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Przebieg p lanowanego p rzedsięwzięcia w wariancie nr 2

Kw alifikacja akus tyczna terenu:
MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zam. zbiorow.
UO - tereny zab. zwią z. ze stałym lub czasowym p ob. dzieci i młodzieży
R-W - tereny rekreacyjno-wyp oczynkowe

Zabudow a objęta ochroną przed hałasem:
budynek jednorodzinny
budynek wielorodzinny
p lacó wka oświaty

Linie jednakow ego poziomu dźw ięku:
Pora dnia - LAeq, D:

 61 dB(A)
 65 dB(A)

Pora nocy - LAeq, N:
 56 dB(A)

0 50 10025 m

ZAŁĄCZNIK NR 10.4
Zasięg oddziaływ ania akustycznego 
linii tramw ajow ej na odcinku 
Al. Waszyngtona - pętla Gocław
WARIANT 2A
Etap eksploatacji
Pora dnia i nocy
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Przebieg plano wanego  przedsięwzięcia w wariancie nr 2

Kw alifikacja akus tyczna terenu:
MN - tereny zabudo wy miesz kanio wej jedno ro dz innej
MW - tereny zabudo wy mieszkanio wej wielo ro dz innej i zam. z bio ro w.
UO - tereny zab. związ. ze stałym lub czaso wym po b. dzieci i mło dzież y
R-W - tereny rekreacyjno -wypo cz ynko we

Zabudow a objęta ochroną przed hałasem:
budynek jedno ro dz inny
budynek wielo ro dzinny
placó wka o światy
budynek wielo ro dzinny (pro jekto wany)

Linie jednakow ego poziomu dźw ięku:
Pora dnia - LAeq, D:

 61 dB(A)
 65 dB(A)

Pora nocy - LAeq, N:
 56 dB(A)

0 50 10025 m

ZAŁĄCZNIK NR 10.4
Zasięg oddziaływ ania akustycznego 
linii tramw ajow ej na odcinku 
Al. Waszyngtona - pętla Gocław
WARIANT 2A
Etap eksploatacji
Pora dnia i nocy
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Przebieg plano wanego  przedsięwzięcia w wariancie nr 2

Kw alifikacja akus tyczna te re nu:
MN - tereny zabudo wy miesz kanio wej jedno ro dz innej
MW - tereny zabudo wy mieszkanio wej wielo ro dz innej i zam. z bio ro w.
UO - tereny zab. związ. ze stałym lub czaso wym po b. dzieci i mło dzież y

Zabudow a objęta ochroną prze d hałas e m:
budynek jedno ro dz inny
budynek wielo ro dzinny
placó wka o światy
placó wka o chro ny zdro wia

Linie  je dnakow e go poziomu dźw ięku:
Pora dnia - LAe q , D:

 61 dB(A)
 65 dB(A)

Pora nocy - LAe q , N:
 56 dB(A)

0 50 10025 m

ZAŁĄCZNIK NR 10.4
Zas ięg oddziaływ ania akus tyczne go 
linii tramw ajow e j na odcinku 
Al. Was zyngtona - pętla Gocław
WARIANT 2A
Etap e ks ploatacji
Pora dnia i nocy
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Przebieg p lanowanego p rzedsięwzięcia w wariancie nr 2

Kw alifikacja akus tyczna terenu:
MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zam. zbiorow.
UO - tereny zab. zwią z. ze stałym lub czasowym p ob. dzieci i młodzieży

Zabudow a objęta ochroną przed hałasem:
budynek jednorodzinny
budynek wielorodzinny
p lacó wka oświaty
p lacó wka ochrony zdrowia

Linie jednakow ego poziomu dźw ięku:
Pora dnia - LAeq, D:

 61 dB(A)
 65 dB(A)

Pora nocy - LAeq, N:
 56 dB(A)

0 50 10025 m

ZAŁĄCZNIK NR 10.4
Zasięg oddziaływ ania akustycznego 
linii tramw ajow ej na odcinku 
Al. Waszyngtona - pętla Gocław
WARIANT 2A
Etap eksploatacji
Pora dnia i nocy
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Przebieg p lanowanego p rzedsięwzięcia w wariancie nr 2

