
gm. Lesznowola

pow. piaseczyński

gm. Piaseczno

istn. droga 721

pow. piaseczyński

dz. Ursynów
pow. warszawski-zachodni

pow. pruszkowski
gm. Raszyn

WęzełZamienie

proj . dro ga 7 21

gm. Lesznowola
pow. piaseczyński

dz. Ursynów
pow. warszawski-zachodni

pow. pruszkowski
gm. Raszyn

gm. Lesznowola

pow. piaseczyński pow. p iaseczyński

Węzeł
LesznoWola

gm. Lesznowola

dz. Ursynów

pow. warszawski-zachodni

proj. Węzła Lotnisko wykonany

zgodnie z opracowaniem  DHV

euroekspert

Zasięgi oddziaływania hałasu
Wariant obliczeń: prognoza na 2011 rok bez urządzeń ochrony środowiska
Nazwa wariantu drogi: wariant 3

LEGENDA:

Przebieg izolini hałasu o poziomie 50 dB dla pory nocy

Przebieg izolini hałasu o poziomie 60 dB dla pory dnia

Oś projektowanej drogi

D rogi autobusowe

Drogi serwisowe



pow. piaseczyński

gm. Piaseczno

WęzełAntoninów

Węzeł
Złotokłos

gm. Tarczynpow. piaseczyński

g m. P iaseczno
pow. piaseczyński

euroekspert

LEGENDA:

Przebieg izolini ha łasu o poz iomie 50 dB dla pory nocy

Przebieg izolini ha łasu o poz iomie 60 dB dla pory dnia

Oś projek towanej drogi

Drogi autobusowe

Drogi serwisowe

Zasięgi oddziaływania hałasu
Wariant obliczeń:  prognoza na 2011 rok bez urządzeń ochrony środowiska
Nazwa wariantu drogi:  wariant 3



gm. Tarczyn

pow. grójecki

pow. piaseczyński

gm. Grójec

gm. Tarczyn

pow. piaseczyński

7

gm. Grójec

pow. grójecki

7

gm. Tarczyn
pow. piaseczyński

euroekspert

LEGENDA:

Przebieg izolini hałasu o poziomie 50 dB dla pory nocy

Przebieg izolini hałasu o poziomie 60 dB dla pory dnia

Oś projektowanej drogi

D rogi autobusowe

Drogi serwisowe

Zas ięgi oddziaływania hałasu
Wariant obl ic zeń: prognoz a na 2011 rok bez urządz eń  ochrony środowiska
Naz wa wariantu drogi: wariant 3



gm. Lesznowola

pow. piaseczyński

gm. Piaseczno

istn. droga 721

pow. piaseczyński

pow. pruszkowski
gm. Raszyn

proj . dro ga 7 21

gm. Lesznowola
pow. piaseczyński

pow. piaseczyński

Węzeł
Lesznowola

proj. Węzła Lotnisko wykonany

zgodnie z opracowaniem  DHV

pow. p iaseczyński

gm. Lesznowola

dz. Ursynów
pow. warszawski-zachodni

gm. Lesznowola

pow. pruszkowski
gm. Raszyn

dz. Ursynów

pow. warszawski-zachodni

WęzełZamienie

euroekspert

LEGENDA:

Percentyl S      NO

Przebieg izolini hałasu o poziomie 50 dB dla pory nocy

Przebieg izolini hałasu o poziomie 60 dB dla pory dnia

Oś projektowanej drogi

D rogi autobusowe

Drogi serwisowe

Zasięgi oddziaływania hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza
Wariant obliczeń: prognoza na 2030 rok bez urządzeń ochrony środowiska
Nazwa wariantu drogi: wariant 3



g m. P iaseczno
pow. piaseczyński

Węzeł
Złotokłos

gm. Tarczynpow. piaseczyński

WęzełAntoninów

pow. piaseczyński

gm. Piaseczno

euroekspert

LEGENDA:

Percentyl S      NO99,8 2

Przebieg izolini ha łasu o poz iomie 50 dB dla pory nocy

Przebieg izolini ha łasu o poz iomie 60 dB dla pory dnia

Oś projek towanej drogi

Drogi autobusowe

Drogi serwisowe

Zasięgi oddziaływania hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza
Wariant obliczeń:  prognoza na 2030 rok bez urządzeń ochrony środowiska
Nazwa wariantu drogi:  wariant 3



gm. Tarczyn
pow. piaseczyński

gm. Tarczyn

pow. piaseczyński
7

gm. Grójec

pow. grójecki

7

gm. Tarczyn
pow. piaseczyński

pow. grójeckigm. Grójec

euroekspert

LEGENDA:

