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1. WSTĘP 

1.1  Przedmiot, cel i zakres opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 
polegającego na budowie Mostu Wschodniego we Wrocławiu.    
  Niniejszy Raport sporządzony został na etapie ubiegania się przez Inwestora o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  
Celem opracowania jest określenie oddziaływania inwestycji przy przyjętych rozwiązaniach 
projektowych na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego oraz na okoliczną 
ludność, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń.  
Zakres raportu obejmuje rozpoznanie i oszacowanie wartości środowiska naturalnego, stan 
zagospodarowania terenu, opis inwestycji, rozpoznanie źródeł i rodzajów uciąŜliwości i 
określenie wpływu obiektu na komponenty środowiska. W trakcie prac kameralnych 
przeanalizowano szereg materiałów archiwalnych. Dokonano wizji terenu. 
  Szczegółowy zakres opracowania obejmuje: 
• opis projektowanego przedsięwzięcia, 
• opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, 
• opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami, 

• opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsięwzięcia, 

• opis analizowanych wariantów w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę 
oraz racjonalnego wariantu alternatywnego a takŜe wariantu najkorzystniejszego dla 
środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru,  

• określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko wybranych wariantów, 
• uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, 
• opis metod prognozowania oraz przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko, 
• określenie załoŜeń do ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków oraz programu 

zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji, 
• analizę i ocenę moŜliwych zagroŜeń i szkód dla zabytków chronionych, 
• opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę, 
• opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 
• wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 

ograniczonego uŜytkowania, 
• przedstawienie zagadnień w formie graficznej oraz formie kartograficznej umoŜliwiającej 

kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz, 
• analizę moŜliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 
• przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

etapie jego budowy i eksploatacji lub uŜytkowania, 
• źródła informacji stanowiących podstawę do sporządzenia raportu oraz wskazanie 

trudności wynikających z niedostatków metod i danych, jakie napotkano opracowując 
raport;  

• streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie.  
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W celu poprawy spójności i czytelności opracowania bardzo szczegółowe informacje                     
i obliczenia  (np. analizy: akustyczna, emisji zanieczyszczeń do powietrza, oddziaływania na 
przyrodę w tym obszary Natura 2000) przedstawione zostały w załącznikach.   
Niniejszy Raport zawiera wyciąg z tych opracowań, przedstawiający kluczowe zagadnienia 
oraz podsumowanie najwaŜniejszych wniosków wypływających z przeprowadzonych analiz. 
 

1.2 Podstawa formalno-prawna 
  Niniejszy raport oddziaływania na środowisko naturalne został wykonany przez firmę 
proGEO Sp. z o.o. z Wrocławia na zlecenie firmy Biprogeo-Projekt Sp. z o.o. z Wrocławia. 
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Wrocław. W zakresie dotyczącym oddziaływania 
inwestycji na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny współpracowano z firmami 
ProSilence z Opola i EcoLex z Krotoszyna, a w zakresie ochrony przyrody z Via Naturae z 
Wrocławia. 
 Sporządzenie Raportu jest elementem postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko, które to postępowanie kończy się wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji pozwalającej na realizację 
przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięcia 
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. (Dz.U. Nr 257/2004, 
poz. 2573 z póź. zm.) planowana inwestycja ze względu na § 3 ust. 1 pkt 7, 33, 34, 56, 57, 61, 
63, 72a jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) dla 
których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (w tym wykonanie Raportu) 
moŜe być wymagane.  

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721 z późn. zm.). 

Planuje się, Ŝe przedmiotowa inwestycja będzie współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej. 
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2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1 Planowana rola inwestycji w istniejącym układzie komunikacyjnym  
    Zadaniem analizowanej drogi będzie przeprowadzenie ruchu w układzie obwodowym z 
pominięciem obciąŜonych ruchem ulic układu promienistego prowadzących ruch w obrębie 
centrum miasta Wrocławia. Projektowane połączenie daje moŜliwość dodatkowej przeprawy 
przez Oławę i Odrę łącząc tereny połoŜone na południu miasta z obszarem Biskupina i 
Sępolna z pominięciem zatłoczonego centrum i ruchliwych ciągów Krakowska – Traugutta – 
Pl. Wróblewskiego- Most Grunwaldzki – Plac Grunwaldzki – ul. M.C. Skłodowskiej - Most 
Zwierzyniecki. Budowa nowego połączenia przyczyni się do wyeliminowania istniejącej 
obecnie bariery komunikacyjnej, jaką tworzą rzeki Oława i Odra oraz tereny zalewowe. 
UmoŜliwi lepszą obsługę komunikacyjną klina połoŜonego w rejonie rzek Oławy i Odry od 
wschodniej strony miasta. WaŜnym elementem przemawiającym za budową nowego 
połączenia jest niewątpliwie fakt poprawy skomunikowania dwóch duŜych dzielnic 
Wrocławia z południową częścią miasta i odciąŜenie zatłoczonych mostów na kierunku do 
centrum, jak teŜ umoŜliwienie dojazdu do placu Wróblewskiego z pominięciem juŜ nieco 
przeciąŜonej ul. Traugutta. Połączenie to umoŜliwi równieŜ prowadzenie potoków 
objazdowych w trakcie ewentualnych remontów istniejących mostów (Zwierzynieckiego i 
Szczytnickiego) układu komunikacyjnego w obrębie centrum miasta. 

2.2 Opis istniejącego stanu zagospodarowania (układ komunikacyjny) 

2.2.1 Węzeł Al. Armii Krajowej – ul. Krakowska 

Ulica Krakowska jest odcinkiem drogi krajowej nr 94 w przebudowie. Po ukończeniu 
przebudowy będzie drogą o przekroju dwujezdniowym z torowiskiem tramwajowym w 
szerokim pasie dzielącym. 

SkrzyŜowanie Al. Armii Krajowej z ul. Krakowską jest węzłem bezkolizyjnym z 
łącznicami szerokości 5.5 m, z opaską 0,5 m i barierą ochronną SP-09. Wewnątrz węzła po 
skarpie prowadzony jest chodnik szerokości około 2,5 m, o nawierzchni asfaltowej. Łącznice 
posiadają nawierzchnię asfaltową w krawęŜnikach betonowych.  

Po północnej stronie ul. Krakowskiej znajduję się ciąg pieszo-rowerowy szerokości 4-5 m, 
skrzyŜowanie zwykłe typu T z ul. Wilczą, wjazd do zakładu Cussons oraz przystanek 
autobusowy MPK „Park Wschodni”. 

2.2.2 Ulica Wilcza 

Ulica Wilcza posiada jezdnię dwukierunkową o nawierzchni z kostki kamiennej (18/20 
cm), o szerokości 5,0-5,2 m. Przy budynku mieszkalnym nr 1-5 znajduje się chodnik z płyt 
betonowych o szerokości 1,5-2,6 m oraz wjazd gruntowy na podwórze. Na pozostałym 
odcinku ulicy występuje jezdnia bez krawęŜników z poboczem gruntowym. W ciągu ul. 
Wilczej znajdują się wjazdy: o nawierzchni z kostki betonowej  do magazynów materiałów 
termoizolacyjny „Zbych”, o nawierzchni z płyt betonowych do zakładu Cussons oraz dwa 
wjazdy do stacji transformatorowej o nawierzchni gruntowej i z kostki betonowej. Do 
ogrodów działkowych oraz „Kładki Siedleckiej” nad rz. Oława prowadzą dwie drogi 
dojazdowe o nawierzchni gruntowej. Obok wjazdu do zakładu Cussons znajduje się przejazd 
przez bocznicę kolejową. 
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2.2.3 Teren miedzy ul. Wilczą i ul. Międzyrzecką 

Obszar między ulicami Wilczą a Międzyrzecką zajmuje teren ogródków działkowych oraz 
nieuŜytki. Nad rz. Oława poprowadzona jest przeprawa dla pieszych w postaci „Kładki 
Siedleckiej”. NiemoŜliwy jest przejazd samochodowy. 

2.2.4 Ulica Międzyrzecka 

Ulica Międzyrzecka posiada jezdnię dwukierunkową o szerokości 5,2-5,6 m, z 
nawierzchni asfaltowej w krawęŜnikach kamiennych, częściowo na długości ze słupkami 
prowadzącymi. Od strony północnej ul. Międzyrzeckiej znajduje się nasyp (wał 
przeciwpowodziowy) z chodnikiem ziemnym utwardzonym. Przy ulicy częściowo występuje 
obustronnie chodnik ziemny utwardzony. W rozpatrywanym rejonie ul. Międzyrzeckiej 
zlokalizowane są dwa przystanki autobusowe MPK w stronę Opatowic oraz Centrum. 
Fragment ul. Międzyrzeckiej jest drogą dojazdową do posesji nr 4. Droga o nawierzchni z 
kostki kamiennej (18/20) i szerokości 2,5-3 m.  

2.2.5 Ulica Na Grobli 

Obszar między ulicami Międzyrzecką a Na Grobli zajmują nieuŜytki oraz teren stajni 
„Esperanna”. Jezdnia ul. Na Grobli o szerokości 4-5,5 m, posiada nawierzchnię z kostki 
kamiennej 18/20 cm, bez krawęŜników z poboczem gruntowym. Na rozpatrywanym odcinku 
ulicy znajduje się wjazd gruntowy do stajni „Esperanna”. 

2.2.6 Ulica Biegasa, Urbańskiego i Pugeta 

Ulica Urbańskiego jest drogą dojazdową do znajdujących się przy niej posesji, o 
nawierzchni gruntowej. Po stronie południowej, od rz. Odry znajduje się nasyp (wał 
przeciwpowodziowy) ze ścieŜką szerokości 3,5-5,5 m o nawierzchni tłuczniowej w 
krawęŜnikach betonowych. 

Ulica Biegasa, od ul. Urbańskiego do nasypu przed Odrą, jest drogą gruntową. Od ul. 
Urbańskiego do skrzyŜowania z ul. Wawińskiego, jest drogą osiedlową o szerokości jezdni 
dwukierunkowej około 4,8 m, z nawierzchni asfaltowej w krawęŜnikach betonowych i 
opornikach kamiennych,  z obustronnymi chodnikami szerokości 1,5-2 m. Na ul. Biegasa 
występują skrzyŜowania zwykłe typu T z ulicami Urbańskiego, Pugeta, Rzeźbiarską i 
Wiwulskiego. 

Ulica Pugeta od skrzyŜowania z ul. Biegasa do ul. Olszewskiego jest drogą osiedlową z 
jezdnią dwukierunkową o szerokości około 4,5 m. Posiada nawierzchnię asfaltową w 
opornikach kamiennych oraz obustronne chodniki o szerokości 1,5-2 m, z drobnej kostki 
kamiennej. Miedzy budynkami nr 12 i 14 znajduje się przejście do parku przy skrzyŜowaniu 
ulic Olszewskiego i Chełmońskiego, w postaci chodnika dla pieszych ze schodami 
betonowymi. Na ul. Pugeta w rozpatrywanym rejonie występuje skrzyŜowanie zwykłe z ul. 
Wittiga, gdzie jeden z wlotów jest wjazdem na teren Politechniki Wrocławskiej (budynek P-2) 
oraz skrzyŜowanie typu T włączające ul. Pugeta w ulicę Olszewskiego z jednej strony i z 
drugiej w ul. Biegasa. 

2.2.7 Ulica Olszewskiego 

Ulica posiada jezdnię dwukierunkową o szerokości 6,7-8,0 m, o nawierzchni asfaltowej w 
krawęŜnikach kamiennych. Na całej długości ulicy występuje obustronny chodnik dla 
pieszych szerokości 1,8-2,6 m. Od strony ul. Kosiby o nawierzchni z płyt betonowych a od 
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strony ul. Chełmońskiego głównie chodnik asfaltowy oraz  dwukierunkowa ścieŜka rowerowa 
przy jezdni, o szerokości około 1,5 m z nawierzchni asfaltowej. Po północnej stronie, wzdłuŜ 
ul. Olszewskiego znajduje się torowisko tramwajowe z podtorzem tłuczniowym i z parami 
peronów przystankowych. Peron szerokości około 4 m między torowiskiem a jezdnia ul. 
Olszewskiego jest przystankiem podwójnym dla tramwajów jadących w kierunku Biskupina i 
autobusów w kierunku pl. Grunwaldzkiego. Po drugiej stronie ulicy znajduje się przystanek 
autobusowy MPK w kierunku Biskupina. Między ul. Olszewskiego a ul. Kazimierską obok 
budynku mieszkalnego nr 3 – 13, znajduje się parking samochodowy z asfaltowymi jezdniami 
manewrowymi i miejscami postojowymi o nawierzchni betonowej. W ciągu ulicy znajdują się 
skrzyŜowania zwykłe typu T z ulicami: Chełmońskiego, Kosiby, Pugeta, Grottgera oraz dwa 
wjazdy do stacji transformatorowej, wjazd na parking z przejazdem (drogą wewnętrzną pod 
zarządem S. M. Biskupin) do ul. Kazimierskiej, a takŜe liczne wjazdy na prywatne posesje. 

2.2.8 Ulica Chełmońskiego 

Ulica Chełmońskiego jest drogą osiedlową z jezdną dwukierunkową asfaltową w 
krawęŜnikach betonowych, szerokości 5-6 m, poszerzoną na wlocie skrzyŜowania z ul. 
Olszewskiego. Przy ulicy od strony posesji, prowadzony jest chodnik z płyt oraz kostki 
betonowej oraz wjazdy na prywatne posesje. Na rogu skrzyŜowania ul. Chełmońskiego i 
Olszewskiego znajduje się mały park, z alejami o nawierzchni ziemnej utwardzonej. 

2.2.9 Ulica Kosiby i Dembowskiego 

Ulica Kosiby jest łącznikiem między ul. Olszewskiego a Dembowskiego oraz drogą 
dojazdową do przyległych posesji. Jezdnia dwukierunkowa szerokości 4-4,5 m jest bez 
krawęŜników i posiada gruntowe pobocze. 

Ulica Dembowskiego posiada jezdnię dwukierunkową o szerokości 6,25-8,0 m, z azylami 
dla pieszych (szerokości 2 m) przy przejściach. Nawierzchnia jezdni jest asfaltowa w 
krawęŜnikach kamiennych. Od skrzyŜowania z ul. Kosiby w stronę Sępolna (od południowej 
strony ulicy) rozpoczyna się ciąg pieszo-rowerowy szerokości około 5-5,5 m, o nawierzchni 
asfaltowej. Przy nim znajdują się wjazdy do przepompowni ścieków oraz przejście (zamykany 
dojazd) w stronę ul. Kazimierskiej. W kierunku Centrum prowadzi chodnik szerokości 2 m z 
płyt betonowych, przecinający wjazdy z kostki kamiennej na posesje nr 29, 31. Od strony ul. 9 
Maja przy wjeździe na stadion „Wratislavia” występuje chodnik z płyt betonowych, a dalej w 
kierunku Centrum, chodnik asfaltowy szerokości około 3 m. Na terenie MKS „Wratislawia” 
oprócz trawiastej płyty boiska piłkarskiego z trybunami, znajduje się równieŜ parking 
samochodowy oraz plac manewrowy (nauki jazdy), wykonany z nawierzchni asfaltowej. W 
stronę Sępolna prowadzi asfaltowy chodnik szerokości 2-3 m. Przy ul. Dembowskiego 
zlokalizowany jest przystanek autobusowy MPK „Partyzantów”. W ciągu ul. Dembowskiego 
znajdują się skrzyŜowania zwykłe typu T z ulicami: Kosiby, 9 Maja i Partyzantów. Na rogu 
skrzyŜowania ulic Dembowskiego i 9 Maja znajduje się plac zabaw dla dzieci. 

2.2.10 Ulica 9 Maja i Kosynierów Gdyńskich 

Ulica 9 Maja łączy ul. Dembowskiego z ul. Mickiewicza oraz obsługuje zachodnią stronę 
osiedla Sępolno, budynki mieszkalne od nr 12-86. Jezdnia dwukierunkowa o szerokości 4,6-
4,9 m w opornikach granitowych, od ul. Dembowskiego do skrzyŜowania z ul. Kosynierów 
Gdyńskich posiada nawierzchnię asfaltową. Dalej do ul. Mickiewicza, posiada nawierzchnię z 
kostki kamiennej. Samo włączenie w ul. Mickiewicza wykonane jest z nowej nawierzchni 
asfaltowej. Na całej długości ulicy (około 800 m) występują asfaltowe progi zwalniające co 
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75-90 m. Po wschodniej stronie ulicy występują liczne wjazdy do garaŜy i wejścia na klatki 
schodowe oraz prowadzony jest jednostronny chodnik szerokości 3,5 m, wykonany w 
przewaŜającej część z płyt betonowych i kostki kamiennej. Po stronie zachodniej znajdują się 
wiaty garaŜowe i dojazdy o nawierzchni gruntowej do ogródków działkowych i szklarni. 
Ulica 9 Maja na swoich końcach włącza się skrzyŜowaniami zwykłymi typu T do ul. 
Dembowskiego i Mickiewicza. Między nimi znajduje się skrzyŜowanie zwykłe (z małym 
kątem przecięcia) z ul. Kosynierów Gdyńskich. Na rogu skrzyŜowania ul. 9 Maja i 
Mickiewicza znajduje się skwer oraz wjazd na parking samochodowy. 

Ulica Kosynierów Gdyńskich w kierunku ul. Mickiewicza jest drogą bez przejazdu o 
szerokości 5,5-6 m. Jezdnia z nawierzchnią asfaltową i bez krawęŜników. W stronę osiedla 
Sępolno jezdnia ma szerokość 5 m i nawierzchnię z kostki kamiennej w opornikach 
kamiennych. Na rogu skrzyŜowania ul. 9 Maja i Mickiewicza znajduje się skwer z ławkami i 
koszami na śmieci. 

2.2.11 Ulica Mickiewicza i Paderewskiego 

Ulica Mickiewicza jest odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 455. Dwukierunkowa jezdnia 
asfaltowa w krawęŜnikach kamiennych ma szerokość 7,5-7,7 m. Po południowej stronie, 
wzdłuŜ ul. Mickiewicza prowadzony jest chodnik szerokości 1,5 m (kostki betonowej) oraz 
dwukierunkowa ścieŜka rowerowa (asfaltowa) szerokości około 2 m. Chodnik od strony 
terenu „Pól Marsowych” posiada nawierzchnię ziemną utwardzoną.  

WzdłuŜ ul. Mickiewicza (po północnej stronie) znajduje się torowisko tramwajowe z 
podtorzem tłuczniowym oraz z parami peronów przystankowych. Peron między torowiskiem 
a jezdnia ul. Mickiewicza ma szerokość około 2,7 m i jest przystankiem podwójnym dla 
tramwajów jadących w kierunku pętli „Sępolno” i autobusów w kierunku pl. Grunwaldzkiego. 
Przystanek autobusowy MPK w kierunku mostów Chrobrego zlokalizowany jest w zatoce 
autobusowej szerokości 2,5 m i długości 20 m, o nawierzchni z kostki kamiennej. Na rogu 
skrzyŜowania ul. Mickiewicza i Paderewskiego przy rozjazdach tramwajowych zlokalizowane 
są zastępcze przystanki tramwajowe. Dwa perony od strony Parku Szczytnickiego posiadają 
usypaną nawierzchnię tłuczniową.  

W rogu skrzyŜowania ul. Mickiewicza i 9 Maja przed punktami usługowymi znajduje się 
parking samochodowy o nawierzchni z kostki betonowej w krawęŜnikach betonowych ze 
słupkami blokującymi. 

Na długości rozpatrywanego odcinka ulicy Mickiewicza, znajdują się skrzyŜowania typu T 
z ulicą Paderewskiego i 9 Maja.  

Ulica Paderewskiego posiada nawierzchnię asfaltową w krawęŜnikach kamiennych. 
Jezdnia dwukierunkowa o szerokości 9,0-9,5 m. Przy ulicy znajduje się jednostronny chodnik 
asfaltowy szerokości około 3,5 m. SkrzyŜowanie ul. Paderewskiego z ul. Mickiewicza jest 
typu T o poszerzonym wlocie w postaci dodatkowego pasa dla skrętu w lewo (wydzielony 
organizacją poziomą ruchu) z ul. Paderewskiego. Przed skrzyŜowaniem znajduje się przejazd 
przez torowisko tramwajowe (asfalt na kostce kamiennej). W ciągu ul. Paderewskiego 
znajduje się wjazd do komisu samochodowego, który jest jednocześnie przejazdem na teren 
„Pól Marsowych”. 

2.3 Opis istniejącego stanu zagospodarowania (waŜniejsze elementy zainwestowania i 
zagospodarowania terenu) 

Planowany przebieg trasy przechodzi głównie przez tereny gminy miejskiej Wrocław, 
Skarbu Państwa, osób prywatnych oraz tereny naleŜące do róŜnych instytucji w tym m.in. 
Polskiego Związku Działkowców.  
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Początkiem planowanej drogi jest skrzyŜowanie ulicy Krakowskiej i Armii Krajowej. 
Następnie trasa przecina ulicę Wilczą i przebiega przez teren ogródków działkowych, które 
ciągną się do rzeki Oławy. Na tym terenie znajdują się takŜe budynki mieszkalne oraz 
magazyny i hurtownie. Po przekroczeniu Oławy droga przebiega w okolicy Lasu 
Rakowieckiego - las ochronny (na zachód od drogi), a następnie przecina Krzywą Groblę. Po 
przekroczeniu grobli projektowany łącznik krzyŜuje się z ulicą Międzyrzecką, przechodząc 
wcześniej przez wały ochronne, a następnie z ulicą Na Grobli. Począwszy od przecięcia rzeki 
Oławy, aŜ do rzeki Odry droga przebiega przez łąki rosnące na obszarach zalewowych. 
Przekroczenie doliny Odry wraz z rzeką odbywać się będzie mostem przechodzącym w 
estakadę. 
Po przekroczeniu Odry droga przecina Groblę Szczytnicko-Bartoszowicką, a później kolejno 
ulice Urbańskiego i Biegasa.  Następnie trasa przebiega przez tereny zadrzewione  znajdujące 
się przy ulicy Chełmońskiego – na tyłach obiektów Politechniki Wrocławskiej. Planowane  
połączenie drogi z ulicą Chełmońskiego będzie przecinało Ogrody Działkowe Politechnika. 
Po przecięciu z ulicą Biegasa połączenie przebiega w okolicy jednorodzinnej zabudowy 
mieszkaniowej przy ulicy Pugeta (w kierunku zachodnim od planowanej drogi). Dalej droga 
koliduje z budynkami znajdującymi się przy ulicy Chełmońskiego (kierunek wschodni) a 
następnie  z obszarem zadrzewionym (park) aŜ do skrzyŜowania z ulicą Olszewskiego. Po 
minięciu skrzyŜowania z ulicą Olszewskiego planowany łącznik przebiega przez teren 
ogródków działkowych oraz w pobliŜu budynków Uniwersytetu Wrocławskiego przy     ul. 
Kosiby. Następnie trasa przecina ulicę Dembowskiego i biegnie wzdłuŜ ulicy 9 Maja na 
terenie boiska sportowego, ogródków działkowych, zakładu ogrodniczego oraz szkółki drzew 
i krzewów ozdobnych. Ulica 9 Maja znajdująca się na wschód od planowanej trasy  przebiega 
wzdłuŜ zabudowań mieszkaniowych osiedla Sępolno.  Zakończeniem planowanej trasy jest 
skrzyŜowanie z ulicą Mickiewicza. 

2.4 Opis rozwiązań projektowych (cześć drogowa) 

2.4.1 Zakres opracowania 

W ramach opracowania projektowego przewidziano wykonanie następujących robót 
budowlanych: 

• budowę jezdni zachodniej, wschodniej trasy głównej; 
• przebudowę wlotów istniejących ulic Olszewskiego, Dembowskiego, Mickiewicza 

oraz Paderewskiego na odcinku dojazdowym do nowych skrzyŜowań; 
• przebudowę dróg bocznych krzyŜujących się  z inwestycją 
• budowę skrzyŜowań dwupoziomowych Trasy Głównej z ul. Krakowską oraz ul. 

Międzyrzecką; 
• budowę dróg obsługujących, wewnętrznych dla obsługi terenów przyległych  
• budowę ciągów pieszych oraz rowerowych 
• budowę wjazdów 
• budowę obiektów inŜynierskich 
• budowę, przebudowę oświetlenia drogowego 
• przebudowę sieci elektroenergetycznych (niskiego, średniego i wysokiego napięcia) 
• budowę, przebudowę sieci kanalizacyjnej 
• przebudowę urządzeń melioracyjnych  
• przebudowę i budowę urządzeń wodnych  
• przebudowę i budowę sieci wodociągowej 
• przebudowę sieci wodociągowej 
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• przebudowę sieci gazowej (niskiego i średniego ciśnienia) 
• przebudowę sieci cieplnej 
• przebudowę sieci teletechnicznych 
• budowę sieci „MSRK” (Miejskiej Sieci Rurociągów Kablowych) 
• budowę sygnalizacji świetlnych, wraz z niezbędnym rurociągiem kablowym 
• przebudowę trakcji tramwajowej 

2.4.2 Podstawowe parametry inwestycji 

Układ drogowy: 
• Długość trasy Głównej – ok. 3,8 km 
• Długość jezdni (budowanych i przebudowywanych) łącznic i innych dróg (ulic):              

ok. 3,5 km 
•  Długość budowy dróg obsługujących, wewnętrznych – ok.1,1 km 
•  Długość przebudowy torowiska tramwajowego – ok. 1,1 km 
•  Długość ciągów pieszych – ok. 11,7 km 
•  Długość ciągów rowerowych  – ok. 9,2 km 
•  Długość ciągów pieszo - rowerowych  – ok. 1,2 km 
•  Długość ekranów akustycznych – ok. 3,1 km (wraz z opcjonalnymi i rezerwą) 
•  Długość ekranów wynikających z uwarunkowań środowiskowych – ok. 2,0 km (wraz 

z rezerwą) 
•  Nośność nawierzchni drogowych – 115kN/oś  
•  Klasa obciąŜeń obiektów inŜynierskich – klasa A,  
• Inwestycja obejmuje budowę następujących obiektów inŜynierskich: 

-  wiadukt nad ul. Krakowską (rozbudowa nitki zachodniej) 
-  wiadukt nad ul. Wilczą 
-  przepust pod łącznicą w węźle Krakowska (rozbudowa przepustu) 
-  mury oporowe w węźle Krakowska  
-  most nad rzeką Oławą 
-  wiadukt nad ul. Międzyrzecką (dojazd do posesji nr 4) 
-  estakada, most nad rzeką Odrą 
-  wiadukt nad ul. Wittiga 
-  kładka dla pieszych nad ul. 9 Maja. 

Sieci*: 
• Długość sieci ciepłowniczej ok. 0,7 km, średnice przewodów od 273 do 355 mm, 
• Długość linii niskiego napięcia ok. 33,2 km 
• Długość linii średniego napięcia (10 i 20 kV) ok. 13,0 km 
• Długość linii wysokiego napięcia (110kV) ok. 2,1 km 
• Długość sieci trakcyjnej (zasilającej) ok. 2,4 km 
• Długość sieci teletechnicznych (w tym „MSRK”) ok. 10,7 km, średnice przewodów          

od 40 do 140 mm 
• Długość sieci wodociągowej ok. 5,6 km, średnice rurociągów od 90 do 1000 mm 
• Długość sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna i tłoczna) ok. 1,9 km, średnice 

rurociągów od 160 do 500 mm 
• Długość sieci gazowej niskiego ciśnienia ok. 1,1 km, średnice przewodów od 125         

do 350 mm 
• Długość sieci gazowej średniego ciśnienia ok. 1,0 km, średnice przewodów od 160 do 

355 mm 
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• Długość kanalizacji deszczowej ok. 7,2 km, średnice rurociągów od 160 do 1500 mm,  
• Długość sieci drenaŜowej ok. 0,2 km, średnica przewodów 250 mm. 

 
Uwaga:  
*  Rzeczywiste parametry budowanych i przebudowywanych sieci (długość, średnica) mogą odbiegać w 

niewielkim stopniu od podanych powyŜej (maksymalnie do 20%). Nie będzie to jednak miało istotnego 
wpływu na oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko i nie  spowoduje równieŜ zakwalifikowania 
inwestycji do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

2.4.3 Parametry techniczne 

Inwestycję zaprojektowano przy przyjęciu następujących parametrów technicznych:  
• Klasa ulicy: Z  (2x2) - trasa Główna; 
• Prędkość projektowa/miarodajna (odcinek od Krakowskiej do 

Olszewskiego/Wróblewskiego) 60 km/h/ 80 Km/h   (70 km/h - prędkość dopuszczona 
przepisami) 

•  Prędkość projektowa / miarodajna (odcinek od Olszewskiego/Wróblewskiego do ul. 
Mickiewicza) 60 km/h / 70 Km/h   (60 km/h - prędkość dopuszczona przepisami) 

•  Szerokości pasów ruchu ( trasa główna) 3,5 m 
•  Szerokości pasów ruchu ( ul. Międzyrzecka) 3,25 m 
•  Szerokości pasów ruchu ( ul. Dembowskiego, Olszewskiego) 3,00 m 
•  Szerokości pasów ruchu ( ul. Mickiewicza) 3,50 m – 4.50 m 
•  Szerokości pasów ruchu ( ul. Wilcza) 3,25 m – 3.50 m 
•  Szerokości pasa rozdziału 2,5 – 8.7 m (szerokość podstawowa 5,0 m) 
•  Szerokości zatok autobusowych 3,0 – 3,5  m 
•  Szerokości chodników 1,5 m - 2,5 m 
•  Szerokości ścieŜek rowerowych dwukierunkowych 2,0 m – 3,0 m 
•  Długość zatok autobusowych ok. 20.0 m 
•  Kategoria ruchu KR-5 Trasy Głównej i ul. Mickiewicza; 
•  Kategoria ruchu KR-3 łącznic i ulic Olszewskiego, Dembowskiego, Wilcza; 
•  Kategoria ruchu KR-2 pozostałe drogi o nawierzchni bitumicznej; 

2.4.4 Trasa nowego połączenia – układ docelowy 

Trasa nowego połączenia nawiązuje się do układu jezdni i wiaduktów węzła 
ul. Krakowskiej i Al. Armii Krajowej. Za węzłem trasa przebiega nad istniejącą linią bocznicy 
kolejowej (prowadzącej do zakładu „Cussons”) oraz nad nową trasą ul. Wilczej. Następnie 
jadąc w kierunku północno - wschodnim przecinamy tereny ogródków działkowych 
dochodząc do rzeki Oławy. Dalej po przekroczeniu Oławy oraz obszaru leśnego trasa 
przekracza ul. Międzyrzecką, gdzie projektowany jest węzeł typu „WC”. Za wałem 
przeciwpowodziowym, biegnącym wzdłuŜ ul. Międzyrzeckiej, trasa przebiega na estakadach 
nad terenami zalewowymi rzeki Odry, a następnie pokonuje nurt rzeki Odry dochodząc 
estakadą do ul. Biegasa. Dalej trasa biegnie nasypem opadając do poziomu terenu w rejonie 
skweru pomiędzy zabudową ul. Pugeta i Chełmońskiego. Na przedłuŜeniu ul. Wittiga 
projektuje się przejście pieszo rowerowe pod nową trasą. Pod estakadą trasy głównej, 
projektuje się równieŜ przedłuŜenie ulicy Biegasa aŜ do wpięcia ul. Chełmońskiego. Z ulicą 
Olszewskiego trasa krzyŜuje się w jednym poziomie. Zaprojektowano skrzyŜowanie 
czterowlotowe skanalizowane z pełnym rozplotem ruchu, skrzyŜowanie wyposaŜono w 
sygnalizację świetlną. Dalej trasa jezdni głównej przebiega po terenie krzyŜując się w jednym 
poziomie z ul. Dembowskiego. SkrzyŜowanie z ul. Dembowskiego to skrzyŜowanie 
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czterowlotowe skanalizowane z pełnym rozplotem ruchu, sterowane za pomocą sygnalizacji 
świetlnej. Następnie jadąc aŜ do skrzyŜowania z ul. Mickiewicza trasa biegnie wzdłuŜ 
istniejącej ul. 9-go Maja, która przestanie być ulicą przelotową, będzie połączona za to  w 
dwóch miejscach ze wschodnią jezdnią trasy. Na wysokości obecnej ul. Kosynierów 
Gdyńskich trasa odgina się w kierunku północnym, dochodząc do skrzyŜowania ul. 
Mickiewicza. SkrzyŜowanie z ul. Mickiewicza – Paderewskiego zaprojektowano jako 
skrzyŜowanie czterowlotowe skrzyŜowanie z pełnym rozplotem sterowane sygnalizacją 
świetlną. 

2.4.5 SkrzyŜowania 

SkrzyŜowanie z ul. Krakowską 
SkrzyŜowanie to zaprojektowano w formie węzła dwupoziomowego, 

z wyprowadzeniem relacji Armii Krajowej na wprost w kierunku Biskupina. Istniejącą 
łącznicę prowadzącą ruch z Opola w kierunku Obwodnicy Śródmiejskiej, przebudowano, 
uzyskując ostatecznie relację w kierunku Biskupina. Łącznicę poszerzono do ok.7,0 m. Na jej 
włączeniu w trasę jezdni zachodniej zaprojektowano pas włączenia  oraz klin. 

Relacja z ul. Krakowskiej w kierunku północnym (w kierunku Biskupina) została 
zaprojektowana jako kolizyjna relacja w lewo z dobudowaniem pasa wyłączenia dla 
lewoskrętów, poprzedzonego skosem. W/w relacja koliduje z istniejącym torowiskiem 
zlokalizowanym w pasie rozdziału ul. Krakowskiej oraz z jezdnią ul. Krakowskiej 
prowadzącą ruch do centrum miasta. W związku z tym wyposaŜono ją w sygnalizację 
świetlną. W obrębie skrzyŜowania wyznacza się przejścia dla pieszych przez jezdnie ul. 
Krakowskiej oraz torowisko tramwajowe. Ponadto projektuje się chodnik łączący przystanki 
tramwajowe z przejściem dla pieszych.  

Relacje z kierunku od Wielkiej Wyspy do centrum i do Opola oraz od Opola w 
kierunku południowym zrealizowane zostaną poprzez dobudowanie łącznicy dwukierunkowej 
w śladzie ul. Wilczej i skrzyŜowania w poziomie z ul. Krakowską. W obrębie skrzyŜowania 
projektuje się sygnalizację świetlną oraz wyznacza przejścia dla pieszych przez ul. Krakowską 
i Wilczą. Łącznica wyjazdowa z jezdni wschodniej poprzedzona jest równoległym pasem 
wyłączenia oraz klinem. Natomiast łącznica wjazdowa w jezdnię wschodnią trasy posiadać 
będzie równoległy pas włączenia.  

Na wlocie ul. Wilczej, w ul. Krakowską, zaprojektowano skrzyŜowanie skanalizowane 
wyposaŜone w sygnalizację świetlną. Wlot ul. Wilczej w ul. Krakowską stanowią trzy pasy 
ruchu, skrajny prawy dla pojazdów skręcających w prawo, środkowy wspólny dla relacji 
prawoskrętnej i lewoskrętnej, oraz skrajny lewy dla lewoskrętów w kierunku Opola. W 
dalszej części jezdnia ul. Wilczej przebiega w poziomie terenu, pod wiaduktem 
zaprojektowano skrzyŜowanie z bocznicą kolejową do zakładu Cussons. Mijając przejazd 
kolejowy ul. Wilcza biegnie równolegle do nasypu drogowego trasy głównej, po czym na  
wysokości posesji nr 23 następuje włączenie w stan istniejący.  

Wlot ul. Krakowskiej w kierunku centrum miasta podlega przebudowie z uwagi na 
konieczność wykształcenia prawoskrętu w ul. Wilczą.  
Istniejące w obecnym kształcie węzła relacje z południa w ul. Krakowską pozostaną 
zachowane. Jednak zaprojektowano poszerzenie wschodniego wiaduktu nad ul. Krakowską po 
stronie pasa rozdziału. Rozwiązanie takie pozwoliło na poprowadzenie relacji na wprost w 
kierunku Biskupina oraz zaprojektowanie zatoki autobusowej na wiadukcie.   

SkrzyŜowanie z ul. Międzyrzecką 
Na skrzyŜowaniu z ul. Międzyrzecką projektowany jest węzeł dwupoziomowy typu 

WC. Relacje skrętne odbywają się w postaci skrzyŜowań skanalizowanych i realizowane są 
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dwiema łącznicami dwukierunkowymi, zlokalizowanymi w sąsiednich ćwiartkach. Łącznice 
znajdują się po stronie południowej ul. Międzyrzeckiej. W obrębie skrzyŜowań (bez 
sygnalizacji świetlnej) łącznic z ul. Międzyrzecką konieczne jest poszerzenie jezdni do trzech 
pasów ruchu.. 

