
Egz. nr 5

2016 - 10 / 01

ZLECENIODAWCA:

Numer zlecenia:

÷
÷

Temat:

(A) - metoda 

akredytowana

Data wykonania badań:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

Godziny wykonania badań:

IV. Data i czas wykonywania pomiarów

Miejsce wykonania badań:
Cztery punkty pomiarowe zlokalizowane przy budynkach mieszkalnych 

wzdłuż ul. Poligonowej w Lublinie

06.10.2016 07.10.2016
12:22

Analiza porealizacyjna dla drogi dojazdowej do węzła drogowego „Lublin 

Czechów” (Jakubowice) obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg 

ekspresowych S12, S17 i S19 odcinek od ul. Willowej do granicy miasta

 /Zadanie 1/

Ulice: Poligonowa oraz Bohaterów Września w Lublinie (DW Nr 809) na odcinku od 

ul. Willowej do granicy miasta

DZIAŁ ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH

ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce, tel. (+ 48 41) 348-06-60, fax  (+ 48 41) 348-96-00

info@hydrogeotechnika.pl, www.hydrogeotechnika.pl

Zał. Nr 3 do rozp. Min. Środowiska z 16.06.2011 r. (Dz.U. Nr 140 poz. 824) z późn. zmianami

-procedura ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska 

w związku z eksploatacją dróg  publicznych w czasie odniesienia t

II. Obiekt badań

Nr AŚ/S/

Numer usługi:

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

11:01

V. Procedura pomiarowa

SM/039/2016

13/2016

I. Zarządzający obiektem

(A)

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

III. Miejsce wykonania pomiarów

1. Protokoły pomiaru hałasu: AŚ/H/2016-10/01 ÷ AŚ/H/2016-10/04

3.                                                                        ---

2.                                                                        ---

VI. Załączniki
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2016-10/01

° ' " ° ' " L Aeq D L Aeq N L Aeq D L Aeq N L Aeq D L Aeq N +U95+ -U95- k +U95+ -U95- k

51 15 58 22 31 42 65 56 59,9 50,6 56,9 47,6 0,8 -0,9 2,00 1,2 -1,7 2,04

51 15 52 22 31 41 65 56 56,9 48,6 53,9 45,6 0,7 -0,9 2,00 1,3 -1,8 2,04

51 16 8,5 22 31 42 61 56 59,7 51,6 56,7 48,6 0,8 -0,9 2,00 1,2 -1,7 2,04

51 16 18 22 31 40 65 56 58,7 49,8 55,7 46,8 0,8 -1,0 2,00 1,3 -1,8 2,05

P L P L P L

270 163 77,0 73,0 66,0 57,0

19 20 79,0 76,0 66,0 58,0

klasa drogi GP

liczba pasów 

ruchu

szerokość pasa 

ruchu

szerokość pasa 

dzielącego

podłużne 

nachylenie drogi
stan jezdni położenie

0,7% b. dobry estakada

Parametry drogi nazwa odcinka drogi ul. Poligonowa - Punkt P8

rodzaj drogi DW (droga wojewódzka) klasa drogi GP

liczba pasów 

ruchu

szerokość pasa 

ruchu

szerokość pasa 

dzielącego

podłużne 

nachylenie drogi
stan jezdni położenie

2+2 3,5 3,0

podłużne 

nachylenie drogi
stan jezdni położenie

2+2 3,5 3,0 1,0% b. dobry w poziomie

liczba pasów 

ruchu

szerokość pasa 

ruchu

szerokość pasa 

dzielącego

rodzaj drogi DW (droga wojewódzka) klasa drogi GP

VIII. Charakterystyka obiektu emitującego hałas

położenie

2+2 3,5 3,0 1,0% b. dobry

Parametry drogi nazwa odcinka drogi

Parametry drogi nazwa odcinka drogi

2+2 3,5 3,0 1,0% b. dobry w poziomie

ul. Poligonowa - Punkt P5

rodzaj drogi DW (droga wojewódzka) 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr AŚ/S/

P1
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niepewność 

rozszerzona na 

poziomie ufności 

95% [dB] 

niepewność 

rozszerzona na 

poziomie ufności 

95% [dB] 

dla wskaźnika L Aeq N

w
sp

ó
łc
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n

n
ik

 

ro
zs

ze
rz

en
ia

VII. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A, z uwzględnieniem tła akustycznego i niepewności

Oznaczenie 

punktu 

pomiarowego

współrzędne geograficzne punktu 

pomiarowego dopuszczalny poziom 

hałasu [dB]

wartość 

równoważnego 

poziomu dźwięku A 

dla czasu odniesienia 

T [dB]

wartość równoważnego 

poziomu po korekcie z 

uwagi na lokalizację 

punktu pomiarowego 

przy elewacji budynku 

[dB]
szerokość 

geograficzna

długość 

geograficzna dla wskaźnika L Aeq D

P5

P7

P8

średnia prędkość 

poj. lekkich [km/h]

średnia prędkość 

poj. ciężkich [km/h] struktura ruchu rodzaj ruchuprzekrój pomiarowy

okres badań P L

w poziomie

Parametry drogi nazwa odcinka drogi

szerokość pasa 

dzielącego

podłużne 

nachylenie drogi
stan jezdni

ul. Poligonowa - Punkt P1

rodzaj drogi DW (droga wojewódzka) klasa drogi GP

liczba pasów 

ruchu

szerokość pasa 

ruchu

ul. Poligonowa - Punkt P7

Parametry ruchu liczba pojazdów

lekkich

liczba pojazdów

ciężkich

ul. Poligonowa 

- przekrój P1, P5, P7, P8

godz.06:00÷22:00

6731 7755 2,9 % poj. ciężkich ciągły

ul. Poligonowa 

- przekrój P1, P5, P7, P8

godz. 22:00÷6:00

289 256 6,7 % poj. ciężkich ciągły
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2016-10/01

kwalifikacja terenu

L Aeq D L Aeq N

65 56

65 56

61 56

65 56

szacunkowa odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 30 m -

liczba budynków bezpośrednio eksponowana na hałas 3 -

szacunkowa liczba mieszkańców eksponowana na hałas - -

ukształtowanie terenu płaskie faliste

powierzchnia terenu trawa/drzewa/krzewy/bruk/asfalt trawa/drzewa/krzewy

Otoczenie obiektu emitującego hałas  - przekrój P5 po stronie wykonywania pomiarów po stronie przeciwnej

rodzaj zabudowy mieszkaniowa wielorodzinna -

rodzaj zabudowy mieszkaniowo jednorodzinna -

szacunkowa liczba mieszkańców eksponowana na hałas 5

szacunkowa wysokość pierwszej linii zabudowy 6,7 -

liczba budynków bezpośrednio eksponowana na hałas 1 -

szacunkowa odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 28 m -

ukształtowanie terenu płaskie faliste

powierzchnia terenu trawa/drzewa/krzewy/bruk/asfalt trawa/drzewa/krzewy

Otoczenie obiektu emitującego hałas - przekrój  P7 po stronie wykonywania pomiarów po stronie przeciwnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr AŚ/S/

rodzaj zabudowy mieszkaniowa wielorodzinna -

szacunkowa odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 27 m -

szacunkowa wysokość pierwszej linii zabudowy 6,7 -

Otoczenie obiektu emitującego hałas - przekrój P1 po stronie wykonywania pomiarów po stronie przeciwnej

szacunkowa wysokość pierwszej linii zabudowy 5,5 m -

liczba budynków bezpośrednio eksponowana na hałas 2 -

szacunkowa liczba mieszkańców eksponowana na hałas - -

po stronie wykonywania pomiarów po stronie przeciwnej

rodzaj zabudowy mieszkaniowa wielorodzinna -

Otoczenie obiektu emitującego hałas - przekrój  P8

-

ukształtowanie terenu płaskie faliste

powierzchnia terenu trawa/drzewa/krzewy/bruk/asfalt trawa/drzewa/krzewy

szacunkowa odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 72 m -

liczba budynków bezpośrednio eksponowana na hałas 1 -

szacunkowa wysokość pierwszej linii zabudowy 5,5 m -

szacunkowa liczba mieszkańców eksponowana na hałas 4 -

ukształtowanie terenu faliste faliste

powierzchnia terenu trawa/drzewa/krzewy/bruk trawa/drzewa/krzewy

IX. Kwalifikacja terenów

obszar

dopuszczalne 

poziomy hałasu 

[dB]

P1

P7

P8

podstawa kwalifikacji

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

P5 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
MPZP miasta Lublin - część V C w obszarze położonym pomiędzy 

ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową 

i projektowaną ulicą Zelwerowicza 

- Uchwała Nr 661/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin 

z dnia 20 grudnia 2012 r.
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2016-10/01

Lp.

1.

2.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr AŚ/S/

mgr inż. Damian Owcarz

X. Ujęcia graficzne (szkice, wycinki map, wycinki MPZP)

Wykonawcy pomiarów:
Imię i nazwisko Podpis

dr Andrzej Migaszewski

Sprawozdanie autoryzował

data i podpis

UWAGA: Wyznaczona niepewność oraz sam wynik są właściwie jedynie dla badanego zjawiska. Sprawozdanie może być kopiowane jedynie 
w całości, inna forma wykorzystania wyników jest dopuszczalna po uzyskaniu zgody Działu Analiz Środowiskowych.
Zamawiający ma prawo wnieść pisemną skargę dotyczącą sprawozdania z badań. 
Dział AŚ zobowiązuje się do rozpatrzenia skargi w terminie 2 tygodni od momentu jej otrzymania. - KONIEC SPRAWOZDANIA -
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Egz. nr 5

2016 - 10 / 01

ZLECENIODAWCA:

Numer zlecenia:

Lp.

1

2

3

÷
÷

numer data ważn. 13.07.2018

numer data ważn. 15.11.2017

DZIAŁ ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH

ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce, tel. (+ 48 41) 348-06-60, fax  (+ 48 41) 348-96-00

info@hydrogeotechnika.pl, www.hydrogeotechnika.pl

Zał. Nr 3 do rozp. Min. Środowiska z 16.06.2011 r. (Dz.U. Nr 140 poz. 824) - procedura ciągłej rejestracji hałasu 
wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg  publicznych w czasie odniesienia t

II. Obiekt badań

Nr protokołu: AŚ/H/

Analiza porealizacyjna dla drogi dojazdowej do węzła drogowego „Lublin 

Czechów” (Jakubowice) obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg 

ekspresowych S12, S17 i S19 odcinek od ul. Willowej do granicy miasta

 /Zadanie 1/

Numer usługi:

PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU

11:01

I. Zarządzający obiektem

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Starszy specjalista ds. badań środowiskowych

---

SM/039/2016

13/2016

VII. Wyposażenie pomiarowe 

06.10.2016 07.10.2016
11:01

VI. Procedura pomiarowa

Data wykonania badań:

SVANTEK

typ urządzenia SVAN 955 nr seryjny 27430

Kalibrator akustyczny

IV. Miejsce wykonania pomiarów

dr Andrzej Migaszewski

III. Zespół pomiarowy
Stanowisko służboweNazwisko i imię

mgr inż. Damian Owcarz Specjalista ds. badań środowiskowych

nazwa firmy SVANTEK

typ przedwzmacniacza SV12L nr fabryczny 30286

Analizator akustyczny nazwa firmy

typ urządzenia SV30A nr seryjny 17724

świadectwo wzorcowania 597/01/2015 data wykonania wz. 16.11.2015

świadectwo wzorcowania 371/02/2016 data wykonania wz. 14.07.2016

typ mikrofonu 7052E nr fabryczny 52121

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

Godziny wykonania badań:

V. Data i czas wykonywania pomiarów

(A) - metoda 

akredytowana

---

Miejsce wykonania badań:

(A)

Lublin, ul. Poligonowa 6

Temat:

Ulice: Poligonowa oraz Bohaterów Września w Lublinie (DW Nr 809) na odcinku od 

ul. Willowej do granicy miasta
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° ' " ° ' "

51 15 57,7 22 31 41,5

profil 1

profil 2

profil 3

nr

nr

nr

nr

XII. Wyniki pomiarów poziomu dźwięku

Nr protokołu: AŚ/H/PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU

IX. Lokalizacja punktu pomiarowego

2016-10/01

obiekty odbijające i załamujące fale 

akustyczne

22:00 ÷ 06:00

VIII. Charakterystyka terenu, na którym prowadzono pomiary hałasu

Wyposażenie wykorzystane do określenia usytuowania punktu pomiarowego

65

50,9 40,3

płaskieukształtowanie terenu

ekran akustyczny (mieszany)

zagospodarowanie terenu budynek mieszkalny 2-kondygnacyjny

mikrofon 

pojemnościowy 

wszechkierunkowy

podstawa 

kwalifikacji
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 r.

