 - 0,5 

278+700
(stronaL) 

278+800
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

29 19 ŁUCKA-NIEMCE 
288+980 297+053 

Budowa drogi ekspresowej S19 
Mi ędzyrzec Podlaski - Lublin - granica 
woj. podkarpackiego (z wyłączeniem 
zachodniej obwodnicy m. Lublin) 

Zarządzający drogą krajową 
0 - 1 

288+980 297+053 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

29 19 ŁUCKA-NIEMCE 

288+980 297+053 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

0 - 0,5 
290+000
(stronaL) 

290+090
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

289+900
(stronaP) 

290+100
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

289+850
(stronaL) 

290+000
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 0 - 1 

288+980
(stronaP) 

289+100
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 0 - 0,5 

30 17 
KRASNYSTAW 
MAŁOCHWIEJ 

144+900 146+704 Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski 
- Hrebenne odcinek Piaski - Zamość 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,7 
144+900 146+704 Edukacja społeczna 

Jednostki samorządowe, Organizacje 
pozarządowe, Zarządy dróg 

144+900 146+704 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

144+900 146+704 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

31 
12 
12d 

ŚWIDNIK 
(KRĘPIEC)-

PIASKI 

619+250 630+350 
Budowa drogi ekspresowej S17 Kurów 
- Lublin - Piaski odcinek węzeł Witosa 
- Piaski (początek obwodnicy) 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,7 619+250 630+350 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

619+250 630+350 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

32 17 GR. WOJ.-RYKI 

76+100 77+100 
Budowa drogi S17 granica woj. 
lubelskiego i mazowieckiego - Kurów 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,7 76+100 77+100 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

76+100 77+100 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

32 17 GR. WOJ.-RYKI 

76+200 
(stronaP) 

76+500 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,15 
76+100 

(stronaL) 
76+350 

(stronaL) 
Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

76+980 
(stronaL) 

77+100 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

76+100 
(stronaP) 

76+200 
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 
0 - 0,7 

76+350 
(stronaL) 

76+500 
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

76+950 
(stronaP) 

77+000 
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 0 - 0,15 

33 17 
MAŁOCHWIEJ-

IZBICA 

146+704 155+051 Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski 
- Hrebenne odcinek Piaski - Zamość 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,65 

146+704 155+051 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

146+704 155+051 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

148+350 155+051 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

154+050
LP 

154+350
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

151+250
(stronaL) 

151+350
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,05 
148+350 

LP 
149+800 

LP 
Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

34 17 
ZAMOŚĆ-
WÓLKA 

ŁABUŃSKA 

179+122 190+650 
Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski 
- Hrebenne odcinek Zamość - 
Hrebenne 

Zarządzający drogą krajową 
0 - 0,55 

179+122 190+650 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

34 17 
ZAMOŚĆ-
WÓLKA 

ŁABUŃSKA 

179+122 190+650 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

0 - 0,55 

179+122 184+700 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

186+300 189+800 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 0 - 0,05 

179+122 190+700 
Ograniczenie ruchu pojazdów powyżej 
3,5 t. 

Zarządzający drogą krajową 0 - 0,55 

179+600
(stronaP) 

179+650
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,55 

180+100 180+200 Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

181+400
(stronaL) 

181+500
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

181+570
(stronaL) 

181+630
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

181+570
(stronaP) 

181+750
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

181+820
(stronaL) 

181+900
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,55 

182+000 
LP 

182+100 
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

182+150
(stronaP) 

182+200
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

187+000
LP 

187+250
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

187+350 
LP 

187+500 
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

187+550 
LP 

187+800 
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

187+900
(stronaP) 

188+000
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

34 17 
ZAMOŚĆ-
WÓLKA 

ŁABUŃSKA 

188+050
(stronaL) 

188+100
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,15 

183+750
(stronaP) 

183+900
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

184+000
(stronaP) 

184+100
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

184+450
(stronaP) 

184+600
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

189+200 
LP 

189+500 
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

179+150
(stronaL) 

179+550
(stronaL) 

Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy 

0 - 0,55 

179+500
(stronaP) 

179+600
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

181+200
(stronaP) 

181+350
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

181+750
(stronaP) 

181+880
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

183+550
(stronaL) 

183+750
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 
0 - 0,15 

183+900
(stronaP) 

184+000
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

188+400
(stronaL) 

188+700
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 
0 - 0,05 

189+000
(stronaP) 

189+200
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

35 19 
KRAŚNIK 

/OBWODNICA/ 

355+770 356+868 

Budowa drogi ekspresowej S19 
Mi ędzyrzec Podlaski - Lublin - granica 
woj. podkarpackiego (z wyłączeniem 
zachodniej obwodnicy m. Lublin) 

Zarządzający drogą krajową 
0 - 0,5 

355+770 356+868 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

35 19 
KRAŚNIK 

/OBWODNICA/ 

355+770 356+868 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

0 - 0,5 

356+300 356+868 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

356+500
(stronaL) 

356+550
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

355+800 356+000 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy  

356+300 356+868 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy 

36 17 
MOSZCZANKA - 

ŻYRZYN 

86+133 95+300 
Budowa drogi S17 granica woj. 
lubelskiego i mazowieckiego - Kurów 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,45 

86+133 95+300 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

86+133 95+300 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

86+133 
(stronaL) 

86+250 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

86+450 
(stronaL) 

86+820 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

86+400 
(stronaP) 

86+620 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

86+900 
(stronaL) 

87+000 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

86+300 
(stronaL) 

86+450 
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

37 19 
KRAŚNIK-
SŁODKÓW 

356+868 360+500 Budowa drogi S19 Kraśnik - Stobierna Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,4 
356+868 360+500 Edukacja społeczna 

Jednostki samorządowe, Organizacje 
pozarządowe, Zarządy dróg 

356+868 360+500 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

37 19 
KRAŚNIK-
SŁODKÓW 

356+868 362+623 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,4 

358+250
(stronaL) 

358+350
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

358+700 358+800 Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

359+600
(stronaP) 

359+750
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

359+750
(stronaL) 

359+900
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

357+500
(stronaP) 

357+560
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,1 360+000
(stronaP) 

360+100
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

356+868 357+900 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy  

358+400
(stronaL) 

358+600
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 
0 - 0,4 

359+000
(stronaL) 

359+200
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

38 17 
IZBICA-

CHOMĘCISKA 
DUŻE 

155+051 162+850 
Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski 
- Hrebenne, odcinek Piaski - Zamość 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,35 
155+051 162+850 Edukacja społeczna 

Jednostki samorządowe, Organizacje 
pozarządowe, Zarządy dróg 

155+051 162+850 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

155+051 162+850 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

39 12 
KALINÓWKA-
ŚWIDNIK 
(KRĘPIEC) 

617+400 619+210 
Budowa drogi ekspresowej S17 Kurów 
- Lublin - Piaski, odcinek węzeł Witosa 
- Piaski (początek obwodnicy) 

Zarządzający drogą krajową 0 - 0,35 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

39 12 
KALINÓWKA-
ŚWIDNIK 
(KRĘPIEC) 

617+400 619+210 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

0 - 0,35 617+400 619+210 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

617+400
(stronaL) 

617+850
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

40 801 PUŁAWY 

121+750 122+750 
Budowa II etapu obwodnicy Puław 
w ciągu drogi ekspresowej S 12 

Zarządzający drogą krajową 0 - 0,3 

121+750 122+750 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 
 

121+750 122+750 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Rada gminy 

0 - 0,3 
121+750 

LP 
121+900 

LP 
Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą wojewódzką 

121+750 122+750 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą wojewódzką 

41 17 
CHOMĘCISKA 

DUŻE-ZAMOŚĆ 

162+951 172+200 
Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski 
- Hrebenne, odcinek Piaski - Zamość 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,3 
162+951 172+200 Edukacja społeczna 

Jednostki samorządowe, Organizacje 
pozarządowe, Zarządy dróg 

162+951 172+200 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

168+200 172+200 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

162+951 165+200 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 0 - 0,05 

168+400
(stronaL) 

168+480
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 
0 - 0,3 

169+370
(stronaP) 

169+600
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

41 17 
CHOMĘCISKA 

DUŻE-ZAMOŚĆ 

169+370
(stronaL) 

169+450
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,3 

169+700 
LP 

170+320 
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

170+550 
LP 

170+650 
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

170+700
(stronaP) 

170+850
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

170+750
(stronaL) 

171+150
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

164+300
(stronaL) 

164+350
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,05 
164+500
(stronaL) 

164+600
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

164+700
(stronaL) 

164+850
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

42 19 
LUBARTÓW-

ŁUCKA 

287+751 288+980 

Budowa drogi ekspresowej S19 
Mi ędzyrzec Podlaski - Lublin - granica 
woj. podkarpackiego (z wyłączeniem 
zachodniej obwodnicy m. Lublin) 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,25 

287+751 288+980 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

287+751 288+980 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

288+900
(stronaP) 

288+980
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

288+800
(stronaL) 

288+980
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

287+800 287+950 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy  

287+751
(stronaP) 

288+900
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

43 74 
OLBIĘCIN-
KRAŚNIK 

197+641 202+500 
Budowa drogi krajowej Nr 74 granica 
z woj. lubelskiego i świętokrzyskiego - 
Kra śnik 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,25 197+641 202+500 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

197+641 202+500 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

199+550 202+500 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

197+641 198+050 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 0 - 0,05 

202+100
(stronaL) 

202+400
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 0 - 0,25 

199+800
(stronaL) 

199+880
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 
0 - 0,15 

200+500
(stronaL) 

200+650
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

200+880
(stronaL) 

200+920
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 0 - 0,15 

197+641
(stronaP) 

197+750
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 0 - 0,05 

201+200
(stronaL) 

201+400
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 0 - 0,25 

199+880
(stronaL) 

200+500
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 0 - 0,15 

44 17 
PIASKI-

FAJSŁAWICE 

114+308 123+450 
Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski 
- Hrebenne, odcinek Piaski - Zamość 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,2 114+308 123+450 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

114+308 123+450 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, samorządy gmin  
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

44 17 
PIASKI-

FAJSŁAWICE 
114+308 123+450 

Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA Zarządzający drogą krajową 0 - 0,2 

45 12h 
GR.WOJ.- 
ANIELIN 

0+000 2+100 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

0 - 0,18 
0+000 2+100 

Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

0+000 2+100 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

1+450 
(stronaL) 

1+550 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

46 835 
BIŁGORAJ-

MAJDAN NW 

89+800 93+500 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

0 - 0,15 89+800 93+500 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

89+800 93+500 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą wojewódzką 

91+830 
(stronaP) 

91+900 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą wojewódzką 0 - 0,05 

47 17a 
PIASKI 

/PRZEJŚCIE/ 

0+270 1+040 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

0 - 0,15 0+270 1+040 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

0+980 
(stronaP) 

1+040 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

0+300 
(stronaL) 

0+350 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 0 - 0,01 

48 833 KRAŚNIK 

25+100 26+130 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

0 - 0,1 25+100 26+130 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

25+300 
(stronaP) 

25+400 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą wojewódzką 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

49 82 
LUBLIN-

ŁUSZCZÓW 

4+800 12+764 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

0 - 0,07 

4+800 12+764 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

4+800 12+764 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

4+870 
(stronaP) 

5+050 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

5+100 
(stronaP) 

5+300 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 0 - 0,07 

50 
19a 

LUBARTÓW 
/OBWODNICA/ 

0+000 
0+000 

6+200 
2+000 

Budowa drogi ekspresowej S19 
Mi ędzyrzec Podlaski - Lublin - granica 
woj. podkarpackiego (z wyłączeniem 
zachodniej obwodnicy m. Lublin) 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,05 

0+000 
0+000 

6+200 
2+000 

Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 
0+000 
0+000 

6+200 
2+000 

Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

0+700 1+200 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy  

1+900 
(stronaP) 

2+000 
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

103677L 
1+900 

LP 
2+000 

LP 
Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

51 12 
LUBLIN-

KALINÓWKA 

617+190 617+220 
Budowa drogi ekspresowej S17 Kurów 
- Lublin - Piaski, odcinek węzeł Witosa 
- Piaski (początek obwodnicy) 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,05 
617+190 617+220 Edukacja społeczna 

Jednostki samorządowe, Organizacje 
pozarządowe, Zarządy dróg 

617+190 617+220 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

51 12 
LUBLIN-

KALINÓWKA 
617+100 

LP 
617+337 

LP 
Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 0 - 0,05 

52 74 
ZAWADA-
ZAMOŚĆ 

264+749 271+013 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

0 - 0,05 

264+749 271+013 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

264+749 271+013 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

266+780
(stronaP) 

266+850
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

267+000
(stronaL) 

267+170
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

267+300 
LP 

267+400 
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

268+050
(stronaL) 

268+200
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

268+250
(stronaP) 

268+550
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

268+800
(stronaP) 

269+050
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

265+300
(stronaL) 

265+450
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 0 - 0,01 

267+550
(stronaL) 

267+760
(stronaL) 

Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy 
0 - 0,05 

270+900
(stronaL) 

271+013
(stronaL) 

Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy  

264+749
(stronaL) 

265+400
(stronaL) 

Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy 0 - 0,01 

268+300
(stronaL) 

268+700
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 
0 - 0,05 

269+100
(stronaL) 

269+250
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

52 74 
ZAWADA-
ZAMOŚĆ 

270+900 
LP 

271+013 
LP 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 0 - 0,05 

53 74d 
ZAMOŚĆ-
SITANIEC- 
ZAMOŚĆ 

0+213 0+978 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 
0 - 0,04 

0+213 0+978 Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

54 82 
ŁĘCZNA 

/PRZEJŚCIE/ 

22+653 25+220 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

0 - 0,02 

22+653 25+220 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

23+600 25+220 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

24+300 
(stronaP) 

24+400 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

24+500 
(stronaP) 

24+650 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

24+350 
(stronaL) 

24+450 
(stronaL) 

Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy  

22+653 
(stronaL) 

22+750 
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 0 - 0,01 

55 2 
WORONIEC-
BIAŁA PODL. 

626+400 630+500 Budowa drogi A02 Siedlce - Kukuryki Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,01 
626+400 630+500 Edukacja społeczna 

Jednostki samorządowe, Organizacje 
pozarządowe, Zarządy dróg 

626+400 630+500 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

626+400 630+500 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” 
w tym nawierzchnię SMA 

Zarządzający drogą krajową 

56 830 
LUBLIN-

TOMASZOWICE 
4+300 11+410 Edukacja społeczna 

Jednostki samorządowe, Organizacje 
pozarządowe, Zarządy dróg 

0 - 0,01 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

56 830 
LUBLIN-

TOMASZOWICE 

4+300 11+410 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

0 - 0,01 

4+300 
(stronaP) 

4+400 
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą wojewódzką 

6+270 
(stronaP) 

6+950 
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą wojewódzką 

7+600 
(stronaP) 

7+720 
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą wojewódzką 

57 12d 
PIASKI 

/OBWODNICA/ 

2+400 2+900 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 
0 - 0,01 

2+400 2+900 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

58 12d 
PIASKI-

BISKUPICE 

635+820 641+300 
Budowa drogi ekspresowej S12 Piaski 
- Dorohusk, odcinek Piaski - Chełm 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,01 

635+820 641+300 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

635+820 641+300 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

638+000
(stronaP) 

638+050
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

640+500
(stronaP) 

641+300
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych Zarządzający drogą krajową 

59 74 
HRUBIESZÓW 
/PRZEJŚCIE1/ 

322+000 322+750 
Budowa drogi DK74 obwodnica 
Hrubieszowa 

Zarządzający drogą krajową 

0 - 0,01 322+000 322+750 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

322+000 322+750 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

60 17 
KRASNYSTAW 

/OBWODNICA 2/ 143+800 144+818 
Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski 
- Hrebenne, odcinek Piaski - Zamość 

Zarządzający drogą krajową 0 
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Tabela 10.  Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego w zależności od wartości wskaźnika M 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Orientacyjny 
kilometraż Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego 

Wartość 
wskaźnika M 

od do Działanie 
Jednostka odpowiedzialna za realizację 

działań 

60 17 
KRASNYSTAW 

/OBWODNICA 2/ 

143+800 144+818 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

0 143+800 144+818 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

144+700 
LP 

144+818 
LP 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

61 82 
ŁUSZCZÓW-

ŁĘCZNA 

12+764 22+653 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

0 

12+764 22+653 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

22+100 
(stronaP) 

22+270 
(stronaP) 

Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy 

16+100 
(stronaP) 

16+500 
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

21+400 
(stronaP) 

22+250 
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

22+050 
(stronaL) 

22+150 
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

62 12i 
PUŁAWY 

OBWODNICA 

10+528 12+708 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

0 10+528 12+708 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

10+780 
(stronaL) 

10+820 
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej 
izolacyjnej 

Zarządzający drogą krajową 

63 48 
DĘBLIN 

/PRZEJŚCIE A/ 

154+034 154+850 Edukacja społeczna 
Jednostki samorządowe, Organizacje 

pozarządowe, Zarządy dróg 

0 154+034 154+850 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości 
ruchu na terenach zabudowanych 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna (miejska) 

154+200 154+700 Analiza możliwości zmian MPZP Rada gminy  
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4. Termin realizacji programu, w tym terminy realizacj i poszczególnych zadań 

 
Terminy realizacji Programu ustalono mając na względzie kilka kryteriów. Pierwsze z nich to 
wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE odnoszącej się do oceny 
i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, które obligują do przedstawienia w programie 
ochrony środowiska przed hałasem strategii krótkoterminowej, pięcioletniej oraz strategii 
długoterminowej. Następnym kryterium określenia terminów realizacji zadań naprawczych 
dla poszczególnych odcinków dróg jest wartość wskaźnika M. Zgodnie z § 7 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem, 
kolejność realizacji zadań programu na terenach mieszkaniowych powinna być ustalona 
w oparciu o wskaźnik M, charakteryzujący wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
hałasu oraz liczby mieszkańców na chronionym terenie. Oznacza to, że w pierwszej 
kolejności powinny być realizowane zadania na terenach, na których wskaźnik M osiąga 
największe wartości. W tabeli 10 wskazano wartości wskaźnika M dla poszczególnych 
odcinków dróg objętych Programem, jednocześnie porządkując odcinki dróg w tabeli zgodnie 
z malejąca wartością wskaźnika M. W ten sposób wskazano pilność realizacji działań 
naprawczych z uwagi na liczbę osób narażonych na ponadnormatywny hałas. 
Ustalając harmonogram realizacji zadań naprawczych wzięto pod uwagę również rodzaj 
przewidzianych działań. Jako zadania przewidziane do realizacji w pierwszych latach 
realizacji programu wskazano działania nieinwestycyjne. W okres pięcioletni wpisano: 
„Edukacje społeczną”, „Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych”, „Analizę możliwości zmiany MPZP”, „Wprowadzenie strefy wolnej od 
ruchu” oraz „Ograniczenie ruchu pojazdów powyżej 3,5 t.”. 
Oprócz działań nieinwestycyjnych w najbliższej perspektywie czasowej wskazano także 
działania inwestycyjne. Harmonogram działań inwestycyjnych na danych odcinkach ustalono 
mając na względzie efektywność ekologiczną i ekonomiczną poszczególnych działań 
inwestycyjnych. Kolejność działań wprowadzono zgodnie z zasadą, że podstawowymi 
działaniami naprawczymi są zadania związane z realizacją planów inwestycyjnych Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, 
polegające na budowie dróg alternatywnych i obwodnic oraz rozbudowie istniejących dróg. 
Kolejne działania inwestycyjne przewidziane w Programie należy realizować po wykonaniu 
tychże inwestycji, mając na względzie, że pierwszeństwo realizacji mają zadania polegające 
na wymianie nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię SMA. Po realizacji tego 
zadania, w przypadku utrzymywania się przekroczeń dopuszczalnych hałasu w środowisku 
należy przedsięwziąć działania zabezpieczające w postaci budowy ekranów akustycznych 
oraz wprowadzenia zieleni ozdobnej izolacyjnej. W przypadku odcinków, dla których nie 
przewiduje się odciążenia ruchu poprzez budowę alternatywnego odcinka drogi lub 
rozbudowy i remontu istniejącej drogi oraz odcinków, dla których termin realizacji tychże, 
inwestycji jest odległy (po 2020 r.), pozostałe zadania inwestycyjne realizować należy już od 
pierwszych lat obowiązywania Programu biorąc pod uwagę pierwszeństwo wymiany 
nawierzchni przed budową zabezpieczeń akustycznych, o ile oba powyższe zadania są 
przewidziane dla danego odcinka drogi. 
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W przypadku zadania „Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania” termin realizacji 
ustalono na okres następujący po realizacji wszystkich zaplanowanych działań na danym 
fragmencie odcinka drogi oraz po wyczerpaniu wszystkich możliwości technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony 
środowiska. 
 
Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli 11. 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

1 17 
RYKI 

/PRZEJŚCIE/ 

81+350 85+370 
Budowa drogi S17 Warszawa (w. Zakręt) - Garwolin - 
Kurów 

2015 - 2017 r. 
1 433 953,2 

tys.* 

81+350 85+370 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

81+350 85+370 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

81+350 83+500 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2018 - 2021 r.. 440 tys. 

81+300 83+500 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

2 835 BIŁGORAJ 

87+700 89+800 Budowa obwodnicy północnej w Biłgoraju 2013 - 2014 r. 420 tys.* 

87+700 89+800 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

87+700 89+800 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

87+700 89+800 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2015 - 2020 r. 420 tys. 

87+700 89+800 Ograniczenie ruchu pojazdów powyżej 3,5 t. 
po oddaniu do użytku 

obwodnicy w Biłgoraju 
- ** 

3 830 NAŁĘCZÓW 

20+340 25+800 Budowa obwodnicy Nałęczowa w przygotowaniu - ** 

20+340 25+800 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

20+340 25+800 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

23+450 24+470 Wprowadzenie strefy wolnej od ruchu 2014 - 2019 r. - ** 

22+400 23+050 Wprowadzenie strefy wolnej od ruchu 2014 - 2019 r. - ** 

20+340 25+000 Ograniczenie ruchu pojazdów powyżej 3,5 t. 
po oddaniu do użytku 
obwodnicy Nałęczowa 

- ** 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

4 12 
ZAGRODY-
GARBÓW 

584+700 591+050 
Budowa drogi ekspresowej S17 Kurów - Lublin - Piaski 
odcinek Kurów (w. Sielce S12/17) - w. Bogucin 

2011 - 2013 r. 
zrealizowano 

785 048,5 tys. 

584+700 591+050 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

584+700 591+050 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

584+700 591+050 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2017 r. 1 238,4 tys. 

585+850
(stronaP) 

586+100
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 375 tys. 

587+700
(stronaL) 

588+400
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 1 050 tys. 

586+050
(stronaL) 

586+350
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 450 tys. 

589+650
(stronaP) 

589+700
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 75 tys. 

587+150
(stronaL) 

587+300
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 225 tys. 

586+050
(stronaL) 

586+100
(stronaL) 

Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

584+800
(stronaL) 

584+400
(stronaL) 

Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

589+100
(stronaP) 

589+400
(stronaP) 

Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

585+750
(stronaL) 

585+850
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 5 tys.  

588+700
(stronaP) 

588+800
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 5 tys.  

585+400
(stronaL) 

585+500
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 5 tys.  

586+350
(stronaL) 

586+550
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 10 tys.  
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

4 12 
ZAGRODY-
GARBÓW 

587+100
(stronaP) 

587+700
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 30 tys.  

589+400
(stronaL) 

589+900
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 25 tys.  

590+200
(stronaL) 

590+700
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 25 tys.  

586+100
(stronaP) 

586+500
(stronaP) 

Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania 2017 - 2020 r. - ** 

587+730
(stronaP) 

588+320
(stronaP) 

Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania 2017 - 2020 r. - ** 

5 17 
TOMASZÓW 

LUB. /PRZEJŚCIE/ 

210+500 215+300 
Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne S17 
obwodnica Tomaszowa  Lubelskiego 

2014 - 2016 r 418 629,6 tys. 

210+500 215+300 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

210+500 215+300 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

210+400 215+300 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2017 - 2020 r. 980 tys. 

210+141 215+330 Ograniczenie ruchu pojazdów powyżej 3,5 t. 
po oddaniu do użytku 
drogi ekspresowej S17 - ** 

211+980
(stronaP) 

212+250
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2020 - 2023 r. 405 tys. 

212+250
LP 

212+450
LP 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2020 - 2023 r. 20 tys. 

6 74 
GR.WOJ.- 
ANNOPOL 

175+550 177+899 
Budowa drogi krajowej Nr 74 granica woj. lubelskiego  
i świętokrzyskiego - Kraśnik  

w przygotowaniu - ** 

175+550 177+889 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

175+550 177+889 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

175+550 177+889 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2017 r. 477,8 tys. 

176+300
(stronaL) 

176+550
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 375 tys. 



Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg 
 

 

Strona | 180  

Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

6 74 
GR.WOJ.- 
ANNOPOL 

177+600
(stronaL) 

177+900
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 450 tys. 

175+550
(stronaP) 

175+700
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 225 tys. 

176+360
(stronaP) 

176+450
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 135 tys. 

177+100 177+500 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

177+750 177+889 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

175+900
(stronaL) 

176+300
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2014 - 2019 r. 20 tys. 

177+100 177+500 Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania po 2019 r. - ** 

176+750 176+950 Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania 2017 - 2020 r. - ** 

7 19 KOCK-FIRLEJ 

260+600 271+560 
Budowa drogi S19 Obwodnica Kocka i Woli 
Skromowskiej 

2009 - 2012 r. 
zrealizowano 

226 100 tys.* 

260+600 271+560 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

260+600 271+560 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

260+600 261+800 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2017 r. 289 tys. 

262+900 264+400 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2017 r. 300 tys. 

270+700 271+560 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2017 r. 180 tys. 

260+750
(stronaL) 

261+000
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 375 tys. 

260+970
(stronaP) 

261+100
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 195 tys. 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

7 19 KOCK-FIRLEJ 

261+300
(stronaP) 

261+350
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 75 tys. 

261+300
(stronaL) 

261+500
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 300 tys. 

262+950
(stronaL) 

263+050
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 150 tys. 

263+550
(stronaL) 

264+320
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 1 155 tys. 

263+700
(stronaP) 

263+950
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 375 tys. 

264+100
(stronaP) 

264+270
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 255 tys. 

266+200
(stronaP) 

266+300
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 150 tys. 

260+600 261+500 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

270+700 271+500 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

266+300
(stronaP) 

266+650
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 17,5 tys. 

271+000
(stronaL) 

271+100
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 5 tys. 

271+300
(stronaL) 

271+500
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 10 tys. 

261+100 261+300 Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania po 2017 r. - ** 

8 12 
KURÓW-

ZAGRODY 

577+554 584+670 
Budowa drogi ekspresowej S17 Kurów - Lublin - Piaski 
odcinek Kurów (w. Sielce S12/17) - w. Bogucin 

2011 - 2013r. 
zrealizowano 

785 048,5 tys. 
* 

577+554 584+670 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

577+554 584+670 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

8 12 
KURÓW-

ZAGRODY 

577+554 584+670 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2017 r. 1 424,8 tys. 

577+970
(stronaP) 

578+800
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 1 245 tys. 

578+050
(stronaL) 

578+100
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 75 tys. 

578+150
(stronaL) 

578+600
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 675 tys. 

578+960
(stronaL) 

580+000
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 1 560 tys. 

582+900
(stronaP) 

582+980
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 120 tys. 

583+460
(stronaP) 

583+750
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 435 tys. 

583+600
(stronaL) 

583+750
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 225 tys. 

582+100
(stronaL) 

582+300
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 300 tys. 

582+400
(stronaL) 

582+600
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 300 tys. 

582+300
(stronaP) 

582+630
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 495 tys. 

582+750
(stronaP) 

582+850
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 150 tys. 

579+250
(stronaP) 

579+370
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 180 tys. 

583+950
(stronaP) 

584+100
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 225 tys. 

577+554 578+400 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

582+900 583+700 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

578+600
(stronaL) 

578+700
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 5 tys. 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

8 12 
KURÓW-

ZAGRODY 

578+800
(stronaP) 

578+900
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 5 tys. 

583+460
(stronaL) 

583+600
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 7 tys. 

582+300
(stronaL) 

582+400
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 5 tys. 

583+900
(stronaL) 

584+650
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 37,5 tys. 

581+800
(stronaL) 

581+950
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 7,5 tys. 

580+000
(stronaP) 

580+550
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 27,5 tys. 

577+600
(stronaL) 

578+000
(stronaL) 

Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania po 2019 r. - ** 

582+980 583+460 Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania po 2019 r. - ** 

582+600
(stronaL) 

582+700
(stronaL) 

Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania po 2017 r. - ** 

582+630
(stronaP) 

582+750
(stronaP) 

Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania po 2017 r. - ** 

9 19 
NIEMCE-

CIECIERZYN 

297+053 302+000 
Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - 
Lublin - granica województwa podkarpackiego 
(z wyłączeniem zachodniej obwodnicy m. Lublin) 

planowane 
zakończenie w 2020 r. 

5 424 223,8 
tys. * 

297+053 302+000 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

297+053 302+000 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

297+053 298+700 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2019 r. 329,4 tys. 

297+053
(stronaP) 

297+550
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 745,5 tys. 

297+200
(stronaL) 

297+350
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 225 tys. 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

9 19 
NIEMCE-

CIECIERZYN 

297+600
(stronaL) 

297+850
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 375 tys. 

297+053 298+200 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

10 824 PUŁAWY 

12+600 16+600 Edukacja społeczna  2014 - 2019 r. - ** 

12+600 16+600 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

12+600 16+600 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2019 r. 800 tys. 

11 
824 
824a 

PUŁAWY AL. 
PARTYZANTÓW 

10+550 
0+000 

12+000 
0+100 

Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

10+550 
0+000 

12+000 
0+100 

Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

10+550 12+000 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2017 r. 340 tys. 

10+300 12+000 Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 5 100 tys. 

12 12 
GARBÓW-
LUBLIN 

591+050 602+200 
Budowa drogi ekspresowej S17 Kurów - Lublin - Piaski 
odcinek węzeł Bogucin - węzeł Dąbrowica 

2011 - 2013 r. 500 904 tys. * 

591+050 602+200 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

591+050 602+200 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

597+200 602+545 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2017 r. 1 069 tys. 

591+095 596+600 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2019 r. 1 101 tys. 

593+900
(stronaL) 

594+100
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 300 tys. 

594+150
(stronaP) 

594+250
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 150 tys. 

592+750
(stronaL) 

592+900
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 225 tys. 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

12 12 
GARBÓW-
LUBLIN 

591+900
(stronaL) 

592+200
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 15 tys. 

592+500
(stronaL) 

592+700
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 10 tys. 

591+200
(stronaL) 

591+300
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 5 tys. 

13 12 
PUŁAWY-

KOŃSKOWOLA 

562+600 568+735 
Budowa II etapu obwodnicy Puław w ciągu drogi 
ekspresowej S 12 

2015 - 2017 r. 532 956 tys. * 

562+600 568+735 Edukacja społeczna  2014 - 2019 r - ** 

562+600 568+735 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r - ** 

562+030 565+200 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2018 - 2021 r. 634 tys. 

566+400 568+735 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2018 - 2021 r. 467 tys. 

562+600
(stronaL) 

562+800
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2021 - 2024 r. 300 tys. 

562+700
(stronaP) 

562+800
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2021 - 2024 r. 150 tys. 

562+900
(stronaP) 

563+100
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2021 - 2024 r. 300 tys. 

563+000
(stronaL) 

563+180
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2021 - 2024 r. 270 tys. 

568+550
(stronaL) 

568+600
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2021 - 2024 r. 75 tys. 

568+700
(stronaP) 

568+770
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2021 - 2024 r. 105 tys. 

566+500
(stronaP) 

566+730
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2021 - 2024 r. 345 tys. 

567+200
(stronaP) 

567+450
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2021 - 2024 r. 375 tys. 

567+800
(stronaP) 

567+870
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2021 - 2024 r. 105 tys. 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

13 12 
PUŁAWY-

KOŃSKOWOLA 

567+510
(stronaL) 

567+780
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2021 - 2024 r. 405 tys. 

564+900
(stronaP) 

565+100
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2021 - 2024 r. 300 tys. 

568+000 568+550 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r - ** 

568+150
LP 

568+450
LP 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2021 - 2024 r. 30 tys. 

567+280
LP 

567+460
LP 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2021 - 2024 r. 18 tys. 

566+600
LP 

566+700
LP 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2021 - 2024 r. 10 tys. 

563+550 563+750 Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania po 2021 r. - ** 

14 17 
ŻYRZYN - 
KURÓW 

102+580 114+308 
Budowa drogi S17 granica woj. lubelskiego 
i mazowieckiego - Kurów 

2015 - 2017 r. 
1 433 953,2 

tys. * 

102+580 114+308 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

102+580 114+308 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r - ** 

113+300 114+308 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2018 - 2021 r. 201,6 tys. 

109+700 112+000 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2018 - 2021 r. 460 tys. 

111+000
(stronaP) 

111+320
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2021 - 2024 r. 480 tys. 

111+320
(stronaL) 

111+900
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2021 - 2024 r. 29 tys. 

109+800
(stronaP) 

110+020
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2021 - 2024 r. 11 tys. 

15 19 
NIEDRZWICA 

DUŻA-RUDNIK 
SZL. 

330+900 349+691 
Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - 
Lublin - granica woj. podkarpackiego (z wyłączeniem 
zachodniej obwodnicy m. Lublin) 

planowane 
zakończenie w 2020 r. 

5 424 223,8 
tys. * 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

15 19 
NIEDRZWICA 

DUŻA-RUDNIK 
SZL. 

330+900 349+691 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

330+900 349+691 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

330+900 345+700 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2017 r. 2 958,4 tys. 

349+200 349+691 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2017 r. 98,2 tys. 

345+100
(stronaP) 

345+300
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 300 tys. 

334+070
(stronaP) 

334+120
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 75 tys. 

334+150
(stronaP) 

334+450
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 450 tys. 

334+100
(stronaL) 

334+500
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 600 tys. 

334+550
(stronaL) 

334+620
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 105 tys. 

331+100
(stronaP) 

331+200
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 150 tys. 

331+500
(stronaL) 

331+600
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 150 tys. 

332+100
(stronaP) 

332+550
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 675 tys. 

331+700
(stronaL) 

331+800
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 150 tys. 

333+750
(stronaP) 

333+900
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 225 tys. 

333+880
(stronaL) 

333+920
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 60 tys. 

344+200
LP 

344+380
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 540 tys. 

344+400
(stronaL) 

344+500
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 150 tys. 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

15 19 
NIEDRZWICA 

DUŻA-RUDNIK 
SZL. 

344+870
LP 

344+960
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 270 tys. 

337+000
(stronaP) 

337+100
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 150 tys. 

337+200
(stronaP) 

337+250
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 75 tys. 

337+900
(stronaP) 

337+950
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 75 tys. 

338+100
(stronaP) 

338+200
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 150 tys. 

338+150
(stronaL) 

338+250
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 150 tys. 

339+050
(stronaP) 

339+100
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 75 tys. 

339+200
(stronaL) 

339+300
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 150 tys. 

339+400
LP 

339+500
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 300 tys. 

339+600
(stronaL) 

339+700
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 150 tys. 

341+500
(stronaL) 

341+600
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 150 tys. 

349+450
(stronaL) 

349+520
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 105 tys. 

349+600
(stronaP) 

349+691
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 136,5 tys. 

349+600
(stronaL) 

349+670
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 105 tys. 

335+900
(stronaP) 

336+050
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 225 tys. 

347+500
(stronaL) 

347+650
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 225 tys. 

347+500
(stronaP) 

347+550
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 75 tys. 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

15 19 
NIEDRZWICA 

DUŻA-RUDNIK 
SZL. 

345+020
(stronaL) 

345+150
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 195 tys. 

330+908 331+100 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

331+700 333+000 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

333+500 334+000 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

335+850 336+250 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

331+600
(stronaP) 

332+100
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 25 tys. 

331+800
(stronaL) 

332+000
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 10 tys. 

332+200
(stronaL) 

332+400
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 10 tys. 

333+200
(stronaL) 

333+400
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 10 tys. 

343+500
(stronaL) 

343+800
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 15 tys. 

344+100
(stronaP) 

344+200
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 5 tys. 

344+550
(stronaL) 

344+650
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 5 tys. 

337+200
(stronaL) 

337+700
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 25 tys. 

340+200
(stronaL) 

340+300
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 5 tys. 

349+250
(stronaP) 

349+350
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 5 tys. 

336+050
(stronaP) 

336+200
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 7,5 tys. 

345+400
(stronaL) 

345+650
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 12,5 tys. 

331+220
(stronaP) 

331+600
(stronaP) 

Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania po 2019 r. - ** 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

16 19 
LUBLIN-

NIEDRZWICA 
DUŻA 

318+430 330+908 
Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - 
Lublin - granica województwa podkarpackiego 
(z wyłączeniem zachodniej obwodnicy m. Lublin) 

planowane 
zakończenie w 2020 r. 

5 424 223,8 
tys. * 

318+430 330+908 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r - ** 

318+430 330+908 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r - ** 

328+300 330+908 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2017 r. 521,6 tys. 

329+800
(stronaP) 

330+000
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 300 tys. 

