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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot i cel sporządzenia raportu 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest analiza przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa układu drogowego wraz 

z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.” 

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę linii tramwajowej wraz z przebudową i budową układu 

drogowego od istniejącej Pętli w Brynowie w kierunku Osiedla Odrodzenia i dzielnicy Kostuchna wraz z 

oświetleniem, odwodnieniem, przebudową lub zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz 

rozbiórkę obiektów budowlanych kolidujących z przedmiotową inwestycją. Przedsięwzięcie ma na celu 

poprawę skomunikowania obszaru dzielnic południowych z centrum miasta oraz stanowić będzie alternatywne 

rozwiązanie dla wzmożonego ruchu samochodowego. Ponadto w ramach zadania przewiduje się budowę 

Węzła Przesiadkowego „Kostuchna” w celu uzyskania funkcji przesiadkowych z komunikacji indywidualnej na 

tramwajową w systemie Park&Ride oraz pomiędzy komunikacją zbiorową, autobusową i tramwajową. 

Niniejsze opracowanie stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Celem wykonanych w ramach przedkładanego opracowania analiz, jest przedstawienie podstawowych 

informacji o przedsięwzięciu inwestycyjnym, określenie jego możliwych oddziaływań oraz wskazanie rozwiązań 

chroniących środowisko. 

Organem administracji publicznej, kompetentnym do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla w/w zadania jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.  

Cel opracowania 

Celem raportu jest określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty 

środowiska zarówno na etapie realizacji, eksploatacji jak i ewentualnej likwidacji oraz wskazanie rozwiązań lub 

środków minimalizujących potencjalne negatywne oddziaływanie. 

1.2.  Podstawa formalna 

Przedsięwzięcie zostało sklasyfikowane jako potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko 

na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. 2016 poz. 71). 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane na podstawie: 

 § 3 ust. 1, pkt. 61: linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub podziemne, w tym metro, kolejki linowe 

lub linie szczególnego charakteru, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, używane głównie do przewozu 

pasażerów, 
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 § 3 ust. 1, pkt. 60: drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne 

niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, 

z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji 

elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których 

mowa w art.6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

 § 3 ust. 1, pkt. 33: instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszące 

im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i 

przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub 

przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, 

 § 3 ust.1, pkt. 7: stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu 

znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 6,  

 § 3 ust. 1, pkt. 68: rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody 

wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych 

rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, 

 § 3 ust. 1, pkt. 34: instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych 

sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków; 

 § 3 ust. 1, pkt. 79: sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, 

z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych 

w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków (dotyczy sieci kanalizacji 

sanitarnej powyżej 1 km). 

1.3.  Zakres opracowania 

Zakres niniejszego raportu zgodny jest z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz z postanowieniem z Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Katowicach z dnia 07.07.2017 r. (znak: WOOŚ.4210.42.2016.KC.9) o konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. Pismo stanowi załącznik 1.3.1 do opracowania. 

1.4.  Informacje o Inwestorze i Wykonawcy Raportu 

Informacje o Inwestorach 

Tramwaje Śląskie S.A. 

ul. Inwalidzka 5, 

41-506 Chorzów. 

Miasto Katowice, 

ul. Młyńska 4, 

40-098 Katowice. 
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Informacje o Wykonawcach 

SWECO Consulting Sp. z o. o. 

ul. Franklina Roosevelta 22 

60-829 Poznań 

Biuro Regionalne Południe 

ul. Johna Baildona 64A,  

40-115 Katowice, 

 

WYG International Sp. z o. o. 

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7, 

02-366 Warszawa. 

Biuro w Katowicach, 

ul. Krasińskiego 29, 

40-019 Katowice. 

 

1.5.  Zgodność analizowanego przedsięwzięcia z dokumentami 

strategicznymi 

Projekt wpisuje się w cele strategiczne dokumentów, na poziomie regionalnym.  

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA I WARUNKI 

WYKORZYSTANIA TERENU 

2.1.  Charakterystyka przedsięwzięcia 

Inwestycja pod nazwą „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów 

do planowanej Pętli Kostuchna” obejmować będzie budowę linii tramwajowej wraz z przebudową i budową 

układu drogowego, od istniejącej Pętli w Brynowie w kierunku Osiedla Odrodzenia i dzielnicy Kostuchna wraz 

z oświetleniem, odwodnieniem, przebudową lub zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz 

rozbiórką obiektów budowlanych kolidujących z przedmiotową inwestycją. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę 

skomunikowania obszaru dzielnic południowych z centrum miasta oraz stanowić będzie alternatywne 

rozwiązanie dla wzmożonego ruchu samochodowego. Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się budowę 

Węzła Przesiadkowego „Kostuchna” w celu uzyskania funkcji przesiadkowych z komunikacji indywidualnej na 

tramwajową w systemie Park&Ride oraz pomiędzy komunikacją zbiorową, autobusową i tramwajową. 

Zakres opracowania dla zadania „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od 

Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna” obejmuje: 

 budowę dwutorowej linii tramwajowej wraz z niezbędną infrastrukturą dla funkcjonowania ww. obiektu 

liniowego; 
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 budowę sieci trakcyjnej; 

 przebudowę i budowę układu drogowego; 

 budowę obiektów inżynierskich (przekroczenie istniejącej linii kolejowej PKP, rzek, cieków i rowów); 

 budowę infrastruktury rowerowej (ścieżki rowerowe, ciągi pieszo - rowerowe); 

 budowę ciągów pieszych; 

 budowę przystanków tramwajowych oraz tramwajowo – autobusowych; 

 budowę i utworzenie Węzła Przesiadkowego „Kostuchna” w celu uzyskania funkcji przesiadkowych w 

systemie Park&Ride z wydzielonym parkingiem naziemnym; 

 budowę oświetlenia ulicznego (oświetlenie całego terenu zainwestowania); 

 budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem odwodnienia (odwodnienie całego terenu 

zainwestowania); 

 budowę kanału technologicznego sieci uzbrojenia podziemnego obejmującego obszar zainwestowania; 

 budowę systemu monitoringu wizyjnego obejmującego obszar zainwestowania; 

 przebudowę kolizji z infrastrukturą naziemną i podziemną; 

 budowę urządzeń ochrony środowiska – ekranów dźwiękochłonnych; 

 zagospodarowanie terenu; 

 rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych kolidujących z przedmiotową inwestycją. 

Zakłada się, że zadanie inwestycyjne będzie realizowane etapowo. W pierwszej kolejności zakłada się 

uruchomienie linii tramwajowej z wykonaniem infrastruktury rowerowej na całej długości przedsięwzięcia oraz 

Węzła Przesiadkowego „Kostuchna”. Wobec powyższego inwestycje dzieli się na dwa etapy ETAP I i ETAP II. 

W ramach ETAPU I przewidziane jest wykonanie: 

 linii tramwajowej wraz z niezbędną infrastrukturą dla funkcjonowania ww. obiektu liniowego; 

 infrastruktury rowerowej (ścieżka rowerowa, ciąg pieszo - rowerowy); 

 obiektów inżynierskich (przekroczenie istniejącej linii kolejowej PKP z uwzględnieniem parametrów 

technicznych dla całego pasa drogowego, przekroczenia rzek, cieków i rowów w formie obiektów 

mostowych w sposób umożliwiający częściową ich realizację w ETAPIE I); 

 przekładek i zabezpieczeń uzbrojenia podziemnego dla docelowych rozwiązań; 

 niezbędnych robót dla przebudowy i budowy układu drogowego w zakresie umożliwiającym 

funkcjonowanie linii tramwajowej (dostosowanie istniejących dróg, dojścia, dojazdy, skomunikowanie 

linii); 

 budowę Węzła Przesiadkowego „Kostuchna” dla uzyskania docelowych funkcji przesiadkowych. 

W ramach ETAPU II przewidziane jest wykonanie: 

 przebudowę i budowę układu drogowego w pełnym zakresie; 
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 obiektów inżynierskich (przekroczenie rzek, cieków i rowów w formie obiektów mostowych w sposób 

umożliwiający częściową ich realizację w ETAPIE II). 

2.1.1.  Lokalizacja przedsięwzięcia 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim, na terenie miasta Katowice. Planowany układ 

drogowy oraz linia tramwajowa przebiegają od istniejącej Pętli w Brynowie w kierunku Osiedla Odrodzenia 

i dzielnicy Kostuchna. 

Lokalizację analizowanych wariantów przedstawiono na poniższym rysunku.  

 

Rysunek 2.1.1 Lokalizacja terenu inwestycji na tle m. Katowice 

(źródło: opracowanie własne na podstawie mapy topograficznej) 

2.1.2.  Stan istniejący 

Obszar planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w dzielnicach południowych Katowic: 

Piotrowice-Ochojec oraz Kostuchna. Istniejące zagospodarowanie terenu na początkowym odcinku obejmuje 

ul. Rzepakową od pętli Brynów do skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kolejową. Wzdłuż ulicy zlokalizowane są 

m.in. salony samochodowe, warsztaty samochodowe, hurtownie. Elementem ograniczającym możliwość 

kształtowania układu komunikacyjnego w tym obszarze są istniejące budynki po obu stronach ulicy.  

Pętla „Brynów” 

Pętla „Kostuchna” 
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Na odcinku od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kolejową do Górnośląskiego Centrum Medycznego 

przy ul. Ziołowej istniejące zagospodarowanie terenu to głównie tereny zielone - pola, lasy.  

 W obrębie Górnośląskiego Centrum Medycznego ul. Ziołowa, ul. Cegielnia Murcki występuje zwarta 

zabudowa głównie budynków szpitalnych jak i mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.  

Na odcinku od Górnośląskiego Centrum Medycznego do skrzyżowania ul. Radockiego z ul. Bażantów 

istniejące zagospodarowanie terenu to głównie tereny zielone - lasy. Na wysokości ul. Zakątek, ul. Krynicznej 

zlokalizowana jest zwarta zabudowa jednorodzinna po wschodniej i zachodniej stronie inwestycji. Na wysokości 

ul. Krynicznej występuje bardzo wąski pas terenu możliwy na ukształtowanie układu komunikacyjnego, gdyż 

z jednej strony inwestycja jest ograniczona zwartą zabudową jednorodzinną z drugiej Rezerwatem Przyrody 

Ochojec. Na dalszym odcinku aż do skrzyżowania ul. Radockiego z ul. Bażantów istniejące zagospodarowanie 

terenu to tereny leśne. Po zachodniej stronie w dalszej odległości występuje zwarta zabudowa jedno 

i wielorodzinna. 

Na końcowym odcinku planowanej inwestycji pomiędzy ulicami ul. Bażantów i ul. Radockiego występują 

tereny zielone jak również ogródki działkowe. Ponadto na tym terenie realizowane są dwie inwestycje 

kompleksowej zabudowy wielorodzinnej. 

2.1.3.  Stan projektowany 

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje: 

 budowę dwutorowej linii tramwajowej wraz z niezbędną infrastrukturą dla funkcjonowania ww. 

obiektu liniowego; 

 budowę sieci trakcyjnej; 

 przebudowę i budowę układu drogowego; 

 budowę obiektów inżynierskich (przekroczenie istniejącej linii kolejowej, rzek, cieków i rowów); 

 budowę infrastruktury rowerowej (ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, miejsca postojowe – ok. 

210 szt.); 

 budowę ciągów pieszych; 

 budowę przystanków tramwajowych oraz tramwajowo–autobusowych; 

 budowę i utworzenie Węzła Przesiadkowego „Kostuchna” w celu uzyskania funkcji przesiadkowych 

w systemie Park&Ride z wydzielonym parkingiem naziemnym; 

 budowę oświetlenia ulicznego (oświetlenie całego terenu zainwestowania); 

 budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem odwodnienia (odwodnienie całego terenu 

zainwestowania); 

 budowę kanału technologicznego sieci uzbrojenia podziemnego obejmującego obszar zainwestowania; 

 budowę systemu monitoringu wizyjnego obejmującego obszar zainwestowania; 

 przebudowę kolizji z infrastrukturą naziemną i podziemną; 

 budowę urządzeń ochrony środowiska; 

 zagospodarowanie terenu; 

 rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych kolidujących z przedmiotową inwestycją. 
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Układ tramwajowy 

Planuje się torowisko podwójne wpisane w istniejący lub nowo projektowany pas drogowy na trasie od 

istniejącej pętli tramwajowej „Brynów” przy ul. Kościuszki i Rzepakowej do nowo projektowanej pętli 

tramwajowej „Kostuchna” przy ul. Bażantów. Długość podwójnego torowiska tramwajowego pomiędzy ww. 

pętlami tramwajowymi to odcinek około 5 km.  

Torowisko tramwajowe zapewniać będzie maksymalne wytłumienie wibracji, drgań i hałasu poprzez 

zastosowanie odpowiedniej technologii. Przewiduje się odpowiednio konstrukcję torowiska na płycie betonowej 

z szyną 60R2 na podlewie ciągłym z materiału sprężystego na przejazdach drogowo-tramwajowych, 

przejściach dla pieszych, przejazdach rowerowych, przy prowadzeniu torowiska w jezdni. Konstrukcja 

torowiska poza jezdnią na podkładach betonowych z szyną 49E1 z mocowaniem pośrednim SB-4 oraz zasypką 

z klińcem. Tor projektuje się w technologii bezstykowej. Dla łuków poziomych toru o promieniu 

50 m i mniejszym stosuje się system smarowania powierzchni bocznych główki i kierownicy szyny. 

Pętla tramwajowa końcowa „Kostuchna” 

Pętlę tramwajową przewiduje się zlokalizować pomiędzy ul. Bażantów a ul. Głuszców w przeważającej 

części na działkach 82/3, 1/9, 82/1, 82/2, 83, 1/8, 1/10, 2/3, 3/8, 106/5, 106/7, 133/8. 

Pętla „Kostuchna” łączyć będzie w sobie m.in. takie elementy jak: 

 tzw. „trójkąt torowy” dla ruchu tramwajowego, 

 pętlę autobusową wraz ze stacją ładowania autobusów o napędzie elektrycznym,  

 końcowe i początkowe zintegrowane przystanki autobusowo-tramwajowe, 

 parking terenowy dla samochodów osobowych wraz z miejscami postojowymi do ładowania pojazdów 

elektrycznych,  

 parking rowerowy, 

 budynek obsługi podróżnych w tym punkt socjalny dla motorniczych wraz z węzłem sanitarnym.  

Zmiana kierunku ruchu tramwajowego odbywać się będzie poprzez tzw. „trójkąt torowy”. Zastosowanie 

„trójkąta torowego” wynika z ograniczeń terenowych uniemożliwiających budowę pętli tramwajowej. 

Przystanki 

Perony przystankowe zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający prowadzenie komunikacji 

taborem niskopodłogowym, wieloczłonowym, w tym również komunikacji autobusowej. Ukształtowanie 

wysokościowe i wymiary peronów przystankowych zapewnią dogodne warunki obsługi pasażerów, ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb pasażerów niepełnosprawnych. Perony przystanków tramwajowych 

będą spełniać następujące parametry: 

 wysokość peronu 250 mm ponad główkę szyny, 

 odsunięcie krawędzi peronu od osi toru o 1250 mm, 

 długość platformy peronowej 34 m lub wielokrotność plus pochylnie. 

Przystanki tramwajowe oraz tramwajowo-autobusowe zostały zaprojektowane na odcinkach prostych. 

Perony zostaną zaopatrzone w wiaty dla pasażerów oraz niezbędne elementy infrastruktury przystankowej.  

Przystanki tramwajowe planuje się zlokalizować: 

 w obrębie skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kolejową po stronie wlotu północnego ul. Rzepakowej, 
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 na wysokości ul. Bolesława Prusa (ul. Szenwalda) w obrębie nowoprojektowanego skrzyżowania 

przedłużenia ul. Bolesława Prusa z projektowaną drogą, 

 na ul. Ziołowej, 

 na wysokości ul. Krynicznej w obrębie nowoprojektowanego skrzyżowania przedłużenia ul. Krynicznej 

z projektowaną drogą, 

 na ul. Radockiego, 

 na ul. Bażantów.   

Projektowany układ drogowy 

Projektowany układ drogowy przewiduje przebudowę istniejących dróg oraz budowę nowych odcinków 

wzdłuż wydzielonego torowiska tramwajowego na odcinku od pętli tramwajowej przy ul. Rzepakowej do 

nowoprojektowanej pętli tramwajowej „Kostuchna” przy ul. Bażantów. Przewiduje się również przedłużenie ul. 

Bolesława Prusa (ul. Szenwalda) z włączeniem do projektowanego układu drogowego, przebudowę 

istniejącego układu drogowego w ul. Rzepakowej, Ziołowej, Cegielnia Murcki, Krynicznej, Radockiego, 

Bażantów. 

Dla projektowanego układu drogowo-tramwajowego przewiduje się następujące parametry: 

 klasa drogi L - lokalna; 

 szerokość jezdni 7 m, dwa pasy ruchu po 3,5 m; 

 szerokość torowiska 8 m, torowisko dwutorowe; 

 szerokość ścieżki rowerowej 2 m; 

 szerokość chodnika 2 m; 

 obiekty inżynierskie: 

 przekroczenie linii kolejowej w formie przejazdu pod linią kolejową, 

 przekroczenie rzek, cieków, rowów w formie obiektów mostowych, 

 skrzyżowania z istniejącymi ulicami w jednym poziomie. 

Odwodnienie  

W związku z projektowana inwestycją drogowo-tramwajową zaprojektowano system odwodnienia 

odbierający wody z jezdni oraz torowiska.  

Odwodnienie jezdni zaprojektowano poprzez wpusty uliczne podłączone do istniejącej i projektowanej 

kanalizacji deszczowej. Wody opadowe zaprojektowano odprowadzić do istniejącego systemu kanalizacji lub 

do odbiorników naturalnych tj. cieki, rowy. Projektowana trasa drogi/tramwaju przecina ciek Ślepiotka, który 

będzie jednym z odbiorników wód opadowych. Z uwagi na zagospodarowanie terenu i konieczność 

przekroczenia linii kolejowej zakłada się możliwość zastosowania kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią 

wód opadowych.  

Z uwagi na odcinkowe zlokalizowanie trasy tramwaju wzdłuż istniejących dróg zaplanowano częściowe 

wykorzystanie istniejącego układu odwodnienia. W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania z 

istniejąca kanalizację deszczową zaprojektowano przebudowę sieci deszczowej.  

Odwodnienie torowiska będzie realizowane poprzez drenaż francuski oraz powierzchniowo poprzez płyty 

tramwajowe. Wody z drenażu, rozjazdów i płyt będą podłączone do istniejącej i projektowanej kanalizacji 

deszczowej za pomocą przykanalików.  

W ramach inwestycji zaplanowano również przebudowę istniejących wylotów z kanalizacji deszczowej. 
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Sieć trakcyjna 

Na odcinku planowanej budowy układu komunikacyjnego przewidziano budowę sieci trakcyjnej w 

zakresie: 

 montaż nowych konstrukcji wsporczych, 

 montaż konstrukcji nośnych sieci jezdnej, 

 montaż przewodów sieci jezdnej, 

 montaż urządzeń specjalnych. 

Na drodze planowanej sieci trakcyjnej występują skrzyżowania z drogami, linią kolejową, zbliżenia i 

skrzyżowania z sieciami energetycznymi WN, Sn i nN.  

Budowa w swym zakresie będzie obejmowała: 

 przebudowę sieci infrastruktury drogowej na potrzeby przewidywanej sieci trakcyjnej, 

 budowę dwóch budynków podstacji trakcyjnych (PT) wraz z wyposażeniem, 

 budowę przyłączy SN i nN nowoprojektowanych PT, 

 budowę sieć kabli zasilających, powrotnych oraz sterowniczych i połączeń teletechnicznych na 

potrzeby trakcji, 

 przebudowę kabli elektroenergetycznych nN i SN. 

Realizacja przewiduje zabudowę: słupów trakcyjnych, trakcyjno-oświetleniowych wraz z wyposażeniem, 

punktów powrotnych, budynków podstacji trakcyjnych, złączy kablowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz dokumentacją SIWZ. 

Sieć telekomunikacyjna 

W ramach inwestycji planuje się przebudowę, kolidujących z planowaną Inwestycją: linii napowietrznych 

telekomunikacyjnych, rurociągów kablowych z kablami światłowodowymi oraz kanalizacji kablowych z kablami 

miedzianymi oraz światłowodowymi, zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy wydanymi przez 

gestorów sieci. 

Sieci wodno-kanalizacyjne 

Sieci kolidujące z projektowanym układem drogowo-tramwajowym zostaną przebudowane zgodnie z 

warunkami technicznymi Gestorów sieci. Nie wyklucza się istnienia innych sieci niezinwentaryzowanych na tym 

etapie opracowania. 

W zakresie opracowania zaplanowano przebudowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej będących 

własnością: 

 Katowickich Wodociągów S.A., 

 Katowickiej Infrastruktury Wodociągowej i Kanalizacyjnej Sp. z o. o., 

 Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.   

Przebudowę wodociągów i kanalizacji dostosowano do projektowanego układu drogowo-tramwajowego. 

Trasy sieci poprowadzono w chodnikach i zieleńcach a przekroczenie jezdni i torowiska zaprojektowano 

w rurach ochronnych. Nie wyklucza się konieczność przebudowy sieci wodociągowej magistralnej. 
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Sieć gazowa 

W rejonie opracowania zlokalizowane są sieci gazowe wymagające przebudowy z uwagi na kolizje 

z projektowanym zagospodarowaniem. Zaprojektowano przebudowę sieci gazowych średniego i niskiego 

ciśnienia oraz gazociągu podwyższonego ciśnienia DN350 CN 1,6 MPa.  Gestorem sieci gazowej jest Polska 

Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  

Sieć ciepłownicza  

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę nadziemnych i podziemnych sieci cieplnych 

kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Gestorem sieci ciepłowniczych w rejonie 

opracowania jest Tauron Ciepło. 

Sieć elektroenergetyczna 

W obszarze planowanej Inwestycji znajdują się linie kablowe nN i SN, linie napowietrzne nN, oświetlenie 

skojarzone na słupach elektroenergetycznych oraz oświetlenie kablowe. 

Istniejące sieci elektroenergetyczne SN i nN kolidujące z projektowanym układem drogowym wymagają 

przebudowy.  

Zakres przebudowy sieci elektroenergetycznych nN i SN obejmuje: 

 przebudowę linii napowietrznych nN poprzez przestawienie słupów poza obszar kolizji lub skablowanie; 

 przebudowę kabli elektroenergetycznych nN i SN poprzez przełożenie poza obszar kolizji oraz 

zabezpieczenie rurami osłonowymi Φ110 oraz Φ160 pod drogami oraz w miejscach skrzyżowań z innymi 

sieciami; 

 przestawienie kolidujących złączy kablowych. 

Przewiduje się budowę i przebudowę oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, oświetlenie 

wykonane zostanie na skrzyżowaniach oraz chodnikach. Dodatkowo przewiduje się dedykowane oświetlenie 

na przejściach dla pieszych. Istniejące oświetlenie na słupach energetycznych przewiduje się zdemontować. 

Oświetlenie będzie zrealizowane na słupach stalowych ocynkowanych lub aluminiowych, z oprawami 

typu LED. Moc opraw oraz rozstaw słupów będzie dobrane zależnie od sytuacji drogowej oraz przyjętej klasy 

oświetleniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przewiduje się zabudowę nowych szaf oświetleniowych zasilanych zgodnie z warunkami przyłączenia do 

sieci. 

Ponadto wszystkie linie napowietrzne 110kV, krzyżujące się z inwestycją wymagają dostosowania do 

obowiązujących przepisów i norm. W przypadku nie zachowania normatywnych odległości od projektowanych 

obiektów linie WN przewidziano do przebudowy w zakresie określonym w warunkach usunięcia kolizji 

wydanych przez operatora sieci. 

Wyburzenia 

Projektowane przedsięwzięcie spowoduje konieczność wyburzeń obiektów kubaturowych. Przewiduje 

się do wyburzenia budynki typu magazynowego, biurowego, przemysłowego oraz innych budynków 

niemieszkalnych. Nie przewiduje się wyburzenia budynków mieszkalnych. Większość budynków 

przewidzianych do wyburzenia zlokalizowanych jest przy ul. Rzepakowej gdzie znacznie poszerza się przekrój 
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uliczny w stosunku do stanu istniejącego. Budynki do wyburzenia zlokalizowane są również na obszarze 

nowoprojektowanej pętli tramwajowej „Kostuchna”. 

2.2.  Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji 

2.2.1.  Warunki użytkowania terenu w fazie budowy 

Rozwiązania oraz działania chroniące środowisko na etapie realizacji przedsięwzięcia: 

 plac budowy i jego zaplecze (w tym zaplecze socjalno-bytowe dla pracowników budowlanych) będzie 

zorganizowane z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, 
zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i innymi 

niebezpiecznymi dla środowiska (np. smary, składniki materiałów budowlanych itp.) poprzez jego 

utwardzenie (np. z pomocą płyt betonowych) i uszczelnienie (np. za pomocą geomembrany), bądź 
wykorzystanie w tym celu wcześniej przekształconych i utwardzonych powierzchni, zaopatrzone 

w przenośne sanitariaty szczelnie odizolowane od gruntu wraz z zapewnieniem bieżącego ich 
opróżniania, a po zakończeniu realizacji planowanego przedsięwzięcia plac budowy i zaplecza 

przywrócony do stanu możliwie zbliżonego do pierwotnego, w tym zwłaszcza w zakresie ukształtowania 

i pokrycia powierzchni gruntu (np. poprzez wyrównanie i następnie zadarnienie powierzchni terenu); 

 kategorycznie zakazuje się lokalizowania zapleczy placu budowy w rejonie doliny potoku Ślepiotka i w 

obrębie obszaru rezerwatu przyrody „Ochojec”; 

 zapewniona zostanie drożność istniejących systemów drenarskich zarówno w trakcie prowadzenia robót 

jak i po ich zakończeniu; 

 usunięta w trakcie wykonywania wykopów gleba będzie składowana w ich pobliżu w formie nasypów 

bądź pryzm. Po zakończeniu prac, warstwa usuniętej gleby będzie zastosowana do rekultywacji terenu 

 wycinka drzew i krzewów zostanie ograniczona do niezbędnego minimum (umożliwiającego pomyślne 

zrealizowanie zamierzeń inwestycyjnych przy zachowaniu jak największych fragmentów w stanie 
aktualnym, bądź zbliżonym do aktualnego), przy czym przewiduje się prowadzenie wycinek o 

charakterze obszarowym w obrębie kompleksów leśnych (tzw. Lasy Murckowskie), w tym także na 

terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i pozostających z zarządzie PGL Lasy Państwowe; 

 ze względu na wskazaną powyżej konieczność prowadzenia wycinki na terenach pozostających w 

zarządzie PGL Lasy Państwowe na wszelkie prace w przedmiotowym zakresie należy uzyskać zgodę ze 

strony Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Katowicach; 

 czas przewidziany na przeprowadzenie prac wycinkowych będzie ograniczony do okresu poza sezonem 

lęgowym ptaków, tj. wycinek należy dokonać w okresie od 16 października do końca lutego, przy czym 

przewidzieć należy warunkowe odstępstwo od powyższego zalecenia w postaci przyzwolenia na 

prowadzenie prac wycinkowych przez cały rok, jednak wyłącznie w przypadku koniecznego zapewnienia 
przez Inwestora, Wykonawcę prac budowlanych, bądź Wykonawcę prac wycinkowych, nadzoru przez 

eksperta ornitologa, chiropterologa oraz entomologa celem wykluczenia zasiedlenia wycinanych drzew 
i krzewów przez objęte ochroną prawną gatunki ptaków, nietoperzy oraz owadów (ww. eksperci powinni 

być zatrudnieni przez Inwestora, lub ww. Wykonawców w ramach nadzoru przyrodniczego planowanej 
inwestycji); 

 wszelkie prace wycinkowe oraz związane z redukcją koron drzew oraz cięciami pielęgnacyjnymi innych 

typów (usuwanie posuszu z koron, usuwanie suchych konarów, cięcia fragmentów pni, usuwanie 

martwych fragmentów pni, usuwanie fragmentów pni z chorobą grzybową, itp.) będą prowadzone 
wyłącznie przez wykwalifikowane ku temu służby legitymujące się adekwatnym doświadczeniem 
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w prowadzeniu tego typu czynności, wyłonione do prowadzenia ww. czynności w drodze postępowania 

przetargowego przeprowadzonego przez Inwestora; 

 prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego i maszyn budowlanych 

w bezpośrednim otoczeniu oraz w obrębie bryły korzennej lub kęp krzewów będą prowadzone w sposób 

możliwie najmniej szkodzący drzewom i krzewom, a na czas prowadzenia robót budowlanych 
zabezpieczone będą odpowiednio pnie drzew i krzewy, których usunięcia projekt budowlany nie 

obejmuje (poprzez np. odeskowanie pni oraz wyraźne odgrodzenie drzew nie podlegających wycince w 

obrębie terenów leśnych); 

 będzie prowadzona systematyczna ochrona szaty roślinnej poprzez pielęgnację roślinności przydrożnej 

i drzew oraz pielęgnację trawników porastających rowy odwadniające, otoczenie skrzyżowań, 

towarzyszące ciągom pieszym i rowerowym, czy innym elementom planowanej inwestycji przez 
wykwalifikowane ku tego typu czynnościom służby; 

 wszelkie prace rozbiórkowe będą prowadzone pod nadzorem chiropterologa oraz ornitologa, celem 

wykluczenia zasiedlenia budynków podlegających wyburzeniu przez nietoperze oraz ptaki (ww. eksperci 

powinni być zatrudnieni przez Inwestora, lub Wykonawcę prac budowlanych w ramach nadzoru 
przyrodniczego planowanej inwestycji); 

 zabezpieczone zostaną wszelkie głębokie i strome wykopy ziemne przed wpadaniem do nich drobnych 

zwierząt (płazów, ssaków, bezkręgowców) poprzez ich wygrodzenie tymczasowymi płotkami 
zabezpieczającymi (tymczasowymi przenośnymi płotkami herpetologicznymi) o wysokości 50 cm oraz 

obejmujące pełen obwód strefy brzeżnej poszczególnych zagłębień (wykopów) powstających w ramach 
prowadzonych prac budowlanych; 

 zapewniony będzie nadzór przyrodniczy w rejonie doliny potoku Ślepiotka i w obrębie obszaru rezerwatu 

przyrody „Ochojec”;- do obowiązków nadzoru należeć powinno zwłaszcza regularne kontrolowanie placu 

budowy celem stwierdzania/wykluczania obecności osobników zwierząt (w tym zwłaszcza płazów) w 
obrębie strefy objętej ingerencją w ramach prowadzonych prac budowlanych. Niezbędna kontrola 

powinna obejmować także wszelkie zagłębienia (wykopy, głębsze koleiny, zwłaszcza wypełnione wodą 
i/lub zawilgocone) powstające celowo (tj. jako elementy założone w projekcie budowlanym) oraz 

przypadkowo na etapie realizacji przedsięwzięcia. Zadaniem nadzoru, w razie stwierdzenia obecności 

osobników zwierząt w obrębie placu budowy, będzie ponadto przenoszenie stwierdzonych osobników 
do strefy poza placem budowy, z preferencją terenów stale zawodnionych i podmokłych. Zalecany 

nadzór przyrodniczy powinien być zapewniony przez Inwestora, lub Wykonawcę prac budowlanych, a 
dobór ekspertów powinien zostać oparty o wykształcenie kierunkowe oraz stosowne doświadczenie w 

charakterze nadzoru herpetologicznego w zakresie inwestycji liniowych, w tym zwłaszcza inwestycji 
drogowych, 

 w miejscu prowadzonych prac ziemnych nie będą składowane odpady, w tym w szczególności pojemniki 

z substancjami niebezpiecznymi; 

 sprzęt budowlany nie będzie naprawiany w miejscu wykonywanych prac; 

 będą bezwzględnie egzekwowane przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 czas pracy silników spalinowych maszyn i samochodów budowy na biegu jałowym ograniczony zostanie 

do minimum; 

 silniki pojazdów samochodowych oraz maszyn roboczych będą wyłączone w trakcie przerw od pracy, 

 stosowane będą materiały sypkie o odpowiedniej wilgotności. W przypadku jeżeli materiały będą 

charakteryzowały się niską wilgotnością, w celu ograniczenia pylenia podczas przesypu stosowane 

będzie ich zraszanie; 

 prace budowlane nie będą prowadzone w okresach silnych wiatrów; 
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 materiały pylące transportowane będą samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona będzie 

w opończę ograniczającą pylenie transportowanego materiału; 

 stosowane będą nowoczesne i stosunkowo ciche dla danego rodzaju maszyny budowlane, maszyny 

powinny być w dobrym stanie technicznym i spełniać wymagania dyrektywy 2000/14/WE oraz 
2005/88/WE oraz rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na 

zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005, Nr 263, poz. 2202 z późn. 
zm.); 

 prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy będą ograniczane, zmniejszając w ten 

sposób emisję hałasu; 

 nie należy dopuszczać do sytuacji, w której maszyny o dużych wartościach poziomu mocy akustycznej 

będą pracowały jednocześnie w bliskim sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznej; 

 czas trwania prac budowlanych w rejonie zabudowy mieszkaniowej będzie ograniczany do pory 

dziennej; 

 w miarę możliwości organizować tak park maszynowy, aby był on zlokalizowany w jak największej 

odległości od terenów podlegających ochronie przed hałasem; 

 zapewnione będzie właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizowane będzie ich ilość, magazynowane będą selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 

do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 
zanieczyszczeń oraz zapewnione będzie ich ponowne wykorzystanie bądź ich sukcesywny odbiór przez 

podmioty posiadające stosowne zezwolenie w tym zakresie. W szczególności: 

 odpady niebezpieczne gromadzone będą w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach 

odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych 
w wyznaczonym i ogrodzonym miejscu (tj. zabezpieczonym przed dostępem osób 

nieupoważnionych), zadaszonym o utwardzonym podłożu (np. z pomocą płyt betonowych) 
i/lub uszczelnienie (np. za pomocą geomembrany) bądź na terenach już odpowiednio 

zabezpieczonych; gromadzone odpady będą na bieżące wywożone w celu odzysku lub 

unieszkodliwienia przez wyspecjalizowane jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

 odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych 

pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym i zadaszonym miejscu o utwardzonym 

podłożu, gromadzone odpady będą na bieżące wywożone w celu odzysku lub unieszkodliwienia 
przez wyspecjalizowane jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

 po zebraniu partii wysyłkowej odpady będą przekazywane niezwłocznie innym posiadaczom do odzysku 

lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym odbiorcami odpadów będą 
wyspecjalizowane jednostki posiadające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami lub 

osoby fizyczne; 

 transport odpadów z placu budowy do miejsc odzysku/unieszkodliwiania będzie realizowany przez 

podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności; 

 odbiór odpadów o charakterze komunalnym będzie zapewniony zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 prace będą prowadzone z należytą dbałością tak, by wyeliminować uszkodzenia instalowanych 

elementów (np.: rur, kabli, itp.), co wpłynie na minimalizację ilości odpadów. 

Rozwiązania chroniące środowisko na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia: 

 będą stosowane środki chemiczne do utrzymania dróg w okresie zimowym, które nie szkodzą terenom 

zielonym, w tym zwłaszcza drzewom i krzewom; 
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 należy bezwzględnie stosować środki chemiczne do utrzymania dróg w okresie zimowym nie stanowiące 

zagrożenia dla środowiska, w tym zwłaszcza środowiska wodnego; 

 będzie prowadzona systematyczna ochrona szaty roślinnej na terenie otaczającym przedmiotowy 

odcinek drogi poprzez pielęgnację terenów zieleni (zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, itp.) przez 
wykwalifikowane ku temu służby legitymujące się adekwatnym doświadczeniem w prowadzeniu tego 

typu czynności, wyłonione do prowadzenia ww. czynności w drodze postępowania przetargowego 
przeprowadzonego przez Zarządcę infrastruktury; 

 systematycznie będzie czyszczona droga; 

 systematycznie będzie oczyszczany zastosowany system odwodnienia; 

 nawierzchnia jezdni i torowisko będzie utrzymywana w należytym stanie technicznym. 

3. PRZEBIEG INWESTYCJI WZGLĘDEM OBOWIĄZUJĄCYCH 

DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala przeznaczenie 

terenów (dalej zwane MPZP), w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określa sposoby ich 

zagospodarowania i zabudowy. 

Dla przedmiotowej inwestycji przeznaczenie terenu inwestycji oraz najbliższego sąsiedztwa stanowią: 

 Uchwała nr LX/1390 /06 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki - 

Kolejowa - Rzepakowa w Katowicach; 

 Uchwała nr IX/172/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach - część 

obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej; 

 Uchwała nr XXXVI/737/05 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice; 

 Uchwała nr XXXI/674/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Staszic” obejmującego obszar położony w rejonie ulicy 
Odrodzenia w Katowicach; 

 Uchwała nr XXI/438/08 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki, 

Zgrzebnioka, Huberta w Katowicach; 

 Uchwała nr VIII/84/99 Rady Miasta Katowice z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, w obszarze dzielnicy Piotrowice w 

rejonie ulic Gołębiej i Kornasa; 

 Uchwała nr XXIV/480/08 Rady Miasta Katowice z dnia 31 marca 2008r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Radockiego i 

Bażantów w Katowicach; 
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 Uchwała nr VI/55/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Bażantów; 

 Uchwały nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” - II edycja. 

4. OPIS ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA 

4.1.  Metody oceny wpływu na powierzchnię ziemi i gleby oraz środowisko 

wodne 

W celu oszacowania wpływu przedmiotowej inwestycji na powierzchnię ziemi i gleby oraz środowisko 

wodne, przeprowadzone zostało rozpoznanie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, hydrologicznych 

oraz glebowych w pasie drogowym oraz w jego sąsiedztwie (w buforze 500 m). 

Na podstawie zebranych materiałów, określono: 

 położenie w stosunku do złóż surowców naturalnych, 

 położenie w stosunku do cieków powierzchniowych i zbiorników wodnych, 

 położenie w stosunku do terenów zalewowych, 

 położenie w stosunku do terenów podmokłych, 

 położenie w stosunku do głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP), 

 położenie w stosunku do ujęć wód podziemnych i ich stref ochronnych, 

 położenie w stosunku do jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd). 

Podczas oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, 

przeanalizowano, czy i w jaki sposób realizacja inwestycji oraz jej późniejsze użytkowanie może wywierać 

wpływ na stan ochrony środowiska gruntowo-wodnego. 

Obliczenia jakości wód opadowych 

Stężenie zawiesiny ogólnej w wodach opadowych odprowadzanych z terenu inwestycji określono 

stosując interpolację danych podanych w Tabeli 4.1.1. 

Tabela 4.1.1 Wartości stężeń zawiesin ogólnych w ściekach deszczowych pochodzących z nawierzchni 
drogi. 

Natężenie ruchu 

Zawiesina ogólna 

teren 
niezabudowany 

teren zabudowany 

poj./d mg/l mg/l 

1000 30 40 

5000 100 125 

10000 185 220 

15000 200 240 

20000 220 265 

25000 235 280 

http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=60163&menu=660
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=60163&menu=660
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Natężenie ruchu 

Zawiesina ogólna 

teren 
niezabudowany 

teren zabudowany 

30000 245 295 

35000 257 310 

40000 265 320 

60000 290 350 

80000 300 360 

100000 305 365 

Źródło: Norma PN-S-02204:1997  

Obecnie nie została opracowana jeszcze metodyka na określenie stężenia węglowodorów 

ropopochodnych w wodach opadowych pochodzących z dróg. Norma PN-S-02204 podaje metodykę 

wyznaczania prognozowanego stężenia substancji ekstrahujących się eterem naftowym (SEEN), które 

w aktualnie obowiązujących przepisach nie są normowane. Mając na uwadze powyższe, do obliczeń stężenia 

węglowodorów ropopochodnych w wodach opadowych odprowadzanych z analizowanego odcinka drogi 

zastosowano poniższy wzór, przyjmując najbardziej niekorzystny wariant, iż 100% SEEN to węglowodory 

ropopochodne: 

 SSEEN = 0,08 * Szo         mg/l   

gdzie: 

SWR – stężenie węglowodorów ropopochodnych, mg/l, 

SSEEN – stężenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym, mg/l, 

Szo – stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach, mg/l. 

Porównując stężenie zanieczyszczeń w ściekach nieoczyszczonych do stężeń dopuszczalnych 

określonych w rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U., poz. 1800), wyliczono konieczny stopień redukcji zanieczyszczeń. 

Obliczenia ilości wód opadowych 

Prognozowane ilości wód opadowych z inwestycji obliczono dla dwóch wariantów drogi. 

Natężenie deszczu przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (§101 pkt 2) 

oraz z PN-S-02204 „Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg”: 

– dla klasy drogi L,   

– p = 20%,  

– H <1000 mm,  

– T = 10 min,  

– q = 198 dm3/s x ha, 

– ψ = 0,3-0,95 – uśredniono 0,7. 
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4.2.  Metoda prognozowania hałasu 

Merytoryczną podstawą opracowania są przepisy prawa i normy, które regulują kwestie oceny hałasu w 

środowisku zewnętrznym oraz dokumenty opisujące oddziaływanie akustyczne linii tramwajowej oraz drogi. 

Zbiór wykorzystanych przepisów i norm dotyczących oceny hałasu w środowisku zestawiono w tabeli poniżej.  

Tabela 4.2.1 Wykaz przepisów prawa i norm regulujących ocenę hałasu w środowisku zewnętrznym 

L.p. Przepis prawa / Norma /Dokument Czego dotyczy 

I.1 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony 
Środowiska [Tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 519 z 
późn. zm.] 

Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz 
warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem 
wymagań zrównoważonego rozwoju. 
W ramach ustawy definiowane są obszary dla których 
określane są rozporządzenia wykonawcze regulujące 
kwestie hałasu w środowisku. 

I.2 

Ustawa 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 [Tekst jednolity: Dz.U. 
2017 poz. 1405 z późniejszymi zmianami] 

Ustawa określa zasady i tryb postępowania 
w sprawach udostępniania informacji o środowisku i 
jego ochronie, ocen oddziaływania na środowisko oraz 
zasad udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. 

I.3 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku [Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826] 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku [Dz.U. 2012 poz. 1109] 
Tekst jednolity: 
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 
października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz.U. 
2014 poz. 112] 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

I.4 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 
2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów poziomów substancji lub energii w 
środowisku przez zarządzającego drogą, linią 
kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem 
[Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824 z późn. zm.] 

Referencyjna metodyka oceny hałasu emitowanego 
przez linie kolejowe – Załącznik nr 3 

I.5 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 
2003r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów 
prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii 
kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, 
które powinny być przekazywane właściwym organom 
ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich 
prezentacji [Dz.U. 2003 Nr 18 poz. 164] 

Sposoby i terminy prezentacji wyników pomiarów 

I.6 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
[Dz.U. 2015 poz. 1422] 

Wymienienie metody ograniczania hałasu w 
pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej 
oraz określenie stosowanych dokumentów 
normatywnych 

I.7 
„Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai’96, 
Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, 20 november 1996” 

Opis metody obliczeniowej używanej do modelowania 
rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku 
zewnętrznym pochodzącego od linii tramwajowej 
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L.p. Przepis prawa / Norma /Dokument Czego dotyczy 

[Metoda oceny wskazana w załączniku II dyrektywy 
2002/49/WE] 

I.8 

Polska Norma PN-B-02151-02:1987 Akustyka 
budowlana -- Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach -- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku 
w pomieszczeniach  

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach mieszkalnych 

I.9 

Polska Norma PN-B-02151-3:2015-10 (Akustyka 
budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- 
Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności 
akustycznej przegród w budynkach i elementów 
budowlanych) 

Określenie poziomu dźwięku wewnątrz budynku na 
podstawie oszacowania izolacyjności akustycznej 
przegrody 

Źródło: Opracowanie własne.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającym 

rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

dopuszczalny poziom hałasu dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 

zabudowy zagrodowej, rekreacyjno-wypoczynkowego* oraz mieszkaniowo-usługowego wynosi (w przypadku 

hałasu generowanego przez drogi lub linie kolejowe): 

 dla pory dnia (16 godzin pory dziennej)  – 65dB(A) 

 dla pory nocy (8 godzin pory nocy)  – 56dB(A) 

Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy związanej ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży* standardy akustyczne dopuszczają hałas na poziomie (w przypadku hałasu 

generowanego przez drogi lub linie kolejowe): 

 dla pory dnia (16 godzin pory dziennej)  – 61dB(A) 

 dla pory nocy (8 godzin pory nocy)  – 56dB(A) 
*) w przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom 

hałasu w porze nocy. 

Wszystkie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zestawiono w tabeli poniżej.  

Tabela 4.2.2 Dopuszczalne wartości poziomów hałasu w środowisku 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i grupy źródeł 
hałasu 

LAeqD  
przedział 

czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeqN  
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom 

LAeqD  
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 najmniej 

korzystnym 
godzinom kolejno 

po sobie 
następującym 

LAeqN  
przedział czasu 

odniesienia 
równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie nocy 

1 
a. Strefa ochronna „A” 

uzdrowiska 
b. Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 
a. Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
61 56 50 40 
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Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i grupy źródeł 
hałasu 

LAeqD  
przedział 

czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeqN  
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom 

LAeqD  
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 najmniej 

korzystnym 
godzinom kolejno 

po sobie 
następującym 

LAeqN  
przedział czasu 

odniesienia 
równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie nocy 

b. Tereny zabudowy związanej 
ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży2) 

c. Tereny domów opieki 

społecznej 
d. Tereny szpitali w miastach 

3 

a. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 

b. Tereny zabudowy zagrodowej 
c. Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe  
d. Tereny mieszkaniowo-

usługowe 

65 56 55 45 

4 
a. Tereny w strefie śródmiejskiej 

miast powyżej 100 tys. 
Mieszkańców3) 

68 60 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 

2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom 

hałasu w porze nocy. 

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., 

można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją 

obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

Zgodnie z zapisami określonymi w art. 114 (ust. 3 i ust. 4) ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 

2018 poz. 799 z późn. zm.) ochrona przed hałasem tych budynków polega na stosowaniu rozwiązań 

technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach. W §325 i §326 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.) wymieniono metody 

ograniczania hałasu w pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej oraz określono, że do zagadnień 

właściwych warunków akustycznych wewnątrz pomieszczeń odnoszą się następujące dokumenty normatywne:  

 Polskie Normy dotyczące ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań 

na ludzi w budynkach; 

 Polskie Normy dotyczące metod pomiaru poziomu dźwięku A w pomieszczeniach oraz oceny wpływu 

drgań na ludzi w budynkach; 

 Polskie Normy dotyczące wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych; 

 Polskie Normy określające metody pomiaru izolacyjności akustycznej elementów budowlanych i 
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izolacyjności akustycznej w budynkach. 

Metoda obliczania poziomu dźwięku w pomieszczeniu określona jest w normie PN-B-02151-3:2015-10 

(Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności 

akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych) i określona jest wzorem: 

𝐿𝐴,𝑤𝑒𝑤 = 𝐿𝐴,𝑧𝑒𝑤 − 𝑅𝐴,2
′ + 10 log (

𝑆

𝐴
) + 3 [𝑑𝐵] 

Gdzie: 

𝐿𝐴,𝑤𝑒𝑤 – poziom dźwięku wewnątrz pomieszczenia [𝑑𝐵]; 

𝐿𝐴,𝑧𝑒𝑤 – miarodajny poziom hałasu zewnętrznego [𝑑𝐵]; 

𝑅𝐴,2
′  – wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej, zgodnie z PN-EN ISO 

12354-3:2017-10; 

𝑆 – Pole rzutu powierzchni przegrody zewnętrznej na płaszczyznę fasady lub dachu widzianej od strony 

pomieszczenia, w tym przypadku równa powierzchni przegrody zewnętrznej; 

𝐴 – Chłonność akustyczna pomieszczenia w oktawowym paśmie o środkowej częstotliwości ƒ=500 Hz, 

bez wyposażenia pomieszczenia i obecności użytkowników. 

Czas pogłosu przyjęto zgodnie z zaleceniami normy PN-B-02151-3:2015-10. Wymiary pomieszczenia 

(kubaturę i powierzchnię przegrody) dobrano tak, aby ich wzajemny stosunek (𝑉/𝑆) był równy 3. Jest to 

najmniej korzystny przypadek spośród wymienionych w ww. normie najczęściej występujących stosunków 𝑉/𝑆 

pomieszczeń.  

Wskaźnikiem izolacyjności akustycznej odpowiednim przy rozpatrywaniu hałasu kolejowego jest RA1 lub 

RA2 w zależności od prędkości pociągów (odpowiednio średnie i duże oraz małe prędkości). W sytuacji, w 

której nie można dokonać jednoznacznej klasyfikacji, używa się mniej korzystnego wskaźnika RA2 – dalsza 

analiza opiera się na tym wskaźniku. 

Powyższe założenia gwarantują, że symulacja rozpatruje sytuację najmniej korzystną z uwagi na 

narażenie na hałas (kryteria i wymagania dla powyższych założeń są najwyższe). 

Norma PN-B--02151-2:1987 stawia wymagania co do maksymalnego dopuszczalnego poziom dźwięku 

wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. Obecnie norma ta została wycofana i zastąpiona przez normę PN-B-

02151-2:2018-01, jednak poziomy dopuszczalne określone w nowej normie nie odnoszą się do hałasu 

zewnętrznego, a tylko do hałasu pochodzącego od źródeł znajdujących się w tym budynku lub w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie. Wobec tego, że nie istnieje obecnie norma określająca wartości dopuszczalne 

równoważnego poziomu dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia, która uwzględniałaby również 

źródła zewnętrzne, powołano się na wycofaną normę PN-B--02151-2:1987. 

W rozpatrywanej sytuacji dopuszczalny poziom hałasu wynosi 40 dB w porze dnia i 30 dB w porze nocy 

dla pomieszczenia mieszkalnego. 

W poniższej tabeli zostały przedstawione dopuszczalne poziomy hałasu wewnątrz pomieszczeń 

przychodzące od zewnętrznych źródeł hałasu (wg. PN-B-02151-02:1987). 
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Tabela 4.2.3 Dopuszczalny poziom hałasu wewnątrz pomieszczeń pochodzący od zewnętrznych źródeł hałasu 

Przeznaczenie pomieszczenia 

Poziom odniesienia LAeq, wew dotyczący miarodajnego 
równoważnego poziomu dźwięku A hałasu 
zewnętrznego pochodzącego od komunikacji drogowej 
i szynowej 

Dzień 
(wyznaczony dla 8 

najniekorzystniejszych 
godzin dnia) 

Noc 
(wyznaczony dla ½ 

najniekorzystniejszej 
godziny nocy) 

Pomieszczenia mieszkalne w budynkach 
mieszkalnych, internatach, domach rencistów, 
domach dziecka, hotelach kategorii S i I, hotelach 
robotniczych 

40 30 

Kuchnie i pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach 45 40 

Hałas drogowy jest uzależniony od: pracy zespołów napędowych (silnik, skrzynia biegów, wentylator 

układu chłodzenia), hałasu toczenia kół, (rodzaju bieżnika kół i stanu technicznego opon, rodzaju nawierzchni, 

stanu technicznego nawierzchni, natężenia i prędkości ruchu), oraz drgań i uderzeń nadwozia i podwozia oraz 

przewożonego ładunku. 

Wpływ tramwajów w zakresie oddziaływania akustycznego na otoczenie i ludzi jest uzależniony od: 

poziomu hałasu taboru, częstotliwości kursów, ciągłości lub nieciągłości zjawiska, długotrwałości, 

indywidualnej oceny czynnika przez daną jednostkę (człowieka). Hałas tramwajowy jest zaliczany do zjawisk 

chwilowych (słyszalny w momencie, kiedy człowiek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tramwaju), 

powstających na skutek tarcia kół o powierzchnię szyn, w szczególności przy hamowaniu i ruszaniu oraz w 

momencie wykonywania skrętów oraz manewrów. Tego rodzaju hałas powstały w wyniku hamowania, 

ruszania i przyspieszania pojazdów, jest charakterystyczny dla funkcjonowania skrzyżowań i stanowi 

dominujący składnik hałasu. 

Wpływ na klimat akustyczny otoczenia na etapie eksploatacji został oparty na prognozach i strukturze 

pojazdów, charakterystyce zagospodarowania terenu w obrębie inwestycji, wytycznych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego (dalej zwane: MPZP) oraz poziomach dopuszczalnych hałasu. 

Do wykonania prognozy oddziaływania akustycznego projektowanej drogi oraz linii tramwajowej 

wykorzystano dane o ruchu drogowym dla roku 2023 (rok po oddaniu inwestycji do użytkowania) oraz dla 

roku 2033. Wykorzystane dane o ruchu zostały opracowane w grudniu 2018 r. przez Przedsiębiorstwo 

projektowo – usługowe „Inkom” Sp. j. w ramach zadania „Opracowanie prognoz ruchu na projektowanym 

(nowym) układzie komunikacyjnym na podstawie modelu ruchu na bazie wyników raportu końcowego z 

przeprowadzenia miarodajnych natężeń ruchu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa układu 

drogowego wraz z budową linii tramwajowej od pętli Brynów do planowanej pętli Kostuchna.  

Do oceny emisji hałasu tramwajowego użyto holenderskiej metody obliczeniowej RMR opublikowanej 

20 listopada  1996r. w „Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96. Ministerie Volkshuisvesting. 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer”. Metoda ta jest metodą zalecaną w ramach dyrektywy 2002/49/WE z 

dnia 25 czerwca 2002r. określającej metody oceny i zarządzania hałasem w środowisku, w szczególności na 

potrzeby sporządzania map akustycznych. Do oceny emisji hałasu drogowego użyto (…) Obliczenia 

przeprowadzono w programie CadnaA 2017, w którym zaimplementowano powyższą metodę oceny. 
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Dane wprowadzane do modelu 

W celu sporządzenia modelu akustycznego układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od pętli 

Brynów do planowanej pętli Kostuchna do programu obliczeniowego wprowadzono następujące dane: 

 Numeryczny Model Terenu zakupiony w GUGiK w Warszawie, 

 model zabudowy oparty o dane BDOT z GUGiK w Warszawie, 

 przebieg linii tramwajowej i drogi, obiektów inżynieryjnych zgodnie z otrzymanymi danymi od 

zamawiającego, 

 dane o natężeniu ruchu i prędkości tramwajów oraz samochodów na poszczególnych odcinkach, 

 określono parametry obliczeń. 

Tabela 4.2.4 Parametry obliczeń przyjęte w modelu 

Parametr Ustawienie 

Liczba odbić: 3 

Maksymalny promień poszukiwań: 500 m 

Dozwolony błąd: 0,010 dB 

Krok siatki obliczeniowej: 10 m 

Wysokość siatki obliczeniowej: 4 m 

Emisja zgodna z: RMR 2002 

Absorpcja powietrza zgodna z: ISO 9613 

Korekcja meteorologiczna, C0: 0,0 

Tłumienie przez zieleń zgodne z: ISO 9613-2 

Dane o ruchu 

W ramach przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko do oceny oddziaływania akustycznego 

użyto dwóch perspektyw obciążenia ruchem: perspektywa na rok po oddaniu inwestycji do użytku – rok 2023r. 

(dla wariantu W1 i W2) oraz dane dla roku 2033 (dla wariantu W1 i W2). Zestawienie natężenia ruchu 

przyjętego do analiz akustycznych dla dróg zostało przedstawione w poniższych tabelach.  

