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I.3.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ ĄCEGO

Projekt budowlany:

PROJEKT ZABEZPIECZE Ń EKOLOGICZNYCH

…………………………………………………………………………………………………

będący częścią projektu budowlanego :

BUDOWA UL. NOWOLAZUROWEJ OD AL. JEROZOLIMSKICH DO T RASY AK

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i wytycznymi. Projekt jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:                   

………………………………….. ………………………….
(podpis) (data)

Sprawdzający:  

…………………………………… …………………………..
(podpis) (data)
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II.1. Dane ogólne

II.1.1. Inwestor
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie ul. Chmielna 120

II.1.2. Jednostka projektowa
Firma „BAKS” Sp. z o.o. 03-179 Warszawa, ul. Żywiczna 22  

II.1.3. Nazwa i adres inwestycji
Ul. Nowolazurowa odc. Al. Jerozolimskie-Trasa AK, obiekt znajduje się na terenie

Urzędu dzielnic Warszawa Włochy; Warszawa Ursus; Warszawa Bemowo.

II.1.4. Wykaz działek ewidencyjnych ulicznych:
Dzielnica  Bemowo
nr. obrębu: nr. ew. działki

Dzielnica Włochy:

Działki z obrębu:

2 – 08 - 31: 25/5, 37/1, 38/1;

2 – 08 – 30: 65/43, 65/45, 10/1, 9/1, 8/1, 65/14, 5/21, 5/23, 65/3, 5/25, 65/47, 65/13, 5/27, 65/12, 5/29,

5/31, 65/10, 65/11, 5/33, 5/35, 65/9, 5/37, 65/8, 65/49, 4/1, 3/1, 2/1, 1/1, 65/51, 65/53, 66/1;

2 – 09 - 10: 1/1, 17/7, 16/5, 16/3, 15/2, 2/4, 11/4, 12/3, 7/6, 7/9; 6/1 

Dzielnica Ursus:

Działki z obrębu:

2 - 09 - 09: 84/2, 84/3, 84/1, 77/5, 77/6, 77/7, 123/34, 123/36, 123/35, 123/57, 123/58, 123/56, 123/54,

123/48, 168/2, 128/1, 168/8, 168/1, 168/7;

2 - 11 - 16: 17/3, 16/1, 6/2, 5/2, 4/4, 4/7, 3/2, 2/10, 1/13, 1/18, 1/16, 1/15, 112/1;

2 – 11 - 08: 174/4, 172/16, 172/14, 167/2, 166/4, 165/2, 164/1, 162/3, 162/5, 161/5, 161/6, 161/9,

176/6, 3/5.

II.1.5. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania jest  zlecenie inwestora oraz podpisana umowa nr

DIZP/119/PN/91/05 z dnia 2005-11-25, zawarta między Miastem Stołecznym Warszawa, re-

prezentowanym przez Zarząd Dróg Miejskich, 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120, a firmą

„BAKS” Sp. z o.o. 03-179 Warszawa, ul. Żywiczna 22, ponadto:

-zatwierdzona  koncepcja programowo-przestrzenna 

-  aktualna mapa geodezyjna do celów projektowych w skali 1:500

BAKS Sp. z o.o. ul. Żywiczna 22, 03-179 Warszawa      NIP: 118-00-03-809 12 
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-  dokumentacja geologiczna – inżynierska

-  opinia komunikacyjna Miejskiego Inżyniera Ruchu w Warszawie

-  opinia komunikacyjna Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

-  prognozy ruchu opracowane przez BPRW S.A dla 2010, 2015, 2020, 2025

-  uzyskane opinie i warunki przebudowy dla występujących kolizji projektowanej trasy

z liniami napowietrznymi i nadziemnymi.

-  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji przedsięwzięcia

     nr 1482/OŚ/2006

-Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi nr 2/URS/WŁO/BEM/LD/09 z dn.10.06.2009r.

II.2. Przedmiot inwestycji

II.2.1. Lokalizacja i program inwestycji

II.2.2. 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Warszawa Włochy; warszawa Ursus;

Warszawa Bemowo i związana jest z budową ul. Nowo – Lazurowej pokazanej na planie

orientacyjnym.