Kw alifikacja akus tyczna te re nu:
MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zam. zbiorow.
UO - tereny zab. zwią z. ze stałym lub czasowym p ob. dzieci i młodzieży
R-W - tereny rekreacyjno-wyp oczynkowe

Zabudow a objęta ochroną prze d hałas e m:
budynek jednorodzinny
budynek wielorodzinny
p lacó wka oświaty

Linie  je dnakow e go poziomu dźw ięku:
Pora dnia - LAe q , D:

 61 dB(A)
 65 dB(A)

Pora nocy - LAe q , N:
 56 dB(A)

0 50 10025 m

ZAŁĄCZNIK NR 10.5
Zas ięg oddziaływ ania akus tyczne go 
linii tramw ajow e j na odcinku 
Al. Was zyngtona - pętla Gocław
WARIANT 2B
Etap e ks ploatacji
Pora dnia i nocy
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Przebieg plano wanego  przedsięwzięcia w wariancie nr 2

Kw alifikacja akus tyczna te re nu:
MN - tereny zabudo wy miesz kanio wej jedno ro dz innej
MW - tereny zabudo wy mieszkanio wej wielo ro dz innej i zam. z bio ro w.
UO - tereny zab. związ. ze stałym lub czaso wym po b. dzieci i mło dzież y
R-W - tereny rekreacyjno -wypo cz ynko we

Zabudow a objęta ochroną prze d hałas e m:
budynek jedno ro dz inny
budynek wielo ro dzinny
placó wka o światy
budynek wielo ro dzinny (pro jekto wany)

Linie  je dnakow e go poziomu dźw ięku:
Pora dnia - LAe q , D:

 61 dB(A)
 65 dB(A)

Pora nocy - LAe q , N:
 56 dB(A)

0 50 10025 m

ZAŁĄCZNIK NR 10.5
Zas ięg oddziaływ ania akus tyczne go 
linii tramw ajow e j na odcinku 
Al. Was zyngtona - pętla Gocław
WARIANT 2B
Etap e ks ploatacji
Pora dnia i nocy
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Przebieg plano wanego  przedsięwzięcia w wariancie nr 2

Kw alifikacja akustyczna terenu:
MN - tereny zabudo wy miesz kanio wej jedno ro dz innej
MW - tereny zabudo wy mieszkanio wej wielo ro dz innej i zam. z bio ro w.
UO - tereny zab. związ. ze stałym lub czaso wym po b. dzieci i mło dzież y

Zabud ow a objęta ochroną p rzed  hałasem:
budynek jedno ro dz inny
budynek wielo ro dzinny
placó wka o światy
placó wka o chro ny zdro wia

Linie jed nakow ego p oziomu d źw ięku:
Pora d nia - LAeq , D:

 61 dB(A)
 65 dB(A)

Pora nocy - LAeq , N:
 56 dB(A)

0 50 10025 m

ZAŁĄCZNIK NR 10.5
Zasięg od d ziaływ ania akustycznego 
linii tramw ajow ej na od cinku 
Al. Waszyngtona - p ętla Gocław
WARIANT 2B
Etap  eksp loatacji
Pora d nia i nocy
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Przebieg p lanowanego p rzedsięwzięcia w wariancie nr 2

Kw alifikacja akustyczna terenu:
MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zam. zbiorow.
UO - tereny zab. zwią z. ze stałym lub czasowym p ob. dzieci i młodzieży

Zabud ow a objęta ochroną p rzed  hałasem:
budynek jednorodzinny
budynek wielorodzinny
p lacó wka oświaty
p lacó wka ochrony zdrowia

Linie jed nakow ego p oziomu d źw ięku:
Pora d nia - LAeq , D:

 61 dB(A)
 65 dB(A)

Pora nocy - LAeq , N:
 56 dB(A)

0 50 10025 m

ZAŁĄCZNIK NR 10.5
Zasięg od d ziaływ ania akustycznego 
linii tramw ajow ej na od cinku 
Al. Waszyngtona - p ętla Gocław
WARIANT 2B
Etap  eksp loatacji
Pora d nia i nocy
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Przebieg p lanowanego p rzedsięwzięcia w wariancie nr 2