W rejonie węzła lokalizuje się przystanki autobusowe zarówno na nowej trasie jak teŜ 
w ciągu ul. Międzyrzeckiej.  

SkrzyŜowanie z ul. Olszewskiego 
SkrzyŜowanie z ul. Olszewskiego projektowane jest w poziomie istniejącej ulicy jako 

skrzyŜowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną. Ulica Olszewskiego wymaga 
poszerzenia i wydzielenia na wlotach trzech pasów ruchu. Przystanki autobusowe 
zlokalizowano przy krawędzi jezdni z uwagi na charakter komunikacji (przystanki jedynie dla 
autobusów nocnych). Wloty trasy posiadają dwa pasy ruchu na wprost oraz dodatkowe pasy 
dla skręcających w prawo i w lewo. Na wylotach w kierunku północnym i południowym 
projektuje się zatoki autobusowe. Istniejący aktualnie wjazd na parking pomiędzy 
ul. Olszewskiego a ul. Kazimierską ulega likwidacji w celu przesunięcia przystanku 
tramwajowego bliŜej skrzyŜowania. W związku z przebudową ul. Olszewskiego oraz budową 
trasy przebudowie poddano fragmenty układu torowego w ul. Wróblewskiego i Olszewskiego. 

 

SkrzyŜowanie z ul. Dembowskiego 
SkrzyŜowanie z ul. Dembowskiego projektowane jest w poziomie istniejącej ulicy 

jako skrzyŜowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną. Ulica Dembowskiego wymaga 
poszerzenia i wydzielenia na wlocie od strony wschodniej trzech pasów ruchu. Wloty trasy 
nowego połączenia posiadają dwa pasy ruchu na wprost oraz dodatkowe pasy dla 
skręcających w prawo i w lewo. Na wylotach w kierunku północnym i południowym 
projektuje się otwarte zatoki autobusowe, które na przedłuŜeniu przechodzą w pasy dla zjazdu 
do ul. 9 Maja z jezdni wschodniej i ul. Kosiby z jezdni zachodniej.  

SkrzyŜowanie z ul. Mickiewicza 
SkrzyŜowanie z ul. Mickiewicza projektowane jest w poziomie istniejącej ulicy jako 

skrzyŜowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną. Ulice Mickiewicza i Paderewskiego 
zostaną poszerzone do dwóch pasów ruchu na wlocie ul. Paderewskiego i trzech na wlocie ul. 
Mickiewicza. Z ul. Mickiewicza zaprojektowano relację skrętną w ul. 9-go Maja, zaś z ul. 9-
go Maja wyjazd tylko w prawo. Wlot trasy nowego połączenia posiada dwa pasy na wprost 
oraz dodatkowe pasy dla skręcających w prawo i w lewo. Z pasa do jazdy w lewo moŜliwe 
będzie równieŜ zawracanie co umoŜliwi jazdę z ul. 9-go Maja w kierunku ul. Olszewskiego. 
Na wylocie w kierunku południowym projektuje się otwartą zatokę autobusową.  

2.4.6 ŚcieŜki rowerowe 

WzdłuŜ Trasy Głównej zaprojektowano dwukierunkowe ścieŜki rowerowe szerokości 
2,00 – 3,00 m. W miejscach zjazdów przewidziano wykonanie krawęŜnika wtopionego. 
Nowoprojektowana ścieŜka rowerowa na długości inwestycji (z uwzględnieniem moŜliwości 
terenowych) jest oddzielona od proj. jezdni pasem zieleni (krzewy i roślinność okrywowa) 
zmiennej szerokości 3,5 – 7,0. Pas zieleni szerokości 2,00 m został równieŜ zaprojektowany 
pomiędzy ścieŜką rowerową a chodnikiem. 

W rejonie osygnalizowanych przejazdów rowerowych zaprojektowano wykonanie 
poręczy umoŜliwiających przytrzymanie się rowerzystów oczekujących na zmianę światła. 
Nawierzchnię ścieŜek rowerowych zaprojektowano z betonu asfaltowego, jedynie w 
miejscach przejazdu przez torowisko tramwajowe w pasie rozdziału nawierzchnię 
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zaprojektowano z asfaltu twardo lanego. Na przejazdach rowerowych zaprojektowano 
wykonanie krawęŜnika betonowego wtopionego.  

2.4.7 Ciągi piesze 

WzdłuŜ Trasy Głównej zaprojektowano obustronne chodniki. Chodnik zlokalizowany 
jest poza pasem zieleni oddzielającym go od jezdni lub ścieŜki rowerowej. Szerokość 
chodnika wynosi ok.1,5m. Zaprojektowano wykonanie chodnika z kostki betonowej.. 
Szerokości chodników w rejonie przejść dla pieszych są dostosowane do szerokości samego 
przejścia i wynoszą 4,00 m lub 6,00 m.  

2.4.8 Ciągi pieszo – rowerowe  

Wspólne ciągi pieszo rowerowe zaprojektowano w następujących miejscach: 
- połączenie ul. Pugeta z ciągiem prowadzonym wzdłuŜ jezdni wschodniej trasy 
- połączenie ul. Wittiga z  nowoprojektowaną ul. Biegasa 
- odcinek w ciągu ul. Międzyrzeckiej pomiędzy łącznicami 
- dojazdy na wał przeciwpowodziowe zlokalizowany po obydwu stronach rzeki Oławy. 

2.4.9 Komunikacja zbiorowa 

W celu umoŜliwienia obsługi przyległych terenów poprzez komunikację zbiorową, 
zaprojektowano wykonanie przystanków autobusowych. Przewidziano umieszczenie 
przystanków autobusowych w następujących miejscach: 

• w ciągu ul. Krakowskiej 
• w węźle ul. Krakowska - al. Armii Krajowej. Przystanki zlokalizowane w ciągu trasy 

głównej z zapewnieniem dojść w rejon ul. Krakowskiej  
• w ciągu ul. Międzyrzeckiej  
• na węźle ul. Międzyrzecka - trasa główna  
• pomiędzy ul. Biegasa a Wittiga. Przystanki  zlokalizowane wzdłuŜ trasy głównej 
• na skrzyŜowaniu jezdni trasy z ul. Olszewskiego. WzdłuŜ ul. Olszewskiego przystanki 

zlokalizowano dla autobusu nocnego  
• na skrzyŜowaniu jezdni trasy z ul. Dembowskiego  
• na skrzyŜowaniu jezdni trasy z ul. Mickiewicza  

Lokalizacja przystanków tramwajowych 
• w ciągu ul. Krakowskiej  
• w ciągu ul. Olszewskiego  
• w ciągu ul. Mickiewicza  

2.4.10 Roboty ziemne i przygotowanie podłoŜa 

 Przed rozpoczęciem budowy nasypów oraz wykonaniem warstw konstrukcji naleŜy 
skontrolować właściwe zagęszczenie zasypek wykopów po robotach związanych z budową 
sieci i kolektorów kanalizacyjnych. PodłoŜe pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni 
i chodników powinno spełniać odpowiednie wymagania podłoŜa oraz powinno być właściwie 
zagęszczone i wyprofilowane.  
 Z uwagi na występowanie w podłoŜu nasypów niekontrolowanych, przewidziano 
stabilizację gruntu cementem.  
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2.4.11 Odwodnienie nawierzchni 

 Odwodnienie nawierzchni jezdni projektuje się za pomocą wpustów ulicznych oraz 
kanalizacji deszczowej. Na trasie zastosowano wpusty podkrawęŜnikowe. Częściowo na 
odcinkach przebudowywanych ulic, w miejscach krawęŜnika obniŜonego, oraz na małych 
łukach przyjęto rozwiązania tradycyjne w postaci wpustów ulicznych przykrawęŜnikowych. 
Dla odwodnienia jezdni zaprojektowano wpusty deszczowe, które podłączono do studni lub 
trójników nowo projektowanej bądź istniejącej kanalizacji deszczowej. Odcinki 
projektowanej kanalizacji deszczowej włączone są do kolektorów i kanałów istniejących.  
Dla odwodnienia przyszłego układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Biegasa do                    
ul. Mickiewicza zaproponowano nową kanalizację deszczową, która grawitacyjnie w sposób 
zorganizowany odprowadzać będzie ścieki opadowe do istniejącego kolektora w rejonie               
ul. Mickiewicza. Przed wlotem do istniejącego systemu kanalizacyjnego zastosowano osadnik 
i separator z tzw. obejściem „bypassem”. 
 Wody opadowe z odcinka pomiędzy mostami nad rzekami Odra i Oława zostaną 
odprowadzone rurociągiem do rowu O-14. Przed wlotem do rowu zastosowano osadnik i 
separator. 
 Odwodnienie łącznic w rejonie ulicy Międzyrzeckiej i samej ulicy Międyrzeckiej 
zostanie sprowadzone kanałem poprzez osadnik i separator do rowu O-14a w rejonie ulicy 
Międzyrzeckiej. W związku ze zrzutem wód opadowych do w/w rowu, przewiduje się 
równieŜ prace na samym rowie O-14a – oczyszczenie, profilowanie i odbudowę wylotu do 
rowu O-14 oraz na połączeniach innych rowów z rowem O-14. Czynności powyŜsze mają na 
celu poprawę stosunków wodnych w rejonie rowu O-14a i O-14, a takŜe usystematyzowanie 
przepływu wód w ciekach. 
 
 Układ komunikacyjny pomiędzy ulicą Krakowską a mostem nad rzeką Oława zostanie 
skanalizowany a wody opadowe odprowadzone poprzez przebudowany kolektor do rowu O-
14, na którym przed wlotami do rowu zostaną wybudowane 2 osadniki i 2 separatory w tym 
jeden z „bypassem”. 
W ulicy Krakowskiej przewiduje się wykorzystanie istniejącego układu kanalizacyjnego z 
wymianą nielicznych wpustów deszczowych, jedynie na odcinku od łącznicy węzła nad ulicą 
Krakowską do skrzyŜowania z bocznicą kolejową projektuje się nowe odcinki kanalizacji w 
celu odebrania wody deszczowej z ulicy i torowiska, które zostaną włączone do istniejącego 
kolektora. 
 
 Na całym zadaniu wody opadowe wstępnie zostaną podczyszczone w osadnikach 
wpustów deszczowych. 

2.4.12 Ekrany akustyczne 

W celu ograniczenia uciąŜliwości planowanego przedsięwzięcia na środowisko (w tym 
środowisko przyrodnicze) wzdłuŜ trasy zostaną zaprojektowane ekrany akustyczne. Pewne 
ograniczenia w lokowaniu ekranów planuje się jednak w obrębie skrzyŜowań                       
drogi z  ul. Dembowskiego oraz ul. Mickiewicza.  
Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia przedstawił w swojej 
opinii (załącznik 11) wskazania dotyczące rozwiązań architektonicznych barier akustycznych, 
skłaniając się w kierunku materiałów naturalnych (elementy drewniane) oraz maskowania 
ekranów poprzez nasadzenia. Rozwiązania takie mają bardzo duŜe walory estetyczne, nie 
pogarszając jednocześnie parametrów akustycznych konstrukcji. 
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2.4.13 Planowane wyburzenia 

W związku z realizacją inwestycji konieczne będzie wyburzenie ok. 50 obiektów.                        
W większości są to budynki gospodarcze i tymczasowe (wiaty, altanki). Planuje się takŜe 
wyburzenie 4 budynków mieszkalnych i 1 biurowego.  Budynki zakwalifikowane do 
wyburzenia pokazane są na załączniku 8. 
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3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH W REJONIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

3.1 PołoŜenie fizyczno-geograficzne  
 Planowana inwestycja połoŜona jest we wschodniej części miasta Wrocławia                       
w obrębie dzielnic Krzyki oraz Śródmieście; w rejonie osiedli Bierdzany, Rakowiec, Dąbie, 
Biskupin i Sępolno. 

Pod względem administracyjnym teren inwestycji połoŜony jest w obrębie miasta 
Wrocławia, powiatu wrocławskiego miejskiego, województwa dolnośląskiego.  
Pod względem geograficznym, zgodnie z podziałem J. Kondrackiego [26], przedsięwzięcie 
połoŜone jest w zasięgu makroregionu Nizina Śląska (318.5), mezoregion: Pradolina 
Wrocławska (318.52).  Mezoregion ten odpowiada odcinkowi doliny środkowej Odry od jej 
zwęŜenia pod Krapkowicami po okolice LubiąŜa i Malczyc. 
PołoŜenie inwestycji przedstawia załącznik 1 oraz poniŜszy rysunek. 
 

 
 
 
 
Rys. 1. PołoŜenie inwestycji 
 

planowany przebieg inwestycji 
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3.2 Morfologia i hydrografia 
Morfologicznie teren posiada rzeźbę mało urozmaiconą, mającą charakter płaskiej 

równiny. W strefie zabudowy miejskiej jest to w zasadzie powierzchnia sztuczna, 
zachowująca jednak w obrębie dna pradoliny liczne starorzecza i tereny podmokłe. Rzędne 
terenu wynoszą w granicach od 113 do 123 m n.p.m.  
Analizowany obszar pod budowę planowanej drogi jest bogaty w sieć hydrograficzną której  
najwaŜniejszym elementem jest rzeka Odra wraz z licznymi dopływami. Planowana droga 
przecinać będzie rzeki Oławę i Odrę.  
Rzeka Oława jest uchodzącym w km 250,4 lewobrzeŜnym dopływem rzeki Odry. Uchodzi do 
niej w południowej części Wrocławia. Rzeka bierze początek na Przedgórzu Sudeckim ze 
wzgórz Strzelińskich połoŜonych na południe od Ziębic. Koło miejscowości Oława rzeka ta 
zbliŜa się do Odry na odległość mniejszą od 1 km, a następnie skręca ku zachodowi i płynie 
aŜ do ujścia równolegle do niej, oddalona o 2-5 km. Długość całkowita rzeki wynosi 91,7 km. 
Oława tylko w górnym biegu jest typową rzeką podgórską o duŜych spadkach, lecz małym 
przepływie. Cechują ją nagłe wezbrania przychodzące po większych opadach na Przedgórzu 
Sudeckim i podczas roztopów w dolnym biegu, gdzie rzeka ta ma mały spadek i nie mieści 
przyboru wód w korycie. ToteŜ dla ochrony Wrocławia dolinę Oławy zamyka koło Siechnic 
wał z jazami. Kierują one wezbrania do znajdujących się poniŜej pól zalewowych, które 
podczas powodzi przyjmują wody Odry i Oławy obniŜając przepływ wielkiej wody przez 
Wrocław.  
Średni roczny przepływ określany jest na 5,2 m3/s; minimalny - 1,3 m3/s; a maksymalny 89 
m3/s. Od 1971r. zlewnia rzeki została powiększona o część zlewni Psarskiego Potoku tj. o 
zlewnię Kanału przerzutowego z Nysy Kłodzkiej. 

Rzeka Oława ma szczególne znaczenie z uwagi na fakt zaopatrywania w wodę m. 
Wrocławia. Otoczenie rzeki Oławy charakteryzuje się licznymi starorzeczami, rozlewiskami, 
pokryte jest systemem rowów i kanałów nawadniających  wprowadzających wodę do stawów  
i samych stawów. Sztucznie załoŜone stawy infiltracyjne połoŜone są równolegle do rzeki 
Oławy, na jej lewym brzegu. Tutaj znajdują się największe skupiska studni terenu 
wodonośnego.  

Badania stanu zanieczyszczenia rzeki Oława prowadzone przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu [54] wykazują, Ŝe od kilku lat charakteryzuje 
się ona ustabilizowanym stęŜeniem zanieczyszczeń, dla większości wskaźników nie 
przekraczającym III klasy. Docelowo dla Oławy ustanowiono I klasę czystości.   

Planowana droga spotyka się z rzeką Oławą na północny wschód od węzła na ulicy 
Krakowskiej.  Bieg rzeki posiada tu kierunek z południowego wschodu na północny zachód i 
jest zgodny z osią szerokiej doliny jaką tworzą rzeki Odra i Oława.         

Rzeka Odra płynie w analizowanym obszarze  doliną z kierunku południowego 
wschodu na północny zachód. Wartości przepływów na Odrze pod Ścinawą (z lat przed 
1970r.) kształtują się następująco:  

- średni  roczny przepływ – 157 m3/s 
- minimalny przepływ  - 23,4 m3/s 
- maksymalny przepływ  - 1150 m3/s 

Maksymalny przepływ powodziowy określony w Trestnie w 1997r. wynosi 3000 do 3300 
m3/s co odpowiada przepływowi p = 0,04 %. 
Stan rzeki Odry odnotowany w 2007 r. [54] w km 278,0 zalicza ją do III klasy jakości wód. 
Analiza badań wykonanych w tym przekroju wskazuje na wyraźny i trwały spadek stęŜeń 
zanieczyszczeń od 2001 r. (oddanie do eksploatacji oczyszczalni Wrocław-Janówek). Niskie 
wartości notuje się dla BZT5 i azotu ogólnego (II klasa). Nadal wysokie (IV klasa) są jednak 



                                                                                                                                  RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 
 proGEO Sp. z o.o.                                                                                                 Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu 

 

Strona 21  
 

zanieczyszczenia bakteriologiczne rzeki choć i w tym przypadku nastąpił znaczny spadek w 
ostatnich latach. Docelowo dla rzeki Odry ustanowiono II klasę czystości. 

3.3 Zarys budowy geologicznej  
Zgodnie z danymi archiwalnymi zawartymi na Szczegółowej Mapie Geologicznej 

Polski ark. Wrocław w skali 1:50 000 [62] w rejonie inwestycji, na powierzchni terenu 
występują czwartorzędowe, holoceńskie osady rzeczne pokryte nasypami o miąŜszości 
nieprzekraczającej 2,0 m. Osady te, zgodnie z danymi zawartymi na Mapie, są to głównie iły i 
muły (mady) rzeczne oraz namuły o miąŜszości od 1,5 do 4,0 zalegające na piaskach i Ŝwirach 
rzecznych. Średnia miąŜszość piasków i Ŝwirów rzecznych wynosi od 8 do 11 m. PoniŜej 
występują gliny zwałowe. Całkowita miąŜszość osadów czwartorzędowych waha się w 
opisywanym rejonie od 40 do 50 m.  

Zgodnie z Atlasem Geologicznym Wrocławia w cięciu do głębokości 1 m p.p.t. na 
odcinku południowym (pomiędzy ul. Krakowską a korytem Odry) przewaŜają piaski średnie i 
grube. W części północnej występują gliny, pyły oraz piaski gliniaste. Osady te lokalnie 
rozcinane są nasypami. Na głębokości 2 m p.p.t. na całym przebiegu trasy planowanego 
łącznika przewaŜają piaski średnie i grube. Jedynie w rejonie koryta rzeki Oławy z domieszką 
Ŝwirów i pospółek. W cięciu na głębokości 6 m p.p.t. na całym, przebiegu występują pospółki 
i Ŝwiry. 

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami [60] w wykonanych otworach pod warstwą 
gleby i nasypów o miąŜszościach od 0,4 do przekraczających 4,5 m dominują piaski lub piaski 
z domieszką Ŝwirów rzecznych. MiąŜszość tych osadów wynosi od 1,5 w rejonie ul. Wilczej 
do 11 m w rejonie koryta rzeki Odry i osiedla Biskupin. W obrębie warstw piaszczystych 
występują wkładki gliniaste, zostały one stwierdzone głównie w północnej części Lasu 
Rakowieckiego oraz w rejonie ul. Wróblewskiego. W rejonie koryta rzeki Odry bezpośrednio 
pod warstwą gleby występują namuły i torfy miąŜszość ich wynosi do 5,6 m.  

Warstwy piaszczyste zalęgają na glinach lodowcowych zlodowacenia 
środkowopolskiego. Gliny te nie zostały przewiercone do głębokości 20 m p.p.t.  
Lokalnie bezpośrednio pod warstwą nasypów lub w obrębie osadów piaszczystych 
stwierdzono występowanie piasków ze znaczną domieszką frakcji pylastej i ilastej oraz glin. 
W otworach wykonanych w rejonie koryta rzeki Odry, do głębokości 6,5 m nawiercono osady 
organiczne o charakterze namułów lub wręcz torfów.  
W wykonanych głębszych otworach wiertniczych strop glin lodowcowych występuje na 
głębokości od 10,5 do 14,5 m p.p.t. Często jest on podkreślony przez małej miąŜszości 
warstwę Ŝwirów i kamieni. W obrębie glin zwałowych mogą występować soczewy i 
przewarstwienia piaszczyste 

Odrys mapy geologicznej rejonu drogi stanowi załącznik 5. 
 

3.4 Warunki hydrogeologiczne  
Pod względem hydrogeologicznym teren przeprowadzonych prac zawiera się w Rejonie 

Wrocławia [72]. Zwierciadło wody podziemnej na przedmiotowym terenie występuje na 
głębokości od 1,5 do 4,0 m p.p.t. PrzewaŜnie posiada charakter swobodny, jedynie lokalnie 
jest napinane przez warstwy gliniaste oraz nasypy charakteryzujące się słabszą 
wodoprzepuszczalnością. Wody prowadzone są w obrębie piasków, piasków ze Ŝwirem i 
Ŝwirów rzecznych zalegających na stropie glin zwałowych. 

Na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Międzyrzeckiej, łącznie z korytem rzeki 
Oławy zwierciadło wody podziemnej występuje w przedziale 116 – 117 m n.p.m. Lokalne 
wahania zwierciadła związane są głównie z istniejącymi sieciami podziemnymi i 
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zagospodarowaniem terenu. Pomiędzy ul. Międzyrzecką i korytem rzeki Odry poziom 
zwierciadła wody podziemnej systematycznie obniŜa się do 115 m n.p.m. Na terenie 
zawartym pomiędzy ul. Biegasa i Chełmońskiego, ze względu na występowanie w podłoŜu 
nasypów o znacznych miąŜszościach, waha się od 114,2 do 116,1 m n.p.m. Na odcinku 
połoŜonym na północ od ul. Olszewskiego poziom pierwszego od powierzchni terenu 
zwierciadła wody podziemnej ulega dalszemu obniŜeniu do rzędnych 114,5 m n.p.m. 
stwierdzonych w otworach wykonanych wzdłuŜ ul. Mickiewicza. 

Ze względu na okres prowadzonych badań terenowych od 06. do 09. 2008 r. naleŜy 
uznać poziom zwierciadła wody podziemnej za średni. Zgodnie z danymi literaturowymi 
poziom ten w ciągu roku moŜe ulec wahaniom wynoszącym ok. 1 m. 
W związku z powyŜszym naleŜy załoŜyć, Ŝe kierunek odpływu wód podziemnych z terenu 
badań odbywa się w kierunku północno-zachodnim. 

Próbki wody do badań laboratoryjnych zostały pobrane z otworów czasowo 
zafiltrowanych, wykonanych w rejonie ul. Chełmońskiego i ul. Na Grobli. Próbki te wykazują 
słabą agresywność kwasową. Próbka wody z ul Na Grobli charakteryzuje się ponadto słabą 
agresywnością węglanową, a z rejonu ul. Chełmońskiego słabą agresywnością siarczanową.   
 
Na analizowanym terenie moŜna wydzielić jeden podstawowy poziom wód podziemnych – 
czwartorzędowy, w którym  znajduje się dolina Odry i Oławy -  teren ujęcia wodociągowego 
miasta Wrocławia. Teren ten jest fragmentem wielkiej formy geomorfologicznej zwanej  
pradoliną Wrocławsko-Magdeburską. Warstwę wodonośną stanowią piaski i Ŝwiry 
plejstoceńskie wraz z holoceńskimi utworami aluwialnymi. Zarówno fluwioglacjalna warstwa 
wodonośna jak i osady holoceńskie tworzą wspólny horyzont wodonośny, pierwszy od 
powierzchni terenu. Poziom wodonośny tylko w niewielkim stopniu zasilany jest naturalnym 
dopływem podziemnym. Dopływ ten następuje głównie od strony wschodniej, gdzie woda 
dopływa ze zlewni Oławy poprzez utwory piaszczysto-Ŝwirowe wypełniające dolinę tej rzeki. 
Ponadto poziom ten zasilany jest naturalnie podczas infiltracji opadów i wezbrań rzek oraz 
lokalnie sztucznie przez infiltrację wód z basenów infiltracyjnych i sztuczną infiltrację 
brzegową. Wielkość dopływu naturalnych wód podziemnych oszacowano badaniami 
modelowymi na 15047 m3/d. 

Dla eksploatacji ujęcia  praktyczne znaczenie ma pierwsza warstwa wodonośna, na której 
posadowione są urządzenia techniczne słuŜące  zarówno do sztucznej infiltracji wód 
powierzchniowych, poprzez stawy infiltracyjne do tej warstwy, jak i studnie odwiercone w tej 
warstwie pobierające wody infiltracyjne. Przez wykorzystanie pierwszej warstwy wodonośnej 
odbywa się teŜ pobór wód powierzchniowych ujęć infiltracyjnych brzegowych rzeki Odry i 
Oławy. ObniŜając wysokość naturalnego lustra wody w pierwszej warstwie wodonośnej 
barierą studzien wywołuje się sztuczną infiltrację brzegową polegającą na wnikaniu wód 
powierzchniowych rzek w  warstwę wodonośną. Potencjalne moŜliwości poziomu 
wodonośnego wykorzystywane są poprzez sztuczną infiltrację wód z rzeki Oławy do 
aluwialnej warstwy, co wyraźnie zwiększa jej moŜliwości zasobowe.   
Ujęcie wody pitnej dla miasta Wrocławia posiada zatwierdzoną strefę ochrony bezpośredniej i 
pośredniej - decyzja Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 31.03.1974 r. Strefę tę 
zaznaczono na mapie obiektów i obszarów chronionych – załącznik 7.  Planowana droga nie 
koliduje ze strefą ochrony bezpośredniej ujęcia – jej granica znajduje się w odległości ok. 
800-2700 m od drogi, koliduje natomiast ze strefą ochrony pośredniej przechodząc przez nią 
na odcinku ok. 1100 m. 
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Planowana inwestycja na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Dembowskiego przebiega                          
w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 320 „Pradolina rzeki Odra                      
(s Wrocław)” (GZWP nr 320). NajbliŜsze zarejestrowane ujęcia wód podziemnych znajdują 
się w odległości ok. 500 m od drogi. 

3.5 Charakterystyka geologiczno-inŜynierska  
PodłoŜe planowanej inwestycji rozpoznano 109 otworami o głębokościach od 3,0 do 

20,0 m p.p.t. Łącznie wykonano 937,6 m wierceń.  
Ze względu na występowanie równoległych warstw gruntów jednorodnych oraz 

głębokie występowanie zwierciadła wody podziemnej stopień złoŜoności warunków 
geotechnicznych, zgodnie z PN-B-02479:1998 został określony jako prosty, lokalnie złoŜony. 

Zgodnie z rozporządzeniem MTIGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2.03.1999 r. Dz. U. Nr 43, poz. 430, na 
podstawie przeprowadzonych badań, warunki wodne w rejonie przeprowadzonych badań 
generalnie określono jako dobre.  

Występujące bezpośrednio pod warstwą nasypów grunty rodzime to: 
- piaski średnie, piaski grube, pospółki określanie jako grunty niewysadziniwe; 
- piaski gliniaste, gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste określone jako grunty bardzo 

wysadzinowe; 
- piaski pylaste określone jako grunty wątpliwe; 
W przypadku występowania pod warstwa nasypów gruntów o charakterze piasków i pospółek, 
czyli gruntów niewysadzinowych, niezaleŜnie od głębokości występowania zwierciadła wody 
podziemnej zaliczono je do grupy G1. Grunty wątpliwe przy dobrych warunkach gruntowych 
zaliczone zostały do grupy nośności G1, w przypadku pogorszenia się warunków wodnych 
grupa ulega zmianie na G2. Grunty bardzo wysadzinowe zaliczono do grupy nośności G3. W 
przypadku występowania zwierciadła wody podziemnej na głębokości mniejszej niŜ 2,0 m 
p.p.t., a więc pogorszenia sie warunków wodnych do przeciętnych – zostały sklasyfikowane 
jako grupa G4.  
Dla gruntów nasypowych nie prowadzono szczegółowych badań umoŜliwiających określenie 
ich wysadzinowości. Ze względu jednak na ich charakter proponuje się określić je jako grunty 
bardzo wysadzinowe i zaliczyć je do grupy nośności podłoŜa G3 przy warunkach wodnych 
dobrych lub G4 w przypadku pogorszenia sie ich. 

3.6 Warunki klimatyczne  
Wg podziału rolniczo – klimatycznego Polski R. Gumińskiego (1948), omawiany 

obszar naleŜy do dzielnicy wrocławskiej – najcieplejszej w Polsce. Średnia roczna 
temperatura powietrza wynosi tu 8 – 8,5 0C, a okres wegetacyjny trwa 220 – 230 dni.  
Dni gorących rejestruje się tu około 35, z przymrozkiem około 110, mroźnych około 30, a 
bardzo mroźnych 1 – 2. W dolinie Odry ostatnie przymrozki występują w okresie 20 – 25 
kwietnia. Pokrywa śnieŜna trwa do 50 dni i na większości obszaru zanika przeciętnie do 25 
marca. Średnia grubość maksymalna pokrywy wynosi do 10 cm. Grubość najwyŜsza z 
maksymalnych wynosi 40 – 50 cm.  
  Średnia roczna suma opadów atmosferycznych kształtuje się na poziomie 600 – 640 
mm, natomiast w charakterystycznych miejscach wynosi: 

- Wrocław – Biskupin 624 mm 
- Wrocław – Ogród Botaniczny 625 mm 
- Siechnice – 630 mm. 

Maksymalna miesięczna suma opadów przypada na lipiec i wynosi: 
- Wrocław – Biskupin 94 mm 
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- Wrocław – Ogród Botaniczny 101 mm 
- Siechnice – 94 mm. 

Minimalna miesięczna suma opadów przypada na luty i wynosi: 
- Wrocław – Biskupin 32 mm 
- Wrocław – Ogród Botaniczny 31 mm 
- Siechnice – 29 mm. 

W półroczu ciepłym (V – X) opad wynosi przeciętnie 400 – 420 mm i w charakterystycznych 
miejscach wynosi: 

- Wrocław – Biskupin 400 mm 
- Wrocław – Ogród Botaniczny 409 mm 
- Siechnice – 406 mm, 

natomiast w półroczu chłodnym (XI – IV) 200 – 230 mm i w charakterystycznych miejscach 
wynosi: 

- Wrocław – Biskupin 225 mm 
- Wrocław – Ogród Botaniczny 218 mm 
- Siechnice – 213 mm. 

Średnie roczne parowanie terenowe wynosi około 400 mm.  
 Z analizy róŜy wiatrów, rozkładu prędkości i kierunków wiania wynika, Ŝe na 

analizowanym terenie głównymi kierunkami wiania wiatrów są kierunki: 

- północno - zachodni, 

- zachodni.  
Dominującymi prędkościami wiatrów są prędkości od 0-2m/s, a więc prędkości małe, 

decydujące o słabym rozpraszaniu zanieczyszczeń w powietrzu. Razem z prędkościami do 
1m/s i od 2 do 3 m/s wiatry te stanowią pond 50% wszystkich wiejących w tym terenie 
wiatrów. 

Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  we 
Wrocławiu, aktualny stan jakości powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji 
przedsięwzięcia przedstawia się następująco: NO2 – 25,9µg/m3, PM 10 – 18,6µg/m3,  Benzen 
– 1,2µg/m3.  
Obecny stan jakości powietrza atmosferycznego na rozpatrywanym terenie zdeterminowany 
jest emisją z zakładów przemysłowych i energetycznych, emisją niską  
z gospodarki komunalnej (kotłownie, indywidualne paleniska domowe) oraz emisją 
komunikacyjną.  
 

3.7 Gleby 
  W dolinie Odry i Oławy leŜą mady rzeczne.  Na północny-wschód od doliny Odry 
występuje zwarty obszar gleb płowych z wtrąceniami gleb bielicowych.  
  Oceniając natomiast gleby (w obrębie planowanej drogi) według klas bonitacji, 
mieszczą się one w większości w niskich klasach bonitacji. Kompleksy bardzo dobrych gleb, 
które objęte są ochroną, występują jedynie w rejonie ulicy 9 Maja. Pod względem klasyfikacji 
są to w większości łąki i grunty pod wodami, w mniejszej ilości występują natomiast lasy 
(głównie ochronne) i grunty rolne.  Mapę rolniczo-glebową rejonu inwestycji przedstawiona 
załącznik 6. 
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3.8 Charakterystyka akustyczna 

3.8.1 Przegląd archiwalnych i aktualnych pomiarów hałasu 

W toku prac nad dokumentem „Raport oddziaływania na środowisko – Budowa 
nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy ul. Krakowską a Wielką Wyspą we 
Wrocławiu” opracowanym w 2004 roku przez firmę proGeo, przeprowadzono badania 
poziomu hałasu w pięciu profilach pomiarowych, zlokalizowanych na terenie przebiegu 
projektowanej al. Wielkiej Wyspy. Pomiary przeprowadziła firma ArsVitae z Wrocławia. 
Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 1. 
 
Tab. 1. Pomiary hałasu w profilach pomiarowych – 2004 rok 

l.p. Profil pomiarowy 
Poziom hałasu w porze 

dziennej 
Poziom hałasu w porze 

nocnej 

1. Ul. 9 Maja 12 58,8dB(A) 44,8dB(A) 

2. Ul. 9 Maja 62 56,7dB(A) 45,9dB(A) 

3. Ul. Kazimierska 3 56,6dB(A) 48,9dB(A) 

4. Ul. Pugeta 8 50,5dB(A) 45,2dB(A) 

5. Ul. Pugeta 37 47,6dB(A) 40,8dB(A) 

 
W czasie badań nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomu hałasu w 
środowisku. 
 

W ramach prac nad niniejszym Raportem powtórzono badania poziomu hałasu w 
środowisku w tych samych profilach pomiarowych, w celu porównania zmian, jakie zaszły na 
przestrzeni 5 lat. Badania wykonano 29-30 kwietnia 2009 roku przy uŜyciu analizatora 
akustycznego firmy Swantek typu SVAN945 posiadającym waŜne świadectwo legalizacji i 
kalibrowanym przed wykonaniem pomiarów przy pomocy kalibratora NC – 74 posiadającym 
waŜne świadectwo uwierzytelnienia. Badania przeprowadzono w oparciu o  obowiązującą 
metodykę badawczą, określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 października 
2007r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku 
substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową 
lotniskiem, portem [Dz.U. z dnia 19 października 2007, nr 192, poz.1392]. Wartość 
wskaźnika oceny hałasu, LAeqT dla normowego czasu oceny wyznaczono metodą 
bezpośrednich pomiarów w terenie, przy uŜyciu przyrządów pomiarowych. Wykorzystano 
sposób krótkookresowego pomiaru hałasu (metoda próbkowania) wykonując bezpośrednie 
pomiary LAeqT dla czasu odniesienia T=20,25,30 minut. Wyniki pomiarów przedstawiono w 
tabeli 2. Zapis badań załączono do niniejszego opracowania w formie kart pomiarowych, 
oznaczonych zgodnie z numeracją poszczególnych profili. 
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Tab. 2. Pomiary hałasu w profilach pomiarowych – 2009 rok 

l.p. Profil pomiarowy 
Poziom hałasu w 
porze dziennej 

Poziom hałasu w porze 
nocnej 

1. ul. 9 Maja 12 62,6dB(A) 56,8dB(A) 

2. ul. 9 Maja 62 52,7dB(A) 41,1dB(A) 

3. ul. Kazimierska 3 54,3dB(A) 48,6dB(A) 

4. ul. Pugeta 12 49,3dB(A) 42,9dB(A) 

5. ul. Pugeta 38 46,9dB(A) 38,2dB(A) 

 
Lokalizacja punktów pomiarowych została przedstawiona na mapach pokazanych                   

w załączniku 2.  

3.8.2 Stan klimatu akustycznego na podstawie dokumentów planistycznych i mapy 
akustycznej Wrocławia 

 
Na rysunkach 3-6 przedstawiono rozkład poziomu hałasu występującego w środowisku 

w stanie istniejącym wyraŜony wskaźnikami LDWN LN, na podstawie mapy akustycznej 
Wrocławia opracowanej przez firmę LEMITOR i GEOMATIC. Opracowanie to w 
najpełniejszy sposób charakteryzuje obecny stan klimatu akustycznego w rejonie lokalizacji 
projektowanej al. Wielkiej Wyspy, a zarazem stanowi najrzetelniejsze źródło danych na temat 
uciąŜliwości w zakresie hałasu całego układu komunikacyjnego Wrocławia. Istotnym jest 
równieŜ fakt, iŜ mapa akustyczna powstała w oparciu o pomiary przeprowadzone w 2007 roku 
– stanowiące najbardziej aktualną analizę stanu istniejącego środowiska akustycznego miasta. 
 