GPSMAP 60CSx (AŚ/C/01)

06:00 ÷ 22:00 60,6 52,4

---

MPZP miasta Lublin - część V C w obszarze położonym pomiędzy ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową i 

projektowaną ulicą Zelwerowicza - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

krok buforu 1 sek.

---

X. Parametry ustawienia przyrządów pomiarowych

charakterystyka 

korekcyjna
stała czasowwa zakres pomiarowy

charakterystyka 

miikrofonu

Wynik sprawdzenia toru 

pomiarowego

odległość od źródła

[m]

odległość punktu od 

elewacji budynku [m]

2,2 40,0 1,9

dopuszczalny poziom hałasu [dB]
L Aeq D

L Aeq N 56

klasyfikacja terenu wg MPZP

Dalmierz laserowy Leica DISTO A5 (AŚ/C/02/So)

stała czasu 

próbkowania

oznaczenie punktu 

pomiarowego

współrzędne geograficzne punktu

P1

0685/AC/16 wydane

15,3 -1,4

brak opadów

78,5

wydane 16.08.2016

szerokość długość

wysokość n.p.t.

[m]

------ ---

24 - 135 dB

---

A

---

FAST

---

przed pomiarem:

po pomiarze

93,7

93,9

Czas odniesienia T
Zmierzona wartość poziomu dźwięku A 

z tłem akustycznym L Aeq0 T [dB]
Poziom statystyczny L 95 [dB]

inne spostrzeżenia 

Vantage VUE 6250EU

ME130828008

świadectwa wzorcowania

467/A/16 wydane 24.08.2016

1733/AH/16

995,4 991,9 994,2

stan pogody w okresie 

wyk. pomiaru
dobry

ciśnienie atm. (hPa)

pr. i kier. wiatru m/s/°

temp. otoczenia °C

wilgotność wzgl. %

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu wprowadzanego do śroodowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych

typ

XI. Warunki meteorologiczne

Stacja meteo

Wyniki pomiarów warunków meteorologicznych:

06/07.10.2016, godz.11:00 ÷ 11:00

2,7/337 0/0 0,5/128

wartości mierzone maksymalne minimalne średnie

18.08.2016

2371/AT/16 wydane 19.08.2016

nr fab. 5,9

95 53
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PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU Nr protokołu: AŚ/H/ 2016-10/01

XIII. Szkic pomiarowy

UWAGA: Wyniki pomiarów są właściwie jedynie dla badanego zjawiska. Protokół pomiarowy może być kopiowany jedynie w całości, inna forma 
wykorzystania wyników jest dopuszczalna po uzyskaniu zgody Działu Analiz Środowiskowych.
Zamawiający ma prawo wnieść pisemną skargę dotyczącą protokołu pomiarowego. 
Dział AŚ zobowiązuje się do rozpatrzenia skargi w terminie 2 tygodni od momentu jej otrzymania. - KONIEC PROTOKOŁU -

Osoba odpowiedzialna za realizację pomiarów Protokół autoryzował

data i podpis data i podpis
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Egz. nr 5

2016 - 10 / 02

ZLECENIODAWCA:

Numer zlecenia:

Lp.

1

2

3

÷
÷

numer data ważn. 12.11.2017

numer data ważn. 15.11.2017

nazwa firmy SVANTEK

typ urządzenia SVAN 945A nr seryjny 11949

DZIAŁ ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH

ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce, tel. (+ 48 41) 348-06-60, fax  (+ 48 41) 348-96-00

info@hydrogeotechnika.pl, www.hydrogeotechnika.pl

Zał. Nr 3 do rozp. Min. Środowiska z 16.06.2011 r. (Dz.U. Nr 140 poz. 824) - procedura ciągłej rejestracji hałasu 
wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg  publicznych w czasie odniesienia t

II. Obiekt badań

Nr protokołu: AŚ/H/

Analiza porealizacyjna dla drogi dojazdowej do węzła drogowego „Lublin 

Czechów” (Jakubowice) obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg 

ekspresowych S12, S17 i S19 odcinek od ul. Willowej do granicy miasta

 /Zadanie 1/

Numer usługi:

PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU

11:15

I. Zarządzający obiektem

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Starszy specjalista ds. badań środowiskowych

---

SM/039/2016

13/2016

typ urządzenia SV30A nr seryjny 17724

świadectwo wzorcowania 597/01/2015

SVANTEK

IV. Miejsce wykonania pomiarów

dr Andrzej Migaszewski

III. Zespół pomiarowy
Stanowisko służboweNazwisko i imię

mgr inż. Damian Owcarz Specjalista ds. badań środowiskowych

VII. Wyposażenie pomiarowe 

06.10.2016 07.10.2016
11:15

VI. Procedura pomiarowa

Data wykonania badań:

Analizator akustyczny

typ mikrofonu

data wykonania wz. 16.11.2015

40AN nr fabryczny 73463

typ przedwzmacniacza SV11 nr fabryczny 11840

świadectwo wzorcowania 596/02/2015 data wykonania wz. 13.11.2015

Kalibrator akustyczny nazwa firmy

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

Godziny wykonania badań:

V. Data i czas wykonywania pomiarów

(A) - metoda 

akredytowana

---

Miejsce wykonania badań:

(A)

Lublin, ul. Poligonowa 2

Temat:

Ulice: Poligonowa oraz Bohaterów Września w Lublinie (DW Nr 809) na odcinku od 

ul. Willowej do granicy miasta
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° ' " ° ' "

51 15 52,5 22 31 40,8

profil 1

profil 2

profil 3

nr

nr

nr

nr

XII. Wyniki pomiarów poziomu dźwięku

Nr protokołu: AŚ/H/PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU

IX. Lokalizacja punktu pomiarowego

2016-10/02

obiekty odbijające i załamujące fale 

akustyczne

22:00 ÷ 06:00

VIII. Charakterystyka terenu, na którym prowadzono pomiary hałasu

Wyposażenie wykorzystane do określenia usytuowania punktu pomiarowego

65

49,2 40,0

płaskieukształtowanie terenu

ekran akustyczny (mieszany)

zagospodarowanie terenu budynek mieszkalny 1-kondygnacyjny

mikrofon 

pojemnościowy 

wszechkierunkowy

podstawa 

kwalifikacji
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 r.

GPSMAP 60CSx (AŚ/C/01)

06:00 ÷ 22:00 57,8 50,3

---

MPZP miasta Lublin - część V C w obszarze położonym pomiędzy ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową i 

projektowaną ulicą Zelwerowicza - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

krok buforu 1 sek.

---

X. Parametry ustawienia przyrządów pomiarowych

charakterystyka 

korekcyjna
stała czasowwa zakres pomiarowy

charakterystyka 

miikrofonu

Wynik sprawdzenia toru 

pomiarowego

odległość od źródła

[m]

odległość punktu od 

elewacji budynku [m]

2,4 45,0 1,0

dopuszczalny poziom hałasu [dB]
L Aeq D

L Aeq N 56

klasyfikacja terenu wg MPZP

Dalmierz laserowy Leica DISTO A5 (AŚ/C/02/So)

stała czasu 

próbkowania

oznaczenie punktu 

pomiarowego

współrzędne geograficzne punktu

P5

0685/AC/16 wydane

15,3 -1,4

brak opadów

78,5

wydane 16.08.2016

szerokość długość

wysokość n.p.t.

[m]

------ ---

24 - 135 dB

---

A

---

FAST

---

przed pomiarem:

po pomiarze

93,8

93,5

Czas odniesienia T
Zmierzona wartość poziomu dźwięku A 

z tłem akustycznym L Aeq0 T [dB]
Poziom statystyczny L 95 [dB]

inne spostrzeżenia 

Vantage VUE 6250EU

ME130828008

świadectwa wzorcowania

467/A/16 wydane 24.08.2016

1733/AH/16

995,4 991,9 994,2

stan pogody w okresie 

wyk. pomiaru
dobry

ciśnienie atm. (hPa)

pr. i kier. wiatru m/s/°

temp. otoczenia °C

wilgotność wzgl. %

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu wprowadzanego do śroodowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych

typ

XI. Warunki meteorologiczne

Stacja meteo

Wyniki pomiarów warunków meteorologicznych:

06/07.10.2016, godz.11:15 ÷ 11:15

2,7/337 0/0 0,5/128

wartości mierzone maksymalne minimalne średnie

18.08.2016

2371/AT/16 wydane 19.08.2016

nr fab. 5,9

95 53
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PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU Nr protokołu: AŚ/H/ 2016-10/02

XIII. Szkic pomiarowy

UWAGA: Wyniki pomiarów są właściwie jedynie dla badanego zjawiska. Protokół pomiarowy może być kopiowany jedynie w całości, inna forma 
wykorzystania wyników jest dopuszczalna po uzyskaniu zgody Działu Analiz Środowiskowych.
Zamawiający ma prawo wnieść pisemną skargę dotyczącą protokołu pomiarowego. 
Dział AŚ zobowiązuje się do rozpatrzenia skargi w terminie 2 tygodni od momentu jej otrzymania. - KONIEC PROTOKOŁU -

Osoba odpowiedzialna za realizację pomiarów Protokół autoryzował

data i podpis data i podpis
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Egz. nr 5

2016 - 10 / 03

ZLECENIODAWCA:

Numer zlecenia:

Lp.

