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7'astępca Pľezyd enta Miasta

Zyrarđowa
Pl. Jana Pawla II Nľ 1
96-300 Żyrardőw

W odpowiędzi na pisnro z dnia 03.04.2017 r. (da1a wpłylvu do WIoŚ w Waľszawie
Delegatury w Płocku: 10.04.2017 r') w sprawie wykonania kontľolnych pomiaľów lrałasu
konrunikacyjnego emitowanego przez ľuc]r samochodowy z obwodnicy Miasta Żyraľdowa tj.
drogi kľajowej nĺ 50 infornruj ę, Że pracownicy WIoŚ w Waľszawie Delegatuľy w Płocku w dniu
24'05.2017 ľ. dokonali wizji terenowej posesji wskazanych w Paliskim piśmietj. działek przy

ulicy Bajkowej l1, ul. Boľówkowej 14 oraz u]. Wypoczynkowej 92 w
uwzględniaj ąc również posesj e zlokaljzowane w okol i cy pľzedmi otowych

p o

Żyrard'owie,

siadło ści.

PoryŻszę miejsca oddzielone są od obwodnicy miasta Żyrardowa pasem zieleni (lasem)
ograniczającym widzialnośó drogi klajowej

nr 50, co uniemożliwia wyznaczenie

punktu

pomiaľowego spełniającego wymagania ľefeľerrcyjnej metodyki wykonywania okĺesowych
pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowískaw związku z eksploatacją dľóg lub

linii kolejovvych.
Jak juŻ infoľmowano we wcześniejszej koľespondencji' w celu wykonania kontľolnych

porrriaľów hałasu emitowanego od obwodnicy Żyľardowa' tj. dľogi kľajowej nľ 50 naleŻy

wyznaczyi punkt pomiarowy zlokalizowany na terenie clrľonionym akustycznie, uwzględniając
rnożliwościtechrriczne ustawienia mobilnej stacji ponliaľowej zainstalowanej na samochodzie

Foľd Tľansit, wyznaczając pulrkt pomiaľowy unrozliwiający

zaľejestrowanie kamerą

zainstalowaną na sanroclrodzie rratężenie ľuclru oľaz liczbę pojazdórv danego typu, stľuktuľy

ľuchu, śľedniejprędkości potoku ľuchu oÍaz rodzaj ľuchu (płynny, pľzerywany) od
pľzedniotowej obwodnicy, do czego zobowiązu1e obowiązująca ,,Referencyjna nleĺodyĺca
wslkunsl14ląy1ją ,7r1^u5'O1llycll

puľľliuróv, puziĺinĺivl łlulcls'Lł ll,pruvlucĺ'zunegu ĺjo śľodov,iska

ląl

zv,iqzku z ek,sploclĺacjq dľóg, tinii kolejo1Ą))ch

pullkĺółl, ponliarou,ych"

-

Załącznik llr

3 do

i linii

ĺrannllajolllych oraz krylĺel.ia'lo-kaliza-cji"

rozpoľządzeria Ministľa Śľodowisk

az

drńa

76 czerwca 201lľ' lll spraylie wynlagań' y, zalo,esie prou,adzenia ponliarów poziomóvl subsĺancji

lub eneľgii ll, śľodol,ĺ,iskupľzez zarzqdzajqcego dľogq, liniq kolejovalq, liniq ĺľąlnylajov,q(Dz. U.

Nr

140, poz.824 ze nn.).

Zarőwno wskazane przez Pana posesje jak i okoliczne działkíkwalifikujące się jako teren
clrľoniony akustycznie nie spełniają wymogu zaľejestrowania kanreľą zainsta|owaną na mobilnej

stacji pomiaľowej natęŻenia ruclru
wni

o

z

uwzg|ędtrienienr ww. wýycznych,

w związku z

czy|Tl

sek pozostaj e b ez r ozpatrzenia.
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