330+000
(stronaL) 

330+200
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 300 tys. 

330+400
(stronaL) 

330+700
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 450 tys. 

330+800
(stronaP) 

330+908
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 162 tys. 

318+400
(stronaL) 

318+550
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2019 r. 225 tys. 

318+700
(stronaL) 

318+750
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2019 r. 75 tys. 

318+900
(stronaL) 

318+950
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2019 r. 75 tys. 

319+600
(stronaL) 

319+650
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2019 r. 75 tys. 

322+920
(stronaP) 

323+000
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2019 r. 120 tys. 

323+200
(stronaP) 

323+350
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2019 r. 225 tys. 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

16 19 
LUBLIN-

NIEDRZWICA 
DUŻA 

326+100
(stronaP) 

326+400
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2019 r. 450 tys. 

326+300
(stronaL) 

326+400
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2019 r. 150 tys. 

329+700 330+400 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r - ** 

319+200
(stronaP) 

319+400
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2014 - 2019 r 10 tys. 

330+500 330+700 Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania po 2020 r. - ** 

17 63 
ŁUKÓW 

/PRZEJŚCIE B/ 

301+340 302+227 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

301+340 302+227 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

301+340 302+227 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2017 r. 177,4 tys. 

301+900
(stronaP) 

302+100
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 300 tys. 

302+050
(stronaL) 

302+227
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 265,5 tys. 

301+900
(stronaL) 

302+000
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 5 tys. 

301+340 301+870 Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania  po 2020 r. - ** 

18 801 PUŁAWY 

114+050 121+750 
Budowa drogi S17 granica woj. lubelskiego 
i mazowieckiego - Kurów 

2015 - 2017 r. 
1 433 953,2 

tys. * 

114+050 121+750 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r - ** 

114+050 121+750 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r - ** 

120+470 121+750 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2018 - 2021 r. 256 tys. 

121+500
(stronaL) 

121+750
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2021 - 2024 r. 375 tys. 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

18 801 PUŁAWY 

118+689
(stronaL) 

118+888
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2021 - 2024 r. 298,5 tys. 

119+085
LP 

119+136
LP 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2021 - 2024 r. 5,1 tys. 

121+500
LP 

121+750
LP 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2021 - 2024 r. 25 tys. 

19 19 
JANÓW LUB. 
/PRZEJSCIE/ 

382+850 386+320 Budowa drogi S19 Kraśnik - Stobierna w przygotowaniu *** - ** 

382+850 386+320 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

382+850 386+320 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

385+100 386+307 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2017 r. 241,4 tys. 

382+850
(stronaP) 

383+100 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 375 tys. 

383+300
(stronaP) 

383+400 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 150 tys. 

385+100 386+307 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

20 12 
KOŃSKOWOLA-

KURÓW 

568+790 577+554 
Budowa II etapu obwodnicy Puław w ciągu drogi 
ekspresowej S 12 

2015 - 2017 r. 532 956 tys. * 

568+790 577+554 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

568+790 577+554 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

576+700 577+554 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2018 - 2021 r. 170,8 tys. 

568+790 568+900 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2018 - 2021 r. 33 tys. 

576+950
(stronaL) 

577+100
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2021 - 2024 r. 225 tys. 

577+050
(stronaP) 

577+250
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2021 - 2024 r. 300 tys. 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

20 12 
KOŃSKOWOLA-

KURÓW 

577+300
(stronaP) 

577+450
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2021 - 2024 r. 225 tys. 

577+420
(stronaL) 

577+520
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2021 - 2024 r. 150 tys. 

576+950
(stronaL) 

577+100
(stronaL) 

Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

21 2 
MIĘDZYRZEC 

PODL. -
WORONIEC 

616+700 626+350 

Budowa autostrady A02 na odcinku od końca węzła 
„Lubelska” do przej ścia granicznego w Kukurykach 
włącznie z wyłączeniem obwodnicy Mińska 
Mazowieckiego  

w przygotowaniu *** - ** 

616+700 626+350 Edukacja społeczna  2014 - 2019 r. - ** 

616+700 626+350 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

616+700 618+200 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2019 r. 300 tys. 

623+700 626+300 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2019 r. 520 tys. 

22 74 
JANÓW LUB. 
/PRZEJSCIE/ 

207+000 209+100 Edukacja społeczna  2014 - 2019 r. - ** 

207+000 209+100 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

207+000 209+100 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2019 r. 380 tys. 

206+900 208+800 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

23 19 
RUDNIK SZL.- 

KRAŚNIK 

349+691 355+400 
Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - 
Lublin - granica woj. podkarpackiego (z wyłączeniem 
zachodniej obwodnicy m. Lublin) 

planowane 
zakończenie w 2020 r. 

5 424 223,8 
tys. * 

349+691 355+400 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r - ** 

349+691 355+400 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r - ** 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

23 19 
RUDNIK SZL.- 

KRAŚNIK 

349+850
(stronaL) 

350+030
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 270 tys. 

349+900
(stronaP) 

350+000
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 150 tys. 

353+700
LP 

353+800
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 300 tys. 

354+400
(stronaL) 

354+500
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 150 tys. 

354+900
(stronaL) 

355+100
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 300 tys. 

355+200
(stronaP) 

355+400
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 300 tys. 

355+300
(stronaL) 

355+400
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 150 tys. 

353+200 355+100 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

349+691 350+900 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2017 r. 241,8 tys. 

353+100 355+400 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2017 r. 465 tys. 

350+100
(stronaL) 

350+900
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 40 tys. 

24 835 LUBLIN-MĘTÓW 

10+100 12+300 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

10+100 12+300 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

10+000 
(stronaP) 

10+100 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2019 r. 150 tys. 

10+260 
(stronaP) 

10+400 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2019 r. 210 tys. 

11+150 
(stronaL) 

11+300 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2019 r. 225 tys. 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

24 835 LUBLIN-MĘTÓW 

11+350 
(stronaL) 

11+430 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2019 r. 120 tys. 

11+900 
(stronaL) 

11+960 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2019 r. 90 tys. 

12+140 
(stronaP) 

12+220 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2019 r. 120 tys. 

12+200 
(stronaL) 

12+300 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2019 r. 150 tys. 

10+640 
(stronaL) 

10+800 
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2014 - 2019 r. 8 tys. 

11+550 
(stronaP) 

11+700 
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2014 - 2019 r. 7,5 tys. 

12+140 
(stronaL) 

12+220 
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2014 - 2019 r. 4 tys. 

25 19 
CIECIERZYN-

LUBLIN 

302+700 305+900 
Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - 
Lublin - granica woj. podkarpackiego (z wyłączeniem 
zachodniej obwodnicy m. Lublin) 

planowane 
zakończenie w 2020 r. 

5 424 223,8 
tys. * 

302+700 305+900 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

302+700 305+900 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

26 824 
ŻYRZYN-
PUŁAWY 

0+350 6+200 
Budowa II etapu obwodnicy Puław w ciągu drogi 
ekspresowej S12 

2015 - 2017 r. 532 956 tys.* 

0+350 6+200 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

0+350 6+200 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

3+400 
(stronaL) 

4+000 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2021 - 2024 r. 900 tys. 

3+400 
(stronaP) 

3+500 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2021 - 2024 r. 150 tys. 

5+700 
(stronaP) 

5+900 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2018 - 2021 r. 300 tys. 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

26 824 
ŻYRZYN-
PUŁAWY 

5+550 
(stronaL) 

5+800 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2018 - 2021 r. 375 tys. 

3+350 4+200 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2018 - 2021 r. 180 tys. 

3+350 
(stronaP) 

3+550 
(stronaP) 

Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

0+350 0+700 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

3+700 
(stronaP) 

4+200 
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2021 - 2024 r. 25 tys. 

27 833 
KRAŚNIK 

FABRYCZNY 

20+750 25+100 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

20+750 25+100 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

20+750 25+100 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2017 r. 1 140 tys. 

21+820 
(stronaP) 

21+900 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 120 tys. 

24+200 
(stronaP) 

24+400 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 300 tys. 

23+500 23+850 Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 35 tys. 

28 19 
FIRLEJ-

LUBARTÓW 

271+790 280+300 
Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - 
Lublin - granica woj. podkarpackiego (z wyłączeniem 
zachodniej obwodnicy m. Lublin) 

planowane 
zakończenie w 2020 r. 

5 424 223,8 
tys. * 

271+790 280+300 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

271+790 280+300 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

279+850
(stronaL) 

279+890
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2019 r. 60 tys. 

271+850
(stronaL) 

271+930
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2019 r. 120 tys. 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

28 19 
FIRLEJ-

LUBARTÓW 

279+800
(stronaP) 

279+850
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2014 - 2019 r. 2,5 tys. 

280+200
(stronaL) 

280+300
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2014 - 2019 r. 5 tys. 

278+700
(stronaL) 

278+800
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2014 - 2019 r. 5 tys. 

29 19 ŁUCKA-NIEMCE 

288+980 297+053 
Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - 
Lublin - granica województwa podkarpackiego 
(z wyłączeniem zachodniej obwodnicy m. Lublin) 

planowane 
zakończenie w 2020 r. 

5 424 223,8 
tys. * 

288+980 297+053 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

288+980 297+053 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

290+000
(stronaL) 

290+090
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2019 r. 135 tys. 

289+900
(stronaP) 

290+100
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2019 r. 300 tys. 

289+850
(stronaL) 

290+000
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2014 - 2019 r. 7,5 tys. 

288+980
(stronaP) 

289+100
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2014 - 2019 r. 6 tys. 

30 17 
KRASNYSTAW 
MAŁOCHWIEJ 

144+900 146+704 
Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne 
odcinek Piaski - Zamość 

2017 - 2019 r. 
2 994 916,7 

tys.* 

144+900 146+704 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

144+900 146+704 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

144+900 146+704 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2020 - 2023 r. 377,2 tys. 

31 
12 
12d 

ŚWIDNIK 
(KRĘPIEC)-

PIASKI 

619+250 630+350 
Budowa drogi ekspresowej S17 Kurów - Lublin - Piaski 
odcinek węzeł Witosa - Piaski (początek obwodnicy) 

2010 - 2014 r. 
626 242,4 tys. 

* 

619+250 630+350 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

31 
12 
12d 

ŚWIDNIK 
(KRĘPIEC)-

PIASKI 
619+250 630+350 

Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

32 17 GR. WOJ.-RYKI 

76+100 77+100 
Budowa drogi S17 granica woj. lubelskiego 
i mazowieckiego - Kurów 

2015 - 2017 r. 
1 433 953,2 

tys. * 

76+100 77+100 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - **  

76+100 77+100 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - **  

76+200 
(stronaP) 

76+500 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2018 - 2021 r. 450 tys. 

76+100 
(stronaL) 

76+350 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2018 - 2021 r. 375 tys. 

76+980 
(stronaL) 

77+100 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2018 - 2021 r. 180 tys. 

76+100 
(stronaP) 

76+200 
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2018 - 2021 r. 5 tys. 

76+350 
(stronaL) 

76+500 
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2018 - 2021 r. 7,5 tys. 

76+950 
(stronaP) 

77+000 
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2018 - 2021 r. 2,5 tys. 

33 17 
MAŁOCHWIEJ-

IZBICA 

146+704 155+051 
Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne, 
odcinek Piaski - Zamość 

2017 - 2019 r. 
2 994 916,7 

tys.* 

146+704 155+051 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

146+704 155+051 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

148+350 155+051 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2020 - 2023 r. 1 340,2 tys. 

154+050
LP 

154+350
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 900 tys. 

151+250
(stronaL) 

151+350
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 150 tys. 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

33 17 
MAŁOCHWIEJ-

IZBICA 
148+350 149+800 Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2023 r. 145 tys. 

34 17 
ZAMOŚĆ-
WÓLKA 

ŁABUŃSKA 

179+122 190+650 
Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne, 
odcinek Zamość - Hrebenne 

2017 - 2019 r. 
3 335 338,9 

tys.* 

179+122 190+650 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

179+122 190+650 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

179+122 184+700 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2020 - 2023 r. 1 115,6 tys. 

186+300 189+800 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2020 - 2023 r. 700 tys. 

179+600
(stronaP) 

179+650
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 75 tys. 

180+100
LP 

180+200
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 300 tys. 

181+400
(stronaL) 

181+500
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 150 tys. 

181+570
(stronaL) 

181+630
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 90 tys. 

181+570
(stronaP) 

181+750
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 270 tys. 

181+820
(stronaL) 

181+900
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 120 tys. 

182+000
LP 

182+100
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 300 tys. 

182+150
(stronaP) 

182+200
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 75 tys. 

187+000
LP 

187+250
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 750 tys. 

187+350
LP 

187+500
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 450 tys. 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

34 17 
ZAMOŚĆ-
WÓLKA 

ŁABUŃSKA 

187+550
LP 

187+800
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 750 tys. 

187+900
(stronaP) 

188+000
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 150 tys. 

188+050
(stronaL) 

188+100
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 75 tys. 

183+750
(stronaP) 

183+900
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 225 tys. 

184+000
(stronaP) 

184+100
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 150 tys. 

184+450
(stronaP) 

184+600
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 225 tys. 

189+200
LP 

189+500
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 900 tys. 

179+150
(stronaL) 

179+550
(stronaL) 

Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

179+500
(stronaP) 

179+600
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2023 r. 5 tys. 

181+200
(stronaP) 

181+350
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2023 r. 7,5 tys. 

181+750
(stronaP) 

181+880
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2023 r. 6,5 tys. 

183+550
(stronaL) 

183+750
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2023 r. 10 tys. 

183+900
(stronaP) 

184+000
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2023 r. 5 tys. 

188+400
(stronaL) 

188+700
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2023 r. 15 tys. 

189+000
(stronaP) 

189+200
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2023 r. 10 tys. 



Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg 
 

 

Strona | 201  

Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

35 19 
KRAŚNIK 

/OBWODNICA/ 

355+770 356+868 
Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - 
Lublin - granica woj. podkarpackiego (z wyłączeniem 
zachodniej obwodnicy m. Lublin) 

planowane 
zakończenie w 2020 r. 

5 424 223,8 
tys. * 

355+425 356+868 Edukacja społeczna 2014 - 2017 r. - ** 

355+425 356+868 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2017 r. - ** 

356+300 356+868 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2017 r. 113,6 tys. 

356+500
(stronaL) 

356+550
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 75 tys. 

355+800 356+000 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

356+300 356+868 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

36 17 
MOSZCZANKA - 

ŻYRZYN 

86+133 95+300 
Budowa drogi S17 granica woj. lubelskiego  
i mazowieckiego - Kurów 

2015 - 2017 r. 
1 433 953,2 

tys. * 

86+133 95+300 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

86+133 95+300 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

86+133 
(stronaL) 

86+250 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2018 - 2021 r. 175,5 tys. 

86+450 
(stronaL) 

86+820 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2018 - 2021 r. 555 tys. 

86+400 
(stronaP) 

86+620 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2018 - 2021 r. 330 tys. 

86+900 
(stronaL) 

87+000 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2018 - 2021 r. 150 tys. 

86+300 
(stronaL) 

86+450 
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2018 - 2021 r. 7,5 tys. 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

37 19 
KRAŚNIK-
SŁODKÓW 

356+868 360+500 Budowa drogi S19 Kraśnik - Stobierna w przygotowaniu *** - ** 

356+868 360+500 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

356+868 360+500 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

356+868 360+500 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2017 r. 1 151 tys. 

358+250
(stronaL) 

358+350
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 150 tys. 

358+700
LP 

358+800
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 300 tys. 

359+600
(stronaP) 

359+750
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 225 tys. 

359+750
(stronaL) 

359+900
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 225 tys. 

357+500
(stronaP) 

357+560
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 90 tys. 

360+000
(stronaP) 

360+100
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2017 - 2020 r. 150 tys. 

356+868 357+900 Analiza możliwości zmian MPZP` 2014 - 2019 r. - ** 

358+400
(stronaL) 

358+600
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 10 tys. 

359+000
(stronaL) 

359+200
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2017 - 2020 r. 10 tys. 

38 17 
IZBICA-

CHOMĘCISKA 
DUŻE 

155+051 162+850 
Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne 
odcinek Piaski - Zamość 

2017 - 2019 r. 
2 994 916,7 

tys.* 

155+051 162+850 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

155+051 162+850 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

155+051 162+850 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2020 - 2023 r. 1 580 tys. 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

39 12 
KALINÓWKA-
ŚWIDNIK 
(KRĘPIEC) 

617+400 619+210 
Budowa drogi ekspresowej S17 Kurów - Lublin - Piaski, 
odcinek węzeł Witosa - Piaski (początek obwodnicy) 

2010 - 2014 r. 
626 242,4 tys. 

* 

617+400 619+210 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

617+400 619+210 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

617+400
(stronaL) 

617+850
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2015 - 2020 r. 769,5 

40 801 PUŁAWY 

121+750 122+750 
Budowa II etapu obwodnicy Puław w ciągu drogi 
ekspresowej S 12  

2015 - 2017 r. 532 956 tys. * 

121+750 122+750 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

121+750 122+750 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

121+750 122+750 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2018 - 2021 r. 200 tys. 

121+750
LP 

121+900
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2021 r. 450 tys. 

41 17 
CHOMĘCISKA 

DUŻE-ZAMOŚĆ 

162+951 172+200 
Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne, 
odcinek Piaski - Zamość 

2017 - 2019 r. 
2 994 916,7 

tys.* 

162+951 172+200 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

162+951 172+200 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

168+200 172+200 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2020 - 2023 r. 802 tys. 

162+951 165+200 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2020 - 2023 r. 449,8 tys. 

168+400
(stronaL) 

168+480
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 120 tys. 

169+370
(stronaP) 

169+600
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 345 tys. 

169+370
(stronaL) 

169+450
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 120 tys. 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

41 17 
CHOMĘCISKA 

DUŻE-ZAMOŚĆ 

169+700
LP 

170+320
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 1 860 tys. 

170+550
LP 

170+650
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 300 tys. 

170+700
(stronaP) 

170+850
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 225 tys. 

170+750
(stronaL) 

171+150
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 600 tys. 

164+300
(stronaL) 

164+350
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 75 tys. 

164+500
(stronaL) 

164+600
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 150 tys. 

164+700
(stronaL) 

164+850
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2023 r. 225 tys. 

42 19 
LUBARTÓW-

ŁUCKA 

287+751 288+980 
Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - 
Lublin - granica woj. podkarpackiego (z wyłączeniem 
zachodniej obwodnicy m. Lublin) 

planowane 
zakończenie w 2020 r. 

5 424 223,8 
tys. * 

287+751 288+980 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

287+751 288+980 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

288+900
(stronaP) 

288+980
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2020 r. 120 tys. 

288+800
(stronaL) 

288+980
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2020 r. 270 tys. 

287+800 287+950 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

287+751
(stronaP) 

288+900
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2020 r. 57,45 tys. 

43 74 
OLBIĘCIN-
KRAŚNIK 

197+641 202+500 
Budowa drogi krajowej Nr 74 granica z woj. lubelskiego 
i świętokrzyskiego - Kraśnik 

w przygotowaniu -** 

197+641 202+500 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

43 74 
OLBIĘCIN-
KRAŚNIK 

197+641 202+500 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

199+500 202+568 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2019 r. 613,6 tys. 

197+641 198+100 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2019 r. 91,8 tys. 

202+100
(stronaL) 

202+400
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2019 r. 450 tys. 

199+800
(stronaL) 

199+880
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2019 r. 120 tys. 

200+500
(stronaL) 

200+650
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2019 r. 225 tys. 

200+880
(stronaL) 

200+920
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2019 r. 60 tys. 

197+641
(stronaP) 

197+750
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2019 r. 163,5 tys. 

201+200
(stronaL) 

201+400
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2019 r. 10 tys. 

199+880
(stronaL) 

200+500
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2019 r. 31 tys. 

44 17 
PIASKI-

FAJSŁAWICE 

114+308 123+450 
Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne, 
odcinek Piaski - Zamość 

2017 - 2019 r. 
2 994 916,7 

tys. * 

114+308 123+450 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

114+308 123+450 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

114+308 123+450 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2020 - 2023 r. 1 825 tys. 

45 
12h 
12i 

GR.WOJ.- 
ANIELIN 

0+000 2+100 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

0+000 2+100 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

0+000 2+100 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2019 r. 420 tys. 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

45 
12h 
12i 

GR.WOJ.- 
ANIELIN 

1+450 
(stronaL) 

1+550 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2019 r. 150 tys. 

46 835 
BIŁGORAJ-

MAJDAN NW 

89+800 93+500 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

89+800 93+500 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

89+800 93+500 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2019 r. 1 220 tys. 

91+830 
(stronaP) 

91+900 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2019 r. 105 tys. 

47 17a 
PIASKI 

/PRZEJŚCIE/ 

0+270 1+040 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

0+270 1+040 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

0+980 
(stronaP) 

1+040 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2019 r. 180 tys. 

0+300 
(stronaL) 

0+350 
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2019 r. 75 tys. 

48 833 KRAŚNIK 

25+100 26+130 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

25+100 26+130 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

25+300 
(stronaP) 

25+400 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2020 r. 150 tys. 

49 82 
LUBLIN-

ŁUSZCZÓW 

4+800 12+764 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

4+800 12+764 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

4+800 12+764 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2020 r. 1 611 tys. 

4+870 
(stronaP) 

5+050 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2020 r. 270 tys. 

5+100 
(stronaP) 

5+300 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2020 r. 300 tys. 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

50 

19a 
103677L 

LUBARTÓW 
/OBWODNICA/ 

0+000 
0+000 

6+200 
2+000 

Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - 
Lublin - granica woj. podkarpackiego (z wyłączeniem 
zachodniej obwodnicy m. Lublin) 

planowane 
zakończenie w 2020 r. 

5 424 223,8 
tys. * 

0+000 
0+000 

6+200 
2+000 

Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

0+000 
0+000 

6+200 
2+000 

Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

19a 
0+700 1+200 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

1+900 
(stronaP) 

2+000 
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2014 - 2020 r. 10 tys. 

103677L 1+900 2+000 Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2014 - 2020 r. 10 tys. 

51 12 
LUBLIN-

KALINÓWKA 

617+190 617+220 
Budowa drogi ekspresowej S17 Kurów - Lublin - Piaski 
odcinek węzeł Witosa - Piaski (początek obwodnicy) 

2010 - 2014 r. 
626 242,4 tys. 

* 

617+190 617+220 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

617+190 617+220 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

617+190 617+220 Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2015 - 2020 r. 23,7 tys. 

52 74 
ZAWADA-
ZAMOŚĆ 

264+749 271+013 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

264+749 271+013 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

2014 - 2020 r. 1 252,8 tys. 

266+780
(stronaP) 

266+850
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2020 r. 105 tys. 

267+000
(stronaL) 

267+170
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2020 r. 255 tys. 

267+300
LP 

267+400
LP 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2020 r. 300 tys. 

268+050
(stronaL) 

268+200
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2020 r. 225 tys. 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

52 74 
ZAWADA-
ZAMOŚĆ 

268+250
(stronaP) 

268+550
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2020 r. 450 tys. 

268+800
(stronaP) 

269+050
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2020 r. 375 tys. 

265+300
(stronaL) 

265+450
(stronaL) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2020 r. 225 tys. 

267+550
(stronaL) 

267+760
(stronaL) 

Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

270+900
(stronaL) 

271+013
(stronaL) 

Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

264+749
(stronaL) 

265+400
(stronaL) 

Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

265+900
(stronaL) 

266+900
(stronaL) 

Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

268+300
(stronaL) 

268+700
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2020 r. 20 tys. 

269+100
(stronaL) 

269+250
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2020 r. 7,5 tys. 

270+900
LP 

271+013
LP 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2020 r. 11,3 tys. 

266+000
(stronaL) 

266+650
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2020 r. 32,5 tys. 

268+150
(stronaP) 

268+250
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2020 r. 5 tys. 

53 74d 
ZAMOŚĆ-
SITANIEC- 
ZAMOŚĆ 

0+213 0+978 Edukacja społeczna  2014 - 2019 r. - ** 

0+213 0+978 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

54 82 
ŁĘCZNA 

/PRZEJŚCIE/ 

22+653 25+220 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. -  ** 

22+653 25+220 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. -  ** 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

54 82 
ŁĘCZNA 

/PRZEJŚCIE/ 

23+600 25+220 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

po 2019 r. 334,4 tys. 

24+300 
(stronaP) 

24+400 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2019 r. 150 tys. 

24+500 
(stronaP) 

24+650 
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 2014 - 2019 r. 225 tys. 

24+350 
(stronaL) 

24+450 
(stronaL) 

Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

22+653 
(stronaL) 

22+750 
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej 2014 - 2019 r. 4,85 tys. 

55 2 
WORONIEC-
BIAŁA PODL. 

626+400 630+500 Budowa drogi A02 Siedlce - Kukuryki w przygotowaniu *** - ** 

626+400 630+500 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

626+400 630+500 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

626+400 630+500 
Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię 
SMA 

po 2019 r. 833,8 tys. 

56 830 
LUBLIN-

TOMASZOWICE 

4+300 11+410 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

4+300 11+410 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

4+300 
(stronaP) 

4+400 
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2019 r. 5 tys. 

6+270 
(stronaP) 

6+950 
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2019 r. 34 tys. 

7+600 
(stronaP) 

7+720 
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2019 r. 6 tys. 

57 12d 
PIASKI 

/OBWODNICA/ 

2+400 2+900 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

2+400 2+900 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

58 12d 
PIASKI-

BISKUPICE 

635+820 641+300 
Budowa drogi ekspresowej S12 Piaski - Dorohusk, 
odcinek Piaski - Chełm 

2018 - 2020 r. 
1 607 122,5 

tys. * 

635+820 641+300 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

635+820 641+300 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

638+000
(stronaP) 

638+050
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2020 r. 75 tys. 

640+500
(stronaP) 

641+300
(stronaP) 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych po 2020 r. 1 200 tys. 

59 74 
HRUBIESZÓW 
/PRZEJŚCIE 1/ 

322+000 322+750 Budowa drogi DK74 obwodnica Hrubieszowa 2011 - 2013 r. 179 014 tys. * 

322+000 322+750 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

322+000 322+750 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

60 17 
KRASNYSTAW 

/OBWODNICA 2/ 

143+800 144+818 Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne, 
odcinek Piaski - Zamość 

2017 - 2019 r. 2 994 916,7 
tys.* 

143+800 144+818 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

143+800 144+818 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

144+700 144+818 Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2019 r. 11,8 tys. 

61 82 
ŁUSZCZÓW-

ŁĘCZNA 

12+764 22+653 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

12+764 22+653 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 
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Tabela 11.  Terminy realizacji oraz szacunkowe koszty poszczególnych zadań Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Działania Terminy realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

od do 

61 82 
ŁUSZCZÓW-

ŁĘCZNA 

22+100 
(stronaP) 

22+200 
(stronaP) 

Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

16+100 
(stronaP) 

16+500 
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2019 r. 20 tys. 

21+400 
(stronaP) 

22+250 
(stronaP) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2019 r. 42,5 tys. 

22+050 
(stronaL) 

22+150 
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2019 r. 5 tys. 

62 12i 
PUŁAWY 

OBWODNICA 

10+528 12+708 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

10+528 12+708 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

10+780 
(stronaL) 

10+820 
(stronaL) 

Wprowadzenie zieleni ozdobnej izolacyjnej po 2019 r. 5 tys. 

63 48 
DĘBLIN 

/PRZEJŚCIE A/ 

154+034 154+850 Edukacja społeczna 2014 - 2019 r. - ** 

154+034 154+850 
Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. - ** 

154+200 154+700 Analiza możliwości zmian MPZP 2014 - 2019 r. - ** 

 
*) kwoty nieujęte w kosztorysie szacunkowym Programu. Dotyczą zaplanowanych inwestycji transportowych realizowanych przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad O/Lublin oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. 
**) na etapie tworzenia Programu nie jest możliwe oszacowanie kosztów zadania. 
***) inwestycje realizowane w ramach „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015” oraz „Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko”, jednakże ich realizacja jest uzależniona od zajmowanej pozycji danego zadania w planie oraz wielkości dostępnych środków 
finansowych. 
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5. Koszty realizacji programu, w tym koszty realizacji poszczególnych zadań 

 
W tabeli 11 przedstawiono szczegółowe zestawienie szacunkowych kosztów działań 
naprawczych mających na celu poprawę klimatu akustycznego w sąsiedztwie analizowanych 
odcinków dróg w województwie lubelskim.  
Natomiast w tabeli 12 przedstawiono szacunkowe koszty realizacji działań Programu 
w odniesieniu do poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za realizację Programu. 
Sumaryczny szacunkowy koszt realizacji działań naprawczych uwzględnionych w tabeli 12 
niniejszego Programu wynosi 97 453,6 tys. PLN. Sumaryczny szacunkowy koszt nie 
uwzględnia kosztów dotyczących zaplanowanych inwestycji drogowych realizowanych przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad O/Lublin oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Lublinie. 
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Tabela 12.  Szacunkowe zestawienie kosztów działań mających na celu poprawę klimatu akustycznego w sąsiedztwie odcinków dróg  
  objętych zakresem niniejszego Programu w odniesieniu do poszczególnych zarządzających 

Lp. 
Jednostka odpowiedzialna za 

realizację działań 
Działanie 

Terminy 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

Sumaryczne 
szacunkowe koszty 
wykonania działań 
naprawczych [PLN] 

1 Zarządzający drogą krajową 
Inwestycje planowane do realizacji na drogach 

krajowych: 
przebudowa dróg krajowych, budowa obwodnic miast 

2013 - 2020 r. - * - * 

2 
Zarządzający drogą 

wojewódzką 

Inwestycje planowane do realizacji na drogach 
wojewódzkich: 

przebudowa dróg wojewódzkich, budowa obwodnic 
miast 

2013 - 2020 r. - * - * 

3 

Jednostki samorządowe, 
Organizacje pozarządowe, 
Zarządy dróg, na terenie 

których przebiegają odcinki 
dróg objęte zakresem 

Programu 

Edukacja społeczna  
2014 - 2019 r. 

 po 2019 r. 
- * - * 

4 

Policja, Inspekcja Transportu 
Drogowego, Straż gminna 

(miejska), na terenie których 
przebiegają odcinki dróg 

objęte zakresem Programu 

Egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 
zabudowanych 

2014 - 2019 r. 
 po 2019 r. 

- * - * 

5 Zarządzający drogą krajową 

Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym 
nawierzchnię SMA 

2014 - 2019 r. 
 po 2019 r. 

30 876,4 tys. 

90 424,5 tys. 
Budowa zabezpieczeń akustycznych (ekrany akustyczne, 

wały ziemne) na obszarach wzmożonego ruchu 
komunikacyjnego 

2014 - 2019 r. 
 po 2019 r. 

58 353 tys. 

Wprowadzenie terenów zieleni izolacyjnej 
2014 - 2019 r. 

 po 2019 r. 
1 195,1 tys. 
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Tabela 12.  Szacunkowe zestawienie kosztów działań mających na celu poprawę klimatu akustycznego w sąsiedztwie odcinków dróg  
  objętych zakresem niniejszego Programu w odniesieniu do poszczególnych zarządzających 

Lp. 
Jednostka odpowiedzialna za 

realizację działań 
Działanie 

Terminy 
realizacji 

Szacunkowe 
koszty [PLN] 

Sumaryczne 
szacunkowe koszty 
wykonania działań 
naprawczych [PLN] 

6 
Zarządzający drogą 

wojewódzką 

Wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym 
nawierzchnię SMA 

2014 - 2019 r. 
 po 2019 r. 

4 036 tys. 

7 029,1 tys. 
Budowa zabezpieczeń akustycznych (ekrany akustyczne, 

wały ziemne) na obszarach wzmożonego ruchu 
komunikacyjnego 

2014 - 2019 r. 
 po 2019 r. 

2 863,5 tys. 

Wprowadzenie terenów zieleni izolacyjnej 
2014 - 2019 r. 

 po 2019 r. 
129,6 tys. 

7 

Zarządzający drogą 

Wprowadzenie stref wolnych od ruchu 
2014 - 2019 r. 

 po 2019 r. 
- * - * 

Ograniczenie ruchu pojazdów powyżej 3,5 t. 

po oddaniu do 
użytku 

zaplanowanych 
inwestycji 
drogowych 

- * - * 

Rady gmin, na terenie których 
przebiegają odcinki dróg 

objęte zakresem Programu 

Analiza możliwości zmian MPZP. Wprowadzenie 
zapisów sprzyjających ograniczeniu zagrożenia hałasem 

(rozgraniczenie terenów o zróżnicowanej funkcji) 
Zmiana kategorii funkcji terenu 

2014 - 2019 r. 
 po 2019 r. 

- * - * 

8 

Rady powiatów, na terenie 
których przebiegają odcinki 

dróg objęte zakresem 
Programu 

Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania -
w przypadku jeśli do czasu realizacji nie wyłoni się 

możliwość innego technicznego sposobu ograniczenia 
uciążliwości 

2014 - 2019 r. 
 po 2019 r. 

- * - * 

 Suma 97 453,6 tys. ** 
*) na etapie tworzenia Programu nie jest możliwe oszacowanie kosztów zadania, 
**) szacunkowy sumaryczny koszt działań naprawczych Programu. 
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6. Źródła finansowania programu 

 
Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego finansowany 
będzie głównie ze środków własnych zarządców dróg. 
Potencjalnymi źródłami finansowania działań naprawczych w ramach niniejszego Programu 
mogą być również środki finansowe pochodzące z krajowych funduszy celowych: 

� Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
� Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, 
� Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
� Ekofunduszu, 
� Krajowego Funduszu Drogowego, 

Możliwe jest także uzyskanie kredytów bankowych na preferencyjnych warunkach oraz 
korzystanie ze środków funduszy europejskich (głównie funduszy strukturalnych) w miarę ich 
możliwości.  
Zadania ujęte w Programie są finansowane z budżetu państwa, z którego finansowane są 
wydatki o charakterze bieżącym tj. prace przygotowawcze, zarządzanie drogami krajowymi, 
utrzymanie bieżące dróg, remonty dróg krajowych oraz wydatki majątkowe: inwestycje 
kubaturowe i zakupy dóbr gotowych. Wszystkie zadania inwestycyjne, za wyjątkiem 
inwestycji kubaturowych, finansowane są z Krajowego Funduszu Drogowego ulokowanego 
w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wydatki realizowane na podstawie corocznego planu 
finansowego KFD, spójnego z Programem Budowy Dróg Krajowych. W ramach KFD 
znajdują się środki UE. Są to środki z budżetu UE z nowej oraz starej perspektywy 
finansowej UE, w formie refundacji z tytułu wydatków poniesionych na realizacje zadań 
określonych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiS), Programie 
Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej (PORPW) oraz zadań realizowanych z udziałem 
środków Funduszu Spójności w ramach perspektywy UE 2004-2006. KFD mogą stanowić 
środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE), który utworzono w celu 
przyznawania pomocy Państwom Członkowskim dotkniętym znaczącą klęską żywiołową. 
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7. Rodzaje informacji i dokumenty wykorzystywane do kontroli 
i dokumentowania realizacji programu 

 
W celu nadzorowania działań wyznaczonych w Programie niezbędne jest wprowadzenie 
stałego monitorowania i kontroli Programu. Weryfikacja postępów założonych celów pozwoli 
na ewentualną korektę działań, a także na wykazanie skuteczności i celowości 
podejmowanych inwestycji. Do narzędzi kontroli realizacji działań zaproponowanych 
w Programie możemy zaliczyć coroczny raport (dotyczący realizacji Programu) sporządzany 
przez zarządców dróg i przekazywany do 30 kwietnia każdego roku, do Marszałka 
Województwa Lubelskiego. Raport powinien zawierać rodzaj zrealizowanych działań, koszty 
ich realizacji oraz przyczyny braku realizacji pozostałych działań oraz monitoring hałasu. 
Pod pojęciem monitoringu hałasu rozumie się wykonane przez zarządzających drogami 
badania hałasu prowadzonych w ramach opracowań środowiskowych dla inwestycji (np. 
raportów oddziaływania na środowisko czy analiz porealizacyjnych) oraz opracowań 
z generalnego pomiaru hałasu.  
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CZĘŚĆ WYSZCZEGÓLNIAJĄCA OGRANICZENIA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE 

Z REALIZACJI PROGRAMU 

1. Organy administracji właściwe w zakresie przekazywania informacji 
o wydanych decyzjach 

 
Do obowiązków organów administracji, w szczególności starostów powiatów, wójtów, 
burmistrzów lub prezydentów miast należy przekazywanie do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie informacji o wydawanych decyzjach dotyczących 
planowanych inwestycji dla odcinków dróg objętych Programem mających wpływ na 
realizację niniejszego Programu, przede wszystkim na emisję hałasu do środowiska.  
 

2. Organy administracji właściwe w zakresie wydawania aktów prawa 
miejscowego 

 
Organami administracji odpowiedzialnymi za wydawanie aktów prawa miejscowego 
w zakresie związanym z realizacją Programu są: rady gmin, właściwe dla terenów objętych 
zakresem Programu (uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) 
oraz właściwe rady powiatów (ustanawianie obszarów ograniczonego użytkowania). 
 