Tabela 4.2.5 Obciążenie ruchem dróg na analizowanym odcinku, rok 2023 

Wę
zeł 

Nazwa 
ulicy 

ROK 2023 

DZIEŃ (6.00 - 22.00) NOC (22.00 - 6.00) 

Samoc
hody 
osobo

we 

Samoc
hody 

dostaw
cze 

Samoc
hody 

ciężaro
we 

Samoc
hody 

ciężaro
we z 

przycz
epą 

Autob
usy 

Minib
usy 

Samoc
hody 
osobo

we 

Samoc
hody 

dostaw
cze 

Samoc
hody 

ciężaro
we 

Samoc
hody 

ciężaro
we z 

przycz
epą 

Autob
usy 

Minib
usy 

PW
1 

Rzepako
wa (N) 

6233 290 0 45 272 23 334 18 0 8 43 3 

Rzepako
wa (S) 

5634 256 0 12 272 23 302 16 0 2 43 3 

Warzywn
a 

772 17 0 0 0 0 42 2 0 0 0 0 

Żytnia 133 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 
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Wę
zeł 

Nazwa 
ulicy 

ROK 2023 

DZIEŃ (6.00 - 22.00) NOC (22.00 - 6.00) 

Samoc
hody 
osobo

we 

Samoc
hody 

dostaw
cze 

Samoc
hody 

ciężaro
we 

Samoc
hody 

ciężaro
we z 

przycz
epą 

Autob
usy 

Minib
usy 

Samoc
hody 
osobo

we 

Samoc
hody 

dostaw
cze 

Samoc
hody 

ciężaro
we 

Samoc
hody 

ciężaro
we z 

przycz
epą 

Autob
usy 

Minib
usy 

PW
2 

73 Pułku 
Piechoty 

14744 920 232 191 32 23 789 57 15 31 6 3 

Kolejowa 16969 1055 232 180 304 23 908 66 15 29 48 3 

Rzepako
wa (N) 

4835 204 0 0 272 23 259 13 0 0 43 3 

Rzepako
wa (S) 

1359 85 0 0 0 0 73 6 0 0 0 0 

PW
4 

Cegielnia 
Murcki 

4365 239 0 0 64 23 233 15 0 0 11 3 

Ziołowa ( 
E ) 

4009 119 0 0 368 0 215 8 0 0 58 0 

Ziołowa 
(W) 

6739 307 0 0 304 23 361 19 0 0 48 3 

PW
6 

Bażantó
w 

8284 256 0 0 0 0 444 16 0 0 0 0 

Radockie
go ( E) 

7765 273 0 0 161 0 416 17 0 0 25 0 

Radockie
go (W) 

3596 85 0 0 161 0 193 6 0 0 25 0 

PW
7 

Armii 
Krajowej 

(N) 
15903 66 33 68 208 23 851 42 3 11 33 3 

Armii 
Krajowej 

(S) 
11548 442 0 23 208 23 618 28 0 4 33 3 

Bażantó
w 

8951 221 16 34 0 0 479 14 2 6 0 0 

doj. 
INTERMA

RCHE 
1385 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 

Tabela 4.2.6 Obciążenie ruchem dróg na analizowanym odcinku, rok 2033 – wariant 1 

Nr 
węzł

a 

Nazwa 
ulicy 

ROK 2023 - Wariant 1 

DZIEŃ (6.00 - 22.00) NOC (22.00 - 6.00) 

Samoc
hody 
osobo

we 

Samoc
hody 
dosta
wcze 

Samoc
hody 
ciężar
owe 

Samoc
hody 
ciężar
owe z 
przycz

epą 

Auto
busy 

Minib
usy 

Samoc
hody 
osobo

we 

Samoc
hody 
dosta
wcze 

Samoc
hody 
ciężar
owe 

Samoc
hody 
ciężar
owe z 
przycz

epą 

Auto
busy 

Minib
usy 

PW1 

Rzepako
wa (N) 

15011 663 33 135 272 23 803 42 3 22 43 3 

Rzepako
wa (S) 

14345 647 33 112 272 23 768 40 3 19 43 3 

Warzywn
a 

906 34 0 0 0 0 49 3 0 0 0 0 

Żytnia 160 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 

PW2 

73 Pułku 
Piechoty 

16183 970 265 213 32 23 866 61 17 35 6 3 

Kolejowa 17674 1072 249 202 304 23 946 67 16 33 48 3 
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Nr 
węzł

a 

Nazwa 
ulicy 

ROK 2023 - Wariant 1 

DZIEŃ (6.00 - 22.00) NOC (22.00 - 6.00) 

Samoc
hody 
osobo

we 

Samoc
hody 
dosta
wcze 

Samoc
hody 
ciężar
owe 

Samoc
hody 
ciężar
owe z 
przycz

epą 

Auto
busy 

Minib
usy 

Samoc
hody 
osobo

we 

Samoc
hody 
dosta
wcze 

Samoc
hody 
ciężar
owe 

Samoc
hody 
ciężar
owe z 
przycz

epą 

Auto
busy 

Minib
usy 

Rzepako
wa (N) 

13425 596 33 112 272 23 719 37 3 19 43 3 

Rzepako
wa (S) 

10402 442 33 79 0 0 557 28 3 13 0 0 

PW3 

Projekto
wana 
(N) 

9909 425 33 79 0   531 27 3 13 0 0 

Projekto
wana (S) 

9643 425 33 79 0   516 27 3 13 0 0 

Prusa 386 0 0 0 0   21 0 0 0 0 0 

PW4 

Cegielnia 
Murcki 

11774 562 83 135 64 23 630 35 6 22 11 3 

Ziołowa 
( E ) 

8351 323 33 79 368 0 447 21 3 13 58 0 

Ziołowa 
(W) 

4169 221 33 34 304 23 223 14 3 6 48 3 

PW5 

Kryniczn
a 

666 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 

Projekto
wana 
(N) 

5048 170 0 0 0 0 270 11 0 0 0 0 

Projekto
wana (S) 

4422 136 0 0 0 0 237 9 0 0 0 0 

PW6 

Bażantó
w (S) 

4795 136 0 0 0 0 257 9 0 0 0 0 

Projekto
wana ( 

E) 
4422 136 0 0 0 0 237 9 0 0 0 0 

Projekto
wana 
(W) 

4568 119 0 0 0 0 245 8 0 0 25 0 

Bażantó
w (N) 

7089 204 0 0 0 0 379 13 0 0 25 0 

PW7 

Armii 
Krajowej 

(N) 
15370 647 33 68 208 23 823 40 3 11 33 3 

Armii 
Krajowej 

(S) 
12281 460 0 23 208 23 657 29 0 4 33 3 

Bażantó
w 

9563 239 16 34 0 0 512 15 2 6 0 0 

doj. 
INTERM
ARCHE 

1492 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 
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Tabela 4.2.7 Obciążenie ruchem dróg na analizowanym odcinku, rok 2033 – wariant 2 

Nr 
węzł

a 

Nazwa 
ulicy 

ROK 2023 - Wariant 2 

DZIEŃ (6.00 - 22.00) NOC (22.00 - 6.00) 

Samoc
hody 
osobo

we 

Samoc
hody 
dosta
wcze 

Samoc
hody 
ciężar
owe 

Samoc
hody 
ciężar
owe z 
przycz

epą 

Auto
busy 

Minib
usy 

Samoc
hody 
osobo

we 

Samoc
hody 
dosta
wcze 

Samoc
hody 
ciężar
owe 

Samoc
hody 
ciężar
owe z 
przycz

epą 

Auto
busy 

Minib
usy 

PW1 

Rzepako
wa (N) 

14132 647 33 135 272 23 756 40 3 22 43 3 

Rzepako
wa (S) 

13452 596 33 112 272 23 720 37 3 19 43 3 

Warzywn
a 

906 34 0 0 0 0 49 3 0 0 0 0 

Żytnia 160 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 

PW2 

73 Pułku 
Piechoty 

16117 970 265 213 32 23 862 61 17 35 6 3 

Kolejowa 20565 1192 249 202 304 23 1100 74 16 35 48 3 

Rzepako
wa (N) 

12546 545 33 112 272 23 672 34 3 19 43 3 

Rzepako
wa (S) 

6566 290 16 68 0 0 352 18 2 11 0 0 

PW3 

Projekto
wana 
(N) 

6074 290 16 68 0   325 18 2 11 0 0 

Projekto
wana (S) 

5767 273 16 68 0   309 17 2 11 0 0 

Prusa 412 0 0 0 0   23 0 0 0 0 0 

PW4 

Cegielnia 
Murcki 

7739 391 66 124 64 23 414 25 5 20 11 3 

Ziołowa 
( E ) 

4449 187 16 68 368 0 238 12 2 11 58 0 

Ziołowa 
(W) 

4009 221 33 34 304 23 215 14 3 6 48 3 

PW5 

Kryniczn
a 

1532 17 0 0 0 0 82 2 0 0 0 0 

Projekto
wana 
(N) 

1532 17 0 0 0 0 82 2 0 0 0 0 

PW6 

Bażantó
w 

8817 290 0 0 0 0 472 18 0 0 0 0 

Radockie
go ( E) 

8458 307 0 0 161 0 453 19 0 0 0 0 

Radockie
go (W) 

3543 85 0 0 161 0 190 6 0 0 25 0 

PW7 

Armii 
Krajowej 

(N) 
15783 647 33 68 208 23 845 40 3 11 33 3 

Armii 
Krajowej 

(S) 
12254 460 0 23 208 23 656 29 0 4 33 3 

Bażantó
w 

9816 256 16 34 0 0 526 16 2 6 0 0 

doj. 
INTERM
ARCHE 

1492 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 
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Tabela 4.2.8 Obciążenie ruchem linii tramwajowej  
 Liczba jednostek 

  DZIEŃ (6.00 - 22.00) NOC (22.00 - 6.00) 

Poniedziałek - Piątek 120 

24 
Sobota 103 

Niedziela 48 

Pojazdy poruszające się po drogach mogą osiągać maksymalną prędkość:  

 w porze dnia - 50km/h (6.00 – 22.00)  

 w porze nocy - 60 km/h (22.00 – 6.00)  

Zgodnie z informacją projektową, maksymalna prędkość tramwajów jeżdżących po nowej linii wynosi 

40 km/h zarówno dla pory dnia i nocy. 

4.3.  Metoda prognozowania zanieczyszczeń do powietrza 

Szczegółowe zasady przeprowadzenia analizy rozprzestrzeniania substancji w powietrzu określa 

załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r., w sprawie wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu.  

Zasadniczym kryterium oceny przewidywanego oddziaływania inwestycji na powietrze atmosferyczne 

jest dotrzymanie obowiązujących poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu, które określa 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w 

powietrzu oraz obowiązujących wartości odniesienia substancji w powietrzu, które określa rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 

w powietrzu. Obowiązujące poziomy dopuszczalne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu 

dla analizowanych zanieczyszczeń przedstawiono w poniższych tabelach. 

Tabela 4.3.1 Obowiązujące poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu 

Nazwa substancji (numer CAS) 
Okres uśredniania wyników 

pomiarów 

Poziom dopuszczalny 
substancji w powietrzu w 

[μg/m3] 

benzen (71-43-2) rok kalendarzowy 5 c) 

ditlenek azotu (10102-44-0) 
jedna godzina 200 c) 

rok kalendarzowy 40 c) 

ditlenek siarki (7446-09-5) 
jedna godzina 350 c) 

rok kalendarzowy 20 e) 

ołów f) (7439-92-1) rok kalendarzowy 0,5 c) 

pył zawieszony PM2.5 g) rok kalendarzowy 20 c)  k) 

pył zawieszony PM10 h) rok kalendarzowy 40 c) 
c) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi, e) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę 
roślin, g) stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm mierzone metodą wagową z separacją 
frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne, h) stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm 
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mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne, k) poziom dopuszczalny 
dla pyłu PM 2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. 

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. 

Tabela 4.3.2 Obowiązujące wartości odniesienia substancji w powietrzu 

Nazwa substancji Numer CAS 

Wartość odniesienia w μg/m3 uśrednione 
do okresu 

jednej godziny roku kalendarzowego 

benzen 71-43-2 30 5 

ditlenek azotu 10102-44-0 200 40 

ditlenek siarki 7446-09-5 350 20 

ołów 3) 7439-92-1 5 0,5 

pył zawieszony PM10 7) - 280 40 

tlenek węgla 630-08-0 30 000 - 

węglowodory alifatyczne - do C12 (poza 

wymienionymi w innych pozycjach i metanem) 
- 3000 1000 

węglowodory aromatyczne (poza wymienionymi 

w innych pozycjach) 
- 1000 43 

3) jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10, 7) stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej 
ziaren do 10 μm (PM10). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia. 

Podobnie jak wartości odniesienia, również dopuszczalne poziomy substancji są zróżnicowane 

w zależności od funkcji terenów, na które mogą oddziaływać. Wyszczególnia się w ich przypadku takie same 

rodzaje terenów, jak w przypadku wartości odniesienia, tj.: 

 terenu kraju z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej,  

 obszarów ochrony uzdrowiskowej. 

Teren przedmiotowej inwestycji zalicza się do terenów innych niż obszary ochrony uzdrowiskowej. 

Obliczeniową prognozę rozprzestrzeniania się substancji emitowanych w wyniku ruchu samochodowego 

na projektowanej drodze, przeprowadzono za pomocą programu komputerowego Operat FB, przy użyciu 

algorytmu CALINE3.  

CALINE3 (California Line Source Dispersion Model) jest modelem mikroskalowym, opartym na 

gaussowskim równaniu dyfuzji i stosującym koncepcję strefy mieszania. Model ten uwzględnia turbulencję 

mechaniczną i turbulencję termiczną, spowodowaną przez pojazdy. Algorytm ten został pozytywnie 

zweryfikowany przez US EPA (United States Environmental Protection Agency) w oparciu o pomiary kontrolne 

i zaliczony do podstawowej grupy modeli, zalecanych do stosowania przy wykonywaniu analiz stanu 

zanieczyszczenia powietrza. Model CALINE został zalecony do stosowania przez Ministerstwo Środowiska m.in. 

we „Wskazówkach metodycznych dotyczących modelowania matematycznego w systemie zarządzania jakością 

powietrza”, wydanych w marcu 2003 roku. 

CALINE3 traktuje obszar znajdujący się bezpośrednio nad drogą jako strefę o jednolitej emisji 

i turbulencji. Obszar ten stanowi tzw. strefę mieszania i jest definiowany jako obszar nad jezdnią (pasy ruchu 

bez poboczy) zwiększony o trzy metry z każdej strony. W obrębie strefy mieszania w warstwie przyziemnej 
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występuje turbulencja mechaniczna, wywołana ruchem pojazdów, oraz turbulencja termiczna, spowodowana 

przez wyrzut gorących spalin. 

Model CALINE3 umożliwia wyznaczanie stężeń maksymalnych zanieczyszczeń odpowiadających 

rzeczywistym procesom dyspersji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych. W pozostałych 

aspektach algorytm obliczeniowy zastosowany w programie Operat FB oparty jest na metodyce referencyjnej. 

Dotyczy to zarówno: danych meteorologicznych, metody organizacji obliczeń, wyboru największego ze stężeń 

maksymalnych, sposobu obliczania stężeń średniorocznych oraz częstości przekroczeń. 

Dane wejściowe do prognozy rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, stanowiące wielkość emisji 

zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po projektowanej 

trasie obliczono przy użyciu modułu "Samochody v. Corinair" do pakietu "Operat FB". Emisja obliczana jest 

metodyką EMEP/Corinair B710 i B76, stosowana w programie COPERT IV. Dodatkowo system Corinair 

uwzględnia emisję związaną ze ścieraniem nawierzchni jezdni, opon samochodowych i klocków hamulcowych, 

zgodnie z metodyką B770.  

Metodyka EMEP/Corinair B710 i B760 może być stosowana dla różnych przypadków obliczeniowych, 

dotyczących zarówno sieci dróg, obszarów zurbanizowanych jak i pojedynczych dróg. Emisja całkowita w 

modelu Corinair wyznaczana jest jako suma trzech rodzajów emisji: 

ETOTAL = EHOT + ECOLD + EEVAP 

 EHOT - emisja gorąca pochodząca ze spalin silnika kiedy jest rozgrzany i pracuje optymalnie, 
 ECOLD - emisja zimna występująca w początkowym okresie pracy silnika, 
 EEVAP - emisja parowania pochodząca z oparów z układu paliwowego. 

System Corinair dzieli pojazdy na 6 grup (pojazdy osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy miejskie i 

autokary, motorowery i motocykle), każdą grupę na kilka rodzajów w zależności od ciężaru pojazdu, rodzaju 

paliwa, rodzaju i pojemności silnika (łącznie około 200 kategorii). Ponadto pojazdy podzielone są ze względu 

na zgodność z europejskimi normami emisyjnymi EURO. Klasyfikacje te są zgodne z UN-ECE (United Nations 

Economic Commission for Europe).  

W obliczeniach emisji uwzględniono następujące dane i założenia: 

Warianty i horyzonty czasowe 

Obliczenia zostały wykonane dla następujących horyzontów czasowych: 

1) dla wariantów bezinwestycyjnego 

2) dla wariantów inwestycyjnych i alternatywnego: 

a) dla roku oddania inwestycji do użytkowania – 2023 rok, 1 rok po uruchomieniu drogi 

b) w perspektywie 10 lat od oddania do użytkowania – 2033 rok. 

Struktura i natężenie ruchu  

Informacje o natężeniu ruchu stanowią podstawowe dane do oceny wpływu planowanej inwestycji na 

środowisko, również w zakresie emisji substancji do powietrza. Do obliczeń wykorzystano prognozy ruchu wraz 

z uwzględnieniem ich struktury zgodnie z tabelami zawartymi w rozdziale 4.2  
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Prędkości 

 Na terenie zabudowanym – 50 km/h pora dnia, 60 km/h pora nocy. 

Wskaźniki emisji  

Wskaźniki stanowią część opisanego powyżej modułu "Samochody v. Corinair" do pakietu "Operat FB".  

W obliczeniach rozprzestrzeniania się substancji do powietrza atmosferycznego dla wszystkich 

wariantów i horyzontów czasowych, uwzględniono następujące dane i założenia: 

 obliczenia przeprowadzono z uwzględnieniem aktualnego stanu jakości powietrza, określonego przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie,   

 współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 przyjęto wg danych emitora na poziomie z0 = 0,5 

m (zwarta zabudowa wiejska), 

 obliczenia przeprowadzono w oparciu o dane meteorologiczne ze stacji Katowice,  

 szerokość mieszania przyjęto na poziomie szerokości jezdni (pasy ruchu bez poboczy) zwiększoną o trzy 

metry z każdej strony. 

 wysokość mieszania przyjęto na poziomie 1000 m. 

 uwzględniono emisję pyłu związaną ze ścieraniem nawierzchni jezdni, opon samochodowych oraz 

klocków hamulcowych zgodnie z metodyką Corinair B770. 

Położenie źródeł 

W modelu obliczeniowym położenie źródeł emisji ustalono w układzie współrzędnych XY, gdzie oś OX 

skierowana jest w kierunku wschodnim, OY w kierunku północnym. Wszystkie odcinki układu drogowego 

zostały zamodelowane jako źródła liniowe. 

Dane meteorologiczne 

Przy obliczaniu stanu zanieczyszczenia powietrza niezbędne są następujące dane meteorologiczne: 

 statystyka stanów równowagi atmosfery,  

 prędkości i kierunków wiatrów, 

 średnia temperatura powietrza dla okresu obliczeniowego (sezonu lub roku). 

Stan równowagi atmosfery opisuje pionowe ruchy powietrza. Parametr stanu równowagi jest 

kombinacją czynników: termicznego i dynamicznego tzn. gradientu temperatury i prędkości wiatru. Wyróżnia 

się 6 stanów równowagi atmosfery i odpowiadających im 36 spotykanych w atmosferze kombinacji stanów 

równowagi i określonych zakresów prędkości wiatru (ze skokiem, co 1 m/s). Kombinacje sytuacji 

meteorologicznych i stanów równowagi przedstawione są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., 

Nr 16 poz. 87). 

Dla potrzeb niniejszego opracowania do obliczeń przyjęto reprezentatywną stację meteorologiczną 

w Katowicach oraz następujące parametry z powyższej stacji: 

 wysokość anemometru - 14 m, 

 średnioroczna temperatura powietrza - 280,9 K. 

Średnie temperatury powietrza (To) zawiera katalog danych meteorologicznych opracowany przez 

państwową służbę meteorologiczną. Do obliczeń przyjęto średnią roczną temperaturę 7,75˚C. 
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Analizę rozprzestrzeniania substancji w powietrzu przeprowadzono z wykorzystaniem danych ze stacji 

meteorologicznej Katowice, która odzwierciedla warunki anemologiczne analizowanego obszaru.  

 

 

Rysunek 4.3.1 Róża wiatru  

Źródło: program Operat FB 

W tabeli umieszczonej poniżej przedstawiono prędkości wiatru, stany równowagi atmosfery oraz kierunki 

ruchu wiatru: 

Tabela 4.3.3 Tabela meteorologiczna 

Prędkość 
wiatru 

Stan 
równowagi 
atmosfery 

Kierunki wiatru  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 8 9 8 9  9 8  15 9  8  6  5  11 

1 2 83  70 63 88  44  46  57  67  49  38  47  69  

1 3 159  105 129  148  144  121  149  101  78  85  74  131  

1 4 297  194  232  243  248  93  267  287  224  139  141  227  

1 5 33  25  23  39  44  44  33  37  19  30  16  33 

1 6 172  204  364  357  324  288  262  246  129  67  37  82  

2 1     5      5      7     15      7      7      4      3      6      6      6      1  

<= 1 m/s  

<= 2 m/s  

<= 3 m/s  

<= 4 m/s  

<= 5 m/s  

<= 6 m/s  

<= 7 m/s  

<= 8 m/s  

<= 9 m/s  

<= 10 m/s  
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Prędkość 
wiatru 

Stan 
równowagi 
atmosfery 

Kierunki wiatru  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 2    61     66     88     74     69     50     74     82     74     64     51     53  

2 3    97     74     96    110    

115  

   87    124    152    142    111     88     96  

2 4   161    133    168    139    

115  

  101    193    298    257    154    166    143  

2 5    12      8     15     10     13     13     32     41     19     11      6     15  

2 6 38  52  102  81     88    102    162    182     72     27  21  28  

3 1 1  1  1  3      0      0      1      2      0      0  1  0  

3 2 47  39  62  72     62     44     66     83     89     60  41  23  

3 3 72  57  133  140     91     60    157    192    211    133  124  77  

3 4 147  133  170    1z29     75     42    220    481    369    196  195  117  

3 5 9  5  14     13     22     11     52     77     40     17   6  7  

3 6 16  26  84     51     48     46    146    212     86     25  15  15  

4 2 15  9  40     40     24     18     37     56     58     29  15  9  

4 3 37  51  90     88     50     48    120    209    206    156  98  50  

4 4 68  107  144     91     29     37    190    467    347    204  171  79  

4 5 5  4     11     10      6     16     38     65     27      8  7  2  

4 6 4  12     42     23      8     13     45     99     35      8  8  5  

5 2 0  1      5      3      0      1      2      8      3      1  0  0  

5 3 19  33     93     67     31     36     91    151    134    114  38  25  

5 4 26  64    154     56     22     27    155    475    324    244    126  51  

5 5 1  9     20     13      3      8     33     73     29     10  6  1  

6 3 4  6     42     25     14      7     33     46     26     20     11  7  

6 4 16 39     91     30      7     28    173    340    261    163     92  24  

7 3 1  0     12     12      0      3      6     16      9      4      4  0  

7 4 10  17     81     28      3     26    125    249    162    121     56  8  

8 3 0  0      0      0      0      0      0      0      0      0      0  0  

8 4 3  18     48     29      8     35    102    249    114     84     45  7  

9 4 0  5  40     11      2     13     77    138     49     39     13  1  

10 4 0  1  5      0      0      4     27     43     11     11      3  0  

11 4 0  0  8      0      0      3     19     24     17     14      1  0  

Źródło: Program Operat FB.  

W tabeli umieszczonej poniżej zestawiono udziały poszczególnych kierunków ruchu wiatru: 

Tabela 4.3.4 Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków ruchu wiatru [%] 

1 

NNE 

2 

ENE 

3 

 E  

4 

ESE 

5 

SSE 

6 

S  

7 

SSW 

8 

WSW 

9 

 W  

10 

WNW 

11 

NNW 

12 

N  

5,57 5,42 9,19 7,69 5,90 5,43 11,25 18,01 12,61 8,21 5,94 4,78 

Źródło: Program Operat FB.  
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W tabeli umieszczonej poniżej zestawiono częstości występowania poszczególnych kierunków wiatru: 

Tabela 4.3.5 Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru % 

1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 

26,87 18,31 18,70 13,65 9,54 5,15 3,26 2,54 1,33 0,36 0,29 

Źródło: Program Operat FB. 

Na potrzeby przeprowadzenia analizy oddziaływania zmian klimatu na inwestycję wykorzystano 

„Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych 

zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”. 

Analizę wpływu zmian klimatu na niniejsze przedsięwzięcie, przeprowadzono na podstawie elementów 

klimatycznych, które ujęte zostały w Umowne Kategorie Klimatu (UKK), opisując te zjawiska klimatyczne, które 

mają znaczenie dla analizowanego przedsięwzięcia, wraz z oceną znaczenia poszczególnych kategorii. 

4.4.  Metody oceny wpływu na zasoby przyrodnicze oraz obszary Natura 

2000 

W celu oszacowania przewidywanego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko 

przyrodnicze oraz obszary objęte ochroną prawną (w tym obszary Natura 2000) przeprowadzono wizje 

przyrodnicze w przebiegu i otoczeniu planowanej inwestycji, analizę zasobów literaturowych oraz 

kartograficznych (w tym szczególnie dokładnych ortofotomap przedmiotowego obszaru). Prace terenowe 

niezbędne do sporządzenia niniejszej dokumentacji przeprowadzono w pełnym sezonie wegetacyjnym oraz 

przed i po jego zakończeniu, tak aby czasookres prowadzonej inwentaryzacji objął pełen rok kalendarzowy.  

Badania przeprowadzono w obszarze inwentaryzacji obejmującym granice projektowanego „Terenu 

Inwestycji Komunikacyjnej” znajdującego się w województwie śląskim, w granicach administracyjnych gminy 

Katowice. Inwentaryzacja odbywa się w miejscu projektowanego torowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Bufor wyznaczony został od skrajnej granicy zajętości terenu przez linię i infrastrukturę towarzyszącą. W 

terenie zabudowanym bufor stanowi 500 m w obie strony, a w pobliżu rezerwatów przyrodniczych i innych 

obiektów przyrodniczych 1000 m w obie strony. 

Prace inwentaryzacyjne koncentrowały się na wybranych gatunkach - takich, które zgodnie z najlepszą 

wiedzą autorów mogą podlegać oddziaływaniu, w tym na wszystkich gatunkach będących przedmiotem 

potencjalnego zainteresowania wspólnoty europejskiej. W granicach obszaru badań inwentaryzacyjnych 

wykonano obserwacje gatunków chronionych polskim prawem, niebędących przedmiotem ochrony w skali 

europejskiej. Zakres wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej obejmował następujące elementy środowiska 

przyrodniczego: 

 siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt wymienione w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 

21 maja 1992  z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 

flory, ze zmianami (tzw. Dyrektywa Siedliskowa), krajowa podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do 

uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (tekst jedn. Dz. U 2014 poz. 1713); 

 gatunki ptaków wymienione w Dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie 

ochrony dzikich ptaków, ze zmianami (tzw. Dyrektywa Ptasia); 
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 gatunki roślin, zwierząt i grzybów (w tym porostów) chronionych prawem krajowym (ochrona ścisła i 

częściowa) na podstawie aktualnych Rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 16 grudnia 2016 r. w 

sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 28.12.2016 r., poz. 2183), z dnia 9 października 2014 r. 

w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U..2014 r., poz. 1409) oraz z dnia 9 października 2014 r. w 

sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014 r., poz. 1408); 

 gatunki zagrożone i rzadkie figurujące w najnowszych polskich czerwonych listach roślin i grzybów 

(Mirek i in. 2006), mchów (Żarnowiec i in. 2004) oraz zwierząt (Głowaciński i in. 2002); 

 gatunki i siedliska nie podlegające ochronie prawnej, ale cenne z innych względów (lokalnie, regionalnie, 

także w skali kraju), a także gatunki podlegające ochronie na podstawie prawa łowieckiego (tzw. 

ochrona łowiecka). 

Podczas oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze oraz obszary 

objęte ochroną prawną, w tym obszary Natura 2000, przeanalizowano, czy i w jaki sposób realizacja inwestycji 

w rozpatrywanych wariantach oraz jej późniejsze użytkowanie może wywierać wpływ na w/w komponenty 

środowiska. Dokonana ocena umożliwiła określenie pewnego katalogu działań ochronnych, których 

zastosowanie na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji analizowanej inwestycji pozwoli na znaczącą 

minimalizację przewidywanych negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze. 

4.5.  Metody oceny wpływu na zabytki i krajobraz kulturowy 

Analiza i ocena potencjalnego wpływu planowanej inwestycji na środowisko kulturowe polegała na 

inwentaryzacji przedmiotowego terenu pod kątem występowania obiektów zabytkowych (strefa ok. 200 m 

wokół analizowanego przedsięwzięcia) oraz identyfikacji czynników potencjalnego niekorzystnego 

oddziaływania na wykazane obiekty. Podstawę dla przeprowadzonej analizy stanowiło odwołanie do 

obowiązujących przepisów: 

 ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 

r. poz. 2187, z późn. zm.); 

 rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 

prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego 

wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 2011 Nr 113, 

poz. 661); 

 rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2017, poz. 1265). 

W ramach oceny oddziaływania inwestycji na należące do dziedzictwa kulturowego obiekty i obszary 

chronione przeprowadzono: 

 inwentaryzację istniejących zasobów; 

 ocenę stanu istniejącego z identyfikacją bezpośrednich kolizji i miejsc wrażliwych. 

Na podstawie m.in. ww. aktów prawnych koniecznością pielęgnowania i zachowania elementów 

dziedzictwa objęte zostały: 
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 zabytki nieruchome (krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne i zespoły budowlane, dzieła 

architektury i budownictwa, w tym obronnego, cmentarze, parki); 

 zabytki archeologiczne (pozostałości pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzyska i 

kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej); 

 zabytki ruchome (kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki, pomniki). 

5. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Do rozważenia wariantów inwestycji zobowiązują zapisy 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353).  

5.1.  Wariant „zerowy” – bezinwestycyjny 

Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, to rozwiązanie, w którym omawiana 

inwestycja nie jest realizowana, funkcjonuje obecny układ torowy i drogowy. W tym wariancie oddziaływanie 

istniejącego układu komunikacyjnego na tereny otaczające pogorszy się w związku z dalszą degradacją 

torowiska i związane z tym utrudnienia dla ruchu tramwajów. 

Zaniechanie realizacji przedmiotowej inwestycji spowoduje: 

 znaczne utrudnienia komunikacyjne, 

 wzrost emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, 

 uszkodzenia zawieszenia pojazdów wywołane złym stanem nawierzchni, 

 wzrost kosztów eksploatacji pojazdów. 

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę skomunikowania obszaru dzielnic południowych z Centrum miasta 

oraz stanowić będzie alternatywne rozwiązanie dla wzmożonego ruchu samochodowego. Ponadto w  ramach 

inwestycji przewiduje się budowę Węzła Przesiadkowego „Kostuchna” w celu uzyskania funkcji przesiadkowych 

z komunikacji indywidualnej na tramwajową w systemie Park&Ride oraz pomiędzy komunikacją zbiorową, 

autobusową i tramwajową. 

5.2.  Warianty lokalizacyjne 

Lokalizację analizowanych wariantów przedstawiono na rysunku 2.1.1. 

5.2.1.  Wariant inwestycyjny 

W ramach inwestycji przewiduje się budowę dwutorowego torowiska tramwajowego wydzielonego z 

jezdni, oraz równolegle układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Inwestycję można podzielić na siedem podstawowych odcinków: 

 Odcinek 1 – ul. Rzepakowa od pętli Brynów do skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kolejową wraz ze 

skrzyżowaniem, 
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 Odcinek 2 – od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kolejową do Górnośląskiego Centrum Medycznego, 

 Odcinek 3 – Górnośląskie Centrum Medyczne w zakresie ul. Ziołowej, ul. Cegielnia Murcki, 

 Odcinek 4 – od Górnośląskiego Centrum Medycznego do skrzyżowania ul. Marcina Radockiego z ul. 

Bażantów. 

 Odcinek 5 – skrzyżowanie ul. Marcina Radockiego z ul. Bażantów 

 Odcinek 6 – od skrzyżowania ul. Marcina Radockiego z ul. Bażantów do pętli Kostuchna 

 Odcinek 7 – Pętla Kostuchna  

Ul. Rzepakową projektuje się jako drogę jednojezdniową trzypasową z wydzielonymi naprzemiennie 

pasami do skrętu w lewo w zjazdy zlokalizowane wzdłuż drogi. Na początku opracowania przy włączeniu do 

stanu istniejącego na wysokości skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Żytnią i Warzywną ul. Rzepakową 

projektuje się jako dwujezdniową dwupasową. Po wschodniej stronie ul. Rzepakowej projektuje się dwutorowe 

torowisko tramwajowe prowadzone samodzielnie w rozstawie torów 2.90 m oddzielone od jezdni pasem 

zieleni. Projektowana dwutorowa linia tramwajowa łączy się z przebudowywaną pętlą Brynów realizowaną na 

podstawie odrębnego opracowania. Sieć trakcyjną na odcinku ul. Rzepakowej przewiduję się montować na 

słupach trakcyjnych zlokalizowanych poza torowiskiem. Po obu stronach jezdni przewiduje się chodniki. 

Chodnik po stronie wschodniej ul. Rzepakowej za torowiskiem przewiduje się wygrodzić przy pomocy 

ogrodzenia segmentowego. Na wszystkich zjazdach z ul. Rzepakowej przy włączaniu się do ruchu przewiduję 

się jedynie możliwość wykonania manewru prawoskrętu ograniczenie to wymuszone jest poprzez zastosowanie 

odpowiedniego oznakowania pionowego. Skrzyżowanie ul. Rzepakowa ul. Kolejowa projektuje się jako 

czterowlotowe, nieskanalizowane z sygnalizacją świetlną. Na wlotach ul. Rzepakowej zlokalizowane są 

przejścia dla pieszych. Na wlocie wschodnim ul. Kolejowej zlokalizowane jest przejście dla pieszych wraz z 

przejazdem rowerowym. Na wlocie północnym ul. Rzepakowej wyznaczony jest dodatkowy pas do jazdy na 

wprost i w lewo, relacja skrętu w prawo jest relacją podstawową i realizowana jest przez pas do skrętu w 

prawo. Na wlocie południowym ul. Rzepakowej wyznaczony jest dodatkowy pas do skrętu w prawo. Na wlotach 

ul. Kolejowej wyznaczone są dodatkowe pasy do skrętu w lewo. Wydzielone torowisko tramwajowe 

prowadzone po stronie wschodniej ul. Rzepakowej krzyżuje się z wlotem wschodnim skrzyżowania ul. 

Kolejową. Przystanki tramwajowe zlokalizowane są na wlocie północnym skrzyżowania. 

Na dalszym odcinku tj.: od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kolejową do Górnośląskiego Centrum 

Medycznego przy ul. Ziołowej projektuje się drogę w nowym śladzie wraz z wydzielonym torowiskiem i ścieżką 

rowerową w układzie od strony zachodnio południowej – droga, pas zieleni, torowisko, ścieżka rowerowa. 

Ścieżka rowerowa oddzielona od torowiska za pomocą ogrodzenia segmentowego. Pas drogowy prowadzony 

głównie przez tereny leśne. Zaraz za skrzyżowaniem ul. Rzepakowa ul. Kolejowa niweleta drogi jak i torowiska 

znacząco się obniża o około 8 m, aby możliwe było przejście pod istniejącymi torami kolejowymi linii kolejowej 

nr 142 Katowice Ligota - Tychy i nr 653 Katowice Ligota - Muchowiec. Na liniach tych planowane jest 

wznowienie ruchu kolejowego. Wykonanie wiaduktu kolejowego planuje się w metodzie przecisku. W rejonie 

tym konieczna jest budowa murów oporowych wzdłuż drogi i torowiska z uwagi na obniżenie się niwelety 

i bliską zabudowę po obu stronach inwestycji takich jak m.in. salon samochodowy, supermarket spożywczy. 

Ponadto z uwagi na skorygowanie wlotu południowego skrzyżowania ul. Rzepakowa ul. Kolejowa, który w 

stanie istniejącym pełnił głównie rolę zjazdu do supermarketu E.Leclerc projektuje się nowy zjazd wraz z 

korektą parkingu przy sklepie. Za wiaduktem kolejowym układ drogowo tramwajowy projektuje się w możliwie 

maksymalnej odległości od zwartej zabudowy jednorodzinnej po południowo zachodniej stronie a minimalnej 

odległości od istniejącego torowiska kolejowego i sieci CO po północno wschodniej stronie. Na wysokości ul. 

Bolesława Prusa (dawniej ul. Szenwalda) projektuje się skrzyżowanie trójwlotowe przedłużenia ul. Bolesława 
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Prusa z nowoprojektowaną drogą. Na wysokości skrzyżowania projektuje się przystanki tramwajowe, przejście 

i przejazdy rowerowe, parking „Bike&Ride”. Zaraz przed Górnośląskim Centrum Medycznym 

nowoprojektowany układ komunikacyjny krzyżuje się z potokiem Ślepiotka. Przejście nad potokiem 

realizowane będzie poprzez obiekt inżynierski realizowany dwuetapowo oddzielnie dla linii tramwajowej 

oddzielnie dla drogi. 

Przy Górnośląskim Centrum Medycznym ul. Ziołowa ul. Cegielnia Murcki projektuje się nowy układ 

komunikacyjny. Przewiduje się budowę nowego układu drogowo tramwajowego, parkingu dla użytkowników 

szpitala na około 510 miejsc parkingowych, przystanków tramwajowych, autobusowo tramwajowych, 

autobusowych, pętli autobusowej, ścieżek rowerowych i chodników. Ponadto przewiduje się korektę układu 

drogowego na terenie szpitala. Pod terenem parkingu, pętli autobusowej, oraz nowoprojektowanej drogi po 

stronie północnej Górnośląskiego Centrum Medycznego przewiduje się zakrycie istniejącego potoku Ślepiotka 

na odcinku około 250 m. Wzdłuż ul. Ziołowej i ul. Cegielnia Murcki torowisko prowadzone jest poza jezdnią. 

Na ul. Ziołowej pomiędzy torowiskiem a terenem szpitala projektuje się mur oporowy.  

Odcinek od Górnośląskiego Centrum Medycznego do skrzyżowania ul. Radockiego ul. Bażanów 

prowadzony jest głównie przez tereny leśne. Na początkowym odcinku ul. Zakątek ul. Kryniczna układ 

komunikacyjny projektuje się na terenie zielonym pomiędzy skupiskami zabudowy jednorodzinnej i rezerwatu 

Ochojec. Na wysokości skrzyżowania z ul. Kryniczną z uwagi na wąski pas terenu możliwy do zabudowy, 

torowisko tramwajowe projektuje się wspólnie z jezdnią. Minimalna odległość do budynków mieszkalnych w 

tym rejonie to około 10 m. Układ komunikacyjny w tym rejonie krzyżuje się z linią elektroenergetyczną, siecią 

ciepłowniczą oraz potokiem Ślepiotka. Skrzyżowanie ul. Kryniczna z nowoprojektowanym układem drogowo 

tramwajowym projektuje się jako skrzyżowanie typu T. Na wlocie północnym torowisko prowadzone jest 

wspólnie z jezdnią. Na wlocie południowym torowisko zostaje wydzielone z jezdni, torowisko prowadzone jest 

po stronie zachodniej, a jezdnia po stronie wschodniej. Na wlocie zachodnim i południowym projektuje się 

przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Ponadto na wlocie południowym projektuje się przystanki 

tramwajowe. Na dalszym odcinku aż do skrzyżowania ul. Radockiego z ul. Bażantów projektuje się drogę wraz 

z wydzielonym torowiskiem tramwajowym i ścieżką rowerową w układzie od wschodu droga, pas zielni, 

torowisko, ścieżka rowerowa. Układ komunikacyjny przebiega wzdłuż istniejącej sieci ciepłowniczej po terenie 

leśnym. 

Skrzyżowanie na wysokości obecnego skrzyżowania ul. Radockiego ul. Bażanów projektuje się jako 

zespół trzech zintegrowanych skrzyżowań ściśle powiązany ze sobą. Pierwszym skrzyżowaniem od strony 

południowej jest skrzyżowanie ul. Bażantów z łącznikiem do ul. Szarych Szeregów w Katowicach według 

odrębnego opracowania. Jest to skrzyżowanie skanalizowane typu rondo. Skrzyżowanie to jest poza zakresem 

opracowania niniejszego projektu. Drugim skrzyżowaniem jest skrzyżowanie ul. Bażantów z 

nowoprojektowaną drogą i torowiskiem. Jest to skrzyżowanie czterowlotowe nieskanalizowane. Wlot 

południowy skrzyżowania ukształtowano przy jak najmniejszej ingerencji w pierwsze skrzyżowanie. Na wlotach 

zachodnim i wschodnim projektuje się przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Wlot zachodni przewiduje 

się dopuścić tylko dla ruchu autobusowego komunikacji zbiorowej. Na wlocie północnym zlokalizowany jest 

przejazd tramwajowy i przejazd rowerowy. Trzecim skrzyżowaniem jest skrzyżowanie ul. Bażantów z ul. 

Radockiego typu ”T” skanalizowane. Na wlocie południowym i zachodnim projektuje się przejście dla pieszych. 

Po stronie zachodniej zespołu skrzyżowań projektuje się węzeł przesiadkowy autobusowo tramwajowy wraz z 

pętlą autobusową. W skład węzła przesiadkowego wchodzą zintegrowane przystanki autobusowo tramwajowe, 

przystanki autobusowe, przystanki końcowe dla autobusów, miejsca dla ładowania autobusów elektrycznych, 

budynek socjalny, parking rowerowy „Bike&Ride”. 
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 Odcinek od skrzyżowania ul. Bażantów z ul. Radockiego do pętla „Kostuchna” przebiega wzdłuż ul. 

Bażantów. Projektuje się na tym odcinku dwutorową linię tramwajową wydzieloną z jezdni po stronie północnej 

istniejącej ul. Bażantów. Istniejącą ul. Bażantów na tym odcinku przewiduje się do przebudowy w zakresie 

krawędzi północnej jezdni poprzez zabudowę krawężnika drogowego oraz odtworzenie nawierzchni drogowej 

w niezbędnym zakresie. W bezpośrednim sąsiedztwie linii tramwajowej po jej północnej stronie zlokalizowane 

są dwa nowoprojektowane osiedla mieszkaniowe oraz ogródki działkowe. Budowa linii tramwajowej wymaga 

ingerencji w plan zagospodarowania i przeprojektowanie jednego z osiedli mieszkaniowych. Korekta planu 

zagospodarowania polega głównie na skorygowaniu lokalizacji miejsc parkingowych przy osiedlu. 

Pętlę „Kostuchna” przewiduje się zlokalizować pomiędzy ul. Bażantów a ul. Głuszców w przeważającej 

części na działkach obecnie niezagospodarowanych, nieuporządkowanych. Pętla „Kostuchna” zawierać będzie 

tzw. „trójkąt torowy” dla ruchu tramwajowego, pętlę autobusową wraz ze stacją ładowania autobusów o 

napędzie elektrycznym, końcowe i początkowe zintegrowane przystanki autobusowo-tramwajowe, parking 

terenowy dla samochodów osobowych wraz z miejscami postojowymi do ładowania pojazdów elektrycznych, 

parking rowerowy, budynek obsługi podróżnych w tym punkt socjalny dla motorniczych wraz z węzłem 

sanitarnym. Zmiana kierunku ruchu tramwajowego odbywać się będzie poprzez tzw. „trójkąt torowy”. 

Zastosowanie „trójkąta torowego” wynika z ograniczeń terenowych uniemożliwiających budowę pętli 

tramwajowej. Parking terenowy przewiduje się na około 250 miejsc postojowych. W bezpośrednim sąsiedztwie 

pętli „Kostuchna” zlokalizowane jest nowe osiedle mieszkaniowe do którego dojazd realizowany będzie wspólną 

drogą wraz z dojazdem do parkingu terenowego. Za pętlą „Kostuchna” na wysokości skrzyżowania 

ul. Bażantów z ul. Armii Krajowej na wlocie wschodnim tego skrzyżowania przewiduje się budowę dwóch zatok 

autobusowych wraz z korektą chodników umożliwiających dojście do przystanków autobusowych.  

5.2.2.  Wariant alternatywny 

Planowana inwestycja w wariancie alternatywnym jest tożsama z wariantem inwestycynym w znacznym 

zakresie. Różnica w przebiegu wariantu alternatywnego następuje na odcinku od ul. Krynicznej do 

skrzyżowania ul. Bażantów z ul. Radockiego.  

Dwutorową linię tramwajową na długości ul. Krynicznej, ul. Koników Polnych projektuje się wspólnie z 

jezdnią. Po obu stronach drogi występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Po obu stronach 

jezdni projektuje się chodniki oraz zjazdy na posesje.  

Skrzyżowanie ul. Koników Polnych z ul. Radockiego projektuje się jako skrzyżowanie trójwlotowe typu 

”T”, nieskanalizowane. Za skrzyżowaniem ul. Koników Polnych z ul. Radockiego torowisko tramwajowe 

prowadzi się jako wydzielone po zachodniej stronie jezdni ul. Radockiego, torowisko oddzielone jest pasem 

zieleni od jezdni. Po zachodniej stronie torowiska projektuje się chodnik oddzielony ogrodzeniem 

segmentowym. Na wysokości zjazdu z ul. Radockiego na osiedle mieszkaniowe wielorodzinne przed ul. 

Bławatków projektuje się przystanki tramwajowe. Za ul. Bławatków projektuje się zatokę autobusową po 

stronie zachodniej jezdni ul. Radockiego. 

Skrzyżowanie ul. Radockiego z ul. Bażanów projektuje się jako skrzyżowanie trójwlotowe typu ”T”, 

skanalizowane. Na wlocie południowym skrzyżowania ul. Bażantów projektuje się przejście dla pieszych oraz 

przejazd rowerowy. Wlot południowy skrzyżowania łączy bezpośrednio z odrębnym projektem łącznika ul. 

Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach. Na wlocie zachodnim projektuje się przejazd tramwajowy, 
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przejście dla pieszych oraz przed skrzyżowaniem zatokę autobusową po stronie południowej ul. Radockiego. 

Po stronie zachodniej ul. Bażantów projektuje się przystanki tramwajowe.  

6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ŚRODOWISKA ORAZ 

PROGNOZOWANEGO ODDZIAŁYWANIA WARIANTU 

INWESTYCYJNEGO WRAZ Z OKREŚLENIEM DZIAŁAŃ 

OCHRONNYCH 

6.1.  Powierzchnia ziemi i gleby 

6.1.1.  Stan istniejący 

Morfologia terenu 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski według Kondrackiego, teren inwestycji, położony 

jest w granicach następujących jednostek: 

 prowincja  Wyżyny Polskie  

 podprowincja  Wyżyna Śląsko-Krakowska 

 makroregion Wyżyna Śląska 

 mezoregion Wyżyna Katowicka 

Wyżyna Katowicka stanowi środkową część Wyżyny Śląskiej, ma budowę zrębową. Podłoże jej 

budują węglonośne skały karbońskie, na których zalegają dolomity i wapienie środkowego triasu. Od północy 

i wschodu tworzą one zwarte wzniesienia Garbu Tarnogórskiego, wyspowo występują również w południowej 

części wyżyny. Rzeźbę Wyżyny Katowickiej tworzą zrębowe płaskowyże, garby i wzgórza, oddzielone od siebie 

kotlinami zapadliskowymi. W wyżynie tej wyodrębniono płaskowyż Bytomsko – Katowicki, Zrąb Mikołowski, 

Kotlinę Mysłowicką i Wysoczyzną Dąbrowską.  
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Rysunek 6.1.1 Lokalizacja terenu inwestycji na tle mezoregionu Wyżyna Katowicka 
(źródło: opracowanie własne) 

Warunki geologiczne 

Pod względem geologicznym, teren inwestycji, położony jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. 

Podłoże zbudowane jest ze skał paleozoicznych: łupki, piaskowce, zlepieńce z pokładami węgla należącymi do 

karbonu górnego. Na utworach karbonu górnego zalegają węglanowe osady triasu wykształcone w postaci 

dolomitów, wapieni i margli. Czwartorzęd reprezentowany jest przez gliny zwałowe oraz pisaki i żwiry 

plejstocenu i holocenu. Stratygraficznie najmłodsze ogniwo stanowią utwory antropogeniczne: mieszanina 

gruntów mineralnych – piasków, glin skał oraz odpadów industrialnych – łupki, żużle. 

Pierwotna rzeźba terenu inwestycji została przeobrażona w wyniku działalności człowieka. Gleby 

występujące na terenach mocno zabudowanych, ze względu na ich antropogeniczny charakter cechują się 

brakiem naturalnych poziomów genetycznych, zaś ukształtowana warstwa próchnicza jest niejednorodna pod 

względem właściwości fizykochemicznych i składu mineralnego. 

Gleby 

W obszarze planowanej inwestycji znajdują się następujące kompleksy gleb ornych: kompleks żytni 

słaby, kompleks zbożowo-pastewny słaby, kompleks zbożowo-pastewny mocny, kompleks żytni dobry, 

kompleks pszenny wadliwy. 

W obrębie ww. kompleksów przydatności rolniczej gleb ornych stwierdzono występowanie 

następujących typów gleb: rędziny brunatne, gleby bielicowe i pseudobielicowe oraz gleby brunatne 

wyługowane i kwaśne.  
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Wśród użytków zielonych można wyróżnić użytki zielone średnie wykształcone w obrębie czarnych 

ziemi zdegradowanych i gleb szarych. 

Ponadto teren inwestycji w znacznej części przebiega przez tereny zabudowane oraz nieużytki rolnicze, 

zbudowane z gleb o niewykształconym profilu glebowym. Ze względu na ich antropogeniczny charakter 

cechują się brakiem naturalnych poziomów genetycznych, zaś ukształtowana warstwa próchnicza jest 

niejednorodna pod względem właściwości fizykochemicznych i składu mineralnego.  

Planowana inwestycja przebiega także przez tereny leśne. 

Przebieg wariantów obwodnicy na tle kompleksów przydatności rolniczej gleb oraz typów gleb 

przedstawiono na rysunku poniżej. 

Rysunek 6.1.2 Przebieg wariantów obwodnicy na tle kompleksów przydatności rolniczej gleb oraz typów gleb 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB 

Warunki górnicze 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach następujących złóż surowców naturalnych: 
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 złoża węgla kamiennego „Murcki” (złoże zagospodarowane), 

 złoża metanu pokładów węgli „Murcki głębokie” (złoże zagospodarowane), 

 złoża węgla kamiennego „Staszic” (złoże zagospodarowane), 

 złoża węgla kamiennego „Wujek-część Stara Ligota” (złoże eksploatowane okresowo). 

 złoża metanu pokładów węgli MPW „Paniowy-Mikołów-Panewniki (złoże rozpoznane wstępnie). 

 

6.1.2.  Prognozowane oddziaływania 

6.1.2.1.  Faza realizacji 

Bezpośrednie oddziaływanie w fazie realizacji inwestycji na powierzchnię ziemi, w tym gleby będzie 

lokalne. Oddziaływanie to ograniczy się do terenu inwestycji i nie ujawni się poza jego granicami. 

Faza realizacji inwestycji może spowodować następujące formy oddziaływań: 

 trwałe zajęcie pasa terenu przeznaczonego pod budowę nowej infrastruktury drogowej, czego 

skutkiem będzie usunięcie wierzchniej (0,2 – 0,4 m) warstwy humusu, 

 naruszenie powierzchni ziemi związane z wykonywanymi pracami ziemnymi (wykopy), 

 zniekształcenie struktury gleby w wyniku jej zagęszczenia i silnego ugniecenia, 

 potencjalne zanieczyszczenie środowiska gruntowego substancjami niebezpiecznymi. Do 

zanieczyszczenia może dojść w wyniku: 

o wycieku substancji ze źle konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urządzeń 

i samochodów, 

o przenikania szkodliwych substancji do gleby, na skutek niewłaściwego składowania 

materiałów budowlanych oraz niewłaściwego zabezpieczenia baz sprzętu budowlanego, a 

także na skutek pozostawienia lub przypadkowego zakopania w gruncie materiałów 

niebezpiecznych dla środowiska (np. wszelkiego rodzaju odpady). 

Zastosowanie praktyk opisanych w rozdziale 6.1.3 niniejszego dokumentu pozwoli na minimalizację 

niekorzystnego wpływu realizacji inwestycji na powierzchnię ziemi, w tym gleby. 

6.1.2.2.  Faza eksploatacji 

Potencjalnym zagrożeniem w trakcie użytkowania drogi jest możliwość zanieczyszczenia gleb 

występujących w jej bezpośrednim sąsiedztwie przez substancje przenoszone powietrzem oraz wodami 

spływającymi z nawierzchni drogi. 

Do podstawowych substancji emitowanych podczas użytkowania drogi można zaliczyć: 

 zanieczyszczenia gazowo-pyłowe pochodzące ze spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających 

się po drodze: tlenki azotu, tlenek węgla, tlenki siarki, węglowodory, benzen, pył, 

 zanieczyszczenia w spływach opadowych: zawiesiny, różnego rodzaju substancje olejowe, w tym 

węglowodory ropopochodne, metale ciężkie, chlorki Na, Mg, Ca, 

 odpady (odpady komunalne, fragmenty pojazdów). 
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Ze względu na projektowany system odwodnienia oraz podczyszczania zanieczyszczonych spływów 

opadowych, nie przewiduje się aby spływy opadowe z drogi negatywnie wpływały na jakość gleb 

występujących w bezpośrednim sąsiedztwie drogi w trakcie jej użytkowania.  

Potencjalne niekorzystne oddziaływania inwestycji w fazie eksploatacji będą ograniczone przy 

zastosowaniu praktyk opisanych w rozdziale 6.1.3 niniejszego dokumentu. 

6.1.2.3.  Faza likwidacji 

Przewiduje się, iż wpływ fazy likwidacji przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, w tym gleby będzie 

analogiczny jak dla fazy realizacji. Oddziaływania będą miały charakter lokalny i krótkoterminowy – ustaną po 

zakończeniu robót. 

6.1.3.  Działania ochronne 

6.1.3.1.  Faza realizacji 

Wytyczne mające na celu minimalizację negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na 

powierzchnię ziemi, w tym gleby są następujące: 

1. zaplecze budowy, w tym: składy materiałów, park maszyn, miejsca magazynowania odpadów, 

zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego 

powierzchni; przyjąć minimalną szerokość pasa robót tak, aby naruszeniu/zniszczeniu uległa jak 

najmniejsza powierzchnia gleb, a teren przeznaczony pod zaplecze budowy zabezpieczyć w sposób 

uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do ziemi, poprzez jego utwardzenie (np. 

z pomocą płyt betonowych) i uszczelnienie (np. za pomocą geomembrany), bądź wykorzystanie w tym 

celu wcześniej przekształconych i utwardzonych powierzchni, 

2. wyeliminować wkraczanie ciężkiego sprzętu na tereny przyległe do przebiegu drogi, leżące poza 

wyznaczonym zakresem inwestycji, zapleczem budowy oraz drogami dojazdowymi, 

3. drogi dojazdowe do obsługi placu budowy wytyczyć w oparciu o istniejącą sieć szlaków 

komunikacyjnych oraz wykonaną w pasie drogowym przedsięwzięcia drogę technologiczną 

z uwzględnieniem oszczędnego korzystania z terenu, 

4. stosować materiały budowlane spełniające odpowiednie standardy jakościowe, 

5. odpowiednio dbać o stan techniczny maszyn budowlanych i taboru samochodowego, celem 

wyeliminowania potencjalnego wycieku szkodliwych substancji do gruntu, 

6. usunięta w trakcie wykonywania wykopów gleba powinna być składowana w ich pobliżu w formie 

nasypów bądź pryzm. Po zakończeniu prac, warstwa usuniętej gleby powinna zostać wykorzystana 

w maksymalny sposób przy pracach wykończeniowych, 

7. ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz zapewnić ich 

systematyczny wywóz, 

8. zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym minimalizować 

ich ilość, magazynować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w 

warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń oraz zapewnić 
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ich ponowne wykorzystanie bądź ich sukcesywny odbiór przez podmioty posiadające stosowne 

zezwolenie w tym zakresie. 

9. należy bezwzględnie egzekwować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy BHP. 

Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia związana z przestrzeganiem ostrych reżimów technologicznych, 

zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu i materiałów budowlanych oraz zastosowanie opisanych w niniejszym 

rozdziale rozwiązań minimalizujących możliwe negatywne oddziaływanie inwestycji na etapie jej realizacji, 

spowoduje zmniejszenie negatywnego oddziaływania na powierzchnię ziemi, w tym gleby. 