1

2

3

÷
÷

numer data ważn. 14.01.2017

numer data ważn. 15.11.2017

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

Godziny wykonania badań:

V. Data i czas wykonywania pomiarów

(A) - metoda 

akredytowana

---

Miejsce wykonania badań:

(A)

Lublin, ul. Poligonowa 24

Temat:

Ulice: Poligonowa oraz Bohaterów Września w Lublinie (DW Nr 809) na odcinku od 

ul. Willowej do granicy miasta

IV. Miejsce wykonania pomiarów

dr Andrzej Migaszewski

III. Zespół pomiarowy
Stanowisko służboweNazwisko i imię

mgr inż. Damian Owcarz

typ urządzenia SV30A nr seryjny 17724

świadectwo wzorcowania 597/01/2015 data wykonania wz. 16.11.2015

świadectwo wzorcowania 95/2015 data wykonania wz. 15.01.2015

Kalibrator akustyczny nazwa firmy SVANTEK

typ mikrofonu 7052H nr fabryczny 40347

typ przedwzmacniacza SV12L nr fabryczny 18503

Specjalista ds. badań środowiskowych

Analizator akustyczny nazwa firmy SVANTEK

typ urządzenia SVAN 955 nr seryjny 15207

VII. Wyposażenie pomiarowe 

06.10.2016 07.10.2016
11:39

VI. Procedura pomiarowa

Data wykonania badań:

DZIAŁ ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH

ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce, tel. (+ 48 41) 348-06-60, fax  (+ 48 41) 348-96-00

info@hydrogeotechnika.pl, www.hydrogeotechnika.pl

Zał. Nr 3 do rozp. Min. Środowiska z 16.06.2011 r. (Dz.U. Nr 140 poz. 824) - procedura ciągłej rejestracji hałasu 
wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg  publicznych w czasie odniesienia t

II. Obiekt badań

Nr protokołu: AŚ/H/

Analiza porealizacyjna dla drogi dojazdowej do węzła drogowego „Lublin 

Czechów” (Jakubowice) obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg 

ekspresowych S12, S17 i S19 odcinek od ul. Willowej do granicy miasta

 /Zadanie 1/

Numer usługi:

PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU

11:39

I. Zarządzający obiektem

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Starszy specjalista ds. badań środowiskowych

---

SM/039/2016

13/2016
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° ' " ° ' "

51 16 8,5 22 31 42,3

profil 1

profil 2

profil 3

nr

nr

nr

nr

XII. Wyniki pomiarów poziomu dźwięku

pr. i kier. wiatru m/s/°

temp. otoczenia °C

wilgotność wzgl. %

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu wprowadzanego do śroodowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych

typ

XI. Warunki meteorologiczne

Stacja meteo

Wyniki pomiarów warunków meteorologicznych:

06/07.10.2016, godz.11:40 ÷ 11:40

2,7/337 0/0 0,5/126

wartości mierzone maksymalne minimalne średnie

18.08.2016

2371/AT/16 wydane 19.08.2016

nr fab. 5,8

95 53

przed pomiarem:

po pomiarze

94,0

94,1

Czas odniesienia T
Zmierzona wartość poziomu dźwięku A 

z tłem akustycznym L Aeq0 T [dB]
Poziom statystyczny L 95 [dB]

inne spostrzeżenia 

Vantage VUE 6250EU

ME130828008

świadectwa wzorcowania

467/A/16 wydane 24.08.2016

1733/AH/16

995,4 991,9 994,2

stan pogody w okresie 

wyk. pomiaru
dobry

ciśnienie atm. (hPa)

szerokość długość

wysokość n.p.t.

[m]

------ ---

24 - 135 dB

---

A

---

FAST

---

0685/AC/16 wydane

15,3 -1,4

brak opadów

78,6

wydane 16.08.2016

MPZP miasta Lublin - część V C w obszarze położonym pomiędzy ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową i 

projektowaną ulicą Zelwerowicza - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

krok buforu 1 sek.

---

X. Parametry ustawienia przyrządów pomiarowych

charakterystyka 

korekcyjna
stała czasowwa zakres pomiarowy

charakterystyka 

miikrofonu

Wynik sprawdzenia toru 

pomiarowego

odległość od źródła

[m]

odległość punktu od 

elewacji budynku [m]

2,0 40,0 0,9

dopuszczalny poziom hałasu [dB]
L Aeq D

L Aeq N 56

klasyfikacja terenu wg MPZP

Dalmierz laserowy Leica DISTO A5 (AŚ/C/02/So)

stała czasu 

próbkowania

oznaczenie punktu 

pomiarowego

współrzędne geograficzne punktu

P7

Nr protokołu: AŚ/H/PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU

IX. Lokalizacja punktu pomiarowego

2016-10/03

obiekty odbijające i załamujące fale 

akustyczne

22:00 ÷ 06:00

VIII. Charakterystyka terenu, na którym prowadzono pomiary hałasu

Wyposażenie wykorzystane do określenia usytuowania punktu pomiarowego

61

52,0 40,9

płaskieukształtowanie terenu

ogrodzenie z drewnianych paneli

zagospodarowanie terenu budynek mieszkalny 2-kondygnacyjny

mikrofon 

pojemnościowy 

wszechkierunkowy

podstawa 

kwalifikacji
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 r.

GPSMAP 60CSx (AŚ/C/01)

06:00 ÷ 22:00 60,6 53,5

---
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PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU Nr protokołu: AŚ/H/ 2016-10/03

XIII. Szkic pomiarowy

UWAGA: Wyniki pomiarów są właściwie jedynie dla badanego zjawiska. Protokół pomiarowy może być kopiowany jedynie w całości, inna forma 
wykorzystania wyników jest dopuszczalna po uzyskaniu zgody Działu Analiz Środowiskowych.
Zamawiający ma prawo wnieść pisemną skargę dotyczącą protokołu pomiarowego. 
Dział AŚ zobowiązuje się do rozpatrzenia skargi w terminie 2 tygodni od momentu jej otrzymania. - KONIEC PROTOKOŁU -

Osoba odpowiedzialna za realizację pomiarów Protokół autoryzował

data i podpis data i podpis
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Egz. nr 5

2016 - 10 / 04

ZLECENIODAWCA:

Numer zlecenia:

Lp.

1

2

3

÷
÷

numer data ważn. 29.10.2017

numer data ważn. 15.11.2017

DZIAŁ ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH

ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce, tel. (+ 48 41) 348-06-60, fax  (+ 48 41) 348-96-00

info@hydrogeotechnika.pl, www.hydrogeotechnika.pl

Zał. Nr 3 do rozp. Min. Środowiska z 16.06.2011 r. (Dz.U. Nr 140 poz. 824) - procedura ciągłej rejestracji hałasu 
wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg  publicznych w czasie odniesienia t

II. Obiekt badań

Nr protokołu: AŚ/H/

Analiza porealizacyjna dla drogi dojazdowej do węzła drogowego „Lublin 

Czechów” (Jakubowice) obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg 

ekspresowych S12, S17 i S19 odcinek od ul. Willowej do granicy miasta

 /Zadanie 1/

Numer usługi:

PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU

12:22

I. Zarządzający obiektem

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Starszy specjalista ds. badań środowiskowych

---

SM/039/2016

13/2016

VII. Wyposażenie pomiarowe 

06.10.2016 07.10.2016
12:22

VI. Procedura pomiarowa

Data wykonania badań:

Analizator akustyczny nazwa firmy SVANTEK

typ urządzenia SVAN 971 nr seryjny 61409

typ mikrofonu 7052E nr fabryczny 61409

typ przedwzmacniacza SV18 nr fabryczny 51919

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

Godziny wykonania badań:

V. Data i czas wykonywania pomiarów

(A) - metoda 

akredytowana

---

Miejsce wykonania badań:

(A)

Lublin, ul. Poligonowa 42

Temat:

Ulice: Poligonowa oraz Bohaterów Września w Lublinie (DW Nr 809) na odcinku od 

ul. Willowej do granicy miasta

IV. Miejsce wykonania pomiarów

dr Andrzej Migaszewski

Specjalista ds. badań środowiskowych

III. Zespół pomiarowy
Stanowisko służboweNazwisko i imię

mgr inż. Damian Owcarz

świadectwo wzorcowania 597/01/2015 data wykonania wz. 16.11.2015

typ urządzenia SV30A nr seryjny 17724

świadectwo wzorcowania 549/02/2015 data wykonania wz. 30.10.2015

Kalibrator akustyczny nazwa firmy SVANTEK
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51 16 18,4 22 31 40,0

profil 1

profil 2

profil 3

nr

nr

nr

nr

XII. Wyniki pomiarów poziomu dźwięku

Nr protokołu: AŚ/H/PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU

IX. Lokalizacja punktu pomiarowego

2016-10/04

obiekty odbijające i załamujące fale 

akustyczne

22:00 ÷ 06:00

VIII. Charakterystyka terenu, na którym prowadzono pomiary hałasu

Wyposażenie wykorzystane do określenia usytuowania punktu pomiarowego

65

50,1 38,5

płaskieukształtowanie terenu

brak

zagospodarowanie terenu budynek mieszkalny 1-kondygnacyjny

mikrofon 

pojemnościowy 

wszechkierunkowy

podstawa 

kwalifikacji
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 r.

GPSMAP 60CSx (AŚ/C/01)

06:00 ÷ 22:00 59,7 52,6

---

MPZP miasta Lublin - część V C w obszarze położonym pomiędzy ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową i 

projektowaną ulicą Zelwerowicza - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

krok buforu 1 sek.

---

X. Parametry ustawienia przyrządów pomiarowych

charakterystyka 

korekcyjna
stała czasowwa zakres pomiarowy

charakterystyka 

miikrofonu

Wynik sprawdzenia toru 

pomiarowego

odległość od źródła

[m]

odległość punktu od 

elewacji budynku [m]

3,0 115,0 1,6

dopuszczalny poziom hałasu [dB]
L Aeq D

L Aeq N 56

klasyfikacja terenu wg MPZP

Dalmierz laserowy Leica DISTO A5 (AŚ/C/02/So)

stała czasu 

próbkowania

oznaczenie punktu 

pomiarowego

współrzędne geograficzne punktu

P8

0685/AC/16 wydane

15,3 -1,4

brak opadów

77,7

wydane 16.08.2016

szerokość długość

wysokość n.p.t.

[m]

------ ---

24 - 135 dB

---

A

---

FAST

---

przed pomiarem:

po pomiarze

93,8

94,0

Czas odniesienia T
Zmierzona wartość poziomu dźwięku A 

z tłem akustycznym L Aeq0 T [dB]
Poziom statystyczny L 95 [dB]

inne spostrzeżenia 

Vantage VUE 6250EU

ME130828008

świadectwa wzorcowania

467/A/16 wydane 24.08.2016

1733/AH/16

995,4 991,9 994,1

stan pogody w okresie 

wyk. pomiaru
dobry

ciśnienie atm. (hPa)

pr. i kier. wiatru m/s/°

temp. otoczenia °C

wilgotność wzgl. %

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu wprowadzanego do śroodowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych

typ

XI. Warunki meteorologiczne

Stacja meteo

Wyniki pomiarów warunków meteorologicznych:

06/07.10.2016, godz.12:20 ÷ 12:20

2,7/337 0/0 0,5/129

wartości mierzone maksymalne minimalne średnie

18.08.2016

2371/AT/16 wydane 19.08.2016

nr fab. 6,2

95 53
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PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU Nr protokołu: AŚ/H/ 2016-10/04

XIII. Szkic pomiarowy

UWAGA: Wyniki pomiarów są właściwie jedynie dla badanego zjawiska. Protokół pomiarowy może być kopiowany jedynie w całości, inna forma 
wykorzystania wyników jest dopuszczalna po uzyskaniu zgody Działu Analiz Środowiskowych.
Zamawiający ma prawo wnieść pisemną skargę dotyczącą protokołu pomiarowego. 
Dział AŚ zobowiązuje się do rozpatrzenia skargi w terminie 2 tygodni od momentu jej otrzymania. - KONIEC PROTOKOŁU -

Osoba odpowiedzialna za realizację pomiarów Protokół autoryzował

data i podpis data i podpis
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Egz. nr 5

2016 - 10 / 06

ZLECENIODAWCA:

Numer zlecenia:

÷
÷

1. Protokoły pomiaru hałasu: AŚ/H/2016-10/24 ÷ AŚ/H/2016-10/30

3.                                                                        ---

2.                                                                        ---

VI. Załączniki

DZIAŁ ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH

ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce, tel. (+ 48 41) 348-06-60, fax  (+ 48 41) 348-96-00

info@hydrogeotechnika.pl, www.hydrogeotechnika.pl

Zał. Nr 3 do rozp. Min. Środowiska z 16.06.2011 r. (Dz.U. Nr 140 poz. 824) z późn. zmianami

-procedura ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska 

w związku z eksploatacją dróg  publicznych w czasie odniesienia t

II. Obiekt badań

Nr AŚ/S/

Numer usługi:

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

14:09

V. Procedura pomiarowa

SM/039/2016

13/2016

I. Zarządzający obiektem

(A)

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

III. Miejsce wykonania pomiarów

Temat:

(A) - metoda 

akredytowana

Data wykonania badań:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

Godziny wykonania badań:

IV. Data i czas wykonywania pomiarów

Miejsce wykonania badań:
Siedem punktów pomiarowych zlokalizowanych przy budynkach 

mieszkalnych wzdłuż ul. Poligonowej w Lublinie

17.10.2016 18.10.2016
17:25

Analiza porealizacyjna dla drogi dojazdowej do węzła drogowego „Lublin 

Czechów” (Jakubowice) obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg 

ekspresowych S12, S17 i S19 odcinek od ul. Willowej do granicy miasta

 /Zadanie 1/

Ulice: Poligonowa oraz Bohaterów Września w Lublinie (DW Nr 809) na odcinku od 

ul. Willowej do granicy miasta
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2016-10/06

° ' " ° ' " L Aeq D L Aeq N L Aeq D L Aeq N L Aeq D L Aeq N +U95+ -U95- k +U95+ -U95- k

51 16 42 22 31 32 65 56 54,4 45,9 51,4 42,9 0,9 -1,0 2,00 1,3 -1,9 2,04

51 15 44 22 31 41 61 56 57,6 49,7 54,6 46,7 0,8 -1,0 2,00 1,4 -2,1 2,04

51 16 5,4 22 31 42 61 56 56,7 45,6 53,7 42,6 1,0 -1,2 2,00 1,4 -2,1 2,04

51 16 6,4 22 31 42 61 56 61,6 52,2 58,6 49,2 0,9 -1,0 2,00 1,8 -3,3 2,04

51 16 43 22 31 39 65 56 55,5 45,4 55,5 45,4 0,8 -1,0 2,00 1,2 -1,6 2,04

51 16 41 22 31 39 65 56 59,0 49,7 56,0 46,7 0,9 -1,0 2,00 1,3 -1,9 2,04

51 16 31 22 31 39 61 56 59,2 51,0 59,2 51,0 0,9 -1,1 2,00 2,1 -4,1 2,04

2+2 3,5 3,0 1,3% b. dobry w poziomie

rodzaj drogi DW (droga wojewódzka) klasa drogi GP

liczba pasów 

ruchu

szerokość pasa 

ruchu

szerokość pasa 

dzielącego

podłużne 

nachylenie drogi
stan jezdni położenie

2+2 3,5 3,0 1,4% b. dobry w poziomie

Parametry drogi nazwa odcinka drogi ul. Poligonowa - Punkt P10

rodzaj drogi DW (droga wojewódzka) klasa drogi GP

liczba pasów 

ruchu

szerokość pasa 

ruchu

szerokość pasa 

dzielącego

podłużne 

nachylenie drogi
stan jezdni położenie

2+2 3,5 3,0 1,0% b. dobry w poziomie

Parametry drogi nazwa odcinka drogi ul. Poligonowa - Punkt P9

Parametry drogi nazwa odcinka drogi ul. Poligonowa - Punkt P6A

rodzaj drogi DW (droga wojewódzka) klasa drogi GP

liczba pasów 

ruchu

szerokość pasa 

ruchu

szerokość pasa 

dzielącego

podłużne 

nachylenie drogi
stan jezdni położenie

liczba pasów 

ruchu

szerokość pasa 

ruchu

szerokość pasa 

dzielącego

podłużne 

nachylenie drogi
stan jezdni położenie

2+2 3,5 3,0 1,0% b. dobry w poziomie

szerokość 

geograficzna

długość 

geograficzna dla wskaźnika L Aeq D

1,4% b. dobry3,5 3,02+2

GPklasa drogi

w poziomie

położenie
liczba pasów 

ruchu

szerokość pasa 

ruchu

szerokość pasa 

dzielącego

podłużne 

nachylenie drogi
stan jezdni

rodzaj drogi DW (droga wojewódzka) 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr AŚ/S/

Parametry drogi

P11

w
sp

ó
łc

zy
n

n
ik

 

ro
zs

ze
rz

en
ia

niepewność 

rozszerzona na 

poziomie ufności 

95% [dB] 

niepewność 

rozszerzona na 

poziomie ufności 

95% [dB] 

dla wskaźnika L Aeq N

w
sp

ó
łc

zy
n

n
ik

 

ro
zs

ze
rz

en
ia

ul. Poligonowa - Punkt P2

VII. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A, z uwzględnieniem tła akustycznego i niepewności

Oznaczenie 

punktu 

pomiarowego

współrzędne geograficzne punktu 

pomiarowego dopuszczalny poziom 

hałasu [dB]

wartość 

równoważnego 

poziomu dźwięku A 

dla czasu odniesienia 

T [dB]

wartość równoważnego 

poziomu po korekcie z 

uwagi na lokalizację 

punktu pomiarowego 

przy elewacji budynku 

[dB]

nazwa odcinka drogi

VIII. Charakterystyka obiektu emitującego hałas

P2

P4

P6

P6A

P9

P10

Parametry drogi nazwa odcinka drogi ul. Poligonowa - Punkt P4

rodzaj drogi DW (droga wojewódzka) klasa drogi GP

liczba pasów 

ruchu

szerokość pasa 

ruchu

szerokość pasa 

dzielącego

podłużne 

nachylenie drogi
stan jezdni położenie

Parametry drogi nazwa odcinka drogi ul. Poligonowa - Punkt P6

rodzaj drogi DW (droga wojewódzka) klasa drogi GP

3,0% b. dobry w poziomie2+2 3,5 3,0
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P L P L P L

134 138 77,0 73,0 66,0 57,0

6 3 79,0 76,0 66,0 58,0

1 2 40,0 40,0 40,0 40,0

0 0 40,0 40,0 0,0 0,0

197 242 65,0 67,0 62,0 62,0

9 13 67,0 68,0 64,0 65,0

298 192 77,0 73,0 66,0 57,0

22 32 79,0 76,0 66,0 58,0

284 225 40,0 40,0 40,0 40,0

21 26 40,0 40,0 40,0 40,0

32 32 50,0 50,0 50,0 50,0

0 0 0 0 0 0

ul. Poligonowa - 

przekrój P6, P6A, P11

godz. 22:00÷6:00

266 192 10,5 % poj. ciężkich przerywany

liczba budynków bezpośrednio eksponowana na hałas 8 -

szacunkowa liczba mieszkańców eksponowana na hałas - -

rodzaj zabudowy mieszkaniowo jednorodzinna -

szacunkowa odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 55 m -

szacunkowa wysokość pierwszej linii zabudowy 7,6 m -

powierzchnia terenu trawa/krzewy trawa/krzewy

szacunkowa odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 125 m 65 m

Otoczenie obiektu emitującego hałas - przekrój  P4 po stronie wykonywania pomiarów po stronie przeciwnej

szacunkowa wysokość pierwszej linii zabudowy 4,9 m 5,5 m

liczba budynków bezpośrednio eksponowana na hałas 1 2

szacunkowa liczba mieszkańców eksponowana na hałas - -

ukształtowanie terenu płaskie płaskie

278 224 8,6 % poj. ciężkich płynny
ul. Willowa - 

przekrój P4

godz. 22:00÷6:00

Otoczenie obiektu emitującego hałas  - przekrój P2 po stronie wykonywania pomiarów po stronie przeciwnej

rodzaj zabudowy zagrodowa mieszkaniowo jednorodzinna

ul. Poligonowa - 

przekrój P6, P6A, P11

godz.06:00÷22:00

7372 7746 3,1 % poj. ciężkich przerywany

5

8422 2,7 % poj. ciężkich płynny

ul. Zelwerowicza - 

przekrój P9, P10

godz. 22:00÷6:00

303 276 3,7 % poj. ciężkich płynny

ul. Zelwerowicza - 

przekrój P2

godz. 22:00÷6:00

ul. Zelwerowicza - 

przekrój P9, P10

godz.06:00÷22:00

7250

2 0 % poj. ciężkich przerywany

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr AŚ/S/

2+2 3,5 3,0 0,7% b. dobry w poziomie

Parametry drogi nazwa odcinka drogi ul. Poligonowa - Punkt P11

liczba pasów 

ruchu

rodzaj drogi klasa drogi GPDW (droga wojewódzka) 

szerokość pasa 

ruchu

szerokość pasa 

dzielącego

podłużne 

nachylenie drogi
stan jezdni położenie

0,2 % poj. ciężkich przerywany

struktura ruchu rodzaj ruchuprzekrój pomiarowy

okres badań P L

ul. Poligonowa - 

przekrój P2, P9, P10

godz.06:00÷22:00

2975 3043 4,3 % poj. ciężkich płynny

ul. Zelwerowicza - 

przekrój P2

godz.06:00÷22:00

667 697

125

Parametry ruchu liczba pojazdów

lekkich

liczba pojazdów

ciężkich

średnia prędkość 

poj. lekkich [km/h]

średnia prędkość 

poj. ciężkich [km/h]

89

ukształtowanie terenu płaskie faliste

powierzchnia terenu trawa/krzewy trawa/drzewa/krzewy

ul. Poligonowa - 

przekrój P2, P9, P10

godz. 22:00÷6:00

4 % poj. ciężkich płynny

ul. Poligonowa - 

przekrój P4

godz.06:00÷22:00

80 80 28,6 % poj. ciężkich płynny

ul. Poligonowa - 

przekrój P4

godz. 22:00÷6:00

0 0 0,0 % poj. ciężkich płynny

ul. Willowa - 

przekrój P4

godz.06:00÷22:00

7052 7751 3,3 % poj. ciężkich płynny

Formularz nr F05/I-01/AŚ-PB Obowiązuje od 05.03.2014r. Strona 3/6



2016-10/06

powierzchnia terenu trawa/krzewy trawa/krzewy/pola

powierzchnia terenu trawa/krzewy trawa/drzewa/krzewy

powierzchnia terenu trawa/krzewy trawa/krzewy

125 m65 mszacunkowa odległość pierwszej linii zabudowy od drogi

zagrodowamieszkaniowo jednorodzinna

płaskiepłaskieukształtowanie terenu

125 m

płaskiepłaskieukształtowanie terenu

szacunkowa odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 25 m -

ukształtowanie terenu płaskie faliste

powierzchnia terenu trawa/krzewy trawa/drzewa/krzewy

po stronie wykonywania pomiarów po stronie przeciwnej

ukształtowanie terenu płaskie faliste

Otoczenie obiektu emitującego hałas  - przekrój P6A po stronie wykonywania pomiarów po stronie przeciwnej

rodzaj zabudowy mieszkaniowo jednorodzinna -

2 -

szacunkowa liczba mieszkańców eksponowana na hałas - -

szacunkowa odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 21 m

szacunkowa wysokość pierwszej linii zabudowy 5,5 m -

liczba budynków bezpośrednio eksponowana na hałas 2 -

szacunkowa liczba mieszkańców eksponowana na hałas 9 -

Otoczenie obiektu emitującego hałas  - przekrój P6 po stronie wykonywania pomiarów po stronie przeciwnej

rodzaj zabudowy mieszkaniowo jednorodzinna -

szacunkowa odległość pierwszej linii zabudowy od drogi 21 m -

szacunkowa wysokość pierwszej linii zabudowy 6,7 m -

liczba budynków bezpośrednio eksponowana na hałas 1 -

rodzaj zabudowy mieszkaniowo jednorodzinna -

-

szacunkowa wysokość pierwszej linii zabudowy 6,7 m -

Otoczenie obiektu emitującego hałas - przekrój  P9

--szacunkowa liczba mieszkańców eksponowana na hałas

szacunkowa liczba mieszkańców eksponowana na hałas - -

liczba budynków bezpośrednio eksponowana na hałas

65 m

liczba budynków bezpośrednio eksponowana na hałas

Otoczenie obiektu emitującego hałas  - przekrój P11 po stronie wykonywania pomiarów po stronie przeciwnej