3. Organy administracji właściwe w zakresie monitorowania realizacji 
programu 

 
Organem właściwym do kontroli realizacji programem ochrony środowiska przed hałasem dla 
odcinków dróg na terenie województwa lubelskiego jest Marszałek Województwa 
Lubelskiego.  
 

4. Podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki 

 
Odpowiedzialnymi za realizacje niniejszego Programu ochrony środowiska przed hałasem są 
zarządcy analizowanych odcinków dróg krajowych i dróg wojewódzkich. 
Do obowiązku zarządców analizowanych tras komunikacyjnych należy sporządzanie 
i przedkładanie Marszałkowi Województwa Lubelskiego, do 30 kwietnia każdego roku, 
rocznych sprawozdań za rok poprzedni z przebiegu prac nad realizacją Programu.  
Do obowiązków podmiotów korzystających ze środowiska, wynikających z realizacji działań 
objętych zakresem niniejszego Programu należy: 

� realizacja planów inwestycyjnych na drogach krajowych i wojewódzkich, 
� wprowadzanie „cichych” nawierzchni dróg np. SMA, 
� budowę zabezpieczeń akustycznych w postaci ekranów akustycznych na obszarach 

wzmożonego ruchu komunikacyjnego, 
� wprowadzanie terenów zieleni. 
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Ponadto zarządcy dróg winni realizować obowiązki wynikające z przepisów ustawy Prawo 
ochrony środowiska, które polegają na: 

� stosowaniu zabezpieczeń akustycznych i właściwej organizacji ruchu w celu ochrony 
środowiska przed zanieczyszczeniem hałasem (art. 173), 

� dotrzymaniu standardów jakości środowiska, rozumiany jako obowiązek zachowania 
dopuszczalnych poziomów hałasu (art. 174), 

� prowadzeniu okresowych lub ciągłych pomiarów wartości poziomu hałasu 
w środowisku (art. 175), 

� przedstawianiu właściwemu organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu 
inspektorowi ochrony środowiska wyników wykonanych pomiarów (art. 177 ust.1), 

� sporządzaniu, co 5 lat map akustycznych (fragmentów) dla terenów w otoczeniu 
obiektów mogących negatywnie wpływać na środowisko (art. 179 ust.1 i 3), 

� niezwłocznym przedłożeniu fragmentów map akustycznych obejmujących określony 
powiat właściwemu marszałkowi województwa i staroście (art. 179 ust. 4 pkt 1), 

� niezwłocznym przedłożeniu fragmentów map akustycznych obejmujących określone 
województwo właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (art. 
179 ust. 4 pkt. 2),  

� obowiązku sporządzenia po raz pierwszy mapy akustycznej w terminie 1 roku od dnia, 
w którym obiekt został zaliczony do obiektów, których eksploatacja może powodować 
negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach (art. 179 ust. 5). 
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UZASADNIENIE ZAKRESU OKREŚLONYCH ZAGADNIEŃ 

1. Dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych 

1.1. Charakterystyki obszaru objętego mapą akustyczną  

 
Niniejszy Program dotyczący terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg na 
terenie województwa lubelskiego, opracowany został częściowo w oparciu o: 

� Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów 
w województwie lubelskim. 

� Mapy akustyczne obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich na terenie 
Województwa Lubelskiego. 

Mapą akustyczną, dla dróg krajowych w województwie lubelskim, objęty został teren pasa 
drogowego wraz z obszarami o szerokości 2 x 800 m położony po obydwu stronach 
55 odcinków dróg o łącznej długości 336,150 km. Natomiast dla dróg wojewódzkich objęty 
został teren pasa drogowego wraz z obszarami o szerokości 2 x 500 m położony po obydwu 
stronach 10 odcinków dróg o łącznej długości 42,260 km. 
W trakcie realizacji map akustycznych zidentyfikowano:  

� 39,1 tys. osób narażonych na ponadnormatywny hałas, 
� 32,1 km2 obszarów zagrożonych. 

 
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 
2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. 2012 Nr poz. 1109), a tym samym zmianą dopuszczalnych poziomów 
hałasu, konieczne było wykonanie aktualizacji wyżej wymienionych map akustycznych 
w zakresie przekroczeń. W ramach opracowania Programu jeszcze raz zidentyfikowano 
obszary, na których występują największe naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku wraz z podaniem zakresu tych naruszeń. Szczegółowe dane dotyczące naruszeń 
dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z nowymi poziomami dopuszczalnymi zostały 
przedstawione w tabelach 8 i 9.  
Po dokonaniu przeliczeń zidentyfikowano:  

� 16,477 tys. osób narażonych na ponadnormatywny hałas, 
� 2,364 km2 obszarów zagrożonych. 

 

1.1.1. Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 
Niniejszy punkt opisuje przepisy prawa mające wpływ na stan akustyczny środowiska.  
Podstawowymi aktami prawnymi, które w sposób bezpośredni kształtują klimat akustyczny, 
są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz, w przypadku ich braku, studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 114 ust. 1 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zapisy planów, różnicują tereny 
o różnych funkcjach, dla których w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska wyznacza się 
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 
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Zgodnie z art. 113 i 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zostały 
ustalone zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu w zależności od funkcji terenu, 
uwzględniając potrzebę prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed 
hałasem oraz potrzebę stosowania wskaźników hałasu do ustalania i kontroli warunków 
korzystania ze środowiska.  
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących w zakresie 
analizowanych odcinków dróg, wskazane są tereny z podziałem ich przeznaczenia, 
o funkcjach takich jak: mieszkaniowe, usługowo-mieszkaniowe, usług zdrowia i oświaty, 
a także domy opieki, dla których określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu 
w środowisku.  
 
Na obszarze objętym Programem, zgodnie z MPZP zidentyfikowano tereny o następującym 
przeznaczeniu: 
MW -  tereny zabudowy wielorodzinnej,  
MN  - tereny zabudowy jednorodzinnej, 
MNU  - tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami, 
MP -  tereny zabudowy pensjonatowej,  
RM  -  tereny zabudowy zagrodowej, 
RMU  -  tereny zabudowy zagrodowej z usługami, 
UP/U  -  tereny usług publicznych i komercyjnych, 
UR  -  tereny usług rzemiosła, 
UO -  tereny usług oświaty, 
U   -  tereny zabudowy usługowej, 
UH  -  tereny usług handlu, 
UG  -  tereny usług gastronomii, 
UZ -  tereny związane z funkcją lecznictwa, 
US  -  tereny sportowe, 
UT   -  tereny usług turystyki, 
U/KS  -  teren zabudowy usługowej parkingów i garaży,  
P   - tereny przemysłowe, składy, bazy, 
ZI   - tereny zieleni izolacyjnej, 
ZL  -  tereny lasów, 
ZD   -  tereny ogródków działkowych, 
R   -  tereny rolnicze, 
ZP   -  tereny zieleni parkowej, 
ZŁ   -  tereny łąk. 
 
Na terenach kwalifikowanych w myśl zapisów rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826, z późn. zm.) zaliczanych 
do Kategorii I - strefa ochronna „A” uzdrowiska (UZ), według tabeli 3 - obowiązują 
następujące dopuszczalne poziomy dźwięku: 

• LDWN = 50,0 dB  
• LN = 45,0 dB  
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Na terenach kwalifikowanych w myśl zapisów rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826, z późn. zm.), do 
Kategorii II, według tabeli 3 (MN, UO) - obowiązują następujące dopuszczalne poziomy 
dźwięku: 

• LDWN = 64,0 dB  
• LN = 59,0 dB  

Na terenach kwalifikowanych w myśl zapisów rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826, z późn. zm.), do 
Kategorii III, według tabeli 3 (MW, MNU, MP, RM, RMU, US, UT, ZP, ZD) - obowiązują 
następujące dopuszczalne poziomy dźwięku: 

• LDWN = 68,0 dB  
• LN = 59,0 dB  

 
Szczegółowo funkcje terenu dla obszarów objętych zakresem niniejszego Programu zostały 
przedstawione w tabeli 3. 
 
Ze względu na dokonanie aktualizacji części miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego przedstawionych w mapach akustycznych, w tabeli 13 przedstawiono 
aktualnie obowiązujące akty prawa miejscowego na terenie gmin objętych zakresem 
niniejszego Programu. 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

POWIAT BIALSKI 

1 2 
MIĘDZYRZEC 

PODL. -
WORONIEC 

616+700 617+050 

Biała 
Podlaska, 

Międzyrzec 
Podlaski 

zabudowy mieszkalnej, zagrodowej, 
tereny działalności gospodarczej, 
przemysłowe, rolne, usługowe, 

rekreacji 

Uchwała Nr XIII/86/11 Rady Gminy Biała 
Podlaska z dnia 9 listopada 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowościach 

Styrzyniec i Sławacinek Nowy 
 

Uchwała Nr XIII/83/11 Rady Gminy Biała 
Podlaska z dnia 9 listopada 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Styrzyniec 

 
Uchwała Nr X/54/11 Rady Gminy Biała 

Podlaska z dnia 31 sierpnia 2011 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania  

w miejscowości Woroniec 
 

Uchwała Nr III/12/10 Rady Miasta 
Międzyrzec Podlaski z dnia 30 grudnia 2010 
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 

ograniczonego ulicą Warszawską, ulicą 
Żytnią i obwodnicą miasta Miedzyrzec 

Podlaski 

617+500 618+900 

zabudowy mieszkalnej, zagrodowej, 
tereny działalności gospodarczej, 
przemysłowe, rolne, usługowe, 

rekreacji 

621+100 621+400 
tereny rekreacji, sportu, turystyki, 
wypoczynku, tereny komunalne, 

usługowe, zieleni 

623+700 624+500 
tereny rekreacji, sportu, turystyki, 
wypoczynku, tereny komunalne, 

usługowe, zieleni 

625+150 626+350 

zabudowy zagrodowej, ogródków 
działkowych, rekreacji, sportu, 
turystyki, wypoczynku, tereny 

komunikacji, usługowe, zieleni, 
innych urządzeń 

2 2 
WORONIEC-
BIAŁA PODL. 

626+400 626+600 

Biała Podlaska 

zabudowy zagrodowej, przemysłowe, 
usługowe, innych urządzeń 

626+780 626+850 
zabudowy zagrodowej, przemysłowe, 

usługowe, innych urządzeń 

627+000 629+100 

zabudowy zagrodowej, przemysłowe, 
usługowe, innych urządzeń, 

mieszkalne, działalności 
gospodarczej, rolne, rekreacji 

629+650 630+500 

zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z dopuszczeniem 

terenów komunalnych, letniskowych, 
leśnych, usługowych i zieleni 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

POWIAT BIŁGORAJSKI 

3 835 BIŁGORAJ 87+700 89+800 Biłgoraj 
mieszkalne wielorodzinne, 

mieszkalno-usługowe, usługi zdrowia, 
oświaty 

 
Uchwała Nr X/59/11 Rady Miasta Biłgoraj  

z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla 
Nowakowskiego w Biłgoraju - część I 

 
Uchwała Nr XLIV/225/09 Rady Gminy  
w Biłgoraju z dnia 25 września 2009 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 

wsi Podlesie 
 

Uchwała Nr XIX/97/12 Rady Gminy  
w Biłgoraju z dnia 27 stycznia 2012 r.  

w sprawie w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w m. Sól i Kolonia Sól 

 
Uchwała Nr XXIX/124/2012 Rady Gminy 

Księżpol z dnia 26 października 2012 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Księżpol 

 

4 835 
BIŁGORAJ-

MAJDAN NW 

89+800 90+170 

Biłgoraj, 
Księżpol 

zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, przemysłowe, rolne, 

oświaty 

90+440 91+050 
zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, przemysłowe 

91+270 91+670 
zabudowy zagrodowej, działalności 

gospodarczej, rolne 

91+830 93+500 
zabudowy zagrodowej, działalności 

gospodarczej, rolne, oświaty 

POWIAT HRUBIESZOWSKI 

5 19 
HRUBIESZÓW 
/PRZEJŚCIE1/ 

322+000 322+100 

Hrubieszów 

zabudowy zagrodowej 
Uchwała Nr XLIV/423/2009 Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2009 
roku w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Hrubieszowa osiedle 

„Basaja-zachód" 
322+500 322+550 zabudowy zagrodowej 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

5 19 
HRUBIESZÓW 
/PRZEJŚCIE1/ 

322+700 322+750 Hrubieszów zabudowy zagrodowej 

 
Uchwała Nr LI/469/2010 Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2010 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Hrubieszowa - Gródecka Południe 
 

Uchwała Nr XXV/182/2012 Rady Miejskiej 
w Hrubieszowie z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Hrubieszowa - ul. Kolejowa 

 
Uchwała Nr VII/54/2011 Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2011 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Hrubieszowa - osiedle „Polna”- 
ul. Leśmiana 

 
Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy 
Hrubieszów z dnia 1 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Hrubieszów 
 

POWIAT JANOWSKI 

6 19 
JANÓW LUB. 
/PRZEJSCIE/ 

382+850 383+100 
Janów 

Lubelski 

zabudowy zagrodowej, przemysłowe, 
usługowe, innych urządzeń 

 
Uchwała Nr XVIII/126/04 Rady Miejskiej  

w Janowie Lubelskim z dnia 16 lipca 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Janów Lubelski 
383+300 383+400 

zabudowy zagrodowej, przemysłowe, 
usługowe, innych urządzeń 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

6 19 
JANÓW LUB. 
/PRZEJSCIE/ 

385+100 386+000  

mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 
zagrodowej, zabudowy zagrodowej 
do przekształcenia na mieszkalne 

jednorodzinne 

Uchwała Nr XXXVIII/247/9 Rady Miejskiej 
w Janowie Lubelskim z dn. 24.07.2009 r. 
w sprawie zmiany w sprawie uchwalenia 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 

i Gminy Janów Lubelski 

386+250 386+320 
Janów 

Lubelski 

działalności gospodarczej, rolne, 
usługowe, zieleni z dopuszczeniem 

mieszkalnych, mieszkalnych 
jednorodzinnych 

7 74 
JANÓW LUB. 
/PRZEJSCIE/ 

207+000 207+050 

Janów 
Lubelski 

działalności gospodarczej, rolne, 
usługowe, zieleni z dopuszczeniem 

mieszkalnych, mieszkalnych 
jednorodzinnych 

207+200 207+450 

działalności gospodarczej, rolne, 
usługowe, zieleni z dopuszczeniem 

mieszkalnych, mieszkalnych 
jednorodzinnych 

207+550 208+400 
mieszkalne jednorodzinne, usług 

zdrowia, oświaty 

208+590 209+100 
mieszkalne jednorodzinne, 

mieszkalne wielorodzinne, usług 
zdrowia 

POWIAT KRASNOSTAWSKI 

8 17 
PIASKI-

FAJSŁAWICE 

114+308 114+400 

Fajsławice 

mieszkalne jednorodzinne 

Uchwała Nr XXXIX/141/2006 
Rady Gminy Fajsławice z dnia 30 lipca 
2006 r. w sprawie: uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Fajsławice. 

114+620 114+900 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne 

115+200 115+700 
mieszkalne jednorodzinne, 

mieszkalne siedliskowe 

121+100 121+600 
mieszkalne jednorodzinne, 

mieszkalno-usługowe, oświaty 

121+790 121+900 zabudowy zagrodowej 

122+100 123+000 zabudowy zagrodowej 

123+100 123+450 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne, mieszkalno-usługowe 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

9 17 
KRASNYSTAW 

/OBWODNICA 2/ 

143+800 143+850 
Krasnystaw 

mieszkalne jednorodzinne  
Uchwała Nr XXXV/253/2001 Rady Miasta 
Krasnegostawu z dnia 28 czerwca 2001 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Krasnegostawu 
 

Uchwała Nr XXXII/246/2005 Rady Miasta 
Krasnystaw z dnia 25 października 2005 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w rejonie ulic: Józefa 
Piłsudskiego, Bronisława Piekarskiego, 

Władysława Sikorskiego, Porucznika Zręba  
w Krasnymstawie 

 
Uchwała Nr XVIII/144/2004 Rady Miasta 

Krasnystaw z dnia 24 czerwca 2004 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Krasnystaw dla terenu położonego w rejonie 
ulic: Konopnickiej, Sikorskiego, 

Piekarskiego, Piłsudskiego 
 

Uchwała Nr X/73/2011 Rady Miasta 
Krasnystaw z dnia 27 października 2011 r.  
w sprawie zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Krasnystaw 

144+720 144+818 zabudowy zagrodowej 

10 17 
KRASNYSTAW 
MAŁOCHWIEJ 

144+900 145+380 

Krasnystaw 

zabudowy zagrodowej 

145+550 145+600 zabudowy zagrodowej 

145+820 146+100 zabudowy zagrodowej 

146+200 146+704 mieszkalne jednorodzinne 

11 17 
MAŁOCHWIEJ-

IZBICA 

146+704 146+850 

Krasnystaw, 
Izbica 

mieszkalne jednorodzinne 

147+300 147+350 
zabudowy zagrodowej, przemysłowe, 

usługowe, innych urządzeń 

148+350 150+100 

mieszkalne jednorodzinne, 
działalności gospodarczej, 

przemysłowe, rolne, usługowe, 
rekreacji 

150+150 151+950 mieszkalne jednorodzinne 

152+300 152+700 zabudowy zagrodowej 

153+050 154+500 mieszkalne miejskie 

154+850 155+051 mieszkalne miejskie 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

12 17 
IZBICA-

CHOMĘCISKA 
DUŻE 

155+051 155+800 

Izbica 

zabudowy zagrodowej 

Uchwała Nr XXI/157/12 Rady Gminy 
Krasnystaw z dnia 29 listopada 2012 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krasnystaw 
 

Uchwała Nr LIV/253/2010 Rady Gminy 
Izbica z dnia 15 września 2010 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów w miejscowości 

Izbica 

159+900 162+850 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne, oświaty 

POWIAT KRA ŚNICKI 

13 19 
NIEDRZWICA 

DUŻA-RUDNIK 
SZL. 

330+900 334+000 

Niedrzwica 
Duża, 

Strzyżewice, 
Wilkołaz 

mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 
zagrodowej, oświaty 

Uchwała Nr XXVIII/118/12 Rady Gminy 
Strzyżewice z dnia 16 października 2012 r.  
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Strzyżewice - II etap 

334+050 335+000 

mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 
zagrodowej, oświaty, tereny 

komunikacji, rekreacji, usługowe, 
zieleni 

335+100 335+400 zabudowy zagrodowej 
335+800 336+250 mieszkalne jednorodzinne 

336+520 337+700 

zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, usługowe, zieleni 

- z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych 

337+770 338+250 zabudowy zagrodowej 

338+400 339+700 

zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, usługowe, zieleni 

- z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych 

340+200 340+400 
mieszkalne pensjonatowe, mieszkalne 
jednorodzinne, letniskowe, usługowe 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

13 19 
NIEDRZWICA 

DUŻA-RUDNIK 
SZL. 

341+200 341+600 

Niedrzwica 
Duża, 

Strzyżewice, 
Wilkołaz 

mieszkalne jednorodzinne 
z dopuszczeniem terenów 

komunalnych, letniskowych, leśnych, 
usługowe, zieleni, działalności 
gospodarczej, rolne, zieleni - 

z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych 

Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Gminy 
Wilkołaz z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wilkołaz 

341+900 342+000 

działalności gospodarczej, rolne, 
zieleni - z dopuszczeniem 

mieszkalnych, mieszkalnych 
jednorodzinnych 

343+000 344+950 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne 

345+020 345+300 
mieszkalne jednorodzinne, tereny 
komunikacji, rekreacji, usługowe, 

zieleni, oświaty 

345+420 345+620 

mieszkalne jednorodzinne, tereny 
komunikacji, rekreacji, usługowe, 
zieleni, mieszkalne jednorodzinne 

z dopuszczeniem terenów 
komunalnych, letniskowych, leśnych, 

usług, zieleni 

347+450 347+800 

zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, zieleni - 

z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych 

349+250 349+691 

działalności gospodarczej, rolne, 
zieleni - z dopuszczeniem 

mieszkalnych, mieszkalnych 
jednorodzinnych 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

14 19 
RUDNIK SZL.- 

KRAŚNIK 

349+691 350+900 

Kraśnik, 
Wilkołaz 

działalności gospodarczej, rolne, 
zieleni - z dopuszczeniem 

mieszkalnych, mieszkalnych 
jednorodzinnych 

 
Uchwała Nr III/23/2010 Rady Gminy 

Kraśnik z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kraśnik 

 
Uchwała Nr XL/344/2010 Rady Miasta 

Kraśnik z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Kraśnik 

 
Uchwała Nr XLIV/275/10 Rady Miejskiej  
w Annopolu z dnia 29 października 2010 r.  

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta  

i gminy Annopol w zakresie terenów 
urbanizowanych 

 
Uchwała Nr XVI/120/12 Rady Miejskiej  
w Annopolu z dnia 26 kwietnia 2012 r. 
Studium Uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Annopol 

 
Uchwała Nr XXVI/145/09Rady Gminy 
Trzydnik Dużyz dnia 15 lipca 2009 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzydnik Duży 

 

353+150 354+800 

działalności gospodarczej, rolne, 
zieleni - z dopuszczeniem 

mieszkalnych, mieszkalnych 
jednorodzinnych 

354+900 355+400 

zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, zieleni - 

z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych 

15 19 
KRAŚNIK 

/OBWODNICA/ 
355+770 355+860 

Kraśnik 
mieszkalne jednorodzinne 

356+290 356+868 mieszkalne jednorodzinne 

16 19 
KRAŚNIK-
SŁODKÓW 

356+868 357+900 
Kraśnik 

mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 
zagrodowej 

358+050 359+900 zabudowy zagrodowej 
360+100 360+500 zabudowy zagrodowej 

17 74 
GR. WOJ.-
ANNOPOL 

175+550 175+700 

Annopol 

zabudowy zagrodowej 

175+950 177+899 

mieszkalne wielorodzinne, zabudowy 
zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne, mieszkalno-usługowe, 
rekreacji, sportu, turystyki, tereny 
komunikacji, usługowe, zieleni, 
przemysłowe, innych urządzeń 

18 74 
OLBIĘCIN-
KRAŚNIK 

197+641 198+050 
Kraśnik, 
Trzydnik 

Duży 

mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 
zagrodowej 

199+550 200+950 zabudowy zagrodowej 

201+080 202+500 
zabudowy zagrodowej, przemysłowe, 

usługowe, innych urządzeń 

19 833 
KRAŚNIK 

FABRYCZNY 

20+750 21+890 
Kraśnik 

mieszkalne wielorodzinne, oświaty, 
mieszkalno-usługowe 

22+100 25+100 
mieszkalne wielorodzinne, oświaty 

mieszkaniowo-usługowe 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

20 833 KRAŚNIK 
25+100 25+650 

Kraśnik 

mieszkalne wielorodzinne, 
mieszkaniowo-usługowe, usług 

zdrowia 

 

25+900 26+130 
zabudowy zagrodowej, mieszkalno-

usługowe 
POWIAT LUBARTOWSKI 

21 19 KOCK-FIRLEJ 

260+600 261+550 

Firlej, Kock 

mieszkaniowe jednorodzinne, 
zabudowy zagrodowej, mieszkalno-

usługowe, mieszkalne wielorodzinne, 
oświaty, rekreacji, sportu, 

wypoczynku, tereny komunikacji, 
usługowe, zieleni 

Uchwała Nr XIV/62/12 Rady Gminy Firlej  
z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie 
uchwalenia Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Firlej 

 
Uchwała Nr XXVI/174/08 Rady Gminy 

Kock z dnia 30.12.2008 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kock 

261+600 261+800 
rekreacji, sportu, wypoczynku, tereny 

komunikacji, usługowe, zieleni 
262+970 263+050 zabudowy zagrodowej 
263+220 263+410 zabudowy zagrodowej 

263+550 264+350 
zabudowy zagrodowej, usług zdrowia, 

oświaty 

266+200 266+680 
rekreacji, sportu, wypoczynku, tereny 

komunikacji, usługowe, zieleni 

270+700 271+560 

mieszkalne jednorodzinne 
z dopuszczeniem terenów 

komunalnych, letniskowych, leśnych, 
usługowych, zieleni, oświaty 

22 19 
FIRLEJ-

LUBARTÓW 

271+790 271+950 
Firlej, 

Lubartów 

mieszkalne jednorodzinne 
z dopuszczeniem terenów 

komunalnych, letniskowych, leśnych, 
usługowych, zieleni Uchwała Nr XXIII/211/09 Rady Gminy 

Lubartów z dnia 28.12.2009 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Lubartów 

278+700 278+800 zabudowy zagrodowej 
279+800 279+900 zabudowy zagrodowej, oświaty 
280+250 280+300 zabudowy zagrodowej 

23 19a 
LUBARTÓW 

/OBWODNICA/ 

0+700 1+200 
Lubartów 

mieszkalne niskie 
1+900 2+000 mieszkalne niskie 
2+480 2+500 mieszkalne siedliskowe 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

23 
19a 

LUBARTÓW 
/OBWODNICA 

3+500 3+600 
Lubartów 

mieszkalne siedliskowe 

Uchwała Nr XLIII/321/06Rady Miasta 
Lubartów z dnia 9 października 2006 r.  
w sprawie zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Lubartowa - część 

103677
L 

1+900 2+000 
mieszkalne niskie, zabudowy 

zagrodowej 

24 19 
LUBARTÓW-

ŁUCKA 
287+751 288+980 Lubartów 

mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 
zagrodowej, działalności 

gospodarczej, rolne usługowe, zieleni 
- z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych, 

mieszkalne niskie, rekreacji, sportu, 
turystyki, wypoczynku, tereny 
komunikacji, innych urządzeń 

25 19 ŁUCKA-NIEMCE 

288+980 289+200 

Lubartów 

zabudowy zagrodowej, mieszkalne 
jednorodzinne, oświaty 

289+850 290+100 zabudowy zagrodowej 
295+080 295+200 mieszkalne wielorodzinne 
295+880 296+400 zabudowy zagrodowej 

296+800 297+053 Lubartów 
mieszkalne jednorodzinne, 
mieszkalne wielorodzinne 

POWIAT LUBELSKI 

26 12 
KURÓW-

ZAGRODY 

577+554 579+000 

Garbów 

mieszkalne jednorodzinne, 
mieszkalne wielorodzinne, zabudowy 

zagrodowej, tereny komunikacji, 
rekreacji, usługowe, zieleni 

Uchwała Nr VII/46/07 Rady Gminy Garbów 
z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie 

uchwalenia Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Garbów 

579+250 579+350 zabudowy zagrodowej 

579+900 581+350 
zabudowy zagrodowej, przemysłowe, 

usługowe, innych urządzeń 
581+780 581+950 mieszkalno-usługowe 

582+100 582+830 
mieszkalne jednorodzinne, tereny 
komunikacji, rekreacji, usługowe, 

zieleni, zabudowy zagrodowej 

582+920 583+750 
mieszkalne jednorodzinne, tereny 
komunikacji, rekreacji, usługowe, 

zieleni, mieszkalno-usługowe 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

26 12 
KURÓW-

ZAGRODY 

583+950 584+200 
Garbów 

zabudowy zagrodowej  

584+250 584+670 zabudowy zagrodowej 

27 12 
ZAGRODY-
GARBÓW 

584+700 585+500 

Garbów 

mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 

 zagrodowej, przemysłowe, usługowe, 
innych urządzeń 

585+750 586+600 
mieszkalne jednorodzinne, 

mieszkalne wielorodzinne, zabudowy 
zagrodowej, usług zdrowia, oświaty 

587+100 588+400 

mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 
zagrodowej, mieszkalne 

pensjonatowe, letniskowe, usługowe, 
oświaty 

588+750 588+800 
mieszkalne jednorodzinne, usług 

zdrowia 

589+150 591+050 
mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 

zagrodowej 

28 12 
GARBÓW-
LUBLIN 

591+050 591+400 

Garbów, 
Jastków 

zabudowy zagrodowej, przemysłowe, 
usługowe, innych urządzeń 

Uchwała Nr XXVII/289/06 Rady Gminy 
Jastków z dnia 29.06.2006 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Jastków 

591+900 593+100 zabudowy zagrodowej 
593+200 593+750 zabudowy zagrodowej 

593+900 594+800 
zabudowy zagrodowej, przemysłowe, 
usługowe, innych urządzeń, oświaty 

595+100 595+900 zabudowy zagrodowej 
596+000 596+070 zabudowy zagrodowej 
596+450 596+550 zabudowy zagrodowej 

597+300 597+530 
mieszkalne niskie, zabudowy 

zagrodowej 

597+680 598+720 
mieszkalne niskie, mieszkalne 

wysokie, zabudowy zagrodowej, 
usługowe 

599+500 600+200 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

niskie 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

28 12 
GARBÓW-
LUBLIN 

600+400 600+800 

 

zabudowy zagrodowej  
600+850 601+300 zabudowy zagrodowej 
601+420 601+520 mieszkalne niskie 

601+750 602+200 
mieszkalne niskie, zabudowy 

zagrodowej, usługowe, mieszkalno-
usługowe 

29 12 
LUBLIN-

KALINÓWKA 
617+190 617+220 Głusk 

mieszkalne jednorodzinne, tereny 
komunikacji, rekreacji, usługowe, 

zieleni 

Uchwała Nr XLIX/340/10 Rady Gminy 
Głusk z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Głusk 

30 12 
KALINÓWKA-
ŚWIDNIK 
(KRĘPIEC) 

617+400 618+250 

Głusk 

mieszkalne jednorodzinne 
z dopuszczeniem terenów 

komunalnych, letniskowych, leśnych, 
usług, zieleni, tereny rekreacji, 

usługowe, mieszkalne siedliskowe 

618+350 619+210 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne, przemysłowe, 
usługowe, innych urządzeń 

31 12 
ŚWIDNIK 

(KRĘPIEC) - 
PIASKI 

619+250 619+700 

Głusk 

mieszkalne jednorodzinne 
z dopuszczeniem terenów 

komunalnych, letniskowych, leśnych, 
usług, zieleni, tereny rekreacji, 

usługowe, mieszkalne siedliskowe 

620+350 621+600 

mieszkalne jednorodzinne 
z dopuszczeniem terenów 

komunalnych, letniskowych, leśnych, 
usług, zieleni, tereny rekreacji, 

usługowe, mieszkalne siedliskowe 
621+800 622+800 zabudowy zagrodowej 
623+400 623+470 mieszkalne siedliskowe 
624+300 624+400 mieszkalne siedliskowe 
624+550 624+680 mieszkalne siedliskowe 
625+590 625+920 mieszkalne jednorodzinne 
626+100 626+200 mieszkalne siedliskowe 
626+550 626+850 mieszkalne jednorodzinne 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

31 12 
ŚWIDNIK 

(KRĘPIEC) - 
PIASKI 

627+300 628+400 

Głusk 

mieszkalne jednorodzinne, tereny 
komunikacji, rekreacji, usługowe, 

zieleni 

 

628+600 629+000 mieszkalne siedliskowe 

629+400 630+350 

mieszkalne jednorodzinne, tereny 
komunikacji, rekreacji, usługowe, 

zieleni, zabudowy zagrodowej, 
mieszkalne jednorodzinne 
z dopuszczeniem terenów 

komunalnych, letniskowych, leśnych, 
usług, zieleni 

32 19 
NIEMCE-

CIECIERZYN 

297+053 298+650 
Niemce 

mieszkalne wielorodzinne, 
mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 

zagrodowej Uchwała Nr XVIII/158/2012 Rady Gminy 
Niemce z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Niemce-etap I 

 
Uchwała Nr XII/111/11Rady Gminy Niemce 
dnia1 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia 
„Zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Niemce 

301+080 301+680 zabudowy zagrodowej 
301+900 302+000 zabudowy zagrodowej 

33 19 
CIECIERZYN-

LUBLIN 

302+700 303+250 

Niemce, 
Wólka 

zabudowy zagrodowej, mieszkalne 
jednorodzinne 

304+300 305+600 

mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 
zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne z dopuszczeniem 
terenów komunalnych, letniskowych, 

leśnych, usług, zieleni, ogródków 
działkowych 

305+800 305+900 mieszkalne wielorodzinne 

34 19 
LUBLIN-

NIEDRZWICA 
DUŻA 

318+430 320+100 

Konopnica 

mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 
zagrodowej, działalności 

gospodarczej, rolne, usługowe, zieleni 
z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych, 

mieszkalno-usługowe 

Uchwała Nr LVI/252/10Rady Gminy 
Konopnica z dnia 21czerwca 2010 r. 
w sprawie Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Konopnica 321+000 321+100 zabudowy zagrodowej 

321+620 321+690 zabudowy zagrodowej 
322+100 322+250 zabudowy zagrodowej 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

34 19 
LUBLIN-

NIEDRZWICA 
DUŻA 

322+950 323+750 

Konopnica 

mieszkalne mieszane, działalności 
gospodarczej, rolne, usługowe, 

zabudowy zagrodowej 

Uchwała Nr X/77/03Rady Gminy 
Niedrzwica Duża z dnia 31 lipca 2003 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Niedrzwica Duża, 
zwanego miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Niedrzwica Duża 

326+100 326+400 
mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 

zagrodowej, oświaty 

326+700 326+800 

mieszkalne jednorodzinne, 
działalności gospodarczej, rolne, 

usługowe, zieleni z dopuszczeniem 
mieszkalnych, mieszkalnych 

jednorodzinnych 

327+500 327+600 

mieszkalne jednorodzinne 
z dopuszczeniem terenów 

komunalnych, letniskowych, leśnych, 
usług, zieleni, działalności 

gospodarczej, rolne, usługowe, zieleni 
z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych 

328+350 329+500 

zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, usługowe, zieleni 

z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych 

329+700 330+700 

mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 
zagrodowej, działalności 

gospodarczej, rolne, usługowe, zieleni 
z dopuszczeniem mieszkalnych, 
mieszkalnych jednorodzinnych, 

rezerwy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

330+800 330+908 
mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 

mieszkaniowej 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

35 82 
LUBLIN-

ŁUSZCZÓW 

4+800 6+620 

Wólka 

mieszkalne jednorodzinne 
z dopuszczeniem terenów 

komunalnych, letniskowych, leśnych, 
usług, zieleni, mieszkalno-usługowe, 
mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 

zagrodowej 

Uchwała Nr XIV/77/2011 Rady Gminy 
Wólka z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wólka 

7+100 7+700 
mieszkalne wielorodzinne, usługowe, 

zieleni, mieszkalne jednorodzinne, 
mieszkalno-usługowe 

8+450 10+300 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne, oświaty 
10+600 11+200 ogródków działkowych 

11+350 12+764 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne, mieszkalno-usługowe 

36 82 
ŁUSZCZÓW-

ŁĘCZNA 

12+800 13+000 

Wólka 

zabudowy zagrodowej 
16+050 16+500 zabudowy zagrodowej 

21+400 22+270 

rezerwy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy 
zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne 

37 830 
LUBLIN-

TOMASZOWICE 

4+300 4+820 

Jastków 

zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, usług, zieleni 

Uchwała Nr XXVII/289/06 Rady Gminy 
Jastków z dnia 29.06.2006 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Jastków 

6+280 6+940 
zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, usług, zieleni 

7+480 10+410 
zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, usług, zieleni 

10+590 11+410 
zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, usług, zieleni 

38 835 LUBLIN-MĘTÓW 10+100 12+300 Głusk 
zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, usług, zieleni, 

oświaty 

Uchwała Nr XLIX/340/10 
Rady Gminy Głusk z dnia 15 lipca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Głusk 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

POWIAT Ł ĘCZYŃSKI 

39 82 
ŁĘCZNA 

/PRZEJŚCIE/ 

22+653 22+750 

Łęczna 

zabudowy zagrodowej 

 
Uchwała Nr XIV/76/2011 Rady Miasta  

w Łęcznej z dnia 26 października 2011 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Łęczna 

 

23+650 23+980 mieszkalne jednorodzinne 

 
Uchwała Nr VIII/46/2011 

Rady Miasta w Łęcznej z dnia 5 maja 
2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łęczna dla terenu 
realizacji strefy aktywności gospodarczej 

w obszarze miejscowości Stara Wieś  
w gminie Łęczna 

 
 

Uchwała Nr 112 Rady Gminy Spiczyn z 
dnia 11 września 2012 r. w sprawie zmian 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Spiczyn 

 

24+300 24+620 

mieszkalne jednorodzinne, zabudowy 
zagrodowej, działalności 

gospodarczej, rolne, usługowe 
z dopuszczeniem mieszkaniowych, 
mieszkaniowych jednorodzinnych, 

mieszkaniowo-usługowe 

25+000 25+220 mieszkalne wielorodzinne 

POWIAT ŁUKOWSKI 

40 63 
ŁUKÓW 

/PRZEJŚCIE B/ 
301+340 302+227 Łuków 

mieszkalno-usługowe, mieszkalne 
wielorodzinne, usługowe, zieleni, 

oświaty 

Uchwała Nr VIII/57/2011 
Rady Miasta Łuków z dnia 13 maja 2011 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Łuków dla terenu położonego w Łukowie 
pomiędzy granicami administracyjnymi 
miasta od strony północno-wschodniej 

a terenem PKP 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

40 63 
ŁUKÓW 

/PRZEJŚCIE B/ 
301+340 302+227 Łuków 

mieszkalno-usługowe, mieszkalne 
wielorodzinne, usługowe, zieleni, 

oświaty 

Uchwała Nr VI/34/2011 
Rady Miasta Łuków z dnia 8 marca 2011 r. 
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Łuków dla terenu położonego w Łukowie 
pomiędzy granicami administracyjnymi 

miasta od strony wschodniej, 
ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, 

ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, 
ul. Warszawską, terenem PKP 

POWIAT PUŁAWSKI 

41 12h 
GR.WOJ.- 
ANIELIN 

0+000 0+900 

Puławy 

mieszkalne kolonijne, silnie 
rozproszone 

Uchwała Nr XVIII/194/12 Rady Miasta 
Puławy z dnia 23 lutego 2012 r. Zmiana 

Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Miasta Puławy - I Etap 

1+050 1+200 
mieszkalne jednorodzinne, tereny, 
komunikacji, rekreacji, usługowe, 

zieleni 

1+450 1+550 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne 

0+400 0+600 
mieszkalne jednorodzinne, tereny, 
komunikacji, rekreacji, usługowe, 

zieleni 

42 12i 
PUŁAWY 

OBWODNICA 
10+780 10+820 Puławy mieszkalne jednorodzinne 

43 824 
ŻYRZYN- 
PUŁAWY 

0+350 0+700 
Końskowola, 

Puławy, 
Żyrzyn 

mieszkalne jednorodzinne 

Uchwała Nr XIII/69/2003 Rady Gminy 
Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Żyrzyn 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

43 824 
ŻYRZYN- 
PUŁAWY 

1+450 1+500 

Końskowola, 
Puławy, 
Żyrzyn 

zabudowy zagrodowej, mieszkalne 
jednorodzinne, usługowe 

Uchwała Nr XV/142/07 Rady Miasta 
Puławy z dnia 29 listopada 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Miasta Puławy jednostki bilansowej B i C 

 
Uchwała Nr VI/40/07 Rady Miasta Puławy  

z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 

„Pobrzeża Wisły cz. A” w Puławach 
 

Uchwała Nr XVIII/77/12 Rady Gminy 
Końskowola z dnia 22 lutego 2012 r.  