6.1.3.2.  Faza eksploatacji 

Wytyczne mające na celu minimalizację negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na 

powierzchnię ziemi, w tym gleby są następujące: 

1. stosowanie do utrzymania dróg w okresie zimowym środków chemicznych nie szkodzących terenom 

zielonym i zadrzewionym  

2. systematyczne oczyszczanie drogi 

3. utrzymywanie w sprawności technicznej systemu odwodnienia, w tym w szczególności: 

 z systematycznym oczyszczaniem urządzeń podczyszczających z odpadów, 

 z systematycznym wykaszaniem traw, 

 z systematycznym usuwaniem odpadów, 

4. racjonalna gospodarka odpadami zgodnie z zaleceniami opisanymi w rozdziale 6.5.1.2. 

6.1.3.3.  Faza likwidacji 

W fazie likwidacji zaleca się stosowanie działań ochronnych wyszczególnionych dla fazy realizacji 

przedsięwzięcia. 

6.2.  Wody powierzchniowe i podziemne 

6.2.1.  Stan istniejący 

Wody powierzchniowe 

Planowane przedsięwzięcie pod względem administracji wodnej, znajduje się w dorzeczu Wisły, 

w regionie wodnym Małej Wisły oraz w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Górnej Odry administrowanym 

przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Teren inwestycji zlokalizowany jest w zlewni rzeki 

Kłodnicy i Małej Wisły. 

Obszary wybrzeży i środowisko morskie 

Teren inwestycji znajduje się w znacznej odległości od obszarów wybrzeży i środowiska morskiego. 

Wody płynące 
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W poniższej tabeli oraz na rysunku przedstawiono cieki przecinające przedmiotową inwestycję. 

Tabela 6.2.1 Wykaz cieków przecinających przedmiotową inwestycję 

Źródło: opracowanie własne na podstawie RZGW w Gliwicach 

l.p. Nazwa cieku km linii tramwajowej (W1, W2) 

1. Kłodnica 0+173 

2. Dopływ w Ochojcu 2+365 

3. Ślepotka 3+035 
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Rysunek 6.2.1 Cieki przecinające przedmiotową inwestycję 
(Źródło: opracowanie własne na podstawie RZGW Gliwice) 

Zbiorniki wód śródlądowych, ujścia rzek, rozlewiska 

Na podstawie informacji otrzymanych od RZGW Gliwice w buforze 500 m od planowanej inwestycji 

znajduje się zbiornik wodny bez nazwy, który nie stanowi odrębnej JCWP jeziornych oraz nie przecina terenu 

inwestycji.  

Tabela 6.2.2 Zbiorniki wodne zlokalizowane w buforze 500 m od terenu inwestycji 

L.P 
Nazwa 

zbiornika 
Gmina/ 
Powiat 

Najbliższa odległość 
od torowiska linii 
tramwajowej [m] 

Km linii  
(W1, W2) 

Strona 

1.  Bez nazwy Katowice ~ 427 1+800 lewa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie RZGW w Gliwicach 

Jednolite Części Wód Powierzchniowych 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) 

Kłodnica do Promnej (bez) (kod PLRW60006116159) oraz Mleczna (kod PLRW20006211889). 
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Tabela 6.2.3 Ogólna charakterystyka stanu JCWP  

Numer i nazwa JCWP 
Kłodnica do Promnej (bez) 

PLRW60006116159 
Mleczna 

PLRW20006211889 

Nazwa cieku istotnego w ramach JCWP 
kolidującego z inwestycją 

Kłodnica do Promnej Brak kolizji 

Typ JCWP 6 6 

Status JCWP Naturalna część wód Silnie zmieniona część wód 

Ocena stanu JCWP wg aktualizacji Planu 
Gospodarki Wodami 

Zły Zły 

Czy JCWP jest monitorowana Tak Tak 

Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego 
Kłodnica - poniżej ujścia 

Jamny 
Mleczna - ujście do Gostyni 

Klasa elementów biologicznych za 2015 
r. 

IV IV 

Klasa elementów hydromorfologicznych 
za 2015 r. 

II II 

Klasa elementów fizykochemicznych za 
2015 r. 

II PPD 

Stan/Potencjał ekologiczny wg WIOŚ za 
2015 r. 

Słaby Słaby 

Stan chemiczny  wg WIOŚ za 2015 r. PSD Brak danych 

Cel środowiskowy dla JCWP 
wg Planu Gospodarki Wodami 

Dobry stan ekologiczny, dobry 
stan chemiczny 

Dobry potencjał ekologiczny, 
dobry stan chemiczny 

Typ odstępstwa wraz z terminem 

osiągnięcia dobrego stanu 

Przedłużenie terminu 
osiągnięcia celu 

środowiskowego do 2027 r., ze 
względu na brak możliwości 

technicznych 

Przedłużenie terminu 
osiągnięcia celu 

środowiskowego do 2027 r., 
ze względu na brak 

możliwości technicznych, 
ustalenie celów mniej 

rygorystycznych, 
dysproporcjonalne koszty 

Powierzchnia zlewni JCWP [km2] 77,03 110,80 

Objaśnienia: II – stan/potencjał dobry, IV – stan/potencjał słaby, PSD – poniżej stanu dobrego, PPD – poniżej potencjału 
dobrego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie aktualizacji Planów Gospodarki Wodami  

Jednolite części wód jeziornych 

W buforze 500 m nie stwierdzono Jednolitych Części Wód Jeziornych. Wyklucza się zatem jakiekolwiek 

oddziaływanie na charakter tych wód, stan ilościowy i jakościowy. 

Jednolite części wód przybrzeżnych 

Jednolite Części Wód Przybrzeżnych znajdują się w znacznej odległości od terenu inwestycji. Wyklucza 

się zatem jakiekolwiek oddziaływanie na charakter tych wód, stan ilościowy i jakościowy. 
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Ujęcia Wód Powierzchniowych oraz strefy ochronne ujęć 

Na przedmiotowym terenie brak jest ujęć wód powierzchniowych oraz stref ochronnych ujęć wód. 

Obszary wodno-błotne (mokradła)  

W granicach przedmiotowego zakresu inwestycji nie stwierdzono występowania obszarów wodno-

błotnych. 

Obszary chronione w rozumieniu art. 317 ustawy – Prawo Wodne 

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz obszarów chronionych dla poszczególnych jednolitych części 

wód zlokalizowanych w obrębie planowanej inwestycji. 
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Tabela 6.2.4 Wykaz obszarów chronionych w rozumieniu art. 317 ust. 4 ustawy – Prawo Wodne w obrębie planowanej inwestycji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami 

 

Lp. JCWP 

Obszary chronione 

JCW 
przeznaczone do 

poboru wody 
pitnej (wody 

powierzchniowe) 

JCW 
przeznaczone do 

poboru wody 
pitnej (wody 
podziemne) 

Przeznaczone 
do ochrony 
gatunkowej 

zwierząt 
wodnych o 
znaczeniu 

gospodarczym 

Przeznaczone 
do celów 

rekreacyjnych, 
w tym 

kąpieliskowych 

Wrażliwe na 
eutrofizacje 
wywołaną 

zanieczyszczeni
ami 

pochodzącymi 
od źródeł 

komunalnych 

-  

teren całego 
kraju 

Obszary 
szczególnego 
narażenia na 

związki azotu, 
ze źródeł 
rolniczych 

(OSN – obszar 
szczególnego 

narażenia) 

Przeznaczone 
do ochrony 
siedlisk lub 
gatunków 
ujętych w 
ustawie o 
ochronie 

przyrody, dla 
których 

poprawa bądź 
utrzymanie 

stanu wód jest 
ważnym 

elementem w 
ich ochronie 

1.  
Kłodnica do 

Promnej (bez) 
PLRW60006116159 

NIE 
TAK w ramach 
PLGW6000129 

Nie wyznaczono NIE TAK Nie wyznaczono TAK 

2.  
Mleczna 

PLRW20006211889 
NIE 

TAK w ramach 
PLGW2000145 

Nie wyznaczono NIE TAK Nie wyznaczono NIE 



Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

  „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej  
od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.”  

 

56 
 

Zagrożenia ryzykiem wystąpienia powodzi 

Na podstawie danych uzyskanych z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w poniższych 

tabelach oraz na rysunkach wskazano obszary narażone na ryzyko powodzi, które przecina przedmiotowa 

inwestycja z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi raz na 100 lat (Q1%), raz na 10 lat (Q10%) i raz na 

500 lat (Q0,2%). 

Tabela 6.2.5  Wykaz odcinków linii tramwajowej przecinające obszary narażone na ryzyko wystąpienia 

powodzi 10-, 100- i 500-letniej 

L.p. 
Odcinek linii tramwajowej narażony na ryzyko wystąpienia powodzi 

10-letniej (p=10%) 100-letniej (p=1%) 500-letniej (p=0,2%) 

1.  
Kilometr linii  
(W1 i W2) 

Długość 
odcinka 

(W1 i W2) 

Kilometr linii 
(W1 i W2) 

Długość odcinka 
(W1 i W2) 

Kilometr linii 
(W1 i W2) 

Długość 
odcinka 

(W1 i W2) 

2.  
0+138 – 0+143 ~5 m 

0+138 – 
0+143 

~5 m 
0+138 – 
0+143 

~5 m 

Źródło: opracowanie własne na podstawie RZGW w Gliwicach 

Na pozostałym analizowanym odcinku nie zidentyfikowano obszarów zagrożenia ryzykiem wystąpienia 

powodzi. 

 

Rysunek 6.2.2 Obszary narażone na ryzyko powodzi, w buforze 500 m od linii tramwajowej, z prawdopodobieństwem 
wystąpienia powodzi raz na 100 lat (Q1%), raz na 10 lat (Q10%) i raz na 500 lat (Q0,2%). 
(Źródło: opracowanie własne na podstawie RZGW w Gliwicach) 
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Wody podziemne 

Obszar Katowic znajduje się w śląsko-krakowskim regionie hydrogeologicznym, subregionie 

górnośląskim. Na terenie Katowic można wydzielić kilka kompleksów wodonośnych: w neogenie, triasie 

i karbonie. Piętro wodonośne czwartorzędu (neogen) nie tworzy ciągłej pokrywy i związane jest z piaszczysto-

żwirowymi oraz piaszczysto-pylastymi osadami międzymorenowymi, rzeczno-lodowcowymi i rzecznymi. Pietro 

wodonośne triasu związane jest z wapieniami, wapieniami marglistymi i marglami dolomitycznymi (piętro nie 

jest ujmowane na terenie Katowic). W piętrze wodonośnym karbonu (Pietro użytkowe), kompleksy 

hydrogeologiczne utożsamiane są z seriami lito stratygraficznymi: kompleks wodonośny w krakowskiej serii 

piaskowcowej oraz kompleks wodonośny górnośląskiej serii piaskowcowej. Zasilanie poziomów wodonośnych 

karbonu odbywa się na wychodniach poprzez przepuszczalny nadkład (L. Razowska-Jaworek, 2007). 

Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) 

Analizowany teren inwestycji położony jest w granicach JCWPd: PLGW6000129 oraz PLGW2000145. 

Ocenę stanu wód JCWPd przedstawiono w poniższej tabeli. Karty charakterystyk przedmiotowych JCWPd 

stanowią załącznik 6.2.1. 

Tabela 6.2.6  Ocena stanu wód JCWPd 

Nr JCWPd PLGW6000129 PLGW2000145 

Ocena stanu chemicznego wg 
Planu Gospodarowania Wodami 

dobry dobry 

Ocena stanu ilościowego wg 
Planu Gospodarowania Wodami 

słaby słaby 

Stan ogólny wg Planu 
Gospodarowania Wodami 

słaby słaby 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia 
celów środowiskowych 

zagrożona zagrożona 

Cel środowiskowy wg Planu 
Gospodarowania Wodami 

dobry stan chemiczny, ochrona 
stanu ilościowego przed dalszym 

pogorszeniem 

dobry stan chemiczny, ochrona 
stanu ilościowego przed dalszym 

pogorszeniem 

Źródło: opracowanie własne 

Lokalizację przedsięwzięcia na tle JCWPd przedstawia rysunek poniżej. 
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Rysunek 6.2.3 Lokalizacja terenu inwestycji na tle JCWPd 
(Źródło: opracowanie własne) 

Ujęcia wód podziemnych oraz strefy ochronne ujęć 

Na przedmiotowym terenie brak jest ujęć wód podziemnych oraz stref ochronnych ujęć wód. 

Podtopienia 

Przedmiotowy teren znajduje się poza terenami zagrożonymi wystąpieniem podtopień. 

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) i obszary ochronne 

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

oraz obszarów ochronnych wód śródlądowych.  
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Rysunek 6.2.4 Lokalizacja terenu inwestycji na tle GZWP 
(Źródło: opracowanie własne) 

6.2.2.  Prognozowane oddziaływania 

6.2.2.1.  Faza realizacji 

Na etapie realizacji prac oddziaływanie na środowisko wodne ograniczy się do pasa drogowego 

i torowiska tramwajowego oraz miejsc przeznaczonych pod zaplecze budowy, bazy materiałowo-magazynowe 

oraz parking maszyn.  

Faza realizacji inwestycji może spowodować następujące formy oddziaływań: 

 okresowe zjawisko erozji wietrznej powodującej wywiewanie cząstek gleby oraz erozji wodnej 

powodującej wymywanie cząstek gleby związane z usunięciem górnej warstwy gleby, 

 okresowe zmiany w stosunkach wodnych wynikające z czasowego zakłócenia spływu wód opadowych 

i roztopowych, bądź konieczności odwodnienia wykopów, 
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 zamulenie i zmącenie wód, wskutek prac w rejonie cieków, 

 potencjalne zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego substancjami niebezpiecznymi.  

Do zanieczyszczenia może dojść w wyniku: 

 wycieku substancji ze źle konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urządzeń 

i samochodów, 

 przenikania szkodliwych substancji do gleby i wód na skutek niewłaściwego składowania materiałów 

budowlanych oraz niewłaściwego zabezpieczenia baz sprzętu budowlanego, a także na skutek 

pozostawienia lub przypadkowego zakopania w gruncie materiałów niebezpiecznych dla środowiska 

(np. wszelkiego rodzaju odpady), 

 przenikanie szkodliwych substancji do gleby i wód na skutek nieodpowiedniej gospodarki ściekami 

bytowymi i niewłaściwej gospodarki odpadami. 

O wielkości, jak i o zasięgu zanieczyszczenia wód decyduje ilość oraz rodzaj substancji, która może się 

do nich przedostać. Im większy ładunek zanieczyszczeń, tym większy zasięg oddziaływania. W miarę oddalania 

się od źródła zanieczyszczenia (ogniska zanieczyszczeń) oraz dopływu czystych wód oddziaływanie na jakość 

wód powierzchniowych będzie się zmniejszać. W przypadku wód podziemnych zasięg zanieczyszczenia również 

uzależniony jest od oddalenia od źródła oraz dopływu czystych wód, ale także od naturalnej izolacji poziomu 

wodonośnego oraz rozkładu ciśnień. 

Oddziaływania fazy realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, co oznacza, że po zakończeniu 

robót budowlanych ustaną.  

Podczas prac budowlanych powstawać będą ścieki bytowe, pochodzące z sanitariatów dla pracowników. 

Ścieki te będą gromadzone w przenośnych zbiornikach bezodpływowych i sukcesywnie opróżniane i wywożone 

na oczyszczalnię ścieków w celu ich unieszkodliwienia. Przy zastosowaniu szczelnych zbiorników 

bezodpływowych oraz sukcesywnym ich opróżnianiu powstające w fazie realizacji ścieki bytowe nie będą 

stanowić bezpośredniego zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. 

6.2.2.2.  Faza eksploatacji 

Na etapie eksploatacji oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne wiązać się będzie 

przede wszystkim z odprowadzaniem ścieków o charakterze wód opadowych i roztopowych. Komunikacja 

tramwajowa, ze względu na źródło zasilania (tabor elektryczny), nie stanowi źródła zanieczyszczenia 

środowiska wodnego. W odniesieniu do układu drogowego, oddziaływanie na etapie eksploatacji należy 

rozpatrywać pod kątem ilościowym oraz jakościowym.  

Oddziaływanie jakościowe 

Do czynników powodujących powstanie potencjalnego źródła zanieczyszczenia środowiska gruntowo-

wodnego, na etapie użytkowania drogi, można zaliczyć: 

 ruch pojazdów, w wyniku czego dochodzi do emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych np.: gazy i pyły 

związane ze spalaniem paliwa w silnikach samochodowych, pyły powstające w wyniku zużycia 

nawierzchni jezdni, ścierania opon samochodowych, klocków hamulcowych i innych części pojazdów. 

Emisja ta stanowi pośrednie i potencjalne oddziaływanie na środowisko wodne; 
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 opady atmosferyczne będące przyczyną powstawania wód opadowych i roztopowych, które spływając 

ze szczelnej nawierzchni drogi mogą ulec zanieczyszczeniu. Emisja zanieczyszczonych spływów 

deszczowych stanowi bezpośrednie i potencjalne oddziaływanie na środowisko wodne; 

 zimowe utrzymanie drogi, w wyniku czego dochodzi do emisji środków chemicznych służących 

do zwalczania śliskości nawierzchni drogowej (NaCl, MgCl2, CaCl2). Emisja ta stanowi bezpośrednie 

i potencjalne oddziaływanie na środowisko wodne; 

 sytuacje awaryjne związane np. z wyciekiem substancji szkodliwych dla środowiska. Sytuacje awaryjne 

stanowią bezpośrednie i potencjalne oddziaływanie na środowisko wodne. 

Głównymi wskaźnikami zanieczyszczeń, normowanymi, a więc dającymi podstawę do oceny jakości 

spływów opadowych z dróg, są zawiesiny ogólne i węglowodory ropopochodne. Zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U., poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego, wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacyjne pochodzące z powierzchni szczelnej dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, 

a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha w ilości jaka powstanie z opadów o natężeniu co najmniej 15 

l/s ha powierzchni szczelnej mogą być wprowadzone do wód lub do ziemi o ile nie zawierają substancji 

zanieczyszczających w ilościach przekraczających: 

 100 mg/l zawiesin ogólnych, 

 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. 

Prognozowane stężenia substancji w wodach opadowych spływających z powierzchni utwardzonej 

przedmiotowej drogi przedstawiono w poniższej tabeli. Obliczenia dokonano zgodnie z metodyką 

przedstawioną w rozdziale 4.1.  
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Tabela 6.2.7 Prognozowane stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych spływających 

z przedmiotowych odcinków drogi – prognoza 2033 r. – wariant realizacyjny 

Nr odcinka Rodzaj terenu 
Liczba 
pasów 
ruchu 

Natężenie 
ruchu 

[poj./dobę] 

Stężenie zanieczyszczeń 

zawiesiny 
ogólnej 
[mg/l] 

osadnik 
węglowodorów 
ropopochodnyc

h [mg/l] 
separator 

Odcinek nr 1 
 (Rzepakowa [DP 6449S] 
– ul. Warzywna – ul. 
Żytnia) 

Teren zabudowany 2 34522 493 TAK 40 TAK 

Odcinek nr 2  
(Rzepakowa [DP 6449S] 
– ul. Kolejowa [DK 81]) 

Teren zabudowany 2 66153 565 TAK 45 TAK 

Odcinek nr 3  
(Szenwalda – proj. droga) 

Teren 
niezabudowany 

2 22226 367 TAK 29 TAK 

Odcinek nr 4  
(Ziołowa [DP 6559S] –  
ul. Cegielnia Murcki) 

Teren 
niezabudowany 

2 28125 386 TAK 31 TAK 

Odcinek nr 5 
(Kryniczna – proj. droga) 

Teren 
niezabudowany 

2 11005 301 TAK 24 TAK 

Odcinek nr 6  
(Radockiego [DP 6511S] 
– ul. Bażantów – proj. 
droga) 

Teren 
niezabudowany 

2 22623 365 TAK 29 TAK 

Odcinek nr 7  
(Armii Krajowej [DP 
6402S] – ul. Bażantów) 

Teren zabudowany 2 42933 546 TAK 44 TAK 

Źródło: zgodnie z metodyką zawartą w Polskiej Normie PN-S-02204:1997 „Drogi Samochodowe. Odwodnienie Dróg”  

Na podstawie przeprowadzonej analizy (Tabela 6.2.7), stwierdza się występowanie przekroczeń 

dopuszczalnych stężeń zawiesiny i węglowodorów ropopochodnych. W związku z powyższym należy 

zastosować urządzenia podczyszczające w formie osadników i separatorów. 

Tabela 6.2.8 Prognozowane stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych spływających z przedmiotowych 

odcinków drogi – prognoza 2033 r. – wariant alternatywny 

Nr odcinka Rodzaj terenu 
Liczba 
pasów 
ruchu 

Natężenie 
ruchu 

[poj./dobę] 

Stężenie zanieczyszczeń 

zawiesiny 
ogólnej 
[mg/l] 

osadnik 
węglowodorów 
ropopochodnyc

h [mg/l] 
separator 

Odcinek nr 1 
(Rzepakowa [DP 6449S] 
– ul. Warzywna – ul. 
Żytnia) 

Teren zabudowany 2 32583 484 TAK 39 TAK 

Odcinek nr 2  
(Rzepakowa [DP 6449S] 
– ul. Kolejowa [DK 81]) 

Teren zabudowany 2 64054 563 TAK 45 TAK 

Odcinek nr 3  
(Szenwalda – proj. 
droga) 

Teren 
niezabudowany 

2 13702 314 TAK 25 TAK 

Odcinek nr 4 
(Ziołowa [DP 6559S] – ul. 
Cegielnia Murcki) 

Teren 
niezabudowany 

2 19207 347 TAK 28 TAK 

Odcinek nr 5  
(Kryniczna – proj. droga) 

Teren 
niezabudowany 

2 3266 111 TAK 9 NIE 
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Nr odcinka Rodzaj terenu 
Liczba 
pasów 
ruchu 

Natężenie 
ruchu 

[poj./dobę] 

Stężenie zanieczyszczeń 

zawiesiny 
ogólnej 
[mg/l] 

osadnik 
węglowodorów 
ropopochodnyc

h [mg/l] 
separator 

Odcinek nr 6  
(Radockiego [DP 6511S] 
– ul. Bażantów – proj. 
droga) 

Teren zabudowany 2 23030 439 TAK 35 TAK 

Odcinek nr 7  
(Armii Krajowej [DP 
6402S] – ul. Bażantów) 

Teren 
zabudowany 

2 43634 519 TAK 42 TAK 

Źródło: zgodnie z metodyką zawartą w Polskiej Normie PN-S-02204:1997 „Drogi Samochodowe. Odwodnienie Dróg”  

Na podstawie przeprowadzonej analizy (Tabela 6.2.8), stwierdza się występowanie przekroczeń 
dopuszczalnych stężeń zawiesiny i węglowodorów ropopochodnych. W związku z powyższym należy 

zastosować urządzenia podczyszczające w formie osadników i separatorów. 

Oddziaływanie ilościowe 

Oddziaływanie ilościowe związane będzie z okresowym zwiększeniem natężenia przepływów w ciekach 

powierzchniowych będących odbiornikami wód opadowych z drogi oraz zmniejszeniem zasilania wód 

gruntowych. Powodem wystąpienia tych zjawisk będzie uszczelnienie fragmentu zlewni pod projektowaną 

drogę (zwiększenie spływu powierzchniowego). Szacunkowa ilość spływów deszczowych pochodzących 

z przedmiotowej drogi wyniesie około 2000 l/s dla wariantu I oraz 1920 l/s dla wariantu II.  

6.2.2.3.  Faza likwidacji 

Przewiduje się, iż wpływ fazy likwidacji przedsięwzięcia na środowisko wodne będzie analogiczny jak dla 

fazy realizacji. Oddziaływania będą miały charakter lokalny i krótkoterminowy – ustaną po zakończeniu robót. 

6.2.2.4.  Analiza wpływu realizacji inwestycji na JCW 

Analiza wpływu na Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWP) 

Czynniki oddziaływania przedsięwzięcia będą miały wpływ na następujące elementy jakości wód: 

 makrofity/fitobentos – krótkotrwałe – chwilowe pogorszenie stanu na odcinku budowy obiektów 

inżynieryjnych oraz prac w obrębie cieków, 

 makrozoobentos – krótkotrwałe – chwilowe pogorszenie stanu na odcinku budowy obiektów 

inżynieryjnych oraz prac w obrębie cieków, poprzez ewentualne negatywne oddziaływanie zawiesiny,  

 ryby – krótkotrwałe – chwilowe pogorszenie warunków tlenowych z uwagi na możliwy wzrost 

zawiesiny ogólnej na odcinku budowy obiektów inżynieryjnych oraz prac w obrębie cieków; mogą 

występować zakłócenia w migracji organizmów wodnych, 

 warunki morfologiczne – chwilowe pogorszenie struktury strefy nadbrzeżnej na odcinku budowy 

obiektów inżynieryjnych; może wystąpić chwilowe zaburzenie przepływu wód w trakcie prac, 

polegającym na zwiększeniu lub zmniejszeniu prędkości przepływu lub na podpiętrzeniu wody 

związanym z pracami w obrębie cieków, 

 zawiesina ogólna – powstawać może w trakcie prowadzenia prac oraz utrzymywać się przez krótki 
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okres po wykonaniu robót,  

 tlen rozpuszczony – zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie na etapie realizacji robót. 

Planowane prace budowlane nie wpłyną w efekcie końcowym negatywnie na stan jakościowy i ilościowy 
wód powierzchniowych. Nie dojdzie do przekształceń charakterystyk hydromorfologicznych cieków, 

biologicznych i fizykochemicznych w takim stopniu aby zostały naruszone cele środowiskowe analizowanych 

JCWP. Projektowany zakres prac nie naruszy istniejącego stanu/potencjału ekologicznego analizowanych 
JCWP, ani nie spowoduje przesunięcia w czasie wyznaczonych celów środowiskowych dla JCWP. 

Analiza wpływu na Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) 

Wpływ na parametry chemiczne  

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się ze stosowaniem substancji (np. chlorek Mg, Ca, Na) 

wywołujących efekt zasolenia środowiska wodnego. W przypadku funkcjonowania drogi, w okresie zimy, 

stosowane będą środki chemiczne do zwalczania śliskości jezdni. Ilość oraz rodzaj stosowanych środków będzie 

zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków 

stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., 

Nr 230, poz. 1960). Z uwagi na krótkoterminowe stosowanie środków chemicznych do zwalczania śliskości 

jezdni, nie przewiduje się pogorszenia stanu chemicznego JCWPd. 

Podczas realizacji inwestycji może dojść do zanieczyszczenia wód gruntowych (np. w wyniku wycieku 

substancji niebezpiecznych z maszyn budowlanych), będą to jednak sytuacje incydentalne ograniczone do 

zaplecza budowy. Dzięki zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających jak np. odpowiednia 

lokalizacja zaplecza budowy, zabezpieczenie zaplecza budowy przed przedostaniem się do gruntu substancji 

szkodliwych (np. zabezpieczenie terenu geowłókniną), sytuacje te będą skutecznie wyeliminowane. 

Wpływ na parametry ilościowe  

Inwestycja nie będzie związana z poborem wód podziemnych, zarówno na etapie realizacji jak 

i eksploatacji. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie wiąże się ze zmianą kierunków krążenia wody. 

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie na zmianę zasobów wód podziemnych. 

Zarówno realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej drogi nie wpłynie na pogorszenie 

elementów jakościowych i ilościowych JCWP i JCWPd. 

6.2.3.  Działania ochronne 

6.2.3.1.  Faza realizacji 

Skutecznym zabiegiem minimalizującym negatywne oddziaływania na etapie realizacji inwestycji jest 

właściwa organizacja robót i placu budowy. Odpowiedzialność w tym zakresie spada na wykonawcę robót, 

który powinien sporządzić projekt organizacji prac i placu budowy uwzględniając odpowiednie jego 

zabezpieczenia. 

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania przedmiotowej drogi na środowisko wodne, należy: 

1. zaplecze budowy, w tym: składy materiałów, park maszyn, miejsca magazynowania odpadów 

lokalizować w odległości co najmniej 50 m od cieków, jednak w granicach wyznaczonego zakresu 

inwestycji oraz poza obszarami zagrożenia powodziowego,  
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2. zaplecze budowy, w tym: składy materiałów, park maszyn, miejsca magazynowania odpadów, 

zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do ziemi, poprzez 

utwardzenie (np. z pomocą płyt betonowych) i uszczelnienie (np. za pomocą geomembrany), 

3. w przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów, wody pochodzące z ich 

odwodnienia przed wprowadzeniem do cieku, w celu zminimalizowania jego potencjalnego 

zamulenia i zanieczyszczenia, poddać mechanicznemu podczyszczeniu z zawiesiny np. przy 

zastosowaniu osadników, 

4. ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz zapewnić 

ich systematyczny wywóz, 

5. zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość, magazynować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego 

celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 

zanieczyszczeń oraz zapewnić ich ponowne wykorzystanie bądź ich sukcesywny odbiór przez 

podmioty posiadające stosowne zezwolenie w tym zakresie, 

6. zapewnić sprawne odwodnienie terenów linii tramwajowej i dróg, bez powodowania zalewisk 

i zastoisk wodnych w celu minimalizacji zaburzenia spływów powierzchniowych i zmiany 

stosunków wodnych. 

Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia związana z przestrzeganiem ostrych reżimów technologicznych, 

zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu i materiałów budowlanych oraz zastosowanie opisanych w niniejszym 

rozdziale rozwiązań minimalizujących możliwe negatywne oddziaływanie inwestycji na etapie jej realizacji, 

spowoduje zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko wodne. 

6.2.3.2.  Faza eksploatacji 

Minimalizacja negatywnego wpływu użytkowania drogi na środowisko wodne wiąże się głównie: 

1. z utrzymywaniem w sprawności technicznej systemu odwodnienia, w tym w szczególności: 

 z systematycznym oczyszczaniem urządzeń podczyszczających z odpadów, 

 z systematycznym wykaszaniem traw, 

 z systematycznym usuwaniem odpadów. 

2. z usuwaniem ewentualnych skutków poważnej awarii wywołanej np. wyciekiem substancji szkodliwych 

dla środowiska w wyniku wypadku samochodowego, 

3. ze stosowaniem środków o składzie chemicznym możliwie najmniej uciążliwym dla środowiska. 

6.2.3.3.  Faza likwidacji 

W fazie likwidacji zaleca się stosowanie działań ochronnych wyszczególnionych dla fazy realizacji 

przedsięwzięcia. 
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6.3.  Klimat akustyczny  

6.3.1.  Stan istniejący 

Klimat akustyczny na obszarze przedmiotowej inwestycji jest głównie kształtowany przez hałas 

komunikacyjny – drogowy. Na analizowanym obszarze w stanie istniejącym nie występuje linia tramwajowa. 

Dodatkowym źródłem hałasu w rejonie przedmiotowej inwestycji jest hałas bytowy.  

Charakterystykę klimatu akustycznego i terenów podlegających ochronie akustycznej wyznaczają również 

międzynarodowe, krajowe, regionalne i lokalne dokumenty strategiczne. Dla miasta Katowice istnieje 

obowiązek sporządzania map akustycznych oraz Programu Ochrony Środowiska przed hałasem w związku z 

obowiązującą dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady odnosząca się do oceny i 

zarządzania poziomem hałasu w środowisku [Dz. U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002r.] 

Tym samym przy projektowanym odcinku układu drogowego oraz linii tramwajowej od pętli Brynów do 

planowanej pętli Kostuchna obowiązuje dokument strategiczny dotyczące ochrony środowiska przed hałasem 

pn. „Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2017 – 2022 przyjęty uchwałą 

nr XLVIII/897/17 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2017r.” Celem strategicznym programu jest 

obniżenie poziomu hałasu w środowisku do wartości dopuszczalnych. Według autorów programu, działania 

mające na celu poprawę warunków akustycznych miasta, w przypadku hałasu drogowego, będą polegały 

głównie na: 

 Ograniczeniu prędkości pojazdów; 

 Wymianie nawierzchni jezdni na „cichą”; 

 Budowie ekranów akustycznych. 

Działania poprawiające warunki akustyczne miasta w zakresie ochrony przed hałasem tramwajowym  

oraz kolejowym polegają na: 

 szlifowaniu szyn; 

 eliminacji połączeń łubkowych szyn 

Blisko analizowanego odcinka nowej linii tramwajowej przebiegają dwie linie kolejowe nr 139, której 

modernizacja jest przewidziana w latach 2019-2023 oraz remont linii nr 142 do roku 2019. 

Program ochrony środowiska przed hałasem, wskazuje się iż dominującym źródłem hałasu w klimacie 

akustycznym miasta jest hałas drogowy. Wśród ulic, w śladzie których planowana jest realizacja inwestycji tj. 

Rzepakowa, Ziołowa wskazano na nieznaczne przekroczenia wartości dopuszczalnych tj. do 5dB.  

Poniżej przedstawiono fragmenty mapy akustycznej miasta Katowice w zakresie imisji hałasu 

drogowego.  
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Rysunek 6.3.1 Mapa imisyjna dla wskaźnika Ldwn (Hałas Drogowy) w obrębie terenu inwestycji 

(źródło: http://emapa.katowice.eu) 
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Rysunek 6.3.2 Mapa imisyjna dla wskaźnika LN (Hałas Drogowy) w obrębie terenu inwestycji  

(źródło: http://emapa.katowice.eu) 

Biorąc pod uwagę zakres planowanych prac analizowane przedsięwzięcie przyczyni się do 

zrównoważonego rozwoju w transporcie, rozumianego jako poprawę stanu infrastruktury przy jednoczesnej 

minimalizacji obciążeń dla środowiska naturalnego oraz lokalnej społeczności. 

6.3.2.  Prognozowane oddziaływania 

6.3.2.1.  Faza realizacji 

Na etapie realizacji należy spodziewać się zwiększonej emisji hałasu z uwagi na: 

 pracę ciężkiego sprzętu wykonującego prace budowlane, rozbiórkowe oraz dowóz materiałów 

budowlanych; 

http://emapa.katowice.eu/
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 zmianę ciągłości ruchu na istniejących odcinkach dróg lokalnych, spowodowaną wyłączeniem 

określonych fragmentów dróg, nieciągłością ruchu. 

Mimo zwiększonej emisji hałasu na etapie wykonywania prac budowlanych podczas pracy ciężkiego 

sprzętu wykonującego prace budowlane i przy dowozie materiałów budowlanych, oddziaływania te będą 

okresowe, odwracalne i nie będą powodować zagrożenia dla klimatu akustycznego terenów chronionych. 

Najbardziej uciążliwa pod względem akustycznym będzie praca ciężkiego sprzętu budowlanego 

i operacje montażu wykonywane na elementach stalowych. Poziom hałasu emitowany do środowiska będzie 

charakteryzował się dużą dynamiką zmian i będzie oddziaływaniem tymczasowym, przejściowym. Wszystko to 

powodowało będzie wystąpienie okresowego dyskomfortu akustycznego dla mieszkańców posesji leżących w 

pobliżu przebudowywanej drogi. 

Przykładowe poziomy hałasu emitowanego przez urządzenia i maszyny budowlane, na podstawie 

danych zawartych w bazie danych „Database for prediction of noise on construction and open sites”, 

opracowanej przez Helpworth Acoustics na zlecenie DEFRA (Department for Environment, Food and Rural 

Affairs), przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 6.3.1 Przykładowe poziomy ciśnienia akustycznego dla maszyn budowlanych 

Przykładowe poziomy ciśnienia akustycznego dla maszyn budowlanych 

Sprzęt Poziom dźwięku [dB]* 

Dźwig 70 

Młoty hydrauliczne – palowanie 89 

Pojazdy ciężarowe (wywrotki, pompy betonu, gruszki do transportu betonu) 82 

Kafar 75 

*dotyczy to odległości 10 m od terenu budowy 
Źródło: opracowanie własne  

Na obecnym etapie nie jest możliwe wykonanie dokładnych analiz w tym emisji hałasu, ale ocenia się, 

że emisja hałasu związana z pracą ciężkiego sprzętu oraz nieciągłością ruchu powodować będzie okresową 

uciążliwość akustyczną pomijalną w aspekcie warunków emisji hałasu drogowego po wykonaniu 

przedsięwzięcia. Dla ich minimalizacji prace budowlane w rejonie zabudowy mieszkaniowej należy prowadzić 

wyłącznie w porze dziennej (6:00 – 22:00). 

6.3.2.2.  Faza eksploatacji 

Eksploatacja rozpatrywanej inwestycji będzie się nierozerwalnie wiązała z emisją hałasu, którego 

źródłem będą poruszające się pojazdy, a dokładnie m.in.: praca silnika, opływ powietrza wokół obrysu pojazdu, 

toczenie się kół po nawierzchni jezdni, drgania zużytych bądź nieprecyzyjnie złożonych elementów pojazdów.  

Na poziom hałasu drogowego ma wpływ szereg czynników związanych z ruchem, drogą i jej otoczeniem, 

takich jak natężenie ruchu, średnia prędkość potoku pojazdów czy struktura ruchu (udział pojazdów lekkich i 

ciężkich). 
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Przeznaczenie terenu 

Podstawą do określenia dopuszczalnych poziomów dźwięku dla terenów chronionych akustycznie wokół 

analizowanej drogi jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.  poz. 112). 

 Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, w oparciu miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, dopuszczalne poziomy hałasu dla najbliższego otoczenia torowiska oraz drogi określono dla 

najbardziej wrażliwych akustycznie terenów jakimi są: 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (61 dB w dzień i 56 dB w nocy),  

 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (65 dB w dzień i 56 dB w nocy),  

 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowe (65 dB w dzień i 56 dB w nocy). 

Analiza akustyczna  

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapach akustycznych miasta Katowice hałas w najbliższym 

otoczeniu inwestycji generowany jest przez ruch samochodów wzdłuż istniejących ulic.  

Przedmiotowa inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, komfortu jazdy poprzez przebudowę 

istniejący odcinków drogi. Działanie to wpłynie również na poprawę klimatu akustycznego, gdyż obecnie 

konstrukcja jezdni na części trasy jest zniszczona, z licznymi ubytkami. Wymiana na nową, równą znacząco 

wpłynie nie tylko na komfort jazdy, ale również na klimat akustyczny przyległych terenów. Ponadto na chwilę 

obecną droga jest użytkowana a pozostawienie jej w stanie istniejącym spowoduje systematyczne pogarszanie 

stanu technicznego co wpłynie pośrednio na pogorszenie komfortu akustycznego wzdłuż analizowanego 

przedsięwzięcia. Dodatkowo wybudowanie nowego układu komunikacyjnego odciąży układ istniejący, co 

przyczyni się do zmniejszonego natężenia ruchu na istniejących drogach. 

Natomiast w zakresie infrastruktury torowej zastosowana zostanie o korzystnych parametrach 

akustycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w technologii zapewniającej maksymalne wytłumienie 

drgań i hałasu. Dodatkowo zaleca się aby na etapie eksploatacji zapewnione zostało systematyczne szlifowanie 

szyn oraz kół tramwajów,  co pozwoli na zachowanie hałasu na tym samym poziomie przez wiele lat. Zaleca 

się również, aby na zakrętach zastosować smarownice eliminujące uciążliwy odgłos skręcającego tramwaju. 

Do oceny oddziaływania inwestycji w fazie eksploatacji wykonano obliczenia akustyczne dla dwóch 

wariantów: W1 (wariant inwestycyjny) - dla dwóch perspektyw czasowych 2023 i 2033 oraz W2 (wariant 

alternatywny) - dla dwóch perspektyw czasowych 2023 oraz 2033. 

Wariant W.1 (2023) 

Mapy prezentujące zasięg izolinii wartości dopuszczalnych poziomu hałasu obliczonego w modelu dla 

wariantu W1 dla roku 2023 przedstawiono w załącznikach graficznych 6.3.1 W1.1.1 – W1.1.5 Dodatkowo 

wzdłuż projektowanej linii tramwajowej rozmieszczono punkty obliczeniowe na istniejących budynkach 

chronionych akustycznie i obliczone zostały poziomy hałasu. Wyniki przedstawiono poniższej tabeli, przy czym 

w tabeli zestawiono jedynie maksymalny poziom hałasu dla danego budynku. 

 

Tabela 6.3.2 Wyniki obliczeń w punktach zlokalizowanych przy zabudowie chronionej 

akustycznie 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

1 28 48.1 42.3 

2 2364 63.9 55.7 

3 2366 63.2 55.0 

4 2370 61.5 53.6 

5 2374 56.4 48.6 

6 2414 55.3 47.5 

7 2416 59.0 51.1 

8 2417 62.1 54.5 

9 2451 62.5 55.1 

10 2452 62.2 54.7 

11 2455 60.5 53.1 

12 2457 58.5 51.0 

13 5149 62.9 54.7 

14 5250 62.4 55.0 

15 5258 61.1 53.3 

16 5332 60.2 52.2 

17 5380 60.0 52.5 

18 5411 54.3 46.5 

19 5418 62.4 54.9 

20 5542 61.7 53.6 

21 5543 43.6 35.9 

22 5782 59.6 51.7 

23 8727 48.7 43.6 

24 8730 54.0 48.1 

25 8731 57.0 51.1 

26 8733 55.7 49.9 

27 8846 64.7 59.0 

28 3112 55.2 46.8 

29 3113 63.3 54.3 

30 3460 51.4 45.1 

31 3562 54.4 46.3 

32 4557 62.1 53.2 

33 5216 63.4 54.5 

34 5947 56.0 50.3 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

35 5956 55.4 49.6 

36 5958 55.2 49.3 

37 5960 55.1 49.2 

38 5962 54.5 48.6 

39 5964 54.6 48.7 

40 5965 54.5 48.6 

41 5966 54.1 48.1 

42 5973 54.4 48.5 

43 5984 54.3 48.3 

44 5988 54.0 48.0 

45 5990 53.9 47.8 

46 5991 51.9 45.9 

47 5992 53.6 47.5 

48 5993 53.6 47.5 

49 5994 51.2 45.1 

50 6138 61.2 54.0 

51 6139 64.7 59.2 

52 6140 65.2 59.2 

53 6375 57.2 50.8 

54 6376 56.8 51.2 

55 8560 67.8 62.4 

56 8637 67.9 59.3 

57 8638 59.9 51.7 

58 8645 65.1 56.5 

59 8683 54.3 48.8 

60 8684 52.2 46.7 

61 8726 40.0 35.5 

62 8732 57.5 51.4 

63 8779 64.2 55.3 

64 8795 56.6 48.0 

65 8796 64.7 55.7 

66 8797 61.1 52.8 

67 8798 59.9 51.8 

68 8799 66.3 59.5 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

69 8800 55.4 48.3 

70 8801 60.9 53.4 

71 8802 60.6 53.7 

72 8837 69.1 60.1 

73 8838 69.3 60.8 

74 2421 62.9 54.8 

75 2982 65.2 57.2 

76 4022 57.0 49.4 

77 4533 62.4 54.6 

78 4665 50.1 43.1 

79 5827 64.9 57.0 

80 6980 59.7 53.3 

81 7092 61.2 55.2 

82 7463 71.3 63.4 

83 7464 72.9 65.0 

84 7465 73.2 65.3 

85 7467 67.3 59.1 

86 7473 71.2 63.5 

87 7485 63.5 57.4 

88 7658 57.6 51.5 

89 7659 57.6 51.7 

90 7762 59.2 54.2 

91 7793 62.1 54.0 

92 7911 64.6 58.5 

93 7922 56.1 48.4 

94 7928 58.8 53.3 

95 8058 59.3 51.8 

96 8162 67.5 61.3 

97 8230 59.7 52.6 

98 8255 56.6 50.5 

99 8418 69.2 62.6 

100 8421 60.4 53.3 

101 8440 62.7 56.6 

102 8522 64.2 56.8 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

103 8538 68.9 62.1 

104 8545 65.3 60.5 

105 8554 55.7 48.7 

106 8558 66.9 58.7 

107 8648 54.8 47.5 

108 8649 56.7 49.4 

109 8847 69.6 61.9 

110 2051 63.6 55.4 

111 2069 55.2 51.1 

112 2211 57.3 50.1 

113 2304 53.8 49.0 

114 2331 55.1 49.0 

115 2357 54.0 49.1 

116 2409 63.3 55.5 

117 2467 63.8 54.9 

118 2497 56.0 49.0 

119 2589 64.8 56.5 

120 2613 54.6 50.3 

121 2654 56.2 48.6 

122 2658 61.6 53.0 

123 2700 56.0 48.8 

124 2730 57.5 49.7 

125 2732 59.3 51.2 

126 2733 64.2 55.3 

127 2867 50.0 45.4 

128 2930 52.8 48.5 

129 2932 51.9 47.1 

130 2951 51.0 46.2 

131 2955 50.5 45.6 

132 2973 49.5 44.7 

133 3038 53.6 48.6 

134 3045 50.2 45.5 

135 3071 53.5 48.6 

136 3078 51.6 46.9 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

137 3087 55.1 49.7 

138 3145 53.1 48.7 

139 3148 53.1 48.4 

140 3154 51.2 46.3 

141 3222 51.0 46.1 

142 3230 54.0 50.0 

143 3255 55.4 51.4 

144 3284 61.4 57.4 

145 3354 50.3 45.6 

146 3357 53.1 48.4 

147 3364 57.8 53.7 

148 3494 51.4 46.8 

149 3497 53.6 48.9 

150 3515 52.8 46.6 

151 3530 56.3 49.6 

152 3629 49.5 45.1 

153 3632 53.0 48.3 

154 3729 53.9 49.1 

155 3790 53.5 49.1 

156 3825 52.5 48.0 

157 3827 55.5 48.9 

158 3860 56.8 49.5 

159 3896 50.3 45.9 

160 3903 59.2 55.2 

161 3913 55.4 51.3 

162 3917 55.5 49.5 

163 3940 57.1 52.5 

164 3943 56.8 51.4 

165 3950 52.8 48.2 

166 4015 54.2 47.1 

167 4033 50.1 45.4 

168 4045 49.8 45.0 

169 4103 57.0 52.4 

170 4116 54.1 47.5 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

171 4118 55.8 48.4 

172 4143 53.0 48.6 

173 4184 55.9 51.0 

174 4192 55.9 50.6 

175 4201 61.7 53.8 

176 4245 57.3 52.7 

177 4279 57.1 52.7 

178 4301 52.7 48.0 

179 4347 63.5 56.0 

180 4355 53.8 49.4 

181 4360 57.2 52.6 

182 4367 49.6 45.2 

183 4385 59.4 51.1 

184 4387 54.2 49.6 

185 4407 57.0 52.5 

186 4443 56.1 51.2 

187 4471 57.3 52.7 

188 4474 49.9 45.2 

189 4512 52.8 48.6 

190 4517 57.1 52.6 

191 4539 53.7 48.9 

192 4551 53.5 48.8 

193 4553 57.2 53.1 

194 4577 49.9 45.1 

195 4587 56.1 51.2 

196 4631 57.4 52.7 

197 4651 50.6 45.9 

198 4658 49.5 44.9 

199 4676 56.7 52.2 

200 4681 56.0 51.2 

201 4684 56.5 50.7 

202 4695 56.0 51.0 

203 4697 49.6 44.9 

204 4699 54.3 50.2 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

205 4731 54.4 47.9 

206 4764 50.3 46.0 

207 4840 50.9 46.0 

208 4899 52.6 48.0 

209 4900 53.4 48.3 

210 4904 54.6 50.5 

211 4905 56.8 52.3 

212 4947 61.0 52.5 

213 4962 50.3 46.0 

214 4979 56.1 48.5 

215 4988 58.3 52.7 

216 4989 50.7 46.0 

217 5100 52.4 45.6 

218 5114 60.6 52.3 

219 5272 53.1 48.3 

220 5302 51.2 46.3 

221 5342 51.7 47.3 

222 5348 52.9 48.1 

223 5364 52.1 47.5 

224 5396 57.0 49.9 

225 5432 52.5 47.8 

226 5511 52.7 46.1 

227 5533 49.8 45.0 

228 5535 50.4 45.7 

229 5548 51.3 46.5 

230 5566 53.7 49.0 

231 5596 57.6 50.0 

232 5621 48.7 44.0 

233 5674 52.6 47.8 

234 5711 53.7 48.9 

235 5776 52.7 47.8 

236 5887 55.3 49.8 

237 5896 57.5 51.9 

238 5913 51.2 46.3 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

239 5914 51.9 45.7 

240 5915 53.8 48.3 

241 5920 54.1 49.4 

242 5930 59.1 53.5 

243 5934 54.9 50.1 

244 5937 56.4 50.8 

245 5938 54.2 48.3 

246 5939 56.1 50.4 

247 5943 55.1 50.2 

248 5961 48.8 42.9 

249 5963 49.3 42.8 

250 5967 53.8 48.2 

251 5970 57.1 51.8 

252 5981 56.1 51.1 

253 5989 49.7 43.4 

254 6006 57.5 51.9 

255 6021 54.8 49.3 

256 6040 59.9 53.9 

257 6045 60.1 54.4 

258 6049 48.0 42.2 

259 6051 59.7 53.9 

260 6053 53.5 47.7 

261 6055 55.4 49.3 

262 6056 50.3 44.1 

263 6058 57.9 52.2 

264 6060 55.7 49.7 

265 6063 54.2 48.4 

266 6067 50.9 44.5 

267 6070 54.2 48.4 

268 6073 53.5 48.0 

269 6083 60.2 54.3 

270 6085 54.8 49.0 

271 6087 51.2 46.1 

272 6088 58.0 52.4 



Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

  „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej  
od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.”  

 

75 
 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

273 6090 56.6 51.8 

274 6091 50.9 44.5 

275 6094 60.2 54.4 

276 6095 56.7 52.2 

277 6097 54.9 48.8 

278 6098 51.4 47.1 

279 6100 64.3 58.2 

280 6101 54.9 48.9 

281 6102 54.6 48.7 

282 6104 50.5 46.2 

283 6106 64.2 58.3 

284 6107 53.8 49.7 

285 6114 52.6 48.5 

286 6115 50.2 46.1 

287 6124 56.0 50.5 

288 6156 55.0 49.5 

289 6172 63.9 56.7 

290 6173 61.0 54.0 

291 6181 62.4 55.2 

292 6195 55.9 50.5 

293 6206 65.0 57.9 

294 6210 67.1 60.3 

295 6222 66.9 60.8 

296 6229 49.5 43.6 

297 6230 54.3 48.9 

298 6239 53.3 49.0 

299 6265 56.4 51.0 

300 6284 50.7 45.9 

301 6285 50.3 44.3 

302 6286 55.9 50.3 

303 6293 54.7 50.0 

304 6327 54.3 49.6 

305 6329 50.1 44.1 

306 6331 62.3 56.0 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

307 6333 56.7 51.2 

308 6351 49.3 43.8 

309 6357 47.7 42.7 

310 6370 55.8 50.8 

311 6371 52.4 46.7 

312 6374 -88.0 -88.0 

313 6380 57.3 51.6 

314 6386 57.9 52.2 

315 6391 51.6 45.4 

316 6395 59.5 53.7 

317 6406 60.3 54.4 

318 6410 53.7 49.1 

319 6413 51.4 46.4 

320 6423 58.9 53.0 

321 6429 56.0 51.1 

322 6431 55.8 49.6 

323 6436 50.7 45.7 

324 6444 49.7 45.2 

325 6463 57.2 51.6 

326 6468 60.0 52.9 

327 6471 64.1 58.2 

328 6482 55.9 49.8 

329 6483 48.4 43.8 

330 6485 58.9 53.7 

331 6492 55.4 50.1 

332 6496 54.6 50.3 

333 6500 51.7 45.8 

334 6505 53.6 49.1 

335 6512 52.9 47.2 

336 6515 48.6 42.4 

337 6517 62.5 55.3 

338 6519 46.3 39.9 

339 6526 57.1 51.0 

340 6530 52.2 47.7 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

341 6531 54.3 48.8 

342 6549 57.1 51.1 

343 6550 68.7 62.3 

344 6562 49.2 43.3 

345 6566 52.1 47.8 

346 6567 59.3 53.3 

347 6569 63.9 57.8 

348 6577 55.0 49.1 

349 6588 52.1 46.5 

350 6595 55.3 49.7 

351 6597 57.4 51.8 

352 6607 46.5 40.3 

353 6611 57.7 51.2 

354 6618 48.7 43.8 

355 6629 55.7 50.4 

356 6630 54.9 49.1 

357 6634 48.2 43.0 

358 6635 55.0 49.7 

359 6637 54.5 49.8 

360 6640 57.3 50.6 

361 6649 54.6 49.1 

362 6655 54.8 49.0 

363 6662 56.0 49.5 

364 6663 44.1 38.3 

365 6670 54.2 49.1 

366 6684 46.7 41.7 

367 6688 63.0 57.0 

368 6701 49.5 44.3 

369 6715 57.6 53.5 

370 6716 52.7 46.9 

371 6743 63.5 57.4 

372 6745 55.0 49.0 

373 6759 48.3 43.9 

374 6762 55.9 50.7 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

375 6764 50.7 46.1 

376 6775 48.5 42.0 

377 6777 54.8 48.9 

378 6778 60.0 53.2 

379 6798 50.8 45.8 

380 6810 50.4 45.6 

381 6811 49.9 45.8 

382 6814 49.4 43.1 

383 6816 48.7 44.7 

384 6823 57.2 51.9 

385 6947 59.4 52.9 

386 6952 50.5 44.3 

387 7019 59.0 51.9 

388 7045 58.5 50.9 

389 7071 57.8 49.6 

390 7078 60.1 51.5 

391 7083 61.1 54.4 

392 7098 61.2 54.9 

393 7110 57.3 50.2 

394 7374 54.9 49.0 

395 7429 55.3 49.0 

396 7487 53.5 47.9 

397 7493 56.3 50.2 

398 7543 53.8 48.1 

399 7549 59.1 53.2 

400 7594 59.3 53.4 

401 7634 61.6 55.5 

402 7677 58.6 52.3 

403 8015 58.7 51.0 

404 8140 57.2 51.1 

405 8150 53.9 47.9 

406 8266 58.6 52.4 

407 8373 52.5 46.4 

408 8376 52.6 46.9 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

409 8386 51.7 45.4 

410 8393 56.5 50.2 

411 8422 53.3 47.3 

412 8432 66.2 59.6 

413 8476 51.9 45.9 

414 8519 50.6 44.8 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

415 8524 57.3 50.7 

416 8547 54.4 48.9 

417 8776 51.6 45.5 

418 8825 60.5 52.4 

419 8850 62.9 56.2 

420 8845 59.6 54.0 

Na podstawie analizy map hałasu oraz wyników obliczeń w punktach określono miejsca, w których 

występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla analizowanego wariantu W1, dla roku 2023. 

Szczegółowe zestawienie miejsc, gdzie izofony nachodzą na tereny objęte ochroną przed hałasem wraz 

informacją: 

 czy teren ten jest objęty miejscowym planem (MPZP) lub Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP),  

 funkcją terenu, 

 stroną, której dotyczy przekroczenie, 

 czy izofony nachodzą na budynki, 

 czy konieczne jest wykonywanie dodatkowych zabezpieczeń (TAK – konieczne, w komentarzu podano 

jakie; NIE – niekonieczne; TAK/NIE – występują przekroczenia hałasu na budynkach, które nie są 

położone na terenie chronionym akustycznie), 

 komentarzem, 

przestawiono w poniższej tabeli.  
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Tabela 6.3.3 Miejsca z przekroczeniami poziomu hałasu 

Lp. 

Kilometraż z 
przekroczeniem 
poziomu hałasu 

[km] 
Długość 

[km] 

Obowiązujący 
dokument 

planistyczny 

Funkcja 
terenu 

Ekran 

STRONA 

Czy 
izofony 

nachodzą 
na 

budynki? 

Czy konieczne 
jest 

wykonywanie 
dodatkowych 
zabezpieczeń 
akustycznych 

Komentarz 

od do 
Czy 

jest? 
Zgodnie z 

projektem? 

1 0,000 0,200 0,200 MPZP MW, MU NIE TAK L TAK TAK 

Izofona dzienna 61dB 
nachodzi na budynek 

mieszkalny, znajdujący się na 
terenie chronionym. 

Występują przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów 

hałasu. Konieczne jest 
zastosowanie dodatkowych 

środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

2 0,000 0,125 0,125 MPZP U NIE TAK P TAK TAK/NIE 

Izofona dzienna 61dB 
nachodzi na budynki 

mieszkalne, które nie znajdują 
się na terenach chronionych. 

Występują przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów 

hałasu.  

3 0,125 0,480 0,355 MPZP U,MW NIE TAK P NIE NIE 

Izofona nocna 56 dB oraz 
dzienne 61 dB i 65 dB 

nachodzą na tereny chronione, 
na których nie ma budynków 

mieszkalnych. 

4 0,200 0,350 0,150 MPZP U,MW NIE TAK L NIE NIE 

Izofona nocna 56 dB oraz 
dzienne 61 dB i 65 dB 

nachodzą na tereny chronione, 
na których nie ma budynków 

mieszkalnych. 