P ercentyl  S       NO

P rz ebieg iz ol in i ha łasu o poz iomie 50 dB dla pory nocy

P rz ebieg iz ol in i ha łasu o poz iomie 60 dB dla pory dnia

Oś projek towanej drogi

Drogi  autobusowe

Drogi  s erwisowe

Zas ięgi oddziaływania hałasu oraz  zanieczyszczeń powietrza
Wariant obl ic zeń: prognoz a na 2030 rok bez urządz eń  ochrony środowiska
Naz wa wariantu drogi: wariant 3



gm. Lesznowola

pow. piaseczyński

gm. Piaseczno

istn. droga 721

pow. piaseczyński
dz. Ursynów

pow. warszawski-zachodni

pow. pruszkowski
gm. Raszyn

proj . dro ga 7 21

gm. Lesznowoladz. Ursynów
pow. warszawski-zachodni

pow. pruszkowski
gm. Raszyn

Węzeł
LesznoWola

dz. Ursynów

proj. Węzła Lotnisko wykonany

zgodnie z opracowaniem  DHV

pow. warszawski-zachodni

PPPP1

pow. piaseczyński

pow. p iaseczyński

gm. Lesznowola

PH3

PP2

PW2

PH6

PW1

PH4

PH7

PH5

PH2

PH1

pow. piaseczyński

gm. Lesznowola

WęzełZamienie

PP3

euroekspert

Zasięgi oddziaływania hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza
Wariant obliczeń: prognoza na 2030 rok z urządzeniami ochrony środowiska
Nazwa wariantu drogi: wariant III

LEGENDA:

Percentyl S      NO

Przebieg izolini hałasu o poziomie 50 dB dla pory nocy

Przebieg izolini hałasu o poziomie 60 dB dla pory dnia

Oś projektowanej drogi

D rogi autobusowe

Drogi serwisowe

Punkty pomiarowe hałasu

Punkty pomiarowe stężeń zanieczyszczeń powietrza (NOx)

PH

PP

Punkty poboru wody do analizyPW

Pasy zieleni

Budynki do wyburzenia

Budynki pozostające w  ponadnormatywnym zasięgu hałasu

Ekrany akustyczne



pow. piaseczyński

Węzeł
Złotokłos

gm. Tarczynpow. piaseczyński

g m. P iaseczno
pow. piaseczyński

PWPW4

PW6

PW5

WęzełAntoninów

gm. Piaseczno

PH9

PP4

PH11

PH10

P H8

PW3

euroekspert

LEGENDA:

Percentyl S      NO99,8 2

Przebieg izolini ha łasu o poz iomie 50 dB dla pory nocy

Przebieg izolini ha łasu o poz iomie 60 dB dla pory dnia

Oś projek towanej drogi

Drogi autobusowe

Drogi serwisowe

Punkty pomiarowe hałasu

Punkty pomiarowe stężeń zanieczyszczeń powietrza (NOx)

PH

PP

Punkty poboru wody do analizyPW

Pasy zieleni

Budynki do wyburzenia

Budynki pozos tające w ponadnormatywnym zasięgu hałasu

Ekrany akustyczne

Zasięgi oddziaływania hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza
Wariant obliczeń:  prognoza na 2030 rok z urządzeniami ochrony środowiska
Nazwa wariantu drogi:  wariant III



gm. Tarczyn

pow. grójecki

pow. piaseczyński

gm. Tarczyn

pow. piaseczyński

7

7

gm. Tarczyn
pow. piaseczyński

PP

PP

PP

PW

PP9

PP6

PP5

PW8

gm. Grójec

gm. Grójec

pow. grójecki

PW9

PP8

PP7

PH14

PH13

PH15

PH17

PH12

PW7

PH16

euroekspert

LEGENDA:

P ercentyl  S       NO

P rz ebieg iz ol in i ha łasu o poz iomie 50 dB dla pory nocy

P rz ebieg iz ol in i ha łasu o poz iomie 60 dB dla pory dnia

Oś projek towanej drogi

Drogi  autobusowe

Drogi  s erwisowe

P unkty pomiarowe hałasu

P unkty pomiarowe stęż eń  z an iecz ys zc zeń powietrza (NOx)

PH

PP

P unkty poboru wody do analizyPW

P asy  zieleni

B udy nki  do wy burzenia

B udynki  poz os ta jące w ponadnormatywnym zasięgu hałasu

E krany ak usty czne

Zas ięgi oddziaływania hałasu oraz  zanieczyszczeń powietrza
Wariant obl ic zeń: prognoz a na 2030 rok z urządz eniami  ochrony środowiska
Naz wa wariantu drogi: wariant III
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