 

 

Rys. 2.  Mapa akustyczna rejonu projektowanej al. Wielkiej Wyspy – fragment pomiędzy                
ul. Krakowską a rzeką Odrą. Pora dzienna 
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Rys. 3. Mapa akustyczna rejonu projektowanej al. Wielkiej Wyspy – fragment pomiędzy rzeką 
Odrą a ul. Mickiewicza. Pora dzienna 

 
 

 

 

Rys. 4. Mapa akustyczna rejonu projektowanej al. Wielkiej Wyspy – fragment pomiędzy                     
ul. Krakowską a rzeką Odrą. Pora nocna 
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Rys. 5. Mapa akustyczna rejonu projektowanej al. Wielkiej Wyspy – fragment pomiędzy rzeką 
Odrą a ul. Mickiewicza. Pora nocna 

 
Z analizy mapy akustycznej Wrocławia wynika, iŜ głównym źródłem hałasu w obszarze 

opracowania jest ul. Krakowska z węzłem łączącym z al. Armii Krajowej. Poziom hałasu w 
rejonie węzła kształtuje się w granicach 70-75dB(A) w porze dziennej i 65-70dB(A) w porze 
nocnej. W bezpośrednim sąsiedztwie ul. Krakowskiej poziom hałasu w porze dziennej 
przekracza 75dB(A). Do pozostałych źródeł hałasu naleŜy ciąg ulicy Olszewskiego i ulicy 
Mickiewicza, gdzie w porze dziennej poziom hałasu w najbliŜszym otoczeniu zawiera się w 
granicach 65-70dB(A) w porze dziennej i 55-60dB(A) w porze nocnej. Relatywnie niŜsze 
obciąŜenie ruchem samochodowym ul. Dembowskiego powoduje, iŜ w jej rejonie poziom 
hałasu oscyluje w granicach 60-65dB(A) w porze dziennej i 50-55dB(A) w porze nocnej. 
Pozostałe ulice znajdujące się w obszarze opracowania niosą znacznie mniejszy ruch, co 
sprawia Ŝe ich oddziaływanie akustyczne mieści się w granicach do 55dB(A) w porze 
dziennej i do 50dB(A) w porze nocnej. 

Niezwykle waŜnym elementem mapy akustycznej Wrocławia jest mapa przekroczeń 
poziomów dopuszczalnych. Obrazuje ona wskaźnik uciąŜliwości akustycznej istniejącego 
układu komunikacyjnego, definiujący jednocześnie najbardziej newralgiczne tereny, gdzie 
niezbędne jest podjęcie działań zapobiegawczych. Jednocześnie stanowi dokument 
wejściowy, na podstawie którego zostanie opracowany Program Ochrony Środowiska przed 
Hałasem, określający dalsze kierunki działań, w tym działań nastawionych na minimalizację 
istniejących zagroŜeń akustycznych. Fragment mapy, przedstawiającej obecny stan 
uciąŜliwości akustycznej układu komunikacyjnego przedstawiono na rysunkach 6-9. 
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Rys. 6.  Mapa akustyczna rejonu projektowanej al. Wielkiej Wyspy – fragment pomiędzy         
ul. Krakowską a rzeką Odrą. Pora dzienna – przekroczenie wartości dopuszczalnych 

 

 

 

Rys. 7.  Mapa akustyczna rejonu projektowanej al. Wielkiej Wyspy – fragment pomiędzy rzeką Odrą  
a ul. Mickiewicza. Pora dzienna – przekroczenie wartości dopuszczalnych 
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Rys. 8.  Mapa akustyczna rejonu projektowanej al. Wielkiej Wyspy – fragment pomiędzy                 
ul. Krakowską a rzeką Odrą. Pora nocna – przekroczenie wartości dopuszczalnych 

 
 

 

 

Rys. 9. Mapa akustyczna rejonu projektowanej al. Wielkiej Wyspy – fragment pomiędzy rzeką 
Odrą a ul. Mickiewicza. Pora nocna – przekroczenie wartości dopuszczalnych 

 
Z analizy mapy akustycznej Wrocławia wynika, iŜ w rejonie ul. Krakowskiej występują 

przekroczenia wartości dopuszczalnych sięgające nawet 20dB(A) w porze dziennej i 10dB(A) 
w porze nocnej. Na terenie Wielkiej Wyspy przekroczenia poziomów dopuszczalnych 
występują jedynie w rejonie ulicy Olszewskiego oraz ulicy Mickiewicza i sięgają one 
10dB(A) zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Pozostałe ciągi komunikacyjne nie stanowią 
w chwili obecnej zagroŜenia dla środowiska, a emitowany przez nie hałas mieści się w 
granicach wartości dopuszczalnych. 
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3.9 Świat roślinny i zwierzęcy oraz chronione obszary i obiekty przyrodnicze  
  Zgodnie z geobotanicznym podziałem Śląska, omawiany obszar naleŜy do prowincji 
NiŜowo-WyŜynnej, dział Bałtycki, pododdział pas Kotlin Podgórskich , kraina Kotlina Śląska, 
okręg Nizina Śląska, podokręg Dolina Odry.  

    Na etapie opracowywania projektu budowlanego sporządzono szczegółową 
inwentaryzację drzew i krzewów występujących w przyjętych umownie granicach 
opracowania. Drzewostan  charakteryzuje się znacznym zróŜnicowaniem pod względem 
zwarcia oraz struktury gatunkowej i stopnia wykształcenia struktury warstwowej. Większą 
część powierzchni zajmuje drzewostan jednowarstwowy w postaci wysokich drzew. Na 
badanym obszarze stwierdzono równieŜ fragmenty z rozbudowaną wielowarstwową strukturą 
roślinności drzewiastej, gdzie obok warstwy górnej koron drzew wykształcona jest warstwa 
dolna koron (najczęściej młodych drzew) oraz podszyt. 

Na terenie objętym badaniami zinwentaryzowano i szczegółowo opisano łącznie 
ponad 2 tysiące drzew, krzewów i ich grup. Łącznie w zakresie opracowania stwierdzono 
występowanie kilkudziesięciu taksonów drzew i krzewów. Badany drzewostan cechuje 
znaczne zróŜnicowanie pod względem struktury gatunkowej. Zdecydowaną przewagę 
stanowią gatunki rodzimego pochodzenia: dąb szypułkowy (Quercus robur), topola czarna 
(Populus nigra), lipa drobnolistna (Tilia cordata), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), klon 
pospolity (Acer platanoides), klon jawor (Acer pseudoplatanus), wiąz szypułkowy (Ulmus 
laevis), grab pospolity (Carpinus betulus); wśród krzewów dominowały: wierzba iwa (Salix 
caprea), dziki bez czarny (Sambucus nigra), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna). 
Spośród gatunków nagozaląŜkowych w badanym drzewostanie najliczniej występowały: 
Ŝywotnik zachodni (Thuja occidentalis), świerk pospolity (Picea abies). Gatunkiem 
dominującym pod względem liczebnego udziału jest robinia akacjowa (Robinia 
pseudoacacia) reprezentująca grupę gatunków obcego pochodzenia. Z grupy tej wymienić 
naleŜy ponadto: kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum), klon jesionolistny (Acer 
negundo), dąb czerwony (Quercus rubra) oraz orzech włoski (Juglans regia). Dość liczną 
grupę gatunków stanowią drzewa i krzewy owocowe np.  jabłonie (Malus sp.), śliwy (Prunus 
sp.), grusze (Pyrus), porzeczki (Ribes sp.) – wynika to z form uŜytkowania części obszaru 
objętego opracowaniem (wybrane fragmenty badanego obszaru stanowiły ogródki działkowe).  

Ponadto często odnotowywano występowanie młodocianych okazów (samosiewów) 
gatunków obcego i rodzimego pochodzenia tworzących zwarty drzewostan.  

Do cennych gatunków roślin zaliczyć moŜna stare okazy drzew: 
• jodła kalifornijska (Abies concolor)  
• magnolia Soulange’a (Magnolia × soulangiana)  
• korkowiec amurski (Phellodendron amurense)  

     W ramach sporządzania niniejszego raportu dokonano analizy oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w tym na obszary Natura 2000 (załącznik 4).       
W opracowaniu tym znajduje się bardziej szczegółowy opis przyrodniczy rejonu inwestycji. 

3.10 Obszary sieci Natura 2000 
Planowana inwestycja leŜy poza granicami obszarów wyznaczonego w ramach sieci 

Natura 2000. NajbliŜszej połoŜonymi obszarami są:  
• PLH020017 Grądy w Dolinie Odry (granica przebiega w odległości ok. 2,1 km od 

inwestycji) 
• PLB020002 Grądy Odrzańskie (granica przebiega w odległości ok. 4,1 km od inwestycji). 

Lokalizacja w/w obszarów pokazana jest na poniŜszych mapach. 
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Rys. 10. Lokalizacja obszaru PLH020017 Grądy w Dolinie Odry 
 

Kolejne obszary Natura 2000 znajdują się następujących odległościach od inwestycji: 
• PLH Kumaki Dobrej (proponowany SOO) – 5,9 km 
• PLH Lasy Grędzińskie (proponowany SOO) –7,5 km  
• PLH020069 Las Pilczycki - 8,3 km  
• PLH020036 Dolina Widawy - 10,5 km  
• PLH020045 Stawy w Borowej –11,7 km  
• PLH Łęgi w dolinie Bystrzycy (proponowany SOO) –16,1 km  

 
 

 
 

 Rys. 11. Lokalizacja obszaru PLB020002 Grądy Odrzańskie  
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4. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU 

ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW I OBSZARÓW 

CHRONIONYCH  

4.1 Obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską 
Z dokonanej analizy materiałów źródłowych oraz informacji uzyskanych od Miejskiego 
Konserwatora Zabytków we Wrocławiu (załącznik 9) wynika, Ŝe w pobliŜu lub w granicach 
planowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty i obszarami podlegające ochronie 
prawnej:  

• zabytkowe osiedla znajdujące się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej : Biskupin (nr 
rej. 400/Wm 09.02.1979 r.) i Sępolno (nr rej. 399/Wm z 09.02.1979 r.) – inwestycja 
będzie zlokalizowana na tych obszarach,  

• zabytkowy park znajdujący się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej: park 
Szczytnicki (nr rej. 194 z 15.02.1962 r.) – inwestycja wkracza na ten obszar, 

• teren Stadionu Olimpijskiego (nr rej. 457/Wm z 14.06.19991 r.) – inwestycja graniczy z 
tym obszarem,  

• willa przy ul. B.Biegasa 2 (nr rej. 536/Wm z 06.04.1994 r.) – budynek znajduje się             
ok. 150 m od inwestycji, 

• teren dawnej stanicy wodnej przy ul. Rzeźbiarskiej (nr rej. 441/Wm z 12.04.1988 r.) – 
teren znajduje się w odległości kilkudziesięciu metrów od inwestycji, 

• pałac przy ul. Międzyrzeckiej 4 (nr rej. 519/Wm z 01.12.1994 r.) – obiekt znajduje się 
ok. 100 m od inwestycji. 

 
W pobliŜu inwestycji zlokalizowane są równieŜ obiekty ujęte w Wykazie Zabytków 
Architektury i Budownictwa Miasta Wrocławia (ewidencja gminna). Jeden z takich obiektów 
(ul. Urbańskiego 6) znajduje się nawet w granicy inwestycji i będzie konieczne jego 
wyburzenie.  

Lokalizacja obiektów zabytkowych połoŜonych najbliŜej drogi wskazana jest                               
w  załączniku   9 oraz załączniku 7. 

4.2 Zabytki archeologiczne 
Według informacji uzyskanej od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków   
w pobliŜu planowanego przedsięwzięcia znajdują się następujące stanowiska archeologiczne: 

• nr 2/47/80-29 AZP (130) – ślad osadnictwa z neolitu, 
• nr 1/27/80-29 AZP – ślad osadniczy z XI wieku, 
• nr 2/38/80-29 AZP (121) – grób szkieletowy z I-II okresu epoki brązu. 

Jedno ze stanowisk (1/27/80-29 AZP) koliduje bezpośrednio z inwestycją. 
Na południe od węzła na ul. Krakowskiej pomiędzy linią kolejową a ul. Bp. B. Bogedaina             
w odległości ok. 300 m od inwestycji znajduje się stary (i istniejący) cmentarz Św. 
Bernardyna – alter friedhof St. Bernhardin z 1858-1967 r.  Kolejny były cmentarz – na Dąbiu 
Gruneicher friedhof z ok. 1872 r. -1963 r. zlokalizowany jest w rejonie skrzyŜowania ul. 
Kosiby z ul. Olszewskiego czyli w rejonie prowadzenia prac inwestycyjnych.  
 
Lokalizacja stanowisk archeologicznych i innych zabytkowych obszarów połoŜonych najbliŜej 
trasy pokazana jest na załączniku 7. 
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5. STAN FORMALNO PRAWNY 

5.1 Wstęp 
Większość planowanej inwestycji objęta jest miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. NaleŜą do nich: 

• na odcinku od ul. Krakowskiej do koryta rzeki Odra – MPZP trasy łączącej 
Obwodnicę Śródmiejską z Wielką Wyspą we Wrocławiu (Uchwała nr XXII/713/08 
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 czerwca 2008 r. obowiązująca od 07.09.2008 r.) 

• na odcinku od ul. Dembowskiego do ul. Mickiewicza – MPZP w rejonie Parku 
Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu (Uchwała nr XX/1672/04 
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 lutego 2004 r. obowiązująca od 22.07.2004 r.). 

 
Odcinkiem nie ujętym w miejscowych planach jest fragment trasy od koryta rzeki Odra do             
ul. Dembowskiego.  

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r.             
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. nr 80, poz. 721 z późn. zm.). 
 

5.2 Ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego 
W MPZP trasy łączącej Obwodnicę Śródmiejską z Wielką Wyspą we Wrocławiu 
przedsięwzięcie oznaczono jako  1KD-S, 2KD-S, 1KD-Z, 2KD-Z i określono dla niego 
następujące uwarunkowania: 
1 KD-S: 
- przeznaczenie podstawowe: ulice 
- przeznaczenie uzupełniające: usługi, bocznica kolejowa, infrastruktura drogowa, obiekty 

do parkowania, urządzenia infrastruktury technicznej 
- obowiązuje ulica klasy zbiorczej 
- obowiązuje ulica klasy dojazdowej; 
- obowiązują chodniki; 
- obowiązuje trasa rowerowa łącząca trasę rowerową na terenie 1KD-Z ze ścieŜką 

rowerową w ulicy Krakowskiej; 
- skrzyŜowanie  ulicy  zbiorczej z bocznicą kolejową dopuszcza się wyłącznie jako 

dwupoziomowe; 
- skrzyŜowanie ulicy zbiorczej i dojazdowej z ulicą Armii  Krajowej dopuszcza się 

wyłącznie jako dwupoziomowe; 
- obiekty  do  parkowania  dopuszcza  się  wyłącznie jako parkingi terenowe otwarte; 
- w wydzieleniu wewnętrznym A obowiązuje ulica klasy dojazdowej; 
- usługi dopuszcza  się  wyłącznie  w  wydzieleniu wewnętrznym A, 
- odległość  pomiędzy  najwyŜszym  punktem jezdni ulicy (dojazdowej) a najniŜszym 

punktem najniŜszej warstwy stropu budynku  nie moŜe być mniejsza niŜ 5 m. 
 
2 KD-S: 
- przeznaczenie terenu: ulice, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, łąki, łąki 

rekreacyjne,  wody powierzchniowe, infrastruktura drogowa, urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

- obowiązują ulice klasy zbiorczej; 
- obowiązują chodniki; 
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- obowiązuje  trasa  rowerowa  łącząca  trasę rowerową na terenach 1KD-Z i 2KD-Z z trasą 
rowerową w ulicy Międzyrzeckiej, 

- zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną dopuszcza się wyłącznie  w granicach 
wydzielenia wewnętrznego A wyznaczonego na rysunku planu, 

- w  granicach wydzielenia wewnętrznego A dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
dopuszcza  się  wyłącznie  rozbiórkę,  przebudowę  i remont; 

- dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszcza się wyłącznie od ulicy 
Międzyrzeckiej. 

 
1 KD-Z: 
- przeznaczenie terenu: ulice, łąki, wody powierzchniowe, urządzenia infrastruktury 

technicznej, ciągi piesze, ciągi pieszo-rowerowe, 
- obowiązuje ulica klasy zbiorczej; 
- obowiązują co najmniej jednostronny chodnik; 
- obowiązuje  trasa  rowerowa, 
- obowiązuje  powiązanie trasy rowerowej z  kładką pieszo-rowerową przez rzekę Oławę; 
- obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy wzdłuŜ południowego brzegu  rzeki Oławy. 
 
2 KD-Z: 
- przeznaczenie terenu: ulice, łąki, wody powierzchniowe, urządzenia infrastruktury 

technicznej,  
- obowiązuje ulica klasy zbiorczej; 
- obowiązują co najmniej jednostronny chodnik; 
- obowiązuje  trasa  rowerowa. 
 
W MPZP w rejonie Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu planowana 
inwestycja oznaczona jest symbolem 1 KG 2/2 dla którego określono następujące 
uwarunkowania: 
- przeznaczenie terenu – ulica główna, 
- obowiązuje  reprezentacyjny szpaler drzew na odcinku wzdłuŜ zachodniej jezdni ulicy, 
- szerokość w liniach rozgraniczających powinna wynosić co najmniej 50 metrów, 
- obowiązują  dwie  jezdnie  mające  co najmniej po dwa pasy ruchu w kaŜdym kierunku 

jazdy, 
- linie  tramwajowe  dopuszcza  się  w  ramach  wydzielonego  pasa oddzielającego jezdnie 

lub usytuowanego przy jednej z jezdni, 
- obowiązuje oddzielenie jezdni oraz chodnika od linii tramwajowej pasem zieleni                 

o szerokości co najmniej 1 metra, 
- obowiązuje wydzielenie ścieŜki rowerowej o szerokości co najmniej 2,5 metra, 
- ścieŜkę rowerową  naleŜy  oddzielić  od  chodnika  pasem  zieleni szerokości co najmniej 1 

metra, 
- zakazuje się wyznaczania pasów postojowych i miejsc postojowych, 
- dopuszcza się urządzenia zmniejszające oddziaływanie hałasowe od ulicy w stosunku do 

terenów sąsiednich. 
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6. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO  

6.1 Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Ze względu na duŜą odległość planowanej inwestycji od granic Polski (ponad                 
70 km) oraz rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na 
środowisko podczas normalnych warunków eksploatacji.  

6.2 Analiza i ocena moŜliwych zagroŜeń i szkód dla zabytków chronionych  

Planowana droga zlokalizowana jest w pobliŜu zinwentaryzowanych stanowisk 
archeologicznych oraz starych cmentarzy.     
Na etapie budowy niekorzystne oddziaływanie planowanej inwestycji na substancję 
zabytkową moŜe być spowodowane niewłaściwym prowadzeniem prac szczególnie przy 
uŜyciu sprzętu mechanicznego. Natomiast przy ścisłym stosowaniu się do zaleceń właściwych 
słuŜb ochrony zabytków i zminimalizowania w pobliŜu tych obiektów stosowania cięŜkiego 
sprzętu budowlanego oddziaływanie to nie powinno być znaczące.  

W odniesieniu do etapu eksploatacji wykonanie Mostu Wschodniego, spowoduje 
zmniejszenie (w stosunku do stanu obecnego) niekorzystnej emisji hałasu drgań oraz 
zanieczyszczeń pyłowo-gazowych na cenne budynki i budowle zlokalizowane w okolicach 
centrum miasta Wrocławia.   
Wytyczne minimalizujące wpływ przedsięwzięcia na obiekty zabytkowe, w tym 
archeologiczne, podano w dalszej części opracowania. 

6.3 Główne rodzaje oddziaływań związane z budową i eksploatacją inwestycji 

Eksploatacja drogi oraz jej budowa będzie przyczyną powstawania i emisji 
zanieczyszczeń charakterystycznych dla tego typu inwestycji. ObciąŜenia dla środowiska 
wynikać będą z ruchu samochodowego, emisji spalin. W związku z powyŜszym rodzaje i 
ilości zanieczyszczeń naleŜy rozpatrywać w następujących kategoriach: 
⇒ klimat akustyczny; 
⇒ zanieczyszczenie powietrza; 
⇒ zanieczyszczenie gleby oraz wód. 

Hałas 
Trasy komunikacyjne, w tym drogi o charakterze zbiorczym, stanowią liniowe źródło hałasu o 
duŜym natęŜeniu. Dane na temat prognozowanego ruchu drogowego pozwalają na obliczenie 
wartości poziomu odniesienia LAeq w odległości 10 m od krawędzi jezdni. Dalsze obliczenia, 
uwzględniające mechanizm propagacji hałasu w terenie, zaleŜny od odległości, wysokości i 
rodzaju pokrycia terenu, prowadzą do wyznaczenia wartości natęŜenia hałasu w badanym 
punkcie terenie. Z zasad teorii propagacji hałasu od źródła liniowego wiadomo, Ŝe spadek 
poziomu o 3 dB następuje przy podwojeniu odległości, natomiast dodatkowe pochłanianie np. 
przez miękką nawierzchnię terenu (trawa, pole) powoduje spadek poziomu rzędu 5 dB przy 
odległości 3000 m.  

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego – opis ogólny 
Przy eksploatacji drogi oraz jej budowie do powietrza atmosferycznego zostają wyemitowane 
tlenki węgla, tlenki azotu, tlenki ołowiu i kadmu, tlenki siarki, węglowodory, aldehydy, 
cząstki smoły i sadzy oraz pyły. Wymienione substancje wywierają szkodliwy wpływ na stan 
zdrowia ludzi i zwierząt, klimat, a takŜe na glebę, florę, faunę i budowle. Ocena wpływu 
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ruchu drogowego na stan zanieczyszczenia powietrza odnosi się do źródeł punktowych lub 
ewentualnie do źródeł liniowych o ustalonej zorganizowanej emisji, które moŜna z pewnym 
przybliŜeniem zastąpić zbiorem źródeł punktowych. W przypadku ruchu kołowego mamy do 
czynienia ze specyficznymi warunkami, na które składają się: 

- pojedyncze źródła emisji, którymi są pojazdy znajdujące się w ruchu,  
- emisja zanieczyszczeń odbywa się z “emitorów” (rury wydechowe) umieszczonych 

na małej wysokości, 
- kierunek wydalania zanieczyszczeń pokrywa się z kierunkiem ruchu pojazdów,  
- zaburzenia w naturalnym rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń powodowane są 

przez odbywający się ruch pojazdów. 
Przeprowadzone analizy (dane literaturowe) wykazują, iŜ średniodobowe stęŜenia 
zanieczyszczeń powietrza u źródła (na krawędzi jezdni) zaleŜą przede wszystkim od 
podłuŜnego pochylenia niwelety drogi. Na odcinkach o duŜych spadkach (5-6%) stęŜenie 
tlenku węgla, azotu i węglowodorów będzie około dwukrotnie wyŜsze niŜ na odcinkach o 
spadkach do 3%. Pochylenie niwelety nie ma wpływu na stęŜenia związków ołowiu. 

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego - charakterystyka oddziaływań  
Oddziaływania krótkoterminowe występować będą wyłącznie na etapie budowy inwestycji. 
Wówczas naleŜy spodziewać się lokalnego zwiększenia imisji PM10 i innych frakcji stałych 
oraz tlenków azotu powstających w duŜych ilościach przy spalaniu oleju napędowego w 
silnikach maszyn budowlanych.  

W kontekście oddziaływań pośrednich w sąsiedztwie drogi moŜliwy jest wzrost 
stęŜenia utleniaczy tworzących się z tlenków azotu i niespalonych w silnikach pojazdów 
węglowodorów w obecności promieni słonecznych. W wyniku fotochemicznego utleniania 
lekkich nasyconych węglowodorów, formaldehydu i tlenków azotu mogą tworzyć się 
nadtlenki organiczne np. acetyloazotanowy, benzoiloazotanowy. Z uwagi na mnogość 
przemian chemicznych mogących zachodzić w sąsiedztwie drogi niemoŜliwe jest 
oszacowanie skali i zakresu potencjalnych oddziaływań pośrednich w odniesieniu do 
powietrza atmosferycznego. 

Emisja wtórna następować będzie w wyniku porywania w turbulentnych ruchach 
powietrza części stałych zdeponowanych na jezdni. Skala tych oddziaływań uzaleŜniona 
będzie od ilości zdeponowanego na jezdni materiału, jego uziarnienia (najistotniejsze 
znaczenie mają pyły o średnicy poniŜej 75 µm) oraz prędkości poruszających się pojazdów. 
Oddziaływania o charakterze wtórnym będą nasilone na etapie prac budowlanych. 

Funkcjonowanie drogi wiąŜe się z ciągłym przepływem pojazdów, co tym samym 
generuje trwałe (długoterminowe) emisje substancji do powietrza. Oddziaływania te są 
zmienne w ciągu doby, z reguły największe natęŜenie ruchu pojazdów, a tym samym i emisji, 
występuje w ciągu dnia, istotnie zmniejszając się w godzinach nocnych.  

Zanieczyszczenia wody i gleby 
W trakcie eksploatacji drogi a takŜe jej budowy powstają zanieczyszczenia mogące stanowić 
obciąŜenie dla gleb takie jak metale cięŜkie, tlenki azotu, węglowodory oraz pyły. Natomiast 
zanieczyszczenia obciąŜające wody spływające z dróg to głównie: 
⇒ produkty ścierania opon i nawierzchni, 
⇒ wycieki paliwa i smarów, 
⇒ rozproszone w czasie transportu materiały sypkie i płynne, 
⇒ środki stosowane na drogach do zwalczania śliskości zimowej, 
⇒ chemiczne środki chwastobójcze stosowane do utrzymania zieleni w pasie drogowym, 
⇒ wymywanie gruntu oraz substancji szkodliwych zawartych w materiałach uŜytych do 

budowy dróg. 
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Zanieczyszczenie spływów opadowych z dróg zaleŜy od wielu róŜnorodnych czynników, w 
większości o charakterze losowym, między innymi od:  

- natęŜenia ruchu i rodzaju pojazdów, 
- rodzaju nawierzchni dróg, 
- ukształtowania poboczy, 
- zagospodarowania drogi (parkingi, stacje benzynowe), 
- pory roku, 
- charakterystyki opadu (intensywności, czasu trwania), 
- hydrauliki spływu po powierzchni drogi. 

Zgodnie z Zasadami ochrony środowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu 
dróg, dział 07, Ochrona wód w otoczeniu dróg [Transprojekt, Warszawa 1993 r.], stęŜenie 
zawiesin ogólnych (Szo g/m3), przy tym samym natęŜeniu ruchu, będzie rosło z obniŜaniem 
ilości pasów ruchu, natomiast obserwowana całkowita ilość ścieków opadowych wykazywała 
będzie tendencję malejącą. Wg badań Instytutu Ochrony Środowiska jednostkowe natęŜenie 
zanieczyszczonej fali spływu opadowego nie przekracza 5 l/s z hektara. Z rocznych krzywych 
sum czasów trwania opadów i odpływów opracowanych dla kilku zlewni kanalizacji 
deszczowej w Polsce wynika, Ŝe odpływy o natęŜeniu wyŜszym niŜ 5 l/s z hektara stanowią 
jedynie 10 % ogólnej liczby odpływów występujących w roku, a ich czas trwania jest poniŜej 
5% całkowitego czasu występowania odpływów w roku.  

6.4 Charakterystyka mogących wystąpić oddziaływań - opis metod identyfikacji 

 W celu identyfikacji mogących wystąpić oddziaływań na środowisko naturalne 
posłuŜono się metodą Macierzy. Arkusz został wzorowany na materiałach niemieckich. 
Uwzględniono w nim jednak specyfikę obiektu oraz jego lokalizację. W arkuszu uwzględnia 
się oddziaływanie inwestycji na środowisko w poszczególnych etapach: budowy (wraz z 
załoŜeniem placów budowy) oraz uŜytkowania. Oddziaływanie rozpatruje się w dwóch 
kategoriach: oczekiwane (+) i przypuszczalne (+). Skutki oczekiwane to te, które są 

wymuszone przez konkretne działanie czy sytuację i wystąpią z bardzo duŜym 
prawdopodobieństwem; natomiast wystąpienie “przypuszczalnych” oddziaływań uzaleŜnione 
jest od większej ilości czynników, a zatem prawdopodobieństwo ich jest duŜo mniejsze. 

  W pierwszej części arkusza rozpatruje się oddziaływanie poszczególnych zdarzeń 
zachodzących przy realizacji i uŜytkowaniu drogi na 9 składników środowiska. Składniki te są 
nośnikami obciąŜeń wynikających z w/w zdarzeń. 
  W drugim etapie rozpatruje się oddziaływanie zmienionych lub zanieczyszczonych 
składników na 8 głównych sposobów korzystania przez człowieka ze środowiska. 
  Arkusze oddziaływania wykonano dla wariantu zerowego (bezinwestycyjnego) oraz 
wariantu inwestycyjnego. Dla wariantu bezinwestycyjnego identyfikacja oddziaływania w 
czasie budowy i przygotowania budowy będzie dotyczyła tylko bieŜących remontów dróg, 
którymi obecnie odbywa się ruch pojazdów pomiędzy ul. Krakowska a ul. Mickiewicza (przez 
mosty: Grunwaldzki i Zwierzyniecki). 

W pierwszej części Arkusza zastosowano rozdzielenie na zdarzenia oddziałujące 
czasowo, długoterminowo oraz stałe (uŜytkowanie drogi). MoŜna teŜ z niego odczytać, które 
ze zdarzeń oddziałują bezpośrednio na wybrane składniki i jak pośrednio oddziałują na 
sposób korzystania ze środowiska.  
Z opracowanych dla poszczególnych wariantów drogi Arkuszy moŜna odczytać: 
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Wariant zerowy (bezinwestycyjny) 
• na największą ilość składników środowiska inwestycja będzie oddziaływać na etapie 

eksploatacji (uŜytkowania) – emisja gazu, hałasu oraz wypadki potencjalne wypadki 
podczas transportu niebezpiecznych materiałów. Pośrednio zmiany w środowisku 
naturalnym zostaną odebrane na poziomie oddziaływania na ludzi (osiedla 
mieszkaniowe) oraz istniejące zabytki.  

Wariant inwestycyjny (jednojezdniowy i dwujezdniowy wraz z podwariantami  
poszczególnych skrzyŜowań) 
• na największą ilość składników środowiska inwestycja będzie oddziaływać na etapie 

przygotowania budowy – wykopy, emisja gazów i pyłów oraz hałasu. Natomiast na etapie 
eksploatacji oddziaływanie będzie polegało głównie na emisji spalin i hałasu oraz 
moŜliwością wystąpienia wypadków drogowych. Pośrednio zmiany w środowisku 
naturalnym zostaną odebrane na poziomie oddziaływania na chronione gatunki roślin              
i zwierząt oraz na krajobraz.  

 
PowyŜsza macierz identyfikacji słuŜy do rozpoznania moŜliwego oddziaływania 
przedmiotowej inwestycji na środowisko.  Metodyka ta pozwala na określenie, które 
składniki środowiska powinny podlegać szczegółowej ocenie w dalszej części Raportu.  
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Tab.3. Arkusz oddziaływań na środowisko naturalne (wariant bezinwestycyjny) 
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ochrona gatunkowa i biotopów + +

rolnictwo

docelowe
gospodarka komunalna +

oddziały wanie
ochrona wód + +

osiedla mieszkaniowe + + +
ochrona zaby tków + +
wy poczy nek +

krajobraz + +
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Tab.4. Arkusz oddziaływań na środowisko naturalne (wariant inwestycyjny) 
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wy kopy + +

przy gotowanie
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ochrona gatunkowa i biotopów + + + +

rolnictwo +

docelowe
gospodarka komunalna + + +

oddziały wanie
ochrona wód + + +

osiedla mieszkaniowe + +

ochrona zaby tków + +

wy poczy nek + + +

krajobraz + + + +
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6.5 Opis metod prognozowania 

6.5.1 Obliczenia emisji hałasu 

a) Metodyka badawcza 

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 
odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku w załączniku II Metody 
oceny wskaźników hałasu poleca metodę obliczania dla hałasu z ruchu kołowego opartą o 
francuską krajową metodę obliczeń „NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, 
określoną w „Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal 
Officiel du 10 mai 1995, art. 6” i francuskiej normie „XPS 31-133”.  
Metoda ta opisuje sposób propagacji dźwięku, którego źródłem jest ruch samochodowy,           
w środowisku. Nie opisuje ona jednak sposobu wyznaczania mocy akustycznej źródła hałasu, 
jakim jest droga. W tym celu odsyła do metody szacowania mocy akustycznej dróg „Guide du 
bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980”. 
Metoda opisana w powyŜszym dokumencie wymaga przygotowania danych wejściowych, 
obejmujących strukturę ruchu, z podziałem na pojazdy lekkie i cięŜkie, oraz jej dobowy 
rozkład, oddzielnie dla pory dnia i nocy, jak równieŜ informacje o projektowanej prędkości 
ruchu pojazdów oraz niwelecie trasy.  

WaŜnym elementem analizy rozkładu przestrzennego hałasu jest informacja dotycząca 
ukształtowania terenu, przeszkód występujących na drodze propagacji dźwięku oraz 
właściwości pochłaniających przestrzeni i gruntu. Wszystkie te dane zostały uwzględnione w 
przygotowanym modelu matematycznym, a ich szczegółowość jest zgodna z posiadanymi 
podkładami mapowymi. 
 

b) Charakterystyka modelu obliczeniowego 

Obliczenia rozkładu pola akustycznego, zarówno dla stanu istniejącego jak                               
i prognozowanego, zostały wykonane z zastosowaniem programu komputerowego SoundPlan 
Essential. Program ten realizuje obliczenia rozkładu poziomu hałasu w środowisku, 
pochodzącego od ruchu kołowego, zgodnie z normami powołanymi w Dyrektywie 
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do 
oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, tj. „NMPB-Routes - 96 (SETRA-
CERTU-LCPC-CSTB)”.  

Metodologia prac związanych z budową modelu obliczeniowego obejmowała: 
- przygotowanie cyfrowego modelu terenu na podstawie informacji 

hipsometrycznych zawartych na dostarczonych przez zamawiającego mapach 
zasadniczych i topograficznych 

- przygotowanie danych dotyczących pokrycia terenu (a w konsekwencji danych 
dotyczących parametrów pochłaniania dźwięku przez grunt) na podstawie 
informacji zawartych na mapach zasadniczych i topograficznych 

- przygotowanie danych dotyczących lokalizacji obiektów budowlanych na 
podstawie informacji zawartych na mapach zasadniczych, wizji lokalnej oraz 
dokumentacji fotograficznej 

- przygotowanie danych dotyczących klasyfikacji terenów chronionych, na 
podstawie wizji lokalnej oraz informacji zawartych na mapach zasadniczych  

- przygotowanie danych dotyczących przebiegu trasy projektowanej drogi  
- przygotowanie danych charakteryzujących parametry akustyczne drogi  
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- wykonanie obliczeń rozkładu poziom hałasu w środowisku dla stanu istniejącego i 
prognozowanego 

- przygotowanie danych dotyczących lokalizacji ekranów akustycznych 
- wykonanie obliczeń rozkładu poziomu hałasu dla stanu prognozowanego dla 

sytuacji obejmującej realizację ekranów akustycznych 

Szczegółowość wprowadzonych danych odpowiada szczegółowości mapy zasadniczej 
znajdującej się w zasobach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Urzędu Miasta 
Wrocławia – mapa wektorowa. 
Obliczenia rozkładu poziomu hałasu w środowisku przeprowadzono na wysokości 4 m nad 
poziomem terenu. Wymaganie takie zostało sformułowane w załączniku 1 do Dyrektywy 
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002r. odnosząca się do 
oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 
Zastosowana metoda obliczeniowa uwzględnia aktualny stan wiedzy w zakresie 
prognozowania hałasu drogowego. 
 
Wyniki obliczeń emisji hałasu zawarte są w załączniku 2. 

6.5.2 Obliczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza 

Ocena wpływu emisji pochodzącej z transportu drogowego spotyka się z wieloma 
problemami ze względu na specyfikę źródła oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. 
Obecnie stosowane metody modelowania dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu 
atmosferycznym odnoszą się głównie do stacjonarnych źródeł punktowych bądź źródeł 
powierzchniowych i liniowych o ustalonej zorganizowanej emisji, które moŜna z pewnym 
przybliŜeniem zastąpić zbiorem emitorów punktowych. 
Specyfika powstawania zanieczyszczeń komunikacyjnych polega m. in. na tym, Ŝe: 

– źródła emisji znajdują się w ruchu, 
– emitory (rury wydechowe) umieszczone są na bardzo małej wysokości nad poziomem 

jezdni, 
– kierunek wydalania zanieczyszczeń pokrywa się z kierunkiem ruchu pojazdów, 
– poruszające się pojazdy wywołują zawirowania powietrza, a tym samym zaburzenia w 

naturalnym rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń, 
– wielkość składowych części emisji jest zaleŜna od stanu technicznego poszczególnych 

pojazdów, ich prędkości, ilości i jakości uŜywanego paliwa, stopnia rozgrzania silnika, 
płynności ruchu na danej arterii, itp. 

