
STRATEGICZNA MAPA HAŁASU DLA MIASTA
SOSNOWCA 2022 r.

MAPA TERENÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ
AKUSTYCZNĄ

Skala

Arkusz:    1/22
szkoła/przedszole

szpital

mieszkalny

nieznany

inny

Budynek

zabudowa jednorodzinna

tereny szkół, przedszkoli

domy opieki społecznej

szpitale w miastach

zabudowa wielorodzinna i zbiorowa

zabudowa zagrodowa

tereny rekreacyjno - wypoczynkowe

Tereny objęte ochroną

Gmina Sosnowiec
41-200 Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20

Drogi

krajowe

wojewodzkie

powiatowe

gminne

linie kolejowe

linie tramwajowe

ekrany akustyczne

mosty i wiadukty

zieleń wysoka

wody powierzchniowe

granica miasta

Legenda
 Metodyka obliczeniowa: obliczenia rozkładu poziomu hałasu

w środowisku przeprowadzono z wykorzystaniem metodyki opisanej 
w Dyrektywie Komisji (UE) 2015/996, ustanawiającej wspólne metody

oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady:

          CNOSSOS-EU
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