4,9 m7,6 mszacunkowa wysokość pierwszej linii zabudowy

powierzchnia terenu trawa/krzewy trawa/krzewy

szacunkowa liczba mieszkańców eksponowana na hałas - -

ukształtowanie terenu lekko pagórkowate lekko pagórkowate

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr AŚ/S/

zagrodowa

szacunkowa odległość pierwszej linii zabudowy od drogi

liczba budynków bezpośrednio eksponowana na hałas 2 1

Otoczenie obiektu emitującego hałas  - przekrój P10 po stronie wykonywania pomiarów po stronie przeciwnej

rodzaj zabudowy

szacunkowa wysokość pierwszej linii zabudowy 5,5 m 4,9 m

rodzaj zabudowy mieszkaniowo jednorodzinna

2 1
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L Aeq D L Aeq N

65 56

61 56

61 56

61 56

65 56

65 56

61 56

P2

P6

P4

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr AŚ/S/

IX. Kwalifikacja terenów

obszar podstawa kwalifikacji kwalifikacja terenu

dopuszczalne 

poziomy hałasu 

[dB]

Informacja o faktycznym zagospodarowaniu: 

pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin z 

dnia 04.11.2016, 

znak: 428935/05/2016

tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży

Informacja o faktycznym zagospodarowaniu: 

pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin z 

dnia 30.06.2016, znak: 428935/05/2016

tereny zabudowy zagrodowej

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MPZP miasta Lublin - część V C w obszarze 

położonym pomiędzy ul. Willową, ul. 

Sławinkowską, ul. Poligonową i 

projektowaną ulicą Zelwerowicza - Uchwała 

Nr 661/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 

20 grudnia 2012 r.

tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej

P6A

P11

Informacja o faktycznym zagospodarowaniu: 

pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin z 

dnia 30.06.2016, znak: 428935/05/2016

tereny zabudowy zagrodowej

MPZP miasta Lublin - część V C w obszarze 

położonym pomiędzy ul. Willową, ul. 

Sławinkowską, ul. Poligonową i 

projektowaną ulicą Zelwerowicza - Uchwała 

Nr 661/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 

20 grudnia 2012 r.

P10

P9
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Lp.

1.

2.

Sprawozdanie autoryzował

data i podpis

UWAGA: Wyznaczona niepewność oraz sam wynik są właściwie jedynie dla badanego zjawiska. Sprawozdanie może być kopiowane jedynie 
w całości, inna forma wykorzystania wyników jest dopuszczalna po uzyskaniu zgody Działu Analiz Środowiskowych.
Zamawiający ma prawo wnieść pisemną skargę dotyczącą sprawozdania z badań. 
Dział AŚ zobowiązuje się do rozpatrzenia skargi w terminie 2 tygodni od momentu jej otrzymania. - KONIEC SPRAWOZDANIA -

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr AŚ/S/

mgr inż. Damian Owcarz

X. Ujęcia graficzne (szkice, wycinki map, wycinki MPZP)

Wykonawcy pomiarów:
Imię i nazwisko Podpis

dr Andrzej Migaszewski
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Egz. nr 5

2016 - 10 / 24

ZLECENIODAWCA:

Numer zlecenia:

Lp.

1

2

3

÷
÷

numer data ważn. 13.07.2018

numer data ważn. 15.11.2017

DZIAŁ ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH

ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce, tel. (+ 48 41) 348-06-60, fax  (+ 48 41) 348-96-00

info@hydrogeotechnika.pl, www.hydrogeotechnika.pl

Zał. Nr 3 do rozp. Min. Środowiska z 16.06.2011 r. (Dz.U. Nr 140 poz. 824) - procedura ciągłej rejestracji hałasu 
wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg  publicznych w czasie odniesienia t

II. Obiekt badań

Nr protokołu: AŚ/H/

Analiza porealizacyjna dla drogi dojazdowej do węzła drogowego „Lublin 

Czechów” (Jakubowice) obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg 

ekspresowych S12, S17 i S19 odcinek od ul. Willowej do granicy miasta

 /Zadanie 1/

Numer usługi:

PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU

16:21

I. Zarządzający obiektem

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Starszy specjalista ds. badań środowiskowych

---

SM/039/2016

13/2016

VII. Wyposażenie pomiarowe 

17.10.2016 18.10.2016
16:21

VI. Procedura pomiarowa

Data wykonania badań:

SVANTEK

typ urządzenia SVAN 955 nr seryjny 27430

Kalibrator akustyczny

IV. Miejsce wykonania pomiarów

dr Andrzej Migaszewski

III. Zespół pomiarowy
Stanowisko służboweNazwisko i imię

mgr inż. Damian Owcarz Specjalista ds. badań środowiskowych

nazwa firmy SVANTEK

typ przedwzmacniacza SV12L nr fabryczny 30286

Analizator akustyczny nazwa firmy

typ urządzenia SV30A nr seryjny 17724

świadectwo wzorcowania 597/01/2015 data wykonania wz. 16.11.2015

świadectwo wzorcowania 371/02/2016 data wykonania wz. 14.07.2016

typ mikrofonu 7052E nr fabryczny 52121

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

Godziny wykonania badań:

V. Data i czas wykonywania pomiarów

(A) - metoda 

akredytowana

---

Miejsce wykonania badań:

(A)

Lublin, ul. Poligonowa 80C

Temat:

Ulice: Poligonowa oraz Bohaterów Września w Lublinie (DW Nr 809) na odcinku od 

ul. Willowej do granicy miasta
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51 16 42,2 22 31 32,1

profil 1

profil 2

profil 3

nr

nr

nr

nr

XII. Wyniki pomiarów poziomu dźwięku

Nr protokołu: AŚ/H/PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU

IX. Lokalizacja punktu pomiarowego

2016-10/24

obiekty odbijające i załamujące fale 

akustyczne

22:00 ÷ 06:00

VIII. Charakterystyka terenu, na którym prowadzono pomiary hałasu

Wyposażenie wykorzystane do określenia usytuowania punktu pomiarowego

65

46,8 39,2

płaskieukształtowanie terenu

brak

zagospodarowanie terenu budynek mieszkalny 1-kondygnacyjny

mikrofon 

pojemnościowy 

wszechkierunkowy

podstawa 

kwalifikacji

pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30.06.2016, 

znak: 428935/05/2016

GPSMAP 60CSx (AŚ/C/01)

06:00 ÷ 22:00 56,6 52,7

---

faktyczne zagospodarowanie - zabudowa zagrodowa

krok buforu 1 sek.

---

X. Parametry ustawienia przyrządów pomiarowych

charakterystyka 

korekcyjna
stała czasowwa zakres pomiarowy

charakterystyka 

miikrofonu

Wynik sprawdzenia toru 

pomiarowego

odległość od źródła

[m]

odległość punktu od 

elewacji budynku [m]

2,2 124,1 0,9

dopuszczalny poziom hałasu [dB]
L Aeq D

L Aeq N 56

klasyfikacja terenu wg MPZP

Dalmierz laserowy Leica DISTO A5 (AŚ/C/02/So)

stała czasu 

próbkowania

oznaczenie punktu 

pomiarowego

współrzędne geograficzne punktu

P2

0685/AC/16 wydane

9,3 3,4

brak opadów

79,7

wydane 16.08.2016

szerokość długość

wysokość n.p.t.

[m]

------ ---

24 - 135 dB

---

A

---

FAST

---

przed pomiarem:

po pomiarze

93,6

93,8

Czas odniesienia T
Zmierzona wartość poziomu dźwięku A 

z tłem akustycznym L Aeq0 T [dB]
Poziom statystyczny L 95 [dB]

inne spostrzeżenia 

Vantage VUE 6250EU

ME130828008

świadectwa wzorcowania

467/A/16 wydane 24.08.2016

1733/AH/16

1008,7 1001,8 1005,3

stan pogody w okresie 

wyk. pomiaru
dobry

ciśnienie atm. (hPa)

pr. i kier. wiatru m/s/°

temp. otoczenia °C

wilgotność wzgl. %

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu wprowadzanego do śroodowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych

typ

XI. Warunki meteorologiczne

Stacja meteo

Wyniki pomiarów warunków meteorologicznych:

17/18.10.2016, godz.16:20 ÷ 16:20

4/202 0,4/67 1,9/118

wartości mierzone maksymalne minimalne średnie

18.08.2016

2371/AT/16 wydane 19.08.2016

nr fab. 5,6

86 61
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PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU Nr protokołu: AŚ/H/ 2016-10/24

XIII. Szkic pomiarowy

UWAGA: Wyniki pomiarów są właściwie jedynie dla badanego zjawiska. Protokół pomiarowy może być kopiowany jedynie w całości, inna forma 
wykorzystania wyników jest dopuszczalna po uzyskaniu zgody Działu Analiz Środowiskowych.
Zamawiający ma prawo wnieść pisemną skargę dotyczącą protokołu pomiarowego. 
Dział AŚ zobowiązuje się do rozpatrzenia skargi w terminie 2 tygodni od momentu jej otrzymania. - KONIEC PROTOKOŁU -

Osoba odpowiedzialna za realizację pomiarów Protokół autoryzował

data i podpis data i podpis
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Egz. nr 5

2016 - 10 / 25

ZLECENIODAWCA:

Numer zlecenia:

Lp.

1

2

3

÷
÷

numer data ważn. 12.11.2017

numer data ważn. 15.11.2017

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

Godziny wykonania badań:

V. Data i czas wykonywania pomiarów

(A) - metoda 

akredytowana

---

Miejsce wykonania badań:

(A)

Lublin, ul. Mineralna 34

Temat:

Ulice: Poligonowa oraz Bohaterów Września w Lublinie (DW Nr 809) na odcinku od 

ul. Willowej do granicy miasta

świadectwo wzorcowania 596/02/2015 data wykonania wz. 13.11.2015

typ mikrofonu 40AN nr fabryczny 73463

typ urządzenia SV30A nr seryjny 17724

świadectwo wzorcowania 597/01/2015 data wykonania wz. 16.11.2015

Kalibrator akustyczny

IV. Miejsce wykonania pomiarów

dr Andrzej Migaszewski

III. Zespół pomiarowy
Stanowisko służboweNazwisko i imię

mgr inż. Damian Owcarz Specjalista ds. badań środowiskowych

nazwa firmy SVANTEK

typ przedwzmacniacza SV11 nr fabryczny 11840

Analizator akustyczny nazwa firmy SVANTEK

typ urządzenia SVAN 945A nr seryjny 11949

VII. Wyposażenie pomiarowe 

17.10.2016 18.10.2016
14:09

VI. Procedura pomiarowa

Data wykonania badań:

DZIAŁ ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH

ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce, tel. (+ 48 41) 348-06-60, fax  (+ 48 41) 348-96-00

info@hydrogeotechnika.pl, www.hydrogeotechnika.pl

Zał. Nr 3 do rozp. Min. Środowiska z 16.06.2011 r. (Dz.U. Nr 140 poz. 824) - procedura ciągłej rejestracji hałasu 
wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg  publicznych w czasie odniesienia t

II. Obiekt badań

Nr protokołu: AŚ/H/

Analiza porealizacyjna dla drogi dojazdowej do węzła drogowego „Lublin 

Czechów” (Jakubowice) obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg 

ekspresowych S12, S17 i S19 odcinek od ul. Willowej do granicy miasta

 /Zadanie 1/

Numer usługi:

PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU

14:09

I. Zarządzający obiektem

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Starszy specjalista ds. badań środowiskowych

---

SM/039/2016

13/2016
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51 15 43,9 22 31 41,2

profil 1

profil 2

profil 3

nr

nr

nr

nr

XII. Wyniki pomiarów poziomu dźwięku

pr. i kier. wiatru m/s/°

temp. otoczenia °C

wilgotność wzgl. %

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu wprowadzanego do śroodowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych

typ

XI. Warunki meteorologiczne

Stacja meteo

Wyniki pomiarów warunków meteorologicznych:

17/18.10.2016, godz.14:05 ÷ 14:05

4/202 0,4/67 1,9/119

wartości mierzone maksymalne minimalne średnie

18.08.2016

2371/AT/16 wydane 19.08.2016

nr fab. 5,8

86 51

przed pomiarem:

po pomiarze

93,7

94,1

Czas odniesienia T
Zmierzona wartość poziomu dźwięku A 

z tłem akustycznym L Aeq0 T [dB]
Poziom statystyczny L 95 [dB]

inne spostrzeżenia 

Vantage VUE 6250EU

ME130828008

świadectwa wzorcowania

467/A/16 wydane 24.08.2016

1733/AH/16

1008,7 1002,2 1005,9

stan pogody w okresie 

wyk. pomiaru
dobry

ciśnienie atm. (hPa)

szerokość długość

wysokość n.p.t.