Proces spalania paliw płynnych w silnikach pojazdów jest źródłem m.in. następujących 
zanieczyszczeń gazowych: 

– ditlenku azotu (NO2), 
– węglowodorów aromatycznych (WWA), 
– ditlenku siarki (SO2), 
– tlenku węgla (CO). 

Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku przeprowadzono 
zgodnie z metodyką obliczeniową zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 
grudnia 2002 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu [Dz. 
U. z 2003 r. Nr 1 poz. 12] z wykorzystaniem programu komputerowego OpaCal3m opartego 
na modelu CALINE 3. 

Model CALINE 3 został opracowany na zlecenie Departamentu Transportu Stanu 
Kalifornia w USA, jest powszechnie stosowany w krajach UE przy wykonywaniu analiz 
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stęŜeń substancji w powietrzu w sąsiedztwie dróg. Model ten jest preferowany przez 
Ministerstwo Środowiska i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jako zalecany do 
stosowania wymieniony został we „Wskazówkach metodycznych dotyczących modelowania 
matematycznego w systemie zarządzania jakością powietrza”. Bardziej odpowiada on 
rzeczywistym procesom dyspersji zanieczyszczeń od źródeł komunikacyjnych, niŜ metoda 
zastępczych źródeł punktowych. 

Model CALINE 3 jest modelem mikroskalowym, opartym na gaussowskim równaniu 
dyfuzji i stosującym koncepcje strefy mieszania. Model uwzględnia turbulencje mechaniczną i 
termiczną powodowaną przez ruch pojazdów. W modelu droga składa się z prostoliniowych 
odcinków jednorodnych pod względem wysokości, szerokości, wielkości emisji. Program 
dzieli kaŜdy z tych odcinków na szereg źródeł liniowych i przypisuje im emisję jednostkową. 
Długość i orientacja elementu jest funkcją kąta między kierunkiem wiatru i danym odcinkiem 
drogi. 

 Model CALINE 3 traktuje obszar znajdujący się bezpośrednio nad drogą jako strefę o 
jednolitej emisji i turbulencji. Obszar ten stanowi tzw. Strefę mieszania i jest zdefiniowany 
jak obszar nad jezdnią. W obrębie strefy mieszania w warstwie przyziemnej występuje 
turbulencja mechaniczna, wywołana ruchem pojazdów oraz turbulencją termiczną 
spowodowaną wyrzutem gorących spalin. 

Według metodyki określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 
2002 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu [Dz. U. z 
2003 r. Nr 1 poz. 12] stęŜenie uśrednione w okresie roku kalendarzowego wraz z tłem nie 
moŜe przekraczać dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu w sposób bezwarunkowy. 
StęŜenie 60 – min. moŜe być dowolnie wysokie ale nie moŜe występować częściej niŜ przez 
0,2% (0,274% dla SO2) czasu w roku. Jest to równowaŜne  warunkowi w którym percentyl 
99,8 (99,726 dla SO2) stęŜenia nie moŜe być większy od wartości odniesienia dla 1 godziny, 
podanej w Załączniku nr 1 tego rozporządzenia. 

Obliczenia wielkości emisji substancji do powietrza ze źródeł komunikacyjnych 
przeprowadzono w oparciu o aplikację własną wykorzystującą wskaźniki National 
Atmospheric Emissions Inventory (http://www.naei.org.uk) i uwzględniającą strukturę 
pojazdów w Polsce zgodnie z danymi COPERT III1. 
Istotą otrzymania miarodajnych wyników w przypadku konstruowania aplikacji było 
określenie liczby pojazdów poszczególnych grup, charakteryzujących się róŜną emisją 
zanieczyszczeń uzaleŜnioną od innowacyjności silnika spalinowego – spełniającego określoną 
normę emisji spalin.  
  W obliczeniach prognozowanej wielkości emisji w roku 2012 nie uwzględniono 
wskaźników dotyczących  normy EURO V. 

 
Wyniki obliczeń emisji zanieczyszczeń do powietrza zawarte są w załączniku 3. 

6.5.3 Obliczenia zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych 

W ramach oceny oddziaływania inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne 
dokonano obliczeń ilości wód opadowych odprowadzanych z trasy oraz stęŜeń zanieczyszczeń 
wprowadzanych w tych wodach. Obliczenia stęŜeń zanieczyszczeń dokonano metodą zgodną 
z PN-S-02204:1997 pkt 4.3 Obliczenia ekologiczne. Symulację przeprowadzono dla dwóch 
horyzontów czasowych - roku 2012 i roku 2022. 

 

                                                 
1 Metoda prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza od pojazdów – model i program komputerowy COPERT III 
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a) Obliczanie ilości wód opadowych 

Do obliczenia ilości wód opadowych przyjęto wzory z opracowania [89][37] 
Melioracje miejskie i przemysłowe Edward W. Mielczarzewicz, PWN Warszawa 1987.  
Roczną ilość wód opadowych oblicza się ze wzoru: 
 
V = α x β x H x A x 10  [m3/rok] 
 
gdzie: 
α - współczynnik spływu 
H - roczny opad [mm] 
A - powierzchnia [ha] 
β - współczynnik zmniejszający przy q > 5 dm3/s, β = 0,9 
 
b) Jakość wód deszczowych odprowadzanych z drogi (wg. PN-S-02204:1997) 

Prognozowane stęŜenia zawiesin (Sz), głównego wskaźnika zanieczyszczeń 
drogowych, dla prognozy ruchu w latach 2012 i 2022 oszacowano w oparciu o PN 
„Odwodnienie dróg” (PN-S-02204 z grudnia 1997 roku).   
Zgodnie z w/w normą dla drogi czteropasmowej (2 razy 2 pasy ruchu) stęŜenie zawiesin 
naleŜy przyjmować według tablicy 6 z zaleŜności od prognozowanego natęŜenia ruchu 
drogowego (wartości pośrednie naleŜy interpolować liniowo). StęŜenie substancji 
ekstrahujących się eterem naftowym naleŜy przyjąć mnoŜąc wartości podane w tablicy 6  
przez współczynnik przeliczeniowy o wartości 0,08 (…). Dla liczby pasów ruchu  mniejszej 
niŜ 4 naleŜy zastosować  współczynnik poprawkowy o wartości 3,2/n a dla ilości większej niŜ 
4 współczynnik 5,2/n, gdzie n oznacza liczbę pasów ruchu w obu kierunkach.   

6.5.4 Metodyka wykonywania prognozy ruchu 

Przy opracowywaniu prognozy ruchy zastosowano model generowania rozkładu ruchu w 
sieci drogowej Wrocławia. Na podstawie materiałów uzyskanych z Biura Rady Wrocławia 
oraz posiłkując się innymi planami i koncepcjami rozwoju przyjęto konkretne daty realizacji 
poszczególnych nowych elementów sieci drogowej Wrocławia (oprócz ulic 
„wewnątrzmiejskich” uwzględniono takŜe: Autostradową Obwodnicę Wrocławia, drogę 
Bielany – Łany – Długołęka i inne elementy „zewnętrzne” sieci.  

Jako bazową skonstruowano macierz podróŜy dla roku 2008. Zamodelowano istniejącą 
wtedy sieć ulic nie uwzględniając czasowych wyłączeń niektórych elementów sieci z uwagi 
na ich remont. Macierz podróŜy skalibrowano tak aby uzyskać rejestrowane wartości ruchu w 
sieci. Wykorzystano pomiary własne, GPR 2005 (Generalny Pomiar Ruchu) oraz wszelkie 
inne dostępne źródła. Wartości w macierzy podróŜy dotyczą wielkości ruchu dobowego, tak 
aby po rozkładzie na sieć uzyskać wartości SDR w poszczególnych jej odcinkach.  
W macierzy wytypowano 169 rejonów przyjmując dla kaŜdego z nich określony „potencjał 
ruchotwórczy” wyraŜony liczbą generowanych podróŜy na dobę. Wielkość ruchu przypisaną 
dla kaŜdego z rejonów podzielono na pięć grup pojazdów: osobowe (O), lekkie cięŜarowe 
(LC), cięŜarowe bez przyczep (C), cięŜarowe z przyczepą (CP) i autobusy (A). 

Dla kolejnych lat analiz załoŜono przyrost potencjałów ruchotwórczych poszczególnych 
rejonów bazując na stosowanych prognozach wzrostu ruchu (skojarzonych z prognozami 
wzrostu PKB) oraz uwzględniając lokalną specyfikę. Przyjęto określone wskaźniki rocznego 
wzrostu ruchu z podziałem na grupy pojazdów. W uproszczeniu wskaźniki zróŜnicowano dla 
dwóch grup rejonów: inne przyrosty załoŜono dla rejonów skojarzonych z siecią dróg 
krajowych, a inne dla pozostałych rejonów „wewnątrzmiejskich”. W efekcie uzyskano 



                                                                                                                                  RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 
 proGEO Sp. z o.o.                                                                                                 Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu 

 

Strona 46  
 

macierze podróŜy dla kolejnych horyzontów czasowych. Dla przyszłych horyzontów 
czasowych załoŜono teŜ powstanie kilku nowych rejonów. Zlokalizowano je tam gdzie z 
duŜym prawdopodobieństwem zrealizowana zostanie znacząca inwestycja ruchotwórcza, taka 
jak stadion piłkarski, czy nowy terminal lotniska. 

Zakładając określony podział ruchu pomiędzy rejonami dokonano rozkładu ruchu na sieć 
wykorzystując program VISUM. Uzyskano wartości ruchu dobowego na poszczególnych 
odcinkach sieci z uwzględnieniem struktury rodzajowej dla kolejnych lat od roku 2008 do 
2035.  

Bardziej szczegółowy opis metod prognozowania zawarty jest w opracowaniu [47] 
wykonanym przez dr inŜ. Macieja Kruszynę. 

6.5.5 Pozostałe metody prognozowania 

Przyjęte w niniejszym Raporcie metody prognozowania oparte są o przepisy prawne 
dotyczące ochrony środowiska oraz przepisy prawa budowlanego. Przy opracowaniu 
niniejszego raportu zastosowano zróŜnicowane metody badawcze, dostosowane do specyfiki 
poszczególnych komponentów środowiska. Przeprowadzono analizę materiałów i opracowań 
powołanych w rozdziale 14. Zagadnienia opracowano w oparciu o literaturę przedmiotową i 
obowiązujące przepisy prawne. Ustalenia raportu oparto równieŜ na obserwacjach  
przeprowadzonych podczas wizji lokalnych. 
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7. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 
 

Analizując wpływ budowy inwestycji brano pod uwagę mogące wystąpić bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne i skumulowane oddziaływania analizując je w okresie krótko-, średnio- i 
długoterminowym. Rozpatrywano działania zarówno stałe jak i chwilowe. 

7.1 Oddziaływanie na ludzi 

Pośrednie oddziaływanie na okoliczną ludność planowanej drogi jest pochodną 
oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. KaŜde z negatywnych 
oddziaływań na glebę, wody, powietrze atmosferyczne czy klimat akustyczny jest 
przenoszone automatycznie na człowieka jako uŜytkownika tych dóbr. Istnienie drogi, które 
będzie potencjalnie oddziaływać negatywnie na szatę roślinną (wycinka drzew i krzewów), 
wpływać moŜe na komfort ludzi.   

Bezpośrednie oddziaływanie na Ŝycie ludzi będzie związane z utrudnieniami 
związanymi z tymczasowymi wyłączeniami poszczególnych dróg. NaleŜy spodziewać się, Ŝe 
utrudnienia te będą szczególnie dotkliwe podczas wykonywania prac w miejscach 
występowania zabudowy mieszkaniowej oraz skrzyŜowań z waŜnymi szlakami 
komunikacyjnymi.  
ZagroŜenie wypadków zdecydowanie maleje w przypadku budowy skrzyŜowań 
bezkolizyjnych.   
Kolejnymi bezpośrednimi oddziaływaniami na człowieka są emisja hałasu i drgań oraz emisja 
zanieczyszczeń do powietrza.  

7.2 Oddziaływanie hałasu  

Oddziaływanie na klimat akustyczny zarówno w trakcie budowy, jak i eksploatacji bądź 
ewentualnej likwidacji inwestycji, będzie głównie wiązało się z emisją hałasu 
komunikacyjnego, a w przypadku budowy i likwidacji dodatkowo z pracą maszyn i urządzeń. 
Jak wcześniej wspomniano emisja hałasu ma charakter oddziaływania bezpośredniego, w 
przypadku etapu budowy krótkoterminowego i chwilowego, a w przypadku eksploatacji drogi 
długoterminowego stałego. 

7.2.1 Oddziaływania pośrednie i wtórne 

Pośrednie oddziaływanie akustyczne projektowanego przedsięwzięcia będzie związane 
z zmniejszeniem natęŜenia ruchu na układzie komunikacyjnym miasta, obejmującym część 
śródmieścia oraz układ komunikacyjny Placu Grunwaldzkiego. Znaczna część ruchu 
komunikacyjnego, który obecnie odbywa się właśnie w tym rejonie, zostanie skierowana na 
nowy odcinek drogi. Oddziałanie to ma charakter pozytywny, gdyŜ w chwili obecnej obszar 
śródmiejski, a w szczególności rejon Placu Grunwaldzkiego, jest naraŜony na znaczną 
uciąŜliwość akustyczną związaną z komunikacją. Zmniejszenie natęŜenie ruchu w tym rejonie 
spowoduje automatycznie zmniejszenie tej uciąŜliwości.  

Nie przewiduje się wtórnego oddziaływania akustycznego projektowanego 
przedsięwzięcia. Jego realizacja nie będzie wiązała się z lokalizacją nowych zakładów 
przemysłowych na terenach przyległych co mogłoby generować dodatkowy ruch 
samochodowy (głównie o charakterze cięŜarowym) oraz powstawanie źródeł hałasu o 
charakterze lokalnym. 
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7.2.2 Oddziaływania skumulowane 

Skumulowane oddziaływanie akustyczne odnosi się do sumarycznego oddziaływania 
wszystkich źródeł hałasu znajdujących się w rejonie inwestycji.  Do źródeł takich, poza 
projektowaną al. Wielkiej Wyspy, będzie naleŜał w szczególności ruch komunikacyjny                    
ul. Krakowskiej, ul. Olszewskiego i ul. Mickiewicza. Wszystkie te źródła uwzględniono w 
modelu obliczeniowym i w równym stopniu podlegają one analizie co zasadniczy odcinek 
projektowanej drogi. 
Poza wskazanymi wyŜej źródłami, w rejonie lokalizacji inwestycji nie znajdują się Ŝadne inne 
źródła hałasu komunikacyjnego, które mogłyby w istotny sposób wpływać na kształt klimatu 
akustycznego. 

7.2.3 Oddziaływanie bezpośrednie 

W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę prognostyczną oddziaływania 
akustycznego drogi dla 3 wariantów inwestycyjnych: 

- Wariant 1 (jednojezdniowy),  
- Wariant 2 (koncepcyjny dwujezdniowy z podwariantami rozwiązań poszczególnych 

skrzyŜowań i podwariantem z linią tramwajową),  
- Wariant 3 (wybrany do realizacji). 

Dodatkowo przeprowadzono symulację oddziaływania akustycznego dla wariantu 
bezinwestycyjnego (wariant 0). 
Wyniki analiz przedstawione są poniŜej. 
 

a) Hałas komunikacyjny z uwzględnieniem ekranowania - wariant jednojezdniowy 
przedsięwzięcia 

Wariant nr 1 obejmuje realizację al. Wielkiej Wyspy w układzie jednojezdniowym, przy czym 
wszystkie skrzyŜowania, z uwagi na późniejszą konieczność rozbudowy drogi, projektowano 
jako wielojezdniowe. Ze względu na prognozowaną konieczność rozbudowy drogi naleŜy 
jednak zagwarantować rezerwę terenową pod dodatkowe pasy ruchu. Poziom hałasu jaki 
będzie występował w środowisko w przypadku realizacji tego wariantu przedstawiono w 
tabeli 5. 
 
Tab. 5. Prognozowany poziom hałasu w punktach obliczeniowych dla wariantu 

jednojezdniowego 

  

Punkt pomiarowy 

wartość 
dopuszczalna 

w porze 
dziennej 

wartość 
dopuszczalna 

w porze 
nocnej 

poziom 
hałasu w 

porze 
dziennej 

poziom 
hałasu w 

porze 
nocnej 

przekroczenie w 
porze dziennej 

przekroczenie w 
porze nocnej 

1 Rzeźbiarska 4 60 50 48,7 43,4 --- --- 
2 Biegasa 3a 60 50 50,2 44,9 --- --- 
3 Pugeta 40 55 50 53,9 48,7 --- --- 
4 Pugeta 30 55 50 53,4 48,2 --- --- 
5 Pugeta 28 55 50 53,1 47,8 --- --- 
6 Pugeta 14 55 50 51,2 45,9 --- --- 
7 Pugeta 12 55 50 53,3 48 --- --- 
8 Pugeta 4a 55 50 54,4 49 --- --- 
9 Chełmońskiego 16 55 - 54 48,8 --- nie chronione 
10 Olszewskiego 1 55 50 68 58,3 13 8,3 
11 Kosiby 8 55 - 54,1 48,7 --- nie chronione 
12 Kazimierska 3 55 50 53,1 47,4 --- --- 
13 Dembowskiego 16 60 50 55,3 46,8 --- --- 
14 9-Maja 86 60 50 58 51,3 --- 1,3 
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Punkt pomiarowy 

wartość 
dopuszczalna 

w porze 
dziennej 

wartość 
dopuszczalna 

w porze 
nocnej 

poziom 
hałasu w 

porze 
dziennej 

poziom 
hałasu w 

porze 
nocnej 

przekroczenie w 
porze dziennej 

przekroczenie w 
porze nocnej 

15 9-Maja 80 60 50 54,4 49 --- --- 
16 9-Maja 78 60 50 52,5 47,1 --- --- 
17 9-Maja 68 60 50 49,7 44,3 --- --- 
18 9-Maja 56 60 50 48,9 43,6 --- --- 
19 9-Maja 54 60 50 48,7 43,4 --- --- 
20 9-Maja 44 60 50 48,8 43,5 --- --- 
21 9-Maja 34 60 50 50 44,7 --- --- 
22 9-Maja 30 60 50 53,5 48,2 --- --- 
23 9-Maja 18 60 50 53,5 48,2 --- --- 
24 9-Maja 12 60 50 52,1 46,9 --- ---- 
25 Mickiewicza 39 60 50 65,1 59,8 5,1 9,8 

26 
usługi sportu i 
rekreacji 

60 - 54,1 48,8 --- nie chronione 

27 
usługi sportu i 
rekreacji 

60 - 55,4 50,1 --- nie chronione 

28 
usługi sportu i 
rekreacji 

60 - 51,7 46,4 --- nie chronione 

29 
usługi sportu i 
rekreacji 

60 - 54 48,7 --- nie chronione 

 
Rozkład poziomu hałasu dla rozpatrywanego wariantu w postaci izoliniowej 

przedstawiono na mapach umieszczonych w załączniku 2.  
 

b) Hałas komunikacyjny z uwzględnieniem ekranowania - wariant dwujezdniowy  
przedsięwzięcia (z linią tramwajową) 

Wariant nr 2A obejmuje realizację al. Wielkiej Wyspy w układzie dwujezdniowym, przy 
czym zasadniczym elementem wpływającym na wielkość emisji hałasu jest przewidywana 
realizacja linii tramwajowej na odcinku pomiędzy ul. Olszewskiego a ul. Mickiewicza 
(zachodnia strona trasy). Wariant ten był rozpatrywany na etapie koncepcyjnym, stąd teŜ w 
ramach prac projektowych rozwaŜano róŜne warianty skrzyŜowania al. Wielkiej Wyspy z ul. 
Krakowską, Międzyrzecką oraz Mickiewicza. Rozpatrywano równieŜ róŜne warianty 
połączenia al. Wielkiej Wyspy z ul. Chełmońskiego. Wariantowanie to przedstawiono na 
mapach umieszczonych w załączniku 2. Na mapach tych przedstawiono równieŜ rozkład 
poziomu hałasu dla rozpatrywanego wariantu w postaci izoliniowej Poziom hałasu jaki będzie 
występował w środowisko w przypadku realizacji wariantu 2A przedstawiono w tabeli 6.  
 
Tab. 6. Prognozowany poziom hałasu w punktach obliczeniowych dla wariantu 

dwujezdniowego z linią tramwajową 

  

Punkt pomiarowy 

wartość 
dopuszczalna 

w porze 
dziennej 

wartość 
dopuszczalna 

w porze 
nocnej 

poziom 
hałasu w 

porze 
dziennej 

poziom 
hałasu w 

porze 
nocnej 

przekroczenie w 
porze dziennej 

przekroczenie w 
porze nocnej 

1 Rzeźbiarska 4 60 50 48,6 43,4 --- --- 
2 Biegasa 3a 60 50 50 44,8 --- --- 
3 Pugeta 40 55 50 53,7 48,4 --- --- 
4 Pugeta 30 55 50 52,4 47,1 --- --- 
5 Pugeta 28 55 50 52,1 46,9 --- --- 
6 Pugeta 14 55 50 51,5 46,2 --- --- 
7 Pugeta 12 55 50 53,3 48 --- --- 
8 Pugeta 4a 55 50 54,9 49,2 --- --- 
9 Chełmońskiego 16 55 - 54,4 49,1 --- nie chronione 
10 Olszewskiego 1 55 50 68,3 58,3 13,3 8,3 
11 Kosiby 8 55 - 57,3 49 2,3 nie chronione 
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Punkt pomiarowy 

wartość 
dopuszczalna 

w porze 
dziennej 

wartość 
dopuszczalna 

w porze 
nocnej 

poziom 
hałasu w 

porze 
dziennej 

poziom 
hałasu w 

porze 
nocnej 

przekroczenie w 
porze dziennej 

przekroczenie w 
porze nocnej 

12 Kazimierska 3 55 50 53,1 47,2 --- --- 
13 Dembowskiego 16 60 50 55,3 46,6 --- --- 
14 9-Maja 86 60 50 57,8 50,7 --- 0,7 
15 9-Maja 80 60 50 54,8 49,1 --- --- 
16 9-Maja 78 60 50 53 47,3 --- --- 
17 9-Maja 68 60 50 51,9 46,1 --- --- 
18 9-Maja 56 60 50 51,6 45,9 --- --- 
19 9-Maja 54 60 50 51,6 45,9 --- --- 
20 9-Maja 44 60 50 51,5 45,8 --- --- 
21 9-Maja 34 60 50 51,8 46,1 --- --- 
22 9-Maja 30 60 50 53,1 47,4 --- --- 
23 9-Maja 18 60 50 53 47,4 --- --- 
24 9-Maja 12 60 50 52,5 47 --- ---- 
25 Mickiewicza 39 60 50 65,1 59,8 5,1 9,8 

26 
usługi sportu i 
rekreacji 

60 - 54,1 48,8 --- nie chronione 

27 
usługi sportu i 
rekreacji 

60 - 55,4 50,2 --- nie chronione 

28 
usługi sportu i 
rekreacji 

60 - 52 46,8 --- nie chronione 

29 
usługi sportu i 
rekreacji 

60 - 54,9 49,6 --- nie chronione 

 
c) Hałas komunikacyjny z uwzględnieniem ekranowania - wariant dwujezdniowy  

przedsięwzięcia (bez linii tramwajowej) 
 
Wariant nr 2B obejmuje realizację al. Wielkiej Wyspy w układzie dwujezdniowym, przy 
czym zasadnicza róŜnica w stosunku do wariantu poprzedniego dotyczy rezygnacji z linii 
tramwajowej. Wariant ten był rozpatrywany na etapie koncepcyjnym, stąd teŜ w ramach prac 
projektowych rozwaŜano róŜne warianty skrzyŜowania al. Wielkiej Wyspy z ul. Krakowską, 
Międzyrzecką oraz Mickiewicza. Rozpatrywano równieŜ róŜne warianty połączenia al. 
Wielkiej Wyspy z ul. Chełmońskiego. Wariantowanie to przedstawiono na załącznikach 
graficznych. Poziom hałasu jaki będzie występował w środowisko w przypadku realizacji tego 
wariantu przedstawiono w tabeli 7. 
 
Tab. 7. Prognozowany poziom hałasu w punktach obliczeniowych dla wariantu 

dwujezdniowego bez linii tramwajowej 

  

Punkt pomiarowy 

wartość 
dopuszczalna 

w porze 
dziennej 

wartość 
dopuszczalna 

w porze 
nocnej 

poziom 
hałasu w 

porze 
dziennej 

poziom 
hałasu w 

porze 
nocnej 

przekroczenie w 
porze dziennej 

przekroczenie w 
porze nocnej 

1 Rzeźbiarska 4 60 50 48,6 43,4 --- --- 
2 Biegasa 3a 60 50 50 44,8 --- --- 
3 Pugeta 40 55 50 53,7 48,4 --- --- 
4 Pugeta 30 55 50 52,4 47,1 --- --- 
5 Pugeta 28 55 50 52,1 46,9 --- --- 
6 Pugeta 14 55 50 51,5 46,2 --- --- 
7 Pugeta 12 55 50 53,3 48 --- --- 
8 Pugeta 4a 55 50 54,3 48,9 --- --- 
9 Chełmońskiego 16 55 - 54,4 49,1 --- nie chronione 
10 Olszewskiego 1 55 50 68 58,3 13 8,3 
11 Kosiby 8 55 - 54,4 49 --- nie chronione 
12 Kazimierska 3 55 50 52,9 47,2 --- --- 
13 Dembowskiego 16 60 50 55,3 46,6 --- --- 
14 9-Maja 86 60 50 57,6 50,7 --- 0,7 
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Punkt pomiarowy 

wartość 
dopuszczalna 

w porze 
dziennej 

wartość 
dopuszczalna 

w porze 
nocnej 

poziom 
hałasu w 

porze 
dziennej 

poziom 
hałasu w 

porze 
nocnej 

przekroczenie w 
porze dziennej 

przekroczenie w 
porze nocnej 

15 9-Maja 80 60 50 54,5 49,1 --- --- 
16 9-Maja 78 60 50 52,6 47,3 --- --- 
17 9-Maja 68 60 50 51,5 46,1 --- --- 
18 9-Maja 56 60 50 51,2 45,9 --- --- 
19 9-Maja 54 60 50 51,2 45,9 --- --- 
20 9-Maja 44 60 50 51,1 45,8 --- --- 
21 9-Maja 34 60 50 51,4 46,1 --- --- 
22 9-Maja 30 60 50 52,7 47,4 --- --- 
23 9-Maja 18 60 50 52,6 47,4 --- --- 
24 9-Maja 12 60 50 52,3 47 --- ---- 
25 Mickiewicza 39 60 50 65,1 59,8 5,1 9,8 

26 
usługi sportu i 
rekreacji 

60 - 54,1 48,8 --- nie chronione 

27 
usługi sportu i 
rekreacji 

60 - 55,4 50,2 --- nie chronione 

28 
usługi sportu i 
rekreacji 

60 - 52 46,8 --- nie chronione 

29 
usługi sportu i 
rekreacji 

60 - 54,9 49,6 --- nie chronione 

 
Rozkład poziomu hałasu dla rozpatrywanego wariantu w postaci izoliniowej 

przedstawiono na mapach umieszczonych w załączniku 2.  
 

d) Hałas komunikacyjny z uwzględnieniem ekranowania – realizacyjny wariant 
dwujezdniowy przedsięwzięcia 

 
Wariant nr 3 stanowi wariant wybrany do realizacji. Obejmuje on wykonanie al. Wielkiej 
Wyspy w układzie dwujezdniowym, bez budowy linii tramwajowej. Wariant ten jest 
wynikiem uzgodnień przeprowadzonych na etapie koncepcyjnym. Poziom hałasu jaki będzie 
występował w środowisko w przypadku realizacji tego wariantu przedstawiono w tabeli 8. 
 
Tab. 8. Prognozowany poziom hałasu w punktach obliczeniowych dla wariantu 

dwujezdniowego realizacyjnego 

  

Punkt pomiarowy 

wartość 
dopuszczalna 

w porze 
dziennej 

wartość 
dopuszczalna 

w porze 
nocnej 

poziom 
hałasu w 

porze 
dziennej 

poziom 
hałasu w 

porze 
nocnej 

przekroczenie w 
porze dziennej 

przekroczenie w 
porze nocnej 

1 Rzeźbiarska 4 60 50 48,6 43,4 --- --- 
2 Biegasa 3a 60 50 50 44,8 --- --- 
3 Pugeta 40 55 50 53,7 48,4 --- --- 
4 Pugeta 30 55 50 52,4 47,1 --- --- 
5 Pugeta 28 55 50 52,1 46,9 --- --- 
6 Pugeta 14 55 50 51,5 46,2 --- --- 
7 Pugeta 12 55 50 53,3 48 --- --- 
8 Pugeta 4a 55 50 54,3 48,9 --- --- 
9 Chełmońskiego 16 55 - 54,4 49,1 --- nie chronione 
10 Olszewskiego 1 55 50 68 58,3 13 8,3 
11 Kosiby 8 55 - 54,4 49 --- nie chronione 
12 Kazimierska 3 55 50 52,9 47,2 --- --- 
13 Dembowskiego 16 60 50 55,3 46,6 --- --- 
14 9-Maja 86 60 50 57,6 50,7 --- 0,7 
15 9-Maja 80 60 50 54,5 49,1 --- --- 
16 9-Maja 78 60 50 52,6 47,3 --- --- 
17 9-Maja 68 60 50 51,5 46,1 --- --- 
18 9-Maja 56 60 50 51,2 45,9 --- --- 
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Punkt pomiarowy 

wartość 
dopuszczalna 

w porze 
dziennej 

wartość 
dopuszczalna 

w porze 
nocnej 

poziom 
hałasu w 

porze 
dziennej 

poziom 
hałasu w 

porze 
nocnej 

przekroczenie w 
porze dziennej 

przekroczenie w 
porze nocnej 

19 9-Maja 54 60 50 51,2 45,9 --- --- 
20 9-Maja 44 60 50 51,1 45,8 --- --- 
21 9-Maja 34 60 50 51,4 46,1 --- --- 
22 9-Maja 30 60 50 52,7 47,4 --- --- 
23 9-Maja 18 60 50 52,6 47,4 --- --- 
24 9-Maja 12 60 50 52,3 47 --- ---- 
25 Mickiewicza 39 60 50 65,1 59,8 5,1 9,8 

26 
usługi sportu i 
rekreacji 

60 - 54,1 48,8 --- nie chronione 

27 
usługi sportu i 
rekreacji 

60 - 55,4 50,2 --- nie chronione 

28 
usługi sportu i 
rekreacji 

60 - 52 46,8 --- nie chronione 

29 
usługi sportu i 
rekreacji 

60 - 54,9 49,6 --- nie chronione 

Rozkład poziomu hałasu dla rozpatrywanego wariantu w postaci izoliniowej 
przedstawiono na mapach umieszczonych w załączniku 2.  
 

e) Hałas komunikacyjny - wariant 0 przedsięwzięcia 
 

Wariant nr 0 przedsięwzięcia jest tzw. wariantem bezinwestycyjnym, zakładającym 
odstąpienie od realizacji inwestycji. W tym przypadku ruch samochodowy będzie kierowany 
dotychczasowym układem komunikacyjnym, tj. ul. Krakowską w kierunku przeprawy przez 
Odrę Mostem Grunwaldzkim, następnie przez plac Grunwaldzki w kierunku ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie.  
Zgodnie z Mapą Akustyczną Wrocławia w rejonie Placu Grunwaldzkiego i ul. Marii 
Skłodowskiej – Curie występują obecnie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu do 
10dB(A), zarówno w porze nocnej jak i dziennej. 

Analiza prognozy ruchu dla miasta Wrocławia wykazuje, iŜ w przypadku zaistnienia 
tzw. opcji zero natęŜenie ruchu na Placu Grunwaldzkim w roku 2012 wyniesie 57 658 
poj./dobę, natomiast na ul. Marii Skłodowskiej-Curie wyniesie 35 752 poj./dobę. Są to 
wartości bardzo wysokie, które poza uciąŜliwością akustyczną powodują równieŜ znaczne 
przestoje w ruchu oraz blokowanie się jednego z głównych węzłów komunikacyjnych 
Wrocławia. Brak realizacji alternatywnego ciągu komunikacyjnego, w tym przeprawy przez 
Odrę, spowoduje coraz większe obciąŜenie istniejącego układu drogowego i znaczny wzrost 
natęŜenia ruchu, skutkujący pogarszającymi się warunkami akustycznymi środowiska. 
Zestawienie prognozowanego wzrostu natęŜenia ruchu w rejonie Placu Grunwaldzkiego 
przedstawiono w tabeli 9. 

  
Tab. 9. Prognozowane obciąŜenie ruchem samochodowym rejonu Placu Grunwaldzkiego w 

przypadku zaniechania realizacji inwestycji 

Odcinek drogi 
NatęŜenie ruchu [poj./dobę] 

2012r. 2015r. 2020r. 2025r. 2030r. 

ul. Romualda Traugutta 21 739 23 754 27 538 31 924 37 009 

Plac Grunwaldzki 57 658  63 004 73 039 84 672 98 158 

ul. Marii Skłodowskiej Curie 35 752 39 067 45 289 52 503 60 865 

ul. Wróblewskiego 21 893 23 923 27 733 32 150 37 271 
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Realizacja projektowanej przeprawy przez Odrę oraz al. Wielkiej Wyspy sprawi, iŜ 
znaczna część ruchu komunikacyjnego obciąŜającego rejon Placu Grunwaldzkiego, zostanie 
przejęta przez nowy układ komunikacyjny. Z prognozy ruchu dla miasta Wrocławia wynika, 
iŜ w 2012 roku, przy wariancie realizacyjnym, dociąŜenie Placu Grunwaldzkiego wyniesie  42 
220 poj./dobę, natomiast na ul. Marii Skłodowskiej-Curie  wyniesie 20 745 poj./dobę. 
Zestawienie prognozowanego wzrostu natęŜenia ruchu w kontekście realizacji al. Wielkiej 
Wyspy, w rejonie Placu Grunwaldzkiego przedstawiono w tabeli 10. 
 
Tab. 10.  Prognozowane obciąŜenie ruchem samochodowym rejonu Placu Grunwaldzkiego             

w przypadku realizacji inwestycji 

Odcinek drogi 
NatęŜenie ruchu [poj./dobę] 

2012r. 2015r. 2020r. 2025r. 2030r. 

ul. Romualda Traugutta 9 220 8 817 10 777 14 085 15 489 

Plac Grunwaldzki 42 220  43 989 49 811 57 538 62 680 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 20 745 21 679 24 870 28 510 30 291 

ul. Wróblewskiego 11 215 11 759 13 224 15 101 15 571 

Porównanie wpływu realizacji inwestycji w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego 
przedstawiono w tabeli 11. W związku z funkcjonowaniem Alei Wielkiej Wyspy natęŜenie 
ruchu w rejonie Placu Grunwaldzkiego spadnie od 27% do 62% . Tendencja ta ma charakter 
postępujący, a efekt realizacji inwestycji będzie narastał wraz z upływem czasu. Stanowi to 
zarazem znaczący spadek uciąŜliwości akustycznej dla tego rejonu, szacowany na ok. 3dB(A). 
Porównawcze zestawienie trendu wzrostu natęŜenia ruchu dla sytuacji bez realizacji 
inwestycji oraz dla sytuacji z realizacją inwestycji przedstawiono na wykresie 1. 
 
Tab. 11.  Porównanie wpływu realizacji inwestycji na obciąŜenie ruchem samochodowym 

układu drogowego w rejonie Placu Grunwaldzkiego 

Odcinek drogi 
Rok 

prognozy 

NatęŜenie 
ruchu bez 
inwestycji 

NatęŜenie 
ruchu z 

inwestycją 

Zmiana 
natęŜenia 

ruchu – efekt 
realizacji 
inwestycji 

Zmiana 
poziomu 

mocy 
akustycznej 
drogi – efekt 

realizacji 
inwestycji 

ul. Romualda Traugutta 

2012 21 739 9 220 - 57% - 3,73 

2015 23 754 8 817 - 62% - 4,30 

2020 27 538 10 777 - 61% - 4,07 

2025 31 924 14 085 - 56% - 3,56 

2030 37 009 15 489 - 58% - 3,79 

Plac Grunwaldzki 

2012 57 658 42 220 - 27% - 1,36 

2015 63 004 43 989 - 30% - 1,55 

2020 73 039 49 811 - 32% - 1,67 

2025 84 672 57 538 - 32% - 1,68 

2030 98 158 62 680 - 36% - 1,95 
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Odcinek drogi 
Rok 

prognozy 

NatęŜenie 
ruchu bez 
inwestycji 

NatęŜenie 
ruchu z 

inwestycją 

Zmiana 
natęŜenia 

ruchu – efekt 
realizacji 
inwestycji 

Zmiana 
poziomu 

mocy 
akustycznej 
drogi – efekt 

realizacji 
inwestycji 

ul. Marii Skłodowskiej Curie 

2012 35 752 20 745 - 42% - 2,37 

2015 39 067 21 679 - 44% - 2,56 

2020 45 289 24 870 - 45% - 2,60 

2025 52 503 28 510 - 46% - 2,66 

2030 60 865 30 291 - 50% - 3,04 

ul. Wróblewskiego 

2012 21 893 11 215 - 49% - 2,93 

2015 23 923 11 759 - 51% - 3,08 

2020 27 733 13 224 - 52% - 4,71 

2025 32 150 15 101 - 53% - 3,28 

2030 37 271 15 571 - 58% - 3,77 
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Wykres 1. Prognozowany wzrost natęŜenia ruchu dla scenariusza bez realizacji inwestycji 

oraz z realizacją inwestycji. 
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7.3 Oddziaływanie pól elektromagnetycznych i promieniowania elektromagnetycznego  
Konsekwencje zagroŜenia naturalnego środowiska elektromagnetycznego moŜna 

podzielić na dwie grupy: 
• w zakresie niskich częstotliwości 

zagroŜenia te związane są z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych bezpośrednio 
na procesy elektrochemiczne zachodzące w komórkach.  