Zgodnie  z  zatwierdzoną  przez  inwestora  koncepcją  programowo  –  przestrzenną  w

programie inwestycji ujęto budowę nowej trasy na odcinku od Al. Jerozolimskie to jest od

pik.  0+400  (granica  styku  z  projektem  węzła  ,,Al.  Jerozolimskie”  )  do  pik.  4+300

(skrzyżowanie ul. Szeligowska – ul. Sternicza) oraz rozbudowę istniejącej ul. Lazurowej

do  dwóch  jezdni  jednokierunkowych  od  pik.  4+300  do  pik.  6+800  (granica  styku  z

projektem węzła ,,Lazurowa”).

Dla całej trasy przyjęto parametry drogi kl. ,,G” – główna.

Dla przejścia przez tory kolejowe dla relacji trasy PKP Warszawa – Katowice przejście

górą. Dla relacji PKP Warszawa – Poznań przejście dołem.

Dla przejścia przez stację  postojową  PKP ,,Odolany”  przejście górą.  Opracowania te

obejmują  tereny wyłączone z korytarza drogowego ulicy uzyskały wszystkie niezbędne

uzgodnienia i pozwolenia na budowę.
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W nawiązaniu do opracowanych prognoz ruchu  skrzyżowanie trasy Nowo – Lazurtowej

z  ul.  Połczyńska  oraz  skrzyżowanie  z  ul.  Górczewską  rozwiązano  jako  skrzyżowanie

dwupoziomowe.

Pozostałe  skrzyżowania  rozwiązano  jako  skrzyżowania  jednopoziomowe  sterowane

sygnalizacją uliczną. Ponadto w projekcie przewidziano budowę tunelowych przejść dla

pieszych przy ul. Poczty Gdańskiej i ul. Narwik, oraz Kładki dla pieszych przy przystanku

kolejowym ,,Ursus”.

II.2.3. Cel i zakładany efekt inwestycji

Ciąg ul. Nowo – Lazurowej spełni ważną rolę w obsłudze powiązań tras ekspresowych

S-8   i  Północnej  Obwodnicy  Warszawy.  Umożliwia  podniesienie  standardu  obsługi

wewnętrznego związanego z istniejącymi i projektowanymi osiedlami mieszkaniowymi i

centrami usługowymi dzielnic Włochy, Ursusa, Bemowa.

Ciąg ul. Nowo – Lazurowej biegnąc równolegle do ciągu ulic Dżwigowa – Powstańców

– Śląskich wzbogaci  kład drogowy zachodnich dzielnic Warszawy podnosząc zdolność

przepustową tras drogowych na tym kierunku.

Projektowana trasa będzie  obciążona największym natężeniem ruchu w godzinach

szczytu dla okresu około 2015 roku, kiedy to powstaną nowe osiedla mieszkaniowe na

zachód od ul. Lazurowej oraz w rejonie ul . ks. J. Chruścickigo w Dzielnicy Warszawa

Włochy, a także gdy nastąpi przedłużenie ul. Nowo – lazurowej do Mostu Północnego.

Natężenia te osiągną wartości ok. 2000 poj. Rzeczywist/godz. W jednym kierunku.

W projekcie zakłada sie, że przyjęte parametry trasy oraz sposób rozwiązania węzłów

i  skrzyżowań  pozwolą  na zabezpieczenie zdolności  przepustowej  aby spełnić  potrzeby

prognozowanych  natężeń  od  2010 do  2025r.  Nadmienić  należy,  że poza utrzymaniem

odpowiedniego poziomu obsługi ruchu (poziom C/D) zostaną uwzględnione odpowiednie

warunki bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie uciążliwości trasy na środowisko.

II.2.4. Podział inwestycji na etapy i kolejność ich realizacji

Budowa  ul.  Nowo  –  Lazurowej   jest  inwestycją  jednoetapową  z  dostosowaniem

kolejności realizacji do utrzymania istniejącego ruchu drogowego.
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Odcinek  I  –  od  węzła  z Al.  Jerozolimskimi  do węzła  z ul.  Połczyńską  przebiega

Dzielnice Warszawa Włochy, ursus,  Bemowo dotyczy nowego korytarza drogowego o

szerokości  około 40,0 m. Korytarz drogowy biegnie częściowo przez tereny kolejowe

PKP, częściowo przez tereny rolne i magazynowo – składowe. Na tym odcinku występuje

największa kolizji z istniejącym zagospodarowaniem.