[m]

------ ---

24 - 135 dB

---

A

---

FAST

---

0685/AC/16 wydane

11,7 3,4

brak opadów

77,5

wydane 16.08.2016

faktyczne zagospodarowanie - tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży

krok buforu 1 sek.

---

X. Parametry ustawienia przyrządów pomiarowych

charakterystyka 

korekcyjna
stała czasowwa zakres pomiarowy

charakterystyka 

miikrofonu

Wynik sprawdzenia toru 

pomiarowego

odległość od źródła

[m]

odległość punktu od 

elewacji budynku [m]

6,5 54,2 0,8

dopuszczalny poziom hałasu [dB]
L Aeq D

L Aeq N 56

klasyfikacja terenu wg MPZP

Dalmierz laserowy Leica DISTO A5 (AŚ/C/02/So)

stała czasu 

próbkowania

oznaczenie punktu 

pomiarowego

współrzędne geograficzne punktu

P4

Nr protokołu: AŚ/H/PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU

IX. Lokalizacja punktu pomiarowego

2016-10/25

obiekty odbijające i załamujące fale 

akustyczne

22:00 ÷ 06:00

VIII. Charakterystyka terenu, na którym prowadzono pomiary hałasu

Wyposażenie wykorzystane do określenia usytuowania punktu pomiarowego

61

49,9 36,9

płaskieukształtowanie terenu

ekran akustyczny

zagospodarowanie terenu budynek mieszkalny 1-kondygnacyjny

mikrofon 

pojemnościowy 

wszechkierunkowy

podstawa 

kwalifikacji

pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin z dnia 04.11.2016, 

znak: 428935/05/2016

GPSMAP 60CSx (AŚ/C/01)

06:00 ÷ 22:00 59,1 53,7

---
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PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU Nr protokołu: AŚ/H/ 2016-10/25

XIII. Szkic pomiarowy

UWAGA: Wyniki pomiarów są właściwie jedynie dla badanego zjawiska. Protokół pomiarowy może być kopiowany jedynie w całości, inna forma 
wykorzystania wyników jest dopuszczalna po uzyskaniu zgody Działu Analiz Środowiskowych.
Zamawiający ma prawo wnieść pisemną skargę dotyczącą protokołu pomiarowego. 
Dział AŚ zobowiązuje się do rozpatrzenia skargi w terminie 2 tygodni od momentu jej otrzymania. - KONIEC PROTOKOŁU -

Osoba odpowiedzialna za realizację pomiarów Protokół autoryzował

data i podpis data i podpis
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Egz. nr 5

2016 - 10 / 26

ZLECENIODAWCA:

Numer zlecenia:

Lp.

1

2

3

÷
÷

numer data ważn. 12.11.2017

numer data ważn. 15.11.2017

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

Godziny wykonania badań:

V. Data i czas wykonywania pomiarów

(A) - metoda 

akredytowana

---

Miejsce wykonania badań:

(A)

Lublin, ul. Poligonowa 22

Temat:

Ulice: Poligonowa oraz Bohaterów Września w Lublinie (DW Nr 809) na odcinku od 

ul. Willowej do granicy miasta

IV. Miejsce wykonania pomiarów

dr Andrzej Migaszewski

III. Zespół pomiarowy
Stanowisko służboweNazwisko i imię

mgr inż. Damian Owcarz

świadectwo wzorcowania 597/01/2015 data wykonania wz. 16.11.2015

SV11 nr fabryczny 5604

typ urządzenia SV30A nr seryjny 17724

świadectwo wzorcowania 595/02/2015 data wykonania wz. 13.11.2015

Kalibrator akustyczny nazwa firmy SVANTEK

Analizator akustyczny nazwa firmy SVANTEK

typ urządzenia SVAN 945A nr seryjny 5031

typ mikrofonu 40AN nr fabryczny 41258

typ przedwzmacniacza

Specjalista ds. badań środowiskowych

VII. Wyposażenie pomiarowe 

17.10.2016 18.10.2016
15:55

VI. Procedura pomiarowa

Data wykonania badań:

DZIAŁ ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH

ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce, tel. (+ 48 41) 348-06-60, fax  (+ 48 41) 348-96-00

info@hydrogeotechnika.pl, www.hydrogeotechnika.pl

Zał. Nr 3 do rozp. Min. Środowiska z 16.06.2011 r. (Dz.U. Nr 140 poz. 824) - procedura ciągłej rejestracji hałasu 
wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg  publicznych w czasie odniesienia t

II. Obiekt badań

Nr protokołu: AŚ/H/

Analiza porealizacyjna dla drogi dojazdowej do węzła drogowego „Lublin 

Czechów” (Jakubowice) obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg 

ekspresowych S12, S17 i S19 odcinek od ul. Willowej do granicy miasta

 /Zadanie 1/

Numer usługi:

PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU

15:55

I. Zarządzający obiektem

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Starszy specjalista ds. badań środowiskowych

---

SM/039/2016

13/2016
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51 16 5,4 22 31 42,2

profil 1

profil 2

profil 3

nr

nr

nr

nr

XII. Wyniki pomiarów poziomu dźwięku

pr. i kier. wiatru m/s/°

temp. otoczenia °C

wilgotność wzgl. %

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu wprowadzanego do śroodowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych

typ

XI. Warunki meteorologiczne

Stacja meteo

Wyniki pomiarów warunków meteorologicznych:

17/18.10.2016, godz.15:55 ÷ 15:55

4/202 0,4/67 1,9/119

wartości mierzone maksymalne minimalne średnie

18.08.2016

2371/AT/16 wydane 19.08.2016

nr fab. 5,6

86 59,1

przed pomiarem:

po pomiarze

93,8

93,8

Czas odniesienia T
Zmierzona wartość poziomu dźwięku A 

z tłem akustycznym L Aeq0 T [dB]
Poziom statystyczny L 95 [dB]

inne spostrzeżenia 

Vantage VUE 6250EU

ME130828008

świadectwa wzorcowania

467/A/16 wydane 24.08.2016

1733/AH/16

1008,7 1001,9 1005,5

stan pogody w okresie 

wyk. pomiaru
dobry

ciśnienie atm. (hPa)

szerokość długość

wysokość n.p.t.

[m]

------ ---

24 - 135 dB

---

A

---

FAST

---

0685/AC/16 wydane

9,4 3,4

brak opadów

79,3

wydane 16.08.2016

MPZP miasta Lublin - część V C w obszarze położonym pomiędzy ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową i 

projektowaną ulicą Zelwerowicza - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

krok buforu 1 sek.

---

X. Parametry ustawienia przyrządów pomiarowych

charakterystyka 

korekcyjna
stała czasowwa zakres pomiarowy

charakterystyka 

miikrofonu

Wynik sprawdzenia toru 

pomiarowego

odległość od źródła

[m]

odległość punktu od 

elewacji budynku [m]

2,1 19,2 1,8

dopuszczalny poziom hałasu [dB]
L Aeq D

L Aeq N 56

klasyfikacja terenu wg MPZP

Dalmierz laserowy Leica DISTO A5 (AŚ/C/02/So)

stała czasu 

próbkowania

oznaczenie punktu 

pomiarowego

współrzędne geograficzne punktu

P6

Nr protokołu: AŚ/H/PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU

IX. Lokalizacja punktu pomiarowego

2016-10/26

obiekty odbijające i załamujące fale 

akustyczne

22:00 ÷ 06:00

VIII. Charakterystyka terenu, na którym prowadzono pomiary hałasu

Wyposażenie wykorzystane do określenia usytuowania punktu pomiarowego

61

46,4 38,3

płaskieukształtowanie terenu

ekran akustyczny (mieszany)

zagospodarowanie terenu budynek mieszkalny 1-kondygnacyjny

mikrofon 

pojemnościowy 

wszechkierunkowy

podstawa 

kwalifikacji
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 r.

GPSMAP 60CSx (AŚ/C/01)

06:00 ÷ 22:00 58,0 52,2

---
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PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU Nr protokołu: AŚ/H/ 2016-10/26

XIII. Szkic pomiarowy

UWAGA: Wyniki pomiarów są właściwie jedynie dla badanego zjawiska. Protokół pomiarowy może być kopiowany jedynie w całości, inna forma 
wykorzystania wyników jest dopuszczalna po uzyskaniu zgody Działu Analiz Środowiskowych.
Zamawiający ma prawo wnieść pisemną skargę dotyczącą protokołu pomiarowego. 
Dział AŚ zobowiązuje się do rozpatrzenia skargi w terminie 2 tygodni od momentu jej otrzymania. - KONIEC PROTOKOŁU -

Osoba odpowiedzialna za realizację pomiarów Protokół autoryzował

data i podpis data i podpis
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Egz. nr 5

2016 - 10 / 27

ZLECENIODAWCA:

Numer zlecenia:

Lp.