• w zakresie średnich i wysokich częstotliwości i promieniowania mikrofalowego 
główne zagroŜenie związane jest z oddziaływaniem termicznym tego promieniowania 
na tkanki i komórki. 

Oddziaływanie planowanej inwestycji analizowano: 
• w zakresie pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50Hz. 
• w zakresie promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal średnich. 

Źródłem pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50Hz są wszystkie urządzenia zasilane z 
sieci elektroenergetycznej 50Hz jak i sama sieć przesyłowa. Najczęściej zasięg oddziaływania 
pola elektromagnetycznego urządzeń i sieci niskiego i średniego napięcia jest niewielki, o 
charakterze lokalnym, nie powodującym przekroczenia wartości dopuszczalnych. 
Z realizacją inwestycji będzie związana przebudowa sieci energetycznej, kolidującej z 
przebiegiem drogi. SkrzyŜowania te będą dotyczyły głównie linii niskiego i średniego 
napięcia, a wiec nie będą powodowały zagroŜenia dla środowiska. Zaleca się w takich 
wypadkach przebudowę linii na kablową, prowadzoną pod ziemią. Przy kolizjach z siecią 
energetyczną wysokiego napięcia, naleŜy przyjąć rozwiązania zgodne z odpowiednimi 
normami branŜowymi. Zgodnie z projektem linie te po przebudowie będą przebiegać w 
korytarzu istniejących przewodów wysokiego napięcia. Oddziaływanie przebudowanych 
przewodów na środowisko oraz otoczenie ludzi będzie na dopuszczalnym poziomie. 
Projektant nie przewiduje wzrostu poziomu natęŜenia pola elektromagnetycznego ponad 
ogólnie stosowane normy i wytyczne.  

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal średnich są nadajniki 
radiowo-telewizyjne, anteny radioliniowe systemów telekomunikacyjnych oraz stacje bazowe 
telefonii komórkowej. Najczęściej urządzenia te są instalowane w sposób i w miejscach, które 
uniemoŜliwiają dostęp ludności w obszar, gdzie moŜe dochodzić do wystąpienia przekroczeń 
wartości dopuszczanych. Zasięg oddziaływania tych urządzeń wynosi ok. 25 m, stąd teŜ nie 
mają one istotnego wpływu na kształt klimatu elektromagnetycznego rejonu przedsięwzięcia.  

Odrębnym źródłem promieniowania elektromagnetycznego, związanego bezpośrednio z 
przedsięwzięciem, moŜe być radiowy system sterowania sygnalizacją świetlną, o ile taka 
zostanie przewidziana do realizacji. Radiowe systemy sterowania, jako bardziej podatne na 
zakłócenia, są stosowane bardzo rzadko, a ich ewentualny zasięg oddziaływania nie 
przekracza kilku centymetrów wokół anteny. Do innych urządzeń generujących 
promieniowanie elektromagnetyczne mogą naleŜeć systemy pomiarowe instalowane wzdłuŜ 
drogi, wyposaŜone w układy teletransmisji danych metodą radiową. Podobnie, jak w 
poprzednim przypadku, urządzenia te nie stanowią Ŝadnego zagroŜenia dla środowiska.  
Wnioski wynikające z analizy oddziaływania planowanej inwestycji w zakresie pól 
elektromagnetycznych i promieniowania elektromagnetycznego są następujące: 
• realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąŜe się z instalacją w środowisku nowych 
źródeł pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50Hz lub promieniowania 
elektromagnetycznego w zakresie fal średnich, których funkcjonowanie wiązałoby się z 
generowaniem pola lub promieniowania elektromagnetycznego o wartościach wyŜszych 
niŜ dopuszczalne, 
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• zgodnie z punktem 33 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 
października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów [Dz. U. 
2003.192.1883] inwestor nie ma obowiązku wykonania pomiarów poziomów pól 
elektromagnetycznych w otoczeniu inwestycji. 

7.4 Oddziaływanie w zakresie drgań  
Wibracjami nazywa się niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające 

się w ośrodkach stałych. Wpływ wibracji na zdrowie człowieka jest rozpoznany, głównie 
dzięki problematyce występowania wibracji na stanowiskach pracy w przemyśle cięŜkim i 
budownictwie. W prawodawstwie polskim brak jest jednak przepisów regulujących kwestię 
wpływu drgań mechanicznych na środowisko oraz wartości normatywnych określających 
dopuszczalne wielkości przenoszonych drgań do środowiska. 

Jak wspomniano wcześniej, zjawiska wibracji występują najczęściej w związku z pracą 
zakładów przemysłu cięŜkiego lub budowlanego oraz przy pracach budowlanych 
wykorzystujących cięŜki sprzęt budowlany, a takŜe w sąsiedztwie tras komunikacyjnych 
charakteryzujących się wysokim natęŜeniem ruchu przy duŜym udziale samochodów 
cięŜarowych. W przypadku projektowanej inwestycji, wibracje będą generowane zarówno na 
etapie prowadzenia prac budowlanych, jak równieŜ w późniejszym okresie funkcjonowania 
drogi. 
 
Emisja drgań na etapie prowadzenia prac budowlanych 
W fazie robót drogowych, istotnym moŜe stać się wpływ drgań na ludzi i budynki wywołane 
przez pracujące maszyny drogowe, frezarki i walce wibracyjne. Są to drgania podobne do 
wzbudzanych przez ruch pojazdów cięŜarowych (lub większe). Walce drogowe wywołują 
drgania ciągłe o niskiej i wysokiej częstotliwości. Drgania wzbudzone przez te urządzenia 
mogą być szkodliwe dla konstrukcji budynków i być uciąŜliwe dla ludzi przebywających w 
budynkach. Ich występowanie jest jednak krótkotrwałe i dotyczy obszaru maksymalnie do 
50m od strefy pracy. JeŜeli przy budowie będą stosowane wibracyjne walce drogowe, które 
wzbudzają wysoki poziom drgań budynków w sąsiedztwie obszaru ich zastosowania, to mimo 
ich krótkotrwałego uŜycia mogą wywołać skargi z tego powodu. NaleŜy jednak zaznaczyć, iŜ 
w przypadku przedmiotowej inwestycji najbliŜsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana 
jest w odległości ponad 50m, tj. poza teoretycznym zasięgiem uciąŜliwości 
wibroakustycznych. W związku z powyŜszym prognozuje się, iŜ występujące w okresie prac 
budowlanych drgania nie będą stanowiły uciąŜliwości dla środowiska. 
 
Emisja drgań na etapie funkcjonowania drogi 
W fazie eksploatacji przejazd pojazdów drogą moŜe powodować powstawanie wibracji i 
wstrząsów przenoszonych przez grunt na konstrukcje mieszkalne. Do chwili obecnej nie 
została jednak opracowana metodyka pozwalająca na wiarygodne prognozowanie zjawiska 
występowania drgań w środowisku. Jedyną metodą pozwalającą na oszacowanie uciąŜliwości 
tego typu jest porównanie z wynikami badań przeprowadzonych w podobnych warunkach. Jak 
wynika z prac badawczych, ruch na nawierzchni drogowej, juŜ przy nierównomierności 
powyŜej 20mm, powoduje przekraczanie prędkości drgań do 5mm/s. Drgania takie są 
odczuwalne w budynkach połoŜonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Stwarza to równieŜ 
niebezpieczeństwo drgania szyb. Stan taki ulega wzmoŜeniu z uwagi na wzrost w strukturze 
ruchu pojazdów cięŜkich powyŜej 20 ton nośności. Powstające uszkodzenia nawierzchni, w 
połączeniu z ruchem pojazdów cięŜkich o wadliwym systemie zawieszenia, mogą powodować 
chwilowe wzrastanie prędkości drgań do wartości 10-15mm/s.  
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Jak wynika z badań2 przeprowadzonych przez Instytut Mechaniki Budowli Politechniki 
Krakowskiej, dotyczących wpływu drgań ruchu komunikacyjnego (tramwajowego i 
samochodowego) na budynki, drgania wywołane przez ruch samochodowy charakteryzują się 
większym udziałem wyŜszych częstotliwości w widmie drgań, co powoduje, iŜ ich wpływ na 
budynki jest większy aniŜeli drgań wywołanych przez tramwaje. W czasie badań stwierdzono, 
Ŝe poziom drgań przekazywanych przez grunt na budynki jest na tyle niski, iŜ nie zagraŜa 
trwałości konstrukcji budynków, i jest porównywalny do drgań powodowanych pracą 
urządzeń powszechnie stosowanych w mieszkaniach (np. poziom drgań mierzonych na 
podłodze pomieszczenia był zbliŜony do poziomu drgań wywołanych pracą lodówki). 

Z danych literaturowych wynika, iŜ wpływ wibracji na ludzi i budynki jest ściśle 
związana z ich amplitudą. Zakłada się, Ŝe: 

- drgania o amplitudzie do 3,6·10-3 m/s2, to drgania nie mające Ŝadnego wpływu 
na stan budynków 

- drgania o amplitudzie do 5,0·10-3 m/s2, to drgania niespostrzegalne i 
nieszkodliwe dla ludzi 

Projektowany odcinek al. Wielkiej Wyspy będzie oddalony od zabudowy mieszkaniowej 
ponad 50m. Szacuje się, iŜ amplituda drgań w odległości 35m od drogi wyniesie ok. 4,0·10-3 
m/s2, a więc będzie praktycznie niedostrzegalna przez mieszkańców i nie będzie miała 
Ŝadnego wpływu na budynki.  

 
W przypadku projektowanej drogi, jej realizacja przyczyni się do zmniejszenia 

uciąŜliwości drgań wywołanych ruchem drogowym występującym obecnie w okolicach 
centrum miasta Wrocławia.    

7.5 Oddziaływanie na gleby 
Przypuszczalne skutki oddziaływania na podłoŜe zaznaczą się na etapie budowy i 

związane będą z zajęciem powierzchni i emisją zanieczyszczeń w trakcie prowadzenia prac 
budowlanych. Negatywne oddziaływanie polegać będzie takŜe na trwałym fizycznym 
naruszeniu (przeobraŜeniu) powierzchni terenu w stosunku do stanu istniejącego. Nastąpi przy 
tym zmiana wyglądu  terenu poprzez wykonanie nasypów. Jednak przy właściwym 
prowadzeniu prac tj. postępowaniu z humusem, uporządkowaniu terenów po wykonaniu drogi 
itp., niekorzystne oddziaływanie będzie minimalizowane. NaleŜy tu jednocześnie zwrócić 
uwagę, Ŝe bilans mas ziemnych wskazuje na konieczność dostarczenia do budowy nasypów 
znacznych ilości gruntów z innych miejsc. Niedobory mogą zostać pozyskane z pobliskich 
kopalni kruszywa. 

Zanieczyszczenia gleb w pobliŜu projektowanej drogi wiązać się będzie z opadem 
zanieczyszczeń z powietrza oraz migracją zanieczyszczeń wraz ze spływem wód opadowych. 
W odróŜnieniu od etapu budowy zanieczyszczenie gleb na etapie eksploatacji, wiąŜe się ściśle 
z oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze atmosferyczne. Opad 
pyłu, niosącego róŜnorodne substancje szkodliwe, przyczynia się do skaŜenia 
powierzchniowej warstwy gleby, a jego zasięg przestrzenny jest wypadkową głównie 
wielkości frakcji oraz kierunku i siły przewaŜających wiatrów. Ocenia się, Ŝe zasięg strefy 
bezpośredniego zanieczyszczenia gleb powstałego z rozpylania przez samochody aerozoli w 
okresie zimowym i deszczowym wynieść moŜe 20 m od krawędzi jezdni. Strefa rozwiewania 
natomiast frakcji suchej, unoszonej przez wiatr, będzie znacząco większa, lecz nie powinna 
się przyczyniać do degradacji gleb poza obszarami oddalonymi więcej niŜ 50 m. 

                                                 
2 Antoni Bratański, Jarosław Chełmecki, Edward Maciąg, Tadeusz Tatara, Przypadki przekazywania się z 
podłoŜa drgań na budynki od komunikacji miejskiej, Politechnika Krakowska, Instytut Mechaniki Budowli 
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Dodatkową uciąŜliwością jest mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza 
atmosferycznego w postaci aerozoli, których źródłem emisji są przewoŜone materiały 
organiczne. Według danych literaturowych strefa emisji zanieczyszczeń mikrobiologicznych 
wynieść moŜe do 50 m [29]. 

Zasięg wyŜej opisanych oddziaływań nie powinien wykraczać poza linie 
rozgraniczające inwestycji. 

7.6 Oddziaływanie na florę i faunę oraz chronione obszary przyrodnicze 

Ogólny opis oddziaływania 
Negatywne oddziaływanie trasy na biotyczne elementy środowiska przyrodniczego, moŜe 
polegać głównie na zajmowaniu nowych terenów pod zabudowę i zniszczeniu biotopów, 
fragmentacji siedlisk i odcięciu kontaktów miedzy populacjami. Pośrednie oddziaływanie na 
florę i faunę w trakcie budowy i eksploatacji drogi będzie związane z zanieczyszczeniem 
powietrza, wód i hałasem. Wyniki badań i analiz wskazują, Ŝe negatywne oddziaływanie 
przedmiotowej inwestycji w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza będzie się mieścić w 
granicach linii rozgraniczających inwestycji. Zastosowanie natomiast  odpowiednich urządzeń 
ochrony środowiska zminimalizuje oddziaływanie drogi na środowisko gruntowo-wodne oraz 
umoŜliwi zachowanie normatywów w zakresie emisji hałasu. Bezpośrednie oddziaływanie 
ruchu na drodze wiąŜe się z moŜliwymi zderzeniami zwierząt z pojazdami (np. nietoperze).   
 

Uszczegółowiony opis oddziaływania  
Bardziej szczegółowy opis oddziaływania na florę i faunę oraz chronione obszary 
przyrodnicze przedstawia załącznik 4. 
 

7.7 Oddziaływanie na obszary sieci Natura 2000  
Na etapie screeningu stwierdzono, Ŝe przedsięwzięcie moŜe mieć potencjalny wpływ 
pośredni, długofalowy lub skumulowany na obszary Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” oraz 
„Grądy w Dolinie Odry”. 
Wpływy te dotyczą przede wszystkim: 

a) moŜliwości wpływu na integralność sieci Natura 2000 poprzez ewentualne 
upośledzenie roli korytarza ekologicznego doliny Odry (budowla liniowa powodująca 
fragmentację); 

b) zaburzenie Ŝerowisk ptaków i nietoperzy, dla których ochrony powołano obszary 
Natura wymienione w screeningu (płoszenie podczas budowy, hałas komunikacyjny); 

c) wzrost śmiertelności nietoperzy w zderzeniach z samochodami na projektowanym 
moście; 

d) wpływ wód odprowadzanych z drogi na naturalne akweny i siedliska hydrogeniczne 
(zasolenie, ewentualność skaŜenia), oraz ryby będące przedmiotem ochrony w 
obszarze Natura 2000 PLH020017 „Grądy w Dolinie Odry”. 

 
Wpływy na gatunki podlegające ochronie w obszarze PLB020002 „Grądy Odrzańskie” mają 
charakter potencjalny, polegający na moŜliwości długofalowego oddziaływania pośredniego 
wskutek zmian behawioru niektórych gatunków ptaków lub teŜ pozyskiwania poŜywienia (w 
tym ryb) skaŜonego wskutek ruchu samochodowego. PoniewaŜ jednak inwestycja planowana 
jest praktycznie w obrębie centrum miasta, wpływy te nie dadzą się zdecydowanie wyróŜnić 
spośród szerokiego tła oddziaływania całej aglomeracji. 
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Wpływ na gatunki i siedliska, dla których ochrony powołano obszar PLH020017 „Grądy w 
Dolinie Odry” jest moŜliwy do minimalizacji w szerokim zakresie, w znaczący sposób 
ograniczając potencjalne skutki inwestycji. 
 
W związku z faktem, iŜ analizowane przedsięwzięcie nie wywiera istotnego wpływu 
negatywnego na przedmioty ochrony w obszarach Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” oraz 
„Grądy w Dolinie Odry”, nie występowała konieczność analizy wariantów alternatywnych 
pod kątem przyrodniczym. 
 

Szczegółowy opis oddziaływania na obszary sieci Natura 2000 przedstawia załącznik 4. 

7.8 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 
Symulacje wykonane w niniejszym podrozdziale wykonane zostały w oparciu                     

o metodykę opisaną w punkcie 6.5.3.  
Obliczenia wykonano dla dwóch wariantów analizowanej inwestycji: wariantu 
jednojezdniowego i wariantu dwujezdniowego, przy załoŜonej prognozie ruchu. Uznano 
bowiem, ze rozwiązania wariantowe poszczególnych skrzyŜowań nie będą miały istotnego 
wpływu na ilość i jakość spływających z drogi wód opadowych i roztopowych.  

7.8.1 Obliczanie ilości wód opadowych 

Podczas obliczania wstępnego ilości wód opadowych zastosowano następujące uproszczenia 
(załoŜenia): 

• przyjęto, Ŝe teren jest płaski, 
• nie uwzględniono długości dróg bocznych (zjazdy, wjazdy) oraz węzłów, 
• stęŜenia zawiesin ogólnych określono jak dla terenu zabudowanego, 
• średnia szerokość pasa drogowego: 37 m (wariant dwujezdniowy) 
• średnia szerokość pasa drogowego: 24 m (wariant jednojezdniowy) 
• długość trasy: ok. 3750 m 

 
Roczna ilość wód opadowych: 
 
V = α x β x H x A x 10  [m3/rok] 
dla: 
α = 0,80 (zastępczy) 
H = 624 mm/rok (jak dla osiedla Biskupin) 
A jednoj= (3750x24)/10000 = 9,000 ha 
Adwuj = (3750x37)/10000 = 13,875 ha 
β = 0,9 
 
stąd  roczna ilość wód opadowych spływających z trasy wynosi: 
V jednoj = 0,80 x 0,9 x 624 x 9,000 x 10 ≈ 40435 [m3/rok]  
Vdwuj = 0,80 x 0,9 x 624 x 13,875 x 10 ≈ 62338 [m3/rok]  
 

7.8.2 Jakość wód deszczowych odprowadzanych z drogi (wg. PN-S-02204:1997) 

a) StęŜenia zanieczyszczeń w wodach odprowadzanych z drogi – wariant jednojezdniowy 
 
Dane do obliczeń: 

• 1 x 2 pasy ruchu po 3,5 m kaŜdy; 1 x 3,5 m (średnio) – chodnik pieszo-rowerowy, pas 
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rozdziału – 5 m (na niektórych odcinkach);  
• obszar zurbanizowany; 
• prognoza ruchu dla lat 2012 i 2022, w obu kierunkach łącznie (dla 1 jezdni), w poj./dobę 

W obliczeniach stęŜeń zawiesin uwzględniono wskazywaną przez Bohatkiewicza [40] 
przyczynę częstego zawyŜania prognoz, jaką jest wykonywanie obliczeń dla rzeczywistej liczy 
pasów jezdni (bez uwzględnienia całości przekroju pasa drogowego). W związku z tym pas 
drogowy aproksymowano czterema pasami ruchu. 

Wyniki obliczeń oraz oczekiwany stopień redukcji zanieczyszczeń dla spełnienia warunków 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 z 2006, poz. 984) 
przedstawia tabela 12. 

Tab. 12. StęŜenia głównych wskaźników zanieczyszczeń w spływach nieoczyszczonych             
z pasa drogowego w roku 2012 i 2022 (wariant jednojezdniowy)  

Odcinek 
Numer 
odcinka 

NatęŜenie 
ruchu 

(średnie) 
poj/d 

StęŜenie 
zawiesin 
[mg/dm3] 

 

StęŜenie 
subst. 

ekst. się  
eterem 

naftowym 
[mg/dm3] 

Wymagany minimalny stopień 
oczyszczenia przed wprowadzeniem 

do odbiornika 
% 

zawiesina 
subst. 

ekst. się  eterem 
naftowym 

2012 2022 2012 2022 2012 2022 2012 2022 2012 2022 

od ul. Krakowskiej   
do  ul. Międzyrzeckiej 

1 13984 17603 233 251 18,64 20,08 57 60 20 25 

od ul. Międzyrzeckiej 
do ul. Olszewskiego 

2 16468 20604 246 263 19,68 21,04 59 62 24 29 

od ul. Olszewskiego 
do ul. Dembowskiego* 

3 22518 23941 200 204 16,00 16,32 50 51 6 8 

od ul. Dembowskiego  
do ul. Mickiewicza* 

4 18606 19594 189 192 15,12 15,36 47 48 1 2 

Uwaga: * na odcinku od ul. Olszewskiego do ul. Mickiewicza przyjęto załoŜenia jak dla wariantu 
dwujezdniowego poniewaŜ na tej trasie planowana była faktyczna realizacja 2 jezdni 

Z tabeli 12 wynika, Ŝe stęŜenia zawiesin będą mieścić się w zakresie od 189 do 263 mg/l,                
a stęŜenia substancji ekstrahujących się eterem naftowym od 15,12 do 21,04 mg/l. Przy 
dopuszczalnym stęŜeniu zawiesin Sdop (przed odbiornikiem) równym 100 mg/l                                  
i ropopochodnych 15 mg/l, oczekiwana redukcja powinna wynieść, w zaleŜności od odcinka 
ruchowego, co najmniej 47-62 % w przypadku zawiesiny i od 1-29 % w przypadku 
ropopochodnych. NaleŜy tutaj jednak zauwaŜyć, Ŝe rzeczywiste stęŜenie substancji 
ropopochodnych będzie niŜsze poniewaŜ są one tylko częścią wszystkich substancji 
ekstrahujących się eterem naftowym. 

b) StęŜenia zanieczyszczeń w wodach odprowadzanych z drogi – wariant dwujezdniowy 
 
Dane do obliczeń: 

• 2 x 2 pasy ruchu po 3,5 m kaŜdy; 2 x 2,0 m (średnio) – chodnik; 2 x 2,5 m (średnio) – 
ścieŜka rowerowa, pas rozdziału – 5 m (średnio) 

• obszar zurbanizowany; 
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• prognoza ruchu dla lat 2012 i 2022, w obu kierunkach łącznie (dla 2 jezdni), w poj./dobę 
 
Z uwagi na powyŜsze pas drogowy aproksymowano siedmioma pasami ruchu. 
 

Tab. 13. StęŜenia głównych wskaźników zanieczyszczeń w spływach nieoczyszczonych             
z pasa drogowego w roku 2012 i 2022 (wariant dwujezdniowy)  

Odcinek 
Numer 
odcinka 

NatęŜenie ruchu 
(średnie) 

poj/d 

StęŜenie 
zawiesin 
[mg/dm3] 

 

StęŜenie 
subst. 

ekst. się  
eterem 

naftowym 
[mg/dm3] 

Wymagany minimalny stopień 
oczyszczenia przed 

wprowadzeniem do odbiornika 
% 

zawiesina 
subst. 

ekst. się  eterem 
naftowym 

2012 2022 2012 2022 2012 2022 2012 2022 2012 2022 

od ul. Krakowskiej   do  
ul. Międzyrzeckiej 

1 27322 34359 211 224 16,88 17,92 53 55 11 16 

od ul. Międzyrzeckiej 
do ul. Olszewskiego 

2 32632 40643 221 233 17,68 18,64 55 57 15 20 

od ul. Olszewskiego do 
ul. Dembowskiego 

3 22518 23941 200 204 16,00 16,32 50 51 6 8 

od ul. Dembowskiego  
do ul. Mickiewicza 

4 18606 19594 189 192 15,12 15,36 47 48 1 2 

Z tabeli 13 wynika, Ŝe stęŜenia zawiesin będą mieścić się w zakresie od 189 do 233 mg/l,                
a stęŜenia substancji ekstrahujących się eterem naftowym od 15,12 do 18,64 mg/l. Przy 
dopuszczalnym stęŜeniu zawiesin Sdop (przed odbiornikiem) równym 100 mg/l                                  
i ropopochodnych 15 mg/l, oczekiwana redukcja powinna wynieść, w zaleŜności od odcinka 
ruchowego, co najmniej 46-57 % w przypadku zawiesiny i od 1-20 % w przypadku 
ropopochodnych. NaleŜy tutaj jednak zauwaŜyć, Ŝe rzeczywiste stęŜenie substancji 
ropopochodnych będzie niŜsze poniewaŜ są one tylko częścią wszystkich substancji 
ekstrahujących się eterem naftowym. 

Porównując otrzymane wyniki do wariantu jednojezdniowego i dwujezdniowego widać 
wyraźnie, Ŝe na odcinku, gdzie faktycznie planowana była realizacja jednej jezdni (od               
ul. Krakowskiej do ul. Olszewskiego) stęŜenia zawiesin i substancji ekstrahujących się eterem 
naftowym były wyŜsze o ok. 13 %.  W obu rozpatrywanych wariantach konieczna jest 
redukcja stęŜenia zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych w odpływie.  

7.8.3 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne - podsumowanie 

Na etapie budowy istnieje zagroŜenie zanieczyszczenia powierzchni terenu, wód 
powierzchniowych i podziemnych paliwami i smarami wskutek drobnych awarii lub złego 
stanu technicznego maszyn i pojazdów. Do zanieczyszczenia moŜe równieŜ dojść w wyniku 
niewłaściwego magazynowania substancji naftowych, tankowania, naprawy i konserwacji 
sprzętu.  

Potencjalne zanieczyszczenia wód mogą powstawać w okresie budowy drogi, jej 
eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych. 

W czasie budowy drogi, mostów i przepustów mogą następować zanieczyszczenia wód 
substancjami ropopochodnymi, smarami, związkami asfaltowymi, smołami i innymi 
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związkami chemicznymi stosowanymi w czasie budowy. Nie bez znaczenia są teŜ ścieki 
sanitarne i odpady socjalno-bytowe powstające podczas budowy. 

W czasie eksploatacji drogi zagroŜeniem dla wód są składniki spalin, które z powietrza 
dostają się poprzez warstwy gruntu do wód podziemnych, środki utrzymywania dróg w 
okresie zimowym oraz środki do konserwacji mostów i przepustów.  
 
Obliczenia stęŜeń zawiesin oraz substancji ekstrahujących się eterem naftowym wykonane w 
niniejszym opracowaniu (zgodnie z PN-S-02204:1997), wykazały, Ŝe w wodach opadowych 
odprowadzanych z planowanej inwestycji do odbiorników (ziemia lub wody) mogą być 
przekroczone wartości normatywne. 
W wykonanych obliczeniach uwzględniono wskazywaną przez Bohatkiewicza (2004) 
przyczynę częstego zawyŜania prognoz, jaką jest wykonywanie obliczeń dla rzeczywistej liczy 
pasów jezdni (bez uwzględnienia całości przekroju pasa drogowego). Wobec tego pas 
drogowy aproksymowano np. czterema pasami ruchu (wariant jednojezdniowy) i siedmioma 
pasami ruchu (wariant dwujezdniowy),  

Porównując wariant dwujezdniowy z jednojezdniowym moŜna zauwaŜyć, Ŝe stęŜenia  
zawiesin i substancji ekstrahujących się eterem naftowym były wyŜsze dla wariantu 
jednojezdniowego o ok. 13 %.  W obu rozpatrywanych wariantach konieczna jest redukcja 
stęŜenia zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych w odpływie.  

Konieczność redukcji substancji ropopochodnych w odpływie wynika równieŜ z faktu, iŜ 
planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia 
wód dla miasta Wrocławia i kilkaset metrów od granicy strefy ochrony bezpośredniej.                  
Na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Dembowskiego trasa przebiega takŜe w granicach 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 320. 
Kolejną przyczyną konieczności zastosowania osadników i separatorów jest ograniczenie 
wpływu zanieczyszczonych wód na środowisko przyrodnicze (ochrona ryb oraz wydry).  

7.9 Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 

7.9.1 Oddziaływanie na etapie budowy 

Planowana budowa trasy z uwagi na skalę przedsięwzięcia będzie w fazie realizacji 
potencjalnym źródłem emisji substancji pyłowych i gazowych do środowiska. Ze względu na 
charakter prac moŜliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego projektem, 
zmiany te jednak nie będą znaczące i nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza na tym 
terenie w dłuŜszym okresie czasu. W czasie realizacji prowadzone będą prace 
wykończeniowe, które ze względu na zastosowane materiały (np. farby, lakiery) mogą być 
źródłem emisji związków lotnych. W wyniku prac budowlanych do powietrza przedostawać 
się będą równieŜ zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliw w silnikach napędzających 
maszyny i urządzenia, z przeładunku paliw oraz szereg związków pochodzenia 
węglowodorowego uwalnianych podczas kładzenia mas bitumicznych. 

Zasadniczo z uwagi na charakter budowy dróg, źródła emisji będą przemieszczać się 
wraz z frontem robót, emisje zaś będą ustępować po ich zakończeniu. 
 Na etapie realizacji inwestycji źródłem oddziaływań w zakresie emisji pyłów i gazów 
będą: 

• maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie drogi,  
• pojazdy transportujące materiały słuŜące do budowy, 
• przechowywanie sypkich materiałów budowlanych, 
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• szlifowanie i cięcie materiałów budowlanych, 
• przeładunek paliw, 
• prace wykończeniowe z wykorzystaniem materiałów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne i inne substancje mogące przedostawać się do 
powietrza, 

• kładzenie mas bitumicznych. 
Spośród wymienionych źródeł najistotniejszy wpływ na jakość powietrza w okresie 

realizacji przedsięwzięcia będą miały cięŜkie roboty budowlane i transport materiałów 
sypkich.  

Ze względu na charakter i źródła emisji, poziomy odniesienia dla stęŜeń zanieczyszczeń 
atmosferycznych określonych w rozporządzeniu nie odnoszą się do emisji występujących w 
okresie realizacji inwestycji. 

 Emisje występujące na etapie budowy będą mieć głownie charakter niezorganizowany. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2002 r. w sprawie 
przypadków, w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji wymaga 
pozwolenia [Dz. U. Nr 283, poz. 2840], nie wymaga pozwolenia wprowadzanie gazów lub 
pyłów do powietrza z instalacji, z których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
następuje w sposób niezorganizowany bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu 
środków technicznych. 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza ma charakter oddziaływania bezpośredniego,                   
w przypadku etapu budowy krótkoterminowego i chwilowego.  Ze względu na charakter 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym moŜna je określić jako 
szybko rozpraszane. 

7.9.2 Oddziaływanie na etapie eksploatacji 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń będą pojazdy samochodowe. Ich eksploatacja będzie 
głównie wiązała się z emisją do powietrza produktów spalania paliw płynnych. Udział emisji 
pyłowych jest na tyle niewielki, iŜ moŜna go uznać za pomijalny. W tym przypadku emisja ma 
takŜe charakter bezpośredni, który w odróŜnieniu od etapu budowy jest długoterminowy stały. 
Ze względu na rozpraszanie o kumulacji zanieczyszczeń moŜna mówić tylko w miejscach 
krzyŜowania się z innymi, znaczącymi ciągami komunikacyjnymi. W przypadku przejścia 
przez gęstą zabudowę z niskimi źródłami energetycznymi mogłoby nastąpić kumulowanie się 
zanieczyszczeń komunikacyjnych z produktami spalania paliw, szczególnie w sezonie 
zimowym.  
 

a) Charakterystyka geometryczna źródeł emisji 

Do obliczeń rozkładu stęŜeń zanieczyszczeń atmosferycznych w środowisku przyjęto 
opisane poniŜej parametry funkcjonowania źródeł i emitorów zanieczyszczeń.  Przyjęte 
parametry emisji i emitorów to: 
� wysokość receptorów – h[m], przyjęto 0m do 9m  , 
� połoŜenie – po terenie, nasyp, most, 
� czas emisji Ce = 8760 h – cały rok. 

Analizowaną drogę w rozpatrywanych wariantach podzielono na 6  jednorodnych pod 
względem natęŜenia ruchu odcinków: 
� odcinek I od początku opracowania do skrzyŜowania z ulicą Krakowską, 
� odcinek II (Odcinek 01) od skrzyŜowania z ulicą Krakowską do skrzyŜowania z ulicą 

Międzyrzecką, 
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� odcinek III (Odcinek 02) od skrzyŜowania z ulicą Międzyrzecką, do skrzyŜowania z ulicą 
Wróblewskiego, 

� odcinek IV (Odcinek 03) od skrzyŜowania z ulicą Wróblewskiego, do skrzyŜowania z ulicą 
Dembowskiego, 

� odcinek V (Odcinek 04) od skrzyŜowania z ulicą Dembowskiego, do skrzyŜowania z ulicą 
Mickiewicza, 

� odcinek VI od skrzyŜowania z ulicą Mickiewicza, do końca opracowania. 
W obliczeniach uwzględniono równieŜ ruch pojazdów na ulicach: Krakowskiej, 
Międzyrzeckiej, Wróblewskiego, Olszewskiego, Dembowskiego i Mickiewicza oraz na 
łącznicach z ulicą Krakowską i Międzyrzecką – tym samym określono skalę oddziaływań 
skumulowanych. 

b) Wielkości emisji substancji do powietrza ze źródeł komunikacyjnych 
 
Obliczenia wielkości emisji przeprowadzono w oparciu o metodykę opisaną w punkcie 6.5.2 
niniejszego raportu. 

W poniŜszej tabeli zestawiono wielkości emisji przyjęte do obliczeń: 

Tab. 14.  Prognozowane natęŜenie ruchu projektowanego układu komunikacyjnego oraz 
jednostkowe wielkości emisji substancji do powietrza 

Odcinek 
SDR 

Suma 

NatęŜenie ruchu  Wielkość emisji 

Pojazdy 
lekkie 

Pojazdy 
cięŜkie 

NO2 PM10 CO HC 

--- Poj/dobę Poj/dobę Poj/dobę g/km/h g/km/h g/km/h g/km/h 

ROK 2012  

Most Wschodni [do Krakowskiej] 30 252 27 227 3 025 283,53 40,04 1362,86 213,88 

Most Wschodni [ Krakowska –
Międzyrzecka] 27 322 25 276 2 046 207,52 30,87 1200,35 170,62 
Most Wschodni [Międzyrzecka - 
Wróblewskiego] 32 632 30 344 2 288 236,83 35,67 1426,71 198,66 
Most Wschodni [Wróblewskiego - 
Dembowskiego] 22 518 20 874 1 644 168,04 25,12 987,41 139,23 
Most Wschodni [Dembowskiego - 
Mickiewicza] 18 606 17 270 1 336 137,26 20,58 814,88 114,30 
Most Wschodni [od Mickiewicza] 18 686 16 817 1 869 175,16 24,73 841,83 132,12 

Krakowska – zach. 22 326 20 093 2 233 209,28 29,55 1005,82 157,86 

Krakowska – wsch. 29 058 26 152 2 906 272,36 38,46 1309,09 205,45 

Międzyrzecka – zach. 7 774 6 997 777 72,83 10,29 350,20 54,95 

Międzyrzecka – wsch. 2 258 2 032 226 21,18 2,99 101,73 15,97 

Wróblewskiego 8 787 7 908 879 82,38 11,63 395,87 62,13 

Olszewskiego 13 572 12 215 1 357 127,19 17,96 611,42 95,95 

Dembowskiego – zach. 2 144 1 930 214 20,07 2,83 96,57 15,15 

Dembowskiego – wsch. 9 153 8 238 915 85,77 12,11 412,33 64,70 

Mickiewicza – zach. 6 193 5 574 619 58,02 8,19 278,98 43,78 

Mickiewicza – wsch. 13 073 11 766 1 307 122,51 17,30 588,93 92,42 

Łącznice z ulicą Krakowską 2 320 2 088 232 21,74 3,07 104,52 16,40 

Łącznice z ulicą Międzyrzecką 1 000 900 100 9,37 1,32 45,05 7,07 

Łącznice z ulicą Chełmońskiego 1 000 900 100 9,37 1,32 45,05 7,07 
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 Parametrem dobrze charakteryzującym nasilenie oddziaływania emitowanego 
zanieczyszczenia w powietrzu atmosferycznym jest stosunek emisji jednostkowej substancji 
do dopuszczalnej wielkości poziomu odniesienia. Porównanie dla typowych substancji 
uwalnianych w trakcie ruchu pojazdów samochodowych przedstawiono w poniŜszej tabeli: 
 
Tab. 15.   Imisja Smm i Sa w odniesieniu do wartości dopuszczalnej D1 i Da-R 

Nazwa 
substancji 

Smm Sa D1 Da-R 
Ej  /D1 Ej*/D a-R 

µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Prognoza – rok 2012 – Wariant 1 

Dwutlenek azotu 61,74 9,10 200 14,1 0,31 0,65 
Tlenek węgla 369,34 52,09 30 000 - 0,01 - 

Węglowodory 
aromatyczne 

51,61 7,34 1000 38,7 
0,05 0,19 

PM 10 9,28 1,32 280 21,4 0,03 0,06 
Prognoza – rok 2012 – Wariant 2ab 

Dwutlenek azotu 47,77 10,18 200 14,1 0,24 0,72 
Tlenek węgla 285,53 49,24 30 000 - 0,01 - 

Węglowodory 
aromatyczne 

39,90 7,70 1000 38,7 
0,04 0,20 

PM 10 7,18 1,44 280 21,4 0,03 0,07 
Prognoza – rok 2012 – Wariant 3 

Dwutlenek azotu 47,77 10,18 200 14,1 0,24 0,72 
Tlenek węgla 285,48 49,24 30 000 - 0,01 - 

Węglowodory 
aromatyczne 

39,90 7,70 1000 38,7 
0,04 0,20 

PM 10 7,18 1,44 280 21,4 0,03 0,07 

 
Iloraz Smm /D1 oraz Sa /Da-R przyjmuje największą wartość  dla dwutlenku azotu NO2. 