5 1,700 1,950 0,250 SUiKZP MJ NIE TAK P NIE NIE 

Izofona dzienna 61 dB  
nachodzi na tereny chronione, 

nie nachodzi na budynki 
mieszkalne. 
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Lp. 

Kilometraż z 
przekroczeniem 
poziomu hałasu 

[km] 
Długość 

[km] 

Obowiązujący 
dokument 

planistyczny 

Funkcja 
terenu 

Ekran 

STRONA 

Czy 
izofony 

nachodzą 
na 

budynki? 

Czy konieczne 
jest 

wykonywanie 
dodatkowych 
zabezpieczeń 
akustycznych 

Komentarz 

od do 
Czy 

jest? 
Zgodnie z 

projektem? 

6 2,250 2,500 0,250 SUiKZP MJ NIE TAK P TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofony dzienne 61dB i 65 dB 

nachodzą na budynki 
mieszkalne, znajdujące się na 

terenach chronionych. 
Występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu. Konieczne jest 

zastosowanie dodatkowych 
środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

7 2,500 2,800 0,300 SUiKZP MU NIE TAK P TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofony dzienne 61dB i 65 dB 

nachodzą na budynki 
mieszkalne oraz budynki 

szpitala, które  znajdują się na 
terenach chronionych. 

Występują przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów 

hałasu.  Konieczne jest 
zastosowanie dodatkowych 

środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

8 2,500 2,750 0,250 SUiKZP U NIE TAK L TAK TAK/NIE 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofony dzienne 61dB i 65 dB 
nachodzą na budynki szpitala, 

które nie znajdują się na 
terenach chronionych. 

Występują przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów 

hałasu.  

9 3,000 3,080 0,080 SUiKZP MN NIE TAK P TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofona dzienna 61dB 
nachodzą na budynki 

mieszkalne, które  znajdują się 
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Lp. 

Kilometraż z 
przekroczeniem 
poziomu hałasu 

[km] 
Długość 

[km] 

Obowiązujący 
dokument 

planistyczny 

Funkcja 
terenu 

Ekran 

STRONA 

Czy 
izofony 

nachodzą 
na 

budynki? 

Czy konieczne 
jest 

wykonywanie 
dodatkowych 
zabezpieczeń 
akustycznych 

Komentarz 

od do 
Czy 

jest? 
Zgodnie z 

projektem? 

na terenach chronionych. 
Występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu.  Konieczne jest 

zastosowanie dodatkowych 
środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

10 3,700 3,900 0,200 SUiKZP MN NIE TAK P NIE NIE 

Izofona nocna 56 dB nachodzi 
na tereny chronione, nie 

nachodzi na budynki 
mieszkalne. 

11 3,900 4,300 0,400 MPZP MW, MWw NIE TAK P TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofona dzienna 61dB 
nachodzą na budynki 

mieszkalne, które  znajdują się 
na terenach chronionych. 
Występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu.  Konieczne jest 

zastosowanie dodatkowych 
środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

12 3,900 4,200 0,300 MPZP MW, MWU NIE TAK L TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofona dzienna 61dB 
nachodzą na budynki 

mieszkalne, które  znajdują się 
na terenach chronionych. 
Występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu.  Konieczne jest 

zastosowanie dodatkowych 
środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 
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Lp. 

Kilometraż z 
przekroczeniem 
poziomu hałasu 

[km] 
Długość 

[km] 

Obowiązujący 
dokument 

planistyczny 

Funkcja 
terenu 

Ekran 

STRONA 

Czy 
izofony 

nachodzą 
na 

budynki? 

Czy konieczne 
jest 

wykonywanie 
dodatkowych 
zabezpieczeń 
akustycznych 

Komentarz 

od do 
Czy 

jest? 
Zgodnie z 

projektem? 

13 4,480 4,725 0,245 SUiKZP MN NIE TAK P NIE NIE 

Izofona nocna 56 dB nachodzi 
na tereny chronione, nie 

nachodzi na budynki 
mieszkalne. 

14 4,600 4,725 0,125 MPZP MW, MM NIE TAK L TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofony dzienne 61 dB oraz 65 

dB nachodzą na budynek 
mieszkalny, który znajduje się 

na terenach chronionych. 
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Łączna długość odcinków, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla 

wariantu W1 (2023) wynosi 3,230 km, z czego na odcinku 2,030 km teren jest zabudowany i konieczne jest 

rozważenie zastosowania dodatkowych środków ochrony przed hałasem, a na 1,200 km jest to teren bez 

zabudowy, przeznaczony jedynie pod funkcje chronioną i nie są konieczne dodatkowe zabezpieczenia. 

Wariant W.1 (2033) 

Mapy prezentujące zasięg izolinii wartości dopuszczalnych poziomu hałasu obliczonego w modelu dla 

wariantu W1 dla roku 2033 przedstawiono w załącznikach graficznych 6.3.2 W1.2.1 – W1.2.5. Dodatkowo 

wzdłuż projektowanej linii tramwajowej rozmieszczono punkty obliczeniowe na istniejących budynkach 

chronionych akustycznie i obliczone zostały poziomy hałasu. Wyniki przedstawiono poniższej tabeli, przy czym 

w tabeli zestawiono jedynie maksymalny poziom hałasu dla danego budynku. 

Tabela 6.3.4 Wyniki obliczeń w punktach zlokalizowanych przy zabudowie chronionej 

akustycznie 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze nocy 
LAeqN 
[dB] 

1 28 50.8 43.9 

2 2364 57.9 50.9 

3 2366 59.1 51.7 

4 2370 59.0 51.7 

5 2374 55.4 48.0 

6 2414 51.7 44.8 

7 2416 58.9 51.6 

8 2417 60.0 52.8 

9 2451 60.9 53.7 

10 2452 59.6 52.2 

11 2455 57.3 49.7 

12 2457 55.1 47.3 

13 5149 54.6 47.8 

14 5250 60.9 53.6 

15 5258 59.3 51.9 

16 5332 58.4 51.0 

17 5380 56.0 48.2 

18 5411 51.7 44.4 

19 5418 61.3 54.2 

20 5542 56.9 49.8 

21 5543 39.4 32.3 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze nocy 
LAeqN 
[dB] 

22 5782 57.6 50.3 

23 8727 52.9 45.1 

24 8730 54.4 47.8 

25 8731 58.9 52.4 

26 8733 58.7 52.2 

27 8846 66.3 60.0 

28 3112 55.1 46.3 

29 3113 63.5 54.2 

30 3460 51.3 44.9 

31 3562 54.3 46.3 

32 4557 62.0 52.7 

33 5216 63.7 54.4 

34 5947 62.0 54.3 

35 5956 61.1 53.5 

36 5958 60.7 53.1 

37 5960 60.4 52.8 

38 5962 60.0 52.4 

39 5964 59.9 52.3 

40 5965 57.7 50.1 

41 5966 59.2 51.6 

42 5973 59.5 52.0 



Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

  „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej  
od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.”  

 

83 
 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze nocy 
LAeqN 
[dB] 

43 5984 59.3 51.8 

44 5988 56.9 49.5 

45 5990 56.5 49.0 

46 5991 56.5 49.1 

47 5992 56.0 48.7 

48 5993 58.1 50.8 

49 5994 55.4 48.2 

50 6138 60.7 53.9 

51 6139 67.7 61.0 

52 6140 68.2 61.2 

53 6375 59.9 52.9 

54 6376 58.6 52.4 

55 8560 70.5 63.9 

56 8637 68.3 59.5 

57 8638 58.6 50.5 

58 8645 65.7 57.0 

59 8683 56.0 49.9 

60 8684 56.1 50.0 

61 8726 47.2 39.7 

62 8732 59.9 52.4 

63 8779 64.5 55.2 

64 8795 56.7 47.9 

65 8796 64.9 55.5 

66 8797 63.3 54.7 

67 8798 60.7 52.0 

68 8799 66.5 59.5 

69 8800 47.7 41.8 

70 8801 61.1 53.4 

71 8802 60.8 53.9 

72 8837 68.2 59.1 

73 8838 69.6 60.8 

74 2421 61.9 53.7 

75 2982 64.8 56.4 

76 4022 57.0 48.9 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze nocy 
LAeqN 
[dB] 

77 4533 62.5 54.3 

78 4665 50.1 42.5 

79 5827 65.0 56.7 

80 6980 64.6 56.9 

81 7092 65.2 58.1 

82 7463 71.5 63.6 

83 7464 73.1 65.2 

84 7465 73.5 65.7 

85 7467 68.3 60.9 

86 7473 72.0 64.0 

87 7485 66,3 59,1 

88 7658 59,1 52 

89 7659 62.3 54.8 

90 7762 63.9 56.8 

91 7793 62.7 54.7 

92 7911 67.4 60.3 

93 7922 57.0 49.3 

94 7928 63.2 56.0 

95 8058 58.9 51.3 

96 8162 71.2 64.4 

97 8230 61.3 54.0 

98 8255 59,4 52,4 

99 8418 72.5 64.9 

100 8421 60.7 53.5 

101 8440 65.5 58.4 

102 8522 66.0 58.3 

103 8538 73.8 66.2 

104 8545 68.8 62.3 

105 8554 58.5 51.3 

106 8558 67.5 59.3 

107 8648 52.4 44.7 

108 8649 54.5 46.7 

109 8847 71.9 63.6 

110 2051 55.8 49.1 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze nocy 
LAeqN 
[dB] 

111 2069 60.0 53.1 

112 2211 55.7 49.4 

113 2304 57.5 50.9 

114 2331 53.7 47.5 

115 2357 56.2 50.3 

116 2409 60.5 53.7 

117 2467 64.2 54.9 

118 2497 55.9 48.6 

119 2589 60.1 53.6 

120 2613 59.1 52.4 

121 2654 55.8 48.1 

122 2658 62.0 53.1 

123 2700 56.1 48.4 

124 2730 57.6 49.4 

125 2732 60.2 51.5 

126 2733 64.4 55.2 

127 2867 53.9 47.7 

128 2930 57.5 50.9 

129 2932 55.2 49.3 

130 2951 54.0 47.8 

131 2955 53.5 46.9 

132 2973 53.3 46.7 

133 3038 54.6 49.2 

134 3045 52.5 46.5 

135 3071 54.3 48.3 

136 3078 59.9 51.5 

137 3087 56.1 50.6 

138 3145 57.2 50.7 

139 3148 55.8 50.1 

140 3154 60.1 51.2 

141 3222 59.4 50.3 

142 3230 58.7 51.1 

143 3255 60.6 53.9 

144 3284 66.4 59.6 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze nocy 
LAeqN 
[dB] 

145 3354 54.7 47.7 

146 3357 55.8 49.8 

147 3364 62.6 55.7 

148 3494 54.6 48.6 

149 3497 56.3 50.4 

150 3515 50.3 43.6 

151 3530 56.3 49.3 

152 3629 57.2 49.4 

153 3632 56.2 50.3 

154 3729 56.8 50.7 

155 3790 57.0 50.7 

156 3825 56.3 50.2 

157 3827 53.9 47.5 

158 3860 57.0 49.3 

159 3896 57.7 50.0 

160 3903 64.2 57.3 

161 3913 59.9 53.1 

162 3917 56.5 50.3 

163 3940 60.9 54.7 

164 3943 59.7 53.4 

165 3950 56.7 50.2 

166 4015 54.3 46.9 

167 4033 53.8 47.3 

168 4045 51.9 46.0 

169 4103 60.8 54.6 

170 4116 53.7 46.7 

171 4118 57.2 49.5 

172 4143 55.5 49.1 

173 4184 59.7 53.5 

174 4192 59.3 52.8 

175 4201 55.4 48.7 

176 4245 61.1 54.8 

177 4279 61.2 54.9 

178 4301 54.7 48.7 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze nocy 
LAeqN 
[dB] 

179 4347 61.2 54.4 

180 4355 58.4 51.6 

181 4360 61.0 54.9 

182 4367 53.8 47.6 

183 4385 59.6 50.9 

184 4387 56.8 50.9 

185 4407 61.0 54.7 

186 4443 59.3 53.2 

187 4471 61.0 54.7 

188 4474 52.4 46.5 

189 4512 57.5 51.0 

190 4517 61.1 54.7 

191 4539 55.7 50.2 

192 4551 56.0 50.4 

193 4553 63.5 57.3 

194 4577 54.2 47.3 

195 4587 59.4 53.2 

196 4631 61.1 54.9 

197 4651 53.2 47.5 

198 4658 55.0 48.0 

199 4676 60.8 54.6 

200 4681 59.5 53.2 

201 4684 59.3 52.8 

202 4695 59.4 53.0 

203 4697 51.8 45.9 

204 4699 59.4 52.5 

205 4731 52.5 46.2 

206 4764 57.1 49.8 

207 4840 54.7 48.2 

208 4899 55.8 49.9 

209 4900 55.6 49.5 

210 4904 59.7 52.9 

211 4905 60.8 54.6 

212 4947 61.4 52.6 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze nocy 
LAeqN 
[dB] 

213 4962 54.2 48.0 

214 4979 57.2 49.1 

215 4988 61.1 54.7 

216 4989 53.3 47.3 

217 5100 52.1 44.8 

218 5114 61.0 52.3 

219 5272 55.4 49.7 

220 5302 56.1 49.1 

221 5342 56.0 49.7 

222 5348 54.9 49.4 

223 5364 55.3 49.4 

224 5396 57.2 49.6 

225 5432 55.8 49.7 

226 5511 52.7 45.5 

227 5533 52.7 46.7 

228 5535 52.8 46.8 

229 5548 55.2 49.3 

230 5566 56.2 50.6 

231 5596 56.4 48.9 

232 5621 53.5 46.6 

233 5674 54.8 49.3 

234 5711 56.1 50.0 

235 5776 55.5 50.2 

236 5887 60.5 53.2 

237 5896 59.5 53.3 

238 5913 55.4 49.1 

239 5914 55.7 48.9 

240 5915 59.4 52.0 

241 5920 56.1 50.9 

242 5930 60.9 54.8 

243 5934 56.6 51.3 

244 5937 59.0 52.4 

245 5938 57.8 51.0 

246 5939 62.0 54.4 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze nocy 
LAeqN 
[dB] 

247 5943 57.1 51.7 

248 5961 52.0 45.7 

249 5963 53.3 46.4 

250 5967 59.9 52.3 

251 5970 59.0 53.1 

252 5981 58.1 52.5 

253 5989 53.3 46.3 

254 6006 59.5 53.3 

255 6021 57.9 51.3 

256 6040 61.0 54.5 

257 6045 62.1 55.7 

258 6049 51.0 44.8 

259 6051 61.7 55.4 

260 6053 57.0 50.2 

261 6055 59.6 52.3 

262 6056 53.9 47.4 

263 6058 59.7 53.4 

264 6060 60.4 53.0 

265 6063 58.2 51.2 

266 6067 54.4 47.4 

267 6070 58.3 51.3 

268 6073 58.4 51.2 

269 6083 60.0 53.9 

270 6085 59.0 51.9 

271 6087 55.9 49.0 

272 6088 60.0 53.8 

273 6090 62.5 54.9 

274 6091 54.6 47.7 

275 6094 62.2 55.7 

276 6095 62.3 55.0 

277 6097 56.5 49.6 

278 6098 54.6 47.7 

279 6100 64.2 57.5 

280 6101 58.4 51.4 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze nocy 
LAeqN 
[dB] 

281 6102 56.2 49.2 

282 6104 56.5 49.4 

283 6106 66.0 59.5 

284 6107 59.5 52.3 

285 6114 55.6 48.7 

286 6115 55.6 48.8 

287 6124 57.9 51.9 

288 6156 58.6 51.3 

289 6172 63.6 56.8 

290 6173 61.1 54.4 

291 6181 62.9 56.1 

292 6195 58.0 51.9 

293 6206 65.8 58.8 

294 6210 68.8 61.8 

295 6222 69.0 62.3 

296 6229 52.2 46.1 

297 6230 57.8 50.5 

298 6239 55.2 50.0 

299 6265 58.5 52.3 

300 6284 54.8 48.5 

301 6285 54.3 48.1 

302 6286 61.6 54.1 

303 6293 56.1 50.8 

304 6327 56.3 51.0 

305 6329 53.1 46.8 

306 6331 64.7 57.8 

307 6333 58.7 52.6 

308 6351 53.7 46.9 

309 6357 51.3 45.1 

310 6370 56.2 50.9 

311 6371 56.9 49.8 

312 6374 55.8 50.7 

313 6380 60.5 53.6 

314 6386 62.4 55.1 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze nocy 
LAeqN 
[dB] 

315 6391 55.6 48.7 

316 6395 61.5 55.0 

317 6406 62.4 55.8 

318 6410 55.6 50.6 

319 6413 55.4 48.9 

320 6423 61.1 54.5 

321 6429 57.9 52.5 

322 6431 56.6 50.6 

323 6436 55.7 49.3 

324 6444 54.0 47.8 

325 6463 59.2 53.1 

326 6468 59.4 52.9 

327 6471 66.2 59.7 

328 6482 55.7 49.8 

329 6483 52.4 46.7 

330 6485 64.1 56.9 

331 6492 57.4 51.5 

332 6496 60.6 53.1 

333 6500 54.7 48.0 

334 6505 55.6 50.6 

335 6512 58.0 50.7 

336 6515 52.3 45.9 

337 6517 62.1 55.3 

338 6519 49.1 42.5 

339 6526 63.9 57.2 

340 6530 56.8 51.0 

341 6531 57.5 50.7 

342 6549 58.0 52.0 

343 6550 70.9 63.9 

344 6562 53.3 46.8 

345 6566 54.7 49.7 

346 6567 61.3 54.8 

347 6569 66.0 59.3 

348 6577 55.5 49.8 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze nocy 
LAeqN 
[dB] 

349 6588 57.2 50.3 

350 6595 59.7 52.7 

351 6597 59.5 53.2 

352 6607 50.5 43.8 

353 6611 57.9 51.7 

354 6618 51.5 45.2 

355 6629 57.7 51.8 

356 6630 55.7 49.4 

357 6634 51.7 45.9 

358 6635 57.2 51.2 

359 6637 56.5 51.4 

360 6640 57.3 51.0 

361 6649 56.1 50.3 

362 6655 59.7 52.4 

363 6662 55.9 49.7 

364 6663 50.0 43.7 

365 6670 59.8 52.3 

366 6684 50.1 44.3 

367 6688 67.4 60.8 

368 6701 54.4 48.1 

369 6715 62.8 55.8 

370 6716 55.8 49.2 

371 6743 63.5 56.8 

372 6745 58.7 51.6 

373 6759 53.7 46.9 

374 6762 56.6 50.7 

375 6764 55.3 49.0 

376 6775 50.3 43.2 

377 6777 58.6 51.5 

378 6778 59.7 53.3 

379 6798 54.3 48.0 

380 6810 54.9 48.5 

381 6811 55.3 48.4 

382 6814 52.6 45.8 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze nocy 
LAeqN 
[dB] 

383 6816 54.7 47.8 

384 6823 59.1 53.0 

385 6947 62 54,6 

386 6952 54.6 47.6 

387 7019 60,7 53,2 

388 7045 60,2 52,3 

389 7071 57,7 50,7 

390 7078 61,3 52,7 

391 7083 63,7 56,1 

392 7098 63,8 56,5 

393 7110 57,6 50,5 

394 7374 57,6 50,8 

395 7429 58,2 51,1 

396 7487 56,6 50,2 

397 7493 58,9 52,1 

398 7543 56,4 50,1 

399 7549 61,6 54,6 

400 7594 61,7 54,8 

401 7634 64,2 57 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.1 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze nocy 
LAeqN 
[dB] 

402 7677 61,3 54,1 

403 8015 60,2 52,4 

404 8140 58,7 51,5 

405 8150 56,8 49,9 

406 8266 61,6 54,3 

407 8373 56.2 49.2 

408 8376 55 48,8 

409 8386 55.6 48.4 

410 8393 57,5 50,6 

411 8422 55,5 49 

412 8432 69,2 61,7 

413 8476 56.2 49.0 

414 8519 53.8 47.4 

415 8524 58 50,8 

416 8547 57,2 50,8 

417 8776 54.7 48.1 

418 8825 54.0 47.7 

419 8850 66 58,3 

420 8845 61,3 55,1 

Na podstawie analizy map hałasu oraz wyników obliczeń w punktach określono miejsca, w których 

występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla analizowanego wariantu W1, dla roku 2033. 

Szczegółowe zestawienie miejsc, gdzie izofony nachodzą na tereny objęte ochroną przed hałasem wraz 

informacją: 

 czy teren ten jest objęty miejscowym planem (MPZP) lub Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP),  

 funkcją terenu, 

 stroną, której dotyczy przekroczenie, 

 czy izofony nachodzą na budynki, 

 czy konieczne jest wykonywanie dodatkowych zabezpieczeń (TAK – konieczne, w komentarzu podano 

jakie; NIE – niekonieczne; TAK/NIE – występują przekroczenia hałasu na budynkach, które nie są 

położone na terenie chronionym akustycznie), 

 komentarzem, 

przestawiono w poniższej tabeli.  



Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

  „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej  
od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.”  

 

89 
 

Tabela 6.3.5 Miejsca z przekroczeniami poziomu hałasu 

Lp. 

Kilometraż z 
przekroczeniem 
poziomu hałasu 

[km] 
Długość 

[km] 

Obowiązujący 
dokument 

planistyczny 

Funkcja 
terenu 

Ekran 

STRONA 

Czy 
izofony 

nachodzą 
na 

budynki? 

Czy konieczne 
jest 

wykonywanie 
dodatkowych 
zabezpieczeń 
akustycznych 

Komentarz 

od do 
Czy 

jest? 
Zgodnie z 

projektem? 

1 0,000 0,150 0,150 MPZP MW, MU NIE TAK L TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofona dzienna 61dB 
nachodzą na budynki 

mieszkalne, znajdujące się na 
terenach chronionych. 

Występują przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów 

hałasu. Konieczne jest 
zastosowanie dodatkowych 

środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

2 0,000 0,125 0,125 MPZP U NIE TAK P TAK TAK/NIE 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofony dzienne 61dB i 65 dB 

nachodzą na budynki 
mieszkalne, które nie znajdują 
się na terenach chronionych. 

Występują przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów 

hałasu.  

3 0,000 0,480 0,480 MPZP U,MW NIE TAK P NIE NIE 

Izofona nocna 56 dB oraz 
dzienne 61 dB i 65 dB 

nachodzą na tereny chronione, 
na których nie ma budynków 

mieszkalnych. 

4 0,200 0,350 0,150 MPZP U,MW NIE TAK L NIE NIE 

Izofona nocna 56 dB oraz 
dzienne 61 dB i 65 dB 

nachodzą na tereny chronione, 
na których nie ma budynków 

mieszkalnych. 

5 1,700 1,950 0,250 SUiKZP MJ NIE TAK P NIE NIE 

Izofona dzienna 61 dB  
nachodzi na tereny chronione, 

nie nachodzi na budynki 
mieszkalne. 
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Lp. 

Kilometraż z 
przekroczeniem 
poziomu hałasu 

[km] 
Długość 

[km] 

Obowiązujący 
dokument 

planistyczny 

Funkcja 
terenu 

Ekran 

STRONA 

Czy 
izofony 

nachodzą 
na 

budynki? 

Czy konieczne 
jest 

wykonywanie 
dodatkowych 
zabezpieczeń 
akustycznych 

Komentarz 

od do 
Czy 

jest? 
Zgodnie z 

projektem? 

6 2,250 2,500 0,250 SUiKZP MJ NIE TAK P TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofony dzienne 61dB i 65 dB 

nachodzą na budynki 
mieszkalne, znajdujące się na 

terenach chronionych. 
Występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu. Konieczne jest 

zastosowanie dodatkowych 
środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

7 2,500 2,800 0,300 SUiKZP MU NIE TAK P TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofony dzienne 61dB i 65 dB 

nachodzą na budynki 
mieszkalne oraz budynki 

szpitala, które  znajdują się na 
terenach chronionych. 

Występują przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów 

hałasu.  Konieczne jest 
zastosowanie dodatkowych 

środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

8 2,500 2,800 0,300 SUiKZP U NIE TAK L TAK TAK/NIE 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofony dzienne 61dB i 65 dB 
nachodzą na budynki szpitala, 

które nie znajdują się na 
terenach chronionych. 

Występują przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów 

hałasu.  

9 2,800 2,940 0,140 SUiKZP MU NIE TAK L NIE NIE 
Izofona nocna 56 dB oraz 

dzienne 61 dB i 65 dB 
nachodzą na tereny chronione 
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Lp. 

Kilometraż z 
przekroczeniem 
poziomu hałasu 

[km] 
Długość 

[km] 

Obowiązujący 
dokument 

planistyczny 

Funkcja 
terenu 

Ekran 

STRONA 

Czy 
izofony 

nachodzą 
na 

budynki? 

Czy konieczne 
jest 

wykonywanie 
dodatkowych 
zabezpieczeń 
akustycznych 

Komentarz 

od do 
Czy 

jest? 
Zgodnie z 

projektem? 

ale nie nachodzą na budynki 
mieszkalne. 

10 2,970 3,085 0,115 SUiKZP MN NIE TAK P TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofona dzienna 61dB 
nachodzą na budynki 

mieszkalne, które  znajdują się 
na terenach chronionych. 
Występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu.  Konieczne jest 

zastosowanie dodatkowych 
środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

11 3,400 3,925 0,525 SUiKZP MN NIE TAK P NIE NIE 

Izofona nocna 56 dB oraz 
dzienne 61 dB i 65 dB 

nachodzą na tereny chronione 
ale nie nachodzą na budynki 

mieszkalne. 

12 4,100 4,300 0,200 MPZP MWw NIE TAK P TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofona dzienna 61dB 
nachodzą na budynki 

mieszkalne, które  znajdują się 
na terenach chronionych. 
Występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu.  Konieczne jest 

zastosowanie dodatkowych 
środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 
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Lp. 

Kilometraż z 
przekroczeniem 
poziomu hałasu 

[km] 
Długość 

[km] 

Obowiązujący 
dokument 

planistyczny 

Funkcja 
terenu 

Ekran 

STRONA 

Czy 
izofony 

nachodzą 
na 

budynki? 

Czy konieczne 
jest 

wykonywanie 
dodatkowych 
zabezpieczeń 
akustycznych 

Komentarz 

od do 
Czy 

jest? 
Zgodnie z 

projektem? 

13 3,960 4,155 0,195 MPZP MW, MWU NIE TAK L TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofona dzienna 61dB 
nachodzą na budynki 

mieszkalne, które  znajdują się 
na terenach chronionych. 
Występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu.  Konieczne jest 

zastosowanie dodatkowych 
środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

14 4,480 4,725 0,245 SUiKZP MN NIE TAK P NIE NIE 

Izofona nocna 56 dB nachodzi 
na tereny chronione, nie 

nachodzi na budynki 
mieszkalne. 

15 4,600 4,725 0,125 MPZP MW, MM NIE TAK L TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofony dzienne 61 dB oraz 65 

dB nachodzą na budynek 
mieszkalny, który znajduje się 

na terenach chronionych. 



Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

  „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej  
od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.”  

 

93 
 

Łączna długość odcinków, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla 

wariantu W1 (2033) wynosi 3,600 km, z czego na odcinku 1,810 km teren jest zabudowany i konieczne jest 

rozważenie zastosowania dodatkowych środków ochrony przed hałasem, a na 1,790 km jest to teren bez 

zabudowy, przeznaczony jedynie pod funkcje chronioną i nie są konieczne dodatkowe zabezpieczenia. 

Wariant W.2 (2023) 

Mapy prezentujące zasięg izolinii wartości dopuszczalnych poziomu hałasu obliczonego w modelu dla 

wariantu W2 dla roku 2023 przedstawiono w załącznikach graficznych 6.3.3 W2.1.1 – W2.1.7. Dodatkowo 

wzdłuż linii kolejowej rozmieszczono punkty obliczeniowe na istniejących budynkach chronionych akustycznie 

i obliczone zostały poziomy hałasu. Wyniki przedstawiono poniższej tabeli, przy czym w tabeli zestawiono 

jedynie maksymalny poziom hałasu dla danego budynku. 

Tabela 6.3.6 Wyniki obliczeń w punktach zlokalizowanych przy zabudowie chronionej 

akustycznie 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

1 28 48,0 42,0 

2 2112 62,7 55,9 

3 2117 64,8 58,0 

4 2121 64,9 58,1 

5 2125 62,7 55,8 

6 2128 60,8 53,7 

7 2186 55,9 48,7 

8 2190 49,4 42,1 

9 2192 47,4 40,1 

10 2195 52,4 44,8 

11 2197 51,0 43,3 

12 2245 55,6 48,5 

13 2249 60,0 52,9 

14 2256 62,9 55,9 

15 2262 65,0 58,3 

16 2267 64,9 58,1 

17 2308 62,8 55,9 

18 2311 62,6 55,6 

19 2314 61,1 54,1 

20 2317 62,1 55,3 

21 2320 64,0 57,2 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

22 2361 64,9 58,4 

23 2364 65,2 58,6 

24 2366 64,1 57,5 

25 2370 62,0 54,7 

26 2374 56,4 48,5 

27 2412 55,7 48,0 

28 2414 55,8 48,5 

29 2416 60,6 52,9 

30 2417 61,3 53,6 

31 2451 62,4 54,8 

32 2452 61,9 54,3 

33 2455 60,5 53,0 

34 3047 49,7 41,7 

35 3365 47,2 40,5 

36 3389 53,2 45,2 

37 3408 58,3 51,0 

38 3422 62,7 55,7 

39 3438 62,5 55,7 

40 3503 62,3 55,4 

41 3523 59,9 52,9 

42 3548 53,9 46,5 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

43 3561 56,3 48,8 

44 3575 55,5 48,0 

45 3637 55,0 47,8 

46 3641 58,9 51,6 

47 3652 52,7 45,7 

48 3662 53,9 46,7 

49 3669 55,5 48,2 

50 3678 55,3 48,0 

51 3733 56,4 49,0 

52 3740 55,2 47,9 

53 3745 60,6 53,5 

54 3750 63,8 57,0 

55 3754 64,6 57,8 

56 3796 62,7 55,7 

57 3799 60,7 53,7 

58 3803 58,9 52,0 

59 3806 60,6 53,6 

60 3809 61,3 54,2 

61 3824 63,6 56,7 

62 3872 62,9 55,7 

63 4136 42,8 35,7 

64 4508 37,9 30,7 

65 4655 53,0 45,5 

66 4974 50,2 42,5 

67 5067 60,3 53,1 

68 5128 48,4 40,9 

69 5129 40,4 33,2 

70 5149 64,3 57,8 

71 5167 59,8 52,8 

72 5188 63,2 56,5 

73 5200 44,0 36,5 

74 5209 37,5 30,7 

75 5222 46,5 39,8 

76 5242 63,8 56,9 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

77 5249 43,2 36,4 

78 5250 62,3 54,7 

79 5258 61,4 53,9 

80 5264 60,0 52,9 

81 5289 42,2 35,7 

82 5300 49,3 42,1 

83 5332 60,4 52,7 

84 5338 59,4 52,5 

85 5347 37,7 30,7 

86 5380 60,0 52,5 

87 5411 54,7 47,4 

88 5418 62,3 54,6 

89 5457 43,6 36,5 

90 5500 47,0 39,3 

91 5542 62,8 56,2 

92 5586 64,2 57,5 

93 5723 39,6 32,6 

94 5753 51,8 43,6 

95 5756 60,7 53,5 

96 5764 64,7 58,0 

97 5782 59,8 52,3 

98 5784 62,8 55,9 

99 5811 63,0 56,1 

100 5846 62,8 55,9 

101 5864 54,7 47,6 

102 8727 47,3 42,0 

103 8730 52,5 46,5 

104 8731 57,0 51,1 

105 8733 56,9 51,0 

106 8826 55,7 48,0 

107 8827 55,7 48,0 

108 8846 64,7 59,0 

109 3112 54,9 46,4 

110 3113 63,3 54,3 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

111 3460 51,1 44,8 

112 3562 54,0 46,1 

113 4557 61,7 52,8 

114 5216 63,4 54,5 

115 5947 60,6 54,7 

116 5956 59,8 53,9 

117 5958 59,5 53,5 

118 5960 59,2 53,2 

119 5962 58,8 52,8 

120 5964 58,7 52,7 

121 5965 56,4 50,5 

122 5966 58,0 52,0 

123 5973 58,3 52,4 

124 5984 58,1 52,1 

125 5988 55,8 49,8 

126 5990 55,3 49,4 

127 5991 55,3 49,4 

128 5992 54,9 49,1 

129 5993 57,0 51,1 

130 5994 54,3 48,5 

131 6138 61,2 53,9 

132 6139 64,8 59,3 

133 6140 65,3 59,2 

134 6375 57,3 50,9 

135 6376 56,8 51,2 

136 8560 67,9 62,4 

137 8637 68,2 60,1 

138 8638 58,5 50,7 

139 8639 55,2 47,5 

140 8641 55,7 48,0 

141 8643 57,1 48,6 

142 8645 65,4 57,3 

143 8683 54,2 48,7 

144 8684 54,3 48,8 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

145 8726 40,5 36,0 

146 8732 55,9 49,6 

147 8779 64,3 55,3 

148 8795 56,5 48,0 

149 8796 64,6 55,7 

150 8797 63,1 54,8 

151 8798 60,5 52,3 

152 8799 66,3 59,5 

153 8800 55,3 48,2 

154 8801 60,8 53,4 

155 8802 60,6 53,9 

156 8837 68,1 59,4 

157 8838 69,6 61,4 

158 2421 61,8 54,0 

159 2982 64,7 56,7 

160 4022 57,0 49,4 

161 4533 62,4 54,6 

162 4665 50,3 43,2 

163 5827 64,9 57,0 

164 6980 62,9 56,8 

165 7092 61,5 55,6 

166 7463 71,5 63,6 

167 7464 73,0 65,1 

168 7465 73,3 65,4 

169 7467 67,2 59,4 

170 7473 71,2 63,4 

171 7485 63,5 57,3 

172 7658 56,3 50,1 

173 7659 60,6 54,6 

174 7762 62,8 57,1 

175 7793 62,2 54,1 

176 7911 64,7 58,5 

177 7922 56,4 49,0 

178 7928 62,0 56,1 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

179 8058 58,4 50,8 

180 8162 69,1 63,1 

181 8230 59,7 52,7 

182 8255 56,6 50,5 

183 8418 69,1 62,5 

184 8421 59,0 51,8 

185 8440 62,6 56,6 

186 8522 64,2 56,9 

187 8538 70,5 63,8 

188 8545 67,6 62,3 

189 8554 56,0 50,1 

190 8558 66,9 58,7 

191 8648 52,9 45,6 

192 8649 55,0 47,6 

193 8847 69,5 61,6 

194 2051 64,0 56,5 

195 2052 59,3 55,0 

196 2069 55,2 51,1 

197 2074 54,1 49,5 

198 2085 57,6 52,9 

199 2090 55,4 49,3 

200 2099 52,5 47,3 

201 2114 63,6 56,3 

202 2115 59,1 52,2 

203 2152 54,0 49,4 

204 2162 63,2 59,2 

205 2165 58,8 52,2 

206 2171 52,6 47,5 

207 2184 54,0 48,1 

208 2211 58,4 51,4 

209 2212 54,4 49,8 

210 2222 62,0 58,0 

211 2231 53,0 47,7 

212 2243 54,0 47,8 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

213 2283 53,5 48,7 

214 2290 63,1 59,1 

215 2292 53,6 48,7 

216 2294 55,8 50,7 

217 2304 53,9 49,1 

218 2331 55,2 48,7 

219 2332 53,9 49,1 

220 2347 53,5 47,9 

221 2357 54,2 49,3 

222 2358 54,0 48,0 

223 2395 55,0 49,2 

224 2398 53,8 48,6 

225 2409 64,0 57,0 

226 2418 55,6 50,1 

227 2431 55,6 51,0 

228 2436 55,2 49,3 

229 2440 54,2 48,1 

230 2467 63,9 55,0 

231 2474 52,9 48,1 

232 2484 53,6 48,7 

233 2488 54,2 47,7 

234 2497 55,8 48,9 

235 2502 60,4 56,4 

236 2505 53,2 48,2 

237 2509 53,5 47,2 

238 2545 53,4 48,6 

239 2551 56,3 49,2 

240 2589 65,2 57,6 

241 2601 65,6 58,0 

242 2613 54,6 50,3 

243 2615 69,7 61,9 

244 2617 52,8 48,1 

245 2626 53,5 48,5 

246 2627 53,4 48,1 



Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

  „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej  
od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.”  

 

97 
 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

247 2630 56,2 49,3 

248 2654 55,7 48,3 

249 2658 61,8 53,2 

250 2669 63,9 59,9 

251 2672 53,0 48,1 

252 2675 58,3 50,6 

253 2700 56,0 48,7 

254 2706 57,9 53,7 

255 2708 53,2 48,2 

256 2709 55,8 48,7 

257 2730 57,4 49,6 

258 2732 59,9 51,6 

259 2733 64,2 55,3 

260 2734 53,2 48,3 

261 2741 53,5 48,6 

262 2742 55,7 51,2 

263 2743 53,8 48,9 

264 2746 41,8 35,3 

265 2758 53,4 48,6 

266 2765 51,0 45,6 

267 2769 59,5 51,8 

268 2784 54,4 49,5 

269 2791 59,0 54,9 

270 2793 52,4 47,2 

271 2796 45,5 38,8 

272 2815 53,3 48,1 

273 2832 64,5 60,5 

274 2833 54,9 50,3 

275 2834 53,4 48,6 

276 2836 54,0 46,8 

277 2858 50,8 45,6 

278 2859 43,2 36,9 

279 2866 51,5 46,9 

280 2867 50,2 45,6 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

281 2873 56,4 52,0 

282 2874 53,5 49,0 

283 2875 53,8 47,2 

284 2911 61,2 56,4 

285 2930 53,9 49,7 

286 2932 52,3 47,7 

287 2933 65,7 58,2 

288 2941 60,4 56,4 

289 2943 53,1 48,5 

290 2944 52,6 47,3 

291 2947 45,1 38,8 

292 2951 53,4 49,0 

293 2955 61,6 57,6 

294 2957 54,9 50,3 

295 2958 66,1 58,9 

296 2959 52,5 47,8 

297 2960 50,6 43,9 

298 2973 65,4 61,4 

299 2975 54,6 48,8 

300 2977 44,6 38,2 

301 2990 53,9 49,0 

302 2991 68,0 60,6 

303 2992 51,6 46,8 

304 2993 51,2 44,3 

305 3005 50,3 45,5 

306 3008 55,7 49,7 

307 3010 51,0 44,4 

308 3013 52,4 47,9 

309 3024 53,0 48,1 

310 3025 53,5 48,0 

311 3026 68,8 61,3 

312 3035 53,0 48,3 

313 3038 53,8 48,7 

314 3044 57,2 50,6 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

315 3045 50,2 45,5 

316 3060 53,1 48,7 

317 3061 57,9 53,1 

318 3071 52,9 47,5 

319 3078 53,9 49,6 

320 3079 57,6 50,6 

321 3087 55,1 49,8 

322 3092 57,8 53,1 

323 3114 61,5 54,3 

324 3125 62,7 57,4 

325 3145 53,1 48,6 

326 3148 53,3 48,7 

327 3154 56,1 52,0 

328 3155 61,6 53,6 

329 3180 54,2 49,9 

330 3181 56,1 50,7 

331 3215 60,7 54,4 

332 3222 56,5 52,4 

333 3224 69,3 61,0 

334 3230 58,2 54,2 

335 3244 63,1 54,9 

336 3245 71,3 63,4 

337 3255 56,9 52,9 

338 3256 65,0 57,5 

339 3284 61,7 57,7 

340 3285 46,4 39,7 

341 3321 59,3 52,3 

342 3331 62,0 57,7 

343 3343 52,6 47,6 

344 3354 53,7 49,6 

345 3357 52,9 48,2 

346 3358 59,0 52,2 

347 3364 57,7 53,7 

348 3461 57,7 53,5 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

349 3462 60,2 53,0 

350 3472 61,2 56,3 

351 3476 58,7 51,8 

352 3494 52,5 48,1 

353 3497 54,0 49,3 

354 3498 60,7 53,5 

355 3515 51,4 45,1 

356 3530 56,2 49,5 

357 3602 56,8 52,6 

358 3603 57,0 50,5 

359 3629 56,9 52,8 

360 3632 53,3 48,6 

361 3642 64,4 57,7 

362 3686 53,2 48,1 

363 3695 58,3 54,1 

364 3697 57,0 50,3 

365 3704 64,3 60,2 

366 3708 58,8 52,1 

367 3729 53,5 48,9 

368 3730 58,7 51,7 

369 3767 56,0 51,7 

370 3782 52,5 47,4 

371 3790 53,0 48,5 

372 3791 55,5 49,2 

373 3825 53,9 49,1 

374 3827 55,8 49,3 

375 3830 58,0 53,9 

376 3832 52,3 47,2 

377 3844 69,1 60,7 

378 3859 55,3 50,7 

379 3860 56,8 49,4 

380 3868 53,7 47,7 

381 3874 57,5 50,8 

382 3883 56,3 49,9 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

383 3896 57,5 53,5 

384 3903 59,3 55,3 

385 3913 55,2 51,1 

386 3914 54,8 50,4 

387 3917 55,6 49,5 

388 3922 60,4 53,3 

389 3943 55,7 49,1 

390 3950 53,0 48,3 

391 3965 69,3 61,1 

392 3969 52,7 48,2 

393 3985 52,9 47,5 

394 3994 61,5 54,4 

395 4002 55,5 50,9 

396 4013 53,7 48,7 

397 4015 54,2 47,1 

398 4025 63,1 55,7 

399 4030 53,1 47,9 

400 4033 51,6 47,3 

401 4100 52,4 47,2 

402 4104 58,6 51,2 

403 4105 53,2 48,6 

404 4107 56,1 49,9 

405 4112 56,7 52,5 

406 4115 53,6 47,8 

407 4116 54,1 47,5 

408 4117 53,4 48,3 

409 4118 57,0 49,6 

410 4125 51,3 45,8 

411 4130 53,9 48,1 

412 4141 56,0 50,4 

413 4143 51,8 47,4 

414 4181 60,2 56,1 

415 4184 53,5 47,1 

416 4186 57,5 50,6 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

417 4192 56,0 48,9 

418 4193 56,4 51,8 

419 4201 62,0 54,5 

420 4203 54,9 48,4 

421 4211 57,9 51,7 

422 4214 54,5 48,7 

423 4238 53,5 47,7 

424 4251 54,0 49,1 

425 4275 56,6 52,3 

426 4278 58,4 51,0 

427 4279 55,5 48,6 

428 4301 52,3 47,5 

429 4310 52,1 45,9 

430 4324 55,8 51,3 

431 4334 53,4 48,4 

432 4347 63,7 56,5 

433 4355 54,0 49,5 

434 4357 52,5 47,3 

435 4360 51,7 45,5 

436 4362 53,9 49,3 

437 4367 50,7 46,2 

438 4375 53,7 49,1 

439 4376 53,2 47,3 

440 4379 59,2 51,4 

441 4385 59,4 51,1 

442 4387 54,2 49,5 

443 4401 64,8 60,8 

444 4407 57,0 50,0 

445 4411 53,4 47,6 

446 4443 51,9 45,7 

447 4471 55,8 49,2 

448 4478 47,1 40,3 

449 4512 52,8 48,5 

450 4517 55,2 48,3 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

451 4526 60,0 56,0 

452 4539 53,7 48,9 

453 4548 58,3 51,3 

454 4551 53,8 49,0 

455 4571 49,1 42,3 

456 4577 51,3 46,8 

457 4612 50,0 45,2 

458 4631 55,8 49,2 

459 4633 55,2 48,8 

460 4649 61,2 53,9 

461 4651 51,9 47,2 

462 4658 63,4 59,5 

463 4681 54,6 47,9 

464 4684 56,7 49,8 

465 4692 42,9 36,9 

466 4695 56,0 49,3 

467 4699 54,6 50,5 

468 4704 56,9 50,1 

469 4709 56,7 50,0 

470 4724 54,5 49,7 

471 4725 64,2 56,4 

472 4731 54,4 47,8 

473 4739 61,7 54,4 

474 4764 56,1 52,0 

475 4770 54,0 48,4 

476 4775 54,0 49,1 

477 4784 67,2 59,7 

478 4785 62,4 55,1 

479 4792 52,8 47,9 

480 4840 56,5 52,3 

481 4841 65,6 58,1 

482 4858 53,8 46,7 

483 4889 65,4 57,0 

484 4899 52,9 48,3 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

485 4900 53,3 48,3 

486 4901 63,2 55,7 

487 4904 55,2 51,1 

488 4935 55,3 49,8 

489 4947 61,1 52,7 

490 4948 61,9 54,6 

491 4963 53,0 48,2 

492 4979 57,1 49,6 

493 4988 57,0 49,8 

494 4991 53,7 48,8 

495 5004 66,2 62,2 

496 5015 56,8 50,1 

497 5017 53,4 47,9 

498 5025 57,0 50,5 

499 5049 69,6 61,3 

500 5051 57,6 50,7 

501 5100 52,4 45,5 

502 5101 65,0 57,5 

503 5104 61,7 54,5 

504 5113 53,9 49,3 

505 5114 60,8 52,4 

506 5120 53,0 47,2 

507 5122 54,2 49,1 

508 5134 55,4 49,5 

509 5150 57,3 53,1 

510 5157 53,3 48,3 

511 5165 63,0 59,0 

512 5168 52,4 48,0 

513 5217 53,6 47,9 

514 5243 68,1 59,8 

515 5257 53,6 48,5 

516 5272 53,1 48,3 

517 5287 53,7 48,4 

518 5302 58,2 54,2 



Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

  „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej  
od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.”  

 

101 
 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

519 5303 55,2 50,4 

520 5319 53,9 48,1 

521 5342 52,0 47,6 

522 5348 53,3 48,5 

523 5353 57,1 52,8 

524 5354 53,7 48,7 

525 5359 56,5 50,1 

526 5364 52,6 48,2 

527 5396 57,1 50,0 

528 5397 53,8 49,3 

529 5407 54,1 49,1 

530 5409 57,6 50,3 

531 5414 61,3 56,7 

532 5429 55,3 49,1 

533 5432 52,9 48,3 

534 5445 62,0 56,9 

535 5478 51,7 46,9 

536 5492 47,1 40,6 

537 5495 53,0 48,0 

538 5511 52,6 46,2 

539 5533 51,8 47,2 

540 5535 56,9 52,8 

541 5537 52,7 48,1 

542 5548 53,2 48,6 

543 5566 54,0 49,2 

544 5570 62,3 58,2 

545 5588 62,1 58,0 

546 5591 55,2 50,8 

547 5596 56,3 49,2 

548 5600 64,5 57,1 

549 5601 53,4 48,3 

550 5611 59,6 55,6 

551 5616 53,5 48,6 

552 5621 59,1 55,1 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

553 5624 53,3 48,3 

554 5627 52,5 47,6 

555 5633 60,8 54,4 

556 5638 62,4 55,1 

557 5650 52,1 47,3 

558 5666 53,5 48,6 

559 5674 53,0 48,2 

560 5681 69,6 61,4 

561 5711 54,0 49,1 

562 5715 50,1 43,5 

563 5717 55,3 50,5 

564 5736 59,3 54,9 

565 5776 54,0 49,2 

566 5786 53,7 49,3 

567 5787 58,7 54,6 

568 5795 51,8 47,3 

569 5804 62,2 57,8 

570 5805 47,5 41,2 

571 5845 53,2 48,1 

572 5856 53,0 48,3 

573 5880 60,5 56,5 

574 5887 59,2 53,4 

575 5896 57,4 51,9 

576 5913 54,0 48,9 

577 5914 54,5 49,0 

578 5915 58,0 52,2 

579 5920 54,2 49,5 

580 5930 59,0 53,5 

581 5934 54,7 49,9 

582 5937 56,9 51,3 

583 5938 56,7 51,0 

584 5939 60,7 54,8 

585 5943 55,2 50,3 

586 5961 51,0 45,7 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

587 5963 52,1 46,6 

588 5967 58,5 52,7 

589 5970 57,1 51,8 

590 5981 56,1 51,1 

591 5989 52,1 46,5 

592 6006 57,5 51,9 

593 6021 56,1 50,5 

594 6040 58,9 53,0 

595 6045 60,0 54,3 

596 6049 49,7 44,8 

597 6051 59,7 54,0 

598 6053 56,0 50,4 

599 6055 58,5 52,6 

600 6056 52,8 47,6 

601 6058 57,7 52,0 

602 6060 59,2 53,3 

603 6063 54,5 48,6 

604 6064 49,7 44,2 

605 6067 53,3 47,5 

606 6070 54,4 48,5 

607 6073 57,0 51,3 

608 6083 58,0 52,5 

609 6085 55,2 49,0 

610 6087 51,5 46,3 

611 6088 58,0 52,4 

612 6090 56,9 51,9 

613 6091 53,5 47,9 

614 6094 60,0 54,2 

615 6095 56,9 52,4 

616 6097 55,5 49,8 

617 6098 49,3 45,0 

618 6100 62,0 55,9 

619 6101 57,4 51,6 

620 6102 54,9 49,2 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

621 6104 51,3 47,0 

622 6106 63,9 58,1 

623 6107 54,0 49,8 

624 6114 50,3 46,1 

625 6115 50,1 45,9 

626 6124 55,8 50,4 

627 6156 57,2 51,5 

628 6172 64,0 56,7 

629 6173 61,0 54,0 

630 6181 62,6 55,5 

631 6195 55,9 50,5 

632 6206 65,1 58,0 

633 6210 67,3 60,3 

634 6222 66,8 60,7 

635 6229 51,3 46,2 

636 6230 56,5 50,8 

637 6239 53,0 48,5 

638 6265 56,5 51,0 

639 6284 53,3 48,4 

640 6285 53,3 48,1 

641 6286 60,2 54,4 

642 6293 54,1 49,5 

643 6327 54,4 49,7 

644 6329 52,1 46,9 

645 6331 62,3 56,0 

646 6333 56,7 51,2 

647 6351 49,4 43,5 

648 6357 47,8 42,9 

649 6370 54,3 49,5 

650 6371 52,7 46,9 

651 6374 53,9 49,3 

652 6380 57,7 52,0 

653 6386 60,7 54,9 

654 6391 54,4 48,9 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

655 6395 59,3 53,5 

656 6406 60,2 54,3 

657 6410 53,8 49,2 

658 6413 53,9 48,6 

659 6423 59,1 52,9 

660 6429 56,1 51,1 

661 6431 55,8 49,7 

662 6436 54,4 49,3 

663 6444 49,8 45,4 

664 6463 57,2 51,6 

665 6468 60,0 53,0 

666 6471 64,1 58,2 

667 6483 50,9 46,3 

668 6485 63,0 57,3 

669 6492 55,5 50,2 

670 6496 54,6 50,3 

671 6500 53,6 48,0 

672 6505 53,6 49,2 

673 6512 56,8 51,1 

674 6515 51,2 46,1 

675 6517 62,5 55,3 

676 6519 48,1 42,5 

677 6526 61,6 55,6 

678 6530 54,9 49,8 

679 6531 55,2 49,6 

680 6549 57,2 51,2 

681 6550 68,5 62,1 

682 6562 52,1 46,9 

683 6566 52,5 48,2 

684 6567 59,2 53,3 

685 6569 63,8 57,6 

686 6577 55,2 49,2 

687 6588 56,2 50,5 

688 6595 58,1 52,5 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

689 6597 57,4 51,8 

690 6607 49,0 43,8 

691 6611 57,6 51,1 

692 6618 47,4 42,5 

693 6629 55,6 50,4 

694 6630 54,9 48,5 

695 6634 48,2 43,0 

696 6635 55,1 49,7 

697 6637 54,6 50,0 

698 6640 57,4 50,7 

699 6649 54,6 49,0 

700 6655 58,5 52,7 

701 6662 55,5 49,1 

702 6663 48,9 43,9 

703 6670 55,2 49,3 

704 6684 46,8 41,6 

705 6688 65,2 59,2 

706 6701 52,7 47,5 

707 6715 57,7 53,5 

708 6716 54,8 49,3 

709 6743 61,4 55,4 

710 6745 57,7 51,9 

711 6759 48,6 44,1 

712 6762 54,4 49,1 

713 6764 53,8 48,8 

714 6775 49,1 43,3 

715 6777 57,6 51,7 

716 6778 60,1 53,2 

717 6798 52,7 47,5 

718 6810 53,5 48,5 

719 6811 49,9 45,7 

720 6814 51,5 45,8 

721 6816 48,9 44,8 

722 6823 57,1 51,7 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

723 6947 59,0 52,6 

724 6952 53,4 47,7 

725 7019 58,7 51,4 

726 7045 58,4 50,7 

727 7071 56,1 48,8 

728 7078 60,3 51,6 

729 7083 60,7 54,1 

730 7098 60,9 54,7 

731 7110 55,3 48,2 

732 7374 54,2 48,3 

733 7429 54,3 48,3 

734 7487 53,2 47,5 

735 7493 55,3 49,5 

736 7543 53,4 47,6 

737 7549 58,5 52,6 

738 7594 58,6 52,9 

739 7634 61,4 55,3 

740 7677 58,4 52,0 

741 8015 58,4 50,6 

742 8140 54,8 48,9 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2023 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

743 8150 53,5 47,5 

744 8266 58,6 52,3 

745 8373 54,9 49,2 

746 8376 52,0 46,2 

747 8386 54,3 48,5 

748 8393 55,4 48,9 

749 8422 53,1 47,0 

750 8432 66,2 59,6 

751 8476 54,9 49,2 

752 8519 52,6 47,2 

753 8524 55,2 48,6 

754 8547 53,8 48,2 

755 8776 53,6 48,2 

756 8777 66,9 60,1 

757 8825 61,0 53,8 

758 8833 55,0 48,0 

759 8834 55,0 47,9 

760 8850 63,0 56,2 

761 8845 59,6 54,1 

 

Na podstawie analizy map hałasu oraz wyników obliczeń w punktach określono miejsca, w których 

występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla analizowanego wariantu W2, dla roku 2023. 

Szczegółowe zestawienie miejsc, gdzie izofony nachodzą na tereny objęte ochroną przed hałasem wraz 

informacją: 

 czy teren ten jest objęty miejscowym planem (MPZP) lub Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP),  

 funkcją terenu, 

 stroną, której dotyczy przekroczenie, 

 czy izofony nachodzą na budynki, 

 czy konieczne jest wykonywanie dodatkowych zabezpieczeń (TAK – konieczne, w komentarzu podano 

jakie; NIE – niekonieczne; TAK/NIE – występują przekroczenia hałasu na budynkach, które nie są 

położone na terenie chronionym akustycznie), 

 komentarzem, 
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przestawiono w poniższej tabeli.  
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Tabela 6.3.7 Miejsca z przekroczeniami poziomu hałasu 

Lp. 

Kilometraż z 
przekroczeniem 
poziomu hałasu 

[km] 
Długość 

[km] 

Obowiązujący 
dokument 

planistyczny 

Funkcja 
terenu 

Ekran 

STRONA 

Czy 
izofony 

nachodzą 
na 

budynki? 

Czy konieczne 
jest 

wykonywanie 
dodatkowych 
zabezpieczeń 
akustycznych 

Komentarz 

od do 
Czy 

jest? 
Zgodnie z 

projektem? 

1 0,000 0,125 0,125 MPZP MW, MU NIE TAK L NIE NIE 

Izofona nocna 56 dB oraz 
dzienne 61 db i 65 dB 

nachodzą na tereny chronione 
ale  nie nachodzi na  budynki 

mieszkalne. 

2 0,000 0,125 0,125 MPZP U NIE TAK P TAK TAK/NIE 

Izofona dzienna 61 dB 
nachodzi na budynki 

mieszkalne, które nie sa na 
terenach chronionych 

3 0,125 0,480 0,355 MPZP U,MW NIE TAK P NIE NIE 

Izofona nocna 56 dB oraz 
dzienne 61 db i 65 dB 

nachodzą na tereny chronione, 
na których nie ma budynków 

mieszkalnych. 

4 0,140 0,350 0,210 MPZP U,MW NIE TAK L NIE NIE 

Izofona nocna 56 dB oraz 
dzienne 61 db i 65 dB 

nachodzą na tereny chronione, 
na których nie ma budynków 

mieszkalnych. 