1

2

3

÷
÷

numer data ważn. 29.10.2017

numer data ważn. 15.11.2017

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

Godziny wykonania badań:

V. Data i czas wykonywania pomiarów

(A) - metoda 

akredytowana

---

Miejsce wykonania badań:

(A)

Lublin, ul. Poligonowa 24A

Temat:

Ulice: Poligonowa oraz Bohaterów Września w Lublinie (DW Nr 809) na odcinku od 

ul. Willowej do granicy miasta

IV. Miejsce wykonania pomiarów

dr Andrzej Migaszewski

III. Zespół pomiarowy
Stanowisko służboweNazwisko i imię

mgr inż. Damian Owcarz

świadectwo wzorcowania 597/01/2015 data wykonania wz. 16.11.2015

SV18 nr fabryczny 51919

typ urządzenia SV30A nr seryjny 17724

świadectwo wzorcowania 549/02/2015 data wykonania wz. 30.10.2015

Kalibrator akustyczny nazwa firmy SVANTEK

Analizator akustyczny nazwa firmy SVANTEK

typ urządzenia SVAN 971 nr seryjny 51660

typ mikrofonu 7052E nr fabryczny 61409

typ przedwzmacniacza

Specjalista ds. badań środowiskowych

VII. Wyposażenie pomiarowe 

17.10.2016 18.10.2016
17:27

VI. Procedura pomiarowa

Data wykonania badań:

DZIAŁ ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH

ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce, tel. (+ 48 41) 348-06-60, fax  (+ 48 41) 348-96-00

info@hydrogeotechnika.pl, www.hydrogeotechnika.pl

Zał. Nr 3 do rozp. Min. Środowiska z 16.06.2011 r. (Dz.U. Nr 140 poz. 824) - procedura ciągłej rejestracji hałasu 
wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg  publicznych w czasie odniesienia t

II. Obiekt badań

Nr protokołu: AŚ/H/

Analiza porealizacyjna dla drogi dojazdowej do węzła drogowego „Lublin 

Czechów” (Jakubowice) obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg 

ekspresowych S12, S17 i S19 odcinek od ul. Willowej do granicy miasta

 /Zadanie 1/

Numer usługi:

PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU

17:27

I. Zarządzający obiektem

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Starszy specjalista ds. badań środowiskowych

---

SM/039/2016

13/2016
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° ' " ° ' "

51 16 6,4 22 31 42,1

profil 1

profil 2

profil 3

nr

nr

nr

nr

XII. Wyniki pomiarów poziomu dźwięku

pr. i kier. wiatru m/s/°

temp. otoczenia °C

wilgotność wzgl. %

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu wprowadzanego do śroodowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych

typ

XI. Warunki meteorologiczne

Stacja meteo

Wyniki pomiarów warunków meteorologicznych:

17/18.10.2016, godz.15:25 ÷ 15:25

4/202 0,4/67 1,9/119

wartości mierzone maksymalne minimalne średnie

18.08.2016

2371/AT/16 wydane 19.08.2016

nr fab. 5,6

86 56,9

przed pomiarem:

po pomiarze

93,8

93,8

Czas odniesienia T
Zmierzona wartość poziomu dźwięku A 

z tłem akustycznym L Aeq0 T [dB]
Poziom statystyczny L 95 [dB]

inne spostrzeżenia 

Vantage VUE 6250EU

ME130828008

świadectwa wzorcowania

467/A/16 wydane 24.08.2016

1733/AH/16

1008,7 1001,9 1005,6

stan pogody w okresie 

wyk. pomiaru
dobry

ciśnienie atm. (hPa)

szerokość długość

wysokość n.p.t.

[m]

------ ---

24 - 135 dB

---

A

---

FAST

---

0685/AC/16 wydane

10,0 3,4

brak opadów

78,9

wydane 16.08.2016

MPZP miasta Lublin - część V C w obszarze położonym pomiędzy ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową i 

projektowaną ulicą Zelwerowicza - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

krok buforu 1 sek.

---

X. Parametry ustawienia przyrządów pomiarowych

charakterystyka 

korekcyjna
stała czasowwa zakres pomiarowy

charakterystyka 

miikrofonu

Wynik sprawdzenia toru 

pomiarowego

odległość od źródła

[m]

odległość punktu od 

elewacji budynku [m]

4,3 19,5 1,5

dopuszczalny poziom hałasu [dB]
L Aeq D

L Aeq N 56

klasyfikacja terenu wg MPZP

Dalmierz laserowy Leica DISTO A5 (AŚ/C/02/So)

stała czasu 

próbkowania

oznaczenie punktu 

pomiarowego

współrzędne geograficzne punktu

P6A

Nr protokołu: AŚ/H/PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU

IX. Lokalizacja punktu pomiarowego

2016-10/27

obiekty odbijające i załamujące fale 

akustyczne

22:00 ÷ 06:00

VIII. Charakterystyka terenu, na którym prowadzono pomiary hałasu

Wyposażenie wykorzystane do określenia usytuowania punktu pomiarowego

61

52,5 40,2

płaskieukształtowanie terenu

ekran akustyczny (mieszany)

zagospodarowanie terenu budynek mieszkalny 2-kondygnacyjny

mikrofon 

pojemnościowy 

wszechkierunkowy

podstawa 

kwalifikacji

Uchwała Nr 661/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin 

z dnia 20 grudnia 2012 r.

GPSMAP 60CSx (AŚ/C/01)

06:00 ÷ 22:00 62,6 55,7

---
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PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU Nr protokołu: AŚ/H/ 2016-10/27

XIII. Szkic pomiarowy

UWAGA: Wyniki pomiarów są właściwie jedynie dla badanego zjawiska. Protokół pomiarowy może być kopiowany jedynie w całości, inna forma 
wykorzystania wyników jest dopuszczalna po uzyskaniu zgody Działu Analiz Środowiskowych.
Zamawiający ma prawo wnieść pisemną skargę dotyczącą protokołu pomiarowego. 
Dział AŚ zobowiązuje się do rozpatrzenia skargi w terminie 2 tygodni od momentu jej otrzymania. - KONIEC PROTOKOŁU -

Osoba odpowiedzialna za realizację pomiarów Protokół autoryzował

data i podpis data i podpis
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Egz. nr 5

2016 - 10 / 28

ZLECENIODAWCA:

Numer zlecenia:

Lp.

1

2

3

÷
÷

numer data ważn. 04.08.2017

numer data ważn. 15.11.2017

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

Godziny wykonania badań:

V. Data i czas wykonywania pomiarów

(A) - metoda 

akredytowana

---

Miejsce wykonania badań:

(A)

Lublin, ul. Poligonowa 80A

Temat:

Ulice: Poligonowa oraz Bohaterów Września w Lublinie (DW Nr 809) na odcinku od 

ul. Willowej do granicy miasta

IV. Miejsce wykonania pomiarów

dr Andrzej Migaszewski

III. Zespół pomiarowy
Stanowisko służboweNazwisko i imię

mgr inż. Damian Owcarz

świadectwo wzorcowania 597/01/2015 data wykonania wz. 16.11.2015

SV12L nr fabryczny 32343

typ urządzenia SV30A nr seryjny 17724

świadectwo wzorcowania 381/02/2015 data wykonania wz. 05.08.2015

Kalibrator akustyczny nazwa firmy SVANTEK

Analizator akustyczny nazwa firmy SVANTEK

typ urządzenia SVAN 955 nr seryjny 28854

typ mikrofonu 7052E nr fabryczny 54630

typ przedwzmacniacza

Specjalista ds. badań środowiskowych

VII. Wyposażenie pomiarowe 

17.10.2016 18.10.2016
17:25

VI. Procedura pomiarowa

Data wykonania badań:

DZIAŁ ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH

ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce, tel. (+ 48 41) 348-06-60, fax  (+ 48 41) 348-96-00

info@hydrogeotechnika.pl, www.hydrogeotechnika.pl

Zał. Nr 3 do rozp. Min. Środowiska z 16.06.2011 r. (Dz.U. Nr 140 poz. 824) - procedura ciągłej rejestracji hałasu 
wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg  publicznych w czasie odniesienia t

II. Obiekt badań

Nr protokołu: AŚ/H/

Analiza porealizacyjna dla drogi dojazdowej do węzła drogowego „Lublin 

Czechów” (Jakubowice) obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg 

ekspresowych S12, S17 i S19 odcinek od ul. Willowej do granicy miasta

 /Zadanie 1/

Numer usługi:

PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU

17:25

I. Zarządzający obiektem

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Starszy specjalista ds. badań środowiskowych

---

SM/039/2016

13/2016
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51 16 42,9 22 31 39,0

profil 1

profil 2

profil 3

nr

nr

nr

nr

XII. Wyniki pomiarów poziomu dźwięku

pr. i kier. wiatru m/s/°

temp. otoczenia °C

wilgotność wzgl. %

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu wprowadzanego do śroodowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych

typ

XI. Warunki meteorologiczne

Stacja meteo

Wyniki pomiarów warunków meteorologicznych:

17/18.10.2016, godz.17:25 ÷ 17:25

3,6/135 0,4/67 1,9/118

wartości mierzone maksymalne minimalne średnie

18.08.2016

2371/AT/16 wydane 19.08.2016

nr fab. 5,5

86 66

przed pomiarem:

po pomiarze

93,8

93,8

Czas odniesienia T
Zmierzona wartość poziomu dźwięku A 

z tłem akustycznym L Aeq0 T [dB]
Poziom statystyczny L 95 [dB]

inne spostrzeżenia 

Vantage VUE 6250EU

ME130828008

świadectwa wzorcowania

467/A/16 wydane 24.08.2016

1733/AH/16

1008,7 1001,6 1005,0

stan pogody w okresie 

wyk. pomiaru
dobry

ciśnienie atm. (hPa)

szerokość długość

wysokość n.p.t.

[m]

------ ---

24 - 135 dB

---

A

---

FAST

---

0685/AC/16 wydane

9,1 3,4

brak opadów

80,6

wydane 16.08.2016

faktyczne zagospodarowanie - tereny zabudowy zagrodowej

krok buforu 1 sek.

---

X. Parametry ustawienia przyrządów pomiarowych

charakterystyka 

korekcyjna
stała czasowwa zakres pomiarowy

charakterystyka 

miikrofonu

Wynik sprawdzenia toru 

pomiarowego

odległość od źródła

[m]

odległość punktu od 

elewacji budynku [m]

4,0 64,0 1,0

dopuszczalny poziom hałasu [dB]
L Aeq D

L Aeq N 56

klasyfikacja terenu wg MPZP

Dalmierz laserowy Leica DISTO A5 (AŚ/C/02/So)

stała czasu 

próbkowania

oznaczenie punktu 

pomiarowego

współrzędne geograficzne punktu

P9

Nr protokołu: AŚ/H/PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU

IX. Lokalizacja punktu pomiarowego

2016-10/28

obiekty odbijające i załamujące fale 

akustyczne

22:00 ÷ 06:00

VIII. Charakterystyka terenu, na którym prowadzono pomiary hałasu

Wyposażenie wykorzystane do określenia usytuowania punktu pomiarowego

65

46,0 37,1

płaskieukształtowanie terenu

częściowo ekran

zagospodarowanie terenu budynek mieszkalny 1-kondygnacyjny

mikrofon 

pojemnościowy 

wszechkierunkowy

podstawa 

kwalifikacji

pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30.06.2016, 

znak: 428935/05/2016

GPSMAP 60CSx (AŚ/C/01)

06:00 ÷ 22:00 56,3 49,0

---
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PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU Nr protokołu: AŚ/H/ 2016-10/28

XIII. Szkic pomiarowy

UWAGA: Wyniki pomiarów są właściwie jedynie dla badanego zjawiska. Protokół pomiarowy może być kopiowany jedynie w całości, inna forma 
wykorzystania wyników jest dopuszczalna po uzyskaniu zgody Działu Analiz Środowiskowych.
Zamawiający ma prawo wnieść pisemną skargę dotyczącą protokołu pomiarowego. 
Dział AŚ zobowiązuje się do rozpatrzenia skargi w terminie 2 tygodni od momentu jej otrzymania. - KONIEC PROTOKOŁU -

Osoba odpowiedzialna za realizację pomiarów Protokół autoryzował

data i podpis data i podpis
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Egz. nr 5

2016 - 10 / 29

ZLECENIODAWCA:

Numer zlecenia:

Lp.

