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LEGENDA:

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

PH

PP

PW

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)

Punkty poboru wody do analizy

Pasy zieleni

Budynki do wyburzenia

Budynki pozos tające w ponadnormatywnym zasięgu hałasu

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

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)

Punkty poboru wody do analizy

Pasy zieleni

Budynki do wyburzenia

Budynki pozos tające w ponadnormatywnym zasięgu hałasu

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

PH

PP

PW

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)

Punkty poboru wody do analizy

Pasy zieleni

Budynki do wyburzenia

Budynki pozos tające w ponadnormatywnym zasięgu hałasu

Ekrany akustyczne
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