Odcinek  II  –  od  węzła  z  ul.  Połczyńską  do  węzła  z  Trasą  AK  przebiega  przez

Dzielnicę  Bemowo  dotyczy  poszerzenia  istniejącego  korytarza  ul.  Lazurowej  do

szerokości  około  40,0  m  .Poszerzenie  korytarza  nastąpi  w  kierunku  na  zachód  od

istniejącej ul. Lazurowej na na tereny obecnie o stosunkowo małym zainwestowaniu.

II.3. Rozwiązania drogowe

II.3.1. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego

Na odcinku od pik. 0+400 do pik. 4+300 projektowany korytarz drogowy o szerokości

około 40,0 m przebiega przez tereny o niskim stopniu zagospodarowania to jest przez byłe

tereny rolne, bądż przez tereny przemysłowe, składowe.

Na  odcinku  tym  występują  korytarza  drogowego  przez  tereny  kolejowe.  W

sąsiedztwie korytarza drogowego występują tereny, bądz niskiej zabudowy mieszkaniowej

na przemian z zabudową wielorodzinną, bądz tereny usługowo – przemysłowe.

Na odcinku od pik. 4+300 do pik. 6+800 projektowany korytarz drogowy stanowi

poszerzenie istniejącego korytarza drogowego do szerokości około 40,0 m Poszerzenie

występuje po zachodniej stronie stronie istniejącej ul. Lazurowej.

Na tym odcinku od skrzyżowania z ul. Sterniczą do skrzyżowania z ul. Górczewską

poszerzenie korytarza przebiega po terenie wolnym od zabudowy po byłych  terenach

rolnych. W sąsiedztwie korytarza drogowego po stronie wschodniej występują  osiedla

zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej,  częściowo  z  programem  usługowo  –

handlowym.

Po  zachodniej  stronie  występuje  niska  zabudowa  jednorodzinna  przy  ul.

Górczewskiej, oraz w budowie są nowe osiedla zabudowy wielorodzinnej.
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II.3.2. Podstawowe parametry obiektu

Parametry techniczne przyjęto według  Dz. U. Nr. 43 z 14.05.1999r. poz. 430 dla ulicy

klasy ,,G” – główna, kategorii powiatowej, przy ustalonej szybkości projektowej  Vp= 60

km/h = Vm szybkość miarodajna .

Rozdział 2  poz. 15 –  Vm przyjęto szerokość pasa ruchu 3,0 – 3,5 m.

Rozdział 2  poz. 17 – przyjęto pochylenie poprzeczne jezdni na pasie 2%

Rozdział 8.  Poz. 8 – przyjęto pochylenie poprzeczne chodników i ścieżek rowerowych
2%

Rozdział 8. Poz. 4 – przyjęto minimalną szerokość chodnika 2,0 m, a ścieżki rowerowej
2,5 m.

II.3.3. Ukształtowanie trasy drogowej

II.3.3.1. Powiązanie ukształtowania trasy z przyjętymi parametrami technicznymi
Przyjęta klasa drogi ,,G” (główna) natężenie zabudowanym o prędkości projektowej

Vp = 60 km/h. Przyjęty przekrój ulicy – dwie jezdnie jednokierunkowe z dwoma pasami

ruchu po 3.50 m. każdy. Wydzielone pasy dla skrętów w prawo: lewo na skrzyżowaniach o

szerokości  3,00  m.  Jezdne  rozdziela  pas  środkowy  o  szerokości  5,00  m.  wzdłuż  ulicy

zaprojektowano dwustronne ciągi piesze o szerokości minimum 2,00 m ścieżki  rowerowe

dwukierunkowe o szerokości 2,50 m. zastosowane promienie łuków poziomych mieszczą się

w  przyjętych  parametrach  technicznych.  Najmniejszy  promień  łuku  poziomego

zaprojektowano  o  Rmin  =  330  m,  z  krzywimy  przejściowymi  o  długości  h  =  85,0  m.

pozostałe łuki poziome zaprojektowano o promieniach R = 600,0m do R = 1200,0 m.