1

2

3

÷
÷

numer data ważn. 04.08.2017

numer data ważn. 15.11.2017

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

Godziny wykonania badań:

V. Data i czas wykonywania pomiarów

(A) - metoda 

akredytowana

---

Miejsce wykonania badań:

(A)

Lublin, ul. Poligonowa 78B

Temat:

Ulice: Poligonowa oraz Bohaterów Września w Lublinie (DW Nr 809) na odcinku od 

ul. Willowej do granicy miasta

IV. Miejsce wykonania pomiarów

dr Andrzej Migaszewski

III. Zespół pomiarowy
Stanowisko służboweNazwisko i imię

mgr inż. Damian Owcarz

świadectwo wzorcowania 597/01/2015 data wykonania wz. 16.11.2015

SV11 nr fabryczny 11878

typ urządzenia SV30A nr seryjny 17724

świadectwo wzorcowania 382/02/2015 data wykonania wz. 05.08.2015

Kalibrator akustyczny nazwa firmy SVANTEK

Analizator akustyczny nazwa firmy SVANTEK

typ urządzenia SVAN 945A nr seryjny 11959

typ mikrofonu 40AN nr fabryczny 63860

typ przedwzmacniacza

Specjalista ds. badań środowiskowych

VII. Wyposażenie pomiarowe 

17.10.2016 18.10.2016
17:21

VI. Procedura pomiarowa

Data wykonania badań:

DZIAŁ ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH

ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce, tel. (+ 48 41) 348-06-60, fax  (+ 48 41) 348-96-00

info@hydrogeotechnika.pl, www.hydrogeotechnika.pl

Zał. Nr 3 do rozp. Min. Środowiska z 16.06.2011 r. (Dz.U. Nr 140 poz. 824) - procedura ciągłej rejestracji hałasu 
wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg  publicznych w czasie odniesienia t

II. Obiekt badań

Nr protokołu: AŚ/H/

Analiza porealizacyjna dla drogi dojazdowej do węzła drogowego „Lublin 

Czechów” (Jakubowice) obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg 

ekspresowych S12, S17 i S19 odcinek od ul. Willowej do granicy miasta

 /Zadanie 1/

Numer usługi:

PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU

17:21

I. Zarządzający obiektem

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Starszy specjalista ds. badań środowiskowych

---

SM/039/2016

13/2016

Formularz nr F01/I-01/AŚ-PB Obowiązuje od 05.03.2014r. Strona 1/3



° ' " ° ' "

51 16 40,8 22 31 39,4

profil 1

profil 2

profil 3

nr

nr

nr

nr

XII. Wyniki pomiarów poziomu dźwięku

pr. i kier. wiatru m/s/°

temp. otoczenia °C

wilgotność wzgl. %

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu wprowadzanego do śroodowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych

typ

XI. Warunki meteorologiczne

Stacja meteo

Wyniki pomiarów warunków meteorologicznych:

17/18.10.2016, godz.17:25 ÷ 17:25

3,6/135 0,4/67 1,9/118

wartości mierzone maksymalne minimalne średnie

18.08.2016

2371/AT/16 wydane 19.08.2016

nr fab. 5,5

86 66

przed pomiarem:

po pomiarze

93,8

93,7

Czas odniesienia T
Zmierzona wartość poziomu dźwięku A 

z tłem akustycznym L Aeq0 T [dB]
Poziom statystyczny L 95 [dB]

inne spostrzeżenia 

Vantage VUE 6250EU

ME130828008

świadectwa wzorcowania

467/A/16 wydane 24.08.2016

1733/AH/16

1008,7 1001,6 1005,0

stan pogody w okresie 

wyk. pomiaru
dobry

ciśnienie atm. (hPa)

szerokość długość

wysokość n.p.t.

[m]

------ ---

24 - 135 dB

---

A

---

FAST

---

0685/AC/16 wydane

9,1 3,4

brak opadów

80,6

wydane 16.08.2016

faktyczne zagospodarowanie - tereny zabudowy zagrodowej

krok buforu 1 sek.

---

X. Parametry ustawienia przyrządów pomiarowych

charakterystyka 

korekcyjna
stała czasowwa zakres pomiarowy

charakterystyka 

miikrofonu

Wynik sprawdzenia toru 

pomiarowego

odległość od źródła

[m]

odległość punktu od 

elewacji budynku [m]

5,5 64,0 0,9

dopuszczalny poziom hałasu [dB]
L Aeq D

L Aeq N 56

klasyfikacja terenu wg MPZP

Dalmierz laserowy Leica DISTO A5 (AŚ/C/02/So)

stała czasu 

próbkowania

oznaczenie punktu 

pomiarowego

współrzędne geograficzne punktu

P10

Nr protokołu: AŚ/H/PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU

IX. Lokalizacja punktu pomiarowego

2016-10/29

obiekty odbijające i załamujące fale 

akustyczne

22:00 ÷ 06:00

VIII. Charakterystyka terenu, na którym prowadzono pomiary hałasu

Wyposażenie wykorzystane do określenia usytuowania punktu pomiarowego

65

50,2 49,7

płaskieukształtowanie terenu

ekran akustyczny

zagospodarowanie terenu budynek mieszkalny 1-kondygnacyjny

mikrofon 

pojemnościowy 

wszechkierunkowy

podstawa 

kwalifikacji

pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30.06.2016, 

znak: 428935/05/2016

GPSMAP 60CSx (AŚ/C/01)

06:00 ÷ 22:00 60,6 55,6

---
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PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU Nr protokołu: AŚ/H/ 2016-10/29

XIII. Szkic pomiarowy

UWAGA: Wyniki pomiarów są właściwie jedynie dla badanego zjawiska. Protokół pomiarowy może być kopiowany jedynie w całości, inna forma 
wykorzystania wyników jest dopuszczalna po uzyskaniu zgody Działu Analiz Środowiskowych.
Zamawiający ma prawo wnieść pisemną skargę dotyczącą protokołu pomiarowego. 
Dział AŚ zobowiązuje się do rozpatrzenia skargi w terminie 2 tygodni od momentu jej otrzymania. - KONIEC PROTOKOŁU -

Osoba odpowiedzialna za realizację pomiarów Protokół autoryzował

data i podpis data i podpis
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Egz. nr 5

2016 - 10 / 30

ZLECENIODAWCA:

Numer zlecenia:

Lp.

1

2

3

÷
÷

numer data ważn. 14.01.2017

numer data ważn. 15.11.2017

DZIAŁ ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH

ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce, tel. (+ 48 41) 348-06-60, fax  (+ 48 41) 348-96-00

info@hydrogeotechnika.pl, www.hydrogeotechnika.pl

Zał. Nr 3 do rozp. Min. Środowiska z 16.06.2011 r. (Dz.U. Nr 140 poz. 824) - procedura ciągłej rejestracji hałasu 
wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg  publicznych w czasie odniesienia t

II. Obiekt badań

Nr protokołu: AŚ/H/

Analiza porealizacyjna dla drogi dojazdowej do węzła drogowego „Lublin 

Czechów” (Jakubowice) obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg 

ekspresowych S12, S17 i S19 odcinek od ul. Willowej do granicy miasta

 /Zadanie 1/

Numer usługi:

PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU

14:58

I. Zarządzający obiektem

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Starszy specjalista ds. badań środowiskowych

---

SM/039/2016

13/2016

Specjalista ds. badań środowiskowych

VII. Wyposażenie pomiarowe 

17.10.2016 18.10.2016
14:58

VI. Procedura pomiarowa

Data wykonania badań:

nazwa firmy SVANTEK

Analizator akustyczny nazwa firmy SVANTEK

typ urządzenia SVAN 955 nr seryjny 15207

typ mikrofonu 7052H nr fabryczny 40347

typ przedwzmacniacza

świadectwo wzorcowania 597/01/2015 data wykonania wz. 16.11.2015

SV12L nr fabryczny 18503

typ urządzenia SV30A nr seryjny 17724

świadectwo wzorcowania 95/2015 data wykonania wz. 15.01.2015

Kalibrator akustyczny

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

Godziny wykonania badań:

V. Data i czas wykonywania pomiarów

(A) - metoda 

akredytowana

---

Miejsce wykonania badań:

(A)

Lublin, ul. Poligonowa 64B

Temat:

Ulice: Poligonowa oraz Bohaterów Września w Lublinie (DW Nr 809) na odcinku od 

ul. Willowej do granicy miasta

IV. Miejsce wykonania pomiarów

dr Andrzej Migaszewski

III. Zespół pomiarowy
Stanowisko służboweNazwisko i imię

mgr inż. Damian Owcarz
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51 16 30,9 22 31 39,1

profil 1

profil 2

profil 3

nr

nr

nr

nr

XII. Wyniki pomiarów poziomu dźwięku

Nr protokołu: AŚ/H/PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU

IX. Lokalizacja punktu pomiarowego

2016-10/30

obiekty odbijające i załamujące fale 

akustyczne

22:00 ÷ 06:00

VIII. Charakterystyka terenu, na którym prowadzono pomiary hałasu

Wyposażenie wykorzystane do określenia usytuowania punktu pomiarowego

61

51,5 41,5

płaskieukształtowanie terenu

ekran akustyczny

zagospodarowanie terenu budynek mieszkalny 1-kondygnacyjny

mikrofon 

pojemnościowy 

wszechkierunkowy

podstawa 

kwalifikacji

Uchwała Nr 661/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin 

z dnia 20 grudnia 2012 r.

GPSMAP 60CSx (AŚ/C/01)

06:00 ÷ 22:00 60,6 55,1

---

MPZP miasta Lublin - część V C w obszarze położonym pomiędzy ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową i projektowaną ulicą 

Zelwerowicza - tereny zabudowy usługowej z dopuszczalną zabudową jednorodzinną

krok buforu 1 sek.

---

X. Parametry ustawienia przyrządów pomiarowych

charakterystyka 

korekcyjna
stała czasowwa zakres pomiarowy

charakterystyka 

miikrofonu

Wynik sprawdzenia toru 

pomiarowego

odległość od źródła

[m]

odległość punktu od 

elewacji budynku [m]

4,0 22,2 2,2

dopuszczalny poziom hałasu [dB]
L Aeq D

L Aeq N 56

klasyfikacja terenu wg MPZP

Dalmierz laserowy Leica DISTO A5 (AŚ/C/02/So)

stała czasu 

próbkowania

oznaczenie punktu 

pomiarowego

współrzędne geograficzne punktu

P11

0685/AC/16 wydane

10,5 3,4

brak opadów

78,5

wydane 16.08.2016

szerokość długość

wysokość n.p.t.

[m]

------ ---

24 - 135 dB

---

A

---

FAST

---

przed pomiarem:

po pomiarze

94,0

94,0

Czas odniesienia T
Zmierzona wartość poziomu dźwięku A 

z tłem akustycznym L Aeq0 T [dB]
Poziom statystyczny L 95 [dB]

inne spostrzeżenia 

Vantage VUE 6250EU

ME130828008

świadectwa wzorcowania

467/A/16 wydane 24.08.2016

1733/AH/16

1008,7 1002,0 1005,7

stan pogody w okresie 

wyk. pomiaru
dobry

ciśnienie atm. (hPa)

pr. i kier. wiatru m/s/°

temp. otoczenia °C

wilgotność wzgl. %

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu wprowadzanego do śroodowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych

typ

XI. Warunki meteorologiczne

Stacja meteo

Wyniki pomiarów warunków meteorologicznych:

17/18.10.2016, godz.15:00 ÷ 15:00

4/202 0,4/67 1,9/119

wartości mierzone maksymalne minimalne średnie

18.08.2016

2371/AT/16 wydane 19.08.2016

nr fab. 5,7

86 55,1
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PROTOKÓŁ POMIARU HAŁASU Nr protokołu: AŚ/H/ 2016-10/30

XIII. Szkic pomiarowy

UWAGA: Wyniki pomiarów są właściwie jedynie dla badanego zjawiska. Protokół pomiarowy może być kopiowany jedynie w całości, inna forma 
wykorzystania wyników jest dopuszczalna po uzyskaniu zgody Działu Analiz Środowiskowych.
Zamawiający ma prawo wnieść pisemną skargę dotyczącą protokołu pomiarowego. 
Dział AŚ zobowiązuje się do rozpatrzenia skargi w terminie 2 tygodni od momentu jej otrzymania. - KONIEC PROTOKOŁU -

Osoba odpowiedzialna za realizację pomiarów Protokół autoryzował

data i podpis data i podpis
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