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Końskowola 

3+320 4+200 
mieszkalne jednorodzinne, tereny, 
komunikacji, rekreacji, usługowe, 

zieleni, zabudowy zagrodowej 

5+550 6+200 zabudowy zagrodowej 

44 
824 
824a 

PUŁAWY AL. 
PARTYZANTÓW 

10+550 12+000 Puławy 

mieszkalne jednorodzinne 
z dopuszczeniem terenów 

komunalnych, letniskowych, leśnych, 
usług, zieleni, mieszkalne 

wielorodzinne, usługowe, zieleni, 
mieszkalne jednorodzinne, tereny, 

komunikacji, rekreacji, usług zdrowia, 
oświaty 

 
Uchwała Nr XVII/167/07 Rady Miasta 

Puławy z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Osiedla 
Sienkiewicza-Składowa cz. C 

45 12 
PUŁAWY-

KOŃSKOWOLA 
562+600 564+420 

Puławy, 
Końskowola 

mieszkalne wielorodzinne, usługowe, 
zieleni, mieszkalno-usługowe, 

mieszkalne jednorodzinne, usług 
zdrowia 

 
Uchwała Nr XVIII/77/12 Rady Gminy 
Końskowola z dnia 22 lutego 2012 r.  

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Końskowola 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

45 12 
PUŁAWY-

KOŃSKOWOLA 

564+500 564+650 

Puławy, 
Końskowola 

mieszkalne jednorodzinne Uchwała Nr XV/142/07 Rady Miasta 
Puławy z dnia 29 listopada 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Miasta Puławy jednostki bilansowej B i C 

 
Uchwała Nr VI/40/07 Rady Miasta Puławy  

z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 

„Pobrzeża Wisły cz. A” w Puławach 
 

564+920 565+150 mieszkalne jednorodzinne 

566+400 567+850 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne 

567+930 568+735 
mieszkalne jednorodzinne, 

mieszkalno-usługowe, oświaty 

46 12 
KOŃSKOWOLA-

KURÓW 

568+790 568+870 

Końskowola, 
Kurów 

zabudowy zagrodowej Uchwała Nr XVI/130/2012 Rady Gminy 
Kurów z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kurów 

576+800 577+554 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne 

47 17 
MOSZCZANKA - 

ŻYRZYN 

86+133 87+000 

Żyrzyn 

zabudowy zagrodowej 
 

Uchwała Nr XIII/69/2003 Rady Gminy 
Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Żyrzyn 
 

Uchwała Nr XVIII/77/12 Rady Gminy 
Końskowola z dnia 22 lutego 2012 r.  

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Końskowola 
 

89+000 89+200 zabudowy zagrodowej 

90+300 90+650 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne, letniskowe, usługowe 

95+220 95+300 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne, letniskowe, usługowe 

48 17 
ŻYRZYN - 
KURÓW 

102+580 102+920 

Żyrzyn, 
Końskowola 

zabudowy zagrodowej, mieszkalne 
jednorodzinne, usługowe 

109+800 110+100 zabudowy zagrodowej 
110+700 111+950 zabudowy zagrodowej 

113+300 114+308 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

49 801 PUŁAWY 

118+356 118+527 

Puławy 

ogródków działkowych 
Uchwała Nr XV/142/07 Rady Miasta 
Puławy z dnia 29 listopada 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Miasta Puławy jednostki bilansowej B i C 

 
Uchwała Nr VI/40/07 Rady Miasta Puławy  

z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 

„Pobrzeża Wisły cz. A” w Puławach 
Uchwała Nr XVII/167/07 Rady Miasta  

 
Puławy z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Osiedla 

Sienkiewicza-Składowa cz. C 

118+689 118+888 
mieszkalne jednorodzinne, 

działalności gospodarczej, rolne, 
usługowe 

119+085 119+136 
mieszkalne jednorodzinne, 

działalności gospodarczej, rolne, 
usługowe 

120+470 121+744 Puławy 
śródmieścia miasta, mieszkalne, 
wielorodzinne, usług zdrowia, 
mieszkalno-usługowe, oświaty 

50 801 PUŁAWY 121+750 122+750 Puławy 
mieszkalne wielorodzinne, 

mieszkalno-usługowe, oświaty, 
rekreacji, wypoczynku 

51 824 PUŁAWY 12+600 16+600 Puławy 

zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, usługowe, 

mieszkalne jednorodzinne, rekreacji, 
wypoczynku 

52 830 NAŁĘCZÓW 

20+340 21+970 

Nałęczów 

zabudowy zagrodowej, działalności 
gospodarczej, rolne, usługowe 

Uchwała Nr XXII/260/2002 Rady Gminy 
Nałęczów z dnia 8.03.2002 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Nałęczów dotyczącej zmiany przebiegu 

obwodnicy miasta 

21+970 22+440 
zabudowy zagrodowej, działalności 

gospodarczej, rolne, usługowe 

22+440 23+050 
zabudowy zagrodowej, działalności 

gospodarczej, rolne, usługowe, 
mieszkalne pensjonatowe, oświaty 

23+060 23+450 
mieszkaniowo-usługowe, usługowe, 

mieszkalne pensjonatowe 

23+450 24+470 
strefa A uzdrowiskowa, mieszkalne 

pensjonatowe 

24+530 25+040 
zabudowy zagrodowej, działalności 

gospodarczej, rolne, usługowe 

25+140 25+800 
zabudowy zagrodowej, działalności 

gospodarczej, rolne, usługowe 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

POWIAT RYCKI 

53 17 GR. WOJ.-RYKI 

76+100 76+520 

Ryki 

zabudowy zagrodowej 

Uchwała Nr XXIII/135/2012 Rady Miejskiej 
w Rykach z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Ryki 

 
Uchwala Nr XXI/123/2012 Rady Miejskiej  
w Rykach z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie 

zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ryki - etap II 

76+950 77+100 zabudowy zagrodowej 

54 17 
RYKI 

/PRZEJŚCIE/ 

81+350 83+450 

Ryki 

zabudowy zagrodowej, mieszkalne 
jednorodzinne, tereny komunikacji, 

rekreacji, usługowe, zieleni, 
mieszkalne wielorodzinne 

85+000 85+370 mieszkalne jednorodzinne 

55 48 
DĘBLIN 

/PRZEJŚCIE A/ 

154+200 154+350 

Dęblin 

mieszkalne wielorodzinne, 
mieszkalne jednorodzinne, tereny 
komunikacji, rekreacji, usługowe, 

zieleni 

 
Uchwała Nr LII/333/2006 Rady Miasta 

Dęblin z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla 
„PUŁASKIEGO”·w Dęblinie - część II 

 
Uchwała Nr XV/78/2003 Rady Miejskiej  

w Dęblinie z dnia 07 lipca 2003 r. 
o uchwaleniu Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Dęblin 

 154+570 154+700 oświaty 



Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg 
 

 

Strona | 243  

Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

 POWIAT ŚWIDNICKI 

56 12d 
PIASKI 

/OBWODNICA/ 
2+400 2+900 Piaski 

mieszkalne jednorodzinne, tereny 
komunikacji, rekreacji, usługowe, 

zieleni 

Uchwała N VII/32/2011 Rady Gminy 
Trawniki z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Trawniki 57 12d 
PIASKI-

BISKUPICE 

635+820 636+250 

Piaski, 
Trawniki 

mieszkalne siedliskowe 

638+000 638+100 mieszkalne siedliskowe 

640+500 641+300 zabudowy zagrodowej 

58 17a 
PIASKI 

/PRZEJŚCIE/ 

0+270 0+400 

Piaski 

rekreacji, sportu, turystyki, 
wypoczynku, tereny komunikacji, 

usługowe, zieleni 

 
Uchwała Nr XXXI/222/2001 Rady Miejskiej 

w Piaskach z dnia 28 grudnia 2001 roku  
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 
Ośrodka Gminnego, Osiedla Krasickiego 

w Piaskach, zwanego miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego Ośrodka 

Gminnego Piaski i Osiedla Krasickiego 
 

0+980 1+040 mieszkalne jednorodzinne 

 POWIAT TOMASZOWSKI 

59 17 
TOMASZÓW 

LUB. /PRZEJŚCIE/ 
210+500 211+100 

Tomaszów 
Lubelski 

mieszkalno-usługowe, usług zdrowia 

Uchwała Nr XXXIX/429/2010 Rady Miasta 
Tomaszów Lubelski z dnia 26 marca 2010 

roku w sprawie uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Tomaszów Lubelski 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

59 17 
TOMASZÓW 

LUB. /PRZEJŚCIE/ 

211+180 211+850 

Tomaszów 
Lubelski 

mieszkalno-usługowe, oświaty 

Uchwała Nr XXXVII/261/2010 Rady 
Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 30 
czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów obiektów 
produkcyjnych i usługowych  

w obrębie miejscowości Łaszczówka 
Kolonia gmina Tomaszów Lubelski 

 
Uchwała Nr XLIV/494/2010 Rady Miasta 

Tomaszów Lubelski z dnia 31 sierpnia 2010 
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
i rewaloryzacji „Śródmieścia” Tomaszowa 

Lubelskiego 
 

Uchwała Nr XXXIII/359/2009 Rady Miasta 
Tomaszów Lubelski z dnia 28 września 
2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów przemysłowo-

składowych i usługowych przy 
ul. Zamojskiej i Łaszczowieckiej 

w Tomaszowie Lubelskim 
 

211+900 213+050 
mieszkalno-usługowe, usług zdrowia, 

oświaty 

213+600 214+000 
mieszkalno-usługowe, usług zdrowia, 

oświaty, zabudowy zagrodowej, 
mieszkalne jednorodzinne 

214+200 215+300 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne 

POWIAT ZAMOJSKI 

60 17 
CHOMĘCISKA 

DUŻE-ZAMOŚĆ 

162+951 165+200 

Stary Zamość, 
Zamość 

zabudowy zagrodowej, przemysłowe, 
usługowe, innych urządzeń 

Uchwała Nr XXI/102/12 Rady Gminy Stary 
Zamość z dnia 28 listopada 2012 r. 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów 

leśnych i gruntów do zalesienia Gminie 
Stary Zamość 

168+300 171+200 
zabudowy zagrodowej, mieszkalne 

jednorodzinne, usługowe 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

60 17 
CHOMĘCISKA 

DUŻE-ZAMOŚĆ 
171+420 172+200 

Stary Zamość, 
Zamość 

mieszkalne jednorodzinne 
z dopuszczeniem terenów 

komunalnych, letniskowych, leśnych, 
usług, zieleni 

Uchwała Nr X/91/11 Rady Gminy Zamość  
z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie 

uchwalenia zmian w „Studium 
uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zamość” 

61 74d 
ZAMOŚĆ-
SITANIEC- 
ZAMOŚĆ 

0+213 0+978 Zamość 

mieszkalne jednorodzinne 
z dopuszczeniem terenów 

komunalnych, letniskowych, leśnych, 
usług, zieleni 

62 17 
ZAMOŚĆ-
WÓLKA 

ŁABUŃSKA 

179+122 182+400 

Zamość, 
Łabunie 

mieszkalne jednorodzinne, 
mieszkalno-usługowe, działalności 

gospodarczej, przemysłowe, 
usługowe, rekreacji 

183+000 184+200 zabudowy zagrodowej, oświaty 

184+400 184+550 zabudowy zagrodowej 

186+400 186+600 zabudowy zagrodowej 

186+900 188+200 zabudowy zagrodowej 

188+400 188+750 zabudowy zagrodowej, oświaty 

188+990 189+800 zabudowy zagrodowej 

190+600 190+650 zabudowy zagrodowej 

63 74 
ZAWADA-
ZAMOŚĆ 

264+749 265+650 

Zamość 

mieszkalne mieszane 
z przewarzającymi mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, usługowe, 
działalności gospodarczej 

265+950 266+650 

mieszkalne mieszane 
z przewarzającymi mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, usługowe, 
działalności gospodarczej 
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Tabela 13.  Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym zakresem niniejszego Programu 

Lp. 
Numer 
drogi 

Opis odcinka 
Orientacyjny 
kilometraż Gmina 

Funkcje terenu 
 (wg MPZP / SUiKZP) 

Nazwa MPZP/SUiKZP 
od do 

63 74 
ZAWADA-
ZAMOŚĆ 

266+780 271+013 Zamość 

mieszkalne mieszane 
z przewarzającymi mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, usługowe, 
działalności gospodarczej, mieszkalne 
jednorodzinne, tereny komunikacji, 

rekreacji, usługowe, zieleni 
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1.1.2. Obszary ograniczonego użytkowania 

 
W oparciu o podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym 
niniejszym Programem, wzdłuż analizowanych dróg nie stwierdzono występowania obszarów 
ograniczonego użytkowania. 
 

1.1.3. Strefy ochronne  

 
W oparciu o podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze objętym 
niniejszym Programem, wzdłuż analizowanych dróg nie stwierdzono występowania stref 
ochronnych.  
 

1.2. Charakterystyki terenów objętych programem ochrony środowiska przed 
hałasem 

 
Szczegółowy opis terenów objętych zakresem Programu został przedstawiony w części 
opisowej niniejszego opracowania. 
 

1.2.1. Dane demograficzne 

 
Informacje dotyczące liczby mieszkańców, a także gęstości zaludnienia na terenach objętych 
zakresem niniejszego Programu przedstawiono w tabeli 14. 
 
Tabela 14.  Dane demograficzne 

Powierzchnia  
[km2] 

Ludność 
[os.] 

Gęstość zaludnienia 
[os. / km2] 

Dane na podstawie map akustycznych 

32,1 39 100 1218,1 

Dane na podstawie programu ochrony środowiska przed hałasem 

2,364 16 477 6970 
 
Dokładną liczbę mieszkańców i powierzchnie terenów zagrożonych dla poszczególnych 
odcinków dróg przedstawiono w tabelach 6 i 7. 
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1.2.2. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku  

 
Na podstawie danych zawartych w mapach akustycznych, w tabelach 15 i 16 przedstawiono 
naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, pochodzącego od ruchu 
pojazdów odbywającego się na odcinkach dróg objętych mapowaniem akustycznym.  
Identyfikacji przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dokonano w oparciu 
o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826), tj. wartości 
dopuszczalne, które obowiązywały przed nowelizacją w/w rozporządzenia.  
 
Tabela 15.  Informacja na temat przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku, 

wyrażonych wskaźnikiem LDWN - dane na podstawie map akustycznych6 

 

Obszary, dla których stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych wartości wskaźnika hałasu LDWN w zakresie 

do 5 dB > 5 ÷ 10 dB > 10 ÷ 15 dB > 15 ÷ 20 dB 
powyżej 
20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów zagrożonych 
w danym zakresie [km2] 

14,9 7,3 3 0,8 0 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

6,4 4,3 2,1 0,6 0,1 

Liczba zagrożonych mieszkańców 
w danym zakresie [tys.] 

18,3 12 6,2 2,2 0,4 

Liczba budynków szkolnych 
i przedszkolnych w danym zakresie 

[szt.] 
21 10 9 5 2 

Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w danym 

zakresie [szt.] 
4 4 7 2  0 

Inne obiekty budowlane istotne 
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) [szt.] 

0 0 0 0 0 

 

                                                 
6  Przekroczenia zostały wyznaczone w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) 
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Tabela 16.  Informacja na temat przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku, 
wyrażonych wskaźnikiem LN - dane na podstawie map akustycznych7 

 

Obszary, dla których stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych wartości wskaźnika hałasu LN w zakresie 

do 5 dB > 5 ÷ 10 dB > 10 ÷ 15 dB > 15 ÷ 20 dB 
powyżej 
20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów zagrożonych 
w danym zakresie [km2] 

19,1 8,8 3,5 0,7 0 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

7,2 4,3 2,3 0,7 0 

Liczba zagrożonych mieszkańców 
w danym zakresie [tys.] 

19,1 11,9 5,9 1,8 0,1 

Liczba budynków szkolnych 
i przedszkolnych w danym zakresie 

[szt.] 
13 10 4 2  0 

Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w danym 

zakresie [szt.] 
2 6 5 2  0 

Inne obiekty budowlane istotne 
z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) [szt.] 

0 0 0 0 0 

 
Z uwagi na wejście w życie, po terminie przekazania przez zarządców dróg map 
akustycznych, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku8 
zmianie uległy naruszenia dopuszczalnych poziomów dźwięku. W ramach opracowania 
niniejszego Programu jeszcze raz zidentyfikowano obszary, na których występują 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz z podaniem zakresu tych 
naruszeń, zgodnie ze znowelizowanymi normami hałasu. Szczegółowe dane dotyczące 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu wyznaczonych zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi dopuszczalnymi poziomami hałasu zostały przedstawione w tabelach 4 i 5. 
Różnice między wartościami wskazanymi w mapach akustycznych, a wartościami zawartymi 
w Programie przedstawiono w tabelach 17 i 18. 

                                                 
7  Przekroczenia zostały wyznaczone w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) 
8  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie 
 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 1109) 
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Tabela 17.  Różnice między danymi z map akustycznych i Programu dla wskaźnika LDWN  

Wskaźnik LDWN 
Informacje na podstawie 

map akustycznych 

Informacje na podstawie 
Programu ochrony środowiska 

przed hałasem 
Powierzchnia obszarów zagrożonych 
ponadnormatywnym hałasem [km2] 

26,0 1,1507 

Liczba lokali mieszkalnych na obszarach 
zagrożonych ponadnormatywnym 

hałasem [tys.] 
13,5 5,131 

Liczba zagrożonych mieszkańców [tys.] 39,1 14,075 
Liczba budynków szkolnych 

i przedszkolnych na obszarach 
zagrożonych ponadnormatywnym 

hałasem [szt.] 

47 26 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej na obszarach 
zagrożonych ponadnormatywnym 

hałasem [szt.] 

17 14 

 
Tabela 18.  Różnice między danymi z map akustycznych i Programu dla wskaźnika LN 

Wskaźnik LN 
Informacje na podstawie 

map akustycznych 

Informacje na podstawie 
Programu ochrony środowiska 

przed hałasem 
Powierzchnia obszarów zagrożonych 
ponadnormatywnym hałasem [km2] 

32,1 2,3635 

Liczba lokali mieszkalnych na obszarach 
zagrożonych ponadnormatywnym 

hałasem [tys.] 
14,5 7,005 

Liczba zagrożonych mieszkańców [tys.] 38,8 16,477 
Liczba budynków szkolnych 

i przedszkolnych na obszarach 
zagrożonych ponadnormatywnym 

hałasem [szt.] 

29 0 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej na obszarach 
zagrożonych ponadnormatywnym 

hałasem [szt.] 

15 11 

 

1.2.3. Charakterystyki techniczno-akustyczne źródeł hałasu mające negatywny 
wpływ na poziom hałasu w środowisku 

Klimat akustyczny środowiska kształtowany przez hałas drogowy jest bardzo zróżnicowany 
przestrzennie. Zależy od obciążenia ruchem samochodowym danej drogi jak i udziału 
pojazdów ciężkich w potoku ruchu, od prędkości i płynności jazdy, parametrów technicznych 
zarówno pojazdów jak i drogi, a także stanu nawierzchni drogi. Ponadto przekroczenia 
dopuszczalnych wartości hałasu pochodzącego od ruchu samochodowego spowodowane są 
zbyt bliską lokalizacją zabudowy mieszkalnej od drogi jak i brakiem zabezpieczeń 
przeciwhałasowych (ekrany akustyczne, pasy zieleni izolacyjnej). Na podstawie informacji 
o parametrach dróg uzyskanych z opracowanych map akustycznych w tabeli 19 
przedstawiono szczegółowe dane lokalizacyjno - techniczne analizowanych odcinków dróg na 
terenie województwa lubelskiego. 
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Tabela 19.  Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanych odcinków dróg na terenie województwa lubelskiego 

Lp. 

Numer drogi 

Opis odcinka 

Pikietaż 
Współrzędne geograficzne GPS w układzie 

WGS84  
Wartość 
SDR wg 

GPR 2010 
[P/d] 

Klasa 
drogi 

krajowy europejski 
początkowy końcowy początku odcinka końca odcinka 

km km N E N E 

1 2 E30 
MIĘDZYRZEC PODL.- 

WORONIEC 
611+969 626+350 51,9999 22,8135 52,0362 23,0046 8355 GP 

2 2 E30 
WORONIEC-BIAŁA 

PODL. 
626+350 630+519 52,0362 23,0046 52,0339 23,0647 9356 GP 

3 835 - BIŁGORAJ 87+700 89+800 50,5408 22,7221 50,5241 22,7123 14256 G 

4 835 - 
BIŁGORAJ - MAJDAN 

NW 
89+800 95+900 50,5241 22,7123 50,4717 22,7397 12807 G 

5 74 - 
HRUBIESZÓW 
/PRZEJŚCIE1/ 

321+589 322+899 50,7847 23,8845 50,7957 23,8900 8536 G 

6 19 - 
JANÓW LUB. 
/PRZEJŚCIE/ 

381+518 386+307 50,7327 22,3572 50,7074 22,4082 11484 G/GP 

7 74 - 
JANÓW LUB. 
/PRZEJŚCIE/ 

206+895 211+532 50,7074 22,4082 50,7012 22,4701 12991 G/GP 

8 17 E372 
KRASNYSTAW 

/OBWODNICA 2/ 
143+213 144+818 50,9740 23,1611 50,9719 23,1835 9186 G/GP 

9 17 E372 
KRASNYSTAW- 
MAŁOCHWIEJ 

144+818 146+704 50,9719 23,1835 50,9555 23,1860 11760 G/GP 

10 17 E372 MAŁOCHWIEJ-IZBICA 146+704 155+051 50,9555 23,1860 50,8871 23,1521 8869 G/GP 

11 17 E372 
IZBICA-CHOMĘCISKA 

DUŻE 
155+051 162+951 50,8871 23,1521 50,8221 23,1864 8625 GP 

12 19 - 
RUDNIK SZL.- 

KRAŚNIK 
349+691 355+425 50,9672 22,3038 50,9289 22,2500 12834 GP 

13 19 - 
KRAŚNIK 

/OBWODNICA/ 
355+425 356+868 50,9289 22,2500 50,9188 22,2380 8833 G 

14 19 - KRAŚNIK-SŁODKÓW 356+868 362+623 50,9188 22,2380 50,8808 22,2621 10174 G/GP 

15 74 - GR. WOJ.-ANNOPOL 174+912 177+889 50,8852 21,8261 50,8895 21,8658 8623 G 

16 74 - OLBIĘCIN-KRAŚNIK 197+641 202+568 50,8942 22,1223 50,9131 22,1823 8249 GP 
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Tabela 19.  Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanych odcinków dróg na terenie województwa lubelskiego 

Lp. 

Numer drogi 

Opis odcinka 

Pikietaż 
Współrzędne geograficzne GPS w układzie 

WGS84  
Wartość 
SDR wg 

GPR 2010 
[P/d] 

Klasa 
drogi 

krajowy europejski 
początkowy końcowy początku odcinka końca odcinka 

km km N E N E 

17 833 - 
KRAŚNIK 

FABRYCZNY 
19+400 25+100 50,9641 22,1767 50,9246 22,2291 12192 G 

18 833   KRAŚNIK 25+100 26+700 50,9246 22,2291 50,9289 22,2496 10787 G 

19 19 - KOCK-FIRLEJ 260+355 271+782 51,6456 22,4436 51,5537 22,5052 9127 GP 

20 19 - FIRLEJ-LUBARTÓW 271+782 281+431 51,5537 22,5052 51,4837 22,5866 8824 GP 

21 
19a 

103677L 
- 

LUBARTÓW 
/OBWODNICA/ 

0+000 6+200 
51,4837 22,5866 51,4360 22,6250 8520 GP 

0+000 2+000 

22 19 - LUBARTÓW-ŁUCKA 287+751 288+980 51,4360 22,6250 51,4273 22,6355 18312 G/GP 

23 19 - ŁUCKA-NIEMCE 288+980 297+053 51,4273 22,6355 51,3586 22,6229 17257 GP 

24 12 E372 ZAGRODY-GARBÓW 584+678 591+095 51,3692 22,2815 51,3440 22,3636 20072 G/GP 

25 12 E372 GARBÓW-LUBLIN 591+095 602+545 51,3440 22,3636 51,2749 22,4851 22171 G/GP 

26 12 E372/E373 LUBLIN-KALINÓWKA 616+673 617+337 51,2148 22,6461 51,2099 22,6516 27237 GP 

27 12 E372/E373 
KALINÓWKA-

ŚWIDNIK (KRĘPIEC) 
617+337 619+211 51,2099 22,6516 51,2012 22,6744 35790 GP 

28 19 - NIEMCE-CIECIERZYN 297+053 302+052 51,3586 22,6229 51,3155 22,6043 18628 GP 

29 19 - CIECIERZYN-LUBLIN 302+052 306+059 51,3155 22,6043 51,2851 22,5764 21284 G/GP 

30 19 - 
LUBLIN-NIEDRZWICA 

DUŻA 
318+364 330+908 51,2178 22,4570 51,1148 22,3891 13828 G/GP 

31 19 - 
NIEDRZWICA DUŻA- 

RUDNIK SZL. 
330+908 349+691 51,1148 22,3891 50,9672 22,3038 14107 G/GP 

32 82 - LUBLIN-ŁUSZCZÓW 4+709 12+764 51,2644 22,6321 51,3022 22,7272 16505 GP 

33 82 - ŁUSZCZÓW-ŁĘCZNA 12+764 22+653 51,3022 22,7272 51,3098 22,8624 9534 GP 

34 830 - 
LUBLIN-

TOMASZOWICE 
4+000 11+400 51,2555 21,4661 51,2796 21,3666 8523 G 

35 835 - LUBLIN-MĘTÓW 10+000 12+300 51,1756 22,5856 51,1543 22,5836 12470 GP 

36 
12 
12d 

E372/E373 
ŚWIDNIK (KRĘPIEC)-

PIASKI 
619+211 
0+000 

630+400 
1+395 

51,2012 22,6744 51,1449 22,8273 19352 GP 
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Tabela 19.  Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanych odcinków dróg na terenie województwa lubelskiego 

Lp. 

Numer drogi 

Opis odcinka 

Pikietaż 
Współrzędne geograficzne GPS w układzie 

WGS84  
Wartość 
SDR wg 

GPR 2010 
[P/d] 

Klasa 
drogi 

krajowy europejski 
początkowy końcowy początku odcinka końca odcinka 

km km N E N E 

37 12d E372/E373 PIASKI /OBWODNICA/ 1+395 3+541 51,1449 22,8273 51,1465 22,8576 16562 S 

38 
12d 
12 

E373 PIASKI-BISKUPICE 
3+541 

635+600 
4+200 

641+300 
51,1465 22,8576 51,1601 22,9451 9134 GP 

39 17a E372 PIASKI /PRZEJŚCIE/ 0+000 1+040 51,1464 22,8574 51,1375 22,8573 8863 GP 

40 17 E372 PIASKI-FAJSŁAWICE 114+308 123+433 51,1375 22,8573 51,0921 22,9622 8831 G/GP 

41 82 - ŁĘCZNA /PRZEJŚCIE/ 22+653 25+272 51,3098 22,8624 51,2989 22,8936 12439 G/GP 

42 63 - 
ŁUKÓW 

/PRZEJŚCIE B/ 
301+340 302+227 51,9283 22,3802 51,9222 22,3874 10346 GP 

43 
12h - 

GR.WOJ.- ANIELIN 
0+000 2+100 

51,3949 21,7897 51,3999 21,8275 9323 GP 
12i - 0+000 0+600 

44 12i - 
PUŁAWY 

OBWODNICA 
10+528 12+708 51,4376 21,9480 51,4410 21,9761 9240 GP 

45 824 - ŻYRZYN-PUŁAWY 0+000 7+962 51,4983 22,0707 51,4407 22,0136 8421 G 

46 
824 - PUŁAWY AL. 

PARTYZANTÓW 
10+300 12+000 

51,4275 21,9883 51,4177 21,9695 14550 G 
824a - 0+000 0+100 

47 12 - 
PUŁAWY-

KOŃSKOWOLA 
562+030 568+735 51,4166 21,9694 51,4074 22,0645 18556 G/GP 

48 12 - 
KOŃSKOWOLA-

KURÓW 
568+735 577+554 51,4074 22,0645 51,3895 22,1850 9163 G/GP 

49 12 E372 KURÓW-ZAGRODY 577+554 584+678 51,3895 22,1850 51,3692 22,2815 20114 G/GP 

50 17 E372 
MOSZCZANKA-

ŻYRZYN 
86+133 99+672 51,6001 21,9659 51,4983 22,0707 12341 GP 

51 17 E372 ŻYRZYN-KURÓW 99+672 114+308 51,4983 22,0707 51,3895 22,1850 11848 G/GP 

52 801 - PUŁAWY 114+050 121+750 51,4697 21,9256 51,4139 21,9647 12991 G 

53 801  - PUŁAWY 121+750 122+750 51,4139 21,9647 51,4099 21,9715 8250 G 

54 824  - PUŁAWY 12+600 16+600 51,4099 21,9715 51,3794 21,9901 10506 G 

55 830 - NAŁĘCZÓW 19+400 25+800 51,2760 22,2346 51,2834 21,1767 10457 G 
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Tabela 19.  Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanych odcinków dróg na terenie województwa lubelskiego 

Lp. 

Numer drogi 

Opis odcinka 

Pikietaż 
Współrzędne geograficzne GPS w układzie 

WGS84  
Wartość 
SDR wg 

GPR 2010 
[P/d] 

Klasa 
drogi 

krajowy europejski 
początkowy końcowy początku odcinka końca odcinka 

km km N E N E 

56 17 E372 GR. WOJ.-RYKI 74+883 78+647 51,6775 21,8619 51,6520 21,8980 12873 GP 

57 17 E372 RYKI /PRZEJŚCIE/ 78+647 86+133 51,6520 21,8980 51,6001 21,9659 14024 G/GP 

58 48 -  
DĘBLIN  

/PRZEJŚCIE A/ 
154+034 154+850 51,5633 21,8345 51,5606 21,8444 9603 G 

59 17 E372 
TOMASZÓW LUB.  

/PRZEJŚCIE/ 
210+141 215+330 50,4615 23,4201 50,4161 23,4269 17837 G/GP 

60 17 E372 
CHOMĘCISKA DUŻE-

ZAMOŚĆ 
162+951 172+210 50,8221 23,1865 50,7467 23,2441 9974 GP 

61 74d - 
ZAMOŚĆ-SITANIEC- 

ZAMOŚĆ 
0+213 0+978 50,7467 23,2441 50,7407 23,2495 11517 GP 

62 17 E372 
ZAMOŚĆ-WÓLKA 

ŁABUŃSKA 
179+122 190+700 50,7052 23,2862 50,6277 23,3779 11048 GP 

63 74 - ZAWADA-ZAMOŚĆ 264+749 271+013 50,7227 23,1305 50,7115 23,2129 10863 GP 
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1.3. Trendy zmian stanu akustycznego 

Zmianę charakterystyki źródła hałasu, oparto na porównaniu i analizie natężenia ruchu 
pojazdów na danym odcinku drogi. Analizując zasięgi poziomów hałasu, z map 
akustycznych, wyrażonego wskaźnikami LDWN i LN, a także liczbę pojazdów poruszających 
się po analizowanych drogach, można zaobserwować generalny wzrost zasięgów hałasu, 
a więc negatywny kierunek zmian stanu akustycznego środowiska. Jest to spowodowane 
przede wszystkim wzrostem ogólnej liczby pojazdów poruszających się po przedmiotowych 
odcinkach dróg na terenie województwa lubelskiego. Wzrost ten względem 2005 roku sięga 
średnio 32 % ogólnej liczby pojazdów na dobę, przy czym najwyższy wzrost natężenia ruchu 
sięga 228 %, a spadki natężenia ruchu pojazdów osiągają maksymalnie wartość 12 %. 
Przedstawiony w mapie akustycznej dla dróg krajowych wzrost pojazdów wynosi średnio 
14,7%. Większy wzrost natężenia ruchu zaobserwowano na drogach wojewódzkich. W tabeli 
20 przedstawiono porównanie natężenia ruchu wykonywanego w ramach GPR w 2005 r. oraz 
w ramach GPR z 2010 r. dla analizowanych odcinków dróg w województwie lubelskim. 
Największy wzrost liczby pojazdów zaobserwowano dla: 

� odcinka DW 830 NAŁĘCZÓW od km 19+400 do km 25+800 - wzrost 
o 7267 poj./dobę, co stanowi ok. 228% wzrost liczby pojazdów w stosunku do 2005 r., 

� odcinka DK 12 KALINÓWKA-ŚWIDNIK (KRĘPIEC) od km 617+337 do km 
619+211 - wzrost o 18916 poj./dobę, co stanowi ok. 112% wzrost pojazdów 
w stosunku do 2005 r., 

� odcinka DK 74 JANÓW LUB./PRZEJŚCIE/ od km 206+895 do km 211+532 - wzrost 
o 6343 poj./dobę, co stanowi ok. 95% wzrost pojazdów w stosunku do 2005 r., 

� odcinka DK 19a LUBARTÓW /OBWODNICA/ od km 0+000 do km 6+200/2+000 - 
wzrost o 3023 poj./dobę, co stanowi ok. 55% wzrost pojazdów w stosunku do 2005 r., 

� odcinka DW 835 LUBLIN-MĘTÓW od km 10+000 do km 12+300 - wzrost 
o 5117 poj./dobę, co stanowi ok. 70% wzrost pojazdów w stosunku do 2005 r., 

� odcinka DW 830 LUBLIN-TOMASZOWICE od km 4+000 do km 11+400 - wzrost 
o 2925 poj./dobę, co stanowi ok. 52% wzrost pojazdów w stosunku do 2005 r., 

� odcinka DK 74 ZAWADA-ZAMOŚĆ od km 264+749 do km 271+013 - wzrost 
o 4189 poj./dobę, co stanowi ok. 63% wzrost pojazdów w stosunku do 2005 r. 

Na 5 odcinkach analizowanych dróg obserwuje się spadek natężenia ruchu w 2010 r. 
w porównaniu do roku 2005, są to: 

� odcinek DW 801 PUŁAWY od km 121+750 do 122+750 - spadek o 1093 poj./dobę, 
co stanowi ok. 12% spadek w stosunku do 2005 r., 

� odcinek DK 12 LUBLIN-KALINÓWKA od km 616+673 do km 617+337 - spadek 
o 2597 poj./dobę, co stanowi ok. 9% spadek w stosunku do 2005 r., 

� odcinek DW 835 BIŁGORAJ od km 87+700 do km 89+800 - spadek o 1044 
poj./dobę, co stanowi ok. 7% spadek w stosunku do 2005 r., 

� odcinek DK 17 TOMASZÓW LUB. /PRZEJŚCIE/ od km 210+141 do km 215+330 - 
spadek o 318 poj./dobę, co stanowi ok. 2% spadek w stosunku do 2005 r., 

� odcinek DK 17 CHOMĘCISKA DUŻE-ZAMOŚĆ od km 162+951 do km 172+210 - 
spadek o 93 poj./dobę, co stanowi ok. 1% spadek w stosunku do 2005 r. 
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Tabela 20.  Tabelaryczne porównanie średniodobowego ruchu w roku (SDR) pojazdów silnikowych z generalnym pomiarem ruchu w 2005 r. 
  (GPR 2005) oraz generalnym pomiarem ruchu w 2010 r. (GPR 2010) 

Numer 
drogi 

Opis odcinka GPR 2005 GPR 2010 
Wzrost liczby 

pojazdów na dobę 
w 2010 r. względem 

2005 r. 