5 2,250 2,450 0,200 SUiKZP MJ NIE TAK P TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofon dzienna 61dB nachodzą 

na budynki mieszkalne, 
znajdujące się na terenach 
chronionych. Występują 

przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu. Konieczne 

jest zastosowanie 
dodatkowych środków ochrony 
przed hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

6 2,500 2,800 0,300 SUiKZP MU NIE TAK P TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofony dzienne 61dB i 65 dB 

nachodzą na budynki 
mieszkalne oraz budynki 

szpitala, które  znajdują się na 
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Lp. 

Kilometraż z 
przekroczeniem 
poziomu hałasu 

[km] 
Długość 

[km] 

Obowiązujący 
dokument 

planistyczny 

Funkcja 
terenu 

Ekran 

STRONA 

Czy 
izofony 

nachodzą 
na 

budynki? 

Czy konieczne 
jest 

wykonywanie 
dodatkowych 
zabezpieczeń 
akustycznych 

Komentarz 

od do 
Czy 

jest? 
Zgodnie z 

projektem? 

terenach chronionych. 
Występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu.  Konieczne jest 

zastosowanie dodatkowych 
środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

7 2,500 2,800 0,300 SUiKZP U NIE TAK L TAK TAK/NIE 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofony dzienne 61dB i 65 dB 
nachodzą na budynki szpitala, 

które nie znajdują się na 
terenach chronionych. 

Występują przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów 

hałasu.  

8 2,800 2,940 0,140 SUiKZP MU NIE TAK L NIE NIE 

Izofona nocna 56 dB oraz 
dzienne 61 db i 65 dB 

nachodzą na tereny chronione 
ale nie nachodzą na budynki 

mieszkalne. 

9 3,000 3,600 0,600 SUiKZP MN NIE TAK P TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofona dzienna 61dB 
nachodzą na budynki 

mieszkalne, które  znajdują się 
na terenach chronionych. 
Występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu.  Konieczne jest 

zastosowanie dodatkowych 
środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

10 3,200 4,200 1,000 SUiKZP MN NIE TAK L TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofony dzienne 61dB i 65 dB 

nachodzą na budynki 
mieszkalne, które  znajdują się 
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Lp. 

Kilometraż z 
przekroczeniem 
poziomu hałasu 

[km] 
Długość 

[km] 

Obowiązujący 
dokument 

planistyczny 

Funkcja 
terenu 

Ekran 

STRONA 

Czy 
izofony 

nachodzą 
na 

budynki? 

Czy konieczne 
jest 

wykonywanie 
dodatkowych 
zabezpieczeń 
akustycznych 

Komentarz 

od do 
Czy 

jest? 
Zgodnie z 

projektem? 

na terenach chronionych. 
Występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu.  Konieczne jest 

zastosowanie dodatkowych 
środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

11 3,600 4,300 0,700 MPZP MW NIE TAK P TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofona dzienna 61dB 
nachodzą na budynki 

mieszkalne, które  znajdują się 
na terenach chronionych. 
Występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu.  Konieczne jest 

zastosowanie dodatkowych 
środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

12 4,300 4,550 0,250 MPZP MW, MWU NIE TAK L TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofona dzienna 61dB 
nachodzą na budynki 

mieszkalne, które  znajdują się 
na terenach chronionych. 
Występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu.  Konieczne jest 

zastosowanie dodatkowych 
środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

13 4,650 4,700 0,050 MPZP MWw NIE TAK P TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofony dzienne 61dB i 65 dB 

nachodzą na budynki 
mieszkalne, które  znajdują się 

na terenach chronionych. 



Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

  „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej  
od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.”  

 

109 
 

Lp. 

Kilometraż z 
przekroczeniem 
poziomu hałasu 

[km] 
Długość 

[km] 

Obowiązujący 
dokument 

planistyczny 

Funkcja 
terenu 

Ekran 

STRONA 

Czy 
izofony 

nachodzą 
na 

budynki? 

Czy konieczne 
jest 

wykonywanie 
dodatkowych 
zabezpieczeń 
akustycznych 

Komentarz 

od do 
Czy 

jest? 
Zgodnie z 

projektem? 

Występują przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów 

hałasu.  Konieczne jest 
zastosowanie dodatkowych 

środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

14 4,850 5,115 0,265 SUiKZP MN NIE TAK P NIE NIE 

Izofona nocna 56 dB oraz 
dzienne 61 db i 65 dB 

nachodzą na tereny chronione 
ale nie nachodzą na budynki 

mieszkalne. 

15 5,000 5,115 0,115 MPZP MW, MM NIE TAK L TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofony dzienne 61dB i 65 dB 

nachodzą na budynki 
mieszkalne, które  znajdują się 

na terenach chronionych. 
Występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu.  Konieczne jest 

zastosowanie dodatkowych 
środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 
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Łączna długość odcinków na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla 

wariantu W2 (2023) wynosi 4,735 km, z czego na odcinku 3,640 km teren jest zabudowany i konieczne jest 

rozważenie zastosowania dodatkowych środków ochrony przed hałasem, a na 1,095 km jest to teren bez 

zabudowy, przeznaczony jedynie pod funkcje chronioną i nie są konieczne dodatkowe zabezpieczenia. 

Wariant W.2 (2033) 

Mapy prezentujące zasięg izolinii wartości dopuszczalnych poziomu hałasu obliczonego w modelu dla 

wariantu W2 dla roku 2033 przedstawiono w załącznikach graficznych6.3.4 W2.2.1 – W2.2.7. Dodatkowo 

wzdłuż linii kolejowej rozmieszczono punkty obliczeniowe na istniejących budynkach chronionych akustycznie 

i obliczone zostały poziomy hałasu. Wyniki przedstawiono poniższej tabeli, przy czym w tabeli zestawiono 

jedynie maksymalny poziom hałasu dla danego budynku. 

Tabela 6.3.8 Wyniki obliczeń w punktach zlokalizowanych przy zabudowie chronionej 

akustycznie 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

1 28 49,0 42,7 

2 2112 63,0 55,1 

3 2117 65,0 57,3 

4 2121 65,2 57,4 

5 2125 63,0 55,0 

6 2128 61,1 52,8 

7 2186 56,2 47,8 

8 2190 49,8 41,1 

9 2192 47,8 39,2 

10 2195 52,6 44,4 

11 2197 51,2 42,7 

12 2245 55,9 47,6 

13 2249 60,4 52,0 

14 2256 63,2 55,1 

15 2262 65,3 57,5 

16 2267 65,2 57,3 

17 2308 63,1 55,1 

18 2311 62,8 54,8 

19 2314 61,4 53,3 

20 2317 62,4 54,5 

21 2320 64,3 56,4 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

22 2361 65,2 57,7 

23 2364 65,5 57,9 

24 2366 64,4 56,9 

25 2370 62,2 54,2 

26 2374 56,4 48,3 

27 2412 55,9 47,6 

28 2414 56,0 47,6 

29 2416 60,7 52,5 

30 2417 61,3 53,4 

31 2451 62,5 54,7 

32 2452 61,9 54,3 

33 2455 60,4 52,9 

34 3047 49,9 41,3 

35 3365 47,7 39,4 

36 3389 54,5 44,8 

37 3408 58,9 50,4 

38 3422 63,2 54,9 

39 3438 62,9 54,9 

40 3503 62,6 54,6 

41 3523 60,2 52,0 

42 3548 54,2 45,5 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

43 3561 56,6 47,8 

44 3575 55,8 47,0 

45 3637 55,4 46,9 

46 3641 59,3 50,8 

47 3652 53,2 44,8 

48 3662 54,3 45,7 

49 3669 55,9 47,2 

50 3678 55,8 47,1 

51 3733 56,9 48,2 

52 3740 55,7 47,1 

53 3745 61,0 52,6 

54 3750 64,1 56,2 

55 3754 64,9 57,0 

56 3796 63,0 54,9 

57 3799 61,0 52,8 

58 3803 59,2 51,1 

59 3806 60,9 52,8 

60 3809 61,6 53,3 

61 3824 63,9 55,9 

62 3872 63,3 54,9 

63 4136 43,3 34,9 

64 4508 38,7 30,4 

65 4655 53,5 44,7 

66 4974 50,3 42,0 

67 5067 60,6 52,2 

68 5128 48,6 40,6 

69 5129 40,8 32,5 

70 5149 64,6 57,2 

71 5167 60,1 52,0 

72 5188 63,5 55,8 

73 5200 44,3 35,6 

74 5209 37,8 30,1 

75 5222 46,9 38,6 

76 5242 64,1 56,1 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

77 5249 43,5 35,6 

78 5250 62,3 54,7 

79 5258 61,6 53,5 

80 5264 60,4 52,0 

81 5289 42,3 35,1 

82 5300 49,4 41,9 

83 5332 60,6 52,3 

84 5338 59,7 51,5 

85 5347 38,2 30,3 

86 5380 59,9 52,5 

87 5411 55,0 46,5 

88 5418 62,3 54,5 

89 5457 43,9 35,8 

90 5500 47,1 39,1 

91 5542 63,1 55,6 

92 5586 64,5 56,7 

93 5723 39,8 32,1 

94 5753 53,2 43,4 

95 5756 61,0 52,5 

96 5764 65,0 57,2 

97 5782 59,9 51,9 

98 5784 63,1 55,1 

99 5811 63,4 55,3 

100 5846 63,1 55,1 

101 5864 55,1 46,7 

102 8727 50,5 43,8 

103 8730 53,1 47,0 

104 8731 57,6 51,6 

105 8733 57,5 51,5 

106 8826 55,9 47,6 

107 8827 55,9 47,6 

108 8846 65,2 59,4 

109 3112 54,9 46,5 

110 3113 63,3 54,3 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

111 3460 51,3 45,0 

112 3562 54,1 46,3 

113 4557 61,7 52,8 

114 5216 63,4 54,5 

115 5947 60,3 53,2 

116 5956 59,5 52,4 

117 5958 59,1 52,1 

118 5960 58,8 51,8 

119 5962 58,4 51,4 

120 5964 58,3 51,3 

121 5965 56,1 49,1 

122 5966 57,7 50,7 

123 5973 58,0 51,0 

124 5984 57,8 50,8 

125 5988 55,4 48,5 

126 5990 55,0 48,1 

127 5991 55,0 48,1 

128 5992 54,6 47,8 

129 5993 56,7 49,9 

130 5994 54,1 47,3 

131 6138 60,5 53,9 

132 6139 66,7 60,5 

133 6140 67,1 60,6 

134 6375 58,9 52,3 

135 6376 57,4 51,7 

136 8560 70,2 63,7 

137 8637 68,2 60,1 

138 8638 58,5 50,7 

139 8639 55,3 47,3 

140 8641 55,7 47,9 

141 8643 57,2 48,4 

142 8645 65,4 57,3 

143 8683 54,8 49,1 

144 8684 54,9 49,2 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

145 8726 44,0 37,7 

146 8732 58,4 51,4 

147 8779 64,3 55,3 

148 8795 56,5 48,0 

149 8796 64,6 55,7 

150 8797 63,1 54,8 

151 8798 60,5 52,3 

152 8799 66,2 59,5 

153 8800 55,3 48,1 

154 8801 60,8 53,4 

155 8802 60,6 53,9 

156 8837 68,1 59,4 

157 8838 69,5 61,4 

158 2421 61,8 54,0 

159 2982 64,7 56,7 

160 4022 57,0 49,4 

161 4533 62,4 54,6 

162 4665 50,3 43,2 

163 5827 64,9 57,0 

164 6980 63,0 55,8 

165 7092 64,2 57,2 

166 7463 71,9 64,1 

167 7464 73,5 65,7 

168 7465 73,9 66,1 

169 7467 67,9 60,4 

170 7473 72,0 64,1 

171 7485 66,1 59,0 

172 7658 58,9 51,8 

173 7659 60,7 53,6 

174 7762 62,4 55,9 

175 7793 62,6 54,5 

176 7911 67,2 60,1 

177 7922 56,8 49,1 

178 7928 61,8 55,1 



Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

  „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej  
od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.”  

 

113 
 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

179 8058 58,7 51,1 

180 8162 71,0 64,3 

181 8230 61,0 53,7 

182 8255 59,2 52,2 

183 8418 72,2 64,7 

184 8421 60,3 53,1 

185 8440 65,2 58,2 

186 8522 65,9 58,3 

187 8538 73,5 65,9 

188 8545 67,6 61,7 

189 8554 57,3 50,5 

190 8558 67,4 59,3 

191 8648 52,8 45,6 

192 8649 54,9 47,6 

193 8847 70,4 62,4 

194 2051 64,3 55,4 

195 2052 61,2 55,6 

196 2069 57,3 51,9 

197 2074 55,6 50,1 

198 2085 59,4 53,4 

199 2090 56,2 48,9 

200 2099 53,4 47,4 

201 2114 64,0 55,3 

202 2115 59,5 51,1 

203 2152 55,6 50,0 

204 2162 65,3 59,9 

205 2165 59,4 51,4 

206 2171 53,6 47,7 

207 2184 54,6 47,4 

208 2211 58,7 50,4 

209 2212 55,6 50,2 

210 2222 64,0 58,7 

211 2231 53,8 47,6 

212 2243 54,5 46,9 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

213 2283 54,7 49,1 

214 2290 65,2 59,8 

215 2292 56,0 49,7 

216 2294 57,3 51,0 

217 2304 55,1 49,8 

218 2331 55,5 47,7 

219 2332 56,1 49,8 

220 2347 54,3 47,7 

221 2357 54,9 49,9 

222 2358 54,5 47,0 

223 2395 55,8 48,7 

224 2398 54,6 48,5 

225 2409 64,2 56,6 

226 2418 56,6 49,8 

227 2431 57,7 51,7 

228 2436 56,0 48,7 

229 2440 54,9 47,8 

230 2467 63,9 55,0 

231 2474 55,2 49,0 

232 2484 54,4 49,0 

233 2488 54,7 47,2 

234 2497 55,8 48,9 

235 2502 62,7 57,1 

236 2505 54,1 48,5 

237 2509 54,1 46,6 

238 2545 54,4 48,9 

239 2551 56,8 48,2 

240 2589 65,6 56,5 

241 2601 66,0 56,8 

242 2613 56,7 51,2 

243 2615 70,0 60,7 

244 2617 57,4 50,1 

245 2626 54,3 48,7 

246 2627 54,5 47,8 



Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

  „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej  
od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.”  

 

114 
 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

247 2630 56,8 48,5 

248 2654 55,7 48,3 

249 2658 61,8 53,3 

250 2669 65,9 60,5 

251 2672 54,0 48,6 

252 2675 58,8 49,4 

253 2700 56,0 48,7 

254 2706 60,0 54,4 

255 2708 54,1 48,5 

256 2709 56,3 47,8 

257 2730 57,4 49,6 

258 2732 59,9 51,7 

259 2733 64,2 55,3 

260 2734 60,1 51,8 

261 2741 59,1 50,9 

262 2742 57,1 51,6 

263 2743 55,6 49,3 

264 2746 42,0 34,6 

265 2758 54,6 49,4 

266 2765 51,9 45,2 

267 2769 59,9 50,6 

268 2784 56,6 50,6 

269 2791 60,9 55,5 

270 2793 53,8 47,5 

271 2796 45,8 38,0 

272 2815 54,1 47,9 

273 2832 66,6 61,2 

274 2833 56,6 50,8 

275 2834 55,1 49,0 

276 2836 54,5 45,8 

277 2858 52,0 45,4 

278 2859 43,4 36,2 

279 2866 53,6 47,7 

280 2867 52,7 46,7 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

281 2873 58,0 52,4 

282 2874 55,4 49,5 

283 2875 54,4 46,3 

284 2911 62,7 56,9 

285 2930 56,3 50,6 

286 2932 54,4 48,8 

287 2933 66,0 57,1 

288 2941 62,7 57,2 

289 2943 59,5 51,5 

290 2944 53,5 47,3 

291 2947 45,3 38,4 

292 2951 55,7 49,9 

293 2955 63,8 58,4 

294 2957 56,5 50,8 

295 2958 66,5 58,7 

296 2959 54,3 48,4 

297 2960 51,3 43,2 

298 2973 67,6 62,1 

299 2975 55,4 48,6 

300 2977 44,8 37,9 

301 2990 55,2 49,2 

302 2991 68,3 59,7 

303 2992 53,5 47,5 

304 2993 52,0 43,8 

305 3005 52,2 46,4 

306 3008 56,5 49,4 

307 3010 51,3 43,6 

308 3013 54,5 48,8 

309 3024 62,6 53,5 

310 3025 54,7 48,0 

311 3026 69,2 60,1 

312 3035 57,1 50,0 

313 3038 53,9 49,0 

314 3044 57,7 50,1 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

315 3045 52,6 46,5 

316 3060 63,9 54,7 

317 3061 59,3 53,3 

318 3071 53,0 47,9 

319 3078 63,6 54,6 

320 3079 58,2 49,7 

321 3087 55,3 50,2 

322 3092 59,4 53,4 

323 3114 61,9 53,3 

324 3125 64,0 57,9 

325 3145 54,9 49,5 

326 3148 55,3 49,5 

327 3154 64,3 55,9 

328 3155 62,0 52,3 

329 3180 65,4 56,0 

330 3181 57,3 51,1 

331 3215 61,6 54,1 

332 3222 63,0 54,8 

333 3224 69,7 59,5 

334 3230 63,7 56,5 

335 3244 63,5 54,2 

336 3245 71,7 62,1 

337 3255 59,4 53,8 

338 3256 65,5 56,5 

339 3284 63,8 58,4 

340 3285 47,0 38,7 

341 3321 59,6 51,3 

342 3331 64,0 58,4 

343 3343 53,4 47,7 

344 3354 58,0 51,3 

345 3357 54,7 49,2 

346 3358 59,5 51,2 

347 3364 59,8 54,4 

348 3461 59,6 54,1 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

349 3462 60,5 52,0 

350 3472 62,8 56,7 

351 3476 59,1 50,9 

352 3494 55,8 49,5 

353 3497 55,1 49,9 

354 3498 61,1 52,5 

355 3515 51,4 45,1 

356 3530 56,2 49,5 

357 3602 58,6 53,2 

358 3603 57,4 49,4 

359 3629 62,1 55,0 

360 3632 54,9 49,5 

361 3642 64,7 56,9 

362 3686 54,0 48,4 

363 3695 60,4 54,8 

364 3697 57,4 49,3 

365 3704 66,3 60,8 

366 3708 59,2 51,2 

367 3729 55,0 49,8 

368 3730 59,1 50,7 

369 3767 57,8 52,3 

370 3782 53,5 47,8 

371 3790 54,7 49,3 

372 3791 55,9 48,2 

373 3825 54,8 49,7 

374 3827 56,1 48,4 

375 3830 60,3 54,7 

376 3832 53,3 47,4 

377 3844 69,4 59,1 

378 3859 56,9 51,1 

379 3860 56,8 49,5 

380 3868 54,3 46,9 

381 3874 57,9 49,9 

382 3883 56,7 48,9 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

383 3896 62,9 55,7 

384 3903 61,4 56,0 

385 3913 57,3 51,9 

386 3914 56,7 51,1 

387 3917 55,6 49,8 

388 3922 60,7 52,3 

389 3943 55,9 48,2 

390 3950 54,6 49,1 

391 3965 69,7 59,6 

392 3969 55,9 49,6 

393 3985 53,7 47,5 

394 3994 61,8 53,4 

395 4002 57,0 51,2 

396 4013 54,5 49,0 

397 4015 54,3 47,2 

398 4025 63,5 54,6 

399 4030 53,9 47,8 

400 4033 54,7 48,6 

401 4100 53,2 47,0 

402 4104 59,0 50,0 

403 4105 55,5 49,4 

404 4107 56,7 49,0 

405 4112 58,6 53,1 

406 4115 54,3 48,0 

407 4116 54,1 47,5 

408 4117 54,2 48,5 

409 4118 57,0 49,7 

410 4125 52,3 45,9 

411 4130 54,6 47,6 

412 4141 56,9 50,3 

413 4143 53,4 48,2 

414 4181 62,4 56,9 

415 4184 53,8 46,1 

416 4186 57,9 49,6 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

417 4192 56,2 48,1 

418 4193 58,3 52,3 

419 4201 62,3 53,4 

420 4203 55,3 47,4 

421 4211 58,7 51,3 

422 4214 55,2 48,3 

423 4238 54,1 47,2 

424 4251 60,1 51,9 

425 4275 58,8 53,1 

426 4278 58,8 49,8 

427 4279 55,8 47,8 

428 4301 53,1 48,1 

429 4310 52,7 45,0 

430 4324 57,5 51,8 

431 4334 54,2 48,8 

432 4347 63,8 56,2 

433 4355 55,6 50,2 

434 4357 53,4 47,5 

435 4360 51,9 45,2 

436 4362 55,5 49,8 

437 4367 53,2 47,2 

438 4375 55,1 49,6 

439 4376 53,9 47,1 

440 4379 59,7 50,2 

441 4385 59,4 51,2 

442 4387 55,2 50,1 

443 4401 66,8 61,4 

444 4407 57,3 49,1 

445 4411 54,0 46,8 

446 4443 52,0 45,4 

447 4471 56,1 48,3 

448 4478 48,1 40,0 

449 4512 55,0 49,5 

450 4517 55,4 47,4 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

451 4526 62,3 56,8 

452 4539 54,8 49,7 

453 4548 58,6 50,2 

454 4551 55,1 49,7 

455 4571 50,2 42,2 

456 4577 56,7 49,4 

457 4612 52,2 46,0 

458 4631 56,1 48,3 

459 4633 55,6 47,8 

460 4649 61,5 52,8 

461 4651 54,0 47,9 

462 4658 65,6 60,2 

463 4681 54,8 47,1 

464 4684 56,9 48,9 

465 4692 43,1 36,2 

466 4695 56,3 48,4 

467 4699 56,9 51,3 

468 4704 57,3 49,1 

469 4709 57,0 48,9 

470 4724 56,1 50,0 

471 4725 64,8 55,3 

472 4731 54,7 46,8 

473 4739 62,1 53,3 

474 4764 62,0 54,4 

475 4770 54,9 48,2 

476 4775 56,8 50,1 

477 4784 67,5 58,5 

478 4785 62,8 54,0 

479 4792 53,8 48,2 

480 4840 59,4 53,4 

481 4841 65,9 56,9 

482 4858 54,4 46,0 

483 4889 65,8 55,5 

484 4899 54,7 49,3 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

485 4900 54,1 48,8 

486 4901 63,5 54,5 

487 4904 57,6 52,0 

488 4935 56,0 49,4 

489 4947 61,1 52,7 

490 4948 62,2 53,6 

491 4963 54,6 48,6 

492 4979 57,2 49,6 

493 4988 57,3 49,0 

494 4991 55,3 49,6 

495 5004 68,2 62,8 

496 5015 57,2 49,1 

497 5017 54,2 47,3 

498 5025 57,5 49,7 

499 5049 70,0 59,8 

500 5051 57,9 49,7 

501 5100 52,4 45,6 

502 5101 65,4 56,3 

503 5104 62,0 53,5 

504 5113 55,4 49,9 

505 5114 60,8 52,5 

506 5120 53,7 46,6 

507 5122 55,5 49,3 

508 5134 56,0 48,8 

509 5150 59,9 53,9 

510 5157 54,2 48,4 

511 5165 65,0 59,6 

512 5168 54,9 48,9 

513 5217 54,3 47,6 

514 5243 68,5 58,2 

515 5257 54,5 48,7 

516 5272 54,8 49,3 

517 5287 54,3 48,3 

518 5302 61,7 55,4 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

519 5303 56,8 50,9 

520 5319 54,8 47,7 

521 5342 53,9 48,5 

522 5348 54,5 49,2 

523 5353 58,8 53,3 

524 5354 55,6 49,4 

525 5359 56,9 49,1 

526 5364 55,7 49,5 

527 5396 57,2 50,0 

528 5397 55,8 49,9 

529 5407 55,4 49,3 

530 5409 58,2 49,4 

531 5414 63,1 57,2 

532 5429 55,8 48,3 

533 5432 57,1 50,1 

534 5445 63,5 57,3 

535 5478 53,4 47,5 

536 5492 48,1 40,2 

537 5495 53,9 48,5 

538 5511 52,7 46,2 

539 5533 54,2 48,2 

540 5535 59,0 53,5 

541 5537 62,0 53,4 

542 5548 57,4 50,5 

543 5566 55,1 49,9 

544 5570 64,3 58,9 

545 5588 64,2 58,8 

546 5591 57,1 51,5 

547 5596 56,4 49,3 

548 5600 64,8 56,1 

549 5601 54,1 48,3 

550 5611 61,8 56,4 

551 5616 59,4 51,3 

552 5621 61,5 55,9 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

553 5624 53,9 48,6 

554 5627 54,8 48,6 

555 5633 61,7 54,1 

556 5638 62,7 54,1 

557 5650 53,9 47,6 

558 5666 54,2 48,8 

559 5674 54,2 48,9 

560 5681 70,0 60,0 

561 5711 54,6 49,7 

562 5715 50,4 42,7 

563 5717 57,0 50,9 

564 5736 61,2 55,4 

565 5776 54,7 49,8 

566 5786 57,3 50,8 

567 5787 60,7 55,2 

568 5795 59,7 51,4 

569 5804 64,0 58,3 

570 5805 47,8 40,6 

571 5845 53,8 48,2 

572 5856 58,6 51,0 

573 5880 62,7 57,3 

574 5887 58,9 52,2 

575 5896 58,2 52,5 

576 5913 53,9 48,1 

577 5914 54,5 48,0 

578 5915 57,7 50,9 

579 5920 54,9 50,1 

580 5930 59,7 54,1 

581 5934 55,4 50,6 

582 5937 57,7 51,5 

583 5938 56,6 50,2 

584 5939 60,3 53,3 

585 5943 55,8 50,9 

586 5961 51,0 44,9 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

587 5963 52,0 45,4 

588 5967 58,1 51,1 

589 5970 57,8 52,3 

590 5981 56,8 51,6 

591 5989 52,1 45,4 

592 6006 58,3 52,5 

593 6021 56,6 50,4 

594 6040 59,6 53,7 

595 6045 60,8 54,9 

596 6049 49,7 43,8 

597 6051 60,4 54,6 

598 6053 55,8 49,4 

599 6055 58,3 51,5 

600 6056 52,7 46,5 

601 6058 58,4 52,6 

602 6060 58,9 52,0 

603 6063 56,6 50,3 

604 6064 51,9 46,1 

605 6067 53,2 46,5 

606 6070 56,8 50,3 

607 6073 56,8 50,2 

608 6083 58,7 53,1 

609 6085 57,4 50,9 

610 6087 53,9 47,8 

611 6088 58,8 53,0 

612 6090 59,7 53,4 

613 6091 53,5 46,8 

614 6094 60,8 54,9 

615 6095 59,5 53,6 

616 6097 55,3 48,8 

617 6098 51,7 46,1 

618 6100 62,8 56,6 

619 6101 57,3 50,7 

620 6102 54,9 48,5 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

621 6104 53,7 48,0 

622 6106 64,7 58,7 

623 6107 56,6 50,9 

624 6114 52,7 47,1 

625 6115 52,7 47,1 

626 6124 56,6 51,0 

627 6156 56,9 50,3 

628 6172 63,3 56,7 

629 6173 60,7 54,3 

630 6181 62,5 55,9 

631 6195 56,7 51,1 

632 6206 65,2 58,5 

633 6210 68,0 61,3 

634 6222 67,7 61,5 

635 6229 51,4 45,5 

636 6230 56,2 49,4 

637 6239 53,9 49,2 

638 6265 57,2 51,6 

639 6284 53,2 47,6 

640 6285 53,3 47,3 

641 6286 59,9 53,0 

642 6293 54,8 50,0 

643 6327 55,1 50,3 

644 6329 52,2 46,0 

645 6331 63,4 57,0 

646 6333 57,5 51,9 

647 6351 51,9 45,5 

648 6357 49,6 44,2 

649 6370 55,0 50,2 

650 6371 55,1 48,7 

651 6374 54,6 49,9 

652 6380 59,6 53,0 

653 6386 60,8 54,1 

654 6391 54,3 47,8 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

655 6395 60,1 54,2 

656 6406 61,0 55,0 

657 6410 54,4 49,8 

658 6413 53,9 48,0 

659 6423 59,8 53,7 

660 6429 56,7 51,7 

661 6431 55,8 50,1 

662 6436 54,2 48,3 

663 6444 52,1 46,8 

664 6463 58,0 52,3 

665 6468 59,2 52,9 

666 6471 64,9 58,9 

667 6483 50,9 45,6 

668 6485 62,5 55,9 

669 6492 56,2 50,8 

670 6496 57,6 51,5 

671 6500 53,6 47,2 

672 6505 54,4 49,8 

673 6512 56,5 49,7 

674 6515 51,0 44,8 

675 6517 61,8 55,3 

676 6519 48,2 41,9 

677 6526 62,5 56,3 

678 6530 55,6 50,3 

679 6531 56,3 50,0 

680 6549 57,5 51,8 

681 6550 69,8 63,3 

682 6562 52,1 45,9 

683 6566 53,6 48,9 

684 6567 60,0 53,9 

685 6569 64,6 58,4 

686 6577 55,1 49,6 

687 6588 56,0 49,6 

688 6595 58,2 51,7 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

689 6597 58,1 52,4 

690 6607 49,1 42,7 

691 6611 57,5 51,5 

692 6618 49,5 44,0 

693 6629 56,4 51,0 

694 6630 55,1 49,1 

695 6634 50,1 44,8 

696 6635 55,9 50,3 

697 6637 55,3 50,6 

698 6640 56,9 50,8 

699 6649 55,1 49,7 

700 6655 58,2 51,4 

701 6662 55,3 49,4 

702 6663 49,1 43,1 

703 6670 57,6 51,0 

704 6684 48,7 43,2 

705 6688 66,1 59,9 

706 6701 52,9 47,1 

707 6715 60,0 54,4 

708 6716 54,7 48,5 

709 6743 62,1 56,0 

710 6745 57,6 50,9 

711 6759 50,9 45,2 

712 6762 55,3 49,8 

713 6764 53,7 47,9 

714 6775 49,1 42,4 

715 6777 57,4 50,7 

716 6778 59,5 53,2 

717 6798 52,9 47,1 

718 6810 53,3 47,5 

719 6811 52,3 46,8 

720 6814 51,6 45,1 

721 6816 51,7 46,0 

722 6823 57,8 52,2 
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L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

723 6947 61,5 54,3 

724 6952 53,3 46,6 

725 7019 60,3 52,9 

726 7045 59,9 52,1 

727 7071 57,1 50,1 

728 7078 61,2 52,5 

729 7083 63,2 55,8 

730 7098 63,3 56,2 

731 7110 57,0 49,8 

732 7374 56,8 50,2 

733 7429 56,9 50,1 

734 7487 56,0 49,6 

735 7493 57,7 51,2 

736 7543 55,7 49,4 

737 7549 60,7 54,0 

738 7594 60,8 54,2 

739 7634 63,8 56,8 

740 7677 61,0 53,8 

741 8015 59,8 51,9 

742 8140 57,1 50,4 

L.p. 
Numer 

budynku 

Wariant W.2 rok 2033 

Poziom 
hałasu w 

porze 
dnia 

LAeqD 
[dB] 

Poziom 
hałasu w 

porze 
nocy 

LAeqN 
[dB] 

743 8150 56,2 49,4 

744 8266 61,2 54,1 

745 8373 55,1 48,5 

746 8376 54,2 48,0 

747 8386 54,4 47,5 

748 8393 57,2 50,3 

749 8422 55,0 48,6 

750 8432 69,0 61,6 

751 8476 54,9 48,2 

752 8519 52,9 46,8 

753 8524 57,4 50,2 

754 8547 56,4 50,1 

755 8776 53,6 47,3 

756 8777 67,5 60,3 

757 8825 61,3 52,8 

758 8833 55,5 46,9 

759 8834 55,5 46,7 

760 8850 65,6 58,1 

761 8845 60,1 54,5 

Na podstawie analizy map hałasu oraz wyników obliczeń w punktach określono miejsca, w których 

występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla analizowanego wariantu W2, dla roku 2033. 

Szczegółowe zestawienie miejsc, gdzie izofony nachodzą na tereny objęte ochroną przed hałasem wraz 

informacją: 

 czy teren ten jest objęty miejscowym planem (MPZP) lub Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP),  

 funkcją terenu, 

 stroną, której dotyczy przekroczenie, 

 czy izofony nachodzą na budynki, 

 czy konieczne jest wykonywanie dodatkowych zabezpieczeń (TAK – konieczne, w komentarzu podano 

jakie; NIE – niekonieczne; TAK/NIE – występują przekroczenia hałasu na budynkach, które nie są 

położone na terenie chronionym akustycznie), 

 komentarzem, 

przestawiono w poniższej tabeli.  
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Tabela 6.3.9 Miejsca z przekroczeniami poziomu hałasu 

Lp. 

Kilometraż z 
przekroczeniem 
poziomu hałasu 

[km] 
Długość 

[km] 

Obowiązujący 
dokument 

planistyczny 

Funkcja 
terenu 

Ekran 

STRONA 

Czy 
izofony 

nachodzą 
na 

budynki? 

Czy konieczne 
jest 

wykonywanie 
dodatkowych 
zabezpieczeń 
akustycznych 

Komentarz 

od do 
Czy 

jest? 
Zgodnie z 

projektem? 

1 0,000 0,125 0,125 MPZP MW, MU NIE TAK L TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofony dzienne 61dB i 65 dB 

nachodzą na budynki 
mieszkalne, znajdujące się na 

terenach chronionych. 
Występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu. Konieczne jest 

zastosowanie dodatkowych 
środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

2 0,000 0,125 0,125 MPZP U NIE TAK P TAK TAK/NIE 

Izofona nocna 56 dB oraz 
dzienna 61 dB nachodzą na 

budynki mieszkalne, które nie 
są na terenach chronionych 

2 0,125 0,480 0,355 MPZP U,MW NIE TAK P NIE NIE 

Izofona nocna 56 dB oraz 
dzienne 61 dB i 65 dB 

nachodzą na tereny chronione, 
na których nie ma budynków 

mieszkalnych. 

3 0,140 0,350 0,210 MPZP U,MW NIE TAK L NIE NIE 

Izofona nocna 56 dB oraz 
dzienne 61 dB i 65 dB 

nachodzą na tereny chronione, 
na których nie ma budynków 

mieszkalnych. 

5 2,250 2,500 0,250 SUiKZP MJ NIE TAK P TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofony dzienne 61dB i 65 dB 

nachodzą na budynki 
mieszkalne, znajdujące się na 

terenach chronionych. 
Występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu. Konieczne jest 

zastosowanie dodatkowych 
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Lp. 

Kilometraż z 
przekroczeniem 
poziomu hałasu 

[km] 
Długość 

[km] 

Obowiązujący 
dokument 

planistyczny 

Funkcja 
terenu 

Ekran 

STRONA 

Czy 
izofony 

nachodzą 
na 

budynki? 

Czy konieczne 
jest 

wykonywanie 
dodatkowych 
zabezpieczeń 
akustycznych 

Komentarz 

od do 
Czy 

jest? 
Zgodnie z 

projektem? 

środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

6 2,500 2,800 0,300 SUiKZP MU NIE TAK P TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofony dzienne 61dB i 65 dB 

nachodzą na budynki 
mieszkalne oraz budynki 

szpitala, które  znajdują się na 
terenach chronionych. 

Występują przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów 

hałasu.  Konieczne jest 
zastosowanie dodatkowych 

środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

7 2,500 2,800 0,300 SUiKZP U NIE TAK L TAK TAK/NIE 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofony dzienne 61dB i 65 dB 
nachodzą na budynki szpitala, 

które nie znajdują się na 
terenach chronionych. 

Występują przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów 

hałasu.  

8 2,800 2,940 0,140 SUiKZP MU NIE TAK L NIE NIE 

Izofona nocna 56 dB oraz 
dzienne 61 dB i 65 dB 

nachodzą na tereny chronione 
ale nie nachodzą na budynki 

mieszkalne. 

9 3,000 3,600 0,600 SUiKZP MN NIE TAK P TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofona dzienna 61dB 
nachodzą na budynki 

mieszkalne, które  znajdują się 
na terenach chronionych. 
Występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 
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Lp. 

Kilometraż z 
przekroczeniem 
poziomu hałasu 

[km] 
Długość 

[km] 

Obowiązujący 
dokument 

planistyczny 

Funkcja 
terenu 

Ekran 

STRONA 

Czy 
izofony 

nachodzą 
na 

budynki? 

Czy konieczne 
jest 

wykonywanie 
dodatkowych 
zabezpieczeń 
akustycznych 

Komentarz 

od do 
Czy 

jest? 
Zgodnie z 

projektem? 

hałasu.  Konieczne jest 
zastosowanie dodatkowych 

środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

10 3,200 4,200 1,000 SUiKZP MN NIE TAK L TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofony dzienne 61dB i 65 dB 

nachodzą na budynki 
mieszkalne, które  znajdują się 

na terenach chronionych. 
Występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu.  Konieczne jest 

zastosowanie dodatkowych 
środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

11 3,600 4,300 0,700 MPZP MW NIE TAK P TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofona dzienna 61dB 
nachodzą na budynki 

mieszkalne, które  znajdują się 
na terenach chronionych. 
Występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu.  Konieczne jest 

zastosowanie dodatkowych 
środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

12 4,300 4,550 0,250 MPZP MW, MWU NIE TAK L TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofona dzienna 61dB 
nachodzą na budynki 

mieszkalne, które  znajdują się 
na terenach chronionych. 
Występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu.  Konieczne jest 
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Lp. 

Kilometraż z 
przekroczeniem 
poziomu hałasu 

[km] 
Długość 

[km] 

Obowiązujący 
dokument 

planistyczny 

Funkcja 
terenu 

Ekran 

STRONA 

Czy 
izofony 

nachodzą 
na 

budynki? 

Czy konieczne 
jest 

wykonywanie 
dodatkowych 
zabezpieczeń 
akustycznych 

Komentarz 

od do 
Czy 

jest? 
Zgodnie z 

projektem? 

zastosowanie dodatkowych 
środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

13 4,650 4,700 0,050 MPZP MWw NIE TAK P TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofony dzienne 61dB i 65 dB 

nachodzą na budynki 
mieszkalne, które  znajdują się 

na terenach chronionych. 
Występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu.  Konieczne jest 

zastosowanie dodatkowych 
środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 

14 4,850 5,115 0,265 SUiKZP MN NIE TAK P NIE NIE 

Izofona nocna 56 dB oraz 
dzienne 61 dB i 65 dB 

nachodzą na tereny chronione 
ale nie nachodzą na budynki 

mieszkalne. 

15 5,000 5,115 0,115 MPZP MW, MM NIE TAK L TAK TAK 

Izofona nocna 56 dB oraz 
izofony dzienne 61dB i 65 dB 

nachodzą na budynki 
mieszkalne, które  znajdują się 

na terenach chronionych. 
Występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów 
hałasu.  Konieczne jest 

zastosowanie dodatkowych 
środków ochrony przed 
hałasem. (patrz rozdział 

6.3.2.2) 
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Łączna długość odcinków na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla 

wariantu W2 (2033) wynosi 4,785 km, z czego na odcinku 3,815 km teren jest zabudowany i konieczne jest 

rozważenie zastosowania dodatkowych środków ochrony przed hałasem, a na 0,970 km jest to teren bez 

zabudowy, przeznaczony jedynie pod funkcje chronioną i nie są konieczne dodatkowe zabezpieczenia. 

W ramach raportu przeprowadzono cztery analizy akustyczne, dla dwóch wariantów (W1 – 2023 i 2033 

oraz W2 – 2022 i 2033). W wyniku tych analiz przedstawiono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

na budynkach mieszkalnych usytuowanych wzdłuż nowego układu torowego i drogowego.  W poniższej tabeli 

zostało porównane oddziaływanie analizowanego odcinka dla każdego z wariantów. 

Tabela 6.3.10 Oddziaływanie nowego układu drogowego i tramwajowego dla analizowanych 

wariantów 

L.p. 

W1 - 2023 W1 - 2033 W2 - 2023 W2 - 2033 

Kilometraż z 
przekroczenie

m poziomu 
hałasu [km] 

Długoś
ć [km] 

Kilometraż z 
przekroczenie

m poziomu 
hałasu [km] 

Długoś
ć [km] 

Kilometraż z 
przekroczenie

m poziomu 
hałasu [km] 

Długoś
ć [km] 

Kilometraż z 
przekroczenie

m poziomu 
hałasu [km] 

Długoś
ć [km] 

od do od do od do od do 

1 0,000 0,200 0,200 0,000 0,200 0,200 0,000 0,125 0,125 0,000 0,125 0,125 

2 0,000 0,480 0,480 0,000 0,480 0,480 0,000 0,125 0,125 0,000 0,125 0,125 

3 0,200 0,350 0,150 0,200 0,350 0,150 0,125 0,480 0,355 0,125 0,480 0,355 

4 1,700 1,950 0,250 1,700 1,950 0,250 0,140 0,350 0,210 0,140 0,350 0,210 

5 2,250 2,500 0,250 2,250 2,500 0,250 2,250 2,450 0,200 2,250 2,500 0,250 

6 2,500 2,800 0,300 2,500 2,800 0,300 2,500 2,800 0,300 2,500 2,800 0,300 

7 2,500 2,750 0,250 2,500 2,800 0,300 2,500 2,800 0,300 2,500 2,800 0,300 

8 3,000 3,080 0,080 2,800 2,940 0,140 2,800 2,940 0,140 2,800 2,940 0,140 

9 3,700 3,900 0,200 2,970 3,085 0,115 3,000 3,600 0,600 3,000 3,600 0,600 

10 3,900 4,300 0,400 3,400 3,925 0,525 3,200 4,200 1,000 3,200 4,200 1,000 

11 3,900 4,200 0,300 4,100 4,300 0,200 3,600 4,300 0,700 3,600 4,300 0,700 

12 4,480 4,725 0,245 3,960 4,155 0,195 4,300 4,550 0,250 4,300 4,550 0,250 

13 4,600 4,725 0,125 4,480 4,725 0,245 4,650 4,700 0,050 4,650 4,700 0,050 

14       4,600 4,725 0,125 4,850 5,115 0,265 4,850 5,115 0,265 

15             5,000 5,115 0,115 5,000 5,115 0,115 

SUMA 
PRZEKROCZE

Ń 
3,230 3,475 4,735 4,785 

W wyniku porównania wszystkich przeprowadzonych modeli akustycznych, można stwierdzić, że 

bardziej korzystnym wariantem jest wariant W1, który poprawi jakość podróży mieszkańców miasta oraz skróci 

jej czas. Projektowana droga oraz linia tramwajowa w tym wariancie, na określonym odcinku nie zostanie 

poprowadzona bezpośrednio przez osiedla mieszkaniowe, jedynie wzdłuż pobliskich terenów zielonych, dzięki 

czemu oddziaływanie nowej inwestycji na klimat akustyczny pobliskich terenów chronionych nie będzie tak 

znaczące jak w wariancie W2. Kilometraż, na którym występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu na terenach chronionych w wariancie W2 jest równy 4,785 km, natomiast dla wariantu W1 kilometraż 
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z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu wynosi 3,475. Wariant W1 oddziałuje na 1,310 km 

terenów chronionych mniej niż wariant W2. 

6.3.2.3.  Faza likwidacji 

Uciążliwości wynikające z emisji hałasu w fazie likwidacji przedsięwzięcia będą analogiczne jak dla fazy 

realizacji. Przewiduje się, że oddziaływanie akustyczne w fazie likwidacji będzie o charakterze lokalnym 

i bezpośrednim, ale także chwilowym i krótkoterminowym. 

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia – nie planuje się likwidacji analizowanego 

odcinka drogi. 

6.3.3.  Działania ochronne 

6.3.3.1.  Faza realizacji 

Zaleca się następujące czynności minimalizujące wpływ fazy realizacji na stan klimatu akustycznego 

w środowisku: 

 w przypadku prowadzenia prac związanych z emisją hałasu w pobliżu zabudowy mieszkaniowej należy 

wykonywać je jedynie w porze dziennej, 

 stosować nowoczesne i stosunkowo ciche dla danego rodzaju maszyny budowlane, maszyny powinny 

być w dobrym stanie technicznym i spełniać wymagania dyrektywy 2000/14/WE oraz rozporządzenia 

w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie 

emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005, Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.), 

 nie należy dopuszczać do sytuacji, w której urządzenia o dużej wartości poziomu mocy akustycznej 

(tzn. takie, które emitują dźwięk o dużym natężeniu) będą pracowały równocześnie, 

 ograniczenie do minimum pracy maszyn na biegu jałowym. 

Stwierdza się, że uciążliwość hałasu wynikająca z prowadzonych prac budowlanych będzie istotna, ale 

o charakterze lokalnym, oraz krótkotrwała i odwracalna. 

6.3.3.2.  Faza eksploatacji 

W celu zmniejszenia oddziaływania fazy eksploatacji na stan klimatu akustycznego w środowisku w 

miarę możliwości technicznych zostaną zastosowane urządzenia ochrony przed hałasem, w celu ograniczenia 

ponadnormatywnego wpływu inwestycji na klimat akustyczny. 

Zgodnie z art. 174, ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska [tekst jednolity: 

Dz.U. z dnia 15.02.2008, nr 25, poz. 150] funkcjonowanie inwestycji nie może powodować przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach objętych ochroną przed hałasem określonych w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku 

Wzdłuż analizowanego odcinka modernizowanej drogi i torowiska, stwierdzono występowanie 

przekroczeń poziomu hałasu które wymaga podjęcia działań w postaci środków technicznych. Na podstawie 
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wykonanych modeli akustycznych, zostały zaproponowane dodatkowe zabezpieczenia przed hałasem dla 

wariantu W1 oraz wariantu W2. 

W lokalizacjach, w których przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu zostały zdefiniowane dzięki 

wykonaniu modelu akustycznego zaproponowano dwa rodzaje zabezpieczeń:  

 ekrany akustyczne (o właściwościach pochłaniających od strony inwestycji i odbijających od strony 

terenów chronionych),  

 wykonanie cichej nawierzchni jezdni oraz torowiska. 

Kryterium oceny doboru odpowiedniej opcji, była skuteczność proponowanego zabezpieczenia oraz 

bezpieczeństwo mieszkańców i walory estetyczne wykonania ekranów akustycznych w lokalizacjach z 

przekroczeniami dopuszczalnych wartości hałasu.  

Dla analizowanych wariantów proponuje się ekrany akustyczne o właściwościach pochłaniających od 

strony realizowanego nowego układu drogi i torowiska oraz o właściwościach odbijających od strony terenów 

chronionych. W poniższej tabeli zostały przedstawione skuteczności zaproponowanych rozwiązań dla wariantu 

W1. W załącznikach graficznych 6.3.5 Z1.1 – Z1.2 zostało przedstawione oddziaływanie akustyczne na 

analizowanym odcinku dla wariantu W1 z zaproponowanymi zabezpieczeniami. 

Tabela 6.3.11 Proponowane działania dodatkowe w celu obniżenia poziomu hałasu dla wariantu W1 

Lp. 
Opis na 
mapie 

Rodzaj 
zabezpieczenia 

S
tr

o
n

a
 

Kilometraż 
[km] 

Długo
ść, l 
[km] 

Wysoko
ść 

ekranu, 
h  [m] 

Ocena skuteczności 

od do 
Punkt 

obliczenio
wy 

Poziom 
hałasu bez 

zabezpiecze
nia [dB] 

Poziom 
hałasu z 

proponowany
m 

zabezpieczen
iem [dB] 

Skuteczno
ść, [dB] 

LAeqD LAeqN LAeqD LAeqN LAeqD LAeqN 

1 W_1_1 Ekran akustyczny L 0,000 0,440 0,470 6,0 7634 64,2 57,0 60,2 53,4 4,0 3,6 

2 W_1_2 Ekran akustyczny L 0,053 0,110 0,062 6,0 7098 63,8 56,5 58,5 51,5 5,3 5,0 

3 W_1_3 Ekran akustyczny P 0,000 0,107 0,107 4,0 8850 66,0 58,3 60,9 53,9 5,1 4,4 

4 W_1_4 Ekran akustyczny L 2,275 2,390 0,115 3,0 6106 66.0 59.5 59,9 53,5 6,1 6,0 

5 W_1_5 Ekran akustyczny P 2,994 3,100 0,106 4,0 3284 66.4 59.6 58,3 50,9 8,1 8,7 

6 W_1_C_N_1 
Cicha nawierzchnia 

drogi 
- 2,500 2,815 0,315 - 6139 67.7 61.0 62,5 56,0 5,2 4,8 

7 W_1_C_N_2 
Cicha nawierzchnia 

drogi 
- 3,930 4,325 0,446 - 8837 68.2 59.1 63,6 55,1 4,6 4,0 

8 W_1_C_N_3 
Cicha nawierzchnia 

drogi 
- 4,600 4,725 0,125 - 8796 64.9 55.5 64,4 55,1 0,5 0,4 

9 W_1_C_T_1 
Cicha nawierzchnia 

torowiska 
- 2,500 2,815 0,315 - 6139 67.7 61.0 62,5 56,0 5,2 4,8 

SUMA DŁUGOŚCI EKRANÓW 0,860 km 

SUMA DŁUGOŚCI CICHEJ 
NAWIERZCHNI DROGI 

0,886 km 

SUMA DŁUGOŚCI CICHEJ 
NAWIERZCHNI TOROWISKA 

0,315 km 

ŁĄCZNA SUMA 2,061 km 
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W poniższej tabeli zostały przedstawione skuteczności zaproponowanych rozwiązań dla wariantu W2. 

W załącznikach graficznych 6.3.6 Z2.1 – Z2.2 zostało przedstawione oddziaływanie akustyczne na 

analizowanym odcinku dla wariantu W2 z zaproponowanymi zabezpieczeniami. 

Tabela 6.3.12 Proponowane działania dodatkowe w celu obniżenia poziomu hałasu dla wariantu W2 

Lp. 
Opis na 
mapie 

Rodzaj 
zabezpieczenia 

S
tr

o
n

a
 

Kilometraż 
[km] 

Długo
ść, l 
[km] 

Wysok
ość 

ekran
u, h  
[m] 

Ocena skuteczności 

od do 
Punkt 

obliczeni
owy 

Poziom 
hałasu bez 
zabezpiecz
enia [dB] 

Poziom 
hałasu z 

proponowa
nym 

zabezpiecze
niem [dB] 

Skuteczn
ość, [dB] 

LAeqD LAeqN LAeqD LAeqN 
LAeq

D 
LAeq

N 

1 W_2_1 Ekran akustyczny L 0,000 0,440 0,470 6,0 7634 64,2 57,0 59,6 52,8 4,6 4,2 

2 W_2_2 Ekran akustyczny L 0,053 0,110 0,062 6,0 7098 63,8 56,5 57,8 50,4 6,0 6,1 

3 W_2_3 Ekran akustyczny P 0,000 0,107 0,107 4,0 8850 66,0 58,3 60,1 53,3 5,9 5,0 

4 W_2_4 Ekran akustyczny L 2,275 2,390 0,115 3,0 6106 66.0 59.5 58,5 52,5 7,5 7,0 

5 W_2_5 Ekran akustyczny P 2,994 3,091 0,097 4,0 3284 66.4 59.6 57,3 51,9 9,1 7,7 

6 W_1_C_N_1 
Cicha nawierzchnia 

drogi 
- 2,500 2,815 0,315 - 6139 67.7 61.0 61.7 55.8 6,0 5,2 

7 W_1_C_N_2 
Cicha nawierzchnia 

drogi 
- 3,080 3,600 0,510 - 2955 63,8 58,4 58,9 53,8 4,9 4,6 

8 W_1_C_N_3 
Cicha nawierzchnia 

drogi 
- 3,600 4,300 0,790 - 2364 65,5 57,9 60,4 53,4 5,1 4,5 

9 W_1_C_N_4 
Cicha nawierzchnia 

drogi 
- 4,300 4,710 0,450 - 8837 68.2 59.1 63,6 55,8 4,6 3,3 

10 W_1_C_N_5 
Cicha nawierzchnia 

drogi 
- 5,000 5,115 0,115 - 8796 64.9 55.5 64,2 55,2 0,7 0,3 

11 W_1_C_T_1 
Cicha nawierzchnia 

torowiska 
- 2,500 2,815 0,315 - 6139 67.7 61.0 61.7 55.8 6,0 5,2 

SUMA DŁUGOŚCI EKRANÓW 0,851 km 

SUMA DŁUGOŚCI CICHEJ 
NAWIERZCHNI DROGI 

2,180 km 

SUMA DŁUGOŚCI CICHEJ 
NAWIERZCHNI TOROWISKA 

0,315 km 

ŁĄCZNA SUMA 3,346 km 
 

Proponuje się dla wskazanych lokalizacji z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu 

zamontowanie ekranów akustycznych (o właściwościach pochłaniających od strony nowego układu drogowego 

i torowego oraz o właściwościach odbijających od strony terenów chronionych) oraz wykonanie cichej 

nawierzchni drogi i torowiska we wskazanych lokalizacjach.  

Zaproponowane zabezpieczenia dla obu wariantów spełniają swoje funkcje, przez co standardy 

akustyczne zostaną dotrzymane na terenach chronionych dla całej analizowanej linii. Wariant W1 jest bardziej 

korzystny ze względów ekonomicznych, ponieważ kilometraż zabezpieczeń w tym wariancie wynosi 2,061 km 

a dla wariantu W2 3,346 km. Skuteczności ekranów akustycznych  oraz zastosowanie cichej nawierzchni drogi 

oraz torowiska są wystarczające, aby poziom hałasu na wszystkich budynkach mieszkalnych położonych na 

terenach, które należą do terenów chronionych akustycznie, nie przekraczał wartości dopuszczalnych 
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ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku [t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 112]. 

6.3.4.  Faza likwidacji 

Dla fazy likwidacji zaleca się analogiczne czynności minimalizujące wpływ na stan klimatu akustycznego 

w środowisku jak dla fazy realizacji przedsięwzięcia. 

6.4.  Powietrze atmosferyczne i klimat 

6.4.1.  Stan istniejący 

Powietrze atmosferyczne 

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie stref, w których dokonuje 

się oceny jakości powietrza atmosferycznego (Dz.U. z 2012, poz. 914), wyznaczone zostały m.in. strefy dla 

oceny jakości powietrza pod kątem zawartości: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla 

i benzenu, pyłu PM2,5, pyłu zawieszonego PM10, oraz zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu 

i benzo(a)pirenu. Zgodnie z powyższym podziałem rozpatrywany obszar został zlokalizowany w strefie 

aglomeracja górnośląska (kod: PL.2401). 

W celu określenia przewidywanego rozkładu stężeń zanieczyszczeń należy uwzględnić ich aktualny 

poziom, czyli tło zanieczyszczeń w rejonie planowanej inwestycji. Wielkości stężeń średniorocznych 

poszczególnych substancji przedstawia poniższa tabela – na podstawie pisma z dnia 15.05.2018 r., znak.: 

M.7016.1.86.2018.AK Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach załącznik 6.4.1. 

Tabela 6.4.1 Stan jakości powietrza dla miasta Katowice. 

Lp. Substancja 

Wartość stężenia średniorocznego  

g/m3 

Miasto Katowice 

1 Dwutlenek azotu (NO2) 29* 

2 Pył zawieszony PM10 41 

3 Pył zawieszony PM2,5 31 

4 Ołów 0,02 

5 Benzen (C6H6) 1,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ww. załącznika. 

Do obliczeń przyjęto wartości tła określone przez WIOŚ, jednakże zwraca się uwagę, iż dla pyłu PM10 

oraz PM2,5 występują przekroczenia tła w stosunku do wartości dopuszczalnych wynoszących odpowiednio 40 

[µg/m3] dla PM10 oraz 25/20 [µg/m3] dla PM2,5 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031). 

Dla pozostałych substancji, dla których nie zostało określone tło, wartości tła uwzględnia się 

w wysokości 10% wartości odniesienia dla roku. 



Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

  „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej  
od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.”  

 

131 
 

Warunki meteorologiczne i klimat 

Klimat Katowic zaznacza się dużą zmiennością typów pogody, przy czym wpływy oceaniczne przeważają 

nad kontynentalnymi. Średnia roczna temperatura wynosi 8 °C. Minimalna średnia miesięczna temperatura 

występuje w lutym i wynosi -2,4°C, maksymalna wynosi 17,8°C i występuje w lipcu. Największe zachmurzenie 

ma miejsce w miesiącach zimowych, a najmniejsze wiosną oraz w lipcu. Liczba dni pochmurnych waha się w 

ciągu roku od 175 do 225, pogodnych w granicach od 140 do 190. Charakterystyczne są wiatry słabe, o 

prędkości nieprzekraczającej 2m/s, przeważają wiatry z kierunku zachodniego. Średnioroczna suma opadów 

wynosi 723 mm. 