Kw alifikacja akustyczna terenu:
MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zam. zbiorow.
UO - tereny zab. zwią z. ze stałym lub czasowym p ob. dzieci i młodzieży
R-W - tereny rekreacyjno-wyp oczynkowe

Zabudow a objęta ochroną przed hałasem:
budynek jednorodzinny
budynek wielorodzinny
p lacó wka oświaty

Linie jednakow ego poziomu dźw ięku:
Pora dnia - LAeq, D:

 61 dB(A)
 65 dB(A)

Pora nocy - LAeq, N:
 56 dB(A)

0 50 10025 m

ZAŁĄCZNIK NR 10.6
Zas ięg oddziaływ ania akustycznego 
linii tramw ajow ej na odcinku 
Al. Waszyngtona - pętla Gocław
WARIANT 2C
Etap eks ploatacji
Pora dnia i nocy
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Przebieg plano wanego  przedsięwzięcia w wariancie nr 2

Kw alifikacja akustyczna terenu:
MN - tereny zabudo wy mieszkanio wej jedno ro dzinnej
MW - tereny zabudo wy mieszkanio wej wielo ro dzinnej i zam. zbio ro w.
UO - tereny zab. związ. ze stałym lub czaso wym po b. dzieci i mło dzieży
R-W - tereny rekreacyjno -wypo czynko we

Zabudow a objęta ochroną przed hałasem:
budynek jedno ro dzinny
budynek wielo ro dzinny
placó wka o światy
budynek wielo ro dzinny (pro jekto wany)

Linie jednakow ego poziomu dźw ięku:
Pora dnia - LAeq, D:

 61 dB(A)
 65 dB(A)

Pora nocy - LAeq, N:
 56 dB(A)

0 50 10025 m

ZAŁĄCZNIK NR 10.6
Zas ięg oddziaływ ania akustycznego 
linii tramw ajow ej na odcinku 
Al. Waszyngtona - pętla Gocław
WARIANT 2C
Etap eks ploatacji
Pora dnia i nocy
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Przebieg plano wanego  przedsięwzięcia w wariancie nr 2

Kw alifikacja akus tyczna te re nu:
MN - tereny zabudo wy mieszkanio wej jedno ro dzinnej
MW - tereny zabudo wy mieszkanio wej wielo ro dzinnej i zam. zbio ro w.
UO - tereny zab. związ. ze stałym lub czaso wym po b. dzieci i mło dzieży

Zabudow a objęta ochroną prze d hałas e m:
budynek jedno ro dzinny
budynek wielo ro dzinny
placó wka o światy
placó wka o chro ny zdro wia

Linie  je dnakow e go poziomu dźw ięku:
Pora dnia - LAe q , D:

 61 dB(A)
 65 dB(A)

Pora nocy - LAe q , N:
 56 dB(A)

0 50 10025 m

ZAŁĄCZNIK NR 10.6
Zas ięg oddziaływ ania akus tyczne go 
linii tramw ajow e j na odcinku 
Al. Was zyngtona - pętla Gocław
WARIANT 2C
Etap e ks ploatacji
Pora dnia i nocy
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Przebieg p lanowanego p rzedsięwzięcia w wariancie nr 2

Kw alifikacja akus tyczna te re nu:
MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zam. zbiorow.
UO - tereny zab. zwią z. ze stałym lub czasowym p ob. dzieci i młodzieży

Zabudow a objęta ochroną prze d hałas e m:
budynek jednorodzinny
budynek wielorodzinny
p lacó wka oświaty
p lacó wka ochrony zdrowia

Linie  je dnakow e go poziomu dźw ięku:
Pora dnia - LAe q , D:

 61 dB(A)
 65 dB(A)

Pora nocy - LAe q , N:
 56 dB(A)

0 50 10025 m

ZAŁĄCZNIK NR 10.6
Zas ięg oddziaływ ania akus tyczne go 
linii tramw ajow e j na odcinku 
Al. Was zyngtona - pętla Gocław
WARIANT 2C
Etap e ks ploatacji
Pora dnia i nocy