W praktyce oznacza to, Ŝe jeŜeli wystąpi ponadnormatywne oddziaływanie zanieczyszczeń 
powietrza w otoczeniu analizowanego układu komunikacyjnego, rozumiane jako 
przekraczanie wartości odniesienia, to zasięg oddziaływania tych przekroczeń największy 
będzie właśnie dla NO2.  

W związku z powyŜszym graficzną interpretacje wyników przedstawiono dla 
stęŜeń NO2

 jako substancji krytycznej. 
 
c) Rozkład przestrzenny stęŜeń substancji w powietrzu, analiza otrzymanych wyników 

– rok 2012 
 
Wariant 1  

W ramach przeprowadzonej w Wariancie 1 analizy stanu powietrza w roku 2012 nie 
stwierdzono występowania poza terenem do którego inwestor ma tytuł prawny stęŜeń 
maksymalnych 60 min. wyŜszych od poziomu D1 oraz stęŜeń średniorocznych wyŜszych od 
poziomu Da – R (patrz: Tabela poniŜej).  

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń naleŜy uznać, Ŝe w zakresie emitowanych 
substancji  wartości odniesienia substancji w powietrzu w perspektywie roku 2012 będą 
dotrzymane. 
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Tab. 16.  Zestawienie wielkości otrzymanych stęŜeń substancji w powietrzu oraz wielkości 
normatywnych rok 2012 – Wariant nr 1  

Lp. Substancja P(D1)OBLICZONE  [%] P(D1)DOPUSZCZALNE [%]  StęŜenie 
średnioroczne µg/m3 

Da-R µg/m3 

1 Dwutlenek 
azotu 

0,00 0,20 9,10 14,1 

2 Tlenek węgla 0,00 0,20 52,09 - 

3 Węglowodory 
aromatyczne 

0,00 0,20 7,34 38,7 

4 PM 10 0,00 0,20 1,32 21,4 

 
Warianty 2a i 2b 

W ramach przeprowadzonej w Wariancie 2a i 2b analizy stanu powietrza w roku 2012 nie 
stwierdzono występowania poza terenem do którego inwestor ma tytuł prawny stęŜeń 
maksymalnych 60 min. wyŜszych od poziomu D1 oraz stęŜeń średniorocznych wyŜszych od 
poziomu Da – R (patrz: Tabela poniŜej).  

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń naleŜy uznać, Ŝe w zakresie emitowanych 
substancji  wartości odniesienia substancji w powietrzu w perspektywie roku 2012 będą 
dotrzymane. 
 

Tab. 17.  Zestawienie wielkości otrzymanych stęŜeń substancji w powietrzu oraz wielkości 
normatywnych rok 2012 – Wariant nr 2a i 2b 

Lp. Substancja P(D1)OBLICZONE  [%] P(D1)DOPUSZCZALNE [%]  StęŜenie 
średnioroczne µg/m3 

Da-R µg/m3 

1 Dwutlenek 
azotu 

0,00 0,20 10,18 14,1 

2 Tlenek węgla 0,00 0,20 49,24 - 

3 Węglowodory 
aromatyczne 

0,00 0,20 7,70 38,7 

4 PM 10 0,00 0,20 1,44 21,4 

Z uwagi na brak zorganizowanej emisji z komunikacji tramwajowej stęŜenia substancji w 
powietrzu w obu wariantach są identyczne. 
 
Podwarianty dotyczące rozwiązania skrzyŜowań 
W przypadku analizowanych rozwiązań szczegółowych (skrzyŜowania) nie stwierdzono 
istotnych róŜnic zarówno w stęŜeniach maksymalnych jak i średniorocznych. Analizowane 
rozwiązania dotyczyły lokalizacji łącznic lub konstrukcji węzłów, a więc nie miały wpływu na 
natęŜenie ruchu – główny czynnik kształtujący wielkość stęŜeń substancji w powietrzu.  
 
Wariant 3  

W ramach przeprowadzonej w Wariancie 3 analizy stanu powietrza w roku 2012 nie 
stwierdzono występowania poza terenem do którego inwestor ma tytuł prawny stęŜeń 
maksymalnych 60 min. wyŜszych od poziomu D1 oraz stęŜeń średniorocznych wyŜszych od 
poziomu Da – R (patrz: Tabela poniŜej).  

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń naleŜy uznać, Ŝe w zakresie emitowanych 
substancji  wartości odniesienia substancji w powietrzu w perspektywie roku 2012 będą 
dotrzymane. 
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Tab. 18.  Zestawienie wielkości otrzymanych stęŜeń substancji w powietrzu oraz wielkości 

normatywnych rok 2012 – Wariant nr 3 

Lp. Substancja P(D1)OBLICZONE  [%] P(D1)DOPUSZCZALNE [%]  StęŜenie 
średnioroczne µg/m3 

Da-R µg/m3 

1 Dwutlenek 
azotu 

0,00 0,20 10,18 14,1 

2 Tlenek węgla 0,00 0,20 49,24 - 

3 Węglowodory 
aromatyczne 

0,00 0,20 7,70 38,7 

4 PM 10 0,00 0,20 1,44 21,4 

 
 
d) StęŜenia substancji w powietrzu przy najbliŜszej zabudowie chronionej 
 

W ramach analizy przeprowadzono obliczenia stęŜeń substancji w powietrzu  
w profilach usytuowanych przy najbliŜszej zabudowie chronionej na wysokości 3, 6 i 9m. 
Obliczenia przeprowadzono przy zabudowie zestawionej w poniŜszej tabeli: 

 
Tab. 19.  Usytuowanie profili obliczeniowych 

Lp. Adres budynku Nr profilu 

1 Mickiewicza 35 P1 

2 9-maja 34 P2 

3 9-go maja 84 P3 

4 Dembowskiego 31 P4 

5 Dembowskiego 33a P5 

6 Pugeta 12 P6 

7 Biegasa 2a P7 

8 Krakowska 122 P8 

NajwyŜsze wartości otrzymano w profilu obliczeniowym usytuowanym przy ulicy 
Biegasa 2a.  

Tab. 20.  Zestawienie najwyŜszych otrzymanych stęŜeń substancji w powietrzu przy 
zabudowie chronionej – profil obliczeniowy P8 przy ulicy Krakowskiej 122 

Lp. Nr profilu  Substancja 
P(D1)OBLICZONE  

[%] 
P(D1)DOPUSZCZALNE 

[%]  

StęŜenie 
średnioroczne 

µg/m3 
Da-R µg/m3 

Wariant 1 

1 

P8 

Dwutlenek 
azotu 

0,00 0,20 4,09 14,1 

2 Tlenek węgla 0,00 0,20 20,26 - 

3 Węglowodory 
aromatyczne 

0,00 0,20 3,13 38,7 

4 PM 10 0,00 0,20 0,58 21,4 

Wariant 2ab 
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Lp. Nr profilu  Substancja 
P(D1)OBLICZONE  

[%] 
P(D1)DOPUSZCZALNE 

[%]  

StęŜenie 
średnioroczne 

µg/m3 
Da-R µg/m3 

1 

P8 

Dwutlenek 
azotu 

0,00 0,20 4,19 14,1 

2 Tlenek węgla 0,00 0,20 20,77 - 

3 Węglowodory 
aromatyczne 

0,00 0,20 3,21 38,7 

4 PM 10 0,00 0,20 0,60 21,4 

Wariant 3 

1 

P8 

Dwutlenek 
azotu 

0,00 0,20 4,19 14,1 

2 Tlenek węgla 0,00 0,20 20,77 - 

3 Węglowodory 
aromatyczne 

0,00 0,20 3,21 38,7 

4 PM 10 0,00 0,20 0,60 21,4 

 
Obliczenia stęŜeń substancji w powietrzu przy najbliŜszej zabudowie chronionej dowodzą, Ŝe 
analizowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekraczania wartości odniesienia 
substancji w powietrzu w sąsiedztwie zabudowy chronionej. 
 

7.10 Oddziaływanie na krajobraz 
Budowa planowanej inwestycji będzie miała istotny wpływ na krajobraz. Największy 

wpływ na krajobraz będzie miała budowa nasypów i węzłów. Mniejsza ingerencja nastąpi na 
odcinku, gdzie droga przebiegać będzie w poziomie terenu. Realizacja drogi będzie takŜe 
wymagała wycięcia drzew i krzewów w tym takŜe na obszarach określonych jako leśne (Las 
Rakowiecki).  
Warto tutaj równieŜ zaznaczyć, Ŝe przedsięwzięcie będzie przechodzić przez koryta rzek 
Oława i Odra oraz istniejące wały przeciwpowodziowe.    
Przebieg trasy i jej ukształtowanie (niweleta) oraz sposób wykonania obiektów inŜynierskich 
zostały dostosowane do istniejących warunków terenowych, tak aby w jak najmniejszym 
stopniu ingerować w otoczenie i krajobraz. Aktualny wybór korytarza drogi był uzgadniany ze 
społeczeństwem na etapie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  

7.11 Oddziaływanie na dobra materialne 
Na obecnym etapie inwestycji moŜna stwierdzić, Ŝe budowa Mostu Wschodniego będzie            

w znaczący sposób oddziaływać na dobra materialne zlokalizowane w sąsiedztwie planowanej 
inwestycji. Będą to zarówno oddziaływania pozytywne jak i negatywne.   
Do oddziaływań negatywnych moŜna zaliczyć: 

• zajęcie gruntów prywatnych pod budowę drogi,  
• fragmentację działek przez nowobudowane odcinki,  
• spadek wartości gruntów połoŜonych bezpośrednio przy drodze z powodu 

negatywnego oddziaływania drogi, z powodu utraty bezpośredniego połączenia z 
drogą oraz moŜliwości przejazdu przez drogę oraz z innych przyczyn 

Do oddziaływań pozytywnych zaliczyć moŜna: 
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• oszczędność czasu przejazdu przez podróŜujących drogą 
• oszczędność paliwa w związku z upłynnieniem ruchu na drodze oraz moŜliwością 

osiągania średnich prędkości bardziej zbliŜonych do optymalnej pod względem 
zuŜycia paliwa 

• przewidywane zmniejszenie się liczby kolizji i wypadków – poprawa bezpieczeństwa 
oraz zmniejszenie strat materialnych 

• poprawa warunków akustycznych w okolicach centrum miasta Wrocławia. 
 

Podsumowując wpływ negatywny i pozytywny na dobra materialne projektowanej drogi, 
moŜna przypuszczać, Ŝe zdecydowanie przewaŜał będzie wpływ pozytywny. Korzyści 
ekonomiczne z rozbudowy sieci drogowej tak, aby spełniała ona obecne wymagania są nie do 
przecenienia. Wpływ negatywny moŜe występować jedynie na stosunkowo niewielkim 
obszarze, na którym droga będzie budowana, oraz na niektórych terenach przyległych, 
natomiast korzyści płynące z budowy trasy odczują nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale 
równieŜ pozostała społeczność miasta Wrocławia. 

7.12 Oddziaływanie na klimat  
Planowana inwestycja z uwagi na jej charakterystykę oraz zasięg oddziaływania nie 

będzie wywierać bezpośredniego wpływu na klimat.   

7.13 Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy 
Planowana inwestycja przechodzi przez zabytkowe osiedla Biskupin i Sępolno oraz 

wkracza w zabytkowy park Szczytnicki. W bliskiej odległości od trasy zlokalizowane są takŜe 
pojedyncze obiekty budowlane wpisane do Rejestru zabytków.  
Niedaleko drogi znajdują się równieŜ stanowiska archeologiczne, droga wchodzi równieŜ na 
teren byłego cmentarza.  
Zakłada się jednak, Ŝe w przypadku prowadzenia prac zgodnie z wcześniejszymi 
uzgodnieniami z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu oraz Miejskim 
Konserwatorem Zabytków nie powinna zostać dokonana szkodliwa ingerencja w te obiekty i 
obszary. 
 

7.14 Wytwarzanie odpadów 

Etap budowy 
W związku z prowadzeniem prac przy budowie planowanej drogi mogą powstawać 

następujące rodzaje odpadów: 
� odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej: gruz 

betonowy, ceglany i ceramiczny, 
� odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, 
� odpady asfaltów, smół  i produktów smołowych,   
� odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, 
� gleba i ziemia w tym urobek z pogłębiania i tłuczeń, 
� odpady powstałe w wyniku eksploatacji maszyn i urządzeń: płyny hamulcowe, oleje 

silnikowe, hydrauliczne, smarowe i przekładniowe, filtry olejowe, akumulatory itp. 
� inne odpady np. opakowania po uŜywanych substancjach chemicznych (w tym 

niebezpiecznych), odpady komunalne, odpady związane w wycinką drzew 
kolidujących z przebiegiem drogi. 
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Część z tych odpadów (np. asfalt zawierający smołę, gleba zanieczyszczona substancjami 
niebezpiecznymi, opakowania po substancjach niebezpiecznych, odpady z eksploatacji 
maszyn i urządzeń) naleŜy do odpadów niebezpiecznych i w związku z tym naleŜy je 
traktować w sposób szczególny.  

W tabeli poniŜej przedstawiono rodzaje wytwarzanych odpadów z podaniem ich kodów 
(dla wariantu dwujezdniowego). 

Tab. 21. Rodzaje wytwarzanych odpadów – etap budowy  

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Szacowana ilość 
odpadów, Mg 

1. Odpady drewna 02 01 07 2000,0 
2. Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 05* 5,000 

3. 
Opakowania zawierające pozostałości olejów lub nimi 

zanieczyszczone 
15 01 10* 3,000 

4. Czyściwo, ubrania ochronne zanieczyszczone olejami 15 02 02* 2,000 
5. Odpady betonu oraz gruz betonowy 17 01 01 1500,0 
6. Gruz ceglany 17 01 02 300,0 

7. 
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposaŜenia 
17 01 03 200,0 

8. 

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposaŜenia zawierające substancje 
niebezpieczne 

17 01 06* 2,000 

9. 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposaŜenia inne niŜ wymienione w 17 01 06 

17 01 07 1000,0 

10. Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 81 50,0 
11. Drewno 17 02 01 2,0 
12. Szkło 17 02 02 2,0 
13. Tworzywa sztuczne 17 02 03 5,0 
14. Asfalt zawierający smołę 17 03 01* 100,000 
15. Asfalt 17 03 02 2000,0 
16. Odpadowa papa 17 03 80 1,0 
17. śelazo i stal 17 04 05 8,0 
18. Gleba i ziemia 17 05 04 200000,0 
19. Tłuczeń 17 05 08 1000,0 
20. Materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 01 2,0 
21. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 100,0 

* odpady niebezpieczne 

Etap eksploatacji 
Podczas eksploatacji drogi przewiduje się występowanie następujących rodzajów odpadów: 

• odpady powstające podczas czyszczenia urządzeń podczyszczających wody opadowe 
(separatory), 

• odpady powstające w wyniku wypadków drogowych, 
• odpady powstałe w wyniku ścierania opon i nawierzchni drogi oraz elementów 

ciernych np. okładzin hamulcowych, 
• środki zwalczania śliskości drogi, 
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• odpady uliczne i z pielęgnacji zieleni, 
• odpady ze zbiorników bezodpływowych, 
• odpady ze studzienek kanalizacyjnych, 
• odpady zuŜytych lamp i Ŝarówek oświetleniowych, 
• odpady powstające z wymiany lub napraw infrastruktury technicznej drogi (np. 

sygnalizatory, kierunkowskazy, znaki drogowe, bariery ochronne, itp.) 

a) Odpady powstające podczas czyszczenia urządzeń podczyszczających wody opadowe 
(separatory) 

     Do tej grupy odpadów naleŜą: 
� odpady stałe z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach, 
� szlamy z odwadniania olejów w separatorach, 
� szlamy z kolektorów, 
� olej z odwadniania olejów w separatorach, 
� zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach, 
� mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach. 

Wszystkie powyŜsze rodzaje odpadów są klasyfikowane, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 
112, poz. 1206), jako odpady niebezpieczne i w związku z tym podlegają specjalnemu 
traktowaniu. 

b) Odpady uliczne i z pielęgnacji zieleni 
     Do tej grupy odpadów naleŜą: 

� zmiotki uliczne, 
� odpady komunalne pochodzące z koszy ulicznych, 
� odpady roślinne (trawa, liście, gałęzie), 
� śnieg. 

c)  Odpady ze zbiorników bezodpływowych, 
    Do tej grupy odpadów naleŜeć będą szlamy ze zbiorników bezodpływowych słuŜących do 

gromadzenia nieczystości 
 

d) Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
   Odpady te, występujące najczęściej w postaci szlamów, składają z mieszaniny, piasku, 

drobnych odpadów roślinnych oraz pyłu ze ścierania nawierzchni.  

e)  Odpady zuŜytych lamp oświetleniowych 
   Odpady te to lampy fluorescencyjne, klasyfikowane jako odpady niebezpieczne 

wymagające specjalnego traktowania.  

f)  Odpady powstające z wymiany lub napraw infrastruktury technicznej drogi (np. 
sygnalizatory, kierunkowskazy, znaki drogowe, bariery ochronne itp.) 

Odpady te to Ŝarówki, zniszczone elementy wymienionej infrastruktury technicznej drogi, są 
to następujące rodzaje odpadów: 
� baterie i akumulatory, 
� zuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki, 
� inne zuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 
� tworzywa sztuczne, 
� metale, 
� odpady budowlane (gruz betonowy i ceramiczny itp.).  



                                                                                                                                  RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 
 proGEO Sp. z o.o.                                                                                                 Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu 

 

Strona 72  
 

W tabeli poniŜej przedstawiono rodzaje wytwarzanych odpadów z podaniem ich kodów. 

Tab.22. Rodzaje wytwarzanych odpadów – etap eksploatacji 
Lp. 

Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 

Szacowana 
ilość odpadów, 

Mg 

1.  
Odpady stałe z piaskowników i odwadniania olejów w 

separatorach 
13 05 01* 5,000 

2.  Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 13 05 02* 3,000 
3.  Szlamy z kolektorów 13 05 03* 1,000 
4.  Olej z odwadniania olejów w separatorach 13 05 06* 1,000 
5.  Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 13 05 07* 1,000 

6.  
Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach 
13 05 08* 5,000 

7.  
Sorbenty wytwarzane w związku z likwidacją 

ewentualnych rozlewów substancji niebezpiecznych na 
drodze 

15 02 02* 2,000 

8.  
Sorbenty wytwarzane w związku z likwidacją 
ewentualnych rozlewów substancji innych niŜ 

niebezpieczne na drodze 
15 02 03 3,0 

9.  ZuŜyte urządzenia zawierające niebezpieczne 
elementy 

16 02 13* 2,000 

10.  ZuŜyte urządzenia inne niŜ niebezpieczne 16 02 14 2,0 

11.  Baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01* 1,000 

12.  
Odpady powstałe w wyniku ewentualnych wypadków 

drogowych 
16 81 01* 10,000 

13.  Odpady betonu oraz gruz betonowy 17 01 01 5,0 
14.  Gruz ceglany 17 01 02 2,0 

15.  
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposaŜenia 
17 01 03 1,0 

16.  

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposaŜenia zawierające substancje 
niebezpieczne 

17 01 06* 5,000 

17.  Tworzywa sztuczne 17 02 03 1,0 
18.  Metale 17 04 07 1,0 
19.  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 21* 0,500 
20.  Odpady ulegające biodegradacji (biomasa roślinna) 20 02 01 50,0 
21.  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 30,0 
22.  Zmiotki uliczne 20 03 03 10,0 

23.  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych słuŜących do 
gromadzenia nieczystości 

20 03 04 2,0 

24.  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 06 50,0 
* odpady niebezpieczne 

Porównując wariant jednojezdniowy z dwujezdniowym naleŜy zauwaŜyć, Ŝe rodzaje 
wytwarzanych odpadów podczas budowy i eksploatacji nie zmienią się. RóŜne będą natomiast 
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ich ilości tzn. większe przy budowie drogi wariancie dwujezdniowym. RóŜnice w ilości 
odpadów wytwarzanych na etapie budowy nie będą jednak znaczne, poniewaŜ zakłada się dla 
wariantu jednojezdniowego budowę obiektów inŜynierskich jak dla wariantu 
dwujezdniowego. Na dość długich fragmentach trasy (odcinek od ul. Olszewskiego do                      
ul. Mickiewicza) wariant jednojezdniowy będzie analogiczny jak wariant dwujezdniowy tzn. 
będzie posiadał dwie jezdnie. Podobna sytuacja wystąpi w przypadku etapu eksploatacji, 
gdzie zwiększeniu moŜe ulec jedynie ilość odpadów usuwanych z drogi po okresie zimowym 
(zimowe utrzymanie dróg). 

7.15 Oddziaływanie na etapie likwidacji 

 Ewentualna likwidacja inwestycji wiąŜe się z analogicznymi obciąŜeniami jak etap 
budowy. Obecnie nie moŜna przewidzieć, czy kiedykolwiek dojdzie do całkowitej likwidacji 
dróg i mostów. MoŜna natomiast załoŜyć, Ŝe budowana droga po kilkudziesięciu latach 
eksploatacji będzie wymagała remontu lub całkowitej modernizacji. Występujące wówczas 
oddziaływania będą podobne do opisanych na stan dzisiejszy. Oddziaływanie w fazie budowy 
będzie związane głównie z pracą urządzeń mechanicznych, składowaniem i 
przemieszczaniem materiałów sypkich oraz utrudnieniami wynikającymi z nowej organizacji 
ruchu. 

7.16 Wystąpienie powaŜnych awarii  

Zgodnie z Art. 3. pkt. 23 ustawy Prawo ochrony środowiska powaŜną awarią jest 
„zdarzenie, w szczególności emisja, poŜar lub eksplozja (...), w których wstępuje jedna lub 
więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagroŜenia 
Ŝycia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagroŜenia z opóźnieniem”. 
PowaŜna awaria przemysłowa nie dotyczy planowanej inwestycji, odnosi się bowiem do 
awarii w zakładach, których rozróŜnienie następuje na podstawie rozporządzenia z dnia               
9 kwietnia 2002 w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie 
się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o 
duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58/2002, poz. 535). 

ZagroŜenia awaryjne związane z planowaną inwestycją mogą wystąpić na skutek: 
⇒ powstania poŜaru (zagroŜenie wybuchowe); 
⇒ niekontrolowanego wycieku substancji niebezpiecznych z wykorzystywanych podczas 

prac maszyn i pojazdów; 
Głównymi komponentami środowiska naraŜonymi na zanieczyszczenia będą w tych 

sytuacjach wody podziemne i powierzchniowe, grunty i powietrze atmosferyczne. W 
przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej mogą ucierpieć równieŜ szata roślinna oraz 
istniejący drzewostan. W sytuacji powstania wybuchu mogą ucierpieć okoliczni mieszkańcy 
oraz mogą zostać uszkodzone pobliskie budynki. W związku z powyŜszym na całym terenie 
budowy naleŜy zachować szczególną ostroŜność i bezwzględnie przestrzegać przepisów b.h.p. 
 Sytuacje awaryjne w trakcie uŜytkowania drogi związane są z powstawaniem 
wypadków. W wyniku zderzeń pojazdów moŜe dojść do wycieku substancji ropopochodnych 
lub innych niebezpiecznych materiałów przewoŜonych transportem kołowym. Powstanie 
takiej sytuacji moŜe spowodować bezpośrednie zanieczyszczenie gruntów oraz powietrza. 
Pośrednio w wyniku takiego zdarzenia moŜe dość do degradacji flory i fauny na obszarze 
objętym skaŜeniem. Wypadki wiąŜą się równieŜ z ofiarami ludzkimi – uczestnikami ruchu 
oraz osobami przypadkowymi.  Większe prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku z 
udziałem osób przypadkowych będzie zachodziło na terenach zabudowanych – okolice osiedli 
Biskupin i Sępolno oraz okolice węzła przy ulicy Krakowskiej. W celu wyeliminowania 
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zagroŜenia spowodowanego wypadkiem pojazdów przewoŜących substancje niebezpieczne 
planuje się wprowadzenie zakazu ich ruchu na odcinku pomiędzy ul. Krakowską                        
a ul. Olszewskiego (rejon dolin rzek Oławy i Odry).  
Szczególnie niebezpieczne będą wypadki na mostach i estakadach. Będą się one wiązać się z 
moŜliwością wypadnięcia pojazdów poza obiekt co będzie skutkować ewentualnymi 
zniszczeniami mienia prywatnego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu oraz 
ofiarami w ludziach.  

Ograniczenie wypadkowości leŜące w gestii zarządzającego drogą moŜe nastąpić 
poprzez prawidłowe wykonanie i oznakowanie drogi oraz odpowiednie utrzymanie 
nawierzchni jezdni. Na obiektach inŜynierskich konieczne będzie wykonanie barier 
energochłonnych zabezpieczających przed ewentualnym wypadnięciem pojazdów.  
 W przypadku zdarzenia drogowego, polegającego na wpadnięciu pojazdu 
przewoŜącego niebezpieczne substancje do rzek lub cieków wodnych, nastąpi ich 
zanieczyszczenie. Ocenia się, Ŝe skutki takich zdarzeń mogą dotyczyć głównie Ŝycia 
biologicznego tych cieków, bardzo mało prawdopodobne jest stworzenie zagroŜenia dla Ŝycia 
lub zdrowia ludzi, albo teŜ dla stanu wód podziemnych. 
 Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane przed rozpoczęciem robót naleŜy 
sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zagroŜenia bezpieczeństwa zdrowia i Ŝycia wynikające z 
prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo-montaŜowych w terenie tj.: 
• wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu oraz 

przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów), 
• właściwy rozładunek cięŜkich materiałów, 
• składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w 

miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
• zagroŜenia przy transporcie wewnętrznym cięŜkich materiałów prefabrykowanych z 

miejsca składowania do miejsca montaŜu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu 
poza strefą niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy 
transporcie), 

• zagroŜenia przy pracach prowadzonych na całej szerokości drogi, przy jednoczesnym 
braku moŜliwości wyeliminowania obecności osób trzecich tj. mieszkańców. Stwarza to 
konieczność właściwego przygotowania placu budowy m.in. przez wygrodzenie terenu 
prac, ustawienie tablic ostrzegawczych przy głębokich wykopach oraz oświetlonych 
barierek zabezpieczających wykop,  

• zagroŜenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montaŜu i demontaŜu 
cięŜkich elementów prefabrykowanych. 

 
Podstawowym aktem prawnym warunkującym postępowanie w wyniku powaŜnych 

awarii jest ustawa Prawo ochrony środowiska, gdzie zawarto przepisy prawne, obowiązki i 
zalecenia związane z moŜliwością wystąpienia powaŜnej awarii. Dodatkowo, zagadnienia te 
ujmowane są w ustawie o ochronie przeciwpoŜarowej i Państwowej StraŜy PoŜarnej.  
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8. OPIS I WYTYCZNE DO DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ 

NA ŚRODOWISKO 
 
W celu zapobiegania i ograniczenia negatywnego oddziaływania inwestycji na 

środowisko planuje się odpowiednie do warunków gruntowo-wodnych zaprojektowanie 
systemu odwodnienia drogi. Wykonanie inwestycji nie powinno w sposób istotny zmieniać 
stosunków wodnych w jej rejonie, tzn. obniŜać zwierciadła wód podziemnych. Ze względu na 
przewidywane konflikty akustyczne konieczne będzie zastosowanie ekranów akustycznych w 
celu spełnienia wymogów prawnych co do dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 
Obiekty inŜynierskie muszą być wykonane w sposób umoŜliwiający bezpieczne 
przemieszczanie się zwierząt Ŝyjących na okolicznych terenach.   
Bardziej szczegółowy opis działań ograniczających negatywne oddziaływanie inwestycji na 
środowisko przedstawiony jest poniŜej. 

8.1 Wody podziemne,  powierzchniowe i gleby 

Wytyczne mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania inwestycji na wody 
i glebę są następujące: 

Etap projektowania i budowy: 
• opracowanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego między innymi na 

eksploatację urządzeń oczyszczających oraz zrzut spływów  
oczyszczonych do odbiorników, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo wodne                  
( tekst jednolity -  Dz. U. Nr 239 z 2005 r., poz. 2019 ze zmianami). Ścieki deszczowe 
muszą być zbierane odizolowanym od środowiska gruntowo-wodnego systemem 
rowów i drenaŜy oraz oczyszczane przed zrzutem do odbiornika. Urządzenia do 
oczyszczania (wpusty z osadnikami, osadniki i separatory) muszą być wykonane w 
sposób zgodny z projektem.  

• konstrukcja mostów i estakad przecinających doliny rzek Oławy i Odry powinna 
umoŜliwiać swobodny przepływ wód szczególnie w okresach wezbraniowych. 
PołoŜenie filarów i ich kształt nie powinny powodować kumulowania się 
spływających z prądem gałęzi itp. powodujących moŜliwość piętrzenia się wód.  

• wszelkie działania podejmowane w strefach ochronnych wałów 
przeciwpowodziowych nie mogą zagraŜać stabilności wałów ani tworzyć utrudnień dla 
ich eksploatacji, napraw oraz modernizacji. Działania te muszą być uzgodnione  z 
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zgodnie z ustawą Prawo 
wodne przepisy dotyczące urządzeń wodnych odnoszą się do  projektowanych 
przekroczeń mostowych nad rzeką Oławą i Odrą oraz regulacji grobli.  W związku z 
powyŜszym na realizację tych urządzeń naleŜy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.  

• w celu zminimalizowania wpływu substancji niebezpiecznych na zanieczyszczenie 
gleb i wód naleŜy tak zorganizować prace, by ograniczyć przelewanie paliw i innych 
środków chemicznych na placu budowy. Sprzęt techniczny powinien posiadać 
dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty. Szczególną ostroŜność naleŜy zachować w 
rejonach przecięcia się projektowanej drogi z ciekami wodnymi. W rejonach tych 
naleŜy maksymalnie ograniczyć prace z wykorzystaniem maszyn i urządzeń mogących 
w wyniku awarii spowodować zagroŜenie spływu substancji niebezpiecznych. Na 
terenie ochrony pośredniej  ujęcia wód dla Wrocławia nie wolno składować na 
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terenach otwartych wszelkich materiałów, mogących być źródłem zanieczyszczenia 
gleb i wód podziemnych; 

• podczas prowadzenia prac naleŜy zwrócić uwagę na mogącą istnieć sieć drenaŜową.  
W przypadku jej uszkodzenia podczas prowadzonych prac, naleŜy poinformować 
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Oddział we Wrocławiu                         
i działające na tym terenie spółki wodne, a następnie przedstawić celem uzgodnienia w 
DZMiUW dokumentację naprawy powstałych szkód. Po uzgodnieniu naleŜy dokonać 
naprawy sieci na koszt inwestora, pod nadzorem inspektora z uprawnieniami w 
zakresie melioracji. 

• warstwę glebową usuniętą w wyniku prac budowlanych naleŜy składować w 
oddzielnych zwałowiskach. W późniejszym okresie naleŜą ją wykorzystać np. w 
procesie nasadzeń roślinności izolacyjnej oraz humusowania skarp.  

Zestawienie urządzeń zbierających i oczyszczających wody opadowe przedstawia poniŜsza 
tabela. 

Tab. 23. Urządzenia ochrony wód 
Lp. Odcinek Rodzaje stosowanych zabezpieczeń Odbiornik  

1 od ul. Krakowskiej            
do  rzeki Oława 

kanalizacja deszczowa grawitacyjna,                  
2 osadniki i 2 separatory w tym jeden                
z „bypassem”, wpusty deszczowe z 

osadnikami 

Rów O-14 

2 od rzeki Oława do               
ul. Międzyrzeckiej 

kanalizacja deszczowa, osadnik i separator,  
wpusty deszczowe z osadnikami Rów O-14a 

3 pomiędzy mostami nad 
rzekami Oława i Odra 

kanalizacja deszczowa, osadnik i separator,  
wpusty deszczowe z osadnikami Rów O-14 

4 od ul. Biegasa do              
ul. Mickiewicza  

kanalizacja deszczowa grawitacyjna, 
osadnik i separator z „bypassem”, wpusty 

deszczowe z osadnikami 

istniejący kolektor 
Ø 1200mm 

Etap eksploatacji: 
NaleŜy przewidzieć moŜliwości odprowadzenia i unieszkodliwienia zanieczyszczeń 
powstałych przy konserwacji obiektów inŜynierskich (mostów, wiaduktów) i innych urządzeń 
technicznych towarzyszących planowanej drodze przez wyspecjalizowane firmy. 
W związku z lokalizacją inwestycji w granicach strefy pośredniej ujęcia wody dla Wrocławia 
szczególnie istotne będzie w trakcie eksploatacji drogi prowadzenie stałych kontroli systemu 
odwadniającego obiekty inŜynierskie. Urządzenia słuŜące do odprowadzania i podczyszczania 
wody opadowej naleŜy systematycznie poddawać konserwacji. Częstotliwość usuwania 
zanieczyszczeń z urządzeń podczyszczających (osadniki, separatory itp.) ustala się na 
podstawie obserwacji w początkowym okresie eksploatacji. Nie naleŜy dopuścić do 
przekroczenia maksymalnej moŜliwości magazynowej urządzenia. NiezaleŜnie od podanych 
zasad urządzenia podczyszczające naleŜy czyścić dwa razy w roku w okresie wiosennym i 
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jesiennym. Czyszczenie urządzeń podczyszczających naleŜy zlecić firmie posiadającej 
odpowiednie zezwolenia na transport i utylizację odpadów niebezpiecznych. 
Poprawne wykonanie oraz eksploatacja systemu powinna zabezpieczyć wody podziemne 
przed zanieczyszczeniem wynikającym z ruchu pojazdów oraz eksploatacją drogi.  

8.2 Środowisko akustyczne 

Etap projektowania i budowy 
W celu ograniczenia uciąŜliwości akustycznej projektowanego układu drogowego 

niezbędne jest podjęcie działań, zapewniających dotrzymanie standardów akustycznych 
środowiska. Działania takie mogą mieć trojaki charakter: 

• metody planistyczne – polegające na wydzieleniu na etapie przygotowywania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy buforowej (np. zieleni) i 
lokalizowanie korytarzy komunikacyjnych i zabudowy mieszkaniowej w odległościach 
pozwalających na dotrzymanie standardów akustycznych. Ze względu na fakt, iŜ działanie 
te powinny być podjęte na wczesnym etapie i mogą dotyczyć jedynie terenów 
projektowanych, w przypadku niniejszej inwestycji nie mogły być realizowane. Inwestycja 
dotyczy terenu, o ukształtowanym zagospodarowaniu, tj. zarówno zabudowa w rejonie ul. 
Krakowskiej jak i budynki mieszkalne przy ul. 9 Maja  funkcjonują od wielu lat. 