Zmiany klimatu 

Analiza przewidywanych zmian klimatu dowodzi, że oczekiwane zmiany w perspektywie końca wieku 

będą negatywnie oddziaływać na transport. Dotyczy to wszystkich kategorii transportu czyli drogowego, 

kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej. Największym zagrożeniem dla transportu mogą być zmiany 

w strukturze występowanie zjawisk ekstremalnych oraz zwiększenie opadu zimowego. We wszystkich 

wymienionych kategoriach największą wrażliwość na warunki klimatyczne wykazuje infrastruktura, która jest 

budowana na długi okres funkcjonowania (np. 100 lat). Infrastruktura transportu drogowego i kolejowego jest 

najbardziej wrażliwa na czynniki klimatyczne przede wszystkim na: silny wiatry, opady śniegu, oblodzenie, 

deszcz i mróz. Ze względu na prognozowane zmiany struktury opadów większego znaczenia nabierze m.in. 

poprawne określanie światła mostów i przepustów, projektowanie drogi na dojazdach do mostów, problem 

osuwisk i zagadnienia związane z odwodnieniem powierzchni transportowych oraz przejść podziemnych, tuneli 

i in. Równie niekorzystne jest oddziaływanie wysokich temperatur (upałów) szczególnie długotrwałych na 

infrastrukturę drogową i kolejową. Istotny jest problem oddziaływania wysokich temperatur na nawierzchnie 

powierzchni komunikacyjnych. 

Większość czynników klimatycznych ma wpływ na wszystkie rodzaje transportu, jednak jak wykazują 

analizy niektóre z nich mają szczególne znaczenie dla jednego rodzaju transportu. Funkcjonowanie sektora 

transportu jest uzależniona od jego wrażliwości na oddziaływanie Umownych Kategorii Klimatu (UKK). 

Wrażliwość poszczególnych rodzajów transportu przedstawiono w tabeli poniżej: 

Tabela 6.4.2 Obecnie obserwowany zakres wrażliwości rodzajów transportu na zmiany warunków 

klimatycznych 

Umowne Kategorie 

Klimatu 

Infrastruktura Środek transportu Komfort socjalny 

Transport drogowy 

Mróz 2 2 2 

Śnieg 3 1 2 

Deszcz 3 1 1 

Wiatr 3 2 1 

Upał 2 1 2 

Mgła 1 0 2 

Transport kolejowy 

Mróz 3 1 1 

Śnieg 3 1 1 

Deszcz 3 0 1 

Wiatr 3 0 0 

Upał 1 0 1 

Mgła 0 0 2 

Żegluga śródlądowa 
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Umowne Kategorie 

Klimatu 

Infrastruktura Środek transportu Komfort socjalny 

Mróz 3 2 3 

Śnieg 2 2 0 

Deszcz 2 0 1 

Wiatr 2 2 2 

Upał 0 2 1 

Mgła 0 2 2 

Transport lotniczy 

Mróz 2 2 1 

Śnieg 3 1 1 

Deszcz 1 1 1 

Wiatr 2 2 2 

Upał 1 2 1 

Mgła 0 2 1 

Objaśnienia: 0 – neutralne, 1 – utrudniające, 2 – ograniczające, 3 – uniemożliwiające.  

Źródło: Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu”, 

etap III, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, wrzesień 2013 r. 

Z analizy wynika, że najbardziej wrażliwa zwłaszcza na: silny wiatr, śnieg, deszcz i mróz jest 

infrastruktura transportu drogowego i kolejowego.  

Silne wiatry powodują między innymi: tarasowanie dróg przez powalone drzewa i słupy energetyczne, 

zamknięcie dróg, uszkadzanie pojazdów i obiektów budowlanych, utrudnienia w prowadzeniu prac 

załadunkowych, uszkodzenia ekranów przeciwhałasowych.  

Ulewy i wywołane nimi powodzie dezorganizują prace transportu poprzez: wyłączenie z ruchu tras 

komunikacyjnych, uszkodzenia infrastruktury drogowej, obsunięcia ziemi, podtopienia terenu, a wraz z nim, 

np.: zajezdni, garaży oraz awarie i uszkodzenia urządzeń odwadniających, zniszczenie środków 

transportowych, a także utrudnienia w komunikacji miejskiej zwłaszcza w wyniku podtopienia tuneli 

i obniżonych części dróg i ulic, także dojazdów do mostów. 

Opady śniegu a zwłaszcza mokrego oraz oblodzenie dróg i ulic stanowią poważne utrudnienie w pracy 

tego rodzaju transportu powodując nieprzejezdność dróg przez zaspy śnieżne i powalone drzewa, opóźnione 

lub niezrealizowane kursy, wypadki drogowe, pogorszenie warunków jezdnych poprzez zmniejszenie 

przyczepności kół do nawierzchni dróg, wzrost kosztów utrzymania przejezdności tras.  

Jednym z najbardziej dokuczliwych zjawisk są wahania temperatury, w szczególności tzw. przejścia 

przez zero w połączeniu z opadami lub topniejącym śniegiem sprzyjają zjawisku gołoledzi a także intensyfikują 

korozyjne oddziaływanie wody na infrastrukturę transportową.  

Niskie temperatury ujemne są czynnikiem ograniczającym możliwości transportu drogowego. Sprzyjają 

zwiększeniu awaryjności sprzętu, zmniejszają sprawność działania środków transportu, zmniejszają komfort 

podróżowania, powodują uszkodzenia nawierzchni drogowej (przełomy zimowe) oraz utrudniają prace 

przeładunkowe, wydłużając czas załadunku i wyładunku. 

Równie niekorzystne jest oddziaływanie wysokich temperatur (upałów) szczególnie długotrwałych, które 

powodują przegrzewanie się silników i innych urządzeń technicznych, zwiększenie podatności nawierzchni 

bitumicznych na oddziaływania pojazdów, co wymusza konieczność wprowadzenia ograniczenia ruchu ciężkich 

pojazdów, obniżenie komfortu pracy kierowców i pracowników obsługi a także pasażerów.  
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Czynnikiem klimatycznym powodującym utrudnienia w ruchu drogowym jest mgła, szczególnie często 

występująca w warunkach jesienno-zimowych przy temperaturach bliskich zera. Ograniczenie widoczności 

powoduje zmniejszenie prędkości eksploatacyjnej i opóźnienia w ruchu drogowym szczególnie w transporcie 

publicznym, a także zwiększa ryzyko wypadków drogowych. 

Wrażliwość infrastruktury transportowej w zmieniających się warunkach klimatycznych 

Największym zagrożeniem dla transportu, wskazanym w scenariuszach klimatycznych w perspektywie 

do końca XXI w. mogą być zmiany w strukturze: występowanie ekstremalnych opadów deszczu oraz 

zwiększenie opadu zimowego. Prognozy dotyczące średnich prędkości wiatru nie przewidują zmian 

w oddziaływaniu wiatru. Natomiast prognozowanie zmian ekstremalnych prędkości jest jeszcze niemożliwe.  

Analiza przewidywanych zmian klimatu dowodzi, że zmiany te w dalszej perspektywie będą oddziaływać 

na transport negatywnie. W okresie do 2070 r. należy się liczyć przede wszystkim ze zdarzeniami 

ekstremalnymi, które będą utrudniać funkcjonowanie sektora.  

Zestawienie prognozowanego negatywnego oddziaływania klimatu na infrastrukturę transportową 

przedstawiono w poniżej tabeli, w której wskazano tylko oddziaływanie wynikające z prognozowanych zmian 

klimatu o charakterze pogarszającym warunki funkcjonowania sektora. 

Tabela 6.4.3 Negatywne oddziaływanie, prognozowanych do końca XXI wieku, zmian klimatu na transport 

drogowy 

Umowne Kategorie Klimatu Transport drogowy 

Mróz 0 

Śnieg 0 

Deszcz 3 

Wiatr 3 

Upał 2 

Mgła 0 

Objaśnienia: 0 – neutralne, 1 – utrudniające, 2 – ograniczające, 3 – uniemożliwiające.  

Źródło: Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu”, 

etap III, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, wrzesień 2013 r. 

Wpływ warunków atmosferycznych na wypadki drogowe 

Zgodnie z opracowaniem: „Wypadki drogowe w Polsce w 2017 roku”, Komenda Główna Policji, 

Warszawa 2018 r., w 2017 r. liczba wypadków w województwie śląskim wyniosła 1 018, gdzie w całej Polsce 

liczba ta wyniosła 32 760.  

W 2017 roku najwięcej wypadków miało miejsce w październiku, lipcu i czerwcu.  

Duża liczba wypadków w miesiącach letnich spowodowana jest zwiększonym natężeniem ruchu 

związanym z okresem wakacyjnym. Zwiększona liczba wypadków w miesiącach jesiennych jest zjawiskiem 

obserwowanym od kilku lat. W okresie tym pogarszają się warunki atmosferyczne oraz warunki drogowe, 

wcześnie zapada zmrok. Dochodzi przede wszystkim do potrąceń pieszych, gdyż stają się oni gorzej widoczni.  

Podobnie jak w roku 2016, najwięcej wypadków wydarzyło się przy dobrych warunkach 

atmosferycznych. W dobrych warunkach atmosferycznych kierujący czują większy komfort jazdy, rozwijają 

większe prędkości, co w przypadku wystąpienia wypadku daje tragiczniejsze skutki. 



Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

  „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej  
od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.”  

 

134 
 

W tabeli poniżej przedstawiono ilość wypadków drogowych w Polsce w 2017 r. wg warunków 

atmosferycznych. 

Tabela 6.4.4 Wypadki drogowe wg warunków atmosferycznych 

Umowne Kategorie Klimatu Transport drogowy 

Dobre warunki atmosferyczne 19 205 

Pochmurno 8 312 

Opady deszczu 5 020 

Opady śniegu, gradu 768 

Oślepiające słońce 698 

Mgła, dym 259 

Silny wiatr 320 

Źródło: „Wypadki drogowe w Polsce w 2017 roku”, Komenda Główna Policji, Warszawa 2018 r.  

Najwięcej wypadków z udziałem pieszych i najtragiczniejsze ich skutki zanotowano w miesiącach 

jesienno-zimowych (listopad-grudzień). Na taki stan rzeczy wpływ mają nasze warunki klimatyczne, 

a zwłaszcza wcześnie zapadający zmrok i gorsza widoczność.  

6.4.2.  Prognozowane oddziaływania 

6.4.2.1.  Faza realizacji 

Na etapie realizacji inwestycji bezpośrednie, negatywne oddziaływanie będzie sprowadzało się do: 

 emisji cząstek pyłu porywanych w trakcie transportu i przeładunku materiałów sypkich, 

 emisji cząstek pyłu unoszonych podczas prac z użyciem sprzętu budowlanego do prac ziemnych,  

 emisji spalin z maszyn roboczych oraz z pojazdów dowożących oraz z maszyn drogowych, 

 emisji wtórnego pylenia powstającej podczas transportu oraz przesypu pylistych materiałów 

budowlanych w bezdeszczowe dni, 

 emisji węglowodorów oraz substancji smolistych w trakcie układania i utwardzania nawierzchni 

bitumicznych. 

Planowana budowa w fazie realizacji będzie potencjalnym źródłem emisji substancji pyłowych 

i gazowych do środowiska. Zagrożeniem dla jakości powietrza będą prace związane z przygotowaniem terenu 

pod budowę (zdjęcie wierzchniej warstwy gleby, ruch pojazdów ciężkich, praca sprzętu budowlanego). 

Dodatkowo realizacja inwestycji wiązać się będzie z pośrednim oddziaływaniem na stan powietrza 

atmosferycznego przez obiekty wytwarzające materiały wykorzystywane przy modernizacji drogi: wytwórnie 

betonu, mas bitumicznych, wyrobiska i składowiska kruszywa. Obiekty te będą źródłem lokalnej emisji takich 

substancji jak: pył zawieszony oraz węglowodory. Ponieważ wspomniane materiały będą dowożone na miejsce 

inwestycji z terenu wytwórni, emisje ww. substancji nie będą występować w sąsiedztwie rozpatrywanego 

odcinka drogi. 

Charakterystyczne dla oddziaływania na stan jakości powietrza podczas prac budowlanych jest to, iż 

jest ono okresowe i krótkotrwałe. Wraz z postępem prac i przemieszczaniem się placu budowy zmienia się 

jednocześnie obszar oddziaływania. Zatem tereny narażone są na negatywne oddziaływanie jedynie przez 

okres trwania prac w tym miejscu. Po zakończeniu prac negatywne oddziaływanie zanika.  
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Z uwagi na charakter planowanej inwestycji, źródła emisji będą przemieszczać się wraz z frontem robót, 

emisje zaś będą ustępować po ich zakończeniu. 

Wielkość emisji substancji do powietrza będzie zależała m.in. od zastosowanych technologii robót oraz 

od rodzaju wykorzystywanego sprzętu. 

Oddziaływanie fazy budowy będzie miało charakter bezpośredni, krótkotrwały, o lokalnym charakterze 

oraz będzie zmienne w zależności od miejsca, etapu budowy, zaawansowania prac, czasu prowadzonych prac 

oraz ilości pracujących maszyn. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych, będzie wykorzystywany specjalistyczny sprzęt, którego 

maszyny robocze napędzane będą olejami napędowymi.  

Wielkość emisji substancji powstających podczas prac maszyn roboczych wykorzystywanych na placu 

budowy wyznaczono na podstawie metodyki zawartej w opracowaniu „National Pollutant Inventory Emission 

Estimation Technique Manual for Combustion Engines”. 

Ponieważ na obecnym etapie przy braku szczegółowych danych dotyczących m.in. planu 

i harmonogramu prowadzonych prac, dokładnego sprzętu i jego liczby, który będzie używany podczas prac 

budowlanych, powyższe założenia mogą ulec zmianie na dalszym etapie projektowania i emisję wyliczoną na 

ich podstawie należy traktować orientacyjnie. Wielkości wskaźników przyjęte do obliczeń zostały przedstawione 

w tabeli poniżej.  

Tabela 6.4.5. Wskaźniki emisji dla maszyn roboczych 

Substancja 
Wielkość wskaźnika 

[kg/kWh] 

Tlenek węgla  0,0062 

Tlenek azotu  0,0148 

Dwutlenek siarki 0,000008 

Pył zawieszony PM10 0,0012 

Pył zawieszony PM2,5 0,0011 

Lotne związki organiczne 0,0014 

Źródło: „National Pollutant Inventory Emission Estimation Technique Manual for Combustion Engines”. 

W celu oszacowania emisji dla wariantów realizacyjnych założono łączną moc wszystkich maszyn 

(użytkowanych jednocześnie) na poziomie około 1500 kW oraz czas prowadzenia prac w roku kalendarzowym 

równy maksymalnie około 4000 godzin.  

Wielkość emisji dla poszczególnych substancji została obliczona ze wzoru: 

Ei = We × N × T × k 

gdzie: 

Ei – roczna wielkość emisji poszczególnej substancji [kg/rok], 

We – wskaźniki emisji [kg/kWh], 

N – łączna moc urządzeń pracujących jednocześnie na placu budowy [kW], 
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T – łączny czas pracy w ciągu roku [h], 

k – współczynnik obciążenia [–] – przyjęto średni współczynnik dla maszyn = 0,5, 

Wyniki uzyskane z obliczeń zostały przedstawione w tabeli poniżej. 

Tabela 6.4.6. Wartości emisji średniej oraz emisji rocznej – faza realizacji 

Substancja 
Emisja średnia godzinowa 

[kg/h] 

Emisja roczna 

[Mg/rok] 

Tlenek węgla  4,44 17,76 

Tlenek azotu  4,65 18,60 

Dwutlenek siarki 0,006 0,02 

Pył zawieszony PM10 0,9 3,60 

Pył zawieszony PM2,5 0,825 3,30 

Lotne związki organiczne 1,05 4,20 

Źródło: Opracowanie własne 

Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego projektem, 

zmiany te jednak nie będą znaczące i nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza w sąsiedztwie planowanego 

przedsięwzięcia, w dłuższym okresie czasu. 

Wymienione wyżej czynniki będą miały charakter krótkotrwały, nie będą wykraczały poza plac budowy, 

zakończą się z chwilą ustania prac budowlanych i nie będą powodować trwałych zmian w środowisku 

atmosferycznym. 

Należy mieć na uwadze, iż występujące oddziaływanie będzie o lokalnym charakterze oraz zmienne w 

zależności od miejsca i fazy budowy projektowanego terenu. 

Zgodnie z powyższym, stwierdza się, iż mimo wystąpienia niekorzystnego oddziaływania na środowisko 

na etapie prowadzenia prac budowlanych, oddziaływanie będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny, 

toteż znikomy będzie wpływ inwestycji na powietrze atmosferyczne, zatem inwestycja w fazie budowy nie 

będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. 

Dla ochrony powietrza atmosferycznego ważna jest przede wszystkim prawidłowa organizacja robót, 

będąca jedynym sposobem minimalizacji wpływu prac na stan jakości powietrza. 

Charakterystyczne dla oddziaływania na stan jakości powietrza podczas prac budowlanych jest to, iż jest 

to oddziaływanie okresowe i krótkotrwałe. Wraz z postępem prac i przemieszczaniem się placu budowy, 

zmienia się jednocześnie obszar oddziaływania. Zatem tereny narażone są na negatywne oddziaływanie 

jedynie przez okres trwania prac w tym miejscu. Po zakończeniu prac negatywne oddziaływanie zanika. 

Warunki meteorologiczne i klimat 

Na etapie prac budowlanych należy liczyć się z wystąpieniem krótkotrwałych uciążliwości związanych z 

bezpośrednią emisją gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla. Będzie ona wynikać z procesu 

spalania paliw w silnikach pojazdów i maszyn wykorzystywanych na etapie budowy, głównie ciężkiego sprzętu 

budowlanego (spycharki, ładowarki, transport ciężarowy itp.). Emisja tych zanieczyszczeń będzie 

koncentrować się w obrębie prowadzonych prac. Należy stwierdzić, że mała ilość i ograniczony charakter tej 
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emisji (emisje chwilowe i krótkotrwałe) powodują, że emisje gazów cieplarnianych na etapie budowy 

infrastruktury należy uznać za śladowe.  

Wykorzystane do budowy pojazdy będą posiadać aktualne przeglądy techniczne, a maszyny i urządzenia 

budowlane będą wyposażone w silniki spalinowe spełniające wymogi w zakresie parametrów emisyjnych, o 

których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych i 

cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. z 2014 r. poz. 588). Emisja pośrednia gazów cieplarnianych, w tym 

głównie CO2, na tym etapie będzie związana przede wszystkim ze zużyciem prądu i będzie ona powstawać w 

miejscu jej wytworzenia tj. w elektrowni. Mając na uwadze powyższe, jak również chwilowy i przemijający 

charakter oddziaływania (ustaną wraz z zakończeniem prac), jak i krótki okres trwania budowy, oddziaływanie 

na zmiany należy uznać jako mało istotne. 

6.4.2.2.  Faza eksploatacji 

Powietrze atmosferyczne 

Komunikacja tramwajowa nie jest źródłem bezpośrednio znaczących zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego. Przy ogólnych rozważaniach na temat zanieczyszczeń powietrza z komunikacji tramwajowej 

można wspomnieć o zużywanej energii elektrycznej, do której wytworzenia, spalane są znaczne ilości różnych 

paliw. Pośrednio zatem tramwaje, jako odbiorca energii przyczyniają się do emisji m.in.: SO2, CO, CO2, NOx 

oraz pyłów. Trudne jest jednak przedstawić zakres „odpowiedzialności” tego środka komunikacji za ogólne 

zanieczyszczenie powietrza w m. Katowice.  

Natomiast układ drogowy przyczynia się do emisji substancji do powietrza atmosferycznego głównie 

poprzez spalanie paliw w silnikach spalinowych pojazdów poruszających się analizowaną infrastrukturą 

drogową. Dodatkowo do zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na etapie eksploatacji układu drogowego 

może dojść w wyniku emisji pyłów pochodzącej z: tarcia kół o nawierzchnię, zużywania się okładzin 

hamulcowych. Emisja ta ma charakter bezpośredni. 

Warunki meteorologiczne i klimat 

Na etapie eksploatacji infrastruktury drogowej bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych do atmosfery 

wynikają przede wszystkim ze spalania paliw w silnikach pojazdów. Emisje te jednak są marginalne i śladowe 

w porównaniu z emisjami z całego sektora transportu. 

Ze względu na dużą masę i stosunkowo małe opory tarcia, zużycie energii wytwarzanej przez pojazdy 

zależy od ilości operacji rozpędzania, co z kolei zależy od ilości odcinków z ograniczeniami prędkości (np. na 

skutek degradacji infrastruktury).  

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu nastąpi poprawa płynności ruchu, co przyczyni się do 

poprawy efektywności energetycznej, poprzez zmniejszenia zużycia paliw, a w konsekwencji – do redukcji 

emisji gazów cieplarnianych, co spowoduje ograniczenie kosztów zewnętrznych pochodzących z transportu. 

W okresie letnim w tramwajach będzie włączana klimatyzacja, co spowoduje pobieranie większej ilości 

energii elektrycznej a tym samym będzie większa emisja CO2 z elektrowni. Nie jest możliwe oszacowanie 

dokładnej ilości emisji CO2. Dodatkowo należy zaznaczyć, że wszystkie źródła emisji w tym elektrownie 

podlegają również pod zapisy ustawy prawo ochrony środowiska oraz inne akty prawne z zakresu ochrony 
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środowiska i ich funkcjonowanie musi być poprzedzone uzyskaniem odpowiednich pozwoleń również z zakresu 

ochrony środowiska.  

6.4.2.3.  Faza likwidacji 

Sposób oddziaływania oraz wielkość emisji będzie porównywalna do etapu realizacji inwestycji.  

Źródła emisji będą przemieszczać się wraz z frontem robót, emisje zaś będą ustępować po ich 

zakończeniu. Na etapie ewentualnej likwidacji inwestycji bezpośrednie, negatywne oddziaływanie będzie 

sprowadzało się do: 

 emisji cząstek pyłu porywanych w trakcie transportu i przeładunku materiałów sypkich, 

 emisji cząstek pyłu unoszonych podczas prac z użyciem sprzętu budowlanego, 

 emisji spalin z maszyn roboczych oraz z pojazdów dowożących oraz z maszyn drogowych, 

 emisji wtórnego pylenia powstającej podczas transportu oraz przesypu pylistych materiałów 

budowlanych w bezdeszczowe dni. 

Na etapie likwidacji należy liczyć się z wystąpieniem krótkotrwałych uciążliwości związanych z emisją 

gazów cieplarnianych takich jak CO2. Będzie ona związana z procesem spalania paliw w silnikach pojazdów i 

maszyn wykorzystywanych na etapie likwidacji, głównie ciężkiego sprzętu budowlanego (spycharki, ładowarki, 

transport ciężarowy itp.). Emisja tych zanieczyszczeń będzie koncentrować się w obrębie prowadzonych prac. 

Pojazdy i maszyny budowlane będą posiadać aktualne przeglądy technicznie, zaś urządzenia będą 

spełniać warunki z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych 

przez te silniki (Dz. U. z 2014 r. poz. 588). 

Emisja pośrednia gazów cieplarnianych, głównie CO2, na tym etapie będzie związana ze zużyciem prądu 

i będzie ona powstawać w miejscu jej wytworzenia tj. w elektrowni.  

Należy zaznaczyć, iż powyższe działania nie będą miały znaczącego wpływu na ogólną emisję gazów 

cieplarnianych. 

Z uwagi na chwilowe i przemijające oddziaływania (ustaną wraz zakończeniem prac), stosunkowo 

krótkotrwały okres trwania fazy likwidacji, oddziaływania na klimat zarówno w skali lokalnej, jak i ponadlokalnej 

należy uznać za pomijalne. 

6.4.3.  Działania ochronne 

6.4.3.1.  Faza realizacji 

Powietrze 

Faza budowy każdego odcinka drogowego związana jest z uciążliwością dla powietrza atmosferycznego. 

Substancjami wpływającymi na lokalne pogorszenie stanu jakości powietrza atmosferycznego będą głównie: 

pył powstający podczas robót ziemnych, spaliny pochodzące z silników maszyn i środków transportu, a także 

substancje odorowe, których emisja związana jest z układaniem mas bitumicznych. Wymienione uciążliwości 

będą miały charakter przejściowy i będą występować jedynie w okresie prowadzenia prac budowlanych. 
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Jednocześnie emisja substancji do powietrza z wspomnianych operacji będzie miała charakter 

niezorganizowany. 

W celu minimalizacji oddziaływania etapu realizacji planowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne 

zaleca się podjęcie następujących działań: 

1. Należy maksymalnie skrócić czas realizacji przedsięwzięcia poprzez dokładne zaplanowanie 

harmonogramu prac budowlanych, 

2. Należy wyłączać silniki pojazdów w przypadku dłuższego postoju, zwłaszcza w czasie przerw w pracy, 

3. Należy zastosować technologie powodujące minimalizację rozprzestrzeniania się pyłów, między innymi 

poprzez: 

 stosowanie przewozowych, gotowych mieszanek eliminując w ten sposób mieszanie kruszyw na 

terenie budowy, 

 przywożenie materiałów sypkich w sposób ograniczający emisję wtórną, 

 utrzymanie placu budowy i dróg dojazdowych w należytym porządku (usuwanie pyłów, w okresie 

letnim zraszanie), 

 wyłączenie urządzeń i maszyn w przypadku awarii, 

 unikanie składowania nadmiernych ilości materiałów budowlanych na placu budowy. 

4. Masy bitumiczne należy przewozić transportem posiadającym zabezpieczenie ograniczające emisję 

oparów masy bitumicznej, a roboty nawierzchniowe prowadzić (jeżeli to możliwe) w okresie letnim, kiedy 

temperatura mas bitumicznych może być niższa, a przez to mniejsze będzie odparowywanie substancji 

odorotwórczych, 

5. Należy ograniczać prędkość jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy; 

6. Należy ograniczać do niezbędnego minimum ruch pojazdów na placu budowy, 

7. Należy używać do wykonania robót pojazdy oraz inne urządzenia spalinowe spełniające wymogi norm 

EURO, w pełni sprawne, spełniające wymogi dopuszczające do użytku; 

8. Należy wytyczać drogi dojazdowe do miejsca budowy w miarę możliwości po istniejących drogach. 

Zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy określone w przepisach BHP zniweluje możliwe 

negatywne formy narażenia zdrowia i życia ludzi (pracowników wykonujących roboty) w fazie budowy. 

Pracownicy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy powinni być zaopatrzeni w maski przeciwpyłowe, okulary 

ochronne, kombinezony ochronne przeznaczone wyłącznie do tego rodzaju prac. Stosowanie działań 

zmierzających do ograniczenia oddziaływania na etapie realizacji należy do obowiązków wykonawcy robót. 

Klimat 

W tabeli poniżej zestawiono standardowe rozwiązania, mające na celu ograniczenie wpływu czynników 

klimatycznych na rozwiązania projektowe. 
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Tabela 6.4.7. Warunki klimatyczne - wraz z podjętymi działaniami minimalizującymi negatywne 

oddziaływanie 

Lp
. 

Ryzyko/ 

przyczyna
/ faza 

Skutek 

Prawdopodo
bieństwo 

 (A - bardzo 
niskie, B - niskie, 
C - średnie, D - 

wysokie, E - 
bardzo wysokie) 

Siła oddziaływania na 
projekt 

 (I - brak wpływu, 

 II - mały wpływ,  

III - umiarkowany wpływ,  

IV - poziom krytyczny,  

V - poziom katastrofalny) 

Poziom 
ryzyka 
(niski, 
średni, 

wysoki, 
bardzo 

wysoki) 

Środki 
zapobiegawcze/ 

ograniczające 
/Podmiot 

zarządzający 
ryzykiem 

1 

Ryzyka 

klimatyczne - 

silne wiatry 

faza 

operacyjna 

Wysokie koszty 

usuwania 

szkód 

C III Średni 

Konstrukcja pasa 

drogowego oraz całość 

infrastruktury 

towarzyszącej związanej z 

drogą wykonana zostanie 

przy użyciu materiałów, 

które posiadają certyfikat 

potwierdzający ich 

odporność na działanie 

czynników 

atmosferycznych. 

Inwestor 

2 

Ryzyka 

klimatyczne - 

intensywne 

opady 

deszczu 

faza 

operacyjna 

Wysokie koszty 

usuwania 

szkód 

B III Średni 

Pochylenia trasy, 

zaprojektowano w sposób 

zapewniający 

kontrolowane i sprawne 

ujęcie i odprowadzenie 

wód deszczowych i 

opadowych z korony drogi. 

Układ odwodnienia drogi 

uwzględnia konieczność 

zapewnienia 

przepustowości układu w 

sytuacji wystąpienia 

zjawisk ekstremalnych np.: 

deszcze nawalne. 

Projekt konstrukcji drogi 

zakłada konieczność 

zastosowania 

standardowych 

wzmocnień, 

zapewniających stabilność 

układu w sytuacji 

wystąpienia zjawisk 

erozyjnych. 

Inwestor 

3 

Ryzyka 

klimatyczne - 

niekorzystne 

oddziaływani

e temperatur 

Negatywne 

oddziaływanie 

na pojazdy jak 

i stan 

infrastruktury 

drogowej 

A II Niski 

Zaproponowano 

nowoczesną, wytrzymałą 

nawierzchnię, która jest 

odporna na czynniki 

atmosferyczne, w tym 
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Lp
. 

Ryzyko/ 

przyczyna
/ faza 

Skutek 

Prawdopodo
bieństwo 

 (A - bardzo 

niskie, B - niskie, 
C - średnie, D - 

wysokie, E - 
bardzo wysokie) 

Siła oddziaływania na 
projekt 

 (I - brak wpływu, 

 II - mały wpływ,  

III - umiarkowany wpływ,  

IV - poziom krytyczny,  

V - poziom katastrofalny) 

Poziom 
ryzyka 
(niski, 
średni, 

wysoki, 
bardzo 

wysoki) 

Środki 
zapobiegawcze/ 

ograniczające 
/Podmiot 

zarządzający 
ryzykiem 

niskich i 

wysokich 

faza 

operacyjna 

niskie i wysokie 

temperatury. 

Inwestor 

4 

Ryzyka 

klimatyczne - 

mgła 

faza 

operacyjna 

Ograniczenie 

widoczności 
B II Niski 

Projektuje się budowę 

oświetlenia drogi 

dostosowaną do nowego 

układu drogowego, co 

będzie skutkowało 

większym 

bezpieczeństwem 

użytkowników drogi, 

nawet w okresach 

występowania mgieł. 

Inwestor 

5 

Ryzyka 

klimatyczne - 

intensywne 

opady śniegu 

faza 

operacyjna 

Opady śniegu, 

a zwłaszcza 

mokrego oraz 

oblodzenie 

dróg i ulic 

stanowią 

poważne 

utrudnienie w 

transporcie, 

powodując 

nieprzejezdnoś

ć dróg przez 

zaspy śnieżne i 

powalone 

drzewa, 

opóźnione lub 

niezrealizowan

e kursy, 

wypadki 

drogowe, 

pogorszenie 

warunków 

jezdnych przez 

zmniejszenie 

przyczepności 

kół do 

nawierzchni 

dróg, wzrost 

kosztów 

utrzymania 

przejezdności 

tras. 

B III Średni 

Ograniczanie ryzyka 

nastąpi poprzez 

odpowiedne wykonanie 

prac budowlanych, 

zgodnie z obowiązującymi 

normami.  

Dostawca zobowiązany 

będzie do wykorzystania 

wysokiej jakości 

materiałów, które będą 

odporne na niskie 

temperatury oraz na 

działanie środków 

używanych do zimowego 

utrzymania dróg (roztwory 

soli), a także na działanie 

ogólnie dostępnych 

środków czyszczących. 

Zaprojektowany system 

odwodnienia uwzględnia 

normy i wytyczne w 

zakresie odwodnienia 

drogowego oraz 

przewiduje odprowadzenie 

wód opadowych w 

przypadku zwiększonych 

opadów atmosferycznych. 

Inwestor 

Źródło: opracowanie własne. 



Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

  „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej  
od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.”  

 

142 
 

6.4.3.2.  Faza eksploatacji 

Ze względu na brak przekroczeń nie ustanawia się specjalnych działań ochronnych. 

6.4.3.3.  Faza likwidacji 

Rozbudowywana droga u budowana pętla tramwajowa będzie funkcjonowała bezterminowo i nie 

zakłada się jej likwidacji. 

Ewentualna likwidacja inwestycji będzie wiązała się z oddziaływaniami na stan jakości powietrza 

podobnymi do tych, które będą miały miejsce na etapie budowy. Oddziaływanie to będzie związane z pracą 

maszyn budowlanych używanych do prac rozbiórkowych oraz pojazdów ciężarowych poruszających się po 

terenie inwestycji. Wielkość, zasięg oraz czas emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych będzie zbliżony do 

poziomów z fazy budowy. W związku z tym także i wpływ tego etapu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza 

można uznać, iż będzie krótkotrwały o charakterze lokalnym i nie spowoduje trwałych negatywnych zmian. 

6.5.  Gospodarka odpadami 

6.5.1.  Prognozowane oddziaływania 

6.5.1.1.  Faza realizacji 

Prace rozbiórkowe 

Projektowane przedsięwzięcie spowoduje konieczność wyburzeń obiektów kubaturowych. Przewiduje 

się do wyburzenia budynki typu magazynowego, biurowego, przemysłowego oraz innych budynków 

niemieszkalnych. Nie przewiduje się wyburzenia budynków mieszkalnych. Większość budynków 

przewidzianych do wyburzenia zlokalizowanych jest przy ul. Rzepakowej gdzie znacznie poszerza się przekrój 

uliczny w stosunku do stanu istniejącego. Budynki do wyburzenia zlokalizowane są również na obszarze 

nowoprojektowanej pętli tramwajowej „Kostuchna”. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się 

również rozbiórkę elementów istniejącego zagospodarowania (np.: nawierzchnia jezdni, torowisko w rejonie 

pętli Brynów, istniejące obiekty inżynierskie). 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 

r., poz. 992 z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług związanych 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia jest wykonawca robót budowlanych. Wytwórca odpadów, zobowiązany 

jest na podstawie ww. ustawy (art. 27 ust. 1) do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. 

Obowiązek ten może zlecić innym podmiotom, jednakże tylko tym, które posiadają odpowiednie zezwolenia 

zgodnie z art. 27 pkt 2. ustawy o odpadach. 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na placu 

budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę. Wykonawca będzie posługiwać się sprzętem zapewniającym 

spełnienie wymogów jakościowych, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Zastosowany przy prowadzeniu 

robót sprzęt nie będzie powodować uszkodzeń pozostałych elementów zagospodarowania terenu, jakie nie 
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będą podlegać rozbiórce. Używany będzie jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

środowisko i jakość wykonywanych robót.  

Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych będą przestrzegane wszystkie obowiązujące przepisy BHP 

i ochrony środowiska, bezwzględnie stosowane będą wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia 

zabezpieczające i ochronne. Pracownicy będą zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież 

roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót 

rozbiórkowych będą w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane.  

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych odpady pochodzące z rozbiórki będą segregowane. Materiały 

porozbiórkowe po segregacji zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie 

środowiska. Wywozem i zagospodarowaniem materiałów porozbiórkowych zajmie się specjalistyczna firma 

posiadająca odpowiednie zezwolenia. Transport gruzu prowadzony będzie na bieżąco w miarę postępu robót 

rozbiórkowych. Wywóz odpadów odbywać się będzie samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, 

zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.  

Teren po zakończeniu robót rozbiórkowych będzie starannie uporządkowany, a powstałe wykopy po 

zdemontowanych elementach zasypane. 

W tabeli 7.5.1 podano rodzaje odpadów przewidzianych do wytworzenia w wyniku prowadzenia prac 

rozbiórkowych oraz metody ich zagospodarowania. Ilości odpadów zostały oszacowane na podstawie 

materiałów własnych oraz informacji dostępnych na obecnym etapie projektowym. 

Klasyfikacja odpadów, które mogą powstać na skutek prowadzonych prac rozbiórkowych została 

przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). 

Faza realizacji 

Źródła powstawania odpadów 

Na etapie realizacji inwestycji źródłem odpadów (oprócz prac rozbiórkowych) będą m.in.: 

 wycinka drzew i krzewów, 

 roboty ziemne (wykopy, budowa nowych sieci uzbrojenia), 

 opakowania po wykorzystanych materiałach, 

 zaplecza budowy (odpady komunalne i komunalno podobne). 

Klasyfikacja odpadów i sposób ich zagospodarowania 

W tabeli poniżej podano rodzaje odpadów przewidzianych do wytworzenia w wyniku prowadzenia prac 

budowlanych oraz metody ich zagospodarowania. Ilości odpadów zostały oszacowane na podstawie 

materiałów własnych oraz informacji dostępnych na obecnym etapie projektowym (Tabela 6.5.1). 

Klasyfikacja odpadów, które mogą powstać na skutek prowadzonych prac związanych z realizacją 

planowanego zamierzenia inwestycyjnego, została przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). 
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Tabela 6.5.1 Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia na etapie realizacji inwestycji wraz 

ze sposobem ich zagospodarowania. 

Lp. Kod Typ odpadu Opis odpadu 

Ilość 

odpadów 

[Mg]  

(W1) 

Ilość 

odpadów 

[Mg] 

(W2) 

Sposób 

postępowania 

1.  15 01 01 
Opakowania z papieru i 

tektury 

Odpady opakowaniowe po 

wykorzystanych materiałach 
1,1 1,2 

Odzysk w procesie R5 

lub R12 

2.  15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

Odpady opakowaniowe po 

wykorzystanych materiałach 
2,9 3,0 

Odzysk w procesie R5 

lub R12 

3.  15 01 03 Opakowania z drewna 
Odpady opakowaniowe po 

wykorzystanych materiałach 
3,4 3,7 

Odzysk w procesie R1, 

R3 lub R12 

4.  15 01 04 Opakowania z metali 
Odpady opakowaniowe po 

wykorzystanych materiałach 
5,7 6,1 Odzysk w procesie R4 

5.  15 01 05 
Opakowania 

wielomateriałowe 

Odpady opakowaniowe po 

wykorzystanych materiałach 
3,4 3,7 

Odzysk w procesie R1 

lub R12 

6.  15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 

Odpady opakowaniowe po 

wykorzystanych materiałach 
2,3 2,4 

Odzysk w procesie R1 

lub R12 

7.  15 02 02* 

Sorbenty, materiały 

filtracyjne (w tym filtry 

olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny 

do wycierania (np.: 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne 

zanieczyszczone 

substancjami 

niebezpiecznymi (np.: 

PCB) 

Odzież robocza, czyściwa 

i szmaty zanieczyszczone 

substancjami 

niebezpiecznymi 

1,1 1,2 
Unieszkodliwianie w 

procesie D5 lub D10 

8.  15 02 03 

Sorbenty, materiały 

filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np.: szmaty, 

ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż 15 02 

02 

Odzież robocza, czyściwa i 

szmaty niezanieczyszczone 

substancjami 

niebezpiecznymi 

2,3 2,4 
Unieszkodliwianie 

procesie D1 lub D10 

9.  16 02 13* 

Zużyte urządzenia 

zawierające 

niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 

16 02 09 do 16 02 12  

Świetlówki z 

demontowanych lamp 
0,7 0,8 Odzysk w procesie R12 

10.  16 02 16 

Elementy usunięte z 

zużytych urządzeń inne 

niż wymienione w 16 02 

15 

Oprawy oświetleniowe 5,7 6,1 
Odzysk w procesie R4 

lub R12 

11.  17 01 01 

Odpady betonu oraz 

gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów 

Elementy pochodzące 

z rozbiórki i przebudowy 
180 000 190 000 Odzysk w procesie R5 
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Lp. Kod Typ odpadu Opis odpadu 

Ilość 

odpadów 

[Mg]  

(W1) 

Ilość 

odpadów 

[Mg] 

(W2) 

Sposób 

postępowania 

12.  17 01 02 Gruz ceglany 
Elementy pochodzące 
z rozbiórki 

6 000 6 400 Odzysk w procesie R5 

13.  17 01 07 

Zmieszane odpady z 
betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych 
materiałów 
ceramicznych i 
elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 
17 01 06 

Elementy pochodzące z 
rozbiórki i przebudowy 

6 000 6 400 

Odzysk w procesie R5 

lub unieszkodliwianie 

procesie D1 

14.  17 02 01 Drewno Drzewa z wycinki 1 500 1 600 
Odzysk w procesie R1 

lub R3 

15.  17 02 04* 

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone 

substancjami 

niebezpiecznymi (np. 

drewniane podkłady 

kolejowe) 

Drewniane podkłady 

tramwajowe 
200 210 

Unieszkodliwianie w 

procesie D5 

16.  17 03 02 

Mieszanki bitumiczne 

inne niż wymienione 

w 17 03 01 

Elementy pochodzące 

z przebudowy i budowy 
5 000 5 300 Odzysk w procesie R5  

17.  17 04 05 Żelazo i stal 
Elementy pochodzące 

z rozbiórki i przebudowy 
6 000 6 400 Odzysk w procesie R4 

18.  17 04 07 Mieszaniny metali 
Elementy powstałe 

w trakcie budowy 
300 320 Odzysk w procesie R4 

19.  17 04 11 
Kable inne niż 

wymienione w 17 04 10 

Elementy powstałe 

w trakcie budowy 
28,7 30,5 

Odzysk w procesie R4 

lub unieszkodliwianie 

procesie D1 

20.  17 05 04 

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż 

wymienione w 17 05 03 

Gleba, ziemia m.in.: 

z budowy infrastruktury 

technicznej 

20 000 21 000 

Odzysk w procesie R5 

lub unieszkodliwianie 

procesie D1 

21.  17 05 06 
Urobek z pogłębiania 
inny niż wymieniony w 
17 05 05 

Gleba, ziemia 30 000 32 000 

Odzysk w procesie R5 

lub unieszkodliwianie 

procesie D1 

22.  17 05 08 

Tłuczeń torowy 

(kruszywo) inny niż 

wymieniony w 17 05 07 

Tłuczeń torowy 500 530 

Odzysk w procesie R5 

lub unieszkodliwianie 

procesie D1 

23.  17 09 04 

Zmieszane odpady z 

budowy, remontów i 

demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

Zmieszane odpady 

z budowy i rozbiórek 
2 000 2 100 

Odzysk w procesie R5 

lub unieszkodliwianie 

procesie D1 
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Lp. Kod Typ odpadu Opis odpadu 

Ilość 

odpadów 

[Mg]  

(W1) 

Ilość 

odpadów 

[Mg] 

(W2) 

Sposób 

postępowania 

24.  20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

Zmieszane odpady 

komunalne 
9,0 9,5 

Unieszkodliwianie 

procesie D1 

 Objaśnienie: 

*  odpad niebezpieczny 

Proces odzysku R1: Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii; R3: Recykling lub odzysk 

substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki; R4: Recykling lub odzysk metali i związków metali; 

R5: Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych; R12: Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek 

z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11 

Proces unieszkodliwiania D1: Składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi; D5: Składowanie na składowiskach w 

sposób celowo zaprojektowany; D10: Przekształcanie termiczne na lądzie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) oraz na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 992 z późn. zm.) 

Magazynowanie odpadów 

Magazynowanie odpadów będzie odbywać się zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) dotyczącego warunków magazynowania odpadów oraz zgodnie 

z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w 

sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, 

które mogą powodować te odpady. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie na terenie, do którego 

posiadacz odpadów ma tytuł prawny. 

Odpady powstałe w czasie budowy będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych i oznakowanych 

do tego celu miejscach. Miejsce magazynowania odpadów będzie posiadało szczelne, nieprzepuszczalne 

podłoże i będzie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz oznakowane tablicami informacyjnymi. 

Miejsce tymczasowego magazynowania odpadów będzie zlokalizowane w jak najbliższej odległości od terenu 

inwestycji, aby stworzyć dogodne warunki do transportu odpadów, obniżyć koszty inwestycji oraz ograniczyć 

zagrożenia środowiskowe (uciążliwość pylenia w czasie transportu). 

Miejsce tymczasowego magazynowania odpadów będzie: 

 posiadać oznakowane sektory, na których będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów, 

oznakowane rodzajem magazynowanego odpadu, 

 zabezpieczone przed możliwością mieszania się odpadów z macierzystą glebą. 

Natomiast prawidłowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych będzie uwzględniać:  

 zabezpieczenie pojemników przed działaniem czynników atmosferycznych, 

 ograniczenie dostępu do magazynowanych odpadów dla osób postronnych, bądź zwierząt, 

 właściwe oznakowanie pojemników z odpadami, 

 zabezpieczenie podłoża przed niekontrolowanym przedostawaniem się odpadów do gruntu tj. 

wyposażenie w urządzenia lub środki do zbierania wycieków z tych odpadów, 

 gromadzenie odpadów niebezpiecznych w szczelnie zamykanych pojemnikach/kontenerach 
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(zabezpieczających m.in. przed przypadkowym rozproszeniem odpadu w trakcie czynności 

załadunkowych oraz transportu), odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów,  

 miejsca ustawienia pojemników/kontenerów powinno zostać utwardzone (z uszczelnieniem podłoża 

np. z wykorzystaniem geomembrany) i zadaszone. 

Ponadto na placu budowy znajdować się będą materiały sypkie np.: piach, trociny, mogące spełniać 

rolę sorbentu w sytuacjach awaryjnych.  

Odpady będą przekazywane odbiorcom odpadów z częstotliwością zapewniającą utrzymanie 

odpowiednich warunków sanitarnych oraz środowiskowych, posiadającym wymagane zezwolenia.  

Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy zostanie uporządkowany a odpady zostaną przekazane 

firmom posiadającym stosowne zezwolenie na gospodarowanie tego rodzaju odpadami. Transport odpadów 

zapewnią odbiorcy z zachowaniem obowiązujących przepisów. Wszelkie czynności i prace zorganizowane będą 

tak, aby zapewnić sprawne i bezpieczne usuwanie, magazynowanie i gospodarowanie odpadami.  

Oddziaływanie  

Wpływ oddziaływania na środowisko wytwarzanych podczas realizacji inwestycji odpadów, w przypadku 

zorganizowania gospodarki odpadami zgodnie z wytycznymi zawartymi m.in. w art. 16 ustawy o odpadach, a 

także w warunkach właściwej organizacji prac, nie będzie znaczący i ograniczać się będzie do krótkotrwałego 

(tj. okres wykonywania robót budowlanych) oddziaływania na poszczególnych odcinkach robót. Oddziaływanie 

to związane będzie głównie z zajętością powierzchni terenu w miejscach czasowego 

gromadzenia/deponowania odpadów i nie będzie wykraczać poza teren objęty pracami budowlanymi. 

Po zebraniu odpowiedniej partii odpadów, będą one transportowane przez firmy zewnętrze posiadające 

stosowane zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami. Odpady te będą transportowane z zachowaniem 

odpowiednich przepisów dotyczących gospodarki odpadami.  

6.5.1.2.  Faza eksploatacji 

Źródła powstawania odpadów 

Do odpadów powstających w wyniku eksploatacji inwestycji należy zaliczyć m.in.: 

 odpady powstające podczas utrzymania w dobrym stanie technicznym torowiska tramwajowego, dróg, 

chodników, 

 odpady z utrzymania urządzeń oczyszczających wody opadowe (szlamy, osady z osadników 

i separatorów), 

 opakowania po środkach stosowanych do renowacji i zabezpieczenia antykorozyjnego, 

 odpady usunięte ze zużytych urządzeń oraz materiały eksploatacyjne – urządzenia oświetleniowe, 

żarówki, zużyte elementy sterowania,  

 odpady komunalne pozostawione przez użytkowników drogi i pracowników obsługi – papier (kartony 

po napojach, opakowania po żywności), szkło (butelki po napojach), opakowania z tworzyw 

sztucznych (butelki po napojach, opakowania po żywności), opakowania metalowe (puszki 

po napojach), resztki jedzenia. 
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Klasyfikacja odpadów i sposób ich zagospodarowania  

W Tabeli 6.5.2 przedstawione zostały rodzaje oraz ilości odpadów możliwych do wytworzenia na etapie 

eksploatacji drogi oraz linii tramwajowej oraz sposób postępowania z nimi. Ilości odpadów zostały oszacowane 

na podstawie materiałów własnych. 

Klasyfikacji odpadów, dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska 9 grudnia 2014 r. 

w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). 

Tabela 6.5.2 Rodzaj oraz ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia na etapie eksploatacji wraz ze 

sposobem ich zagospodarowania. 

Lp. Kod Rodzaj odpadu Opis odpadu 

Ilość 

odpadów 

[Mg]/rok 

(W1,W2) 

Sposób 

postępowania 

1.  13 02 05* 

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych 

Zużyte oleje 0,1 Odzysk w procesie R9 

2.  13 02 08* 
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe 
Zużyte oleje 0,1 Odzysk w procesie R9 

3.  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 
Opakowania z 

papieru i tektury 
0,1 

Odzysk w procesie R5 

lub R12 

4.  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 
Opakowania z 

tworzyw sztucznych 
0,1 

Odzysk w procesie R5 

lub R12 

5.  15 01 10* 

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

Odpady związane z 

pracami naprawczo-

konserwacyjnymi. 

0,2 
Unieszkodliwianie w 

procesie D5 lub D10 

6.  15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w 

tym filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB) 

Odpady związane z 

pracami naprawczo-

konserwacyjnymi. 

0,3 
Unieszkodliwianie w 

procesie D5 lub D10 

7.  15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. szmaty, 

ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02 

Odpady związane z 

pracami naprawczo-

konserwacyjnymi. 

0,3 
Unieszkodliwianie w 

procesie D5 lub D10 

8.  16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

Zużyte żarówki i 

świetlówki 
0,1 Odzysk w procesie R12 

9.  16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 

Odpady związane z 

eksploatacją 

infrastruktury 

technicznej 

1,7 Odzysk w procesie R12 
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Lp. Kod Rodzaj odpadu Opis odpadu 

Ilość 

odpadów 

[Mg]/rok 

(W1,W2) 

Sposób 

postępowania 

10.  16 02 15* 

Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte z zużytych 

urządzeń 

Odpady związane z 

eksploatacją 

infrastruktury 

technicznej 

0,02 Odzysk w procesie R12 

11.  16 02 16 

Elementy usunięte z zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 

02 15 

Zużyte elementy 

sterowania. 
0,7 

Odzysk w procesie R4 

lub R12 

12.  16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 

Odpady związane z 

eksploatacją 

infrastruktury 

technicznej 

3,0 
Odzysk w procesie R4 

lub R6 

13.  16 06 02* 
Baterie i akumulatory niklowo-

kadmowe 

Odpady związane z 

eksploatacją 

infrastruktury 

technicznej 

1,5 
Odzysk w procesie R4 

lub R6 

14.  17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów 

Odpady betonu z 

remontów 
50 Odzysk w procesie R5 

15.  17 02 01 Drewno 
Odpady drewna z 

remontów 
5,0 

Odzysk w procesie R1, 

R3 lub R12 

16.  17 04 05 Żelazo i stal 

Wymieniane kable, 

oprawy i słupy 

oświetleniowe. 

5,0 Odzysk w procesie R4 

17.  17 04 07 Mieszaniny metali 
Elementy poddane 

wymianie 
0,1 Odzysk w procesie R4 

18.  17 04 11 
Kable inne niż wymienione w 17 04 

10 

Elementy poddane 

wymianie 
0,7 

Odzysk w procesie R4 

lub unieszkodliwianie 

procesie D1 

19.  17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03 

Odpady związane z 

eksploatacją 

infrastruktury 

technicznej 

0,5 

Odzysk w procesie R5 

lub unieszkodliwianie 

procesie D1 

20.  20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

odpady komunalne 

pozostawione przez 

pasażerów i 

przechodniów 

1,0 
Unieszkodliwianie 

procesie D1 

21.  20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 
Odpady z 

czyszczenia ulic 
0,1 

Unieszkodliwianie 

procesie D1 

22.  20 03 06 
Odpady ze studzienek 

kanalizacyjnych 

Odpady ze 

studzienek 

kanalizacyjnych 

0,2 
Unieszkodliwianie 

procesie D1 

Objaśnienia:  

* odpad niebezpieczny 
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Lp. Kod Rodzaj odpadu Opis odpadu 

Ilość 

odpadów 

[Mg]/rok 

(W1,W2) 

Sposób 

postępowania 

Proces odzysku R1: Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii; R3: Recykling lub 

odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki; R4: Recykling lub odzysk metali i 

związków metali; R5: Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych; R6: Regeneracja kwasów lub zasad; 

R9: Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów; R12: Wymiana odpadów w celu poddania ich 

któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11 

Proces unieszkodliwiania D1: Składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi; D5: Składowanie na składowiskach w 

sposób celowo zaprojektowany; D10: Przekształcanie termiczne na lądzie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 

katalogu odpadów oraz na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. 

zm.) 

Szczególną grupę odpadów, których powstawania nie można wykluczyć są odpady należące do 

podgrupy o kodzie 16 81, czyli odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych, w tym: 16 81 01* 

- odpady wykazujące właściwości niebezpieczne oraz 16 81 02 – odpady inne niż wymienione w 16 81 01. W 

wyniku awarii, których źródłem mogą być kolizje drogowe, może dojść do rozszczelnienia zbiorników i instalacji 

samochodowych a tym samym mogą zostać uwolnione i trafić do środowiska: paliwo (benzyna, olej napędowy) 

oraz inne przewożone płyny. Oprócz tego, jeżeli w kolizji uczestniczyć będą pojazdy przewożące towary 

niebezpieczne, może dojść do awaryjnych wycieków tych substancji. W wyniku tych zdarzeń może ulec 

zanieczyszczeniu warstwa gleby, która zebrana wraz z pozostałościami substancji niebezpiecznej stanowić 

będzie odpad podlegający obowiązkowi unieszkodliwienia.  

Aktualnie brak jest możliwości oszacowania ilości zanieczyszczeń powstających w sytuacjach 

awaryjnych. O wielkości zanieczyszczenia decydować będzie: 

 skala awarii i rodzaj uwolnionej substancji, 

 czas podjęcia akcji ratowniczej przez specjalistyczne służby, 

 wyposażenie służb w środki techniczne do prowadzenia akcji ratowniczej. 

Wszystkie odpady powinny być wywożone przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne zezwolenia 

na gospodarowanie poszczególnymi rodzajami odpadów celem poddania ich w pierwszej kolejności procesom 

odzysku. Unieszkodliwianiu powinny być poddane jedynie te odpady, których nie można poddać procesom 

odzysku.  

Oddziaływanie  

Oddziaływanie powstających odpadów na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji ma charakter 

stały, będący wynikiem użytkowania analizowanego terenu. Odpady, które nie będą regularnie usuwane mogą 

być źródłem dodatkowego zanieczyszczenia: 

 powietrza atmosferycznego poprzez wtórne zapylenie, 

 wód opadowych, w wyniku przechodzenia do wody opadowej chemikaliów przeciwoblodzeniowych, 

 związków ropopochodnych i olejowych, zawiesin mineralnych i innych zabezpieczeń. 
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6.5.1.3.  Faza likwidacji 

Wpływ fazy likwidacji przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami będzie analogiczny jak dla fazy 

realizacji. Przewiduje się, że oddziaływanie fazy likwidacji będzie miało charakter lokalny i bezpośredni, 

ale także krótkoterminowy. 

6.6.  Walory Krajobrazowe 

6.6.1.  Stan istniejący 

Analizowana inwestycja znajduje się na terenie miasta Katowic (woj. śląskie). Cały teren zlokalizowany 

jest w środkowej części Wyżyny Śląskiej, na płaskowyżu Katowickim. W otoczeniu przedmiotowej inwestycji 

dominują tereny zurbanizowane. Grunty antropogeniczne oraz zabudowania o charakterze handlowo-

usługowym przeważają w początkowym oraz końcowym odcinku Inwestycji. Środkowy odcinek przebiega 

przez tereny leśne.  

Zabudowę mieszkaniową w sąsiedztwie terenu Inwestycji stanowią budynki jedno i wielorodzinne.  

Zakres inwestycji obejmuje budowę dwutorowej linii tramwajowej wraz z niezbędną infrastrukturą 

tramwajową dla funkcjonowania ww. obiektu liniowego, budowę sieci trakcyjnej, obiektów inżynierskich, 

infrastruktury rowerowej, ciągów pieszych, przystanków tramwajowych oraz tramwajowo-autobusowych oraz 

budowę i przebudowę układu drogowego. Warianty różnią się przebiegiem na odcinku między km. 3+100 (w 

obu wariantach) a km ok. 4+200 w wariancie inwestycyjnym i km ok. 4+600 w wariancie alternatywnym. 