Zastosowane spadki podłużne niwelety mieszczą się w przyjętych parametrach parametrach

technicznych. Minimalny spadek jest większy od 0.3% a maksymalny spadek nie przekracza

6%. Załamania niwelety wyokrąglono łukami pionowymi o promieniach :

Dla łuku wklęsłego R min = 2000,0 m

Dla łuku wklęsłego R min =1500,0 m 

II.3.3.2. Skrajnia drogi
Skrajnia drogi dla ul. Nowo – Lazurowej jako dla klasy ,,G” przyjęto hmin = 4,60 m.

natomiast skrajnia dla pieszych i rowerzystów h min = 2,50 m.

II.3.3.3. Skrzyzowania jednopoziomowe
Skrzyżowania jednopoziomowe skanalizowane dostosowano do sygnalizacji ulicznej zmienno

–  czasowej,  z  wydzielonymi  pasami  dla  lewych  i  prawych  skrętów  dostosowanych  do

BAKS Sp. z o.o. ul. Żywiczna 22, 03-179 Warszawa      NIP: 118-00-03-809 16 



Projekt Wykonawczy
PROJEKT ZABEZPIECZE Ń EKOLOGICZNYCH

obliczonej  maksymalnej  długości  kolejki  po  dwóch  cyklach  sygnalizacji.  Wyokrąglenia

naroży krawężników dla prawoskrętów wykonano promieniami 

R = 12,0 m tam gdzie przewiduje sie skręty autobusów, oraz 8,00 – 10,0 m jako promienie

minimalne w pozostałych wypadkach.

Dla lewych skrętów zastosowane promienie promienie mieszczą sie w R= 20,0 - 40,0 m.

W  obrębie  skrzyżowań  występują  poprzeczne  przejścia  z  wtopionymi  krawężnikami  o

szerokości minimalnej h = 4,00 m połączone z poprzecznymi przejazdami dla rowerów z

wtopionymi krawężnikami o szerokości 2,50 m.

II.3.3.4. Skrzyzowania dwupoziomowe

Skrzyżowania dwupoziomowe typu miejskiego obejmują budowę estakad na głównym

kierunku  ruchu  (dla  skrzyżowania  z  ul.  Połczyńską  –  wzdłuż  ul.  Połczyńskiej,  dla

skrzyżowania z ul. Górczewską – wzdłuż ul. Nowo – Lazurowej).

Pozostałe kierunki ruchu prowadzone są na zasadzie skrzyżowania w poziomie terenu

z wyspą centralną i sygnalizacją uliczną. Szczegóły rozwiązania w poziomie terenu są 

podobne do opisanych w p. II.3.3.3.

                III. PROJEKT ZABEZPIECZE Ń EKOLOGICZNYCH

W  wyniku  planowanej  inwestycji  na  podstawie  warunków  projektowania  i  realizacji

przedsięwzięcia projekt budowlany zawiera następujące urządzenia ochrony środowiska :

1. pasy  zieleni  izolacyjnej –  chroniące  środowisko  przed zanieczyszczeniem powietrza,

gleb i hałasem, oraz ograniczenie do minimum niezbędnej wycinki drzew i krzewów

Zieleń projektowaną stanowią drzewa, krzewy oraz trawniki.

Projekt  zieleni  przewiduje  usunięcie  drzew i  krzewów kolidujących z  projektowanym

zagospodarowaniem  terenu  oraz  odtworzenie  zieleni  istniejącej  po  prowadzonych

robotach budowlanych związanych z przebudową układu komunikacyjnego. 

Projekt przewiduje założenie trawników na terenie płaskim i na skarpach. 

BAKS Sp. z o.o. ul. Żywiczna 22, 03-179 Warszawa      NIP: 118-00-03-809 17 



Projekt Wykonawczy
PROJEKT ZABEZPIECZE Ń EKOLOGICZNYCH

Pomimo ograniczonego miejsca w obszarze budowanej drogi oraz gęstej sieci uzbrojenia

podziemnego przedmiotowego terenu zaproponowano wprowadzenie nowych nasadzeń

drzew i grup krzewów – przewidziana kompensacja przyrodnicza.