• metody organizacyjne – polegające na ograniczaniu uciąŜliwości akustycznej ciągów 
komunikacyjnych poprzez świadome kształtowanie charakteru ruchu samochodowego, np. 
ograniczanie prędkości ruchu, ograniczanie ruchu pojazdów cięŜarowych. Działania takie 
mogą być podejmowane w stosunku do istniejących układów komunikacyjnych, lub 
układów projektowanych, opartych na istniejącym zagospodarowaniu terenu. Efektywność 
tych metod jest bardzo duŜa, wymaga jednak zabezpieczenia innych korytarzy 
komunikacyjnych dla ruchu cięŜkiego a takŜe zaangaŜowania administratora dróg w 
konsekwentne utrzymanie wskazanych ograniczeń. W przypadku przedmiotowej inwestycji 
to właśnie al. Wielkiej Wyspy ma stanowić podstawowy ciąg komunikacyjny w związku z 
czym ograniczenie ruchu cięŜarowego jest niemoŜliwe. W toku uzgodnień z Inwestorem 
podjęto natomiast decyzję o wyłączeniu w porze nocnej z ruchu cięŜkiego ciągów ulic 
Olszewskiego i Dembowskiego. Na ulicach tych w porze nocnej poruszać się będą jedynie 
pojazdy lekkie oraz autobusy komunikacji zbiorowej. 

• metody techniczne – polegające na realizacji zabezpieczeń technicznych w postaci 
ekranów i barier przeciwdźwiękowych, chroniących indywidualnie obiekty podlegające 
ochronie akustycznej. Rozwiązania te naleŜą do najdroŜszych, i po mimo ich efektywności, 
nie zawsze mogą być stosowane ze względu na własność terenu oraz aspekty estetyczne i 
urbanistyczny a takŜe funkcjonalne (np. realizacja dojazdów do budynków). Niemniej 
jednak w przypadku niniejszej inwestycji rozwiązania te stanowią jedyne dostępne 
rozwiązania mogące mieć zastosowanie. 

 
Jedynym rozwiązaniem minimalizującym oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia 

jest budowa ciągu ekranów akustycznych, chroniących tereny mieszkalne. Budowa ekranów 
akustycznych jest najpowszechniej stosowanym rozwiązaniem zabezpieczającym. Cechą 
charakterystyczną takich rozwiązań jest ich bardzo duŜa efektywność, sięgająca nawet 16-
19dB(A). Wadą takich rozwiązań jest ich bardzo wysoki koszt i znaczna ingerencja w sferę 
estetyczną przestrzeni miejskiej. 

 
W przypadku projektowanej inwestycji proponuje się realizacje ekranów akustycznych 

w ciągach zlokalizowanych przed budynkami mieszkalnymi oraz pozostałymi obiektami i 
terenami chronionymi. Zestawienie zaproponowanych ekranów akustycznych przedstawiono 
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w tabeli 24. Zawiera ona wskazanie lokalizacyjne, w oparciu o kilometraŜ drogi, oraz 
podstawowe parametry techniczne. 

 

Tab. 24. Parametry ekranów akustycznych  

Lp. Strona drogi 
Początek 

(orientacyjny) 
Koniec 

(orientacyjny) 
Długość 

(orientacyjna) 
wysokość typ ekranu3) 

minimalny 
wskaźnik 
waŜony 

izolacyjności 
Rw 

1 wschodnia Km 0+180 Km 0+230 50 m 4m I 1 

2 wschodnia Km 0+230 Km 0+470 240 m 4m II 2 

3 zachodnia Km 1+720 Km 1+870 150 m 4m I 3 

4 zachodnia Km 1+870 Km 1+990 120 m 4m II 4 

5 zachodnia Km 1+990 Km 2+020 30 m 4m I 5 

6 zachodnia Km 2+020 Km 2+310 290 m 4m II 6 

7 zachodnia Km 2+290 Km 2+360 
70 m+40 m                   

Wróblewskiego                      
(w kier. zach.) 

4m 
II, ekran wzdłuŜ                 

ul. Wróblewskiego 
jako typ I 

7 

8 wschodnia Km 1+940 Km 1+990 50 m 4m II 8 

9 wschodnia Km 1+990 Km 2+020 30 m 4m I 9 

10 wschodnia Km 2+020 Km 2+120 100 m 4m II 10 

11 wschodnia Km 2+230 Km 2+360 130 m 4m II 11 

12 wschodnia Km 2+420 Km 2+500 80 m 4m III 12 

13 zachodnia Km 2+470 Km 2+550 80 m 4,5m III 13 

14 zachodnia Km 2+560 Km 2+600 40 m 4m III 14 

15 zachodnia Km 2+580 Km 2+640 60 m 4m 
III,  naroŜnik jako 

typ I 
15 

16 wschodnia Km 2+6801) Km 2+6901) 25 m1) 3,5m I 16 

17 wschodnia Km 2+690 Km 2+760 70 m 3,5m I 17 

18 wschodnia Km 2+770 Km 3+270 500 m 
2m +1m 

(3 m) 

IV,  w rejonie 
kładki          ekran 

typ II 
18 

19 wschodnia Km 3+290 Km 3+420 130 m 2m +1m IV 19 

20 wschodnia Km 3+410 Km 3+430 
40 m razem z odgięciem 
w kier. ul. Mickiewicza 

(na wschód) 
4m I 20 

21 zachodnia Km 2+6502) Km 2+6902) 40 m2) 3m I  21 

22 zachodnia Km 2+6802) Km 3+3602) 680 m2)               2m +1m IV 22 

23 zachodnia Km 3+3402) Km 3+4202) 90 m2)                3m 
I lub połączenie I z 

IV 
23 

SUMA 
2300m (3135 m – z wliczoną rezerwą i ekranami 

opcjonalnymi) 

Uwaga: 
1)   pozostawiono rezerwę terenową pod budowę ekranu. Ekran będzie wykonany jeŜeli taką konieczność wskaŜe 

wykonana analiza porealizacyjna 
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2)    ekran opcjonalny słuŜący ochronie przyszłego Ogrodu Chińskiego   
3)     typy ekranów są następujące: 
       I    – ekran przeźroczysty 
       II   –  ekran przeźroczysty w dolnej części obrośnięty pnączami 
       III  – ekran pochłaniający z wykończeniem drewnianym 
       IV  – wał ziemny lub konstrukcja umoŜliwiająca obsadzenie roślinnością + ekran pochłaniający                             

z  wykończeniem drewnianym 
 

Dopuszcza się korektę lokalizacji ekranów akustycznych w związku z kolizją z 
istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu, zielenią wysoką lub 
uwarunkowaniami lokalnymi, w granicach ±5m. 

 
PowyŜsza tabela nie uwzględnia ekranów o funkcji przyrodniczej, których zadaniem jest 

ochrona nietoperzy.  
 
Lokalizacja ekranów akustycznych została przedstawiona na mapach umieszczonych             

w załączniku 2. 
Dopuszcza się równieŜ stosowanie ekranów z załamana górną krawędzią. W tym 

przypadku podane wysokości ekranów dotyczą efektywnej wysokości ekranowania. 
Efektywna wysokość ekranowania, to wysokość jaką powinien mieć ekran prosty, aby jego 
sprawność była taka sama jak ekranu z krawędzią załamaną. 
 

 

Rys. 12.  Zwiększenie efektywnej wysokości ekranu poprzez załamanie górnej krawędzi 
 
 
W celu określenia efektywności ekranowania przeprowadzono obliczenia w punktach 

obliczeniowych, usytuowanych przy istniejącej zabudowie mieszkaniowej (odpowiadającym 
punktom pomiarowym przedstawionym w punkcie 3.8.1 niniejszego raportu), dla scenariusza 
obejmującego brak realizacji ekranów oraz dla scenariusza obejmującego realizację ekranów, 
dla wariantu realizacyjnego przedsięwzięcia. RóŜnica poziomu dźwięku obliczonego dla obu 
scenariuszy stanowi wskaźnik efektywności ekranowania. Wyniki obliczeń przedstawiono w 
tabeli 24. 
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Tab. 25. Efektywność ekranowania  

l.p. 
Lokalizacja punktu 

obliczeniowego 

Dopuszczaln
y poziom 
hałasu 

Poziom 
hałasu bez 

ekranowania 

Przekroczenie 
wartości 

dopuszczalne j 
(bez 

ekranowania) 

Poziom hałasu 
z 

ekranowaniem 

Przekroczenie 
wartości 

dopuszczalnej 
(z 

ekranowaniem) 

Efektywność 
ekranowania 

--- --- dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

PORA DZIENNA 

1. Rzeźbiarska 4 60 63,5  48,6 - 14,9 
2. Biegasa 3a 60 62,7  50 - 12,7 
3. Pugeta 40 55 63,4  53,7 - 9,7 
4. Pugeta 30 55 63,3  52,4 - 10,9 
5. Pugeta 28 55 63,2  52,1 - 11,1 
6. Pugeta 14 55 65,6  51,5 - 14,1 
7. Pugeta 12 55 66,7  53,3 - 13,4 
8. Pugeta 4a 55 64,2  54,3 - 9,9 
9. Chełmońskiego 16 55 60,5  54,4 - 6,1 
10. Olszewskiego 1 55 68,1  68 13 0,1 
11. Kosiby 8 55 61,3  54,4 - 6,9 
12. Kazimierska 3 55 56,5  52,9 - 3,6 
13. Dembowskiego 16 60 55,5  55,3 - 0,2 
14. 9-Maja 86 60 62,4  57,6 - 4,8 
15. 9-Maja 80 60 61,6  54,5 - 7,1 
16. 9-Maja 78 60 61,4  52,6 - 8,8 
17. 9-Maja 68 60 61,8  51,5 - 10,3 
18. 9-Maja 56 60 61,8  51,2 - 10,6 
19. 9-Maja 54 60 61,8  51,2 - 10,6 
20 9-Maja 44 60 61,6  51,1 - 10,5 
21. 9-Maja 34 60 61,5  51,4 - 10,1 
22. 9-Maja 30 60 60,9  52,7 - 8,2 
23. 9-Maja 18 60 59,4  52,6 - 6,8 
24. 9-Maja 12 60 58,9  52,3 - 6,6 
25. Mickiewicza 39 60 65,1  65,1 5,1 0 
26. usługi sportu i rekreacji 60 54,7  54,1 - 0,6 
27. usługi sportu i rekreacji 60 56,8  55,4 - 1,4 
28. usługi sportu i rekreacji 60 63  52 - 11 
29. usługi sportu i rekreacji 60 64,7  54,9 - 9,8 

PORA NOCNA 

1. Rzeźbiarska 4 50 58,3  43,4 - 14,9 
2. Biegasa 3a 50 57,4  44,8 - 12,6 
3. Pugeta 40 50 58,2  48,4 - 9,8 
4. Pugeta 30 50 58,1  47,1 - 11 
5. Pugeta 28 50 57,9  46,9 - 11 
6. Pugeta 14 50 60,4  46,2 - 14,2 
7. Pugeta 12 50 61,5  48 - 13,5 
8. Pugeta 4a 50 58,9  48,9 - 10 
9. Chełmońskiego 16 - 55,3  49,1 Nie chronione 6,2 
10. Olszewskiego 1 50 58,7  58,3 8,3 0,4 
11. Kosiby 8 - 56  49 Nie chronione 7 
12. Kazimierska 3 50 50,6  47,2 - 3,4 
13. Dembowskiego 16 50 47,2  46,6 - 0,6 
14. 9-Maja 86 50 56,6  50,7 0,7 5,9 
15. 9-Maja 80 50 56,3  49,1 - 7,2 
16. 9-Maja 78 50 56,1  47,3 - 8,8 
17. 9-Maja 68 50 56,6  46,1 - 10,5 
18. 9-Maja 56 50 56,5  45,9 - 10,6 
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l.p. 
Lokalizacja punktu 

obliczeniowego 

Dopuszczaln
y poziom 
hałasu 

Poziom 
hałasu bez 

ekranowania 

Przekroczenie 
wartości 

dopuszczalne j 
(bez 

ekranowania) 

Poziom hałasu 
z 

ekranowaniem 

Przekroczenie 
wartości 

dopuszczalnej 
(z 

ekranowaniem) 

Efektywność 
ekranowania 

19. 9-Maja 54 50 56,6  45,9 - 10,7 
20 9-Maja 44 50 56,3  45,8 - 10,5 
21. 9-Maja 34 50 56,2  46,1 - 10,1 
22. 9-Maja 30 50 55,7  47,4 - 8,3 
23. 9-Maja 18 50 54,1  47,4 - 6,7 
24. 9-Maja 12 50 53,6  47 - 6,6 
25. Mickiewicza 39 50 59,8  59,8 9,8 0 
26. usługi sportu i rekreacji - 49,4  48,8 Nie chronione 0,6 
27. usługi sportu i rekreacji - 51,6  50,2 Nie chronione 1,4 
28. usługi sportu i rekreacji - 57,7  46,8 Nie chronione 10,9 
29. usługi sportu i rekreacji - 59,4  49,6 Nie chronione 9,8 
 

 
Wytyczne z zakresie wykonawstwa i estetyki projektowanych ekranów przedstawione są 

w punkcie 8.5 niniejszego Raportu. 
 
Etap eksploatacji  

Zaleca się prowadzenie regularnych remontów dróg w fazie ich funkcjonowania, aby w 
sposób maksymalny wyeliminować zaistnienia istotnych uszkodzeń nawierzchni. 

8.3 Środowisko przyrodnicze i obszary Natura 2000 

Wytyczne mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania inwestycji na 
środowisko przyrodnicze są następujące: 

Etap projektowania i budowy 
W celu ograniczenia pośrednich oddziaływań inwestycji na obszar Natura 20000 „Grądy               
w Dolinie Odry” naleŜy zastosować następujące działania minimalizujące: 

Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w punktach obliczeniowych przy ul. 
Olszewskiego 1 i ul. Mickiewicza 39 są notowane juŜ w chwili obecnej, co 
uwidoczniono zarówno na Mapie Akustycznej Wrocławia jak i w punkcie pomiaru tła 
akustycznego nr 1. Analiza techniczna wykazała, iŜ przy obu budynkach brak jest 
moŜliwości technicznych lokalizacji ekranów akustycznych. NaleŜy jednak podkreślić, iŜ 
realizacja inwestycji nie jest bezpośrednią przyczyną prognozowanych przekroczeń. 
Wynikają one z juŜ istniejącego układu komunikacyjnego ulic Olszewskiego i 
Mickiewicza. W ramach realizacji inwestycji projektuje się zamknięcie ulicy 
Olszewskiego dla ruchu cięŜkiego w porze nocnej, co bezpośrednio wpłynie na 
ograniczenie poziomu uciąŜliwości akustycznej, jednak nie spowoduje obniŜenia 
poziomu hałasu do wielkości dopuszczalnej. Działania te wyczerpują moŜliwości 
technicznego wpływu na poziom emitowanego przez ruch samochodowy hałasu. 

Wartość przekroczenia wartości dopuszczalnej w punkcie obliczeniowym 9-tego 
Maja 86 sięgająca 0,7dB(A) w porze nocnej, jest niewielka i mieści się w granicach 
niepewności metody. W związku z powyŜszym w projekcie budowlanym zostanie 
zapewniona rezerwa terenowa pod realizację ekranu akustycznego, a konieczność jego 
realizacji zostanie stwierdzona na podstawie pomiarów wykonanych w ramach analizy 
porealizacyjnej. 
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• Most nad Odrą – obejmujący całą dolinę rzeczną (umoŜliwiający migracje zwierząt w 
międzywalu), minimalna wysokość mostu powinna wynosić 5 metrów nad dnem 
doliny, z wyłączeniem przęseł przywałowych (dla ochrony gatunków ssaków 
migrujących doliną rzeczną, w tym wydry i bobra). 

• Most nad Odrą powinien zostać zaopatrzony w ekrany uniemoŜliwiające bezpośrednie 
zderzenia nietoperzy z samochodami w miejscach ich intensywnych przelotów i 
Ŝerowania, potwierdzonych przez analizy naukowe (dla ochrony mopka i 3 gatunków 
mroczków będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 „Grądy w dolinie 
Odry”). Minimalna wysokość ekranów 2,0 m. Określenie właściwej wysokości 
ekranów powinno nastąpić po wykonaniu analiz naukowych. Ekrany powinny być 
przeźroczyste z gęstym podziałem pionowym (2,0 m) i poziomym (1,0m) 

• Mosty nad Odrą i Oławą powinny być oświetlone lampami sodowymi nisko- lub 
wysokociśnieniowymi (SON lub SOX), o niskiej wartości promieniowania UV, które 
w minimalnym stopniu zwabiać będzie owady stanowiące Ŝerowisko nietoperzy (dla 
ochrony mopka i 3 gatunków mroczków będących przedmiotem ochrony w obszarze 
Natura 2000 „Grądy w dolinie Odry”). 

• Most nad Oławą – obejmujący całą dolinę, minimalny prześwit od doliny 
(ograniczonej wysokim brzegiem lub wałem przeciwpowodziowym) rzeki min. 3 m 
(musi pozwalać na migrację ssaków ziemnowodnych, takich jak wydra).  

• Zanieczyszczone wody z mostu, przed ich odprowadzeniem do Odry naleŜy wstępnie 
oczyścić w systemie osadników lub separatorów (dla ochrony ryb oraz wydry) 

Z uwagi na brak oddziaływań negatywnych nie występuje konieczność kompensacji 
oddziaływań na obszar Natura 2000. 
 
Z uwagi na wymogi ochrony przyrody poza obszarem Natura 2000 zaleca się: 

• jak najmniejszą ingerencję w tereny nadrzeczne zarówno otwarte jak i zamknięte 
stanowiące cenne siedlisko Ŝycia ptaków.  

• zastosowanie w pobliŜu Lasu Rakowieckiego ekranu akustycznego o wysokości 3,0 m 
obsadzonego pnączami. Ekrany akustyczne wzdłuŜ Lasu Rakowieckiego naleŜy 
ustawić w okresie październik – luty. 

• prowadzenie prac budowlanych w pobliŜu rzek na jak najmniejszym terenie. Drogi 
dojazdowe do placów budowy w dolinach rzecznych powinny przebiegać wzdłuŜ linii 
projektowanej inwestycji. Zmniejszy to ingerencję w tereny przyległe. 

• prowadzenie prac związanych z usunięciem zieleni poza okresem rozrodu ptaków 
(październik – luty). Dopuszczalne jest usuwanie pojedynczych drzew i krzewów w 
innych okresach pod warunkiem stwierdzenia, Ŝe nie ma na nich lęgów  (ekspertyza 
ornitologiczna). 

• prowadzenie prac związanych ze zrywaniem humusu poza okresem październik – luty. 
Dopuszcza się jednak usuwanie humusu w innych okresach pod warunkiem 
zastosowania urządzeń odstraszających zwierzęta przez okres co najmniej tygodnia 
przed ich rozpoczęciem.  

• wykopy, studzienki i inne miejsca stanowiące pułapki dla zwierząt muszą zostać 
zabezpieczone płotkami i regularnie kontrolowane, a wpadające do nich zwierzęta 
odławiane i wypuszczane poza obszarem inwestycji. Przed zasypaniem wykopów 
naleŜy przeprowadzić kontrole czy nie ma w nich zwierząt. 

 
Z uwagi na zniszczenia łąk zalewowych w dolinie Odry w trakcie trwania budowy naleŜy: 

• zaprojektować drogi techniczne tak by zajmowały najmniejsza moŜliwą powierzchnię 
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i spowodowały jak najmniejsze zniszczenia na terenach łąk. 
• po zakończeniu prac w miejscach zniszczonych podczas budowy naleŜy odtworzyć 

siedliska łąkowe poprzez płytkie zbronowanie zniszczonych powierzchni, pokrycie ich 
zebranym uprzednio humusem z miejsc przeznaczonych na budowę oraz jednokrotne 
pokrycie jej świeŜo skoszonym i zebranym sianem z sąsiedztwa inwestycji. Koszenie 
powinno nastąpić w terminie 15 lipca – 1 sierpnia w roku zakończenia prac 
budowlanych, a jeśli nie będzie to moŜliwe – w roku kolejnym.  

Nie stwierdzono konieczności działań kompensacyjnych sensu stricte.  
 
Tab.26. Lokalizacja ekranów uwarunkowanych przyrodniczo  

Lp. Strona drogi* początek koniec długość  wysokość 
typ 

ekranu3) 

1 zachodnia Km 0+480 Km 0+840 360 m 3m I 

2 zachodnia Km 0+840 Km 1+150 
200 m + 180m na łącznicy                   

ul. Międzyrzeckiej 
3m II 

3 zachodnia Km 1+170 Km 1+720 max. 550 m 2) 
ustalona będzie po 

wykonaniu badań (min.2 m) 
V 

4 wschodnia Km 1+170 Km 1+750 max. 580 m 2) 
ustalona będzie po 

wykonaniu badań (min.2 m) 
V 

5 wschodnia Km 1+7501) Km 1+8801) 130 m1) 
ustalona będzie po 

wykonaniu badań (min.2 m) 
V 

RAZEM      1870 m (2000 m - z wliczoną rezerwą) 
Uwaga: 
1)   pozostawiono rezerwę terenową pod budowę ekranu. Ekran będzie wykonany jeŜeli taką konieczność wskaŜą 

przeprowadzano badania (nietoperze).  
2)    dokładna długość ekranów zostanie określona po wykonaniu analiz naukowych 
3)     typy ekranów są następujące: 
       I – ekran przeźroczysty 
       II -  ekran przeźroczysty w dolnej części obrośnięty pnączami 
       V- ekran przeźroczysty z gęstym podziałem pionowym (2,0m) i poziomym (1,0 m) 
 
Etap eksploatacji 
Przez 3 lata po oddaniu inwestycji do uŜytkowania naleŜy prowadzić monitoring 
śmiertelności nietoperzy, który potwierdzi prawidłowość podjętych zabiegów 
minimalizujących, lub (ewentualnie) wskaŜe na konieczność wykonania dodatkowych 
ekranów zabezpieczających przed zderzeniami.  Zakres czasowy monitoringu powinien 
obejmować okres wiosenny i jesienny migracji nietoperzy oraz okres letniej aktywności 
nietoperzy. 
 

8.4 Powietrze atmosferyczne 

Etap budowy 
Na etapie budowy obszarami wymagającymi szczególnej ochrony są tereny, gdzie zabudowa 
mieszkaniowa połoŜona jest blisko drogi. Powinno się w tych miejscach zminimalizować 
mieszanie kruszywa. Kruszywo w trakcie transportu i składowania powinno być dobrze 
zabezpieczone przed pyleniem. WaŜnym czynnikiem jest dbałość o stan techniczny 
uŜywanego sprzętu i maszyn, szczególnie o prawidłowe ustawienie silników wysokopręŜnych, 
konieczne do wyeliminowania emisji sadzy elementarnej respirabilnej. DuŜe znaczenie dla 
ograniczenia emisji substancji szkodliwych ma optymalne zagospodarowanie placu budowy. 
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Place do składowania materiałów budowlanych naleŜy lokować w miarę moŜliwości jak 
najdalej od budynków mieszkalnych. Minimalna odległość powinna wynosić 50 m. 
Etap eksploatacji 
Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami imisji substancji nie stwierdzono aby  
w horyzoncie roku 2012  występowało ponadnormatywne oddziaływanie analizowanego 
układu komunikacyjnego na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. W związku  
z wymogami stawianymi producentom pojazdów w zakresie dopuszczalnej emisji 
zanieczyszczeń w spalinach moŜna oczekiwać iŜ uciąŜliwość ruchu komunikacyjnego do roku 
2012 zmaleje, w znacznym stopniu równowaŜąc bądź niwelując przyrost liczby pojazdów.  
W związku z powyŜszym w ramach przedsięwzięcia nie stwierdza się konieczności 
realizacji środków mających na celu ograniczanie wielkości emisji zanieczyszczeń 
atmosferycznych powstających w wyniku funkcjonowania nowego połączenia pomiędzy 
ulicą Krakowską a Wielką Wyspą we Wrocławiu.  
 

8.5 Ochrona krajobrazu 

Etap projektowania i budowy  

Wytyczne ogólne 

Podczas projektowania inwestycji naleŜy dąŜyć, by obiekty związane z inwestycją były i ile to 
moŜliwie właściwie wkomponowane w otaczający krajobraz.  
W związku z realizacją inwestycji planuje się wykonanie na dość długich odcinkach nasypów. 
W celu minimalizacji wpływu tych przekształceń na otaczający krajobraz krawędzie nasypów 
i ich okolice powinno się obsadzić zielenią, co zmniejszy ekspozycję drogi.  
Ogólnie dla całego ciągu planowanej inwestycji (wraz ze skrzyŜowaniami) naleŜy 
zaproponować w moŜliwych lokalizacjach kompozycje z zieleni wysokiej w postaci 
szpalerów drzew jako sekwencje poszczególnych gatunków np. platanów, lip, klonów, dębów 
(odpowiednich odmian wskazanych w przygotowywanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej dla 
Wrocławia- katalogu zieleni przyulicznej). Przy doborze nasadzeń naleŜy zwrócić uwagę aby 
przewaŜały rodzime gatunki odporne na warunki miejskie. TakŜe ciekawie zaprojektowana 
zieleń niska powinna uzupełniać rozwiązanie projektowe dotyczące układu drogowego, 
ciągów pieszych i rowerowych, jak i opisanych ekranów ochrony akustycznej. 
Przed wykonaniem nasadzeń naleŜy zadbać aby materiał nasadzeniowy był w odpowiedniej 
kondycji (wiek, ukorzenienie itp.). Wskazane jest wykonanie nasadzeń wczesną wiosną lub 
późną jesienią.  
Szczegółowa lokalizacja i rodzaj nasadzeń powinny zostać określone na etapie projektu 
wykonawczego, kiedy będą juŜ znane ostateczne rozwiązania techniczne (m.in. urządzeń 
drogowych w tym elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego).  

Ze względu na projektowanie inwestycji w obrębie cennych obiektów przyrodniczych i 
zabytkowych (Park Szczytnicki, osiedle Sępolno) naleŜy uzyskać uzgodnienie ze słuŜbami 
konserwatorskimi w zakresie ochrony zieleni. 

Kolorystyka obiektów inŜynierskich (mosty) powinna nawiązywać do otoczenia. Zaleca się 
zastosowanie barw naturalnych (szary, zielony, brązowy). 
 

Wytyczne dotyczące ekranów akustycznych i elementów z nimi związanych 
Zgodnie z zaleceniami Wydziału Architektury i Budownictwa (załącznik 11) stanowiącymi 
wytyczne w zakresie wykonawstwa i estetyki projektowanych ekranów akustycznych, ekrany 
powinny spełniać podane poniŜej parametry: 
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•  Na odcinku od ulicy Krakowskiej do początku wiaduktu prowadzącego na Most 
Wschodni ekrany słuŜące ochronie terenów mieszkaniowych zabudowy 
jednorodzinnej powinny stanowić kompozycję powierzchni w części dolnej 
obsadzonej bluszczami a w części górnej – przeźroczystej (rozwiązanie jak przy              
ul. Karkonoskiej). 

• Na odcinku wiaduktu wraz z podjazdami, poprzez Most Wschodni, do ulicy Biegasa, 
projektowane ekrany przyrodnicze (z uwagi na wymaganą ochronę nietoperzy) 
powinny być ekranami przeźroczystymi. Ich forma oraz ustawienie powinny być 
wyraźnie związane z architekturą mostu jak i wiaduktu i tworzyć z nim spójną 
kompozycję architektoniczną. Ze względów kompozycyjnych obie strony zjazdu z 
mostu do ulicy Biegasa powinny mieć ekrany przeźroczyste. 

•  Na odcinku od ulicy Biegasa do ulicy Olszewskiego ekrany akustyczne naleŜy 
komponować z części dolnej obsadzonej bluszczem i górnej – przeźroczystej. 
Kompozycje naleŜy układać zachowując wyraźny rytm stosowanych układów 
kompozycyjnych (np. powtarzalne sekwencje lub przerywniki w postaci całego ekranu 
przeźroczystego lub w całości pełnego). Na skrzyŜowaniu ciągu wzdłuŜ trasy i ulicy 
Olszewskiego po stronie zachodniej moŜna pozostawić ekran przeźroczysty. 

• Na odcinku od ulicy Olszewskiego do ulicy Dembowskiego powinny mieć charakter 
osłon zabudowanych z kompozycji nasadzeń bluszczy i elementów drewnianych. Na 
skrzyŜowaniu ciągu trasy i ulicy Dembowskiego po stronie zachodniej moŜliwe jest 
zabudowanie naroŜnika ekranami przeźroczystymi. 

• Na odcinku od ulicy Dembowskiego do ulicy Mickiewicza po obu stronach naleŜy 
zaproponować wały ziemne do wysokości 2m ze zboczami obsadzonymi ciekawie 
dobraną roślinnością, w tym takŜe pnączami, które zarastać będą ekran do wysokości 
1m ustawiony na szczycie wału ziemnego. Dopuszcza się równieŜ zastosowanie 
kompozycji elementów drewnianych na ekranie pochłaniającym. Na odcinku wzdłuŜ 
rampy podjazdowej na kładkę pieszo-jezdną naleŜy stopniowo rezygnować z wału 
ziemnego na rzecz ekranu przeźroczystego z kompozycją zieleni. 
Skwer    zielony,     przy     skrzyŜowaniu,     po     stronie     północnej     ulicy 
Dembowskiego,  jako   układ   przestrzenny   bardzo   charakterystyczny   dla 
dzielnicy,    naleŜy    potraktować    specjalnie,    w    sensie    odpowiedniego 
zaprojektowania zieleni wysokiej (takŜe częściowo tłumiącej hałas) zieleni niskiej,     
ścieŜek     pieszych     oraz     właściwego     rozwiązania     placyku manewrowego na 
zakończeniu ulicy 9-go Maja. 
NaleŜy tu zaznaczyć, Ŝe nowa propozycja koncepcji kładki pieszo rowerowej nad 
drogą powinna być rozwiązana jako całość architektoniczna z proponowanymi obok 
niej ekranami zabezpieczeń akustycznych 

 
Nasadzenia bluszczy naleŜy komponować z trzech a nawet czterech gatunków: trójklapowego, 
pięcioklapowego, bluszczu zimozielonego, bluszczu japońskiego. Sadzonki powinny być 
dobrego gatunku i wieloletnie, by na efekt obrośnięcia przegród nie czekać latami. 
Inne wytyczne są następujące: 

- naleŜy stosować gatunki pnączy czepiających się przylgami a w przypadku wyboru 
pnączy wijących zaprojektować podpory.  

- zastosować dobór roślin róŜnych: niskich krzewów, krzewinek i pnączy o róŜnych 
odcieniach zieleni. 

- zastosować rodzaj podłoŜa właściwy dla projektowanych roślin w obrębie pasów zieleni 
pozwalających na prawidłowy rozwój nowych nasadzeń w trudnych warunkach 
miejskich, 
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- przewidzieć systemy nawodnienia powierzchni zieleni lub przewidzieć sposób 
odzyskania wody deszczowej w obrębie ekranów akustycznych celem regulacji 
stosunków wodnych w okresach suszy. 

Etap eksploatacji 
W ramach eksploatacji inwestycji wskazane jest okresowe sprawdzanie stanu zdrowotnego 
drzew, krzewów i bluszczu zastosowanych do nasadzeń. W razie konieczności naleŜy 
stosować odpowiednie nawoŜenie i stosować odpowiednie środki ochrony roślin 
(ekologiczne).   
 

8.6 ZałoŜenia do ratowniczych badań zabytków znajdujących się w obszarze 
planowanego przedsięwzięcia oraz załoŜenia do programu zabezpieczenia 
zabytków istniejących i ochrony krajobrazu kulturowego  
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w pobliŜu zinwentaryzowanych stanowisk 

archeologicznymi oraz starych cmentarzy. Obiekty te podlegają ochronie prawnej w myśl 
przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
Nr l62, poz. 1568 z 2003 r. z późn. zm.).                        
W związku z powyŜszym niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej ale przed rozpoczęciem robót  ziemnych inwestor powinien złoŜyć wniosek do 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o wydanie 
zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie zabytkowym, które polegają na 
przeprowadzeniu badań archeologiczno-antropologicznych przez uprawnionego archeologa 
(szczegółowe wytyczne określono w pismach - załączniki 10a i 10b). Uwolnią one teren 
przeznaczony pod lokalizację przedmiotowej inwestycji od archeologicznej substancji 
zabytkowej, umoŜliwiając jednoczesną realizację inwestycji. 
We wniosku naleŜy podać oraz załączyć: 
- imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy i inwestora, 
- oryginał   lub   urzędowo   potwierdzone   za  zgodność   z   oryginałem   pełnomocnictwo   

lub   upowaŜnienie   do występowania w imieniu inwestora, 
- zgodę właścicieli i uŜytkowników terenu na przeprowadzenie prac lub oświadczenie o jej 

posiadaniu, 
- załącznik graficzny z lokalizacją inwestycji (mapa orientacyjna w skali 1:10000 lub 

1:5000), dokumentację projektową z krótkim opisem wykopów, zakresu robót ziemnych 
(długość, szerokość i głębokość wykopów), 

- przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych, 
- personalia i adres osoby prowadzącej badania archeologiczne, która zobowiązana jest 

dołączyć do wniosku niezbędne dokumenty, wymagane Rozporządzeniem Ministra 
Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a 
takŜe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. nr 
150 poz. 1579).  

Sposób prowadzenia badań archeologicznych zostanie określony na etapie pozwolenia 
konserwatorskiego. 
W przypadku odkrycia szczątków ludzkich naleŜy zastosować się do ustawy z dnia                       
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 z 
późn. zm.). Projekt budowlany powinien być takŜe uzgodniony z Miejskim Konserwatorem 
Zabytków we Wrocławiu.  
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W czasie planowania inwestycji naleŜy wziąć pod uwagę sezonowość prac 
archeologicznych, odpowiednie wybranie terminów moŜe ułatwić i przyśpieszyć badania. 
Badania powierzchniowe powinny być prowadzone w czasie, kiedy powierzchnia ziemi jest 
najlepiej widoczna (mało roślinności, brak śniegu, rozmarznięty grunt). W Polsce okres ten 
przypada na wiosnę (marzec–kwiecień) i jesień (październik–listopad). 
 
W związku z koniecznością wyburzenia jednego budynku ujętego w Wykazie Zabytków 
Architektury i Budownictwa Miasta Wrocławia (ewidencja gminna) organ wydający 
zezwolenie na realizację inwestycji, będzie musiał wystąpić do Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie.   

8.7 Gospodarka odpadami 

Etap budowy 
NaleŜy dąŜyć, aby wszelkie naprawy uŜywanych maszyn i urządzeń wykonywane były 

przez firmy serwisowe posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie. Zgodnie z 
przepisami ustawy o odpadach firmy te będą wytwórcami odpadów i na te grupy odpadów 
inwestor (lub wykonawca) nie będzie musiał posiadać zezwoleń i decyzji w zakresie 
gospodarowania odpadami.  

Określenie ilości wytwarzanych odpadów oraz sposobów gospodarowania nimi powinno 
nastąpić przed rozpoczęciem prac budowlanych, kiedy będą juŜ znane ostateczne rozwiązania 
techniczne i organizacyjne. W oparciu o te ustalenia inwestor (lub wykonawca)  powinien 
wystąpić do odpowiedniego organu ochrony środowiska o wydanie stosownych decyzji w 
zakresie gospodarki odpadami.  

W zaleŜności od ilości wytwarzanych odpadów naleŜy uzyskać: pozwolenie na 
wytwarzanie odpadów, decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi lub złoŜyć informację o wytwarzanych odpadach i sposobach 
gospodarowania nimi. O powyŜsze decyzje naleŜy wystąpić z odpowiednim wyprzedzeniem. 
W przypadku decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi - na 
dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności, w wyniku której mogą powstawać odpady, w 
przypadku składania informacji o wytwarzanych odpadach – na 30 dni wcześniej. JeŜeli 
jednocześnie odpady będą poddawane odzyskowi we własnym zakresie, wtedy naleŜy to 
uwzględnić w w/w wnioskach i uzyskać tym samym zezwolenie na odzysk odpadów.  

Prace budowlane naleŜy prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ilość 
wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, 
zdrowie i Ŝycie ludzi.  

Wytworzone odpady powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi 
(ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie moŜliwy – unieszkodliwianiu. 
Spośród odbiorców odpadów naleŜałoby wybrać takich, którzy prowadzą odzysk odpadów i 
mają stosowne zezwolenia w tym zakresie.   
 
Etap eksploatacji 

Separatory i osadniki powinny być czyszczone przynajmniej dwa razy w roku. Przed 
dopuszczeniem do uŜytkowania drogi jej zarządca powinien poczynić starania w celu 
znalezienia odpowiedniego wykonawcy tej usługi. Usługę naleŜy zlecić wyłącznie firmom 
posiadającym stosowne zezwolenia z zakresie wytwarzania, transportu i odzysku 
(unieszkodliwiania) tego rodzaju odpadów. W przypadku, gdy firma ta posiada powyŜsze 
zezwolenia, to w myśl przepisów ustawy o odpadach jest ona wytwórcą w/w odpadów. 
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Oznacza to, Ŝe administrator planowanej drogi nie musi uzyskać zezwoleń, o których mowa w 
punkcie opisującym etap budowy. 