Wariant inwestycyjny na tym odcinku przecina fragment zadrzewień i biegnie po granicy lasu aż do 

ul Bażantów, którą biegnie w kierunku zachodnim, aż do skrzyżowania z ul. Zabłockiego, natomiast wariant 

alternatywny od km 3+100 przebiega przez ul. Koników Polnych (do końca), przechodzi w ul. Marcina 

Radockiego (w kierunku południowym) na granicy osiedla Odrodzenia i następnie wzdłuż ul. Bażantów 

przebiega po śladzie wariantu inwestycyjnego w kierunku zachodnim, aż do skrzyżowania z ul. Zabłockiego. 

Pod względem charakteru krajobrazu teren planowanej inwestycji można podzielić na dwie zasadnicze 

części: tereny zabudowane z towarzyszącą im roślinnością synantropijną (w tym zielenią miejską)oraz tereny 

zielone. W związku z tym można wyróżnić dwa typy krajobrazu:  

 krajobraz kulturowy, w którym struktura i funkcja są w pełni ukształtowane przez działalność ludzką, 

 krajobraz przyrodniczo--kulturowy, ukształtowany w wyniku wspólnego działania procesów naturalnych 

i świadomych modyfikacji pokrycia terenu i struktury przestrzennej przez człowieka. 

Poniżej przedstawiono kilka zdjęć obrazujących typy krajobrazu terenu inwestycji oraz terenów 

przyległych: 
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Rysunek 6.6.1  Krajobraz przyrodniczo-kulturowy – tereny zagospodarowane przez Lasy Państwowe.  

 

Rysunek 6.6.2  Zadrzewienia leśne w obrębie analizowanej inwestycji, jako przykład krajobrazu 
przyrodniczo-kulturowego. 



Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

  „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej  
od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.”  

 

153 
 

 
Rysunek 6.6.3  Płat pola uprawnego, jako przykład krajobrazu przyrodniczo-kulturowego 

 
Rysunek 6.6.4  Zbiorowisko roślinności ruderalnej. 
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Rysunek 6.6.5  Roślinność towarzysząca w układzie drogowym. 

6.6.2.  Prognozowane oddziaływania 

Inwestycje liniowe wpływają na krajobraz terenów, przez które są prowadzone. Zwykle jest to wpływ 

negatywny polegający na zajęciu naturalnych terenów oraz wprowadzeniu sztucznych konstrukcji często o 

znacznej wielkości. Niejednokrotnie obserwuje się także zmiany w geomorfologii obszaru, co prowadzi do 

nieodwracalnych przekształceń i zmian funkcji terenu.  

Oddziaływanie na krajobraz jest trudne do oceny pod względem ilościowym, dlatego też przeprowadza 

się ją głównie pod względem jakościowym. Ocena taka jest niezwykle indywidualna i zależy od osobistych 

preferencji i odczuć estetycznych oceniającego. Wpływ planowanej inwestycji na krajobraz można rozpatrywać 

w ujęciu obszarowym tj. poprzez wyznaczenie strefy wpływu wizualnego i określeniu jak będzie ona 

postrzegana z większej odległości (w kontekście określonego typu krajobrazu) oraz ujęciu lokalnym, czyli 

postrzeganie drogi z bezpośredniego otoczenia (w kontekście lokalnych wnętrz krajobrazowych).  

Ocenę wpływu budowy dwutorowej linii tramwajowej wraz z pętlą autobusowo-tramwajową na 

krajobraz wykonano na zasadzie analizy zrealizowanych już obiektów budowlanych o podobnym charakterze 

zagospodarowania terenu. Obiekty torowe wpisujące się w otoczenie mają znikomy wpływ na krajobraz, taka 

sytuacja będzie miała miejsce tam gdzie przebudowywany będzie istniejący układ drogowy, Oddziaływanie 

będzie miało miejsce poprzez pojawienie się nowych elementów w postaci przystanków tramwajowych oraz 

obiektów, które planowane są w miejscach dotychczas zajętych głownie terenami zielonymi. Same tory 

tramwajowe, które pojawią się w miejscach dotychczas niezagospodarowanych nie będą miały większego 

wpływu na krajobraz, w przeciwieństwie do towarzyszącej im pionowej infrastruktury. Wpływ na krajobraz 

może mieć miejsce w km ok. 0+800-1+100 (w obu wariantach), gdzie linia tramwajowa będzie poprowadzona 

na nasypie. 
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6.6.2.1.  Faza realizacji 

Faza realizacji obejmująca wszystkie prace związane z inwestycją tj. m.in. budowa nowego odcinka linii 

tramwajowej, niezbędnej infrastruktury tramwajowej dla funkcjonowania ww. obiektu liniowego, budowy sieci 

trakcyjnej, obiektów inżynierskich, infrastruktury rowerowej, ciągów pieszych, przystanków tramwajowych oraz 

tramwajowo-autobusowych oraz budowa i przebudowa układu drogowego wpływać będzie na otaczający 

krajobraz.  

Wpływ samej budowy na tereny przylegające przy odpowiedniej organizacji robót powinien mieć 

charakter czasowy. Realizacji inwestycji będą towarzyszyły typowe oddziaływania wynikające z ruchu ciężkiego 

sprzętu, hałas, pylenie wibracje, odkryte powierzchnie gleb, masy ziemne wzdłuż placu budowy, sprzęt 

budowlany, zaplecze budowy i zaplecze magazynowe. Mogą wystąpić utrudnienia w dostępności do pobliskich 

terenów, zakłócenia funkcjonowania okolicznych dróg.  

Ponadto wpływ inwestycji na walory krajobrazowe związany będzie przede wszystkim z: 

 czasowym zajęciem sąsiadujących terenów pod place budów, 

 wzmożonym ruchem pojazdów i ciężkiego sprzętu budowlanego. 

Oddziaływanie to przejawiać się będzie głównie poprzez wprowadzenie nowych elementów 

stanowiących dysharmonię otaczającego środowiska jak np.: odkryte powierzchnie gleb, masy ziemne wzdłuż 

placu budowy, sprzęt budowlany, zaplecze budowy i zaplecza magazynowe. 

Oddziaływanie na etapie realizacji wiąże się z negatywnym odbiorem krajobrazu objętego terenem 

budowy. Oddziaływanie to można ocenić jako krótkotrwałe i bezpośrednie, gdyż ich czas trwania jest związany 

z okresem budowy. 

6.6.2.2.  Faza eksploatacji 

Budowa nowej linii tramwajowej jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej ludnościludzi. Postępujący 

rozrost miast wymusza konieczność zwiększenia możliwości komunikacyjnych, a co za tym idzie zmiany 

zagospodarowania prestrzeniprzestrzeni miejskiej, umożlwiającej sprawny i ekologiczny transport. Należy 

jednak pamiętać iż Llinie tramwajowe dają możliwość ludziom przejścia z transportu samochodowego na 

komunikację miejską, odciążając zmniejszając tym samym problem kongestii i negatywny wpływ na 

środowisko w danym rejonie. Linie tramwajowe są także naturalnym elementem krajobrazu miejskiego 

i podmiejskiego, zwłaszcza w rejonie aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej.  

Wpływ planowanej inwestycji na krajobraz należy rozpatrywać w ujęciu obszarowym, czyli jak będzie 

ona postrzegana z większej odległości w kontekście określonego typu krajobrazu oraz w ujęciu lokalnym, czyli 

postrzeganie drogi i linii tramwajowej z bezpośredniego otoczenia w kontekście lokalnych wnętrz 

krajobrazowych. Nowymi elementami będą m. in.: linia tramwajowa, przystanki tramwajowe i autobusowe, 

ścieżki rowerowe. Realizacja inwestycji obejmuje zarówno przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej, 

która funkcjonuje w krajobrazie od co najmniej kilkadziesiąt lat jak i wprowadzenie nowych elementów. 

Spowoduje to fragmentację istniejącego krajobrazu w miejscu istniejących obecnie zadrzewień. W związki z 

powyższym przewiduje się ujemny wpływ na walory krajobrazowe, który. będzie mniejszy w przypadku 

wariantu alternatywnego, gdyż tutaj linia tramwajowa od km. 3+100 do ok. 4+600 poprowadzona będzie po 

śladzie istniejącej drogi (ul. Koników Polnych oraz ul. Radockiego), natomiast wariant inwestycyjny w km od 
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ok. 3+100 do ok. 4+200 przebiega przez tereny zielone (głównie leśne), dotychczas niezbudowane, jakkolwiek 

należy zaznaczyć, iż przebieg ten następuje w strefie brzeżnej przedmiotowych zadrzewień bez większej 

ingerencji w całość kompleksy leśnego. Jednak pozostawienie w maksymalnym zakresie istniejących 

zadrzewień i zieleni oraz brak ingerencji w dalsze otoczenie pozwolą na możliwie największe utrzymanie 

istniejących walorów tego obszaru. Ponadto należy mieć na uwadze, że powstały początkowo dysonans 

krajobrazowy ulegnie stopniowemu załagodzeniu w wyniku sukcesji naturalnej, pozwalającej na 

przystosowanie się mieszkańców do nowego elementu krajobrazu. Z punktu widzenia wpływu inwestycji na 

walorów krajobrazowych krajobrazowe ocenia się, że wariant inwestycyjny alternatywny jest korzystniejszy w 

porównaniu z wariantem alternatywnym, gdyż obejmuje mniejszą zajętość terenów zielonych. 

6.6.2.3.  Faza likwidacji 

Oddziaływanie występujące na etapie likwidacji przedsięwzięcia będą tożsame z tymi, opisanymi na 

etapie realizacji. 

6.6.3.  Działania ochronne 

6.6.3.1.  Faza realizacji 

Oddziaływanie na krajobraz, które wystąpi na etapie realizacji będzie miało charakter odwracalny. Zaleca 

się w zakresie warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji budowy, wytaczanie tras dojazdowych w 

miarę możliwości w oparciu o istniejącą sieć dróg. Wycinka drzew powinna być ograniczona do niezbędnego 

minimum. Istotna jest również estetyka wykonania urządzeń, które powinny nawiązywać do charakteru 

otoczenia. 

6.6.3.2.  Faza eksploatacji 

Najważniejszym działaniem minimalizującym negatywne oddziaływanie analizowanej inwestycji jest 

systematyczne porządkowanie terenu w sąsiedztwie jej lokalizacji (wykaszanie traw, usuwanie odpadów). 

6.6.3.3.  Faza likwidacji 

Brak zaleceń ochronnych dla krajobrazu na etapie likwidacji przedsięwzięcia. 

6.7.  Zabytki i krajobraz kulturowy 

6.7.1.  Stan istniejący 

Rejestr zabytków 

Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach 

znak: K-AR.5183.27.2017.KWK z dnia 15 lutego 2017 r. w granicach przedmiotowej inwestycji nie znajdują się 

obiekty objęte ścisłą ochroną konserwatorską wynikającą z wpisu do rejestru zabytków.  
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Gminna ewidencja zabytków 

Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Biura Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Katowice 

znak: BKZ.4120.12.2017.ADG z dnia 20 lutego 2017r. (pisma stanowią załącznik nr 6.7.1.) oraz informacjami 

zawartymi na portalu Internetowe mapy systemu informacji przestrzennej Katowic 

(http://mapserver.um.katowice.pl./kjarc/mapviewer.jsf, dostęp dnia 14.02.2019r.) na terenie inwestycji oraz 

w strefie do 200 metrów od terenu inwestycji w gminnej ewidencji zabytków ujęta jest mozaika na ścianie 

budynku Izby przyjęć Górnośląskiego Centrum Medycznego, przy ulicy Ziołowej 45 w Katowicach (km ok. 

2+500 w obu wariantach). 

Stanowiska archeologiczne 

W granicach inwestycji zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne AZP 99-47/12 – ślad osadnictwa 

datowany na epokę kamienia. Stanowisko archeologiczne weryfikowane było w czasie badań realizowanych w 

1993 roku, nie doprowadziły one jednak do kompletnej identyfikacji zasięgu stanowiska.  

Inwestycja realizowana będzie w dużej części na terenach leśnych i trudno dostępnych w trakcie 

prowadzonych prospekcji powierzchniowych. Na obszarze znajdującym się na zachód od przedmiotowej 

inwestycji występuje znaczne nasilenie liczby stanowisk archeologicznych (archiwalne ślady osadnictwa 

datowane na epokę kamienia oraz wczesne średniowiecze). Z tego względu Śląski Wojewódzki Konserwator 

Zabytków w Katowicach nakłada wymóg prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym, na który 

zgodnie z art.36 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(teks jedn. Dz.U. z 2017 roku, poz.2187 z późń. zm.) należy uzyskać pozwolenie. 

Strefy ochrony konserwatorskiej 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 

rejonie ulic: Kościuszki – Kolejowa – Rzepakowa w Katowicach (Uchwała nr LX/1390/06 Rady Miasta Katowice 

z dnia 29 maja 2006 roku) budynki przy ulicy Warzywnej 1, 2, 3, 4 (km: 0+100 w obu wariantach) objęte są 

lokalną ochroną konserwatorską, a teren wokół nich lokalną strefą ochrony konserwatorskiej zespołu 

budynków zabytkowych. 

6.7.2.  Prognozowane oddziaływania 

6.7.3.  Faza realizacji 

Metodyka 

W ramach oceny oddziaływania inwestycji na należące do dziedzictwa kulturowego obiekty i obszary 

chronione przeprowadzono: 

 inwentaryzację istniejących zasobów,  

 ocenę stanu istniejącego z identyfikacją bezpośrednich kolizji i miejsc wrażliwych, 

 wskazano propozycje działań ochronnych w sytuacji niekorzystnego oddziaływania inwestycji. 

 Szczegółową inwentaryzacją objęty został teren w pasie do ok. 200 m od projektowanej inwestycji. 

Zabytki ujęte w Rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków 

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje bezpośrednio z zabytkami ujętymi w Rejestrze zabytków 

oraz gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
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(tekst jedn.: Dz.U. 2013 poz. 1409) uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków następuje w toku 

procedury uzyskania pozwolenia na budowę i dokonywane jest przez organ prowadzący postępowanie. 

Stanowiska archeologiczne  

Podczas prowadzenia prac ziemnych związanych z przedmiotową inwestycją w przypadku ujawnienia 

przedmiotu, który posiada cechy zabytku (np. fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 

konstrukcji murowanych, drewnianych, itp.) osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne, zgodnie z art. 32.1 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, obowiązane są wstrzymać wszelkie 

roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, a także zabezpieczyć go i miejsce jego odkrycia 

oraz niezwłocznie zawiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, lub gdy nie jest to możliwe, 

właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Podczas wykonywania robót ziemnych w pobliżu stanowisk archeologicznych należy wykazać się 

ostrożnością i przestrzegać cytowanego niżej w art.32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

6.7.3.1.  Faza eksploatacji 

Zabytki ujęte w Rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków 

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje bezpośrednio z zabytkami ujętymi w Rejestrze zabytków oraz 

gminnej ewidencji zabytków. 

Stanowiska archeologiczne 

Jak wspomniano, w granicach planowanej inwestycji znajduje się stanowisko archeologiczne AZP 99-

47/12 – ślad osadnictwa datowany na epokę kamienia. 

Teren planowanej inwestycji będzie przebiegać w sąsiedztwie strefy ochrony konserwatorskiej 

w związku z tym istnieje możliwość wystąpienia materiałów archeologicznych, wskazane jest aby prace ziemne 

prowadzone były pod nadzorem archeologicznym. Na prowadzenie nadzoru archeologicznego konieczne jest 

uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.  

W praktyce ochrony konserwatorskiej upowszechniło się pojęcie nadzorów archeologicznych. Generalny 

Konserwator Zabytków w opracowanych przez Radę Naukową Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 

zaleceniach wyjaśnia, iż nadzór archeologiczny powinien być stosowany w ostateczności i wyłącznie 

w odniesieniu do obszarów inwestycji, na których nie zostały dotąd zlokalizowane stanowiska archeologiczne, 

ale istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą się tam znajdować. Archeolog prowadzący nadzór ma wówczas 

obowiązek obserwacji prowadzonych prac ziemnych i wstrzymania ich w przypadku natrafienia na stanowisko 

archeologiczne. Powiadomiony o odkryciu zabytków archeologicznych wojewódzki konserwator zabytków 

podejmuje wówczas stosowną decyzje, która może polegać np. na przeprowadzeniu wykopalisk 

interwencyjnych wyłącznie w obrębie terenu, który ulegnie zniszczeniu. 

6.7.3.2.  Faza likwidacji 

Zabytki ujęte w Rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków 

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje bezpośrednio z zabytkami ujętymi w Rejestrze zabytków oraz 

gminnej ewidencji zabytków. 
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Stanowiska archeologiczne  

Oddziaływania jakie wystąpią będą zbliżone do tych określonych na etapie realizacji inwestycji. 

6.7.4.  Działania ochronne 

6.7.4.1.  Faza realizacji 

W przypadku kolizji ze stanowiskami archeologicznymi prace ziemne powinny być poprzedzone 

wyprzedzającymi badaniami archeologicznymi 

Przy realizacji inwestycji winny być przestrzegane zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Art. 32, ust. 1-8 tej ustawy stanowi, że kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, 

odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 

 wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

 zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

 niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to 

możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany jest niezwłocznie (do 3 dni) przekazać wojewódzkiemu 

konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie jw. W terminie do 5 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia 

Wojewódzki Konserwator Zabytków jest zobowiązany do dokonania oględzin odkrytego przedmiotu. 

W przeciwnym wypadku wstrzymane prace budowlane mogą być kontynuowane.  

Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje decyzję: 

 pozwalającą na kontynuację przerwanych robot, jeżeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem; 

 pozwalająca na kontynuację przerwanych robot, jeżeli odkryty przedmiot jest zabytkiem, a kontynuacja 

robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia; 

 nakazująca dalsze wstrzymanie robot i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki 

organizacyjnej finansującej te roboty, badań archeologicznych w niezbędnym zakresie. 

Prace budowlane nie mogą być wstrzymane na okres dłuższy niż miesiąc od dnia doręczenia decyzji, 

a w przypadku odkrycia zabytku o wyjątkowej wartości okres ten może ulec wydłużeniu do 6 miesięcy. 

Wznowienie robót budowlanych następuje w drodze decyzji wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków.  

6.7.4.2.  Faza eksploatacji 

Brak zaleceń ochronnych na etapie eksploatacji inwestycji. 
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6.7.4.3.  Faza likwidacji  

Zalecenia ochronne przewidziane na etapie likwidacji inwestycji będą zbliżone do tych określonych dla 

etapu realizacji. 

6.8.  Środowisko przyrodnicze 

6.8.1.  Stan istniejący 

Charakter użytkowania terenu w otoczeniu planowanej inwestycji determinuje w istotnym stopniu 

charakter szaty roślinnej oraz świata zwierzęcego w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia. Planowany układ 

tramwajowo-drogowy w obu wariantach przebiega zarówno w kolizji z obszarami kompleksów leśnych, jak 

również przez tereny otwarte, w chwili obecnej niezabudowane (fragmentarycznie w dalszym ciągu 

użytkowane rolniczo), a także w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zainwestowanych, przeważnie przez 

budownictwo mieszkaniowe (wielorodzinne i jednorodzinne), częściowo także usługowo-produkcyjne.  Kolizja 

z terenami otwartymi użytkowanymi rolniczo występuje w obu wariantach w km ok. 0+800-1+100, natomiast 

kompleksami leśnymi ma miejsce także w obu wariantach w km ok.:1+100-2+400 oraz w wariancie 

inwestycyjnym dodatkowo w km ok. 3+100-3+900. Tereny leśne fragmentowane przez planowane 

przedsięwzięcie w wariancie preferowanym (inwestycyjnym)tym wariancie stanowią brzeżną część większego 

kompleksu tzw. Lasów Murckowskich i w rejonie kolidującym z przedsięwzięciem składają się głównie 

z drzewostanów mieszanych, jednak o charakterze silnie odkształconym, wskutek wieloletniej presji 

antropogenicznej. W drzewostanie dominuje dąb szypułkowy i dąb czerwony (ten drugi stanowi gatunek obcy 

dla flory Polski), ponadto występuje sosna zwyczajna i w domieszce inne gatunki liściaste, w tym również 

gatunki obce. Fragmenty o charakterze zbliżonym do naturalnego występują głównie w rejonie doliny potoku 

Ślepiotka (olsy), w bliskim sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Ochojec” w Katowicach, będą one także podlegały 

fragmentacji wskutek realizacji planowanej inwestycji (w tym wycinkom o charakterze obszarowym, z uwagi 

na łączną docelową szerokość projektowanego pasa torowo-drogowego do ok. 19-20 m).  

6.8.1.1.  Flora 

Siedliska przyrodnicze, zbiorowiska roślinne i rośliny naczyniowe 

Z siedlisk przyrodniczych na badanym terenie stwierdzono nietworzące zwartych powierzchni nieduże 

płaty następujących siedlisk (w nawiasach podano kody Natura 2000) : 

• Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 

(*91E0). 

• Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris (6510); 

• Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion (6410); 

• Kwaśne buczyny (9110), podtyp 9110-1 kwaśna buczyna niżowa Luzulo pilosae-Fagetum ; 

• Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (3150); 
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• Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (7130); 

• Torfowiska przejściowe i trzęsawiska przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae (7140); 

Zbiorowiska te rzadko występują w formie typowej. Zazwyczaj wyróżniają się one dominacja jednego, 

ekspansywnego gatunku, który całkowicie zaburza obraz fitosocjologiczny, a w dalszej perspektywie prowadzi 

do degeneracji zbiorowiska. 

W przypadku obu wariantów tereny otwarte nieużytkowane rolniczo w pobliżu siedlisk osad ludzkich 

porasta natomiast przede wszystkim roślinność antropogeniczna z klasy Artemisietea vulgaris. Natomiast 

tereny użytkowane rolniczo zajmują pola uprawne, pastwiska i kompleksy łąk kośnych oraz rzadziej sady i 

większe gospodarstwa ogrodnicze. W uprawach zbożowych dominują zbiorowiska chwastów segetalnych gleb 

różnej żyzności. Najczęstszym zbiorowiskiem jest zespół wyki czteronasiennej Vicietum tetraspermae – 

pospolite zbiorowisko występujące w uprawach zbożowych. W uprawach roślin okopowych występują 

synantropijne (wykorzystujące środowisko przekształcone przez człowieka) zbiorowiska jednorocznych 

i dwuletnich chwastów upraw (okopowych i ogrodowych). Rozwija się tu najczęściej zespół chwastnicy 

jednostronnej Echinochloo-Setarietum. Pastwiska i łąki kośne, ze względu na ekstensywny charakter ich 

użytkowania, są miejscami, gdzie zachowuje się półnaturalny układ roślinności. Z siedliskami tymi związany 

jest szereg rzadkich gatunków roślin łąkowych i często nadwodnych oraz zwierząt występujących na terenach 

otwartych i w siedliskach wilgotnych. Tereny te mają znaczenie w zachowaniu walorów krajobrazowych i 

utrzymaniu lokalnej bioróżnorodności. Występują tu głównie półnaturalne i antropogeniczne trawiaste 

zbiorowiska łąk i muraw na podłożu mineralnym. Łąka rajgrasowa Arrhenatheretum medioeuropaeum 

zajmująca siedliska umiarkowanie wilgotne.  

Mykoflora 

Na inwentaryzowanym terenie stwierdzono występowanie 22 gatunków grzybów z czego żaden nie 

podlega ochronie prawnej. 

Stwierdzono występowanie takich gatunków jak: pieczarka zaroślowa, pieczarka żółtawa, muchomor 

czerwony, muchomor sromotnikowy, pieniążek maślany, pieniążek dębowy, gmatwek dębowy, gmatwica 

chropowata, hubiak pospolity, włochatka jasna, maślanka wiązkowa, purchawica olbrzymia, śluzorośla, 

sromotnik bezwstydny, czyreń rdzawy, czyreń dębowy, porek brzozowy, boczniak ostrygowaty, żagiew 

orzęsiona, gołąbek modrożółty, wrośniak garbaty, wrośniak strefowany. 

Na inwentaryzowanym terenie na podstawie danych literaturowych występować mogą potencjalnie 

także polówka wczesna i lakownica spłaszczona, jednak nie wykazano ich obecności w trakcie 

przeprowadzonych prac terenowych. 

Brioflora 

Na inwentaryzowanym terenie odnaleziono 17 gatunków mszaków –wiąże się z wyraźnym 

zróżnicowaniem siedliskowym tego terenu (tab.4). Spotykamy zarówno gatunki:  

• borowe – jak: żurawiec falisty (Atrichum undulatum), rokietnik pospolity (Pleurozium schreberi), 

brodawkowiec czysty (Pseudoscleropodium purum),  

• siedlisk mokrych i podmokłych: próchniczek błotny (Aulacomnium palustre), mokradłoszka zaostrzona 

(Calliergonella cuspidata),  
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• czy gatunki z rodzaju Sphagnum objęte ochroną częściową np. torfowiec Girgensohna (Sphagnum 

Girgensohni), torfowiec błotny (Sphagnum palustre), torfowiec kończysty (Sphagnum fallax) i torfowiec 

nastroszony (Sphagnum squarrosum). 

Większość z nich to gatunki naziemne. Niektóre mchy występują także na innych siedliskach jako gatunki 

epixylityczne (próchniejące pniaki i kłody) np. Aulacomnium androgynum, Drepanocladus uncinatus lub 

gatunki epifityczne (murki i obmurowania) –ostrosz murowy (Rhynchostegium murale), brodek murowy 

(Tortura muralis). 

Stwierdzone mszaki: brodek murowy, ostrosz murowy, widłoząbek włoskowy i żurawiec falisty nie 

podlegają ochronie prawnej. Nie stwierdzono gatunków objętych ochroną ścisłą. Wśród chronionych częściowo 

występują natomiast: próchniczek błotny, mokradłoszka zaostrzona, drabik drzewkowaty, rokietnik pospolity, 

płonnik pospolity, torfowiec szorstki, torfowiec kończysty, torfowiec frędzlowaty, torfowiec pogięty, torfowiec 

girgensohna, torfowiec zanurzony, torfowiec błotny, torfowiec nastroszony. 

Na inwentaryzowanym terenie na podstawie danych literaturowych występować mogą potencjalnie 

także sierpowiec zakrzywiony (Drepanocladus aduncus), prostoząbek górski (Orthodicranum montanum), 

brodawkowiec czysty (Pseudoscleropodium purum), czy torfowiec ostrolistny (Sphagnum capillifolium), jednak 

nie wykazano ich obecności w trakcie przeprowadzonych prac terenowych.  

W trakcie badań stwierdzono występowanie ponad 420 gatunków roślin naczyniowych. Z pośród 

oznaczonych roślin naczyniowych, 6 gatunków podlega częściowej ochronie prawnej, są nimi: ciemiężyca 

zielona (Veratrum lobelianum), gruszyczka okrągłolistna (Pyrola rotundifolia), kruszczyk szerokolistny 

(Epipactis halleborine), kukułka plamista (Dactylorhiza maculata), orlik pospolity (Aquilegia vulgaris), podrzeń 

żebrowiec (Blechnum spirant). 

6.8.1.2.  Fauna 

W przypadku świata zwierzęcego, w toku przeprowadzonych na potrzeby niniejszej dokumentacji wizji 

przyrodniczych stwierdzono występowanie co najmniej kilkunastu gatunków ptaków bytujących w otoczeniu 

objętego zakresem niniejszej dokumentacji odcinka planowanej inwestycji, a także przedstawicieli gromady 

płazów, gadów oraz ssaków. 

Bezkręgowce 

Na inwentaryzowanym terenie bezkręgowce reprezentowane są głównie przez dwa typy: stawonogi 

(Arthropoda) i mięczaki (Mollusca). Stawonogi na terenie to przedstawiciele owadów i pajęczaków, natomiast 

mięczaki reprezentowane są przez gromadę ślimaków. Podczas inwentaryzacji nie wykazano gatunków 

owadów i pajęczaków objętych ochroną według Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 

r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183). Owady były obecne na całym terenie 

inwentaryzacji oraz w buforze inwestycji. W związku z tym, iż nie odnaleziono gatunków chronionych polskim 

i europejskim prawem nie wskazano lokalizacji miejsc ich występowania, są to gatunki pospolite, często 

związane z terenami zdegradowanymi, przekształconymi przez człowieka. Niektóre z nich zasiedlają siedliska 

leśne, łąkowe oraz wodne. 

Najliczniejszą grupę owadów stanowią: pluskwiaki równoskrzydłe (Homoptera) i różnoskrzydłe 

(Heteroptera) oraz prostoskrzydłe (Orthoptera), muchówki (Diptera), błonkówki (Hymenoptera), motyle 
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(Lepidoptera), ważki (Odonata) i chrząszcze (Coleoptera). Można tu wymieć takie pospolite gatunki jak: kowal 

bezskrzydły (Pyrrhocoris apterus), odorek zieleniak (Palomena prasina), strojnica baldaszkówka (Graphosoma 

lineatum), wtyk straszyk (Coreus marginatus), skorolotek klepsydrowy (Eupteryx aurata), łowik szerszeniak 

(Asilus crabroniformis). Z ważek zanotowano takie gatunki jak: łątka jeziorna (Cercion lindeni), straszka 

pospolita (Sympecma fusca), szablak krwisty (Sympetrum sanguineum) i łątka dzieweczka (Coenagrion 

puella).   

Z chrząszczy możemy spotkać pieszka zbożowca (Calathus fuscipes), biegacza gajowego (Carabus 

nemoralis), żuka leśnego (Anoplotrupes stercorosus). W ściółce występują kusaki (Staphylinidae), często 

spotykane są też chrząszcze z rodziny omarlicowatych (Silphidae), z przedstawicielami: grabarzem pospolitym 

(Nicrophorus vespillo) i ścierwcem (Oeceoptoma thoracica). Oprócz wymienionych wyżej gatunków, na 

inwentaryzowanym terenie można spotkać przedstawicieli z rodziny: sprężykowatych (Elateridae), 

biedronkowatych (Coccinellidae), stonkowatych (Chrysomelidae), ryjkowcowatych (Curculionidae) i 

kornikowatych (Scolytidae). Błonkówki (Hymenoptera) są bardzo liczną grupą i reprezentowane są m.in. 

mrówki (Formicidae), osy (Vespidae) oraz bzygi (Syrphidae). 

Motyle występują głównie na skrajach zadrzewień, polanach śródleśnych: rusałka kratkowiec (Araschnia 

levana), dostojki malinowce (Argynnis paphia), przestrojnik jurtina (Maniola jurtina), wieczernica olszówka 

(Acronicta alni), rusałka pawik (Inachis io), rusałka admirał (Vanessa atalanta), rusałka osetnik (Vanessa 

cardui) i rusałka pokrzywnik (Aglias urticae).  

Drugą, co do liczebności grupą są niewątpliwie pająki. Na omówionym terenie można spotkać pająki z 

rzędu krzyżakowate (Araneidae), osnuwikowate (Linyphiidae), omatnikowate (Therididae), ukośnikowate 

(Thomisidae). 

Herpetofauna 

Na analizowanym obszarze zlokalizowano 6 gatunków płazów: żaba trawna (Rana temporaria), żaba 

moczarowa (Rana arvalis), żaba wodna (Pelophylax kl. esculentus), żaba jeziorkowa (Rana lessonae) ropucha 

szara (Bufo bufo), ropucha zielona (Bufo viridis) oraz 4 gatunki gadów: padalec zwyczajny (Anguis fragilis), 

jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix), żmija zygzakowata (Vipera berus). 

Według Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt pod ochroną ścisłą znajduje się ropucha zielona (Bufo viridis), natomiast pozostałe zinwentaryzowane 

płazy i gady są pod ochroną częściową. Dane literaturowe wskazują na możliwość występowania na badanym 

terenie także żaby śmieszki (Pelophylax ridibundus) objętej ochrona częściową oraz rzekotki (Hyla arborea) 

będącej pod ochroną ścisłą oraz wymagającej ochrony czynnej. Oba gatunki wymienione są w załączniku IV 

Dyrektywy siedliskowej.  

Obecność odpowiedniego siedliska lądowego połączonego z miejscem rozrodu, sprawia, że płazy i gady 

mają możliwość ukrycia się, żerowania, jak i zimowania. Obecność dużej ilości płazów na terenie, sprzyja 

występowaniu m. in. zaskrońca zwyczajnego. Inwentaryzacja gadów, w przeciwieństwie do płazów, związana 

jest z przypadkowymi spotkaniami głównie dorosłych osobników. Dla tej grupy zwierząt ciężko wskazać 

stanowisko występowania. Można je spotkać w przypadkowych miejscach, np. w takich gdzie zwierzęta mogą 

poszukiwać pokarmu. 
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Główne skupiska oraz miejsca rozrodów płazów na terenie inwestycji zaobserwowano w rowach 

melioracyjnych w okolicach nieczynnego przystanku kolejowego Katowice Ochojec oraz przyległym terenie 

leśnym. Występowanie również zaobserwowano w dolinie potoku Ślepiotka, na terenie rezerwatu przyrody 

„Ochojec”, na terenach leśnych przyległych do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach oraz na 

terenach użytku ekologicznego „Źródła Kłodnicy”.  

Skupiska gadów występowały na terenach leśnych rezerwatu przyrody „Ochojec” oraz zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego „Źródła Kłodnicy”, a także terenach leśnych przyległych m.in. Górnośląskiego 

Centrum Medycznego w Katowicach czy w okolicach terenu rolniczych przy ul. Jankego w Katowicach. 

Ptaki 

Podczas badań terenowych na analizowanym terenie stwierdzono obecność 55 gatunków ptaków.  

Wszystkie gatunki ptaków w polskim prawie według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 

grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) są pod ochroną ścisłą 

czynną, ścisłą lub częściową wykluczając gatunki będące na liście gatunków zwierząt łownych w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt 

łownych (Dz.U. 2005 nr 45 poz. 433, z późn. zm.). 

Stwierdzone gatunki ptaków to głównie pospolicie występujące gatunki: zięba (Fringilla coelebs), 

bogatka (Parus major), modraszka (Cyanistes caeruleus), pleszka (Phoenicurus phoenicurus), kopciuszek 

(Phoenicurus ochruros), oknówka (Delichon urbica), dymówka (Hirundo rustica), kos (Turdus merula), kwiczoł 

(Turdus pilaris), kawka (Corvus monedula), wróbel (Passer domesticus), mazurek (Passer montanus), 

grzywacz (Columba palumbus), sierpówka (Streptopelia decaocto), trznadel (Emberiza citrinella), skowronek 

(Alauda arvensis), szczygieł (Carduelis carduelis), strzyżyk (Troglodytes troglodytes), myszołów (Buteo buteo), 

pustułka (Falco tinnunculus), sroka (Pica pica), sójka (Garrulus glandarius), wrona siwa (Corvus cornix), 

gawron (Corvus frugileus), bażant (Phasianus colchicus). Obserwowano również jastrzębia (Accipiter gentilis), 

raniuszka (Aegithalos caudatus), świergotka drzewnego (Anthus trivialis), ortolana (Emberiza hortulana), czy 

lerkę (Lullula arborea). W obrębie zadrzewień stwierdzono takie gatunki jak sosnówka (Periparus ater), sikora 

uboga (Poecile palustris), kowalik (Sitta europaea), pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla), kapturka (Sylvia 

atricapilla), cierniówka (Sylvia communis), gajówka (Sylvia borin), pierwiosnek (Phylloscopus collybita), 

piecuszek (Phylloscopus trochilus), rudzik (Erithacus rubecula), dzwoniec (Chloris chloris), szpak (Sturnus 

vulgaris), wilga (Oriolus oriolus), śpiewak (Turdus philomelos), słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos), 

dzięcioł zielonosiwy (Picus canus), dzięcioł duży (Dendrocopss major), kruk (Corvus cornix), puszczyk (Strix 

aluco). W obrębie cieków wodnych oraz w pobliżu terenów podmokłych obserwowano pliszkę siwą (Motacilla 

alba), świerszczaka (Locustella naevia), potrzosa (Emberiza schoeniculus), łabędzia niemego (Cygnus olor), 

żurawia (Grus grus), krzyżówkę (Anas platyrhynchos), trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus), trzciniaka 

(Acrocephalus arundinaceus), bociana białego (Ciconia ciconia). 

Z wymienionych powyżej gatunków bocian biały, lerka, ortolan oraz żuraw widnieją w Załączniku I 

Dyrektywy Ptasiej. 

Z danych literaturowych wynika, iż na badanym terenie występować mogą również krogulec, bielik (Hal), 

kobuz (Falco subbuteo), czernica (Aythya fuligula). 
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Ssaki 

Podczas badań terenowych zinwentaryzowano 11 gatunków ssaków. W większości były to gryzonie 

(Rodentia): myszarki (Apodemus sp.), norniki (Microtus sp.) wiewiórki (Sciurus vulgaris) i owadożerne 

(Insectivora), takie jak: jeż (Erinaceus sp.), kret (Talpa europea) czy ryjówka aksamitna (Sorex araneus). W 

lasach żyją również: zające (Lepus europaeus), sarny (Capreolus capreolus), dziki (Sus scrofa), łasice (Mustela 

nivalis), lisy (Vulpes vulpes), kuny leśne (Martes martes). Najliczniejszymi przedstawicielami zwierząt łownych 

w lasach są sarny. Łasica, wiewiórka, kret, jeż i ryjówka objęte są częściową ochroną prawną. 

Na badanym terenie stwierdzono obecność dwóch gatunków nietoperzy będących pod ochroną ścisłą: 

nocek duży (Myotis myotis), mopek (Barbastella barbastellus). Są one również wymienione w II Załączniku 

Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto dane literaturowe wskazują, iż na badanym terenie występować mogą 

również nocek rudy (Myotis daubentonii), mroczek pozłocisty (Eptesicus nilssonii), gacek szary (Plecotus 

austriacus). 

6.8.1.3.  Korytarze ekologiczne kolidujące z planowaną inwestycją 

Korytarze ekologiczne są obszarami zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie systemu 

przyrodniczego, zwłaszcza poprzez ochronę miejsc istotnych dla migracji organizmów żywych 

o zróżnicowanych areałach osobniczych i wymaganiach przestrzennych. Łączą ze sobą różne jednostki 

przestrzenne krajobrazu, relatywnie wąskie i różniące się od otaczającego tła. Mają one różne pochodzenie 

i charakter (korytarze reliktowe, antropogeniczne, środowiskowe). Na potrzeby niniejszej dokumentacji analizą 

objęto krajową sieć korytarzy ekologicznych, regionalną sieć korytarzy ekologicznych w województwie śląskim, 

a także korytarze o charakterze lokalnym, których funkcjonowanie można dopuścić na przedmiotowym 

obszarze.  

Na omawianym terenie występują następujące korytarze ekologiczne: 

1. Przystanek dla ssaków kopytnych Lasy Murckowskie 

2. Korytarz spójności obszarów chronionych Las Murckowski - Ochojec kod K9, status ochrony krajowy  

3. Korytarz spójności obszarów chronionych Ślepiotka - Kłodnica kod K8, status ochrony krajowy 

(spełniający również rolę istotnego na przedmiotowym obszarze korytarza o randze lokalnej)  

4.  korytarz ichtiologiczny rzeki Kłodnicy – fragmentacja punktowa w rejonie pętli w Katowicach-Brynowie 

(należy jednak podkreślić, iż w rejonie zidentyfikowanej kolizji koryto przedmiotowej rzeki jest całkowicie 

obudowane, co czyni wskazany korytarz w znacznym stopniu niedrożnym bez względu na realizację 

planowanej inwestycji, bądź brak tejże realizacji); 

Planowane przedsięwzięcie nie koliduje z żadnym elementem krajowej sieci korytarzy ekologicznych. 

Zidentyfikowano natomiast kolizję z wymienionymi powyżej korytarzami ekologicznymi oraz 

pojedynczym obszarem węzłowym korytarzy w ramach sieci regionalnej i lokalnej. Tym samym budowa 

planowanego układu tramwajowego i drogowego w wariancie preferowanym (inwestycyjnym) będzie 

odznaczać się oddziaływaniem na sieć powiązań ekologicznych na przedmiotowym obszarze. 

6.8.2.  Prognozowane oddziaływanie 
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W niniejszym podrozdziale wyszczególniono przewidywane czynniki negatywnego oddziaływania, 

których wystąpienie jest przewidywane na etapie realizacji oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. 

Planowana inwestycja we wszystkich wariantach będzie obejmować budowę nowego drogowo-torowego w 

obrębie nowego korytarza przebiegu, dotąd niezagospodarowanego w przedmiotowym kierunku, o 

dominującym pokryciu leśnym. Dodatkowymi czynnikami, które przyczynią się do wystąpienia negatywnego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w wariancie preferowanym (inwestycyjnym) na zasoby 

środowiska przyrodniczego są zidentyfikowane kolizje z siecią regionalnych i lokalnych korytarzy ekologicznych, 

a także bezpośrednie sąsiedztwo rezerwatu przyrody „Ochojec” w Katowicach. 

6.8.2.1.  Faza realizacji 

Realizacja prac budowlanych będzie się wiązała z wystąpieniem następujących oddziaływań: 

Przewidywane oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na wskazanym etapie obejmować będą: 

 konieczność przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowanymi rozwiązaniami 

projektowymi, przy czym przewiduje się prowadzenie również wycinek o charakterze obszarowym w 

obrębie kompleksów leśnych (tzw. Lasy Murckowskie), w tym także na terenach stanowiących własność 

Skarbu Państwa i pozostających z zarządzie PGL Lasy Państwowe; fragmentacja obszarów leśnych 

spowoduje ponadto zaburzenie ekosystemu w zachodniej części wskazanego powyżej kompleksu tzw. 

Lasów Murckowskich, który stanowi ponadto obszar węzłowy sieci korytarzy teriologicznych dużych 

ssaków kopytnych w województwie śląskim; 

 prowadzenie prac rozbiórkowych może przyczynić się do wystąpienia negatywnego oddziaływania na 

populacje nietoperzy oraz ptaków potencjalnie zasiedlających budynki przewidziane do wyburzenia (w 

tym zwłaszcza ich strychy), na skutek likwidacji miejsc występowania kolonii rozrodczych i zimowisk 

w przypadku nietoperzy, bądź miejsc gniazdowania w przypadku ptaków; 

 lokalne zanieczyszczenie środowiska (emisja spalin i pyłów towarzyszących pracom budowlanym, 

zwłaszcza z wykorzystaniem maszyn budowlanych i pojazdów ciężarowych, możliwość 

niekontrolowanych wycieków olejów i smarów z maszyn budowlanych i pojazdów transportowych) 

o oddziaływaniu zaznaczającym się zwłaszcza w rejonie kolizji wariantu preferowanego 

(inwestycyjnego) z doliną potoku Ślepiotka w najbliższym sąsiedztwie z obszarem rezerwatu przyrody 

„Ochojec”; 

 wzmożony ruch ludzi, pojazdów samochodowych (w tym ciężarowych) i maszyn budowlanych na 

przedmiotowym odcinku objętym planowaną przebudową oraz na drogach dojazdowych do placu 

budowy, ponadto zwiększone natężenie ruchu samochodowego w obrębie ciągów komunikacyjnych 

stanowiących objazdy wyznaczone na czas realizacji przedsięwzięcia; 

 przemieszczanie i składowanie mas ziemnych pochodzących z prowadzonych prac ziemnych, materiałów 

budowlanych itp., skutkujące tworzeniem efemerycznych siedlisk ruderalnych stanowiących dogodne 

miejsca osiedlania się gatunków synantropijnych oraz umożliwianie ułatwionego wkraczania gatunków 

obcych w ich obrębie; oddziaływanie to będzie szczególnie niekorzystne w rejonie kolizji wariantu 

preferowanego (inwestycyjnego) z doliną potoku Ślepiotka w bliskim sąsiedztwie rezerwatu przyrody 

„Ochojec” (rezerwat florystyczny); 

 zawlekanie i rozprzestrzenianie gatunków obcych, w tym obcych inwazyjnych, zwłaszcza w obrębie 

odcinków objętych usuwaniem istniejącej pokrywy roślinnej (darni) z powierzchni gruntu oraz 

usuwaniem wierzchniej warstwy pokrywy glebowej; oddziaływanie to będzie szczególnie niekorzystne 
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w rejonie kolizji wariantu preferowanego (inwestycyjnego) z doliną potoku Ślepiotka w bliskim 

sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Ochojec” (rezerwat florystyczny); 

 płoszenie zwierząt (głównie ptaków oraz średnich i małych ssaków) związane z prowadzonymi pracami 

budowlanymi, przede wszystkim na skutek emitowanego hałasu oraz drgań podłoża w rejonie 

prowadzonych prac budowlanych, zwłaszcza z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego 

(koparko-ładowarki, walce, w tym przede wszystkim walce wibracyjne, itp.) oraz ciężkich pojazdów 

ciężarowych. 

6.8.2.2.  Faza eksploatacji 

Eksploatacja przedsięwzięcia objętego niniejszą dokumentacją będzie wiązać się przede wszystkim 

z emisją gazów i pyłów powstających wskutek spalania paliw przez pojazdy samochodowe korzystające z drogi 

stanowiącej element planowanego układu torowo-drogowego (głównie NOx, SO2, CO, metale ciężkie, 

węglowodory, pyły). Planowana inwestycja, jak wskazano również uprzednio, we wszystkich wariantach będzie 

obejmować budowę nowego drogowo-torowego w obrębie nowego korytarza przebiegu, dotąd 

niezagospodarowanego w przedmiotowym kierunku, o dominującym pokryciu leśnym. Dodatkowymi 

czynnikami, które przyczynią się do wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w 

fazie eksploatacji inwestycji na zasoby środowiska przyrodniczego są zidentyfikowane kolizje z siecią 

regionalnych i lokalnych korytarzy ekologicznych, a także bliskie sąsiedztwo rezerwatu przyrody „Ochojec” 

w Katowicach. 

Prognozuje się ponadto, że pozostałe negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko przyrodnicze we wskazanej fazie obejmie: 

 hałas emitowany przez poruszające się pojazdy samochodowe i pociągi tramwajowe (w tym 

skumulowane oddziaływanie obydwu źródeł oddziaływania akustycznego), co spowoduje ograniczenia 

w możliwości podejmowania przez zwierzęta migracji pomiędzy obydwoma stronami przedsięwzięcia, 

zwłaszcza w przypadku odcinanych fragmentów kompleksu leśnego tzw. Lasów Murckowskich, który 

stanowi obszar węzłowy sieci korytarzy teriologicznych dużych ssaków kopytnych w województwie 

śląskim; 

 ewentualność epizodycznego wystąpienia sytuacji awaryjnych związanych z gwałtownym 

zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i gruntowych oraz pokrywy roślinnej w bezpośrednim 

sąsiedztwie pasa drogowego planowanej inwestycji na skutek wypadków komunikacyjnych z udziałem 

pojazdów transportujących substancje niebezpieczne, paliwa, inne substancje ropopochodne, itp.; 

oddziaływanie to będzie szczególnie niekorzystne w rejonie kolizji wariantu preferowanego 

(inwestycyjnego) z doliną potoku Ślepiotka w bliskim sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Ochojec” 

(rezerwat florystyczny); 

6.8.2.3.  Faza likwidacji 

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia przewiduje się, iż oddziaływania będą tożsame, jak dla fazy realizacji 

inwestycji. Oddziaływania te będą posiadały ponadto charakter lokalny i krótkoterminowy – ustaną 

niezwłocznie po zakończeniu robót. 
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6.8.3.  Działania ochronne 

6.8.3.1.  Faza realizacji 

 plac budowy i jego zaplecze (w tym zaplecze socjalno-bytowe dla pracowników budowlanych) należy 

organizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, 
zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i innymi 

niebezpiecznymi dla środowiska (np. smary, składniki materiałów budowlanych itp.) poprzez jego 
utwardzenie (np. z pomocą płyt betonowych) i uszczelnienie (np. za pomocą geomembrany), bądź 

wykorzystanie w tym celu wcześniej przekształconych i utwardzonych powierzchni, zaopatrzone 
w przenośne sanitariaty szczelnie odizolowane od gruntu wraz z zapewnieniem bieżącego ich 

opróżniania, a po zakończeniu realizacji planowanego przedsięwzięcia plac budowy i zaplecza 

przywrócony do stanu możliwie zbliżonego do pierwotnego, w tym zwłaszcza w zakresie ukształtowania 
i pokrycia powierzchni gruntu (np. poprzez wyrównanie i następnie zadarnienie powierzchni terenu); 

 kategorycznie zakazuje się lokalizowania zapleczy placu budowy w rejonie doliny potoku Ślepiotka i w 

obrębie obszaru rezerwatu przyrody „Ochojec”; 

 należy zapewnić drożność istniejących systemów drenarskich zarówno w trakcie prowadzenia robót jak 

i po ich zakończeniu; 

 usuniętą w trakcie wykonywania wykopów glebę należy składować w ich pobliżu w formie nasypów bądź 

pryzm. Po zakończeniu prac, warstwa usuniętej gleby będzie zastosowana do rekultywacji terenu; 

 wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum (umożliwiającego pomyślne 

zrealizowanie zamierzeń inwestycyjnych przy zachowaniu jak największych fragmentów w stanie 
aktualnym, bądź zbliżonym do aktualnego), przy czym przewiduje się prowadzenie wycinek o 

charakterze obszarowym w obrębie kompleksów leśnych (tzw. Lasy Murckowskie), w tym także na 
terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i pozostających z zarządzie PGL Lasy Państwowe; 

 ze względu na wskazaną powyżej konieczność prowadzenia wycinki na terenach pozostających w 

zarządzie PGL Lasy Państwowe na wszelkie prace w przedmiotowym zakresie należy uzyskać zgodę ze 
strony Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Katowicach; 

 czas przewidziany na przeprowadzenie prac wycinkowych należy ograniczyć do okresu poza sezonem 

lęgowym ptaków, tj. wycinek należy dokonać w okresie od 16 października do końca lutego, przy czym 

przewidzieć należy warunkowe odstępstwo od powyższego zalecenia w postaci przyzwolenia na 
prowadzenie prac wycinkowych przez cały rok, jednak wyłącznie w przypadku koniecznego zapewnienia 

przez Inwestora, Wykonawcę prac budowlanych, bądź Wykonawcę prac wycinkowych, nadzoru przez 
eksperta ornitologa, chiropterologa oraz entomologa celem wykluczenia zasiedlenia wycinanych drzew 

i krzewów przez objęte ochroną prawną gatunki ptaków, nietoperzy oraz owadów (ww. eksperci powinni 

być zatrudnieni przez Inwestora, lub ww. Wykonawców w ramach nadzoru przyrodniczego planowanej 
inwestycji); 

 wszelkie prace wycinkowe oraz związane z redukcją koron drzew oraz cięciami pielęgnacyjnymi innych 

typów (usuwanie posuszu z koron, usuwanie suchych konarów, cięcia fragmentów pni, usuwanie 
martwych fragmentów pni, usuwanie fragmentów pni z chorobą grzybową, itp.) należy prowadzić 

wyłącznie przez wykwalifikowane ku temu służby legitymujące się adekwatnym doświadczeniem 
w prowadzeniu tego typu czynności, wyłonione do prowadzenia ww. czynności w drodze postępowania 

przetargowego przeprowadzonego przez Inwestora; 

 prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego i maszyn budowlanych 

w bezpośrednim otoczeniu oraz w obrębie bryły korzennej lub kęp krzewów należy prowadzić w sposób 
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możliwie najmniej szkodzący drzewom i krzewom, a na czas prowadzenia robót budowlanych 

zabezpieczone będą odpowiednio pnie drzew i krzewy, których usunięcia projekt budowlany nie 
obejmuje (poprzez np. odeskowanie pni oraz wyraźne odgrodzenie drzew nie podlegających wycince w 

obrębie terenów leśnych); 

 należy prowadzić systematyczną ochronę szaty roślinnej poprzez pielęgnację roślinności przydrożnej 

i drzew oraz pielęgnację trawników porastających rowy odwadniające, otoczenie skrzyżowań, 

towarzyszące ciągom pieszym i rowerowym, czy innym elementom planowanej inwestycji przez 

wykwalifikowane ku tego typu czynnościom służby; 

 wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem chiropterologa oraz ornitologa, celem 

wykluczenia zasiedlenia budynków podlegających wyburzeniu przez nietoperze oraz ptaki (ww. eksperci 

powinni być zatrudnieni przez Inwestora, lub Wykonawcę prac budowlanych w ramach nadzoru 
przyrodniczego planowanej inwestycji); 

 wszelkie głębokie i strome wykopy ziemne należy zabezpieczyć przed wpadaniem do nich drobnych 

zwierząt (płazów, ssaków, bezkręgowców) poprzez ich wygrodzenie tymczasowymi płotkami 

zabezpieczającymi (tymczasowymi przenośnymi płotkami herpetologicznymi) o wysokości 50 cm oraz 
obejmujące pełen obwód strefy brzeżnej poszczególnych zagłębień (wykopów) powstających w ramach 

prowadzonych prac budowlanych; 

 należy zapewnić nadzór przyrodniczy w rejonie doliny potoku Ślepiotka i w obrębie obszaru rezerwatu 

przyrody „Ochojec”;- do obowiązków nadzoru należeć powinno zwłaszcza regularne kontrolowanie placu 

budowy celem stwierdzania/wykluczania obecności osobników zwierząt (w tym zwłaszcza płazów) w 
obrębie strefy objętej ingerencją w ramach prowadzonych prac budowlanych. Niezbędna kontrola 

powinna obejmować także wszelkie zagłębienia (wykopy, głębsze koleiny, zwłaszcza wypełnione wodą 

i/lub zawilgocone) powstające celowo (tj. jako elementy założone w projekcie budowlanym) oraz 
przypadkowo na etapie realizacji przedsięwzięcia. Zadaniem nadzoru, w razie stwierdzenia obecności 

osobników zwierząt w obrębie placu budowy, będzie ponadto przenoszenie stwierdzonych osobników 
do strefy poza placem budowy, z preferencją terenów stale zawodnionych i podmokłych. Zalecany 

nadzór przyrodniczy powinien być zapewniony przez Inwestora, lub Wykonawcę prac budowlanych, a 

dobór ekspertów powinien zostać oparty o wykształcenie kierunkowe oraz stosowne doświadczenie w 
charakterze nadzoru herpetologicznego w zakresie inwestycji liniowych, w tym zwłaszcza inwestycji 

drogowych, 

 w miejscu prowadzonych prac ziemnych nie można składować odpadów, w tym w szczególności 

pojemników z substancjami niebezpiecznymi; 

 sprzęt budowlany nie może być naprawiany w miejscu wykonywanych prac; 

 należy bezwzględnie egzekwować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 czas pracy silników spalinowych maszyn i samochodów budowy na biegu jałowym należy ograniczyć do 

minimum; 

 silniki pojazdów samochodowych oraz maszyn roboczych należy wyłączać w trakcie przerw od pracy, 

 należy stosować materiały sypkie o odpowiedniej wilgotności. W przypadku jeżeli materiały będą 

charakteryzowały się niską wilgotnością, w celu ograniczenia pylenia podczas przesypu stosowane 

będzie ich zraszanie; 

 prace budowlane nie mogą być prowadzone w okresach silnych wiatrów; 

 materiały pylące należy transportować samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona będzie 

w opończę ograniczającą pylenie transportowanego materiału; 
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 należy stosować nowoczesne i stosunkowo ciche dla danego rodzaju maszyny budowlane, maszyny 

powinny być w dobrym stanie technicznym i spełniać wymagania dyrektywy 2000/14/WE oraz 

2005/88/WE oraz rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na 
zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005, Nr 263, poz. 2202 z późn. 

zm.); 

 prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy powinny być ograniczane, zmniejszając w 

ten sposób emisję hałasu; 

 nie należy dopuszczać do sytuacji, w której maszyny o dużych wartościach poziomu mocy akustycznej 

będą pracowały jednocześnie w bliskim sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznej; 

 czas trwania prac budowlanych w rejonie zabudowy mieszkaniowej należy ograniczyć do pory dziennej; 

 w miarę możliwości należy organizować tak park maszynowy, aby był on zlokalizowany w jak największej 

odległości od terenów podlegających ochronie przed hałasem; 

 należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizowane będzie ich ilość, magazynowane będą selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 

do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 
zanieczyszczeń oraz zapewnione będzie ich ponowne wykorzystanie bądź ich sukcesywny odbiór przez 

podmioty posiadające stosowne zezwolenie w tym zakresie. W szczególności: 

 odpady niebezpieczne gromadzone będą w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach 

odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych 

w wyznaczonym i ogrodzonym miejscu (tj. zabezpieczonym przed dostępem osób 

nieupoważnionych), zadaszonym o utwardzonym podłożu (np. z pomocą płyt betonowych) 
i/lub uszczelnienie (np. za pomocą geomembrany) bądź na terenach już odpowiednio 

zabezpieczonych; gromadzone odpady będą na bieżące wywożone w celu odzysku lub 
unieszkodliwienia przez wyspecjalizowane jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

 odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych 

pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym i zadaszonym miejscu o utwardzonym 

podłożu, gromadzone odpady będą na bieżące wywożone w celu odzysku lub unieszkodliwienia 
przez wyspecjalizowane jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

 po zebraniu partii wysyłkowej odpady należy przekazywać niezwłocznie innym posiadaczom do odzysku 

lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym odbiorcami odpadów będą 
wyspecjalizowane jednostki posiadające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami lub 

osoby fizyczne; 

 transport odpadów z placu budowy do miejsc odzysku/unieszkodliwiania musi być realizowany przez 

podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności; 

 odbiór odpadów o charakterze komunalnym musi być zapewniony zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 prace należy prowadzić z należytą dbałością tak, by wyeliminować uszkodzenia instalowanych 

elementów (np.: rur, kabli, itp.), co wpłynie na minimalizację ilości odpadów. 

