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Kwalifikacja akustyczna terenu:
MW - tereny zabudowy mieszk aniowej wielorodzinnej i zamieszk ania zbiorowego
UO - tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytu dzieci i młodzieży
UZ - tereny domó w opiek i społecznej i szpitali w miastach 
R-W - tereny rek reacyjno-wypoczynk owe 

Zabudowa objęta ochr oną pr zed hałasem:
budynek  jednorodzinny
budynek  wielorodzinny
placó wk a oświaty
placó wk a ochrony zdrowia

!< Punk ty odbioru/receptory
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ZAŁĄCZNIK NR 7
Mapa obszar ów objętymi ochroną pr zed 
hałasem wraz z lokalizacją punktów 
odbior czych/receptor ów wyznaczonych
w otoczeniu planowanej linii tramwajowej
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placów ka ośw iaty
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Zabudowa objęta ochr oną pr zed hałasem:
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