Odbiorcą odpadów ulicznych, z pielęgnacji zieleni powinny być lokalne firmy komunalne, 
posiadające stosowne zezwolenia. Śnieg zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi 
powinien być składowany w miejscach, które umoŜliwiają podczyszczenie wody powstającej 
po jego stopieniu (przed zrzutem do odbiornika). Na ciągach komunikacyjnych dla pieszych 
powinny być zamontowane kosze uliczne, które naleŜy opróŜniać z odpowiednią 
częstotliwością, aby nie dopuścić do ich przepełnienia i zalegania odpadów. 

Wymianą oświetlenia (np. lampy fluorescencyjne) powinna się zajmować firma 
posiadająca stosowne pozwolenia w gospodarce odpadami. 
 Odpady zawierające składniki niebezpieczne wymagają specjalnego traktowania. 
Wymianą urządzeń powinna się zajmować firma posiadająca stosowne pozwolenia w 
gospodarce odpadami.  
 

8.8 Propozycje eliminacji oddziaływania na ludzi 

   Głównymi elementami mogącymi oddziaływać na człowieka w związku z projektowana 
inwestycją jest zanieczyszczenie wód, gleb oraz powietrza, wzrost poziomu natęŜania hałasu, 
ograniczenia w dostępie do terenów prywatnych oraz zajęcie nieruchomości naleŜących do 
tych osób. Droga będzie równieŜ oddziaływać na ludzi po przez zmianę postrzegania 
otaczającego krajobrazu. Wymienione wcześniej propozycje ograniczenia oddziaływania 
inwestycji na poszczególne elementy środowiska naturalnego będą jednocześnie powodować  
spadek negatywnego oddziaływania na ludzi. W projekcie naleŜy przewidzieć przejścia 
umoŜliwiające swobodny dostęp do terenów prywatnych. Istniejące połączenia drogowe 
zostaną w większości zachowane. Będą one jednak poddane modyfikacjom mającym na celu 
umoŜliwienie włączenie się z nich do projektowanej trasy. Modyfikacje te w minimalny 
sposób utrudnią dojazd w skutek wydłuŜenia drogi do poszczególnych obszarów.  
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9. OPIS I OCENA WARIANTÓW INWESTYCJI 

9.1 Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia (zerowy) 

Projektowane połączenie ma umoŜliwi ć bezpieczną komunikację z waŜnymi dla 
mieszkańców całego Wrocławia ośrodkami rekreacji, sportu i rozrywki – Hala Stulecia, 
Stadion Olimpijski, Park Szczytnicki, Ogród Zoologiczny – z pominięciem centrum miasta. 
Nowa droga umoŜliwi bezpieczne opuszczenie ograniczonego rzeką obszaru osiedli Biskupin, 
Dąbie, Sępolno i Bartoszowice, nawet w trakcie imprez masowych organizowanych w jednym 
z ww. obiektów. 

Zaniechanie inwestycji stwarza zagroŜenie dla pozbawionych infrastruktury 
zapewniającej odpowiednią komunikację z centrum mieszkańców wspomnianych osiedli, a 
takŜe będzie pogarszało warunki przejazdu na znacznym obszarze centrum Wrocławia, a w 
szczególności na ulicach Traugutta, Alei Krakowskiej, Placu Grunwaldzkim, ulicy Marii 
Skłodowskiej- Curie. W związku z tym w rejonach tych ciągle będzie wzrastać emisja hałasu, 
która i tak juŜ w wielu miejscach przekracza normy, oraz emisja spalin do powietrza.  

Na wyliczonych ciągach komunikacyjnych miesza się ruch lokalny z tranzytowym co 
powoduje znaczne korki, które są powaŜną uciąŜliwością w przestrzeni zurbanizowanej. 
Wynikające z nich wibracje i hałasy infradźwiękowe powodują pękanie ścian budynków, 
drgania szyb oraz inne negatywne efekty dźwiękowe. Właśnie te uciąŜliwości są przyczyną 
coraz liczniejszych interwencji mieszkańców budynków zlokalizowanych przy głównych 
trasach komunikacyjnych.  

Wzrost natęŜenia ruchu samochodowego powoduje wzrost poziomu zanieczyszczenia 
powietrza dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, węglowodorami i związkami ołowiu.  

Znaczne natęŜenie ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych Wrocławia ma takŜe 
wpływ na mniejszą przepustowość tych dróg tzn. mniejszą prędkość podróŜy. Mniejsza 
prędkość powoduje wzrost kosztów uŜytkowników związanych z eksploatacją pojazdów oraz 
kosztów czasu pasaŜerów i kierowców zawodowych, a takŜe środowiska (wzrost emisji 
toksycznych składników paliw). DuŜe natęŜenie ruchu powoduje równieŜ zwiększenie liczby 
wypadków. 
Pozostaje złudna nadzieja, Ŝe niepodejmowanie inwestycji zapobiegnie zwiększaniu 
antropopresji na chronione tereny ujęć wód podziemnych dla miasta Wrocławia oraz 
zabytkowe osiedla i parki. 

9.2 Warianty inwestycyjne 

Dla przedmiotowej inwestycji na wstępnych etapach koncepcyjnych rozwaŜano szereg 
wariantów przedmiotowej inwestycji. Były to zarówno warianty lokalizacyjne trasy jak i 
warianty rozwiązań technicznych i technologicznych związane głównie z wariantowaniem 
poszczególnych skrzyŜowań oraz moŜliwością wprowadzenia linii tramwajowej. 

9.2.1 Warianty lokalizacyjne 

Zgodnie z wstępnymi wytycznymi do sporządzania koncepcji opracowanymi przez Biuro 
Rozwoju Wrocławia oraz załoŜeniami „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wrocław” (obowiązującego do 2006 r.) 
analizowano następujące warianty lokalizacyjne drogi: 

• Wariant 1 (ozn. 1L)-  na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Mickiewicza (długość                   
ok. 3,5 km), 
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• Wariant 2 (ozn. 2L)-  na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Wróblewskiego (długość              
ok. 2,2 km), 

•  Wariant 3 (ozn. 3L) -  na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Wróblewskiego                        
wg  wariantu 1. 

Poszczególne warianty pokazano na poniŜszym rysunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 13. Przebieg wariantów (warianty lokalizacyjne 1, 2 i 3)  
 
Z powyŜszego wynika, Ŝe zasadniczo rozwaŜane były 2 korytarze drogi na odcinku                     
od ul. Krakowskiej do ul. Wróblewskiego. 
Wybór ostatecznego wariantu przebiegu drogi rozwaŜany był wieloetapowo. Warianty 
poddane zostały wielokrotnej analizie zarówno własnościowej, ekonomicznej, a przede 
wszystkim terenowej pozwalającej określić optymalne miejsce połączenia z istniejącym 
układem miejskim w obszarze Wielkiej Wyspy oraz z punktami węzłowymi. Konsekwencją 

Wariant 2L 

Wariant 1L 
Wariant 3L 

Wariant 1L 

Koniec wariantu 3L 
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tych analiz był wybór korytarza, który następnie był rezerwowany w sporządzanych 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Na tym etapie odrzucony został 
wariant 2 (2L) przebiegu trasy. Posiadał on bowiem kilka zasadniczych niedoskonałości: 

• przebieg pierwszego odcinka Trasy od ul. Krakowskiej do ul. Międzyrzeckiej jest 
zdeterminowany sąsiedztwem Lasu Rakowieckiego i załoŜeniem minimalnej 
ingerencji w jego zadrzewienia. W takim układzie proponowane, na dalszym odcinku, 
skierowanie drogi w obszar stadionu Ślęzy wymagałoby wprowadzenia dodatkowych 
załamań ulicy, mostu usytuowanego skośnie w stosunku do biegu Odry oraz skośnego 
skrzyŜowania z ul. Międzyrzecką. Takie trasowanie ulicy nie jest korzystne z punktu 
widzenia geometrii trasy, utrudniałoby skonstruowanie węzła z ul. Międzyrzecką i 
zwiększałoby w związku z tym zakres ingerencji w tereny zalewowe Odry, 

• prowadzenie Trasy w rejonie stadionu Ślęzy powodowałoby równieŜ ograniczenie 
terenu przeznaczonego pod rozbudowę i rozwój Ogrodu Zoologicznego, którego 
potrzeby są niezwykle istotne w kontekście spełnienia wymagań przepisów 
europejskich, 

• prowadzanie Trasy w rejonie stadionu Ślęzy przy zachowaniu terenów rozwojowych 
dla ZOO wymagałoby znacznej wycinki drzew z terenu istniejącej zieleni 
oddzielającej w chwili obecnej stadion od terenów mieszkaniowych, 

• prowadzenie drogi w wariancie 2 (2L) uniemoŜliwia płynną kontynuację trasy w 
kierunku północnym (m.in. do ul. Mickiewicza).  

Ostatecznie do realizacji wybrano wariant 1 (1L) łączący ul. Krakowska z ul. Mickiewicza. 

9.2.2 Warianty rozwiązań technicznych i technologicznych 

Jak juŜ wcześniej wspomniano na etapie Studium programowo przestrzennego rozwaŜano 
kilka wariantów rozwiązań poszczególnych skrzyŜowań. Analizowano równieŜ wariant 
jednojezdniowy oraz dwujezdniowy. Dodatkowo wariantowaniu podlegała moŜliwość 
wprowadzenia tramwaju na odcinku od ul. Olszewskiego do ul. Mickiewicza.   
 
a) Warianty jednojezdniowy (minimalny) – Wariant 1 
Zgodnie z wymogami Zamawiającego przeprowadzona została analiza moŜliwości 
etapowania realizacji zadania. W jej wyniku powstał wariant jednojezdniowy drogi. 
Przyjęto, Ŝe: 
• fundamenty i przyczółki obiektów inŜynierskich zostaną wybudowane jak dla wariantu z 

dwoma jezdniami ze względów technologicznych; 
• wybudowane zostaną nasypy pod obie jezdnie ze względu na trudności podczas 

rozbudowywania nasypów pod drugą jezdnię oraz w celu minimalizacji prac straconych 
podczas budowy drugiego etapu; 

• skrzyŜowania wraz z sygnalizacją świetlną zostaną wybudowane w układzie docelowym ze 
względu na zachowanie przepustowości skrzyŜowań, w przypadku węzła przy 
ul. Krakowskiej ze względu na dowiązania do istniejącej ul. Armii Krajowej oraz w celu 
minimalizacji robót straconych podczas budowy drugiej jezdni; 

• przebudowa sieci uzbrojenia terenu zostanie zrealizowana w pełnym zakresie w celu 
minimalizacji prac straconych podczas budowy drugiego etapu. 

Od km 0+000 do km 0+580 trasa miała przebiegać identycznie jak w wariantach 
dwujezdniowych. Od km 0+580 do km 2+400 prawa jezdnia miała łączyć się z lewą. 
Rozwiązanie to pozwalało na oszczędności na następujących obiektach inŜynierskich: most na 
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Oławie, wiadukt (estakada) nad ul. Międzyrzecką i most na Odrze.  Nie zostałaby zbudowana 
jedna jezdnia na odcinku około 1820 m oraz południowo–wschodnia łącznica trasy z ul. 
Międzyrzecką. Jednak na skrzyŜowaniu łącznika z północno–zachodnią łącznicą z ul. 
Międzyrzecką naleŜałoby wybudować sygnalizację świetlną, ułatwiającą przejazd dla 
samochodów jadących w lewo. 
Odcinek od km 2+400, poprzez skrzyŜowania z ul. Olszewskiego i Dembowskiego, aŜ do km 
2+960 miał posiadać dwie jezdnie z uwagi na fakt, Ŝe jest to odcinek obejmujący w całości 
rejon obu skrzyŜowań zlokalizowanych dość blisko siebie. Następnie jezdnia lewa łączyć się 
miała z jezdnią prawą. Odcinek ten miał mieć długość około 580 m i kończyć się na km 
3+540. Od tego miejsca miał być kształtowany przekrój skrzyŜowania z ulicami Mickiewicza 
i Paderewskiego. 
 
b) Wariant dwujezdniowy (koncepcyjny) z linią tramwajową – Wariant 2a 

Jest to wariant z dwoma jezdniami na całej długości planowanej trasy. Linia tramwaju 
tradycyjnego przewidywana była po stronie zachodniej na odcinku pomiędzy ul. Mickiewicza 
a ul. Olszewskiego. W rejonie skrzyŜowania, gdzie istniejące torowisko zlokalizowane jest po 
północnej stronie ul. Olszewskiego lokalizowane byłyby rozjazdy dające początek trasie 
tramwajowej, która biegłaby po zachodniej stronie docelowego układu jezdni. W rejonie 
skrzyŜowania z ul. Mickiewicza linia tramwajowa nawiązywałaby się do istniejących torów. 

 
c) Wariant dwujezdniowy (koncepcyjny) bez linii tramwajowej – Wariant 2b 

Wariant ten jest analogiczny jak wariant 2a ale bez linii tramwajowej na odcinku pomiędzy  
ul. Olszewskiego i ul. Mickiewicza.  
 
d) Wariant dwujezdniowy (realizacyjny) – Wariant 3 
 
W wariancie wybranym do realizacji nie planuje się wprowadzenia linii tramwajowej 
pomiędzy ul. Olszewskiego i ul. Mickiewicza.  Wariant zakłada budowę dwóch jezdni na 
całej długości trasy.  
W przypadku wariantowania skrzyŜowań to wybrano podwariant pierwszy w przypadku 
skrzyŜowania z ul. Krakowską (PK2) oraz podwariant drugi w przypadku skrzyŜowania            
z ul. Mickiewicza (PMC2) i ul. Międzyrzecką (PM2). W przypadku rozwiązania trasy w 
rejonie ul. Chełmońskiego to zrezygnowano z wykonania zjazdu z drogi. Planuje się 
natomiast wykonanie łącznika ul. Biegasa - ul. Chełmońskiego krzyŜującego z  ul. Wittiga. 
Łącznik ten będzie przechodził pod trasą główną (nad ul. Wittiga wykonany będzie wiadukt). 
 

9.3 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

9.3.1 Najkorzystniejszy dla środowiska wariant lokalizacyjny 

Wybrany do realizacji wariant lokalizacyjny naleŜy uznać za najkorzystniejszy dla środowiska 
oraz najlepszy z punktu widzenia funkcjonalności planowanej trasy. Pozwala on bowiem na 
minimalizację ingerencji w zadrzewienia Lasu Rakowieckiego, oraz zieleń w rejonie stadionu 
Ślęzy przy jednoczesnej moŜliwości płynnego poprowadzenia trasy w kierunku północnym 
(do ul. Mickiewicza).   
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9.3.2 Najkorzystniejszy dla środowiska wariant rozwiązań technicznych, technologicznych             
i lokalizacyjnych 

Z porównania wyników analizy oddziaływania poszczególnych wariantów przedsięwzięcia na 
środowisko wynika: 

• porównanie wariantu jednojezdniowego i dwujezdniowego wskazuje, nie róŜnią się 
one istotnie jeŜeli chodzi o stęŜenie zanieczyszczeń w wodach opadowych.  StęŜenia 
w przypadku wariantu jednojezdniowego są wyŜsze o ok. 13% od wariantów 
dwujezdniowych. Podwariantowania dotyczące linii tramwajowej oraz układu 
skrzyŜowań nie będą miały istotnego wpływu na ten aspekt oddziaływania.   

• porównując poszczególne warianty planowanej inwestycji (głównie jednojezdniowy i 
dwujezdniowy) moŜna zauwaŜyć, Ŝe rodzaje wytwarzanych odpadów podczas budowy 
i eksploatacji nie zmienią się. Na rodzaj wytwarzanych odpadów nie ma teŜ wpływu 
podwariantowanie dotyczące linii tramwajowej i rozwiązania skrzyŜowań. RównieŜ 
róŜnice w ilości wytwarzanych odpadów na etapie budowy i eksploatacji drogi nie 
będą znaczące, (choć więcej odpadów będzie wytwarzanych podczas realizacji 
wariantów dwujezdniowych). Zakłada się bowiem  dla wariantu jednojezdniowego 
budowę obiektów inŜynierskich jak dla wariantów dwujezdniowych. Na dość długich 
fragmentach trasy (odcinek od ul. Olszewskiego do ul. Mickiewicza) wariant 
jednojezdniowy będzie analogiczny jak warianty dwujezdniowe tzn. będzie posiadał 
dwie jezdnie.  

• przeprowadzone obliczenia prognostyczne wykazały, iŜ niezaleŜnie od wybranego 
wariantu rozwiązań technicznych drogi, tj. wariantu jednojezdniowego lub 
któregokolwiek z wariantów dwujezdniowych oddziaływanie akustyczne 
projektowanej drogi będzie niemalŜe identyczne. We wszystkich przypadkach 
konieczne jest zastosowanie ekranów akustycznych chroniących zabudowę 
mieszkaniową znajdującą się na Wielkiej Wyspie przed nadmierną uciąŜliwością 
akustyczną. 

• przeprowadzona w opracowaniu analiza rozpatrywanych wariantów nie wyłoniła 
konkretnego rozwiązania jako najkorzystniejszego dla środowiska w odniesieniu do 
jakości powietrza atmosferycznego. Zasadniczo wariant jednojezdniowy (Wariant 1) 
charakteryzuje się niŜszymi stęŜeniami średniorocznymi oraz wyŜszymi stęŜeniami 
maksymalnymi w porównaniu do wariantów dwujezdniowych (Warianty 2a, 2b, 3) 
odpowiednio o 11,87% w przypadku Sa oraz o 22,63 w przypadku Smm. Warianty 
dwujezdniowe róŜniące się występowaniem lub brakiem linii tramwajowej oraz 
rozwiązaniami lokalizacyjnymi i konstrukcyjnymi w zakresie łącznic i węzłów nie 
wykazują istotnych róŜnic w wielkości stęŜeń maksymalnych i średniorocznych. 
Podobnie w przypadku oddziaływania na najbliŜszą zabudowę mieszkaniową, róŜnice 
w stęŜeniach nie przekraczają 4%. W związku z przeprowadzoną analizą naleŜy 
stwierdzić, Ŝe w kontekście ochrony jakości powietrza w tej części Wrocławia, 
zwłaszcza w rejonie ulic Krakowskiej – Traugutta – Pl. Wróblewskiego- Most 
Grunwaldzki – Plac Grunwaldzki – ul. M.C. Skłodowskiej - Most Zwierzyniecki 
konieczna jest realizacja przedsięwzięcia w którymkolwiek  
z analizowanych wariantów ze wskazaniem na warianty dwujezdniowe. 

• poszczególne rozwaŜane warianty – jednojezdniowy i dwujezdniowe pod względem 
oddziaływania na obszary Natura 2000 i ochronę przyrody nie róŜnią się istotnie 
między sobą. Nie przeprowadzono jednak dokładnej analizy wariantów 
alternatywnych pod kątem przyrodniczym poniewaŜ wariant wybrany do realizacji 
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(wariant 3) nie wywiera istotnego wpływu negatywnego na przedmioty ochrony w 
obszarach Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” oraz „Grądy w Dolinie Odry”.  

• oddziaływanie  poszczególnych wariantów inwestycji na pozostałe aspekty środowiska 
(zabytki, krajobraz, klimat, dobra materialne) wykazuje, Ŝe równieŜ w tym przypadku 
wariant jednojezdniowy oraz analizowane warianty dwujezdniowe moŜna traktować 
jako równorzędne.  

 
W celu dokładniejszego zobrazowania podsumowania oceny poszczególnych wariantów 
opracowano poniŜsze tabele. 

  Zastosowano w nich następujące kryteria oceny istotności:  
• 3 pkt. – znaczna 
• 2 pkt. – średnia 
• 1 pkt. – mała 
• 0 pkt. – brak  
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Tab. 27.  Ocena wariantów inwestycji 

 
 
 
 

Szczegółowe uwarunkowania, związane z 
kwalifikowaniem wpływu przedsięwzięcia 

na otoczenie 

Ocena istotności parametru w odniesieniu do wpływu na środowisko 
poszczególnych wariantów  

Wariant 1 
(jednojezdniowy) 

Wariant 2a 
(dwujezdniowy 
z tramwajem) 

Wariant 2 b 
(dwujezdniowy                 
bez tramwaju) 

Wariant 3 
(dwujezdniowy      
preferowany) 

Wpływ na poszczególne aspekty środowiska  
Skala przedsięwzięcia i wielkość 
zajmowanego terenu oraz ich wzajemne 
proporcje 

1 2 1 1 

Powiązania z innymi przedsięwzięciami,                               
w szczególności nakładanie się oddziaływań 

1 1 1 1 

Wykorzystywanie zasobów naturalnych 1 2 2 2 
Emisje i występowanie innych uciąŜliwości: 

- emisja ścieków 
- emisja odpadów 

- zanieczyszczenie gleby 
- emisja hałasu 
- emisja substancji do powietrza 

- emisja pola elektromagnetycznego 

  

2 1 1 1 
1 2 2 2 
1 1 1 1 

2 2 2 2 

2 1 1 1 

0 0 0 0 
Ryzyko wystąpienia powaŜnych awarii, przy 
uwzględnieniu uŜywanych substancji i 
stosowanych technologii 

1 1 1 1 

Wpływ na obszary wodno-błotne oraz inne 
obszary o płytkim zaleganiu wód 
podziemnych 

1 1 1 1 

Wpływ na obszary wybrzeŜy 0 0 0 0 
Wpływ na obszary górskie i leśne 1 1 1 1 
Wpływ na obszary objęte ochroną, w tym 
strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 
zbiorników wód śródlądowych 

1 1 1 1 

Wpływ na obszary wymagające specjalnej 
ochrony ze względu na występowanie 
gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk 
oraz siedlisk przyrodniczych objętych 
ochroną, w tym obszary sieci NATURA 2000 
wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody [Dz.U. z 
2004r. Nr 92, poz. 880 ze zm.] 

1 1 1 1 

Wpływ na obszary, na których standardy 
jakości środowiska zostały przekroczone 1 1 1 1 

Wpływ na obszary o krajobrazie mającym 
znaczenie historyczne, kulturowe oraz 
archeologiczne 

1 1 1 1 

Wpływ na obiekty zabytkowe i inne cenne 
obiekty architektury 

1 1 1 1 

Występująca gęstość zaludnienia w rejonie 
inwestycji 2 2 2 2 

Wpływ na obszary przylegające do jezior 0 0 0 0 
Wpływ na obszary ochrony uzdrowiskowej 0 0 0 0 

Wpływ na inne istotne aspekty  
Wpływ na bezpieczeństwo ruchu pieszych i 
pojazdów 1 1 1 1 

Wpływ na funkcjonalność w tym dostępność 
do terenów prywatnych 2 1 1 1 

Wpływ na odciąŜenie ruchu 
komunikacyjnego w okolicy oraz centrum 
Wrocławia 

2 1 1 1 

Wpływ na tereny i obiekty będące własnością 
osób prywatnych i instytucji (np. wyburzenia)  

1 1 1 1 

Podsumowanie 28 26 25 25 
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9.3.3 Podsumowanie 

Z podsumowania powyŜszych analiz wynika, Ŝe pod względem oddziaływania na środowisko 
poszczególne warianty przedsięwzięcia naleŜy uznać jako bardzo zbliŜone.  

Najkorzystniejszymi dla środowiska są jednak warianty dwujezdniowe: koncepcyjny (bez 
tramwaju) oraz wariant wybrany do realizacji (projektowy). Podwariantowania dotyczące 
rozwiązań skrzyŜowań nie mają istotnego wpływu na wybór wariantu najkorzystniejszego dla 
środowiska są bowiem równowaŜne.  

Z uwagi na powyŜsze wariant wybrany przez Inwestora do realizacji, dla którego 
opracowywany jest projekt budowlany, naleŜy uznać, za wariant najkorzystniejszy dla 
środowiska.  
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10. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARU OGRANICZONEGO UśYTKOWANIA  
 

Z uwagi na prognozowane dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem 
inwestycji na obecnym etapie przedsięwzięcia nie widzi się konieczności wyznaczenia 
obszaru ograniczonego uŜytkowania. Warunkiem braku negatywnego oddziaływania drogi na 
środowisko jest jednak zastosowanie środków minimalizujących, o których mowa w punkcie 
8 niniejszego raportu.  

Pomimo powyŜszego organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia moŜe, na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy Prawo ochrony 
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku [tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.] nałoŜyć 
na zarządzającego drogą obowiązek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej, określając 
zakres oraz termin jej przedstawienia. W ramach analizy porealizacyjnej dokonuje się 
porównania ustaleń zawartych w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i w 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym oddziaływaniem 
przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia.  
JeŜeli z analizy tej będzie wynikało, iŜ mimo zastosowania dostępnych rozwiązań 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości 
środowiska poza terenem inwestycji, to zgodnie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 
środowiska koniecznym będzie utworzenie obszaru ograniczonego uŜytkowania. 
 
Proponowany prze autorów Raportu zakres analizy porealizacyjnej powinien obejmować: 

• pomiary emisji hałasu w wybranych punktach (miejsca pomiarów wskazano                    
w punkcie 12.2.1 niniejszego Raportu), 

• badanie stęŜenia zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych 
odprowadzanych z trasy do wód lub gleby (zakres: zawiesina, substancje 
ropopochodne). Lokalizacja punktów pomiarowych powinna być zgodna z miejscami 
określonymi w wydanym przez właściwy organ pozwoleniu wodno-prawnym. 
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11. ANALIZA MO śLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH                              
Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 
  Lokalizacja pasa drogowego przebiegającego w pobliŜu zabudowań sprawia, Ŝe będą 
konieczne wyburzenia budynków i budowli (w przewaŜającej większości chodzi o zabudowę 
gospodarczą). Potencjalnie powstająca droga moŜe się stać źródłem uciąŜliwości akustycznej 
a takŜe uciąŜliwości w zakresie przenoszonych drgań podczas prac budowlanych, 
prowadzonych w sąsiedztwie terenów mieszkalnych. Stąd zalecenie aby prace budowlane były 
prowadzone jedynie w porze dziennej, jeŜeli front robót będzie zlokalizowany w pobliŜu osad 
ludzkich. 
Ochrona terenów, na których pas drogowy przecina istniejące ogródki działkowe stanowiące 
tereny rekreacji będzie polegała na budowie ekranów akustycznych i pasów zieleni oraz 
przekształceniach funkcji terenu.  

Projektowana droga znacznie zmniejszy ruch pojazdów przez centrum Wrocławia i  
przyczyni się do wyeliminowania istniejącej obecnie bariery komunikacyjnej, jaką tworzą 
rzeki Oława i Odra oraz tereny zalewowe. Intensywny ruch odbywający się przez centrum 
miasta znacząco pogarsza jakość warunków Ŝyciowych mieszkańców, powodując znaczne 
zanieczyszczenie powietrza oraz złą jakość środowiska akustycznego. Budowa połączenia  
spowoduje zmniejszenie ruchu w centrum miasta co ułatwi do niego dojazd i poruszanie się 
po nim. Zwiększy się takŜe bezpieczeństwo mieszkańców w tym rejonie (mniejsza ilość 
wypadków).   
W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano budowę ciągów pieszych i rowerowych . 
Na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Mickiewicza przewidziano wykonanie po obu stronach 
drogi ścieŜki rowerowej i chodnika. Na wszystkich przejściach dla pieszych przewidziano 
obniŜenie krawęŜników równieŜ na przejazdach dla rowerzystów przewidziano wbudowanie 
wtopionego krawęŜnika w celu poprawy komfortu przejazdu przez ulicę. Na skrzyŜowaniach 
z sygnalizacją świetlną zostaną zamontowane urządzenia ostrzegawcze dla osób niewidomych 
i niedowidzących ( zmiana faktury na dojściu do przejścia oraz sygnalizacji akustyczna). W/w 
urządzenia umoŜliwi ą równieŜ pieszym i rowerzystą bezpieczne i przyjazne skomunikowanie 
pomiędzy obszarem Wielkiej Wyspy a Lasem Rakowieckim oraz rejonem ul. Krakowskiej. 
 

12. PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI 

12.1 Etap budowy 

W przypadku, gdy planowane jest wykorzystanie odpadów mineralnych powstających 
przy budowie drogi (w szczególności sypkie tj. ziemia, piasek, urobek z pogłębiania) do 
innych celów (np. rekultywacja gruntów, urządzanie terenów zielonych itp.), naleŜy 
przeprowadzić odpowiednie badania, które pozwolą określić ich przydatność. Badania takie 
powinien przeprowadzić wykonawca prac, chyba Ŝe dokumenty przetargowe będą stanowiły 
inaczej.  

12.2 Etap eksploatacji (porealizacyjny) 

12.2.1 Emisja hałasu 

Obowiązek monitoringu środowiska, w odniesieniu do dróg, został uregulowany art. 175 
ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. Nr 25 z 2008 
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r., poz. 150 ze zmianami). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia                          
2 października 2007 r. w  sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w 
środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią 
tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192 z 2007 poz. 1392) prowadzenie okresowych 
pomiarów hałasu dotyczy autostrad, dróg ekspresowych, innych dróg krajowych oraz 
wojewódzkich.   
PoniewaŜ planowana inwestycja nie jest zaliczana do Ŝadnej z tych kategorii dróg, obowiązek 
ten nie będzie jej dotyczył.  

W przypadku nałoŜenia przez organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
obowiązku przeprowadzenia analizy porealizacyjnej, proponuje się ustalić lokalizację 
punktów pomiarowych w pięciu miejscach, charakteryzujących oddziaływanie projektowanej 
drogi na poszczególne zespoły zabudowy. 

W tabeli 28 zestawiono lokalizację wszystkich punktów pomiarowych w układzie lokalnym 
Wrocławia. 

 
Tab. 28. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu komunikacyjnego 

Oznaczenie punktu 
pomiarowego 

Współrzędne punktu 
pomiarowego w 

lokalnym układzie 
współrzędnych 

1 – tereny usług sportu i 
rekreacji 

X: 97 350,7                      
Y: 42 964,4 

2 – ul. Pugeta 30 
X: 98 349,9                  
Y: 44 340,8 

3 – ul. Pugeta 12 
X: 98 473,1 
Y: 44 525,4 

4 – ul. Kosiby 8 
X: 98 555,2 
Y: 44 820,1 

5 – ul. 9 Maja 44  
X: 98 708,4 
Y: 45 371,6 

6 – ul. 9 Maja 86 
X: 98 686,7 
Y: 44 984,8 

Pomiar w punkcie 6 „ul. 9 Maja 86” słuŜy weryfikacji prognozowanego nieznacznego 
przekroczenia poziomu hałasu w porze nocnej (którego wielkość mieści się w granicy 
niepewności metody prognozowania). Na podstawie wyników pomiarów w tym punkcie 
zostanie podjęta decyzja o realizacji dodatkowego ciągu ekranu akustycznego w ramach 
przewidzianej w projekcie budowlanym rezerwy terenowej. 
 

12.2.2 Monitoring  dotyczący ochrony przyrody 

Przez trzy lata po oddaniu do uŜytku Mostu Wschodniego naleŜy prowadzić monitoring 
śmiertelności nietoperzy, który potwierdzi prawidłowość podjętych zabiegów 
minimalizujących, lub (ewentualnie) wskaŜe na konieczność wykonania dodatkowych 
ekranów zabezpieczających przed zderzeniami. 
 
Ocenia się, Ŝe wskazane wyŜej pomiary i badania pozwolą w optymalny sposób 
przeciwdziałać ewentualnym negatywnym oddziaływaniom na środowisko na etapie 
eksploatacji drogi.  
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13. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB 

LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 
 
Oddziaływanie akustyczne 
Metodyka analizy oddziaływania akustycznego została jasno i precyzyjnie zdefiniowana. 
Badania w tym zakresie mają juŜ długą historię, pomimo, Ŝe nadal trwają prace naukowe nad 
uszczegółowieniem metod prognozowania. Problematyka emisji hałasu komunikacyjnego 
została naleŜycie rozpoznana i opisana. 

Podstawowym problemem analizy akustycznej w tym przypadku jest dokładność 
modelu obliczeniowego. Zastosowany model charakteryzuje się tzw. błędem metody, 
wynikającym z załoŜonych uproszczeń. Szacuje się, iŜ błąd ten moŜe wynosić ok. 1dB(A). 
Dodatkowym, niezwykle istotnym i rzutującym na wyniki obliczeń, źródłem niepewności jest 
długoterminowa prognoza ruchu.  
Istotne luki we współczesnej wiedzy dotyczą natomiast zagadnień związanych 
z powstawaniem i propagacją drgań i wibracji. Metody prognozowania oparte są obecnie na 
zasadach porównania z badaniami przeprowadzonymi w podobnych warunkach, co powoduje, 
Ŝe błąd szacowania moŜe być duŜy. Odrębnym problemem jest uboga literatura w tym 
zakresie, a w szczególności niewielka ilość upublicznionych wyników badań. W Polsce 
badania takie prowadził m.in. Instytut Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej oraz 
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. 
 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
Ocena oddziaływania przedmiotowej inwestycji na stan zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego obarczona jest niepewnością wynikającą z mnogości czynników 
determinujących rozkład imisji w otoczeniu ciągów komunikacyjnych. Główne czynniki 
warunkujące wielkość emisji i imisji to: 

• parametry związane z charakterystyką odcinka drogi traktowanego jako emitor 
liniowy,  

• trudności w odzwierciedleniu typowych warunków drogowych, 
Obecnie trudno jest ocenić, jaki wpływ mogą mieć powyŜsze czynniki na niepewność 
wyników obliczeń.  

 
Pozostałe analizy i obliczenia 
W pozostałych przypadkach przeprowadzone w niniejszym Raporcie analizy i obliczenia nie 
napotkały na inne trudności natury technicznej. Planowane rozwiązania projektowe inwestycji 
są typowe dla tego rodzaju przedsięwzięcia.  
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o Ustawa z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
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Dz. U. Nr 121 z 2004 r., poz. 1266) 
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zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. Nr 1 z 2002 r., poz. 12) 
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o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22.12.2004 r. w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283 z 2004 r., poz. 
2839) 

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r., poz. 
2573 ze zmianami) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007r. Nr 120, 
poz. 826) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartości 
progowych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Z dnia 15 stycznia 2002 nr 8, poz. 
81) 

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.03.2002 r. w sprawie wymagań 
zasadniczych dla urządzeń uŜywanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 
hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 60 z 2002 r., poz. 546) 

o Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych                
(Dz. U. Nr 63, poz. 638, z 2003 r. ze zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. w 
sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub 
krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych, 
budynków i budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i 
utrzymywania zasłon odśnieŜnych i pasów przeciwpoŜarowych (Dz. U. Nr 47 z 1999 
r., poz. 476 ze zmianami) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 26 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 137/2006, poz. 
984) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w 
ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 233/2005, poz.1988) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych 
mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. 
180/2004, poz. 1867) 

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 z 2002 r. poz. 
1021) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401) 

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w 
sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych 
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substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów 
niektórych substancji (Dz. U. Nr 87 z 2002 r. poz. 796) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.09.2002 r. w sprawie standardów jakości 
gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165 z 2002 poz. 1359) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5.12.2002 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 poz. 12) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17.01.2003 r. w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, 
linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powi nny być przekazywane 
właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji 
(Dz. U. Nr 18 z 2003 poz. 164) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02.10.2007 r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii 
przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem 
(Dz. U. Nr 192 z 2007 poz. 1392) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.12.2004 r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 283 z 2004 poz. 2842) 

o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 18 października 2002 
roku w sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie prac 
konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunków ich 
prowadzenia i kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac (Dz. U. 
Nr 93 z 2002 r. poz. 1033) 

o Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (tekst jednolity - 
Dz. U. Nr 85 z 1996 r. poz. 390) 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229 z 2004, poz. 2313 ze 
zmianami) 

o Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz. U. Nr 75 z 2007, poz. 493 ze zmianami) 

o Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 
operacyjnych. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Minister Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 03.06.2008 r. 

o Dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych 
przedsięwzięć na środowisko oraz Dyrektywa 97/11/WE zmieniająca dyrektywę 85/337. 

o Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku 

o Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 8 maja 2000 r. o 
zbliŜeniu przepisów prawnych Państw Członkowskich dotyczących emisji hałasu do 
otoczenia przez urządzenia uŜywane na zewnątrz pomieszczeń  

o Dyrektywa 1978/1015/EWG Rady Europy z dnia 23 listopada 1978 r. w sprawie 
zbliŜenia przepisów prawa państw członkowskich dotyczących dopuszczalnego poziomu 
dźwięku A oraz układu wylotowego motocykli wraz z późniejszymi zmianami 

o Dyrektywa 1970/157/EWG Rady Europy z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliŜenia 
przepisów prawa państw członkowskich dotyczących dopuszczalnego poziomu dźwięku 
A oraz układu wylotowego pojazdów silnikowych wraz z późniejszymi zmianami 
 
 