Procentowy wzrost 
liczby pojazdów na 

dobę w 2010 r. 
względem 2005 r. 

Pikietaż 

Długość 
[km] 

Nazwa 

Pojazdy 
silnikowe 
ogółem 

Pojazdy 
silnikowe 
ogółem Pocz. Końc. 

SDR SDR 
2 612+000 626+400 14,400 MIĘDZYRZEC PODL.-WORONIEC 7377 8355 978 13,26 
2 626+400 630+500 4,200 WORONIEC-BIAŁA PODL. 8119 9356 1237 15,24 

835 87+700 89+800 2,100 BIŁGORAJ 15300 14256 -1044 * -6,82* 
835 89+800 95+900 6,100 BIŁGORAJ-MAJDAN NW 9427 12807 3380 35,85 
74 321+589 322+899 1,310 HRUBIESZÓW /PRZEJŚCIE1/ 7813 8536 723 9,25 
19 381+518 386+307 4,789 JANÓW LUB. /PRZEJŚCIE/ 8738 11484 2746 31,43 
74 206+895 211+532 4,637 JANÓW LUB. /PRZEJŚCIE/ 6648 12991 6343 95,41 
17 143+213 144+818 1,605 KRASNYSTAW /OBWODNICA 2/ 7472 9186 1714 22,94 
17 144+818 146+704 1,886 KRASNYSTAW-MAŁOCHWIEJ 9085 11760 2675 29,44 
17 146+704 155+051 8,347 MAŁOCHWIEJ-IZBICA 7251 8869 1618 22,31 
17 155+051 162+951 7,900 IZBICA-CHOMĘCISKA DUŻE 7022 8625 1603 22,83 
19 349+691 355+425 5,734 RUDNIK SZL.-KRAŚNIK 11181 12834 1653 14,78 
19 355+425 356+868 1,443 KRAŚNIK/OBWODNICA/ 7022 8833 1811 25,79 
19 356+868 362+623 5,755 KRAŚNIK-SŁODKÓW 8125 10174 2049 25,22 
74 174+912 177+889 2,977 GR. WOJ.-ANNOPOL 6073 8623 2550 41,99 
74 197+641 202+568 4,930 OLBIĘCIN-KRAŚNIK 6312 8249 1937 30,69 
833 19+400 25+100 5,700 KRAŚNIK FABRYCZNY 10678 12192 1514 14,18 
833 25+100 26+700 1,600 KRAŚNIK - 10787 brak wyników pomiarów z GRP 2005 
19 260+355 271+782 11,427 KOCK-FIRLEJ 6116 9127 3011 49,23 
19 271+782 281+431 9,649 FIRLEJ-LUBARTÓW 6584 8824 2240 34,02 
19a  0+000 6+200 

8,269 LUBARTÓW /OBWODNICA/ 5497 8520 3023 54,99 
103677L 0+000 2+000 

19 287+751 288+980 1,229 LUBARTÓW-ŁUCKA 14039 18312 4273 30,44 
12 577+554 584+678 7,124 KURÓW-ZAGRODY 

17015 
20114 3099 18,21 

12 584+678 591+095 6,417 ZAGRODY-GARBÓW 20072 20072   
12 591+095 602+545 11,450 GARBÓW-LUBLIN 17611 22171 4560 25,89 
12 616+673 617+337 0,664 LUBLIN-KALINÓWKA 29834 27237 -2597 * -8,70 * 

* Ujemne wartości świadczą o spadku natężenia ruchu pojazdów w 2010 r. względem 2005 r. 
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Tabela 20.  Tabelaryczne porównanie średniodobowego ruchu w roku (SDR) pojazdów silnikowych z generalnym pomiarem ruchu w 2005 r. 
  (GPR 2005) oraz generalnym pomiarem ruchu w 2010 r. (GPR 2010) 

Numer 
drogi 

Opis odcinka GPR 2005 GPR 2010 
Wzrost liczby 

pojazdów na dobę 
w 2010 r. względem 

2005 r. 

Procentowy wzrost 
liczby pojazdów na 

dobę w 2010 r. 
względem 2005 r. 

Pikietaż 

Długość 
[km] 

Nazwa 

Pojazdy 
silnikowe 
ogółem 

Pojazdy 
silnikowe 
ogółem Pocz. Końc. 

SDR SDR 
12 617+337 619+211 1,874 KALINÓWKA-ŚWIDNIK (KRĘPIEC) 

16874 
35790 18916 112,10 

12 619+211 630+400 
12,544 ŚWIDNIK (KRĘPIEC)-PIASKI 19352 2478 14,69 

12d 0+000 1+395 
19 297+053 302+052 4,999 NIEMCE-CIECIERZYN 14390 18628 4238 29,45 
19 302+052 306+059 4,007 CIECIERZYN-LUBLIN 16176 21284 5108 31,58 
19 318+364 330+908 12,544 LUBLIN-NIEDRZWICA DUŻA 11875 13828 1953 16,45 
19 330+908 349+691 18,783 NIEDRZWICA DUŻA-RUDNIK SZL. 11011 14107 3096 28,12 
82 4+709 12+764 8,055 LUBLIN-ŁUSZCZÓW 12304 16505 4201 34,14 
82 12+764 22+653 9,889 ŁUSZCZÓW-ŁĘCZNA 7490 9534 2044 27,29 
830 4+000 11+400 7,400 LUBLIN-TOMASZOWICE 5598 8523 2925 52,25 
835 10+000 12+300 2,300 LUBLIN-MĘTÓW 7353 12470 5117 69,59 
12d 1+395 3+541 2,146 PIASKI /OBWODNICA/ 11781 16562 4781 40,58 
12d 3+541 4+200 

6,329 PIASKI-BISKUPICE 7211 9134 1923 26,67 
12 635+600 641+300 
17a 0+000 1+040 1,040 PIASKI /PRZEJŚCIE/ 6661 8863 2202 33,06 
17 114+308 123+433 9,125 PIASKI-FAJSŁAWICE 7475 8831 1356 18,14 
82 22+653 25+272 2,619 ŁĘCZNA /PRZEJŚCIE/ 11713 12439 726 6,20 
63 301+340 302+227 0,887 ŁUKÓW /PRZEJŚCIE B/ 8504 10346 1842 21,66 
12h 0+000 2+100 

2,719 GR.WOJ.-ANIELIN - 9323 brak wyników pomiarów z GRP 2005 
12i 0+000 0+600 
12i 10+528 12+708 2,180 PUŁAWY OBWODNICA - 9240 brak wyników pomiarów z GRP 2005 
824 0+000 7+962 7,962 ŻYRZYN-PUŁAWY - 8421 brak wyników pomiarów z GRP 2005 
824 10+300 12+000 

1,825 PUŁAWY AL. PARTYZANTÓW - 14550 brak wyników pomiarów z GRP 2005 
824a 0+000 0+100 
12 562+030 568+735 6,705 PUŁAWY-KOŃSKOWOLA 16862 18556 1694 10,05 
12 568+735 577+554 8,819 KOŃSKOWOLA-KURÓW 8858 9163 305 3,44 
17 86+133 99+672 13,539 MOSZCZANKA-ŻYRZYN 10447 12341 1894 18,13 

* Ujemne wartości świadczą o spadku natężenia ruchu pojazdów w 2010 r. względem 2005 r. 
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Tabela 20.  Tabelaryczne porównanie średniodobowego ruchu w roku (SDR) pojazdów silnikowych z generalnym pomiarem ruchu w 2005 r. 
  (GPR 2005) oraz generalnym pomiarem ruchu w 2010 r. (GPR 2010) 

Numer 
drogi 

Opis odcinka GPR 2005 GPR 2010 
Wzrost liczby 

pojazdów na dobę 
w 2010 r. względem 

2005 r. 

Procentowy wzrost 
liczby pojazdów na 

dobę w 2010 r. 
względem 2005 r. 

Pikietaż 

Długość 
[km] 

Nazwa 

Pojazdy 
silnikowe 
ogółem 

Pojazdy 
silnikowe 
ogółem Pocz. Końc. 

SDR SDR 
17 99+672 114+308 14,636 ŻYRZYN-KURÓW 8610 11848 3238 37,61 

 801 114+050 121+750 6,700 PUŁAWY 
9343 

12991 3648 39,05 
801 121+750 122+750 1,000 PUŁAWY 8250 -1093 * -11,70 * 
824 12+600 16+600 4,000 PUŁAWY - 6678 brak wyników pomiarów z GRP 2005 
830 19+400 25+800 6,400 NAŁĘCZÓW 3190 10457 7267 227,81 
17 74+883 78+647 3,764 GR.WOJ.-RYKI 10608 12873 2265 21,35 
17 78+647 86+133 7,486 RYKI /PRZEJŚCIE/ 12362 14024 1662 13,44 
48 154+034 154+850 0,816 DĘBLIN /PRZEJŚCIE A/ 8671 9603 932 10,75 
17 210+141 215+330 5,189 TOMASZÓW LUB. /PRZEJŚCIE/ 18155 17837 -318 * -1,75 * 
17 162+951 172+210 9,259 CHOMĘCISKA DUŻE-ZAMOŚĆ 10067 9974 -93 * -0,92 * 
74d 0+213 0+978 0,765 ZAMOŚĆ-SITANIEC-ZAMOŚĆ - 11517 brak wyników pomiarów z GRP 2005 
17 179+122 190+700 11,578 ZAMOŚĆ-WÓLKA ŁABUŃSKA 9079 11048 1969 21,69 
74 264+749 271+013 6,264 ZAWADA-ZAMOŚĆ 6674 10863 4189 62,77 

* Ujemne wartości świadczą o spadku natężenia ruchu pojazdów w 2010 r. względem 2005 r. 
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Natężenie ruchu pojazdów uzależnione jest także od planowanych inwestycji drogowych. 
Poniżej opisano stan istniejący dróg oraz planowane inwestycje drogowe mające wpływ na 
natężenie ruchu na poszczególnych odcinkach, z podziałem na poszczególne powiaty. 
Na rys. 17 i 18 przedstawiono planowane i zrealizowane działania dla dróg na terenie 
województwa lubelskiego. 

 
Rys. 17. Realizowane i planowane inwestycje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
  i Autostrad Oddział Lublin (źródło: http://www.gddkia.gov.pl) 
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Rys. 18. Mapa zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przy udziale środków 
  Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (źródło: „Plan rozwoju sieci dróg 

  wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012-2020”) 
 



Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami 
położonych wzdłuż odcinków dróg 
 

 

Strona | 261  

Powiat bialski 
Stan istniejący: 
Droga krajowa Nr 2 (E-30) granica państwa - Świecko - Poznań - Warszawa - Terespol - 
granica państwa, o funkcji drogi międzynarodowej, zlokalizowana w Korytarzu II sieci TINA, 
(Transport Infrastructure Needs Assessement). W ramach analizowanego odcinka, droga 
krajowa Nr 2 przebiega przez tereny o funkcji mieszkaniowej, usługowej w miejscowości 
Nowy Sławacinek, natomiast w dalszej kolejności na terenach rolnych, rekreacyjnych, 
zalesionych i nieużytkowych.  
 
Tabela 21. Lokalizacja odcinków dróg na terenie woj. lubelskiego, wobec których 

planowane są inwestycje drogowe.   
Numer drogi 

Opis odcinka Gminy w zasięgu obszaru analizy 
krajowy europejski 

POWIAT BIALSKI 

2 E30 Międzyrzec Podl. - Woroniec 
Biała Podlaska (gmina wiejska), 

Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska) 
2 E30 Woroniec - Biała Podl. Biała Podlaska (gmina wiejska) 

 
Stan prognozowany, planowane inwestycje drogowe:  

• A2 węzeł „Lubelska” - Kukuryki. Planowana budowa autostrady A2 na odcinku od 
końca węzła „Lubelska" od km 489+403 do przejścia granicznego w Kukurykach 
włącznie tj. do km 657+113. Planowana autostrada A2 będzie przebiegać w nowym 
położeniu. 

Oczekiwane efekty planowanych inwestycji: 
• na terenach powiatu bialskiego zminimalizowanie ruchu tranzytowego wobec 

istniejącego ciągu komunikacyjnego drogi krajowej Nr 2.  

Powiat biłgorajski 
Stan istniejący: 
Droga wojewódzka Nr 835 Przeworsk - Tarnogród - Biłgoraj - Lublin, w analizowanym 
odcinku droga przebiega przez tereny zabudowane, w tym przez centrum miejscowości 
Biłgoraj, Okrągłe i Korczów. W otoczeniu drogi występuje zabudowa wielorodzinna, 
jednorodzinna, obiekty użyteczności publicznej, tereny usługowe, obiekty sakralne. 
 
Tabela 22. Lokalizacja odcinków dróg na terenie woj. lubelskiego, wobec których 

planowane są inwestycje drogowe.   
Numer drogi 

Opis odcinka Gminy w zasięgu obszaru analizy 
krajowy europejski 

POWIAT BIŁGORAJSKI 
835 - Biłgoraj Biłgoraj (gmina miejska) 

835 - Biłgoraj - Majdan NW 
Biłgoraj (gmina miejska), Biłgoraj (gmina 

wiejska), Księżpol (gmina wiejska) 
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Stan prognozowany, planowane inwestycje drogowe:  
• „Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012-

2020” przewiduje rozbudowę drogi wojewódzkiej (lista rezerwowa) Nr 835 na 
odcinku Biłgoraj - granica województwa. 

• W ramach finansowania z „Programu Rozwoju Polski Wschodniej 2007 - 2013” 
w gminie Biłgoraj, planowana jest budowa obwodnicy północnej w Biłgoraju, która 
ma połączyć drogi wojewódzkie Nr 835 i 858. 

 
Oczekiwane efekty planowanych inwestycji: 

• planowana obwodnica wpłynie korzystnie na klimat akustyczny w mieście Biłgoraj, 
spowoduje wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta (szczególnie 
pojazdów ciężarowych). 

 
Powiat hrubieszowski  
Stan istniejący: 
Droga krajowa Nr 74 przebiega przez centrum Hrubieszowa ulicami: Zamojską, Piłsudskiego, 
Basaja, Kolejową i Wyzwolenia, gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa, obiekty 
użyteczności publicznej i tereny usługowe.  
 
Tabela 23. Lokalizacja odcinków dróg na terenie woj. lubelskiego, wobec których 

planowane są inwestycje drogowe.   
Numer drogi 

Opis odcinka Gminy w zasięgu obszaru analizy 
krajowy europejski 

POWIAT HRUBIESZOWSKI 

74 - Hrubieszów /Przejście1/ 
Hrubieszów (gmina miejska), Hrubieszów 

(gmina wiejska) 
 
Stan prognozowany, planowane inwestycje drogowe:  

• DK 74 obwodnica Hrubieszowa. Planowana inwestycja dotyczy budowy obwodnicy 
Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej Nr 74, zlokalizowanej po stronie południowo - 
wschodniej miasta.  

Oczekiwane efekty planowanych inwestycji: 
• wyeliminowanie ruchu tranzytowego z obszaru miasta Hrubieszów, wobec stanu 

istniejącego przebiegu drogi krajowej Nr 74. 
 
Powiat janowski 
Stan istniejący: 
Droga krajowa Nr 19 Lublin - Rzeszów oraz droga krajowa Nr 74 Kielce - Janów Lubelski - 
Frampol - Zamość - Zosin - granica państwa, przebiegają wzdłuż terenów zabudowy 
mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej, gminnych ośrodków kultury, obiektów 
sakralnych, oraz obiektów zabytkowych, w odległości bliskiej od krawędzi istniejącego 
przebiegu dróg.  
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Tabela 24. Lokalizacja odcinków dróg na terenie woj. lubelskiego, wobec których 
planowane są inwestycje drogowe.   

Numer drogi 
Opis odcinka Gminy w zasięgu obszaru analizy 

krajowy europejski 

POWIAT JANOWSKI 
19 - Janów Lub. /Przejście/ Janów Lubelski (gmina miejsko-wiejska)  
74 - Janów Lub. /Przejście/ Janów Lubelski (gmina miejsko-wiejska) 

 
Stan prognozowany, planowane inwestycje drogowe:  

• S19 Kraśnik - Stobierna - projektowany przebieg odcinka pokrywa się z obecnym 
przebiegiem DK 19 w miejscu włączenia obwodnicy Kraśnika. W dalszej 
kolejności trasa omija miejscowości: Polichna, Modliborzyce, Janów Lubelski 
i przechodzi przez kompleks Lasów Janowskich omijając Łążek Ordynacki by po 
przekroczeniu granicy województw dojść do węzła Zapacz koło Niska. Droga 
przebiega przez tereny gmin: Kraśnik, Szastarka, Modliborzyce, Janów Lubelski 
(woj. lubelskie). 

Oczekiwane efekty planowanych inwestycji: 
• wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów zabudowanych miasta Janów 

Lubelski, wobec obecnego przebiegu drogi krajowej Nr 19. 
 
Powiat krasnostawski 
Stan istniejący: 
Droga krajowa Nr 17 Lublin - Zamość - Tomaszów Lubelski (klasy GP) w analizowanym 
odcinku przebiega przez tereny z funkcją zabudowy mieszkaniowej, w południowej części 
miasta Krasnystaw przez tereny z funkcją zabudowy usługowej oraz przez centrum 
miejscowości Izbica i Wólka Orłowska. Poza wymienionymi miejscowościami występują 
tereny rolne o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. 
 
Tabela 25. Lokalizacja odcinków dróg na terenie woj. lubelskiego, wobec których 

planowane są inwestycje drogowe.   
Numer drogi 

Opis odcinka Gminy w zasięgu obszaru analizy 
krajowy europejski 

POWIAT KRASNOSTAWSKI 
17 E372 Piaski - Fajsławice Fajsławice (gmina wiejska) 
17 E372 Krasnystaw /Obwodnica 2/ Krasnystaw (gmina miejska) 

17 E372 Krasnystaw - Małochwiej 
Krasnystaw (gmina miejska), Krasnystaw 

(gmina wiejska) 

17 E372 Małochwiej - Izbica 
Krasnystaw (gmina miejska), Krasnystaw 
(gmina wiejska), Izbica (gmina wiejska) 

17 E372 Izbica-Chomęciska Duże Izbica (gmina wiejska) 

 
Stan prognozowany, planowane inwestycje drogowe:  

• S17 Piaski - Hrebenne - planowana inwestycja polega na budowie drogi 
ekspresowej S17 (Warszawa) Zakręt - Lublin - Zamość - Hrebenne (Lwów) 
o przebiegu północ - południe, na odcinku Piaski - Hrebenne (granica państwa). 
W znacznej części inwestycja przebiegać będzie po nowym śladzie. 
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Oczekiwane efekty planowanych inwestycji: 
• poprawa warunków bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców wsi i miejscowości 

leżących wzdłuż obecnego przebiegu drogi krajowej Nr 17,  

• wyeliminowanie ruchu tranzytowego z obszarów zabudowanych, leżących wzdłuż 
obecnego przebiegu drogi krajowej Nr 17. 

 
Powiat kraśnicki 
Stan istniejący: 
Droga krajowa Nr 19 - Lublin - Kraśnik - Rzeszów, przebiega na terenach powiatu 
kraśnickiego wzdłuż zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wilkołaz oraz w mieście 
Kraśnik. Na pozostałej trasie drogi występuje zabudowa niska rozproszona, tereny rolne oraz 
zalesione.   
Droga krajowa Nr 74 - Kielce - Kraśnik - Zamość, przebiega przez tereny zabudowane 
miejscowości: Olbięcin, Kowalin i Spławy, a także przez starą część miasta Kraśnik. 
W gminie Annopol droga przebiega przez tereny zabudowy wielorodzinnej w części 
centralnej miasta oraz zabudowy jednorodzinnej na obrzeżach miasta Annopol. 
Droga wojewódzka Nr 833 Chodel - Kraśnik, łączy dwie części miasta Kraśnik: Starą 
i Fabryczną. Wzdłuż drogi znajdują się tereny o funkcji mieszkaniowej, usługowej, obiekty 
użyteczności publicznej, ośrodki gminne, a także obiekty sakralne. 
 
Tabela 26. Lokalizacja odcinków dróg na terenie woj. lubelskiego, wobec których 

planowane są inwestycje drogowe.   
Numer drogi 

Opis odcinka Gminy w zasięgu obszaru analizy 
krajowy europejski 

POWIAT KRA ŚNICKI 
19 - Niedrzwica Duża - Rudnik  Wilkołaz (gmina wiejska) 

19 - Rudnik Szlachecki.- Kraśnik 
Kraśnik (gmina miejska), Kraśnik (gmina 

wiejska), Wilkołaz (gmina wiejska) 
19 - Kraśnik /Obwodnica/ Kraśnik (gmina miejska) 

19 - Kraśnik - Słodków 
Kraśnik (gmina miejska), Kraśnik (gmina 

wiejska) 
74 - Gr. Woj. - Annopol Annopol (gm. miejsko-wiejska) 

74 - Olbięcin - Kraśnik 
Kraśnik (gmina wiejska), Trzydnik Duży 

(gmina wiejska) 
833 - Kraśnik Fabryczny Kraśnik (gmina miejska) 
833   Kraśnik Kraśnik (gmina miejska) 

 
Stan prognozowany, planowane inwestycje drogowe:  

• S19 Lubartów - Kraśnik. Planowa inwestycja dotyczy odcinka drogi pomiędzy 
Lubartowem a Kraśnikiem. W powiecie kraśnickim planowany przebieg drogi 
wytyczono w nowym położeniu, omijając zabudowę okolicznych miejscowości oraz 
miasta Kraśnik. 

• „Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012-
2020” przewiduje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel - Kraśnik od km 
0+000 do km 26+679.  
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Oczekiwane efekty planowanych inwestycji: 
• poprawa warunków bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców wsi i miejscowości 

leżących wzdłuż obecnego przebiegu drogi krajowej Nr 19.  
 
Powiat lubartowski 
Stan istniejący: 
Droga krajowa Nr 19 Rzeszów - Lublin - Lubartów - Międzyrzec Podlaski - Białystok, 
przebiega przez miejscowości: Wola Skromowska, Firlej i Kock, a poza tymi 
miejscowościami przez tereny niezabudowane: tereny rolne, zalesione i nieużytki.  
 
Tabela 27. Lokalizacja odcinków dróg na terenie woj. lubelskiego, wobec których 
  planowane są inwestycje drogowe.   

Numer drogi 
Opis odcinka Gminy w zasięgu obszaru analizy 

krajowy europejski 

POWIAT LUBARTOWSKI 

19 - Kock - Firlej 
Firlej (gmina wiejska), Kock (gmina 

miejsko-wiejska) 

19 - Firlej - Lubartów 
Firlej (gmina wiejska), Lubartów (gmina 

wiejska) 

19a 
103677L 

- Lubartów /Obwodnica/ 
Lubartów (gmina miejska), Lubartów 

(gmina wiejska) 

19 - Lubartów - Łucka 
Lubartów (gmina miejska), Lubartów 

(gmina wiejska) 

19 - Łucka - Niemce Lubartów (gmina wiejska) 

Stan prognozowany, planowane inwestycje drogowe:  

• S19 Międzyrzec Podlaski - Lublin - granica województwa podkarpackiego, na 
odcinku Międzyrzec Podlaski - Lublin oraz odcinku Lubartów - Kraśnik. 
Inwestycja w znacznej części przebiegać będzie w nowym położeniu. 

• „Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012-
2020” przewiduje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice - Parczew - 
Siemień - Lubartów od km 26+662 do km 61+015, oraz (lista rezerwowa) 
rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka - Łęczna - Biskupice od km 22+073 
do km 40+245. Drogi Nr 815 i Nr 829 stanowią połączenie komunikacyjne z drogą 
krajową Nr 19. 

Oczekiwane efekty planowanych inwestycji: 
• planowana droga S19 ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz osób 

zamieszkujących w sąsiedztwie istniejącej DK19. 
 
Powiat lubelski 
Stan istniejący: 
Droga krajowa Nr 12 na odcinku 57 km od Kurowa do Piask przebiega wspólnie z drogą 
krajową Nr 17. Odcinek drogi krajowej Nr 17/12 Kurów - Lublin w powiecie lubelskim 
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usytuowany jest w gminach Garbów i Jastków. W rejonie drogi znajduje się luźna zabudowa 
zagrodowa oraz tereny niezabudowane, głównie rolne, łąki i nieużytki.  
Droga krajowa Nr 19 znajduje się w następujących gminach: Niemce, Konopnica 
i Niedrzwica Duża, w których ruch komunikacyjny występuje w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów zabudowy mieszkaniowej. 
Droga krajowa Nr 82 Lublin - Łuszczów jest drogą tranzytową na trasie Lublin - Cyców - 
Włodawa - granica państwa i przebiega przez tereny zabudowane, mieszkaniowe, usługowe 
oraz obiekty użyteczności publicznej. 
Droga krajowa Nr 835 na odcinku Lublin - Głuszczyzna w powiecie lubelskim przebiega 
przez tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej i handlowej, szkół i innych obiektów 
użyteczności publicznej.  
Droga wojewódzka Nr 830 łącząca Lublin z Nałęczowem i Kazimierzem Dolnym w powiecie 
lubelskim, przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej usytuowanej w bliskiej 
odległości od drogi.  
 
Tabela 28. Lokalizacja odcinków dróg na terenie woj. lubelskiego, wobec których 

planowane są inwestycje drogowe.   
Numer drogi 

Opis odcinka Gminy w zasięgu obszaru analizy 
krajowy europejski 

POWIAT LUBELSKI 
12 E372 Kurów - Zagrody Garbów (gmina wiejska) 
12 E372 Zagrody - Garbów Garbów (gmina wiejska) 

12 E372 Garbów - Lublin 
Garbów (gmina wiejska), Jastków (gmina 

wiejska) 
12 E372/E373 Lublin - Kalinówka Głusk (gmina wiejska) 
12 E372/E373 Kalinówka - Świdnik (Krępiec) Głusk (gmina wiejska) 
12 E372/E373 Świdnik (Krępiec) - Piaski Głusk (gmina wiejska) 
19 - Łucka - Niemce Niemce (gmina wiejska) 
19 - Niemce - Ciecierzyn Niemce (gmina wiejska) 

19 - Ciecierzyn - Lublin 
Niemce (gmina wiejska), Wólka (gmina 

wiejska) 
19 - Lublin - Niedrzwica Duża Konopnica (gmina wiejska) 

19 - 
Niedrzwica Duża - Rudnik 

Szlachecki 
Niedrzwica Duża (gmina wiejska), 

Strzyżewice (gmina wiejska) 
82 - Lublin - Łuszczów Wólka (gmina wiejska) 
82 - Łuszczów - Łęczna Wólka (gmina wiejska) 
835 - Lublin - Mętów Głusk (gmina wiejska) 

 
Stan prognozowany, planowane inwestycje drogowe:  

• S19 Lubartów - Kraśnik - planowa droga ekspresowa S19 na odcinku pomiędzy 
Lubartowem a Kraśnikiem w większości prowadzić będzie w nowym położeniu. 
Początek odcinka stanowi przedłużenie obwodnicy miasta Lublina.  

• S19 węzeł Dąbrowica - węzeł Konopnica. Trasę tego odcinka wytyczono poza 
zachodnimi granicami miasta Lublina, na terenie gmin Jastków i Konopnica. 

• S12 węzeł Jastków - węzeł Lublin Sławinek. Trasa prowadzona jest po nowym 
przebiegu w stosunku do istniejącej drogi krajowej Nr 12/17. 

• S17 węzeł Lublin Sławinek - węzeł Lublin Rudnik. Trasa znajduje się za węzłem 
Lublin Sławinek i stanowi fragment obwodnicy miasta Lublina.  
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• S17 węzeł Lublin Rudnik - węzeł Lublin Felin. Początek trasy jest kontynuacją 
odcinka węzeł Lublin Sławinek i węzeł Lublin Rudnik w kierunku węzła Lublin 
Tatary. Koniec trasy stanowi połączenie z dotychczasową krajową Nr 12/17. 

• S17 węzeł Lublin Felin - Piaski. Trasa ekspresowa S17 przebiega na znacznym 
odcinku z obecną droga krajową Nr 12/17. Zakres inwestycji obejmuje 
przebudowę początkowego odcinka drogi krajowej klasy GP, rozbudowę do 
parametrów drogi ekspresowej pozostałego odcinka drogi krajowej długości 
12,1 km oraz budowę nowego dojazdu do Świdnika. Przewidziano także budowę 
i przebudowę dróg zbiorczych i dojazdowych wraz z włączeniem do nich 
istniejących dróg gminnych i powiatowych. W ramach inwestycji przewidziano 
budowę ekranów akustycznych. 

• „Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012-
2020” przewiduje budowę drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża - Lipsko - Solec nad 
Wisłą - Ople Lubelskie - Bełżyce - Konopnica - dojazd do węzła "Konopnica" 
w ciągu drogi S19. 

Oczekiwane efekty planowanych inwestycji: 
• budowa drogi ekspresowej S19 spowoduje spadek natężenia ruchu na istniejącej 

drodze krajowej Nr 19,  

• zmniejszenie natężenia ruchu na drogach krajowych w zakresie 25 - 40% 
w związku z realizacją obwodnicy Lublina. 

 
Powiat łęczyński 
Stan istniejący: 
Droga krajowa Nr 82 Lublin - Łęczna w powiecie łęczyńskim jest drogą tranzytową na trasie 
Lublin - Cyców - Włodawa - granica państwa. Przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej, 
a w obszarze miasta Łęczna przez tereny mieszkaniowe i usługowe. 
 
Tabela 29. Lokalizacja odcinków dróg na terenie woj. lubelskiego, wobec których 

planowane są inwestycje drogowe. 
Numer drogi 

Opis odcinka Gminy w zasięgu obszaru analizy 
krajowy europejski 

POWIAT Ł ĘCZYŃSKI 

82 - Łuszczów - Łęczna Łęczna (gmina miejsko-wiejska) 

82 - Łęczna /Przejście/ Łęczna (gmina miejsko-wiejska) 

 
Stan prognozowany, planowane inwestycje drogowe:  

• „Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012-
2020” przewiduje rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór - 
Łęczna od km 0+000 do km 29+566 oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 829 
Łucka - Łęczna - Biskupice od km 22+073 do km 40+245. Drogi Nr 820 i Nr 829 
stanowią połączenie komunikacyjne z drogą krajowa Nr 82.  
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Oczekiwane efekty planowanych inwestycji: 
• poprawa klimatu akustycznego w rejonie połączenia dróg Nr 820 i 829 z drogą 

krajową Nr 82.  
 
Powiat łukowski 
Stan istniejący: 
Droga krajowa Nr 63 Węgorzewo - Sławatycze w miejscowości Łuków przebiega przez 
centrum miasta wzdłuż terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej, obiektów użyteczności 
publicznej jak również miejsc religijnych. 
 
Tabela 30. Lokalizacja odcinków dróg na terenie woj. lubelskiego, wobec których 

planowane są inwestycje drogowe.   
Numer drogi 

Opis odcinka Gminy w zasięgu obszaru analizy 
krajowy europejski 

POWIAT ŁUKOWSKI 

63 - Łuków /Przejście B/ Łuków (gmina miejska) 

 
Stan prognozowany, planowane inwestycje drogowe:  
Brak planowanych inwestycji mających wpływ na klimat akustyczny w rejonie 
analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 63 w miejscowości Łuków.  
 
Powiat puławski 
Stan istniejący: 
Drogi krajowej Nr 17 Warszawa - Lublin - Hrebenne, przebiega przez tereny gmin Żyrzyn, 
Końskowola i Kurów. Wzdłuż drogi dominuje zabudowa jednorodzinna, zagrodowa oraz 
tereny niezabudowane w postaci użytków rolnych i lasów. 
Droga krajowa Nr 12 przebiega przez centrum miasta Puławy oraz przez miejscowości 
Końskowola i Kurów. Trasa przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych, 
placówek handlowych i usługowych, szkół i innych obiektów użyteczności publicznej. 
Droga wojewódzka Nr 801 Puławy - Wólka Gołębska - Gołąb - Dęblin przebiega przez 
centrum miasta Puławy wzdłuż terenów zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności 
publicznej i miejsc religijnych. 
Droga wojewódzka Nr 824 Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol przebiega przez 
miasto Puławy wzdłuż terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej 
z zabudową zagrodową, tereny zielone, usługowe oraz tereny użyteczności publicznej. 
Droga wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica przebiega przez centrum miasta 
Nałęczów, gdzie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej, pensjonaty, tereny usług oraz 
strefa uzdrowiskowa „A”. 
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Tabela 31. Lokalizacja odcinków dróg na terenie woj. lubelskiego, wobec których 
planowane są inwestycje drogowe.   

Numer drogi 
Opis odcinka Gminy w zasięgu obszaru analizy 

krajowy europejski 

POWIAT PUŁAWSKI 
12h - Gr. Woj. - Anielin Puławy (gmina wiejska) 
12i - Puławy Obwodnica Puławy (gmina miejska) 
12j - Puławy Al. 1000-lecia P.P. Puławy (gmina miejska) 

824 - Żyrzyn - Puławy 
Końskowola (gmina wiejska), Puławy 

(gmina miejska), Puławy (gmina wiejska), 
Żyrzyn (gmina wiejska) 

824 - Puławy Al. Partyzantów Puławy (gmina miejska) 

12 - Puławy - Końskowola 
Puławy (gmina miejska), Końskowola 

(gmina wiejska) 

12 - Końskowola - Kurów 
Końskowola (gmina wiejska), Kurów 

(gmina wiejska) 

12 E372 Kurów - Zagrody 
Kurów (gmina wiejska), Markuszów 

(gmina wiejska) 
17 E372 Moszczanka - Żyrzyn Żyrzyn (gmina wiejska) 

17 E372 Żyrzyn - Kurów 
Żyrzyn (gmina wiejska), Końskowola 

(gmina wiejska), Kurów (gmina wiejska) 
801 - Puławy Puławy (gmina miejska) 

801 - Puławy 
Puławy (gmina miejska), Puławy (gmina 

wiejska) 
824   Puławy Puławy (gmina miejska) 
830 - Nałęczów Nałęczów (gmina miejsko-wiejska) 

 
Stan prognozowany, planowane inwestycje drogowe:  

• S17 Garwolin (od granicy woj. lubelskiego) - Kurów. Planowane przedsięwzięcie 
będzie polegało na budowie drogi ekspresowej S17 (Warszawa) Zakręt - Lublin - 
Zamość - Hrebenne (Lwów) na odcinku granica województwa mazowieckiego 
i lubelskiego - węzeł „Sielce” (k/Kurowa). Realizacja drogi ekspresowej możliwa jest 
jedynie poza terenem zabudowy miejskiej, gdzie wobec braku ograniczeń 
wynikających z zagospodarowania terenu, można zastosować parametry techniczne 
właściwe dla dróg ekspresowych. 

• S17 Kurów (węzeł Sielce, skrzyżowanie z S12) - węzeł Bogucin, przedsięwzięcie 
w trakcie budowy. Trasa prowadzi po nowym przebiegu w stosunku do istniejącej 
drogi krajowej Nr 12/17, po jej północno - wschodniej stronie. Początek trasy 
rozpoczyna się na drodze krajowej Nr 17 w miejscowości Sielce (docelowo 
połączenie z S12), a koniec za przecięciem z istniejącą drogą krajową Nr 12/17 
w miejscowości Bogucin (gmina Garbów). 

• S12 obwodnica Puław, przedsięwzięcie polega na budowie obwodnicy miasta Puławy 
(II etap) w ciągu drogi ekspresowej S12: A1 (Piotrków Trybunalski) - Sulejów - 
Radom - Puławy - Kurów - Lublin - Piaski - Chełm - Dorohusk - granica państwa 
(Kijów), trasa prowadzi nowym śladem do projektowanego węzła Sielce położonego 
na przecięciu dróg ekspresowych S12 i S17. 

• „Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012-
2020” przewiduje (lista rezerwowa) przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej 830 
(odcinek od ul. Bochotnica do skrzyżowania w miejscowości Sadurki). 
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Oczekiwane efekty planowanych inwestycji: 
• wyeliminowanie ruchu tranzytowego (szczególnie pojazdów ciężarowych) z obszaru 

miejscowości Kurów i miasta Puławy. 

• w wyniku realizacji obwodnicy nastąpi poprawa warunków zdrowia i życia 
mieszkańców Puław, Końskowoli i Kurowa. 

• przebudowa odcinka drogi Nr 830 wpłynie na bezpieczeństwo oraz poprawę klimatu 
akustycznego w miejscowości Bochotnica Kolonia i Antopol.   