W obydwu  przypadkach  wprowadzono  zieleń  w  celu  akustycznego  i  estetycznego

wyizolowania obszarów przebywania ludzi, tzn. zabudowy mieszkaniowej. Proponuje się

zastosowanie materiału  roślinnego szybko rosnącego,  o dużych walorach estetycznych,

zalecanego do stosowania w trudnych warunkach miejskich.

Wszystkie prace budowlane i ziemne muszą być wykonywane tak, aby nie niszczyć warstwy

gleby urodzajnej. Gleby urodzajnej nie wolno mieszać z głębszymi warstwami ziemi, ani też

przykrywać mniej wartościowymi. Obowiązek ochrony ziemi rodzimej wynika z przepisów

Prawa Ochrony Środowiska /Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku,  Dz. U.  Nr  62 z dn.

20.06.2001r, Ustawa z dnia 18 maja 2005 roku - Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 113

poz. 954 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw/ oraz

sztuki budowlanej.

2. zbiorniki retencyjne 

Ścieki deszczowe przed wprowadzeniem do zbiorników retencyjnych będą oczyszczone 

poprzez separatory związków ropopochodnych zintegrowane z osadnikami szlamowymi.

Ścieki opadowe zbierane będą poprzez wpusty uliczne do zbiorników retencyjnych

Ścieki opadowe powstające w trakcie eksploatacji drogi przed wprowadzeniem do kanalizacji

będą podczyszczane w osadnikach co zapewnia proces grawitacyjnej sedymentacji zawiesin i

grawitacyjnej floatacji substancji ropopochodnych .

3.  ekrany akustyczne – chroniące zabudowę przed uciążliwościami hałasu

    Przestrzeń inwestycji planuję się zagospodarować w taki sposób aby zmniejszyć

uciążliwość jej oddziaływania na tereny przyległe.

Na  pozostałych  odcinkach  drogi  ul.Nowo-Lazurowej  zaprojektowano  ekrany  jako  proste

ścianki z wypełnieniem z płyt przezroczystych poliwęglanowych wysokość ekranów 6,0m na

słupach z HEB 160 w rozstawie słupów ekranów 4,0 m.

Dodatkowe zabezpieczenie akustyczne to materiał zastosowany na nawierzchni jezdni 
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warstwa  ścieralna  z  SMA 0/8  która  zapewnia  najkorzystniejsze parametry  akustyczne,

dodatkowo nie będzie miała szkodliwego wpływu na wody powierzchniowe.

                Wymagania wynikające z aktualnych przepisów prawnych

Wartości dopuszczalnych poziomów dźwięku (równoważnych, oznaczanych LAeq)     w

środowisku, zarówno dla pory dziennej jak i nocnej sprecyzowane są w tablicy - załączniku nr

1 do Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia

13 maja 1998 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 66, poz.

436)

W ocenie przyjęto następujący zestaw poziomów dopuszczalnych:
LAeq,dzień= 60 dB (pora dzienna)  oraz LAeq,noc= 50 dB (pora nocna)

Poziomy te odnoszą się do terenów wymagających ochrony przed hałasem.

Dotrzymanie tych wartości gwarantuje nie tylko zapewnienie wymagań ochrony środowiska

przed hałasem lecz także komfortu akustycznego w pomieszczeniach budynków

sąsiadujących z projektowaną trasą, określonego obowiązująca norma PN-87/B-02151.02, a

tym samym spełnienie warunku dotyczącego ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.

   Ze względu na uciążliwość trasy komunikacyjnej ekrany akustyczne zmniejszą jej

niekorzystne warunki na budynki mieszkalne.

W miejscach gdzie  poziomy hałasu mają przekroczone normatywy natężeń dB zastosowano

ekrany akustyczne na dł. wg rysunku planu sytuacyjnego. 

        Rozmieszczenie ekranów akustycznych zostało opracowane na podstawie wytycznych

raportu oddziaływania na środowisko oraz możliwości lokalizacji ich na terenie wolnym od

infrastruktury podziemnej.