 
Powiat rycki 
Stan istniejący: 
Droga krajowa Nr 17 przebiega przez szereg obszarów zabudowanych w tym przez miasto 
Ryki. Odległość istniejącej zabudowy od drogi jest zmienna. Największe zbliżenia budynków 
do drogi występują na odcinku przejścia przez miasto Ryki, gdzie droga krajowa posiada 
charakter typowej ulicy wewnątrzmiejskiej, z bezpośrednio przylegającą do niej zabudową. 
Droga krajowa Nr 48 relacji Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi - Kozienice - Dęblin - 
Kock przebiega przez obszar intensywnej zabudowy miejskiej, głównymi ulicami miasta 
Dęblin. 
 
Tabela 32. Lokalizacja odcinków dróg na terenie woj. lubelskiego, wobec których 

planowane są inwestycje drogowe.   
Numer drogi 

Opis odcinka Gminy w zasięgu obszaru analizy 
krajowy europejski 

POWIAT RYCKI 
17 E372 Gr. Woj. - Ryki Ryki (gmina miejsko-wiejska) 
17 E372 Ryki /Przejście/ Ryki (gmina miejsko-wiejska) 

17 E372 Moszczanka - Żyrzyn 
Ryki (gmina miejsko-wiejska), Ułęż 

(gmina wiejska) 
48 - Dęblin /Przejście A/ Dęblin (gmina miejska) 

 
Stan prognozowany, planowane inwestycje drogowe: 

• S17 Garwolin (od granicy woj. lubelskiego) - Kurów. Projektowana inwestycja 
położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa lubelskiego, 
powiaty: Ryki (gmina Ryki, miasto Ryki, Ułęż) oraz Puławy (gmina Żyrzyn 
i Końskowola).  

• „Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012-
2020” przewiduje (lista rezerwowa) rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 801 
Warszawa - Dęblin - Puławy od km 107+800 do km 108+980. 

 
Oczekiwane efekty planowanych inwestycji: 

• poprawa klimatu akustycznego w rejonie obecnego przebiegu drogi krajowej Nr 17,  
• wyeliminowanie ruchu tranzytowego (szczególnie pojazdów ciężarowych) z obszaru 

miasta Ryki. 
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Powiat świdnicki 
Stan istniejący: 
Droga krajowa Nr 12 na odcinku 57 km od Kurowa do Piask przebiega wspólnie z drogą 
krajową Nr 17, a od Lublina do Piask z międzynarodową E373. Obecna droga krajowa 
Nr 17/12 Kurów - Lublin - Piaski jest zlokalizowana na europejskiej sieci dróg TEN-T. 
W powiecie świdnickim droga krajowa Nr 12 przebiega przez gminy Świdnik, Mełgiew 
i Piaski, gdzie w rejonie drogi znajduje się luźna zabudowa zagrodowa, niska zabudowa 
mieszkaniowa oraz tereny niezabudowane, głównie rolne, łąki i użytki zielone. 
S17 obwodnica Piask (dawniej droga krajowa Nr 12) - początek obwodnicy znajduje się na 
końcu dwujezdniowego odcinka drogi Lublin - Piaski, natomiast koniec na wlocie do 
istniejącej drogi krajowej Nr 12 na kierunku Piaski - Chełm. 
Droga krajowa Nr 12 relacji Lublin - Chełm - Dorohusk, zaliczana jest do sieci dróg 
międzynarodowych jako E373. Na odcinku Piaski - Biskupice, w rejonie drogi znajduje się 
luźna zabudowa zagrodowa.  
Droga krajowa Nr 17 z gminy Piaski do gminy Fajsławice przebiega przez tereny zabudowy 
mieszkaniowej, tereny niezabudowane i użytki rolne.  

Tabela 33. Lokalizacja odcinków dróg na terenie woj. lubelskiego, wobec których 
planowane są inwestycje drogowe.   

Numer drogi 
Opis odcinka Gminy w zasięgu obszaru analizy 

krajowy europejski 

POWIAT ŚWIDNICKI 
12 E372/E373 Lublin - Kalinówka Świdnik (gmina miejska) 
12 E372/E373 Kalinówka - Świdnik (Krępiec) Świdnik (gmina miejska) 

12 E372/E373 Świdnik (Krępiec) - Piaski 
Świdnik (gmina miejska), Mełgiew 

(gmina wiejska), Piaski (gmina miejsko-
wiejska) 

12d E372/E373 Piaski /Obwodnica/ Piaski (gmina miejsko-wiejska) 

12d E373 Piaski - Biskupice 
Piaski (gmina miejsko-wiejska), 

Trawnik(gmina wiejska) 
17a E372 Piaski /Przejście/ Piaski (gmina miejsko-wiejska) 
17 E372 Piaski - Fajsławice Piaski (gmina miejsko-wiejska) 

 
Stan prognozowany, planowane inwestycje drogowe: 

• S17 węzeł Lublin Felin - Piaski. Trasa ekspresowa S17 przebiega na znacznym 
odcinku z obecną droga krajową Nr 12/17. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę 
początkowego odcinka drogi krajowej klasy GP, rozbudowę do parametrów drogi 
ekspresowej pozostałego odcinka drogi krajowej długości 12,1 km oraz budowę 
nowego dojazdu do Świdnika.  

• S12 Piaski - Dorohusk. Początek planowanej drogi ekspresowej S12 zlokalizowany 
jest na końcu dwujezdniowego odcinka obwodnicy Piask za węzłem Chełm, natomiast 
koniec przy bramkach przejścia granicznego w Dorohusku od strony polskiej.  

• S17 Piaski - Hrebenne. Planowana droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski - Zamość 
będzie zlokalizowana w gminach Piaski i Fajsławice. 

• „Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012-
2020” przewiduje (lista rezerwowa) rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie 
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- Dorohucza - Trawniki - Fajsławice na odcinku od km 13+735 do km 15+465 o dł. 
1,730 km. Droga Nr 838 jest połączeniem ciągów komunikacyjnych z droga krajową 
Nr 17.  

 
Oczekiwane efekty planowanych inwestycji: 

• poprawa klimatu akustycznego w rejonie obecnego przebiegu drogi krajowej Nr 17 
i Nr 12, 

• zabezpieczenie mieszkańców z obszarów miast i wsi leżących wzdłuż obecnego 
przebiegu drogi krajowej Nr 17/12 wobec ruchu tranzytowego, szczególnie pojazdów 
ciężarowych. 

Powiat tomaszowski 
Stan istniejący: 
Droga krajowa Nr 17 klasy GP przebiega przez miejscowości, w których występują tereny 
zabudowy mieszkaniowej, obiekty użyteczności publicznej, takie jak szkoły, ośrodki zdrowia, 
biblioteki, ośrodki gminne kultury, internaty, a także miejsca religijnie, oraz obiekty 
zabytkowe, które znajdują się w odległości od kilku do kilkunastu metrów od krawędzi drogi. 

Tabela 34. Lokalizacja odcinków dróg na terenie woj. lubelskiego, wobec których 
planowane są inwestycje drogowe.   

Numer drogi 
Opis odcinka Gminy w zasięgu obszaru 

analizy krajowy europejski 
POWIAT TOMASZOWSKI 

17 E372 Tomaszów Lub. /Przejście/ 
Tomaszów Lubelski (gmina 

miejska), Tomaszów Lubelski 
(gmina wiejska) 

 
Stan prognozowany, planowane inwestycje drogowe: 

• S17 Piaski - Hrebenne planowana na odcinku Zamość - Hrebenne, według trzech 
analizowanych wariantów (I, IV i P). Przebieg trasy zlokalizowany jest na obszarze 
gmin: Łabunie i Komarów - powiat zamojski oraz gmin: Krynice, Tarnawatka, 
Tomaszów Lubelski, Bełżec i Lubycza Królewska - powiat tomaszowski. Początek 
odcinka usytuowany jest na końcu obwodnicy Zamościa, następnie droga prowadzi 
w kierunku granicy państwa, z wyłączeniem obwodnic Tomaszowa Lubelskiego 
i miejscowości Hrebenne. 

• S17 obwodnica Tomaszowa Lubelskiego. Inwestycja zlokalizowana jest po 
wschodniej stronie miasta Tomaszów Lubelski, na terenie miasta Tomaszów Lubelski 
oraz miejscowości Dąbrowa, Rogóźno, Sabaudia, Łaszczówka, Łaszczówka Kolonia 
i Jeziernia. 
 

Oczekiwane efekty planowanych inwestycji: 
• poprawa warunków bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców wsi i miejscowości 

leżących wzdłuż obecnego przebiegu drogi krajowej Nr 17 oraz innych uczestników 
ruchu, 

• poprawa klimatu akustycznego w rejonie obecnego przebiegu drogi krajowej Nr 17, 
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• wyeliminowanie ruchu tranzytowego (szczególnie pojazdów ciężarowych) z obszarów 
zabudowanych miast i wsi leżących wzdłuż obecnego przebiegu drogi krajowej Nr 17. 

 
Powiat zamojski 
Stan istniejący: 
Droga krajowa Nr 17 Lublin - Zamość - Tomaszów klasy GP przebiega przez miejscowości, 
w których występują tereny zabudowy mieszkaniowej, obiekty użyteczności publicznej, 
ośrodki gminne kultury, miejsca kultu religijnego oraz obiekty zabytkowe - znajdujące się 
w bliskiej odległości od istniejącego przebiegu drogi krajowej.  
Droga krajowa Nr 74 Janów Lubelski - Zamość, na przedmiotowym odcinku przebiega przez 
miejscowości Gorajec-Zastawie, Gorajec-Stara Wieś, Gorajec-Zagroble i Kolonia Gorajec. Po 
obu stronach istniejącego przebiegu drogi krajowej Nr 74 na tym odcinku występuje zwarta 
i luźna zabudowa zagrodowa, niska zabudowa mieszkaniowa (w odległości kilku metrów od 
krawędzi drogi) oraz tereny niezabudowane, głównie rolne, łąki i użytki zielone.  
 
Tabela 35. Lokalizacja odcinków dróg, wobec których planowane są inwestycje drogowe.   

Numer drogi 
Opis odcinka Gminy w zasięgu obszaru analizy 

krajowy europejski 

POWIAT ZAMOJSKI 
17 E372 Izbica - Chomęciska Duże Stary Zamość (gmina wiejska) 

17 E372 Chomęciska Duże - Zamość 
Stary Zamość (gmina wiejska), Zamość 

(gmina wiejska) 

74d - Zamość - Sitaniec - Zamość Zamość (gmina wiejska) 

17 E372 Zamość - Wólka Łabuńska 
Zamość (gmina wiejska), Łabunie (gmina 

wiejska) 
74 - Zawada - Zamość Zamość (gmina wiejska) 

 
Stan prognozowany, planowane inwestycje drogowe: 

• S17 Piaski - Hrebenne. Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski - Zamość planowana 
jest w obszarze województwa lubelskiego, na terenie powiatu świdnickiego, 
krasnostawskiego i zamojskiego. Przebiega przez tereny miast i gmin: Piaski, 
Fajsławice, Łopiennik Górny, Krasnystaw, Izbica, Stary Zamość, Zamość, Sitno 
i Łabunie.  

• Droga krajowa Nr 74 Kielce - granica państwa stanowi połączenie z województwem 
świętokrzyskim, prowadzi ruch do drogowego przejścia granicznego na granicy 
polsko - ukraińskiej w Zosinie i pośrednio do międzynarodowego przejścia 
granicznego w Hrebennem. Docelowo droga Nr 74 połączy przejście graniczne 
w Zosinie z drogami szybkiego ruchu, tj. drogą S17, S19 i A1. Projektowana 
obwodnica Gorajca będzie prowadzona w nowym położeniu drogi krajowej Nr 74.  

• „Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2012-
2020” przewiduje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 837 Nielisz - Sitaniec od km 
48+000 do km 64+389, która tworzy połączenie z drogą krajową Nr 17. Zakres 
projektowanych robót obejmuje m.in. poszerzenie drogi i rozbudowę obiektów 
inżynierskich.  
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Oczekiwane efekty planowanych inwestycji: 
• poprawa warunków bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości (np. 

miejscowości Gorajec), leżących wzdłuż obecnego przebiegu dróg krajowych Nr 17 
i Nr 74,  

• wybudowana obwodnica w miejscowości Gorajec stworzy korzystne warunki ruchu 
w ciągu drogi krajowej Nr 74 oraz skróci czas przejazdu do przejścia granicznego 
w Zosinie. 

 

1.4. Koncepcja działań zabezpieczających środowisko przed hałasem 

 
Koncepcja działań zabezpieczających środowisko przed hałasem zawarta w mapach 
akustycznych przedstawia działania o charakterze technicznym oraz organizacyjno - 
administracyjnym. Wśród działań technicznych można wyróżnić metody bezpośrednie 
(minimalizujące emisję hałasu u jego źródła) oraz metody pośrednie (minimalizujące 
negatywne oddziaływanie źródła hałasu na drodze propagacji fali dźwiękowej).  
Do metod bezpośrednich w aspekcie hałasu drogowego możemy zaliczyć działania: 
• modernizacja nawierzchni dróg, szczególnie na odcinkach o złym stanie technicznym. 

Działanie to powoduje zmniejszenie oddziaływania hałasu powstającego na styku 
poruszającego się pojazdu i drogi, 

• budowa elementów uspokojenia ruchu, które wpływają na poprawę jego płynności, 
a zatem ingerują w emisję hałasu silników napędzających pojazdy (wysepki, 
modernizacja istniejących bądź budowa nowych bezkolizyjnych skrzyżowań), 

• budowa nowych odcinków dróg, w tym obwodnic dla obszarów mieszkalnych, które 
niejako „przenoszą” źródło hałasu w miejsca niepodlegające ochronie przed hałasem, 

• stosowanie tzw. „cichych” nawierzchni (w tym proelastycznych) czyli powodujących 
zmniejszenie hałasu pojazdów o ok. 3 dB w stosunku do „najbardziej popularnych” 
nawierzchni drogowych. Działanie to powoduje zmniejszenie poziomu hałasu 
powstającego na styku poruszającego się pojazdu i drogi. 

Stosowane w praktyce rozwiązania należące do metod pośrednich, które ograniczają 
propagację fal akustycznych to głównie bariery akustyczne w postaci ekranów akustycznych 
i wałów ziemnych. 
Wśród działań organizacyjno - administracyjnych, w aspekcie ograniczenia hałasu 
drogowego, wyróżniono: 
• ograniczenie transportu na odcinkach przebiegających przez tereny aglomeracji miejskich 

oraz przez tereny gęsto zaludnione (szczególnie transportu ciężkiego), co wiąże się 
z budową dróg alternatywnych w tym obwodnic; 

• ograniczenie prędkości strumienia pojazdów, szczególnie dla terenów, gdzie nie ma 
możliwości zastosowania innych rozwiązań minimalizujących wpływ negatywnego 
oddziaływania dróg; 

• zaostrzenie norm emisji hałasu oraz kontrola w tym kierunku pojazdów poruszających się 
po drogach; 
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• ustanowienie obszarów ograniczonego użytkowania w pobliżu dróg, gdzie nie ma 
możliwości zastosowania technicznych rozwiązań walki z hałasem. Tego typu działania 
pozwalają ograniczyć budowę nowych obiektów podlegających ochronie akustycznej na 
terenach zagrożonych. 
 

2. Ocena realizacji poprzedniego programu 

 

2.1. Zestawienie zrealizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska przed 
hałasem wraz z oceną ich skuteczności i analizą poniesionych kosztów 

 
Poprzedni „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla 
terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, na których poziom hałasu 
przekracza poziomy dopuszczalne” został przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/689/09 Sejmiku 
Województwa Lubelskiego z dnia 9 grudnia 2009 r. W tabeli 36 przedstawiono odcinki dróg 
krajowych objętych poprzednim Programem.  
W ramach poprzedniego Programu określono szereg działań mających na celu poprawę 
klimatu akustycznego w województwie lubelskim. W pierwszej kolejności proponowane jest 
wprowadzenie technicznych metod redukcji emisji hałasu poprzez budowę ekranów 
akustycznych. Ponadto w kolejnym etapie realizacji Programu zaproponowano opracowanie 
sprawozdania określającego wpływ zrealizowanych inwestycji. Na podstawie wyników 
opracowania, w przypadku występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, 
należy wprowadzić dodatkowe organizacyjne metody ograniczania emisji hałasu, poprzez 
wprowadzenie ograniczeń prędkości ruchu na analizowanych odcinkach wraz 
z zastosowaniem urządzeń monitorujących przestrzeganie ograniczeń prędkości, a następnie 
wprowadzenie w obszarach przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku, obszarów 
ograniczonego użytkowania. 
 
Spośród zawartych w poprzednim Programie zadań dotyczących budowy ekranów 
akustycznych, na chwilę sporządzania niniejszego opracowania, większość wskazanych 
ekranów nie została wykonana. Zaznaczyć jednak należy, że przewidziane terminy realizacji 
tych zadań to odpowiednio lata 2012-2016 oraz lata 2016-2020. 
Z zapisanych w poprzednim Programie zadań wykonano ekran akustyczny po prawej stronie 
odcinka o nazwie PIASKI (OBWODNICA) o długości 612 m. Efekt tego działania to 
zmniejszenie zasięgów poziomów hałasu dla terenów położonych w najbliższym sąsiedztwie 
tego zabezpieczenia akustycznego. Zmiana ta pomimo trendu wzrostu ogólnej liczby 
pojazdów poruszających się po analizowanym odcinku, skutkuje zmniejszeniem liczby lokali 
mieszkalnych, ilości osób oraz powierzchni terenów narażonych na oddziaływanie hałasu 
drogowego dla odcinka PIASKI (OBWODNICA). 
Ponadto została wykonana inwestycja polegająca na budowie drogi ekspresowej S17, odcinek 
Kurów - Lublin - Piaski, zadanie nr 5: Rozbudowa drogi krajowej Nr 17/12 na odcinku Lublin 
(węzeł Witosa) - Piaski (początek obwodnicy) od km 616+616 do km 630+400, z budową 
zabezpieczeń przeciwhałasowych w postaci ekranów akustycznych. Odcinek drogi 
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ekspresowej S17 pokrywa się z następującymi odcinkami objętymi zakresem niniejszego 
Programu: 

• LUBLIN-KALINÓWKA  

• KALINÓWKA- ŚWIDNIK (KRĘPIEC)  
• ŚWIDNIK (KRĘPIEC)-PIASKI 

 
Szacunkowe koszty wykonania 1 m ekranu akustycznego wynoszą 1 500 PLN, w związku 
z tym szacunkowy koszt wykonania ekranu akustycznego dla odcinka o nazwie PIASKI 
(OBWODNICA) o długości 612 m wynosi ok. 918 tys. zł. 
Wartość projektu rozbudowy drogi krajowej Nr 17/12 nr 17(12) na odcinku Lublin (węzeł 
Witosa) - Piaski (początek obwodnicy) od km 616+616 do km 630+400, z budową 
zabezpieczeń przeciwhałasowych w postaci ekranów akustycznych wyniósł 637,3 mln zł. 
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Tabela 36.Zestawienie odcinków dróg objętych poprzednim Programem z proponowanymi działaniami naprawczymi 
Nr drogi Opis odcinka Planowane działania inwestycje 

krajowy europejski 
Pikietaż Długość 

odcinka 
Nazwa odcinka Opis planu inwestycyjnego 

Pikietaż 
początkowy końcowy początkowy końcowy 

Odcinek drogi krajowej Nr12, PUŁAWY - KO ŃSKOWOLA, KM 562+300 - 568+700 

12 - 562+030 568+735 6,705 PUŁAWY-KOŃSKOWOLA 

Budowa ekranów akustycznych O1 
- O9 (strona P) 

562+392 563+979 

Budowa ekranów akustycznych 
O10 - O14 (strona P) 

563+995 564+989 

Budowa ekranów akustycznych 
O15 - O20 (strona P) 

564+989 565+822 

Budowa ekranów akustycznych 
O21 

565+822 568+740 

Budowa ekranów akustycznych O1 
- O7 (strona L) 

563+262 563+992 

Budowa ekranów akustycznych O8 
- O17 (strona L) 

564+035 565+538 

Budowa ekranów akustycznych 
O18 - O26 (strona L) 

565+566 568+740 

Odcinek drogi krajowej Nr 12, KURÓW - GARBÓW, KM 57 7+554 - 591+100 

12 
12 

E372 
E372 

577+554 
584+678 

584+678 
591+095 

7,124 
6,417 

KURÓW-ZAGRODY 
ZAGRODY-GARBÓW 

Budowa ekranów akustycznych O1 
- O4 (strona P) 

577+554 579+065 

Budowa ekranów akustycznych O5 
- O7 (strona P) 

579+065 581+514 

Budowa ekranu akustycznego O8 
(strona P) 

581+544 591+100 

Budowa ekranów akustycznych O1 
- O4 (strona L) 

577+579 579+090 

Budowa ekranów akustycznych O5 
- O13 (strona L) 

579+090 580+596 

Budowa ekranu akustycznego O14 
(strona L) 

580+624 591+100 

Odcinek drogi krajowej Nr 12, GARBÓW - LUBLIN, KM 5 91+100 -602+545 

12 E372 591+095 602+545 11,450 GARBÓW-LUBLIN 

Budowa ekranu akustycznego O1 
(strona L) 

591+100 593+545 

Budowa ekranu akustycznego O1 
(strona L) 

591+100 593+545 

Budowa ekranów akustycznych O2 
- O3 (strona L) 

  
593+591 593+894 
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Tabela 36.Zestawienie odcinków dróg objętych poprzednim Programem z proponowanymi działaniami naprawczymi 
Nr drogi Opis odcinka Planowane działania inwestycje 

krajowy europejski 
Pikietaż Długość 

odcinka 
Nazwa odcinka Opis planu inwestycyjnego 

Pikietaż 
początkowy końcowy początkowy końcowy 

12 E372 591+095 602+545 11,450 GARBÓW-LUBLIN 

Budowa ekranów akustycznych O4 
- O11 (strona L) 

593+894 596+495 

Budowa ekranów akustycznych 
O12 - O13 (strona L) 

596+556 596+811 

Budowa ekranów akustycznych 
O13 - O15 (strona L) 

596+685 602+545 

Budowa ekranu akustycznego O1 
(strona P) 

591+100 593+663 

Budowa ekranu akustycznego O2 
(strona P) 

593+704 593+739 

Budowa ekranu akustycznego O3 
(strona P) 

593+825 595+561 

Budowa ekranów akustycznych O4 
-O9 (strona P) 

595+596 596+116 

Budowa ekranu akustycznego O10 
(strona P) 

596+152 602+377 

Odcinek drogi krajowej Nr 12, LUBLIN - KALINÓWKA, K M 616+673 -617+337 

12 E372/E372 616+673 617+337 0,664 LUBLIN-KALINÓWKA 
Budowa ekranów akustycznych O1 

- O2 (strona L) 
616+717 617+337 

Odcinek drogi krajowej Nr 12, KALINÓWKA - PIASKI, K M 617+337 -630+360 

12 
12 
12d 

E372/E373 
617+337 
619+211 
0+000 

619+211 
630+400 
1+395 

1,874 
12,544 

KALINÓWKA- ŚWIDNIK 
(KRĘPIEC) 

ŚWIDNIK (KRĘPIEC)-PIASKI 

Budowa ekranów akustycznych 
O1 - O8 (strona L) 

616+951 618+274 

Budowa ekranów akustycznych 
O9 - O12 (strona L) 

618+305 618+634 

Budowa ekranów akustycznych 
O13 - O15 (strona L) 

618+634 618+943 

Budowa ekranów akustycznych 
O16 - O24 (strona L) 

619+025 619+591 

Budowa ekranów akustycznych 
O25 - O36(strona L) 

619+621 621+065 

Budowa ekranów akustycznych 
O37 - O58 (strona L) 

621+065 623+617 

Budowa ekranów akustycznych 
O59 - O85 (strona L) 

623+668 626+308 

Budowa ekranów akustycznych 
O86 - O89 (strona L) 

626+434 626+600 
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Tabela 36.Zestawienie odcinków dróg objętych poprzednim Programem z proponowanymi działaniami naprawczymi 
Nr drogi Opis odcinka Planowane działania inwestycje 

krajowy europejski 
Pikietaż Długość 

odcinka 
Nazwa odcinka Opis planu inwestycyjnego 

Pikietaż 
początkowy końcowy początkowy końcowy 

12 
12 
12d 

E372/E373 
617+337 
619+211 
0+000 

619+211 
630+400 
1+395 

1,874 
12,544 

KALINÓWKA- ŚWIDNIK 
(KRĘPIEC) 

ŚWIDNIK (KRĘPIEC)-PIASKI 

Budowa ekranów akustycznych 
O90 - O97 (strona L) 

626+726 627+950 

Budowa ekranów akustycznych 
O98 - O109(strona L) 

628+012 630+037 

Budowa ekranów akustycznych 
O110 - O111(strona L) 

630+037 630+327 

Budowa ekranów akustycznych 
O1 - O15 (strona P) 

617+337 618+879 

Budowa ekranów akustycznych 
O16 - O35 (strona P) 

618+899 622+216 

Budowa ekranów akustycznych 
O36 - O47 (strona P) 

622+216 623+029 

Budowa ekranów akustycznych 
O48 - O68 (strona P) 

623+029 625+884 

Budowa ekranów akustycznych 
O69 - O99 (strona P) 

626+237 630+329 

Odcinek drogi krajowej Nr 12, PIASKI (OBWODNICA), K M 0+000 - 1+400 
12 
12d 

E372/E373 
619+211 
0+000 

630+400 
1+395 

12,544 ŚWIDNIK (KRĘPIEC)-PIASKI 
Budowa ekranów akustycznych 

O1 - O10 (strona P) 
0+221 0+900 

Odcinek drogi krajowej Nr 17,TOMASZÓW LUBELSKI (PRZ EJŚCIE), KM 210+141 -215+330 

17 E372 210+141 215,330 5,189 TOMASZÓW LUB./PRZEJŚCIE/ 

Budowa ekranów akustycznych 
O1 - O4 (strona P) 

210+141 213+835 

Budowa ekranów akustycznych 
O5 - O19 (strona P) 

213+852 215+127 

Budowa ekranów akustycznych 
O1 - O3 (strona L) 

210+141 213+563 

Budowa ekranów akustycznych 
O4 - O13 (strona L) 

213+571 215+254 
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Realizacja wyżej opisanych inwestycji pozwoliła na ograniczenie emisji hałasu. W tabelach 
37 - 39 przedstawiono porównanie liczby lokali mieszkalnych, liczby mieszkańców oraz 
powierzchnie terenów narażonych na oddziaływanie hałasu wyrażonego wskaźnikami LDWN 
oraz LN w poszczególnych przedziałach imisji przed i po realizacji inwestycji. 
 
Tabela 37. Liczba lokali mieszkalnych narażonych na oddziaływanie hałasu wyrażonego 
  wskaźnikami LDWN oraz LN w poszczególnych przedziałach imisji przed i po 
  realizacji inwestycji 

Odcinek drogi krajowej Nr 12, PIASKI (OBWODNICA), K M 0+000 - 1+400 
Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas w przedziałach stref imisji dla wskaźnika LDWN 

55 ÷ 60 dB 60 ÷ 65 dB 65 ÷ 70 dB 70 ÷ 75 dB powyżej 75 dB Suma końcowa 
przed po przed po przed po przed po przed po przed po 

13 2 7 1 9 0 1 0 0 0 30 3 

11 6 9 1 0 27 
Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas w przedziałach stref imisji dla wskaźnika LN 

50 ÷ 55 dB 55 ÷ 60 dB 60 ÷ 65 dB 65 ÷ 70 dB powyżej 70 dB Suma końcowa 
przed po przed po przed po przed po przed po przed po 

6 3 10 1 5 0 0 0 0 0 21 4 

3 9 5 0 0 17 
Odcinek drogi krajowej Nr 12, LUBLIN - KALINÓWKA, KM 6 16+673 - 617+337 

Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas w przedziałach stref imisji dla wskaźnika LDWN 
55 ÷ 60 dB 60 ÷ 65 dB 65 ÷ 70 dB 70 ÷ 75 dB powyżej 75 dB Suma końcowa 

przed po przed po przed po przed po przed po przed po 

0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 

-4 -2 0 0 0 -6 
Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas w przedziałach stref imisji dla wskaźnika LN 

50 ÷ 55 dB 55 ÷ 60 dB 60 ÷ 65 dB 65 ÷ 70 dB powyżej 70 dB Suma końcowa 
przed po przed po przed po przed po przed po przed po 

0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 

-5 -4 0 0 0 -9 
 Odcinek drogi krajowej Nr 12, KALINÓWKA - PIASKI, K M 617+337 - 630+360 

55 ÷ 60 dB 60 ÷ 65 dB 65 ÷ 70 dB 70 ÷ 75 dB powyżej 75 dB Suma końcowa 
Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas w przedziałach stref imisji dla wskaźnika LDWN 

przed po przed po przed po przed po przed po przed po 

16 36 72 27 133 6 102 0 60 0 383 69 

-20 45 127 102 60 314 
Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas w przedziałach stref imisji dla wskaźnika LN 

50 ÷ 55 dB 55 ÷ 60 dB 60 ÷ 65 dB 65 ÷ 70 dB powyżej 70 dB Suma końcowa 
przed po przed po przed po przed po przed po przed po 

150 56 125 41 96 29 13 8 0 0 384 134 

94 84 67 5 0 250 
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Tabela 38. Liczba mieszkańców narażonych na oddziaływanie hałasu wyrażonego 
  wskaźnikami LDWN oraz LN w poszczególnych przedziałach imisji przed i po 
  realizacji inwestycji 

Odcinek drogi krajowej Nr 12, PIASKI (OBWODNICA), K M 0+000 - 1+400 
Liczba osób narażonych na hałas w przedziałach stref imisji dla wskaźnika LDWN 

55 ÷ 60 dB 60 ÷ 65 dB 65 ÷ 70 dB 70 ÷ 75 dB powyżej 75 dB Suma końcowa 
przed po przed po przed po przed po przed po przed po 

57 5 32 3 35 0 4 0 0 0 128 8 

52 29 35 4 0 120 
Liczba osób narażonych na hałas w przedziałach stref imisji dla wskaźnika LN 

50 ÷ 55 dB 55 ÷ 60 dB 60 ÷ 65 dB 65 ÷ 70 dB powyżej 70 dB Suma końcowa 
przed po przed po przed po przed po przed po przed po 

31 8 39 3 21 0 0 0 0 0 91 11 

23 36 21 0 0 80 
Odcinek drogi krajowej Nr 12, LUBLIN - KALINÓWKA, KM 6 16+673 - 617+337 

Liczba osób narażonych na hałas w przedziałach stref imisji dla wskaźnika LDWN 
55 ÷ 60 dB 60 ÷ 65 dB 65 ÷ 70 dB 70 ÷ 75 dB powyżej 75 dB Suma końcowa 

przed po przed po przed po przed po przed po przed po 

0 15 0 8 0 0 0 0 0 0 0 23 

-15 -8 0 0 0 -23 
Liczba osób narażonych na hałas w przedziałach stref imisji dla wskaźnika LN 

50 ÷ 55 dB 55 ÷ 60 dB 60 ÷ 65 dB 65 ÷ 70 dB powyżej 70 dB Suma końcowa 
przed po przed po przed po przed po przed po przed po 

0 19 0 15 0 0 0 0 0 0 0 34 

-19 -15 0 0 0 -34 
Odcinek drogi krajowej Nr 12, KALINÓWKA - PIASKI, KM  617+337 - 630+360 

Liczba osób narażonych na hałas w przedziałach stref imisji dla wskaźnika LDWN 
55 ÷ 60 dB 60 ÷ 65 dB 65 ÷ 70 dB 70 ÷ 75 dB powyżej 75 dB Suma końcowa 

przed po przed po przed po przed po przed po przed po 

45 100 235 73 513 15 395 0 283 0 1471 188 

-55 162 498 395 283 1283 
Liczba osób narażonych na hałas w przedziałach stref imisji dla wskaźnika LN 

50 ÷ 55 dB 55 ÷ 60 dB 60 ÷ 65 dB 65 ÷ 70 dB powyżej 70 dB Suma końcowa 
przed po przed po przed po przed po przed po przed po 

1065 171 481 107 415 79 58 22 0 0 2019 379 

894 374 336 36 0 1640 
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Tabela 39. Powierzchnie narażone na oddziaływanie hałasu wyrażonego wskaźnikami 
  LDWN oraz LN w poszczególnych przedziałach imisji przed i po realizacji  
  inwestycji 

Odcinek drogi krajowej Nr 12, PIASKI (OBWODNICA), K M 0+000 - 1+400 
Powierzchnie obszarów eksponowanych na hałas ocenianych wskaźnikiem LDWN w km2 

55 ÷ 60 dB 60 ÷ 65 dB 65 ÷ 70 dB 70 ÷ 75 dB powyżej 75 dB Suma końcowa 
przed po przed po przed po przed po przed po przed po 

0,534 0,023 0,275 0,006 0,143 0,004 0,079 0,000 0,072 0,000 1,103 0,033 

0,511 0,269 0,139 0,079 0,072 1,070 
Powierzchnie obszarów eksponowanych na hałas ocenianych wskaźnikiem LN w km2 

50 ÷ 55 dB 55 ÷ 60 dB 60 ÷ 65 dB 65 ÷ 70 dB powyżej 70 dB Suma końcowa 
przed po przed po przed po przed po przed po przed po 

0,426 0,053 0,210 0,006 0,108 0,006 0,050 0,000 0,049 0,000 0,843 0,065 

0,373 0,204 0,102 0,050 0,049 0,778 
 Odcinek drogi krajowej Nr 12, LUBLIN - KALINÓWKA, KM 616+673 -617+337 

Powierzchnie obszarów eksponowanych na hałas ocenianych wskaźnikiem LDWN w km2 
55 ÷ 60 dB 60 ÷ 65 dB 65 ÷ 70 dB 70 ÷ 75 dB powyżej 75 dB Suma końcowa 

przed po przed po przed po przed po przed po przed po 

0,858 0,007 0,229 0,000 0,121 0,000 0,062 0,000 0,071 0,000 1,341 0,007 

0,851 0,229 0,121 0,062 0,071 1,334 
Powierzchnie obszarów eksponowanych na hałas ocenianych wskaźnikiem LN w km2 

50 ÷ 55 dB 55 ÷ 60 dB 60 ÷ 65 dB 65 ÷ 70 dB powyżej 70 dB Suma końcowa 
przed po przed po przed po przed po przed po przed po 

0,702 0,010 0,303 0,003 0,156 0,000 0,076 0,000 0,104 0,000 1,341 0,013 

0,692 0,300 0,156 0,076 0,104 1,328 
Odcinek drogi krajowej Nr 12, KALINÓWKA - PIASKI, KM  617+337 -630+360 

Powierzchnie obszarów eksponowanych na hałas ocenianych wskaźnikiem LDWN w km2 
55 ÷ 60 dB 60 ÷ 65 dB 65 ÷ 70 dB 70 ÷ 75 dB powyżej 75 dB Suma końcowa 

przed po przed po przed po przed po przed po przed po 

14,193 0,167 6,020 0,085 2,924 0,022 1,403 0,000 1,574 0,000 26,114 0,274 

      
Powierzchnie obszarów eksponowanych na hałas ocenianych wskaźnikiem LN w km2 

50 ÷ 55 dB 55 ÷ 60 dB 60 ÷ 65 dB 65 ÷ 70 dB powyżej 70 dB Suma końcowa 
przed po przed po przed po przed po przed po przed po 

17,198 0,373 4,962 0,192 2,071 0,102 1,141 0,035 1,012 0,001 26,384 0,703 

16,825 4,770 1,969 1,106 1,011 25,681 

 



Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami 
położonych wzdłuż odcinków dróg 
 

 

Strona | 283  

2.2. Analiza niezrealizowanych części programu wraz z przyczynami braku 
realizacji 

Harmonogram realizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa 
lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, na których 
poziom hałasu przekracza poziomy dopuszczalne” z 2009 r. zakłada realizacje zadań 
naprawczych w postaci budowy ekranów akustycznych w dwóch etapach. W pierwszym 
etapie określonym na lata 2012-2016 należy wykonać ekrany akustyczne dla odcinków, 
w których wartość wskaźnika M osiąga największe wartości. W drugim etapie 
zaproponowanym na lata 2016-2020 należy wykonać ekrany akustyczne na odcinkach 
o mniejszej wartości wskaźnika M. Z uwagi na harmonogram realizacji działań 
inwestycyjnych, nie można przyjąć, że zadania nie zostały zrealizowane. Najbliższym 
terminem, w którym można dokonać rozliczenia realizacji zadań Programu jest rok 2017, 
w którym można będzie wskazać czy zostały wykonane zabezpieczenia akustyczne 
wskazane w pierwszym etapie realizacji. W tabeli 40 przedstawiono zadania inwestycyjne 
planowane do realizacji w latach 2012-2020 w wyjątkiem zadań zrealizowanych.  
 