Projektowane są ekrany zaprojektowano w tradycyjnej formie, w miejscach kolizyjnych z

infrastukturą podziemną dł. przesła zawiera się w przedziale od 2,0 do 5,0m.

Rozstaw i lokalizację odcinków ekranów przedstawiono na rysunkach 

planu sytuacyjnego.nr 1-3.

A-A’ – 212,0 mb etap I zadanie a

B-B’  - 120,0 mb etap I zadanie a

C-C’ – 334,8 mb etap I zadanie a

D-D’ -  604,0 mb etap I zadanie a

E-E’ -  163,5 mb etap I zadanie a 
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F-F’  -  152,0 mb etap I zadanie a

G-G’ – 108,6 mb etap I zadanie a

H-H’ -  84,0 mb etap I zadanie a

H’-H1 – 236,0 mb etap I zadanie a

I-I’    -  104,0 mb etap I zadanie a

I’-I1  -  276,0 mb etap I zadanie a

J-J’   -    92,0 mb etap I zadanie a

K-K’ -  104,0 mb etap I zadanie a

K’-K1 – 94,0 mb etap I zadanie a

L-L’  -  372,4mb etap I zadanie a       RAZEM ETAP I ZADANIE A =3057,3MB

Szczegółowy opis do ekranów akustycznych

Należy zastosować płytę ekranu poliwęglanową gr 12mm posiadająca powłokę antygrafitti któ-

ra pogarsza przyczepność farb olejnych co umożliwia łatwe zmywanie płyt ekranu. 

Kolor płyty – bezbarwny. Przy czyszczeniu należy przestrzegać zaleceń producenta.

           Ekrany akustyczne systemowe (np.Alfa Bond) mocowane do słupów stalowych 

HEB 160, słupy kotwione do pali żelbetowych ∅60cm zagłębionych wg projektu konstrukcji

na ok. 5,0 m. Słupy stalowe malowane proszkowo w kolorze naturalnego ocynku. Ramy

aluminiowe systemowe. 

           Ekrany akustyczne dobrano w taki sposób, aby po zastosowaniu zabezpieczeń przeciw-

hałasowych prognozowana strefa ponadnormatywnych oddziaływań hałasu drogowego opty-

malnie zminimalizowała  szkodliwe oddziaływanie na środowisko.

           Projektowane  ekrany  akustyczne  mają  zadanie  chronić  budynki  zabudowy

mieszkaniowej  bezpośrednio  przylegającej  do  planowanej  inwestycji  budowy  ul.Nowo-

Lazurowej od prognozowanych ponadnormatywnych przekroczeń akustycznych dB. dla pory

dziennej i nocnej.

          W celu określenia rzeczywistych oddziaływań drogi na środowisko należy po upływie 6

miesięcy od chwili uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowej trasy drogowej  wykonać w

trybie art. 178 ustawy Prawo ochrony środowiska pomiary monitoringowe oddziaływań drogi
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na środowisko w zakresie hałasu oraz podstawowych zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb, a

następnie  pomiary te powtarzać co 5 lat.

       Po przeprowadzonych badaniach porealizacyjnych w przypadku przekroczonych

poziomów hałasu zalecane jest: 

wymiana stolarki okiennej na stolarkę o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

                   W trakcie budowy ulicy Nowo-Lazurowej wystąpią w analizowanym rejonie okre-

sowe oddziaływania akustyczne i wibracje spowodowane pracą ciężkiego sprzętu i pojazdów

transportujących materiały i surowce. Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych i drogo-

wych wynosi w zależności od przeznaczenia i typu 75-110 dB. Uciążliwość akustyczna zależna

jest od oddalenia od placu budowy oraz od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Zasięg emi-

sji  hałasu na podstawie szacunkowych wyliczeń  można określić  na około 200 -  300 m od

„ środka ciężkości robót" w czasie realizacji trasy.

         Oddziaływanie powyższe będą miały miejsce w stosunkowo krótkim, ograniczonym

czasie i w stosunku do warunków związanych z eksploatacją trasy ich znaczenie będzie

niewielkie. Zaleca się jednakże wykonywanie hałaśliwych prac w porze dziennej.
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III. UZGODNIENIA I OPINIE
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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