Tabela 40.  Działania naprawcze przewidziane do realizacji w latach 2012-2020 

Nazwa odcinka drogi 
Nr drogi Pikietaż Długość 

odcinka krajowa E początkowy końcowy 
Puławy - Końskowola 12 - 562+030 568+735 6,705 

Kurów - Zagrody 
Zagrody - Garbów 

12 

12 

E372 

E372 

577+554 

584+678 

584+678 

591+095 
7,124 
6,417 

Garbów - Lublin 12 E372 591+095 602+545 11,450 
Lublin - Kalinówka 12 E372/E372 616+673 617+337 0,664 

Kalinówka - Świdnik (Krępiec) 
Świdnik (Krępiec) - Piaski 

12 
12 
12d 

E372/E373 
617+337 
619+211 
0+000 

619+211 
630+400 
1+395 

1,874 
12,544 

Tomaszów Lub./Przejście/ 17 E372 210+141 215,330 5,189 
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3. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji będących podstawą 
opracowania programu 

 

3.1. Polityki, strategie, plany lub programy 

Dla obszaru objętego niniejszym Programem przeanalizowano szczegółowo obowiązujące 
polityki, strategie, plany i programy, które w swych zapisach odnoszą się do ochrony 
akustycznej terenów będących przedmiotem Programu. Należą do nich następujące 
dokumenty: 

� Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego, 
� Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012-2015 

z perspektywą do roku 2019, 
� Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego. 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 

Strategia rozwoju województwa jest punktem odniesienia do wszelkich działań na 
terenie województwa, wspierających procesy rozwojowe regionu, jest podstawą do 
przygotowania regionalnego programu operacyjnego, strategii sektorowych, długofalowych 
planów określających kierunki działań i pozostałych dokumentów politycznych 
i programowych na poziomie województwa.  
Na podstawie strategii prowadzona jest polityka rozwoju województwa, określa ona kierunki 
tej polityki i wytycza cele, które mają być osiągnięte. 
Elementem wyjścia w strategii jest analiza dotychczasowego rozwoju województwa oraz 
diagnoza stanu istniejącego. 
W zestawieniu istotnych z punktu widzenia Programu i istotnych dla rozwoju Województwa 
Lubelskiego spraw wymieniane są: 

� rozbudowa i modernizacja systemu komunikacyjnego i przejść granicznych; 
� budowa obwodnic miast i miejscowości. 

 
Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 
roku 2019 
 
W „Programie ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012-2015 
z perspektywą do roku 2019” określono, że klimat akustyczny na terenie województwa 
kształtowany jest przede wszystkim przez komunikację drogową. Prowadzone pomiary hałasu 
drogowego w 2008 r. wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu od 1,3 dB 
(Zamość, pora dnia) do 14,0 dB (Chełm, pora nocy). Również pomiary przeprowadzone 
w roku 2009 i 2010 dla dróg na terenie województwa lubelskiego, wykazały duże 
przekroczenia sięgające 11 dB w dzień oraz ok. 17 dB w nocy (droga krajowa Nr 63 
w Łukowie). Niewiele niższe wartości poziomów dźwięków odnotowano również 
w Puławach, Kurowie, Jastkowie, Zamościu, Bełżcu, Annopolu, Horodyszczu, Mętowie 
i Majdanie. W pozostałych punktach przekroczenia były niższe i mieściły się przeważnie 
w przedziale 0 - 10 dB.  
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Głównymi kierunkami działań do 2015 roku są: 
� Wdrażanie „Programu ochrony przed hałasem dla miasta Lublina”. 
� Systematyczna aktualizacja map akustycznych. 
� Rozszerzanie monitoringu hałasu w środowisku, szczególnie na terenach będących 

pod wpływem oddziaływania określonej kategorii dróg, linii kolejowych oraz terenów 
wskazanych w powiatowych programach ochrony środowiska. 

� Analiza przebiegu tras komunikacyjnych pod kątem ich uciążliwości dla środowiska 
i człowieka ze względu na emisję hałasu. 

� Realizacja inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny (budowa 
obwodnic, modernizacja szlaków komunikacyjnych, budowa ekranów akustycznych, 
rewitalizacja odcinków linii kolejowych i wymiana taboru na mniej hałaśliwy, itp.). 

� Dalsze ograniczanie emisji hałasu pochodzącego z sektora gospodarczego, m.in. 
poprzez kontrole przestrzegania dopuszczalnej emisji hałasu, wprowadzanie urządzeń 
ograniczających emisję hałasu).  

� Przestrzeganie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w odniesieniu do nowo 
zagospodarowywanych terenów: stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady 
strefowania. 

� Opracowywanie programów ochrony środowiska przed hałasem także dla terenów 
uzdrowiskowych i turystyczno-rekreacyjnych. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 

Podstawowym celem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 
jest określenie odniesień przestrzennych zawartych w Strategii Rozwoju Województwa 
Lubelskiego, poprzez określenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego 
pozwalających na realizację tej strategii z uwzględnieniem zapisanych w niej wymagań. 
Kierunki zagospodarowania w horyzoncie czasowym 2010-2020 r., przewidują dla osnowy 
osadnictwa, zrealizowanie etapowanej modernizacji układu drogowego i kolejowego 
województwa, ze sprawnymi połączeniami z otoczeniem oraz uzyskanie europejskich 
standardów dostępności transportowej absolutnej większości miejscowości województwa 
i sprawnego tranzytu europejskiego. 
 

3.2. Istniejące powiatowe lub gminne programy ochrony środowiska 

 
Poniżej przedstawiono główne ustalenia powiatowych programów ochrony środowiska dla 
analizowanych odcinków dróg w województwie lubelskim: 

� Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bialskiego na lata 2010-2013 z perspektywą 
do 2017 

Według zapisów programu ochrony środowiska dla powiatu bialskiego klimat akustyczny na 
terenie powiatu kształtowany jest przede wszystkim przez środki transportu: pojazdy 
samochodowe oraz kolej, a w mniejszym stopniu przez instalacje przemysłowe. Pomiary 
równoważnego poziomu dźwięku wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów przy 
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głównych trasach przebiegających przez teren powiatu. Jako cel krótkookresowy (do 2016 r.) 
określono dokonanie wiarygodnej oceny narażenia społeczeństwa na ponadnormatywny hałas 
oraz podjęcie kroków do zmniejszenia tych zagrożeń, tam gdzie są one największe. Jako cel 
średniookresowy określono zmniejszenie narażenia mieszkańców powiatu na 
ponadnormatywny hałas. Wśród kierunków działań na lata 2010-2013 proponuje się: 

- egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu pojazdów na obszarach zabudowanych, 
- wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 

sprzyjających ograniczeniu zagrożenia hałasem (rozgraniczenie terenów 
o zróżnicowanej funkcji), 

- budowa obwodnic miast wraz z zabezpieczeniami akustycznymi. 

� Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Biłgorajskiego 

W programie ochrony środowiska dla powiatu biłgorajskiego określono jako najbardziej 
uciążliwy hałas komunikacyjny, jak również hałas lokalny, a także hałas przemysłowy. Jako 
grupę najbardziej narażonych mieszkańców określono mieszkańców dużych miast oraz 
miejscowości położonych wzdłuż głównych tras komunikacyjnych i w pobliżu niektórych 
obiektów przemysłowych. Jako główne trasy komunikacyjne wymieniane są drogi 
wojewódzkie: 835, 853, 863, 858, 849. W programie wymienione zostały inwestycje 
w zakresie ochrony przed hałasem w postaci remontów, przebudowy lub budowy dróg na 
terenie powiatu biłgorajskiego. Wśród zadań, ograniczających nadmierny hałas, 
zaplanowanych dla powiatu biłgorajskiego wymienia się: 

- kontynuowanie kontroli przestrzegania dopuszczalnej emisji hałasu z obiektów 
działalności gospodarczej i przemysłowej, 

- wprowadzanie stref wolnych od ruchu w centrach, 
- egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na ternach zabudowanych, 
- wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 

sprzyjających ograniczeniu zagrożenia hałasem (rozgraniczenie terenów 
o zróżnicowanej funkcji), 

- monitoring hałasu emitowanego przez zakłady, 
- montaż urządzeń redukujących emisję hałasu do środowiska w obiektach 

przemysłowych i usługowych, 
- budowa obwodnic miast wraz z zabezpieczeniami akustycznymi, 
- realizacja zabezpieczeń akustycznych (ekrany akustyczne, wały ziemne) na obszarach 

wzmożonego ruchu komunikacyjnego. 

� Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Hrubieszowskiego 

Głównymi źródłami hałasu na terenie powiatu są środki transportu. Na terenie powiatu 
hrubieszowskiego są to głównie pojazdy kołowe drogowe oraz transport kolejowy. 
Określono, że największe znaczenie w komunikacji, na terenie powiatu ma droga krajowa 
Nr 74. Na terenie powiatu znajdują się drogi o mniejszym znaczeniu, ale również o dużym 
natężeniu ruchu. 
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Jako główne działania, mające na celu poprawę klimatu akustycznego należy wymienić 
przede wszystkim: poprawę stanu dróg, ewentualną budowę ekranów akustycznych i izolację 
budynków (wymiana okien na dźwiękoszczelne). 
 
� Program ochrony środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2009-2012 

z perspektywą do roku 2016 
 

Do podstawowych czynników wpływających na klimat akustyczny na terenie powiatu 
janowskiego zalicza się hałas komunikacyjny, w tym: drogowy i kolejowy, a także 
w mniejszym stopniu hałas przemysłowy, mający zazwyczaj charakter lokalny. Na podstawie 
pomiarów prowadzonych w latach 2006-2007, stwierdzono przekroczenia wartości 
dopuszczalnych, na drodze krajowej Nr 19, na poziomie 14 dB w roku 2007. Głównym 
kierunkiem działania, dla powiatu janowskiego, jest zmniejszenie negatywnego 
oddziaływania hałasu na zdrowie człowieka i środowisko, zwłaszcza w obszarze miasta 
Janów Lubelski, w obrębie dróg krajowych i na terenach turystyczno-rekreacyjnych. 

�  Program ochrony środowiska dla Powiatu Krasnostawskiego na lata 2009-2012 

Jako główne źródło hałasu na terenie powiatu krasnostawskiego wymieniony jest hałas 
komunikacyjny: drogowy, kolejowy, jak również hałas przemysłowy o charakterze lokalnym, 
o stosunkowo niewielkim zasięgu. Na podstawie badań przeprowadzonych w 2006 roku, 
stwierdzono, że największe przekroczenia poziomów dopuszczalnych występują wzdłuż drogi 
krajowej Nr 17, a także na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych i uzdrowiskowych. Wśród 
kierunków działań, w celu poprawy klimatu akustycznego wymienione są: 

- systematyczna aktualizacja map akustycznych, 
- rozszerzanie monitoringu hałasu w środowisku, szczególnie na terenach będących pod 

wpływem oddziaływania określonej kategorii dróg, linii kolejowych oraz terenów 
wskazanych w gminnych programach ochrony środowiska, 

- analiza przebiegu tras komunikacyjnych pod kątem ich uciążliwości dla środowiska 
i człowieka ze względu na emisję hałasu, 

- realizacja inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny (budowa 
obwodnic),  

- modernizacja szlaków komunikacyjnych (budowa ekranów akustycznych, 
rewitalizacja odcinków linii kolejowych i wymiana taboru na mniej hałaśliwy, itp.), 

- dalsze ograniczanie emisji hałasu pochodzącego z sektora gospodarczego, m.in. 
poprzez kontrole przestrzegania dopuszczalnej emisji hałasu (wprowadzanie urządzeń 
ograniczających emisję hałasu), 

- przestrzeganie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w odniesieniu do nowo 
zagospodarowywanych terenów: stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady 
strefowania, 

- opracowywanie programów ochrony środowiska przed hałasem także dla terenów 
uzdrowiskowych i turystyczno-rekreacyjnych. 
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� Program ochrony środowiska dla Powiatu Kraśnickiego 

Głównym źródłem hałasu na terenie powiatu kraśnickiego jest hałas pochodzący od 
transportu (drogowego, kolejowego), oraz przemysłowego. Przeprowadzone badania 
wykazały przekroczenia poziomów dopuszczalnych wzdłuż drogi krajowej Nr 19. Kierunki 
działań w zakresie ochrony przed hałasem to m.in.: 

- modernizacja i budowa dróg, 
- wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 

dotyczących ochrony przed hałasem z wyznaczeniem stref ograniczonego ruchu 
pojazdów przekraczających ustalone normy i poziomy hałasu, 

- modernizacja taboru komunikacji autobusowej i samochodowej, 
- minimalizacja ruchu tranzytowego. 

� Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubartowskiego 

Na terenie powiatu lubartowskiego klimat akustyczny kształtowany jest w zdecydowanej 
większości przez hałas komunikacyjny wytwarzany przez pojazdy drogowe. Dużą 
uciążliwość hałasu komunikacyjnego stanowi droga krajowa Nr 19. Głównymi kierunkami 
działań w zakresie ograniczenia hałasu są: 

- polepszanie stanu i rozbudowa infrastruktury drogowej (drogi wojewódzkie 
i powiatowe), 

- inwentaryzacja źródeł uciążliwości akustycznej, 
- opracowanie mapy akustycznej Powiatu,  
- badania hałasu (np. w miejscach uciążliwych),  
- minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez planowane remonty 

i modernizacje dróg oraz budowę ekranów akustycznych, 
- wprowadzanie zagadnień akustycznych w planach zagospodarowania przestrzennego 

z uwzględnieniem obszarów ograniczonego użytkowania. 

� Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubelskiego 

Głównym źródłem hałasu na terenie powiatu lubelskiego jest hałas komunikacyjny, głównie 
drogowy. Powiat lubelski jest ważnym węzłem komunikacji drogowej w województwie 
lubelskim. Przez teren powiatu przebiegają główne szlaki tranzytowe: drogi krajowe Nr 17, 
Nr 12, Nr 82, a także drogi wojewódzkie: Nr 835 i Nr 830. Pomiary poziomów dźwięków 
wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych na ternach chronionych akustycznie. Na 
terenie powiatu lubelskiego planowane są modernizacje lub rozbudowy zarówno dróg 
krajowych, gminnych jak i powiatowych.  

� Program ochrony środowiska dla Powiatu Łęczyńskiego na lata 2009-2012 
z perspektywą do roku 2019 

Głównym czynnikiem kształtującym klimat akustyczny na terenie powiatu łęczyńskiego jest 
hałas komunikacyjny. Drogą o największym natężeniu ruchu jest droga krajowa Nr 82. 
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Jednakże uciążliwości hałasu na terenie powiatu w ujęciu ogólnym charakteryzują sie 
sezonowością. Jako zadania do wykonania w zakresie poprawy klimatu akustycznego na 
terenie powiatu proponuje się: 

- zidentyfikowanie miejsc zagrożonych nadmiernym hałasem, 
- zastosowanie środków i urządzeń chroniących przed nadmierną emisją hałasu. 

� Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łukowskiego na lata 2004-2014 

Głównym źródłem hałasu na terenie powiatu łukowskiego jest hałas komunikacyjny, przede 
wszystkim drogowy. Przeprowadzone badania wykazały duże przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych na terenie miasta Łuków. Wśród kierunków działań mających na celu 
poprawę klimatu akustycznego na terenie powiatu łukowskiego wymienia się: 

- inwentaryzację źródeł uciążliwości akustycznej, 
- organizację sprawnego i płynnego systemu komunikacyjnego, w tym m.in. budowę 

obwodnicy Łukowa na drodze krajowej Nr 804 Siedlce - Łuków - Radzyń Podlaski, 
modernizację tej drogi, a także dróg Nr 803 Stoczek Łukowski - Garwolin i Nr 806 
Stoczek Łukowski - Łuków, 

- realizację zabezpieczeń przeciwhałasowych w oparciu o analizy na podstawie 
wykonanych map akustycznych. 

� Program ochrony środowiska Powiatu Puławskiego 

Jako główne źródło hałasu na terenie powiatu puławskiego wymieniany jest hałas 
komunikacyjny: drogowy i kolejowy, a także hałas przemysłowy, który ma charakter lokalny, 
zlokalizowany z dala od osiedli mieszkalnych. Przez powiat puławski przebiegają ważne 
szlaki komunikacyjne: drogi krajowe Nr 12 i Nr 17, drogi wojewódzkie Nr 801 i Nr 824, 
charakteryzujące się wysokim natężeniem ruchu, przede wszystkim tranzytowego, z udziałem 
samochodów ciężarowych. Dodatkowo w gminie Żyrzyn odczuwalny jest hałas związany 
z przelotami samolotów z lotniska w Dęblinie. Głównymi zadaniami proponowanymi dla 
powiatu puławskiego są: 

- opracowanie mapy akustycznej powiatu, 
- badania hałasu, 
- minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez planowe remonty 

i modernizacje dróg, 
- tworzenie stref buforowych pomiędzy nowoprojektowanymi centrami przemysłu 

i usług a terenami zabudowy mieszkaniowej, 
- budowa obwodnic miast. 

� Program ochrony środowiska dla Powiatu Ryckiego na lata 2010-2013 z perspektywą 
do 2017 

Głównym czynnikiem kształtującym klimat akustyczny na terenie powiatu ryckiego jest hałas 
powodowany przez środki transportu: pojazdy samochodowe, pojazdy powietrzne (samoloty 
i śmigłowce) oraz kolej, a w mniejszym stopniu przez instalacje przemysłowe. 
Przeprowadzone badania wykazały przekroczenia poziomów dopuszczalnych wzdłuż drogi 
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krajowej Nr 17 na terenie miejscowości Ryk. Głównymi zadaniami proponowanymi dla 
powiatu ryckiego są: 

- wprowadzenie stref wolnych od ruchu w centrach miast, 
- egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu pojazdów na obszarach zabudowanych, 
- wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 

sprzyjających ograniczeniu zagrożenia hałasem (rozgraniczenie terenów 
o zróżnicowanej funkcji), 

- budowa i modernizacja dróg powiatowych i gminnych. 

� Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdnickiego na lata 2009-2012 

Klimat akustyczny na terenie powiatu świdnickiego kształtowany jest głównie przez hałas 
komunikacyjny oraz w mniejszym stopniu przez hałas przemysłowy. Przeprowadzone 
badania wykazały przekroczenia poziomów dopuszczalnych wzdłuż dróg krajowych Nr 12 
i 17. Istotnym elementem działań zmierzających do poprawy klimatu akustycznego na terenie 
powiatu jest poprawa stanu nawierzchni dróg, edukacja społeczna polegająca na promowaniu 
alternatywnych środków transportu, np. rower lub środki komunikacji zbiorowej. 
W miejscach szczególnego narażenia powinny zostać wprowadzone ograniczenia prędkości, 
a także należy rozważyć wymianę nawierzchni dróg (tzw. nawierzchnia „cicha”) bądź stolarki 
okiennej. Rozwiązaniem wartym poddania pod rozwagę jest realizacja naturalnych ekranów 
akustycznych w formie pasów zieleni. 

� Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2012-2015 
z perspektywą do roku 2019  

Jako główne źródło hałasu na terenie powiatu tomaszowskiego wymieniany jest hałas 
komunikacyjny wzdłuż drogi krajowej Nr 17. Przeprowadzone pomiary hałasu wzdłuż drogi 
krajowej wykazały średnią, dużą i bardzo dużą uciążliwość hałasu dla zabudowy 
mieszkaniowej sąsiadującej z ciągami komunikacyjnymi. Innym rodzajem hałasu 
występującym na terenie powiatu tomaszowskiego jest hałas przemysłowy, którego zasięg ma 
charakter lokalny. Ochrona przed nadmiernym hałasem powinna być realizowana poprzez: 

- rozwój infrastruktury drogowej z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska 
(obwodnice, poprawa stanu technicznego dróg itp.), 

- zastosowanie dostępnych środków dla ograniczania emisji hałasu i osiągnięcia na 
granicy zakładów dopuszczalnych poziomów hałasu, 

- wprowadzanie do gminnych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 
dotyczących ochrony przed hałasem, 

- tworzenie w miarę potrzeb zielonych pasów ochronnych i ekranów dźwiękochłonnych 
w obrębie zabudowy narażonej na hałas. 

� Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zamojskiego 

Klimat akustyczny na terenie powiatu zamojskiego kształtowany jest przede wszystkim przez 
hałas komunikacyjny, natomiast w mniejszym stopniu przez hałas przemysłowy oraz hałas 
osiedlowy. Przeprowadzone badania hałasu na terenie powiatu zamojskiego wzdłuż trasy 
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Nr 17 wykazały występowanie przekroczeń wartości dopuszczalnych na terenach 
chronionych. Kierunki działań w zakresie ochrony przed hałasem: 

- minimalizacja ruchu tranzytowego, 
- modernizacja dróg powiatowych i gminnych, 
- wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 

dotyczących ochrony przed hałasem z wyznaczeniem obszarów ograniczonego 
użytkowania pojazdów przekraczających ustalone normy i poziomy hałasu, 

- budowa ścieżek rowerowych (m.in. w ramach modernizacji dróg). 
 

3.3. Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, mające wpływ na stan akustyczny 
środowiska 

 
Szczególne znaczenie dla oceny hałasu w środowisku mają przepisy prawa miejscowego, 
w tym głównie ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które 
winny uwzględniać potrzeby ochrony przed hałasem. 
Podstawowymi aktami prawnymi, które w podstawowy sposób kształtują klimat akustyczny, 
są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zapisy planów, różnicują tereny 
o różnych funkcjach, dla których w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska określa się 
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 
Szczegółowo miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla gmin położonych 
wzdłuż analizowanych odcinków dróg na ternie województwa lubelskiego zostały 
przedstawione w pkt. 1.1.1 na str. 219. 
 

3.4. Pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska oraz inne dokumenty 
i materiały wykonane dla postępowań administracyjnych prowadzonych 
w stosunku do podmiotów korzystających ze środowiska, których działalność 
ma negatywny wpływ na stan akustyczny środowiska  

 
Artykuł 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1232, z późn. zm.) będący podstawą wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu 
dla instalacji (także wcześniejsze pozwolenia na emitowanie hałasu) nie dotyczy dróg i linii 
kolejowych, linii tramwajowych, kolei linowych, portów oraz lotnisk lub gdy hałas powstaje 
w związku z działalnością osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą. 
W ramach realizacji inwestycji na terenie województwa lubelskiego opracowane zostały 
dokumenty na potrzeby prowadzonych postępowań dotyczących wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń na budowę. Dokumenty te, stanowiły 
podstawę w realizacji opracowania niniejszego Programu. W raportach przedstawiono 
prognozy ruchu, w których wykazuje się przejęcie ruchu pojazdów z dotychczasowych dróg 
krajowych przez nowo wybudowane odcinki dróg ekspresowych. Spadek ruchu na drogach 
istniejących, spowoduje poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
a także zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz spadek ryzyka wystąpienia poważnej 
awarii w miejscowościach i wsiach położonych wzdłuż istniejących dróg krajowych. 
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Realizacja inwestycji drogowych powoduje konieczność trwałego zajęcia terenów w tym 
obszarów rolnych i leśnych. Realizacja inwestycji drogowych nie będzie miała istotnego 
wpływu na integralność wyznaczonych obszarów Natura 2000 i innych obszarów cennych 
przyrodniczo oraz zostanie zachowana ich wzajemna spójność. 
 
Do dokumentów tych zalicza się: 

� „Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa drogi 
ekspresowej S17 Kurów - Lublin - Piaski, podzadanie 4.2/5a”. 

� „Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Droga ekspresowa S-19 
na odcinku od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do końca I etapu 
obwodnicy Lubartowa z wyłączeniem obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego oraz 
obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej”. 

� „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
według wariantu A polegającego na budowie mostu przez rz. Wieprz w ciągu drogi 
krajowej Nr 19 relacji Siemiatycze - Lublin - Nisko w mieście Wola Skromowska 
wraz z dojazdami oraz budową obwodnicy miasta Kocka.” 

� „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: Budowa drogi 
ekspresowej S12/17 na odcinku Kurów - Lublin - Piaski od węzła Sielce - do węzła 
Witosa”. 

� „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Budowa drogi ekspresowej 
S17 (Warszawa) Zakręt - Lublin - Zamość - Hrebenne (Lwów) na odcinku granica 
województwa mazowieckiego i lubelskiego węzeł „Sielce” (k/Kurowa)”. 

 

3.5. Przepisy dotyczące emisji hałasu z instalacji i urządzeń, w tym pojazdów, 
których funkcjonowanie ma negatywny wpływ na stan akustyczny środowiska 

 
Zgodnie z zapisami art. 155 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
środki transportu powinny spełniać wymagania ochrony środowiska określone w ustawie oraz 
w przepisach odrębnych.  
W odniesieniu do pojazdów drogowych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). 
 
Zgodnie z zapisami art. 66 ww. ustawy pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, 
wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zakłócało spokoju publicznego przez 
powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz.951, z późn. zm.).  
W § 9 ww. rozporządzenia określono, że pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony 
i utrzymany, aby poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju z odległości 0,5 m 
nie przekraczał w odniesieniu do:  

� pojazdu, który został poddany badaniom homologacyjnym wartości ustalonej 
w trakcie badań homologacyjnych o 5,0 dB(A), 

� pozostałych pojazdów - wartości przedstawionych w tabeli 41. 
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Tabela 41.  Dopuszczalny poziom dźwięku w odniesieniu do typu pojazdu i rodzaju  
  silnika 

Lp. Typ pojazdu 
Rodzaj silnika 

o zapłonie iskrowym o zapłonie samoczynnym 

1 

Motocykl z silnikiem o pojemności skokowej:   

� nieprzekraczającej 125 cm3 94 dB (A) --,- 

� większej niż 125 cm3 96 dB (A) --,- 

2 Samochód osobowy 93 dB (A) 96 dB (A) 

3 
Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 3.5 t, z wyjątkiem 
samochodu osobowego 

93 dB (A) 102 dB (A) 

4 Inny pojazd samochodowy 98 dB (A) 108 dB (A) 

 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, określono dopuszczalny 
poziom hałasu zewnętrznego dla poszczególnych grup pojazdów. Określono również 
dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego mierzonego podczas postoju w odległości 0,5 m 
dla ciągnika rolniczego oraz motoroweru. Wynosi on odpowiednio: 104 dB(A) dla ciągnika 
rolniczego oraz 90 dB(A) dla motoroweru. 
 

3.6. Nowe, dostępne techniki i technologie w zakresie ograniczania hałasu 

 
Przy opracowaniu Programu wzięto pod uwagę nowe, dostępne techniki i technologie 
w zakresie ograniczenia ponadnormatywnego hałasu. Działania, jak również rozwiązania 
ochrony środowiska powinny być stosowane zarówno w strefie emisji jak i imisji np. miejsca 
odbioru hałasu. 
W strefie emisji hałasu stosuje się metody i środki związane z pojazdem i kierującym. 
Konstrukcja pojazdu, styl jazdy kierującego wpływają na poziom emisji hałasu w tym 
obszarze. Styl jazdy kierowcy wynika z innych środków i metod powiązanych tj. lokalizacja 
drogi, przekrój drogi, jej nawierzchnia, a także organizacja ruchu, struktura pojazdów, 
płynności ruchu czy uspokojenie ruchu. 
Na część z tych metod i środków może wpływać zarządzający drogą na etapie wykonywania 
dokumentacji projektowej. 
 
Ograniczenie hałasu pochodzącego od pojazdów samochodowych można osiągnąć poprzez 
stosowanie różnych metod i środków redukcji hałasu: 

• ograniczenie natężenia ruchu, wprowadzanie stref wolnych od ruchu, budowa 
obwodnic miast, modernizacja szlaków komunikacyjnych, 

• ograniczenie prędkości pojazdów, a także egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu 
na terenach zabudowanych, 

• wymiana nawierzchni drogi na „cichą”,  
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• wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 
sprzyjających ograniczeniu zagrożenia hałasem (rozgraniczanie terenów 
o zróżnicowanej funkcji, lokalizowanie budynków mieszkalnych w odpowiedniej 
odległości od tras komunikacyjnych), jak również zmiana kategorii funkcji terenu,  

• uspokajanie ruchu poprzez tworzenie pasów rozdzielających dróg, w tym m.in. 
wysepek drogowych, 

• budowa skrzyżowań bezkolizyjnych, w tym rond uspokajających ruch, 
• budowa ekranów akustycznych wraz ze stosowaniem dyfraktorów akustycznych, 
• budowa wałów (ekranów) ziemnych, 

• wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej. 
 
Poniżej przedstawiono opis nowych sposobów i technik ochrony środowiska przed hałasem. 
 
Ograniczanie natężenia ruchu, wprowadzanie stref wolnych od ruchu 
Wielkość natężenia ruchu ma znaczący wpływ na poziom emitowanego hałasu od drogi. 
Analizowane odcinki dróg spełniają funkcję ruchu tranzytowego, w związku z tym nie ma 
możliwości wyeliminowania tego ruchu bez budowania obwodnic miast. Budowa obwodnic 
miast pozwala na wyeliminowanie większej części ruchu pojazdów powyżej 3,5 t. 
Na etapie budowy obwodnic miast konieczne jest uwzględnianie ich prowadzenia 
w maksymalnej odległości od terenów chronionych. Alternatywą transportu drogowego jest 
rozwijanie transportu komunikacji miejskiej, linii kolejowych, nowych linii połączeń. 
Innym ze sposobów ograniczania ponadnormatywnego hałasu jest wprowadzanie stref 
wolnych od ruchu samochodowego. W przypadku analizowanych odcinków dróg 
wprowadzenie strefy wolnej od ruchu zaproponowano dla odcinka drogi wojewódzkiej 
Nr 830 w miejscowości Nałęczów, gdzie na odcinku ul. Armatnia Góra rozdziela strefę 
uzdrowiskową „A”. W tej sytuacji jedynym wyjściem jest wyprowadzenie ruchu z danego 
odcinka drogi, poprzez wybudowanie obwodnicy (inwestycja zaplanowana przez 
zarządzającego drogą). 
Innym nowym rozwiązaniem poprawiającym klimat akustyczny w rejonie dróg jest 
ograniczenie prędkości i poprawa płynności ruchu.  
 
Ograniczanie prędkości pojazdów i poprawa płynności ruchu 
Badania Instytutu KOMAG wykazują, iż ograniczenie prędkości pojazdów, poniżej 40 km/h 
może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego, tj. prowadzić do podwyższenia emisji 
dźwięku. Także nie na wszystkich odcinkach dróg takie ograniczenie jest zasadne, 
szczególnie w przypadku głównych dróg krajowych. Poprawę płynności ruchu uzyskuje się 
poprzez zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania ruchem. Zarządzanie ruchem 
polega na sterowaniu sygnalizacją świetlną, ograniczając liczbę zatrzymań pojazdów. 
Płynność ruchu w miejscach skrzyżowań można poprawić poprzez zwiększenie ilości pasów. 
Ograniczenie prędkości ruchu i przestrzeganie wartości dopuszczalnych polega na 
zastosowaniu elektronicznych systemów monitorowania np. fotoradary czy odcinkowy 
pomiar prędkości lub nieelektronicznych narządzi typu zawężające wysepki drogowe, małe 
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ronda. Każdorazowe wprowadzenie ograniczeń prędkości powinno być zweryfikowane na 
stan aktualny struktury i natężenia ruchu pojazdów. 
Poprawa warunków ruchu uzależniona jest od stanu nawierzchni drogi.  
 
Nawierzchnia drogi 
Istotnym elementem mającym wpływ na generowanie hałasu jest pochylenie podłużne drogi. 
Im pochylenie większe, tym generowany hałas jest bardziej odczuwalny. Zaleca się 
stosowanie spadków nieprzekraczających 3%. W przekroju poprzecznym istotna jest liczba 
jezdni i pasów ruchu oraz ukształtowanie i nawierzchnia drogi. Zastosowanie tzw. „cichych 
nawierzchni”, których właściwości akustyczne otrzymuje się dzięki odpowiedniemu 
doborowi i wykonaniu warstw ścieralnych betonu asfaltowego umożliwiają redukcję emisji 
hałasu. Efekt ten zmniejsza się w czasie wraz ze zużyciem nawierzchni cichych 
i pogorszeniem własności nawierzchni, a także jej zabrudzeniem. 
Skuteczne zabezpieczenie akustyczne stanowią ekrany akustyczne.  
 
Ekrany akustyczne 
Obecnie dostępne są najnowocześniejsze materiały dźwiękochłonne, które charakteryzują się 
wskaźnikiem pochłaniania αW dochodzącym do ~1,0; przy bardzo dobrym pochłanianiu 
w zakresie średnich i niskich częstotliwości, tj. αP (pogłosowy współczynnik pochłaniania 
dźwięku w pasmach) przekraczającym nawet 0,70 - dla częstotliwości 125 Hz i 250 Hz. 
Zastosowanie takich materiałów pozwala istotnie zwiększyć skuteczność ekranów typu 
pochłaniającego, a także osłon dźwiękochłonnych i obudów dźwiękoizolacyjnych, jak 
i innych elementów akustycznych, o charakterze pochłaniającym.  
Ponadto dodatkowe zwiększenie skuteczności stosowanych obecnie ekranów akustycznych 
możliwe jest dzięki opracowaniu nowego typu dyfraktorów akustycznych, tj. elementów 
umieszczanych wzdłuż górnej krawędzi ekranu, umożliwiających pożądaną dyfrakcję fal 
akustycznych. Możliwe jest dzięki temu dodatkowe zwiększenie skuteczności ekranów nawet 
o poziom od 2,8 do 4,0 dB(A).   
Stosowane dotychczas materiały dźwiękoizolacyjne, można obecnie zastąpić przez niezwykle 
cienkie (np. s = 12 mm) i wytrzymałe płyty poliwęglanowe, których jednoliczbowy wskaźnik 
oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych DLR nierzadko przekracza poziom 
35,0 dB(A). Materiały te mogą posiadać zbrojenie, a także być całkowicie przeźroczyste, lub 
też zabarwione na prawie dowolny kolor. Ponadto, nie ulegają one zżółknięciu pod wpływem 
promieniowania UV. 
Jednym z współczesnych działań mających wpływ na poziom emisji hałasu jest edukacja 
społeczna. 
 
Edukacja społeczna 
Edukacja społeczna dotyczy zarówno kierowców, jak również władz gmin i powiatów. 
W ramach edukacji stosuje się: 

� dla kierowców: 
o promocję proekologicznej jazdy np. poprzez Eco-driving, 
o promocję pojazdów „cichych”. 
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� dla władz gmin, powiatów: 
o promocję właściwego planowania przestrzennego uwzględniającego zagrożenia 

hałasem, 
o promocję alternatywnych, do ekranów akustycznych, metod redukcji 

ponadnormatywnego hałasu np. przez stosowanie „cichych nawierzchni”. 
Działania te powinny być skoordynowane i finansowane zarówno ze środków zarządców 
dróg jak i jednostek samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych, których 
statut określa prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska. 
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OKREŚLENIE I OCENA NASTĘPUJĄCYCH ZAGADNIEŃ 
 

1. Emisja powstająca w związku z eksploatacją drogi 

 
Emisja hałasu powstająca z odcinków dróg będących w zakresie niniejszego opracowania 
została szczegółowo scharakteryzowana w następujących dokumentach: 

� Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów 
w województwie lubelskim, 

� Mapy akustyczne obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich na terenie 
Województwa Lubelskiego. 

Dokumenty te opisują charakterystykę emisji dźwięku z dróg zgodnie z wymaganiami 
Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 
Niniejszy Program przyjmuje, iż poziom emisji hałasu będzie rósł z czasem na skutek zmiany 
natężenia ruchu drogowego. 
W tabeli 42 przedstawiono emisję powstającą w związku z eksploatacją dróg objętych 
zakresem niniejszego Programu. 
 
Tabela 42.  Emisja powstająca w związku z eksploatacją drogi 

Wskaźnik L DWN 
poziomy dźwięku w środowisku 

Drogi województwa lubelskiego objęte zakresem niniejszego 
Programu 

55 - 60 dB  60 - 65 dB  65 - 70 dB  70 - 75 dB  >75 dB  
Powierzchnia obszarów zagrożonych 

w danym zakresie [km2] 
7,1144 4,6372 2,0999 0,2767 0,0025 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

6,586 5,254 4,944 1,656 0,106 

Liczba zagrożonych mieszkańców 
w danym zakresie [tys.] 

16,957 14,730 13,663 6,225 0,491 

Wskaźnik L N 
poziomy dźwięku w środowisku 

Drogi województwa lubelskiego objęte zakresem niniejszego 
Programu 

50 - 55 dB  55 - 60 dB  60 - 65 dB  65 - 70 dB  >70 dB  
Powierzchnia obszarów zagrożonych 

w danym zakresie [km2] 
8,1100 5,0762 2,4733 0,4793 0,0247 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

6,418 5,526 4,923 1,572 0,065 

Liczba zagrożonych mieszkańców 
w danym zakresie [tys.] 

15,998 15,470 13,930 3,922 0,171 

 
Szczegółowo, w podziale na poszczególne odcinki dróg emisja hałasu z badanych odcinków 
została scharakteryzowana w tabeli 4, jak również w tabeli 5. Na podstawie tych tabel 
dostrzega się, iż emisja dźwięku na znacznych obszarach przekracza dopuszczalne poziomy 
hałasu, co wymusza konieczność podjęcia działań korygujących, mających na celu 
przywrócenie właściwych standardów klimatu akustycznego. Szczegółowo zasięg emisji 
dźwięku opisano w podziale na poszczególne odcinki dróg w tabelach 8 i 9, identyfikując 
wartość wskaźnika M, dla danego kilometrażu drogi, w którym emisja dźwięku powoduje 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku wyrażonego wskaźnikami LDWN i LN. 
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2. Wielkość emisji hałasu do środowiska w związku z eksploatacją drogi przed 
i po realizacji zadań programu, z uwzględnieniem liczby mieszkańców na 
terenie objętym programem 

 
Realizacja poszczególnych działań proponowanych w ramach niniejszego Programu, 
zaproponowanych w tabeli 10 przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego wzdłuż 
analizowanych odcinków dróg, co przełoży się na zmniejszenie liczby mieszkańców 
narażonych na hałas w poszczególnych zakresach przekroczeń. 
W tabelach 43 i 44 przedstawiono liczbę ludności narażoną na hałas przed i po realizacji 
Programu.  
 
Tabela 43.  Liczba ludności narażona na ponadnormatywny hałas wyrażony wskaźnikiem 
  LDWN przed i po realizacji Programu 

Wskaźnik L DWN 

Drogi województwa lubelskiego objęte zakresem niniejszego Programu 

Zakres przekroczeń poziomów dopuszczalnych 

do 5 dB > 5 ÷ 10 dB > 10 ÷ 15 dB > 15 ÷ 20 dB powyżej 20 dB 

Liczba osób - 
stan przed realizacją Programu 

10 749 2 756 563 7 0 

Liczba osób - 
stan po realizacji Programu 

1 729 48 0 0 0 

Różnica - 9 020 - 2 708 - 563 - 7 0 

 
 
Tabela 44.  Liczba ludności narażona na ponadnormatywny hałas wyrażony wskaźnikiem 
  LN przed i po realizacji Programu 

Wskaźnik L N 

Drogi województwa lubelskiego objęte zakresem niniejszego Programu 

Zakres przekroczeń poziomów dopuszczalnych 

do 5 dB > 5 ÷ 10 dB > 10 ÷ 15 dB > 15 ÷ 20 dB powyżej 20 dB 

Liczba osób - 
stan przed realizacją Programu  

12 342 3 764 371 0 0 

Liczba osób - 
stan po realizacji Programu 

1 506 35 0 0 0 

Różnica - 10 836 - 3 729 - 371 0 0 
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3. Efektywność ekologiczna i ekonomiczna zadań programu we wzajemnym ich 
powiązaniu 

 
Efektywność ekologiczna i ekonomiczna zadań Programu jest jednym z najistotniejszych 
kryteriów stosowanych podczas wyboru zadań naprawczych. Założenia osiągnięcia 
zamierzonego celu przy najmniejszym nakładzie finansowym stanowią podstawę 
w wprowadzaniu działań mających na celu poprawę klimatu akustycznego. 
W działaniach naprawczych wyodrębniono dwie podstawowe kategorie: 

� przedsięwzięcia pozainwestycyjne, 
� przedsięwzięcia inwestycyjne. 

 
Do przedsięwzięć pozainwestycyjnych zaliczono: 

� egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach zabudowanych, 
� analiza możliwości zmiany MPZP,  
� ograniczenie ruchu pojazdów powyżej 3,5 t., 
� wprowadzenie strefy wolnej od ruchu pojazdów (dotyczy głównie terenów objętych 

strefą ochronną „A”), 
� edukację społeczną, 
� ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania. 

 
Do przedsięwzięć inwestycyjnych zaliczono: 

� realizacja planów inwestycyjnych zarządców dróg, 
� wymiana nawierzchni drogi na „cichą” w tym nawierzchnię SMA, 
� budowa ekranów dźwiękochłonnych, 
� wprowadzenie zieleni izolacyjnej. 

 
Wśród podstawowych kierunków i zakresów działań niezbędnych do przywrócenia 
dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku, w ujęciu ogólnym można ująć, iż 
realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych jest rozwiązaniem kosztownym, lecz niezbędnym 
w zastosowaniu. W przypadku zadań o charakterze inwestycyjnym, nie ma istotnych 
alternatyw. Alternatywne rozwiązania dotyczą jedynie zastosowanych materiałów 
budowlanych, a nie dotyczą rodzaju rozwiązań przeciwhałasowych. Rozbudowa sieci dróg 
ich modernizacja (wyciszenie) jest jedynym ze skutecznych i powszechnie stosowanym 
rozwiązaniem. Na uwagę zasługuje rozwiązanie związane z zastosowaniem cichych 
nawierzchni, które jest skuteczne w przypadku konserwacji tej nawierzchni, powierzchnie 
zanieczyszczone ograniczają ich właściwości dźwiękochłonne.  
Zastosowanie terenów zieleni izolacyjnej jest rozwiązaniem ekologicznym, lecz znikomej 
skuteczności dźwiękochłonnej w porównaniu np. z ekranami czy nawierzchnią SMA. 
Skuteczność zastosowań przedsięwzięć inwestycyjnych znajduje się w części opisowej 
w punkcie dot.: wyszczególnienia kierunków i zakresów działań niezbędnych do 
przywrócenia dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku. 
Rozwiązania przedsięwzięć pozainwestycyjnych są tańszą formą działań od inwestycyjnych 
lecz wymagających ich monitorowania.  
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W przypadku, gdy nie występuje możliwość innego technicznego sposobu ograniczenia 
uciążliwości hałasu, proponuje się ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania. Jest to 
rozwiązanie pozainwestycyjne, lecz niosące za sobą skutki ekonomiczne. 
Ze względu na charakter działań naprawczych i miejsce ich zastosowania, zaproponowano dla 
poszczególnych odcinków dróg, zadania naprawcze niezbędne dla uzyskania dopuszczalnych 
poziomów hałasu z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych. 
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PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 
Zgodnie z art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska przed 
hałasem, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa. Na podstawie przedmiotowego 
przepisu oraz art. 30, art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Zarząd Województwa Lubelskiego 
obwieszczeniem z dnia 7 grudnia 2012 r. podał do publicznej wiadomości informację 
o przystąpieniu do opracowania projektu Programu oraz o możliwości składania uwag 
i wniosków. Termin wnoszenia uwag określono do dnia 31 stycznia 2013 r. Obwieszczenie 
zostało opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w prasie o zasięgu 
regionalnym. We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 
Uchwałą Nr CCV/4152/2013 z dnia 15 października 2013 r. Zarząd Województwa 
Lubelskiego przyjął projekt „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa 
lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg”. Następnie 
obwieszczeniem z dnia 18 października 2013 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podał do 
publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu Programu oraz o możliwości 
składania uwag i wniosków, wyznaczając termin ich składania do dnia 12 listopada 2013 r. 
Zapewniono możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu 
oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obwieszczenie zostało opublikowanie 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 
w Lublinie, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w prasie o zasięgu regionalnym. Projekt 
Programu został wyłożony do zapoznania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego w Lublinie w Departamencie Rolnictwa i Środowiska, oraz umieszczony 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 
w Lublinie w zakładce Ochrona Środowiska/Plany i Programy Ochrony Środowiska pod 
adresem: http://www.um.bip.lublin.pl/index.php?id=474. Informacja o projekcie Programu 
została umieszczona także w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 
zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem: www.ekoportal.gov.pl 
(Informacje o środowisku - wyszukiwanie kart w wykazie - Karty informacyjne w posiadaniu 
Dowolnej Jednostki Administracji - nr: 212/2013).  
W trakcie konsultacji uwagi dotyczące projektu Programu skierowały dwa podmioty: Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Lublinie i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Lublinie. Przedmiotowe uwagi oraz sposób ich uwzględnienia zostały opisane w tabeli 45. 
 
Ponadto na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz uchwały Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 
10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów 
aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Zarząd 
Województwa Lubelskiego uchwałą z dnia Nr CCV/4153/2013 skierował projekt uchwały 
Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska 



Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami 
położonych wzdłuż odcinków dróg 
 

 

Strona | 302  

przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych 
wzdłuż odcinków dróg” do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz z Radą Działalności Pożytku 
Publicznego Województwa Lubelskiego. Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 
22 października do 29 października 2013 r. Projekt dokumentu został wyłożony do wglądu 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie w Departamencie 
Rolnictwa i Środowiska oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w zakładce Ochrona 
Środowiska/Plany i Programy Ochrony Środowiska, pod adresem: 
http://www.um.bip.lublin.pl/index.php?id=474. Podczas trwania przedmiotowych konsultacji, 
nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 
Ponadto projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia „Programu 
ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza 
aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg" w dniu 29 października 2013 r. został 
pozytywnie zaopiniowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa 
Lubelskiego. 
 
Tabela 45. Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu „Programu ochrony środowiska 
przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych 
wzdłuż odcinków dróg” w związku z udziałem społeczeństwa. 
Lp. Wnoszący uwagi Uwagi Odniesienie do uwag 

1. 
Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

Dotyczy drogi wojewódzkiej Nr 835 
w m. Lublin - Mętów - liczne zjazdy 
indywidualne uniemożliwiają 
prawidłowe posadowienie ekranów, 
które zlokalizowane wg propozycji 
zawartej w Programie, nie spełnią 
swego zadania, alternatywnie: zieleń 
izolacyjna. 

Częściowo uwzględniono. 
W tabeli 10 i 11 pozostawiono zadanie 
budowy ekranów akustycznych z uwagi 
na istniejące techniczne możliwości 
posadowienia ekranów po zmianie 
kierunków zjazdów indywidualnych 
(zjazdy indywidualne należy połączyć 
z istniejącymi drogami lokalnymi). 
W Programie wprowadzono zapis 
stanowiący, że w przypadku braku 
technicznych możliwości realizacji 
działań naprawczych określonych 
w Programie, dopuszcza się 
zastosowanie alternatywnych działań 
korygujących, których skuteczność 
redukcji poziomu dźwięku będzie 
odpowiadać skuteczności rozwiązań 
przewidzianych w Programie. 

2. 
Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

Dotyczy drogi wojewódzkiej Nr 835 
w m. Nowy Majdan -91+830 do 
91+900 - brak możliwości 
posadowienia konstrukcji ekranów czy 
posadzenia zieleni izolacyjnej ze 
względu na istniejący zjazd publiczny, 
przystanek autobusowy i wąski pas 
drogowy. 

Częściowo uwzględniono. 
W tabeli 10 i 11 pozostawiono zadanie 
budowy ekranów akustycznych 
i wprowadzenia zieleni izolacyjnej 
z uwagi na istniejące techniczne 
możliwości ich realizacji (zmiana 
umiejscowienia przystanku komunikacji 
lub posadowienie ekranów za 
istniejącym przystankiem. Zmiana 
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Lp. Wnoszący uwagi Uwagi Odniesienie do uwag 

lokalizacji zjazdu publicznego). 
W Programie wprowadzono zapis 
stanowiący, że w przypadku braku 
technicznych możliwości realizacji 
działań naprawczych określonych 
w Programie, dopuszcza się 
zastosowanie alternatywnych działań 
korygujących, których skuteczność 
redukcji poziomu dźwięku będzie 
odpowiadać skuteczności rozwiązań 
przewidzianych w Programie. 

3. 
Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

Dotyczy drogi wojewódzkiej Nr 
801 w m. Puławy od km 121+500 
do 121+750 (ul. Piaskowa) oraz 
km 118+689 do km 118+888 
(ul. Dęblińska) - brak możliwości 
technicznych posadowienia 
konstrukcji ekranów ze względu na 
infrastrukturę podziemną - 
alternatywnie zieleń izolacyjna. 

Częściowo uwzględniono. 
W tabeli 10 i 11 pozostawiono zadanie 
budowy ekranów akustycznych z uwagi 
na istniejące techniczne możliwości 
posadowienia ekranów po zastosowaniu 
przebudowy kolidujących instalacji lub 
w wyniku posadowienia ekranu na ławie 
żelbetowej. 
W Programie wprowadzono zapis 
stanowiący, że w przypadku braku 
technicznych możliwości realizacji 
działań naprawczych określonych 
w Programie, dopuszcza się 
zastosowanie alternatywnych działań 
korygujących, których skuteczność 
redukcji poziomu dźwięku będzie 
odpowiadać skuteczności rozwiązań 
przewidzianych w Programie. 

4. 
Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

Dotyczy drogi wojewódzkiej Nr 833 
w m. Kraśnik ul. Urzędowska od km 
21+820 do 21+900 oraz km 24+200 do 
km 24+400 - liczne zjazdy 
indywidualne i brak możliwości 
technicznych posadowienia 
konstrukcji ekranów ze względu na 
infrastrukturę podziemną - 
alternatywnie: zieleń izolacyjna. 

Częściowo uwzględniono. 
W tabeli 10 i 11 pozostawiono zadanie 
budowy ekranów akustycznych z uwagi 
na istniejące techniczne możliwości 
posadowienia ekranów po zastosowaniu 
przebudowy kolidujących instalacji lub 
w wyniku posadowienia ekranu na ławie 
żelbetowej, a w przypadku odcinka od 
km 24+200 do km 24+400 po 
połączeniu istniejących zjazdów 
indywidualnych. 
W Programie wprowadzono zapis 
stanowiący, że w przypadku braku 
technicznych możliwości realizacji 
działań naprawczych określonych 
w Programie, dopuszcza się 
zastosowanie alternatywnych działań 
korygujących, których skuteczność 
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Lp. Wnoszący uwagi Uwagi Odniesienie do uwag 

redukcji poziomu dźwięku będzie 
odpowiadać skuteczności rozwiązań 
przewidzianych w Programie. 

5. 
Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

Dotyczy drogi wojewódzkiej Nr 833 
Kraśnik ul. Lubelska od km 25+300 do 
km 25+400 - liczne zjazdy 
indywidualne brak możliwości 
technicznych posadowienia 
konstrukcji ekranów ze względu na 
infrastrukturę podziemną - 
alternatywnie: zieleń izolacyjna 

Częściowo uwzględniono. 
W tabeli 10 i 11 pozostawiono zadanie 
budowy ekranów akustycznych z uwagi 
na istniejące techniczne możliwości 
posadowienia ekranów po 
przebudowaniu instalacji kolidujących 
lub posadowieniu ekranu na ławie 
żelbetowej oraz po połączeniu zjazdów 
indywidualnych z istniejącymi drogami 
lokalnymi. 
W Programie wprowadzono zapis 
stanowiący, że w przypadku braku 
technicznych możliwości realizacji 
działań naprawczych określonych 
w Programie, dopuszcza się 
zastosowanie alternatywnych działań 
korygujących, których skuteczność 
redukcji poziomu dźwięku będzie 
odpowiadać skuteczności rozwiązań 
przewidzianych w Programie. 

6. 

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych 
i Autostrad 

Oddział 
w Lublinie 

Jednym z głównych elementów ujętych 
w Programie powinna być budowa 
nowych odcinków dróg krajowych 
(w większości o parametrach dróg 
ekspresowych, biegnących po nowych 
przebiegach, poza terenami 
zurbanizowanymi). Analizując treść 
opracowania można stwierdzić, że 
pomimo planowanej budowy dróg 
ekspresowych na odcinkach, które 
zostaną odciążone przez nowo 
wybudowane drogi, w dalszym ciągu 
na istniejących ciągach drogowych 
planowane są urządzenia 
zabezpieczające, co może świadczyć, 
że natężenie hałasu nie zmniejszy się 
pomimo wybudowania alternatywnych 
ciągów drogowych. 

Nie uwzględniono. Najistotniejszymi 
zadaniami naprawczymi 
wyszczególnionymi w Programie jest 
realizacja planów inwestycyjnych 
zarządców dróg. 
Zabezpieczenia projektowano 
w odniesieniu do identyfikowanego 
w badaniach numerycznych zagrożenia 
hałasem. W modelowaniu uwzględniono 
średnio o 30 % zmniejszenie natężenia 
ruchu na drogach, dla których 
zaplanowano wybudowanie dróg 
alternatywnych. 
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7. 

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych 
i Autostrad 

Oddział 
w Lublinie 

Zadania przedstawione w programie 
ograniczają się jedynie do 
przedstawienia form ochrony w 
postaci ekranów akustycznych, 
cichych nawierzchni i obowiązku 
wprowadzenia zieleni ozdobnej, nie 
podając ich skuteczności ani też nie 
analizując możliwości ich 
zastosowania w oparciu o szerokość 
istniejącego pasa drogowego oraz 
sposobu zagospodarowania terenów 
przyległych. 

Uwzględniono. Wprowadzono 
dodatkowe informacje (str. 134, 135 
Programu). 
Należy nadmienić, iż zastosowany model 
numeryczny bazował na aktualnych 
danych dotyczących zagospodarowania 
terenu. 
Program ochrony środowiska przed 
hałasem wyznacza jedynie ramy działań 
mających na celu przywrócenie 
poziomów hałasu do poziomów 
dopuszczalnych. Szczegółowe warunki 
techniczne budowy poszczególnych 
ekranów akustycznych ustala się 
w indywidualnej dokumentacji 
projektowej. 

8. 

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych 
i Autostrad 

Oddział 
w Lublinie 

Brak w analizowanym opracowaniu 
parametrów zaproponowanych 
ekranów akustycznych ich lokalizacji 
w nawiązaniu do przekroju drogi 
i istniejącej zabudowy na terenach 
przyległych, form zastosowanych 
wypełnień (pochłaniający pełny 
i przeźroczysty), co ma wpływ na 
zapewnienie bezpieczeństwa ruchu jak 
również obustronna ich lokalizacja w 
stosunku do tych samych odcinków 
dróg powinny stanowić kryterium do 
analizy możliwości ich zastosowania 
nie tylko ze względu na zabezpieczenie 
akustyczne, ale również jako element 
budowlany stanowiący trwały obiekt w 
sąsiedztwie zarówno drogi jak i 
istniejącej zabudowy czego brak 
w przygotowanym programie. 

Uwzględniono. Wprowadzono 
dodatkowe informacje (str. 134, 135 
Programu). 
Program ochrony środowiska przed 
hałasem wyznacza jedynie ramy działań 
mających na celu przywrócenie 
poziomów hałasu do poziomów 
dopuszczalnych. Szczegółowe warunki 
techniczne budowy poszczególnych 
ekranów akustycznych ustala się 
w indywidualnej dokumentacji 
projektowej. 

9. 

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych 
i Autostrad 

Oddział 
w Lublinie 

Brak wskazania parametrów ekranów 
nie pozwala na analizę czy 
zaproponowane zabezpieczenia mogą 
stwarzać trudności natury technicznej 
uniemożliwiające zarówno ich 
wybudowanie jak i przebudowę 
istniejących mediów. 

Uwzględniono. Wprowadzono 
dodatkowe informacje (str. 134, 135 
Programu). 
Program ochrony środowiska przed 
hałasem wyznacza jedynie ramy działań 
mających na celu przywrócenie 
poziomów hałasu do poziomów 
dopuszczalnych. Szczegółowe warunki 
techniczne budowy poszczególnych 
ekranów akustycznych ustala się 
w indywidualnej dokumentacji 
projektowej. 
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Lp. Wnoszący uwagi Uwagi Odniesienie do uwag 

W Programie wprowadzono zapis 
stanowiący, że w przypadku braku 
technicznych możliwości realizacji 
działań naprawczych określonych 
w Programie, dopuszcza się 
zastosowanie alternatywnych działań 
korygujących, których skuteczność 
redukcji poziomu dźwięku będzie 
odpowiadać skuteczności rozwiązań 
przewidzianych w Programie. 

10. 

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych 
i Autostrad 

Oddział 
w Lublinie 

Brak informacji o zastosowanych 
wypełnieniach ekranów akustycznych 
(pochłaniające, pełne) pozwala sadzić, 
iż nie przeanalizowano wpływu formy 
wypełnienia na budynki zlokalizowane 
tuż za ekranem (linie zabudowy 
zlokalizowane tuż za istniejącymi 
chodnikami), które przy ekranach 
pochłaniających będą narażone na brak 
dostępności światła i możliwości 
przewietrzania (ograniczenie ruchów 
powietrza). 

Uwzględniono, wprowadzono 
dodatkowe informacje (str. 134, 135 
Programu). 
Program ochrony środowiska przed 
hałasem wyznacza jedynie ramy działań 
mających na celu przywrócenie 
poziomów hałasu do poziomów 
dopuszczalnych. Szczegółowe warunki 
techniczne budowy poszczególnych 
ekranów akustycznych ustala się 
w indywidualnej dokumentacji 
projektowej. 
W Programie wprowadzono zapis 
stanowiący, że w przypadku braku 
technicznych możliwości realizacji 
działań naprawczych określonych 
w Programie, dopuszcza się 
zastosowanie alternatywnych działań 
korygujących, których skuteczność 
redukcji poziomu dźwięku będzie 
odpowiadać skuteczności rozwiązań 
przewidzianych w Programie. 

11. 

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych 
i Autostrad 

Oddział 
w Lublinie 

Skuteczność zastosowanych ekranów 
jest uwarunkowana ich ciągłością, 
dlatego forma zaproponowanych 
ekranów akustycznych z licznymi 
przerwami o minimalnych ciągłych 
odcinkach wynoszących nawet do 50 
m długości pozwala wątpić w ich 
zakładana skuteczność. Ponadto przy 
tak dużej ilości ekranów akustycznych 
brak jest w opracowaniu odniesienia 
się do możliwości obsługi 
komunikacyjnej posesji 
zlokalizowanych za ekranami. Forma 
istniejącej zabudowy (zwarta z obsługą 
komunikacyjną jedynie od drogi 

Częściowo uwzględniono. 
Wprowadzono dodatkowe informacje 
(str. 134, 135 Programu). 
Skuteczność proponowanych ekranów 
akustycznych w trakcie opracowywania 
Programu weryfikowano w modelu 
numerycznym, dokonując analiz pola 
akustycznego. 
Program ochrony środowiska przed 
hałasem wyznacza jedynie ramy działań 
mających na celu przywrócenie 
poziomów hałasu do poziomów 
dopuszczalnych. Szczegółowe warunki 
techniczne budowy poszczególnych 
ekranów akustycznych ustala się 
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krajowej), jej lokalizacja (tuż za 
istniejącymi ciągami pieszymi), już na 
obecnym etapie pozwala stwierdzić, że 
brak będzie możliwości zapewnienia 
obsługi komunikacyjnej posesji po 
wybudowaniu ekranów nawet przy 
założeniu wybudowania równoległych 
dróg dojazdowych, co z uwagi na brak 
wolnego terenu jest założeniem stricte 
teoretycznym nie mającym możliwości 
spełnienia w terenie. 

w indywidualnej dokumentacji 
projektowej. 
W Programie wprowadzono zapis 
stanowiący, że w przypadku braku 
technicznych możliwości realizacji 
działań naprawczych określonych 
w Programie, dopuszcza się 
zastosowanie alternatywnych działań 
korygujących, których skuteczność 
redukcji poziomu dźwięku będzie 
odpowiadać skuteczności rozwiązań 
przewidzianych w Programie. 

12. 

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych 
i Autostrad 

Oddział 
w Lublinie 

Ograniczenie dostępności do posesji 
powinno być rozważone również pod 
kątem możliwości dojazdu do 
istniejącej zabudowy służb 
ratunkowych typu straż pożarna, 
pogotowie ratunkowe. Realizacja 
zapisów programu, stanowi zagrożenie 
życia i zdrowia mieszkańców. 

Częściowo uwzględniono, wprowadzono 
dodatkowe informacje (str. 134, 135 
Programu). 
Program ochrony środowiska przed 
hałasem wyznacza jedynie ramy działań 
mających na celu przywrócenie 
poziomów hałasu do poziomów 
dopuszczalnych. Szczegółowe warunki 
techniczne budowy poszczególnych 
ekranów akustycznych ustala się 
w indywidualnej dokumentacji 
projektowej. 
Możliwość dojazdu służb ratunkowych 
do posesji należy zaprojektować zgodnie 
z istniejącymi wymogami formalno-
prawnymi przy sporządzaniu 
dokumentacji projektowej. 
W Programie wprowadzono zapis 
stanowiący, że w przypadku braku 
technicznych możliwości realizacji 
działań naprawczych określonych 
w Programie, dopuszcza się 
zastosowanie alternatywnych działań 
korygujących, których skuteczność 
redukcji poziomu dźwięku będzie 
odpowiadać skuteczności rozwiązań 
przewidzianych w Programie. 

13. 

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych 
i Autostrad 

Oddział 
w Lublinie 

Zaproponowane działania łagodzące 
wskazują te same odcinki dróg 
przeznaczone zarówno do 
wybudowania na nich ekranów 
akustycznych jak i zastosowania tzw. 
cichej nawierzchni. Czym kierowali 
się autorzy opracowania dublując 
działania łagodzące na tych samych 

Częściowo uwzględniono. 
Wprowadzono dodatkowe informacje 
(str. 134, 135 Programu). 
Projektując działania naprawcze 
w ramach Programu przeprowadzono 
badania numeryczne, których wynikiem 
są zadania zaproponowane w niniejszym 
dokumencie Zaproponowanie wielu 
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odcinkach dróg? Ponadto wskazując 
zastosowanie tzw. cichej nawierzchni 
autorzy nie podają jej skuteczności ani 
też nie wskazują rodzaju nawierzchni 
do zastosowania ograniczając się 
jedynie do wskazania nawierzchni 
SMA. Należy nadmienić, że 
skuteczność tzw. cichych nawierzchni 
przy ograniczeniu prędkości nie daje 
zakładanego efektu. Nakładając na 
zarządcę drogi wykonania tak zwanej 
cichej nawierzchni autorzy 
opracowania powinni wskazać rodzaj 
nawierzchni, jej parametry oraz 
zakładaną skuteczność. 

działań naprawczych na danym odcinku 
drogi oznacza, że dopiero kilka działań 
koniecznych do wprowadzenia na danym 
terenie zapewnia przywrócenie 
poziomów hałasu do poziomów 
dopuszczalnych. Zauważyć jednak 
należy, że terminy realizacji 
poszczególnych działań są rozłożone 
w czasie. Działania należy realizować 
etapowo, z uwzględnieniem skuteczności 
uprzednio zrealizowanych działań 
naprawczych. 
Zakładana skuteczność redukcji poziomu 
dźwięku przez SMA wynosi do 5 dB. 
Konkretny typ nawierzchni dla danego 
odcinku należy dobrać na etapie 
sporządzania dokumentacji projektowej. 

14. 

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych 
i Autostrad 

Oddział 
w Lublinie 

Jednym z działań, jakie powinno 
zostać podjęte, jest właściwe 
planowanie przestrzenne w sąsiedztwie 
źródeł uciążliwości m.in. 
w sąsiedztwie dróg. Tak więc program 
powinien również wskazywać na 
konieczność wprowadzenia zmian 
w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, 
a w przypadku ich braku w studiach 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 
Zmiany w zagospodarowaniu terenów 
powinny uniemożliwiać wyznaczenie 
obszarów podlegających ochronie 
w strefie oddziaływania hałasu 
o poziomie przekraczającym wartości 
dopuszczalne pochodzącego od ruchu 
pojazdów. Tego typu działania są 
znikomo przedstawione 
w analizowanym opracowaniu. 

Uwzględniono. Wprowadzono 
dodatkowe informacje (str. 133 
Programu). 

15. 

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych 
i Autostrad 

Oddział 
w Lublinie 

Działanie „Ograniczenie ruchu 
pojazdów powyżej 3,5t na drogach 
krajowych jest niemożliwe do 
realizacji z uwagi na kategorię dróg 
krajowych (GP) oraz funkcje jakie 
mają pełnić. 

Nie uwzględniono. Ograniczenie ruchu 
pojazdów powyżej 3,5t, wystepuje po 
oddaniu do użytku alternatywnych dróg 
przejmujących ruch ciężki,a także po 
zmianie kategorii drogi. 
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Tabela 45. Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu „Programu ochrony środowiska 
przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych 
wzdłuż odcinków dróg” w związku z udziałem społeczeństwa. 
Lp. Wnoszący uwagi Uwagi Odniesienie do uwag 

16. 

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych 
i Autostrad 

Oddział 
w Lublinie 

Jednym z działań łagodzących 
zaproponowanych w opracowaniu jest 
ustanowienie obszaru ograniczonego 
użytkowania po 2017 r. (np. Tabela 11 
lp. 4) W oparciu o jakie działania 
został ten odcinek drogi wskazany do 
takiej formy ochrony, czy obszar taki 
nie powinien być zaproponowany po 
zastosowaniu wszystkich dostępnych 
rozwiązań zabezpieczających. Należy 
przy tym nadmienić, że niektóre 
odcinki dróg zaproponowane do 
utworzenia obszaru ograniczonego 
użytkowania to odcinki, które z uwagi 
na wybudowanie alternatywnej drogi 
ekspresowej (np. droga ekspresowa 
S17) stracą dotychczasowy charakter 
dróg klasy GP ze znacznym 
zmniejszeniem natężenia ruchu i 
zmianie struktury tego ruchu. 

Nie uwzględniono. W badaniach 
numerycznych wykazano nieskuteczność 
innych metod i środków redukcji hałasu. 
Stąd na podstawie art. 135 ustawy Prawo 
ochrony środowiska zdecydowano się na 
utworzenie obszaru ograniczonego 
użytkowania.  
Należy jednak zaznaczyć, że obszar 
ograniczonego użytkowania zgodnie 
z w/w ustawą tworzy się na podstawie 
odpowiednich dokumentów, które 
w ostateczności stwierdzą konieczność 
utworzenia przedmiotowego obszaru 
oraz jego zasięg.  
W dokumentacji wyznaczającej obszar 
ograniczonego użytkowania zostanie 
udowodniona konieczność lub brak 
konieczności utworzenia obszaru. 
W przypadku pojawienia się możliwości 
technicznych, technologicznych lub 
organizacyjnych ograniczenia emisji 
hałasu obszar nie zostanie utworzony. 



Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami 
położonych wzdłuż odcinków dróg 
 

 

Strona | 310  

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 
Niniejszy „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla 
terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg” jest zgodny z wymaganiami 
Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 
odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku oraz rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem, jak również 
pozostałymi wymaganiami formalno-prawnymi w tym zakresie.  
Niniejszy Program obejmuje swym zakresem 63 odcinki dróg, na terenie województwa 
lubelskiego, o łącznej długości 172,564 km. Obszar objęty zakresem niniejszego Programu 
położony jest na terenie 15 powiatów: bialskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, 
janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, 
łukowskiego, puławskiego, ryckiego, świdnickiego, tomaszowskiego oraz zamojskiego. 
Łącznie odcinki dróg przebiegają przez teren 45 gmin. Szczegółowa specyfikacja odcinków 
dróg została przedstawiona w tabeli 3.  
W związku ze zmianą dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1109), które weszło w życie po dostarczeniu map akustycznych do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, konieczne było ponowne 
wykonanie obliczeń akustycznych, zamieszczonych w mapach akustycznych, 
z uwzględnieniem zmienionych poziomów dopuszczalnych hałasu w środowisku. W toku 
realizacji Programu wskazano obszary przekroczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109).  
W ramach opracowania Programu zidentyfikowano obszary, na których występują naruszenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku: 
 

� wyrażonego wskaźnikiem LDWN: 
o powierzchnia obszarów zagrożonych: 1,1507 km2, 
o liczba osób narażonych: 14,075 tys. 

� wyrażonego wskaźnikiem LN: 
o powierzchnia obszarów zagrożonych: 2,3635 km2, 
o liczba osób narażonych: 16,477 tys. 

 
W tabeli 45 przedstawiono zakres zagrożeń w związku z eksploatacją dróg objętych zakresem 
niniejszego Programu w rozróżnieniu na wskaźnik dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku. 
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Tabela 46. Emisja powstająca w związku z eksploatacją drogi 

Wskaźnik L DWN 
poziomy dźwięku w środowisku 

Drogi województwa lubelskiego objęte zakresem niniejszego 
Programu 

55 - 60 dB  60 - 65 dB  65 - 70 dB  70 - 75 dB  >75 dB  
Powierzchnia obszarów zagrożonych 

w danym zakresie [km2] 
7,1144 4,6372 2,0999 0,2767 0,0025 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

6,586 5,254 4,944 1,656 0,106 

Liczba zagrożonych mieszkańców 
w danym zakresie [tys.] 

16,957 14,730 13,663 6,225 0,491 

Wskaźnik L N 
poziomy dźwięku w środowisku 

Drogi województwa lubelskiego objęte zakresem niniejszego 
Programu 

50 - 55 dB  55 - 60 dB  60 - 65 dB  65 - 70 dB  >70 dB  
Powierzchnia obszarów zagrożonych 

w danym zakresie [km2] 
8,1100 5,0762 2,4733 0,4793 0,0247 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

6,418 5,526 4,923 1,572 0,065 

Liczba zagrożonych mieszkańców 
w danym zakresie [tys.] 

15,998 15,470 13,930 3,922 0,171 

 
Głównym celem niniejszego Programu było wskazanie działań mających za zadanie 
ograniczenie emisji hałasu do środowiska z przedmiotowych odcinków dróg na terenie 
województwa lubelskiego. W Programie wyszczególniono następujące działania: 

� realizacja planów inwestycyjnych na drogach krajowych i wojewódzkich, 
� edukacja społeczna jako promowanie działań ekologicznych,  
� egzekwowanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach zabudowanych - Policja, 

Inspekcja Transportu Drogowego, Straż gminna (miejska), na terenie których 
przebiegają odcinki dróg objęte zakresem Programu,  

� wprowadzenie stref wolnych od ruchu, na terenach, przez które przebiegają odcinki 
dróg objęte zakresem Programu, 

� ograniczanie ruchu pojazdów powyżej 3,5 t., na terenach przez które przebiegają 
odcinki dróg objęte zakresem Programu, 

� wprowadzanie do MPZP zapisów sprzyjających ograniczeniu zagrożenia hałasem,  
� wprowadzanie „cichych” nawierzchni dróg np. nawierzchni SMA przez zarządców 

dróg, 
� budowa zabezpieczeń akustycznych (ekranów akustycznych), wprowadzanie terenów 

zieleni izolacyjnej na obszarach wzmożonego ruchu komunikacyjnego,  
� ustanawianie przez rady powiatów obszarów ograniczonego użytkowania. 

 
W celu uzyskania wyższej jakości wprowadzanych działań korygujących, należy rozważyć 
zastosowanie nowych sposobów i technik ograniczania emisji hałasu tj. poprawy płynności 
ruchu, poprawy nawierzchni dróg, zastosowania nowych konstrukcji ekranów akustycznych, 
ciągłego edukowania społeczeństwa w zakresie działań proekologicznych. 
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Realizacja poszczególnych działań proponowanych w ramach niniejszego Programu, 
przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego wzdłuż analizowanych odcinków dróg, co 
przełoży się na zmniejszenie liczby mieszkańców narażonych na hałas w poszczególnych 
zakresach przekroczeń: 

� wskaźnik LDWN: 
o liczba osób narażonych: 1,771 tys. 

� wskaźnik LN: 
o liczba osób narażonych: 1,541 tys. 

 
Różnice wynikające z zastosowania działań korygujących przedstawiono graficznie na 
rysunkach 19 i 20. 
 

 
Rys. 19. Wykres przedstawiający liczbę ludności narażonej na hałas wyrażony  
  wskaźnikiem LDWN przed i po realizacji Programu 

 
Rys. 20. Wykres przedstawiający liczbę ludności narażonej na hałas wyrażony 
  wskaźnikiem LN przed i po realizacji Programu 
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W tabelach 6 - 9 przedstawiono zakresy występowania naruszeń dopuszczalnych standardów 
ochrony środowiska przed hałasem. Największe przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
dźwięków zostały zidentyfikowane dla drogi Nr 830 w Nałęczowie na terenie strefy 
uzdrowiskowej „A”. Zaproponowanym działaniem naprawczym w tym przypadku jest 
ograniczenie ruchu pojazdów lub wyprowadzenie ruchu poza strefę centrum.   
 
Najistotniejszym z zalecanych działań korygujących jest realizacja planów inwestycyjnych 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Lublinie, polegających na budowie dróg alternatywnych i obwodnic, które to działania 
przyczynią się do poprawy klimatu akustycznego. Sposób innych działań zaproponowanych 
w niniejszym Programie wymienić należy: nasadzenia zieleni izolacyjnej, zmiany 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ograniczenia prędkości, poprawę 
stanu nawierzchni i jej wymianę na SMA. Starano się unikać lokalizowania ekranów 
akustycznych, jako środka o ograniczonej skuteczności w przypadku konieczności ochrony 
zabudowy wielokondygnacyjnej, jak również występowania licznych skrzyżowań, wjazdów, 
wyjazdów itp. Jedynie w sytuacjach skrajnych, gdy nie było możliwe ograniczenie hałasu 
dostępnymi obecnie metodami i środkami wprowadzano obszary ograniczonego użytkowania, 
zgodnie z art. 135 Poś.  
Terminy oraz szacunkowy koszt realizacji poszczególnych zadań Programu zostały 
przedstawione w tabeli 11. Przyjmuje się rozpoczęcie działań naprawczych od 2014 r. 
(z wyłączeniem terminu już podejmowanych działań inwestycyjnych, przez zarządzających 
odcinkami dróg). 
Sumaryczny szacunkowy koszt realizacji zadań Programu wynosi 97 453,6 tys. PLN. Koszt 
ten nie uwzględnia kosztów dotyczących zaplanowanych inwestycji drogowych 
realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad O/Lublin oraz Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Lublinie. 
 