Jeśli zostaną zastosowane wyżej wymienione działa minimalizujące zaplanowane prace związane z 
przedsięwzięciem nie powinny przyczynić się do pogorszenia stanu miejscowej flory i fauny, w tym zabijania 

zwierząt (jedynie do ich krótkotrwałego płoszenia). 
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6.8.3.2.  Faza eksploatacji 

 należy stosować środki chemiczne do utrzymania dróg w okresie zimowym, które nie szkodzą terenom 

zielonym, w tym zwłaszcza drzewom i krzewom; 

 należy bezwzględnie stosować środki chemiczne do utrzymania dróg w okresie zimowym nie stanowiące 

zagrożenia dla środowiska, w tym zwłaszcza środowiska wodnego; 

 należy prowadzić systematyczną ochronę szaty roślinnej na terenie otaczającym przedmiotowy odcinek 

drogi poprzez pielęgnację terenów zieleni (zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, itp.) przez 

wykwalifikowane ku temu służby legitymujące się adekwatnym doświadczeniem w prowadzeniu tego 
typu czynności, wyłonione do prowadzenia ww. czynności w drodze postępowania przetargowego 

przeprowadzonego przez Zarządcę infrastruktury; 

 systematycznie będzie czyszczona droga; 

 systematycznie będzie oczyszczany zastosowany system odwodnienia; 

 nawierzchnia jezdni i torowisko będzie utrzymywana w należytym stanie technicznym. 

6.8.3.3.  Faza likwidacji 

W fazie likwidacji planowanego przedsięwzięcia należy przeprowadzić prace rekultywacyjne, mające na 

celu przywrócenie terenu do stanu sprzed realizacji przedsięwzięcia.  

6.9.  Obszary chronione w tym obszary Natura 2000 

6.9.1.  Stan istniejący 

W toku wykonanej analizy stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie w wariancie inwestycyjnym nie 

koliduje bezpośrednio z żadnym obszarem objętym ochroną na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody. Dwa obszary znajdują się jednak w bliskim sąsiedztwie. Do 10 km od granicy terenu 

znajdują się następujące obszary: 

1. Rezerwaty przyrody 

a) Rezerwat Ochojec – 0,01 km 

b) Rezerwat Las Murckowski – 3,72 km 

2. Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe 

a) Źródła Kłodnicy – 0,05 km 

b) Uroczysko Buczyna – 3,21 km 

c) Wzgórze Kamionka – 3,80 km 

d) Dolina Jamny – 4,75 km 

e) Szopienice Borki- 8,71 km 

3. Stanowisko dokumentacyjne 
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a) Kamieniołom piaskowców karbońskich – 8,96 km. 

W strefie przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia zlokalizowane są zespół przyrodniczo-

krajobrazowy Źródła Kłodnicy oraz rezerwat Ochojec, znajdują się one z bliskim sąsiedztwie, natomiast nie 

podlegają kolizji bezpośredniej z przebiegiem planowanej inwestycji. W strefie przewidywanego oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany żaden pomnik przyrody, jak również żadna inna forma 

ochrony powołana na mocy wskazanego wyżej aktu prawnego. Obydwie formy ochrony przyrody wskazane 

powyżej i podlegające przewidywanemu negatywnemu oddziaływaniu przedsięwzięcia wyszczególniono w 

poniższym zestawieniu: 

Tabela 6.9.1 Formy ochrony przyrody podlegające negatywnemu oddziaływaniu przedsięwzięcia 

L.p. Typ formy ochrony Nazwa 
Rodzaj i odcinek kolizji z 

przedsięwzięciem 

Przewidywany 

charakter 

oddziaływania 

przedsięwzięcia 

1 rezerwat florystyczny „Ochojec” 
brak kolizji, odległość ok. 10 

m (w kier. E) 

bezpośredni 

stały 

2 
zespół przyrodniczo-

krajobrazowy 
„Źródła Kłodnicy” 

brak kolizji, odległość ok. 50 

m (w kier. E) 

pośredni 

stały 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rezerwat przyrody Ochojec zajmuje powierzchnię 26,8 ha i powołany został w 1982 w celu ochrony 

zbiorowiska roślin górskich o reliktowym charakterze na Górnym Śląsku, a w szczególności stanowiska liczydła 

górskiego. Występują tu gatunki rzadkie na niżu, a wśród nich m.in. wymienione już liczydło górskie 

(Streptopus amplexifolius), lepiężnik biały (Petasites albus), starzec Fuchsa (Senecio Fuchsie) i kędzierzawy 

(Senecio rivularis), ciemiężyca zielona (Veratrum album ssp.) Lobelianum, jeżyna gruczołowata (Rubus hiatus). 

Za cenne składniki tej części lasów murckowskich (tym bardziej, że występują one w bezpośrednim kontakcie 

ze strefą mieszkaniowo - przemysłową miasta) należy uznać także chronione i rzadkie gatunki roślin. Najliczniej 

spotykane są tu: kruszyna pospolita (Frangula alnus), konwalia majowa (Convallaria majalis). Rzadziej spotyka 

się tu biało kwitnące krzewy kaliny koralowej (Viburnum opulus). Wymienione rośliny posiadają właściwości 

lecznicze oraz objęte są ochroną częściową. Do rzadziej spotykanych roślin należy ciemiężyca zielona; 

kokoryczka okółkowa (Polygonatum verticillatum) oraz rośliny torfowisk i miejsc podbagnionych: 

siedmiopalecznik błotny (Comarum palustre), bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata) i tojeść bukietowa 

(Lysimachia thyrsiflora). W rezerwacie dominują zbiorowiska leśne. Największą powierzchnię zajmują: 

kontynentalny bór mieszany z dębem szypułkowym i sosną pospolitą, łęg olchowo-jesionowy z olchą czarną 

oraz bagienny bór trzcinnikowy z sosną pospolitą i świerkiem pospolitym. Biorąc pod uwagę faunę tego 

rezerwatu to jest on bardzo ciekawym miejscem. Znajdziemy tam następujące gatunki rzadkich i chronionych 

zwierząt: mięczaki – ślimak winniczek (Helix pomatia) , owady – 3 gatunki biegaczy: fioletowy (Carabus 

violaceus), ogrodowy (Carabus hortensis) i (Carabus arvensis) oraz kilka gatunków trzmieli, płazy – traszka 

zwyczajna (Triturus vulgaris), ropucha szara (Bufo bufo), ropucha zielona (Bufo viridis), rzekotka drzewna 

(Hyla arboreta), gady – jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) , jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara), ptaki – 

27 gatunków jak: sójki, dzięcioły, rudziki, drozdy, kosy i wiele innych, ssaki – 4 gatunki: ryjówka aksamitna 

(Sorex araneus), kret (Talpa europaea), jeż wschodni (Erinaceus roumanicus), łasica łaska (Mustela nivalis) i 

inne. 
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Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Źródła Kłodnicy zajmuje powierzchnię 100,4 ha. Powołany został w 

2001 roku w celu zapewnienia ochrony obszaru źródliskowego rzeki Kłodnicy wraz z występującą tam fauną i 

florą. Najcenniejszymi wartościami omawianego obszaru z przyrodniczego punktu widzenia są: hydrologiczna 

i gospodarcza funkcja źródeł jako zasobu wodnego, rodzime drzewostany ze 120-130 letnią olchą czarną, 

chronione i rzadkie gatunki roślin: czosnek niedźwiedzi, wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, zimowit 

jesienny, ciemiężyca zielona, oraz chronione i rzadkie gatunki zwierząt, wśród których szczególną uwagę, ze 

względu na charakter użytku, należy zwrócić na płazy: ropuchę, traszkę zwyczajną, rzekotkę drzewną. 

6.9.2.  Prognozowane oddziaływanie 

6.9.2.1.  Faza realizacji 

Jak zaznaczono w rozdziale 6.9.1, ze względu na zidentyfikowane w obu wariantach niekorzystne relacje 

przestrzenne planowanej inwestycji z dwoma obszarami objętym ochroną prawną (rezerwat florystyczny 

„Ochojec” oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Źródła Kłodnicy”), a także uwzględniając charakter 

zamierzeń projektowych, prognozuje się możliwość wystąpienia potencjalnego negatywnego oddziaływania.  

Wystąpi bowiem ryzyko zawlekania i rozprzestrzeniania gatunków obcych, w tym obcych inwazyjnych, 

zwłaszcza w obrębie odcinków objętych usuwaniem istniejącej pokrywy roślinnej (darni) z powierzchni gruntu 

oraz usuwaniem wierzchniej warstwy pokrywy glebowej, co może silniej potencjalnie zaznaczać się w strefie 

kontaktu przedmiotowego odcinka z obszarem wskazanego rezerwatu przyrody. 

Do najistotniejszych czynników negatywnego oddziaływania na zasoby środowiska przyrodniczego na 

etapie realizacji w przypadku obu wariantów przedsięwzięcia można zaliczyć: 

1. zajętość terenów na potrzeby dróg dojazdowych i lokalizację zapleczy placu budowy; 

2. emisję hałasu;  

3. emisję pyłów i innych zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych, która 

może wystąpić w trakcie prowadzenia prac budowlanych; 

powstawanie zagłębień (wykopów, głębszych kolein) wskutek prowadzonych prac budowlanych, które 

mogą stać się pułapkami dla zwierząt małych, przede wszystkim płazów, gadów, małych ssaków 

i bezkręgowców. 

Wykonana analiza środowiskowa wykazała, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie 

oddziaływać na występujący w odległości ponad 16 km (na południe) korytarz ekologiczny rangi 

ponadregionalnej „Lasy Pszczyńskie (Kod: KPd-15B). 

6.9.2.2.  Faza eksploatacji 

Jak zaznaczono w rozdziale 6.9.1, ze względu na zidentyfikowane niekorzystne relacje przestrzenne 

planowanej inwestycji z dwoma obszarami objętym ochroną prawną (rezerwat florystyczny „Ochojec” oraz 

zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Źródła Kłodnicy”). Będzie to możliwość epizodycznego wystąpienia sytuacji 

awaryjnych związanych z gwałtownym zanieczyszczeniem pokrywy roślinnej w bezpośrednim sąsiedztwie 

planowanej inwestycji na skutek wypadków komunikacyjnych z udziałem pojazdów transportujących 

substancje niebezpieczne, paliwa, inne substancje ropopochodne. W obu wariantach w pobliżu rezerwatu 
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Ochojec i zespołu przyrodniczo krajobrazowego Źródła Kłodnicy nie przewidziano przystanków tramwajowych 

natomiast wzdłuż torowiska przewidziano ścieżkę rowerową oraz przy rezerwacie dodatkowo chodnik. Może 

to zwiększać antropopresję wpływającą negatywnie na te obszarowe formy ochrony przyrody. 

6.9.2.3.  Faza likwidacji 

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia przewiduje się, iż oddziaływania będą tożsame, jak dla fazy realizacji 

inwestycji. 

6.9.3.  Działania ochronne 

6.9.3.1.  Faza realizacji 

W fazie realizacji planowanej inwestycji należy stosować się do następujących działań minimalizujących 

w obszarze całości środowiska przyrodniczego.: 

1. Zaplecze placu budowy, w tym miejsca składowanie i magazynowania surowców i odpadów, parkingi, 

miejsca postoju i przeładunku ciężkiego sprzętu oraz drogi dojazdowe, nie będą lokalizowane w obrębie 

obszarów chronionych; 

2. lokalizację dróg dojazdowych będzie ograniczona do terenów już uprzednio przekształconych (tereny 

zurbanizowane). W celu dojazdu sprzętu budowlanego wykorzystywane będą w szczególności istniejące 

drogi dojazdowe. Jeśli będzie potrzeba utworzenia nowej drogi dojazdowej, będzie ona w miarę 

możliwości zlokalizowana w obrębie terenu inwestycji. Ewentualne konieczne wyjścia poza teren będą 

uzgodnione z nadzorem przyrodniczym; 

3. zabezpieczenia drzew i krzewów nie przeznaczonych do wycinki w postaci wyraźnego oznaczenia ich pni 

i skupin (odblaskową taśmą, bądź jaskrawą farbą o właściwościach biodegradowalnych) wraz z 

zastosowaniem tzw. oszalowania pni drzew znajdujących się na linii bezpośrednio sąsiadującej ze strefą 

objętą pracami wycinkowymi; 

4. zapewnienie nadzoru przyrodniczego inwestycji, którego zadaniem będzie kontrola placu budowy i 

uwalnianie osobników zwierząt, które uległy uwięzieniu w obrębie zagłębień powstających w obrębie 

placu budowy. 

6.9.3.2.  Faza eksploatacji 

 będą stosowane środki chemiczne do utrzymania dróg w okresie zimowym, które nie szkodzą terenom 

zielonym, w tym zwłaszcza drzewom i krzewom; 

 należy bezwzględnie stosować środki chemiczne do utrzymania dróg w okresie zimowym nie stanowiące 

zagrożenia dla środowiska, w tym zwłaszcza środowiska wodnego; 

 będzie prowadzona systematyczna ochrona szaty roślinnej na terenie otaczającym przedmiotowy 

odcinek drogi poprzez pielęgnację terenów zieleni (zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, itp.) przez 
wykwalifikowane ku temu służby legitymujące się adekwatnym doświadczeniem w prowadzeniu tego 

typu czynności, wyłonione do prowadzenia ww. czynności w drodze postępowania przetargowego 
przeprowadzonego przez Zarządcę infrastruktury; 
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 systematycznie będzie czyszczona droga; 

 systematycznie będzie oczyszczany zastosowany system odwodnienia; 

 nawierzchnia jezdni i torowisko będzie utrzymywana w należytym stanie technicznym. 

6.9.3.3.  Faza likwidacji 

W przypadku fazy likwidacji proponuje się działania ochronne, jak dla fazy realizacji inwestycji. 

 

7. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA 

W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, to rozwiązanie, w którym omawiana 

inwestycja nie jest realizowana, funkcjonuje obecny układ drogowy, a nakłady finansowe sprowadzają się 

jedynie do bieżącego utrzymania dróg, bez środków przeznaczonych na podniesienie parametrów 

technicznych.  

Zaniechanie realizacji przedmiotowej inwestycji spowoduje: 

 znaczne utrudnienia komunikacyjne, 

 wzrost emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, 

 uszkodzenia zawieszenia pojazdów wywołane złym stanem nawierzchni, 

 wzrost kosztów eksploatacji pojazdów. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji ma na celu przede wszystkim poprawę funkcjonowania układu 

komunikacyjnego poprzez poprawę warunków ruchowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
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8. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 

Poważnymi awariami w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1332, z późn.zm) są zdarzenia, w szczególności emisje, pożary lub ekspolozje, 

powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub 

więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub 

środowiska, albo powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem(art.3, pkt.23). 

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii na drodze dotyczy przede wszystkim wypadków drogowych 

z udziałem substancji niebezpiecznych, które wskutek nieprzewidzianych zdarzeń dostają się w sposób 

niekontrolowany do środowiska. Substancje te pochodzą głównie z przewożonych ładunków, a w mniejszym 

stopniu z układów technologicznych samych pojazdów (paliwa, oleje np.). 

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii na drodze dotyczy przede wszystkim wypadków drogowych 

z udziałem substancji niebezpiecznych, które wskutek nieprzewidzianych zdarzeń dostają się w sposób 

niekontrolowany do środowiska. Substancje te pochodzą głównie z przewożonych ładunków, a w mniejszym 

stopniu z układów technologicznych samych pojazdów (paliwa, oleje itp.). 

W wyniku drogowych nadzwyczajnych zagrożeń środowiska powstających na drodze mamy najczęściej 

do czynienia z: 

 rozlaniem substancji płynnej na powierzchni, 

 uwolnieniem substancji lotnej do atmosfery, 

 wybuchem, 

 pożarem. 

W wyniku rozlania substancji na powierzchnię mogą powstać zjawiska wtórne, głównie w postaci 

parowania. Technologia współczesnego transportu niektórych substancji chemicznych polega, bowiem na jej 

schłodzeniu i doprowadzeniu do postaci ciekłej. Przy rozszczelnieniu zbiornika substancje takie szybko parują, 

zamieniając się w gaz. 

Skala zagrożenia w przypadku poważnej awarii zależna jest od szeregu czynników, do których zaliczyć 

można: 

 ilość uwolnionej do środowiska substancji chemicznej, 

 długość czasu pozostawania przez nią w środowisku, 

 stan fizyczny substancji/materiału, 

 toksyczność substancji/materiału, 

 warunki topograficzne i meteorologiczne, 

 stopień zurbanizowania terenu. 

Wpływ funkcjonujących obiektów na możliwość wystąpienia poważnej awarii, po zrealizowaniu 

inwestycji jest znikomy, gdyż takie zjawiska maja charakter losowych i przypadkowych. 

Poniżej został opisany sposób właściwego postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii. 

Działania ratownicze w przypadku zaistnienia sytuacji poważnej awarii sprowadzają się do: 

 neutralizacji i usunięcia źródła zagrożenia oraz zminimalizowanie strat spowodowanych awarią 

i ukierunkowane są na ograniczenie skali i stopnia zagrożenia. Działania te prowadzić będą 
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wyspecjalizowane jednostki Państwowej Straży Pożarnej i w razie potrzeby inne służby ratownicze 

(medyczne, policja i inne – powołane przez sztab kierowania akcją); 

 usunięcia skutków awarii ukierunkowanego na przywróceniu stanu środowiska do stanu sprzed awarii 

polegającego na zneutralizowaniu substancji niebezpiecznej, zebraniu i oczyszczeniu warstwy 

zanieczyszczonego np. gruntu czy warstwy zanieczyszczonych wód oraz rekultywacji terenu. W razie 

niemożności całkowitego usunięcia zanieczyszczającej substancji z któregoś z elementów środowiska 

bezpośrednio po awarii, a przede wszystkim gleby, konieczne będzie zastosowanie technik 

pozwalających powstrzymać migrację zanieczyszczeń, oraz metod ich sczerpywania (lub zebrania) 

na przestrzeni niezbędnego do tego czasu. W powyżej zasygnalizowanej sytuacji będzie musiał być 

zastosowany monitoring środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego obszaru aż do całkowitego 

jego oczyszczenia.  

9. WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA 

Analiza wariantów (wariant inwestycyjny i alternatywny) na etapie składania wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach pozwoliła na wybór wariantu inwestorskiego, który uwzględnia nie tylko 

aspekty techniczne niniejszej inwestycji, ale również bierze pod uwagę wymogi ochrony środowiska.  

W poniższej tabeli przedstawiono kryteria, podlegające ocenie jakościowej i ilościowej w trakcie analizy 

oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne. 

Lp. Kryteria 
Wariant 

inwestycyjny W1 
Wariant 

alternatywny W2 

Powierzchnia ziemi i gleby 

1. Długość trasy planowanej inwestycji [km] 4,7 km 5,1 km 

Wody powierzchniowe i podziemne 

2. Szacunkowa ilość spływów deszczowych [dm3/s] 2 000 1920 

Hałas 

3.1 Suma długości ekranów [km] 0,860 km 0,851 km 

3.2 Suma długości cichej nawierzchni drogi [km] 0,886 km 2,180 km 

3.3 Suma długości cichej nawierzchni torowiska [km] 0,315 km 0,315 km 

Środowisko przyrodnicze, obszary objęte ochroną prawną i korytarze ekologiczne 

4. Kolizja z obszarami objętymi ochroną prawną 2 2 

5. 
Liczba korytarzy ekologicznych kolidujących z planowanym 
przedsięwzięciem 

4 4 

Zabytki chronione i dobra kultury 
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Lp. Kryteria 
Wariant 

inwestycyjny W1 
Wariant 

alternatywny W2 

6. Liczba chronionych zabytków [szt.] 
1 1 

7. Liczba stanowisk archeologicznych [szt.] 
1 1 

Inne 

8. Wpływ na klimat nie nie 

9. Wpływ na krajobraz tak tak 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Analizują powyższe warianty, stwierdza się iż wpływ na środowisko będzie podobny. Zastosowane 

zabezpieczenia dla obu wariantów spełniają swoje funkcje, przez co standardy akustyczne zostaną 

dotrzymane na terenach chronionych dla całej analizowanej linii. Wariant W1 jest bardziej korzystny ze 

względów ekonomicznych, ponieważ kilometraż zabezpieczeń w tym wariancie wynosi 2,061 km a dla 

wariantu W2 3,346 km. Skuteczności ekranów akustycznych oraz zastosowanie cichej nawierzchni drogi 

oraz torowiska są wystarczające, aby poziom hałasu na wszystkich budynkach mieszkalnych położonych 

na terenach, które należą do terenów chronionych akustycznie, nie przekraczał wartości dopuszczalnych 

ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku [t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 112]. 

10. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

10.1.  Oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia 

Ze względu na sposób oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko można wyróżnić 

oddziaływania: 

 bezpośrednie – hałas drogowy, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego spalinami 

samochodowymi, emisja odpadów, emisja zanieczyszczonych wód opadowych, zagrożenie wypadkami 

drogowymi, 

 pośrednie – zrzut substancji niebezpiecznych w wyniku poważnej awarii, emisja substancji do powietrza, 

 krótkoterminowe i chwilowe – hałas budowlany, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego spalinami 

samochodowymi, potencjalne awarie (wyciek niebezpiecznych substancji), emisja odpadów, naruszenie 

powierzchni ziemi (wykopy). Oddziaływania te będą związane przede wszystkim z fazą budowy, 

 długoterminowe – hałas drogowy oraz ruch pojazdów, w tym powodowany przez nie efekt barierowy 

względem możliwości migracji zwierząt (zaznaczający się zwłaszcza na odcinkach trasowanych po 

nowych śladach, gdzie droga będzie stanowić nową barierę w środowisku), zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego spalinami samochodowymi, emisja odpadów, emisja zanieczyszczonych wód 

opadowych, 

 średnioterminowe – potencjalne zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego. 



Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

  „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej  
od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.”  

 

179 
 

10.2.  Oddziaływania wynikające z wykorzystania zasobów środowiska 

Realizacja przebudowy układu komunikacyjnego wymagać będzie wykorzystania materiałów 

budowlanych, kruszyw oraz innych niezbędnych materiałów do budowy infrastruktury drogowo-tramwajowej 

Prowadzenie prac budowlanych będzie wiązało się z użyciem urządzeń wykorzystujących olej napędowy, prąd 

i wodę. Woda i surowce energetyczne wykorzystywane będą jedynie w okresie realizacji przedsięwzięcia, tylko 

w niezbędnych ilościach. Woda używana będzie w procesach technologicznych pielęgnacji betonu oraz w 

celach socjalnych. Jednakże wielkość zużycia jest zależna od odległości do miejsc pozyskania niezbędnych 

surowców i organizacji pracy na budowie oraz ilości i rodzaju sprzętu wykorzystanego przez Wykonawcę, który 

wyłoniony zostanie w przetargu na prace realizacyjne, dlatego na obecnym etapie odstępuje się od 

wskazywania ilości zużytych surowców.  

Natomiast w projekcie zastosowane zostaną następujące m.in. elementy prefabrykowane: 

 krawężniki kamienne i betonowe, 

 krawężniki peronowe, 

 obrzeża betonowe, 

 elementy prefabrykowane, 

 płyty torowe strunobetonowe, 

 podkłady strunobetonowe, 

 szyny stalowe, 

 słupy trakcyjne, 

 słupy oświetleniowe, 

 ogrodzenia segmentowe. 

Podczas prac drogowych woda będzie pochodziła ze źródeł nieodnawialnych, z wodociągu miejskiego. 

Zużycie energii elektrycznej, wody dla potrzeb zaplecza budowy będzie niewielkie i nie pociągnie za sobą 

budowy dodatkowej infrastruktury technicznej. 

Faza eksploatacji będzie pociągała za sobą wykorzystanie: 

 wody – do oczyszczania ulic. Zużycie wody zależeć będzie od częstotliwości oczyszczania drogi, 

 materiałów w postaci piasku lub soli – do utrzymania drogi w przejezdności w okresie zimy. Wielkość 

zużycia zależy od: okresu trwania zimy, temperatury zewnętrznej, wielkości opadów śniegu, 

 materiałów w postaci farb – do oznakowania drogi oraz elementów konstrukcyjnych drogi. Wielkość 

zużycia zależna od częstotliwości prac renowacyjnych, 

 paliw – do napędu pojazdów silnikowych poruszających się po drodze. Ilość zużywanych paliw 

uzależniona będzie od natężenia ruchu, rodzaju pojazdów oraz ich stanu technicznego. 

W stanie obecnym brak jest możliwości jednoznacznego określenia zużycia energii, paliw, materiałów 

oraz wody. Wielkość ta zależeć będzie od wielu czynników, m.in. od ilości oraz stanu technicznego sprzętu 

budowlanego, sposobu wykonywania prac, wyszkolenia oraz dyscypliny pracowników (wyłączanie urządzeń 

podczas przerw w pracy). W związku z powyższym w niniejszym opracowaniu odstąpiono od ilościowego 

wyznaczenia wspomnianych wielkości. 
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Szczegółowy bilans materiałów i surowców niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia zawierał będzie 

projekt budowlany, w tym kosztorys i przedmiar robót. 

10.3.  Oddziaływania wynikające z emisji 

Emisja hałasu 

W fazie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie wynikające z emisji hałasu będzie związane głównie 

z pracą maszyn budowlanych. Oddziaływanie to należy zaliczyć do krótko oraz średnioterminowych. Powstaje 

podczas prac budowlanych i ma charakter przejściowy, w związku z tym oddziaływanie ograniczy się tylko 

i wyłącznie do czasu trwania budowy, a dodatkowo uwzględniając zalecenia poczynione w rozdziale 6.3.3.1 

ograniczy się również i do pory dziennej.  

W związku z bliską lokalizacją terenów chronionych akustycznie względem projektowanej drogi, w 

rozdziale 6.3.3.2 przedstawiono możliwe sposoby redukcji emisji hałasu.  

W fazie eksploatacji budowanego układu dróg i linii  tramwajowej głównym źródłem hałasu będzie nowa 

droga, która będzie głośniejsza niż linia tramwajowa. Niemniej jednak wybudowanie nowego układu 

drogowego i torowego będzie miało wpływ na klimat akustyczny wzdłuż analizowanego odcinka, co wiąże się 

z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu na budynkach mieszkalnych. Miejsca z przekroczeniami 

oraz rozchodzenie się izofon na badanym odcinku dla roku 2033 zostało przedstawione w załącznikach 

graficznych W1.2.1 – W1.2.5. W celu ograniczenia emisji hałasu z budowanej drogi i linii tramwajowej w 

rozdziale 6.3.3.2 zostały zaproponowane rozwiązania, dzięki którym poprawi się stan klimatu akustycznego na 

badanym odcinku a budowa drogi i linii tramwajowej nie wpłynie niekorzystnie na otoczenie. W rozwiązaniach 

została zaproponowana budowa ekranów akustycznych o właściwościach pochłaniających od strony inwestycji 

i o właściwościach odbijających od strony terenów chronionych. Poza ekranami akustycznymi proponuje się w 

kilku lokalizacjach budowę cichej nawierzchni drogi oraz cichej nawierzchni torowiska. Wszystkie proponowane 

zabezpieczenia zostały przedstawione w załącznikach graficznych Z1.1 – Z1.2. 

Emisja ścieków 

Podczas prac budowlanych powstawać będą ścieki bytowe, pochodzące z sanitariatów dla pracowników. 

Ścieki te będą gromadzone w przenośnych zbiornikach bezodpływowych i sukcesywnie opróżniane i wywożone 

na oczyszczalnię ścieków w celu ich unieszkodliwienia. Przy zastosowaniu szczelnych zbiorników 

bezodpływowych oraz sukcesywnym ich opróżnianiu powstające w fazie realizacji ścieki bytowe nie będą 

stanowić bezpośredniego zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. 

Emisja zanieczyszczeń powietrza i klimat 

Oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego wynikające z omawianego przedsięwzięcia dotyczy 

przede wszystkim takich substancji jak: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył zawieszony, tlenek 

węgla, węglowodory alifatyczne. 

W fazie budowy inwestycji oddziaływanie na stan jakości powietrza będzie głównie związane z emisją 

substancji powstających podczas spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych. Oddziaływanie to należy 

zaliczyć do krótko oraz średnioterminowych (ograniczone do czasu trwania prac budowlanych). 
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W fazie eksploatacji oddziaływanie związane jest głównie z emisją substancji powstających podczas 

spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie budowanej drogi. Oddziaływanie to zalicza 

się do stałych i wpływa bezpośrednio na stan jakości powietrza. Emisja substancji wpływa również pośrednio 

na gleby, świat roślinny i zwierzęta oraz na ludzi. Komunikacja tramwajowa nie jest źródłem bezpośrednio 

znaczących zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. 

Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie również w sposób znaczący (tj. odczuwalny przez człowieka) 

na zmianę elementów klimatu lokalnego.  

Gospodarka odpadami 

Oddziaływanie to będzie miało charakter chwilowy, wynikający z wytwarzania odpadów na etapie 

prowadzenia prac budowlanych. Dodatkowo, w przypadku wywiezienia odpadów bez właściwego ich 

zabezpieczenia, ich oddziaływanie na środowisko może mieć charakter wtórny, jak również kumulować się 

z niekorzystnym oddziaływaniem innych odpadów lub zanieczyszczeń. 

10.4.  Oddziaływania skumulowane 

Oddziaływanie skumulowane spowodowane jest połączeniem oddziaływań pochodzących z obiektów 

(zakładów przemysłowych oraz układów komunikacyjnych) istniejących w sąsiedztwie planowanej inwestycji. 

Oddziaływania skumulowane mogą wystąpić w zakresie wzrostu poziomu hałasu i wibracji, zwiększenia emisji 

pyłów do powietrza, wzrostu emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych. 

Skumulowane oddziaływanie transportu drogowego odnosi się do sumarycznego oddziaływania dwóch 

głównych źródeł emisji tj. hałasu i emisji substancji do powietrza pochodzących z obiektów znajdujących się 

w rejonie przedsięwzięcia.  Do źródeł takich należą przede wszystkim drogi krzyżujące się z linią kolejową i te 

biegnące wzdłuż niej, w tym również przejazdy. Oddziaływania skumulowane kształtowane będą głównie przez 

ruch samochodowy.  

W poniższej tabeli zostały przedstawione obiekty oraz ich najbliższa odległość do projektowanej drogi i 

torów, których oddziaływanie skumulowane może wpływać na klimat akustyczny na analizowanym terenie w 

porze dnia i nocy. 
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Tabela 10.4.1 Zestawienie obiektów, których oddziaływanie w połączeniu z oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia może prowadzić do kumulacji 

oddziaływań 

Lp. 

Obiekt – krótka charakterystyka 
(odległość) 

 

Lokalizacja km linii 
kolejowej 

/strona 

Kumulacja oddziaływań 

Środowisko 
gruntowo-

wodne 

Powietrze 
atmosferyczne 

i klimat 

Środowisko 

przyrodnicze 

Klimat 

akustyczny 
Zabytki 

Przedsięwzięcia istniejące 

1.  Droga krajowa nr 81  
ok. 0+650 

/przecina 
(1) R, E, L 

(1) R, E, L (1) R, L 

(0) E 

(1) R, E, L 
(0) R, E, L 

2.  linia kolejowa nr 706  
ok. 0+500-0+700 

/lewa 
(0) R, E, L 

(1) R, E, L 
(0) R, E, L 

(1) R, E, L 
(0) R, E, L 

3.  linia kolejowa nr 653  
ok. 0+890 

/przecina 
(0) R, E, L 

(1) R, E, L (1) R, L 

(0) E 

(1) R, E, L 
(0) R, E, L 

4.  

linia kolejowa nr 142  

ok. 0+908 

/przecina 
(0) R, E, L 

(1) R, E, L (1) R, L 

(0) E 

(1) R, E, L 
(0) R, E, L 

5.  
ok. 1+400 – 1+900 

/lewa 
(0) R, E, L 

(1) R, E, L 
(0) R, E, L 

(1) R, E, L 
(0) R, E, L 

6.  linia kolejowa nr 652  
ok. 1+500 – 1+700 

/lewa 
(0) R, E, L 

(1) R, E, L 
(0) R, E, L 

(1) R, E, L 
(0) R, E, L 

7.  linia kolejowa nr 707 
ok. 1+500 – 1+700 

/lewa 
(0) R, E, L 

(1) R, E, L 
(0) R, E, L 

(1) R, E, L 
(0) R, E, L 

8.  stacja elektroenergetyczna „Piotrowice” 
ok. 4+200-4+600 

/lewa 
(0) R, E, L (0) R, E, L (0) R, E, L (0) R, E, L (0) R, E, L 

Przedsięwzięcia realizowane 

9.  budowa osiedla mieszkaniowego Nowy Brynów 
ok. 0+300-0+400 

/lewa 

(1) R, L 

(0) E 

(1) R, L 
(0) R, E, L 

(1) R, L 
(0) R, E, L 

10.  
budowa osiedla mieszkaniowego Nowy 

Bażantów 
ok. 4+200-4+500 

/prawa 

(1) R, L 

(0) E 

(0) E 
(0) R, E, L 

(0) E 
(0) R, E, L 

Objaśnienia: 
(1) – na obecnym etapie projektowym istnieją przesłanki wystąpienia kumulacji oddziaływań, 
(0) – na obecnym etapie projektowym nie przewiduje się wystąpienia kumulacji oddziaływań, 
(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia czy wystąpi kumulacja oddziaływań – są one zależne od szczegółowych rozwiązań lub innych, 

niemożliwych obecnie do przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań/danych, 
R – etap realizacji, E – etap eksploatacji, L – etap likwidacji. 



Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

  „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej  
od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.”  

 

183 
 

W sąsiedztwie analizowanej inwestycji zidentyfikowano obecność stacji elektroenergetycznej 

„Piotrowice, której działalność mogłaby powodować kumulowanie oddziaływań w związku z emitowaniem 

hałasu oraz pola elektromagnetycznego. 

Etap realizacji  

Na etapie realizacji może dochodzić do kumulacji oddziaływań obiektów liniowych i punktowych 

zlokalizowanych w sąsiedztwie linii kolejowej z planowanym przedsięwzięciem w zakresie emisji hałasu, emisji 

substancji do powietrza Na etapie realizacji nie zidentyfikowano możliwości występowania istotnych 

oddziaływań skumulowanych w odniesieniu do innych komponentów środowiska. 

Negatywny wpływ na klimat akustyczny terenu objętego planowanym przedsięwzięciem na etapie 

budowy będzie wynikał głównie z pracy środków transportu, maszyn budowlanych i ciężkiego sprzętu. Hałas 

o charakterze okresowym będzie emitowany także podczas transportu samochodami materiałów budowlanych. 

Uciążliwości z nim związane ustaną wraz z zakończeniem tych prac. Ponadto dobra organizacja pracy znacznie 

ograniczy kumulację negatywnych oddziaływań. 

Oddziaływanie w zakresie emisji substancji do powietrza związane będzie ze zwiększeniem  substancji 

emitowanych w spalinach w rejonie prowadzenia prac budowalnych. Oddziaływanie to będzie się 

przemieszczać wraz z frontem robót co powoduje, że charakter tych oddziaływań będzie lokalny i czasowy. 

Z uwagi na przemieszczający się charakter oddziaływań na etapie budowy potencjalne zakres 

oddziaływań skumulowanych uznano za nieistotny.   

W toku analizy środowiskowej w zakresie przewidywanych oddziaływań skumulowanych stwierdzono, 

że w przypadku środowiska przyrodniczego oddziaływanie skumulowane dotyczyć będzie odcinków przede 

wszystkim, na których prace prowadzone będą w miejscach przecinających drogi krajowe i wojewódzkie. W 

związku z tym oddziaływanie to będzie miało charakter lokalny, mające niewielki zasięg, krótkotrwały i 

odwracalny. Na skutek prowadzonych prac może wystąpić czasowa degradacja siedlisk przyrodniczych w 

pobliżu inwestycji, związana z prowadzeniem prac budowlanych oraz czasowe ograniczenie migracji zwierząt 

oraz warunków ich bytowania.  

Etap eksploatacji 

Na etapie eksploatacji może dochodzić do kumulacji oddziaływań obiektów liniowych zlokalizowanych w 

sąsiedztwie linii kolejowej w zakresie emisji hałasu. Ze względu na odległość zabudowy chronionej akustycznie 

od tych obiektów nie przewiduje się obecnie przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Na etapie 

eksploatacji nie zidentyfikowano możliwości występowania oddziaływań skumulowanych w odniesieniu do 

innych komponentów środowiska. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się skumulowania oddziaływań 

na środowisko przyrodnicze. 

Etap likwidacji 

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia może dochodzić do okresowej kumulacji oddziaływań obiektów 

liniowych i punktowych zlokalizowanych w sąsiedztwie linii kolejowej na odcinkach gdzie w danym momencie 

prowadzone będą prace rozbiórkowe. 

Negatywny wpływ na klimat akustyczny terenu objętego planowanym przedsięwzięciem na etapie 

likwidacji będzie wynikał głównie z pracy maszyn wykorzystywanych do rozbiórki oraz transportu powstałych 

odpadów. 
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Oddziaływanie skumulowane może wystąpić zatem w odniesieniu do przebiegających w niewielkiej 

odległości od analizowanego układu komunikacyjnego innych ciągów komunikacyjnych. Istotne znaczenie 

w tym kontekście może mieć droga krzyżująca się z planowaną inwestycją oraz linie kolejowe biegnące w 

pobliżu obszarów chronionych. 

11. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE 

Ze względu na położenie inwestycji, skalę oraz zasięg oddziaływań, realizacja przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie ujawni się w postaci negatywnego oddziaływania na środowisko poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej. Przewidywany bardzo lokalny zasięg oddziaływania nie będzie miał wpływu na 

środowisko poza granicami kraju. 

Analizowane warianty planowanego przedsięwzięcia nie będą oddziaływać transgranicznie na żadne 

z elementów środowiska. 

12. OKREŚLENIE KONIECZNOŚCI USTANOWIENIA OBSZARU 

OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

Artykuł 135 Ustawy Prawo ochrony środowiska określa rodzaje przedsięwzięć, dla których tworzy się 

obszar ograniczonego użytkowania w przypadku, gdy mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem 

zakładu lub innego obiektu. Przedsięwzięciami tymi są: oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów 

komunalnych, kompostownie, trasy komunikacyjne, lotniska, linie i stacje elektroenergetyczne oraz instalacje 

radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne. 

Podstawowymi przesłankami stanowiącymi o propozycji tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania 

(OOU) drogi są: 

 ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 aktualny sposób użytkowania gruntów w rejonie projektowanego przedsięwzięcia, 

 standardy jakości środowiska dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych określonych w miejscowym 

planie, 

 wyniki badań i obliczeń przedstawionych w analizie porealizacyjnej określającej oddziaływanie na 

środowisko, 

 brak możliwości pełnego wyeliminowania ponadnormatywnych uciążliwości przy pomocy środków 

technicznych lub nieuzasadnionego w sposób ekonomiczny. 

Na etapie tworzenia Raportu Oddziaływania na środowisko nie stwierdza się konieczności ustanowienia 

obszaru ograniczonego użytkowania. W celu oceny klimatu akustycznego w obrębie planowanej inwestycji 

zaleca się wykonanie analizy porealizacyjnej, która pozwoli ocenić rzeczywisty zasięg oddziaływania hałasu. 
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W analizie porealizacyjnej należy potwierdzić skuteczność zabezpieczeń antyhałasowych wymienionych 

w rozdziale 6.3.3.2 i na tej podstawie określić czy są konieczne dodatkowe środki ochrony. Zgodnie z art. 135 

ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska na etapie analizy porealizacyjnej należy ocenić 

czy zastosowane środki ochrony przed hałasem są dostateczne i eliminują przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku. W przypadku nie spełnienia standardów akustycznych, oraz braku innych 

środków technicznych ochrony przed hałasem, należy wskazać obszary ograniczonego użytkowania. 

13. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 

ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Planowana inwestycja, jak wszystkie inne inwestycje związane z budową, przebudową i rozbudową 

dróg, może powodować sprzeciwy, protesty i niezadowolenie określonych grup społecznych, zwłaszcza 

mieszkańców i innych użytkowników terenów położonych najbliżej drogi.  

Zaniechanie realizacji przedmiotowej inwestycji spowoduje: 

 znaczne utrudnienia komunikacyjne, 

 dalszą dewastację nawierzchni drogi,  

 stopniowe zmniejszanie się prędkości podróży pojazdów i przepustowości drogi, 

 wzrost emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, 

 uszkodzenia zawieszenia pojazdów wywołane złym stanem nawierzchni, 

 wzrost kosztów eksploatacji pojazdów. 

Poniżej przeprowadzono analizę możliwości wystąpienia potencjalnych konfliktów społecznych na dwóch 

etapach – etapie realizacji i eksploatacji analizowanego przedsięwzięcia. 

Źródła konfliktów podczas realizacji przedsięwzięcia 

Konflikty społeczne w związku z realizacją nowych przedsięwzięć powstają najczęściej z następujących 

powodów: 

 nadmiernego hałasu emitowanego z terenu przedsięwzięcia, 

 emisji substancji, mogących wpłynąć na zdrowie i samopoczucie okolicznych mieszkańców, 

 degradacji środowiska naturalnego związanego z budową i eksploatacją przedsięwzięcia, 

 pogorszenia walorów krajobrazowych, 

 nieuporządkowanego gromadzenia materiałów eksploatacyjnych, odpadów oraz niewłaściwej 

gospodarki odpadami, powodującej roznoszenie odpadów, przykrych zapachów, mikroorganizmów 

chorobotwórczych, pasożytniczych oraz związków toksycznych po terenach należących do okolicznych 

mieszkańców, 

 ograniczenia dostępu do drogi, mediów itp. 

W czasie realizacji przedsięwzięcia może dochodzić do niezorganizowanej emisji pyłów i gazów do 

powietrza związanych z pracą ciężkiego sprzętu. Jednakże, nie przewiduje się wystąpienia przekroczeń 

standardów jakości środowiska w tym zakresie. Tym samym inwestycja nie powinna stanowić uciążliwości dla 

mieszkańców terenów przyległych.  

Kolejno należy zauważyć, iż wszelkie prace wymagające użycia ciężkiego sprzętu są przede wszystkim 

źródłem hałasu. Czynnik ten nie będzie jednak szczególnie uciążliwy, gdyż oddziaływanie negatywne fazy 
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realizacji będzie mieć charakter tymczasowy i ograniczy się do okresu trwania robót budowlanych. W związku 

z powyższym stwierdza się, że nie ucierpi na tym stan zdrowotny mieszkańców zabudowy przyległej 

do przedmiotowej inwestycji. 

Dodatkowym czynnikiem konfliktogennym mogą być prace związane z wyburzeniami. Ten aspekt może 

spotkać się ze sprzeciwem mieszkańców.  

Co więcej istnieje ryzyko wystąpienia tzw. konfliktu danych. Ma on miejsce, gdy zainteresowane strony 

nie dysponują potrzebnymi informacjami, bądź posiadają odmienne lub nieaktualne informacje. Istotne dla 

całego przedsięwzięcia jest odpowiednie i aktywne informowanie lokalnej społeczności o zamierzeniach 

inwestycyjnych. Przykładem mogą być tablice ogłoszeń w urzędach, lokalna prasa, telewizja. 

Źródła konfliktów na etapie eksploatacji inwestycji  

Biorąc pod uwagę rozwiązania techniczne przyjęte w niniejszej dokumentacji, zmierzające do 

minimalizacji oddziaływania przebudowywanej drogi na środowisko, istnieje możliwość wystąpienia konfliktów 

społecznych. Jednakże społeczeństwo będzie miało możliwość ustosunkowania się do przyjętych rozwiązań na 

etapie konsultacji społecznych w trakcie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w trybie 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. 

14. PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

14.1.  Faza realizacji 

Hałas 

W fazie realizacji przedsięwzięcia nie istnieje konieczność szczegółowej kontroli stanu klimatu 

akustycznego. Zaleca się jedynie okresowe sprawdzanie przestrzegania zaleceń wymienionych w rozdziale 

6.3.3.1. Działanie takie powinno w wystarczający sposób ograniczyć negatywne oddziaływanie w zakresie 

robót budowlanych. 

Powietrze i klimat 

W fazie realizacji inwestycji nie proponuje się monitoringu emisji jak i jakości powietrza czy klimatu.  

Wody 

W fazie realizacji inwestycji nie wymaga się prowadzenia monitoringu wód opadowych spływających 

z placu budowy. W trakcie realizacji inwestycji woda opadowa i roztopowa będzie naturalnie wsiąkała 

w podłoże bądź wykorzystując ukształtowanie terenu naturalnie spływała do najniższego miejsca terenu. 
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Przyroda 

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji zaleca się prowadzenie nadzoru przyrodniczego, którego 

zadaniem będzie kontrola placu budowy oraz uwalnianie zwierząt uwięzionych w wykopach, koleinach, itp., w 

tym zwłaszcza płazów, gadów, małych ssaków oraz bezkręgowców, w szczególności w obrębie obszarów 

chronionych. Zaleca się także prowadzenie nadzoru przyrodniczego ornitologicznego oraz chiropterologicznego 

w trakcie prac rozbiórkowych oraz w trakcie wycinki drzew w celu sprawdzenia celem wykluczenia zasiedlenia 

budynków oraz wycinanych drzew i krzewów przez objęte ochroną prawną gatunki zwierząt. 

Odpady 

Nie przewiduje się konieczności zastosowania monitoringu w trakcie fazy realizacji przedsięwzięcia. 

14.2.  Faza eksploatacji 

Hałas, analiza porealizacyjna 

Badania monitoringowe powinny być wykonane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, 

linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem w zakresie hałasu komunikacyjnego co 5 lat, w 

przypadku dróg publicznych i średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów lub o procentowym 

udziale pojazdów ciężkich w potoku ruchu powyżej 20%, w przypadku średniego dobowego ruchu 

przekraczającego 5 tyś. pojazdów. 

Na etapie eksploatacji należy rok po oddaniu inwestycji do użytku wykonać analizę porealizacyjną. 

W  analizie porealizacyjnej należy wykonać pomiary we wskazanych punktach obliczeniowych, określonych 

tabeli 6.3.7 (na elewacji zabudowy) oraz porównać wskazane wyniki. W analizie porealizacyjnej należy 

potwierdzić skuteczność ekranów wymienionych w rozdziale 6.3.3.2 i na tej podstawie określić czy są konieczne 

dodatkowe środki ochrony. Zgodnie z art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska 

na etapie analizy porealizacyjnej należy ocenić czy zastosowane środki ochrony przed hałasem są dostateczne 

i eliminują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W przypadku nie spełnienia 

standardów akustycznych, oraz braku innych środków technicznych ochrony przed hałasem, należy wskazać 

obszary ograniczonego użytkowania. 

Powietrze i klimat 

Ze względu na fakt, iż nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnych wielkości nie proponuje się działań 

monitoringowych. Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie również w sposób znaczący (tj. odczuwalnych 

przez człowieka) na zmianę elementów klimatu lokalnego. Z tego względu również nie proponuje się żadnych 

działań monitoringowych.  

Wody 

Rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 

poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, 
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lotniskiem lub portem (Dz. U., Nr 140, poz. 824) nie zobowiązuje zarządzającego drogą do wykonywania analiz 

wód pochodzących z odwodnienia drogi. 

Projektowany system odwodnienia oraz podczyszczania zanieczyszczonych spływów opadowych 

zapewni dotrzymanie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U., poz. 

1800). 

W celu ochrony środowiska wodno-gruntowego należy monitorować system odwodnienia zgodnie 

z zaleceniami zawartymi w rozdziale 6.2.3.2. 

Przyroda 

Nie przewiduje się konieczności prowadzenia monitoringu na etapie eksploatacji. 

Odpady 

Nie przewiduje się konieczności zastosowania monitoringu w trakcie fazy eksploatacji przedsięwzięcia. 

15. OPIS TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI 

Niniejszy raport oddziaływania na środowisko został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, w oparciu o liczne materiały źródłowe dotyczące terenu opracowania.  

Ocenę oddziaływania na środowisko analizowanej inwestycji w zakresie powietrza i hałasu 

przeprowadzono metodą symulacji matematycznych opartych na obowiązujących metodykach obliczeniowych 

(określonych w rozporządzeniach i normach), stosowanych standardowo przy tego typu inwestycjach.  

Ocenie podlegały również walory krajobrazowe, kulturowe, wartość przyrodnicza (roślinność, zwierzęta), 

wody powierzchniowe i podziemne oraz zasięg i wielkość oddziaływania inwestycji na te elementy środowiska. 

W tych przypadkach przyjęto za podstawę oceny metody porównawcze oraz obliczeniowe. W trakcie wizji 

lokalnej oceniono walory krajobrazowe i przyrodnicze. Analizowane prace obejmowały pas terenu 

znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.  

Trudności prognozowania przyszłych oddziaływań wynikają przede wszystkim z niedoskonałości modeli 

matematycznych oraz braku możliwości uwzględnienia wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na te 

oddziaływania. W tej sytuacji przyjmowano założenia upraszczające, kierując się zasadą przezorności – tj. 

uwzględniania bardziej niekorzystnych warunków. Wobec tego uzyskane wyniki mogą być obarczone pewnym 

błędem.  

Obowiązująca metodyka prognozowania (modelowania) zanieczyszczeń w zakresie hałasu drogowego i 

jakości powietrza atmosferycznego oraz zanieczyszczenia wód opiera się na prognozach ruchu drogowego. Od 

natężenia ruchu na danym odcinku drogi (z uwzględnieniem ich struktury rodzajowej) zależą więc m.in. 

wielkości zanieczyszczeń powietrza, wód opadowych czy emisja hałasu. Rzeczywiste oddziaływanie transportu 

drogowego może być sprawdzone w drodze szczegółowych badań i pomiarów wykonywanych w roku prognozy 

wraz z pomiarami rzeczywistego natężenia ruchu drogowego. Zmiany w natężeniu pojazdów, ich strukturze, 
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stanie technicznym czy jakości paliwa będą miały wpływ na zmniejszenie lub zwiększenie oddziaływania 

transportu samochodowego na poszczególne komponenty środowiska w sąsiedztwie analizowanej drogi.  

Dodatkowo stosowane modele obliczeniowe zanieczyszczeń powietrza tylko częściowo uwzględniają 

konfigurację terenu i jego zagospodarowanie (w wartościach szorstkości). Ponadto w okresie 

perspektywicznym mogą nastąpić zmiany w zagospodarowaniu obszaru sąsiedniego, które spowodują zmiany 

w szorstkości terenu.  

Na zanieczyszczenie spływów opadowych z dróg wpływa wiele różnorodnych czynników, w większości 

o charakterze losowym, takich jak: zanieczyszczenie powietrza, natężenie ruchu i rodzaj pojazdów, rodzaj 

nawierzchni drogi, ukształtowanie poboczy i użytkowanie terenów przyległych, zagospodarowanie drogi, pora 

roku, charakterystyka ilościowa i jakościowa opadu, charakterystyka spływu po powierzchni drogi oraz sposobu 

zimowego utrzymania drogi. Zastosowana metodyka nie uwzględnia oddzielnie ilościowego wpływu wszystkich 

poszczególnych czynników na stopień zanieczyszczenia spływów z drogi, lecz traktuje je w sposób całościowy.  

Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, iż nie stwierdzono znaczących i istotnych dla przedmiotu 

raportu braków w dostępnych informacjach dotyczących zarówno aktualnego stanu środowiska jak i 

planowanej inwestycji. 

16. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Informacje ogólne 

Przedmiotem opracowania jest analiza przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa układu drogowego wraz 

z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.” 

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę linii tramwajowej wraz z przebudową i budową układu 

drogowego od istniejącej Pętli w Brynowie w kierunku Osiedla Odrodzenia i dzielnicy Kostuchna. 

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę skomunikowania obszaru dzielnic południowych z centrum miasta oraz 

stanowić będzie alternatywne rozwiązanie dla wzmożonego ruchu samochodowego. Ponadto w ramach 

zadania przewiduje się budowę Węzła Przesiadkowego „Kostuchna” w celu uzyskania funkcji przesiadkowych 

z komunikacji indywidualnej na tramwajową w systemie Park&Ride oraz pomiędzy komunikacją zbiorową, 

autobusową i tramwajową. 

Zabytki i stanowiska archeologiczne 

W granicach inwestycji zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne AZP 99-47/12 – ślad osadnictwa 

datowany na epokę kamienia. Zaleca się po opracowanie szczegółowych informacji dotyczących zakresu robót 

budowlanych oraz związanych z tym zajętości terenów, wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

o opinię co do konieczności uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przede przy 

stanowiskach archeologicznych będących w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, czy też konieczności 

przeprowadzenia niezbędnych badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych. 



Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

  „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej  
od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.”  

 

190 
 

Odpady 

Podczas realizacji inwestycji powstaną głównie odpady: gleba i ziemia, odpady z rozbiórek, 

niesegregowane odpady komunalne, odpady opakowaniowe, sorbenty. 

Etap eksploatacji związany będzie ze stałym wytwarzaniem odpadów głównie o charakterze 

komunalnym. Wyjątek stanowią sytuacje awaryjne.  

Przy odpowiednio stosowanej gospodarce odpadami, zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym 

Raporcie nie przewiduje się uciążliwości w zakresie wytwarzania odpadów na etapie realizacji, eksploatacji 

oraz likwidacji przebudowywanej drogi. 

Hałas 

Źródłem hałasu na etapie realizacji inwestycji będą głownie prace wykonywane z wykorzystaniem 

ciężkiego sprzętu do prowadzenia prac ziemnych. Emisja hałasu w tym okresie będzie bardzo zróżnicowana w 

zależności od etapu prowadzonych prac, ale zgodnie z definicją instalacji i urządzeń, poziomy hałasu 

generowane przez mobilny sprzęt budowlany nie mogą być porównywane z dopuszczalnymi poziomami hałasu 

w środowisku określonymi rozporządzeniem. Wpływ inwestycji w fazie realizacji może być uciążliwy pod 

względem hałasu, jednak będzie on  krótkotrwały i odwracalny.   

Do oceny wpływu inwestycji na klimat akustyczny w fazie eksploatacji wykonano modele akustyczne dla 

dwóch wariantów (W1 i W2) w dwóch różnych perspektywach czasowych (rok 2023 oraz 2033). Dzięki 

wykonanym modelom, możliwe było wskazanie wariantu najbardziej korzystnego dla środowiska, czyli 

wariantu W1. 

W celu ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na klimat akustyczny oraz życie mieszkańców 

zaleca się wykonanie dodatkowych zabezpieczeń antyhałasowych, przedstawionych w rozdziale 6.3.3.2. 

Proponowane zabezpieczenia antyhałasowe zostały przedstawione w załącznikach graficznych Z1.1 –Z1.2. 

Na etapie eksploatacji należy po roku od oddania inwestycji do użytku wykonać analizę porealizacyjną. 

W analizie porealizacyjnej należy wykonać pomiary w punktach obliczeniowych na elewacji zabudowy z tabeli 

6.3.7. Wykonanie analizy porealizacyjnej pozwoli ocenić zasięg hałasu od wybudowanej drogi i linii 

tramwajowej, oceni skuteczność zaproponowanych zabezpieczeń antyhałasowych oraz w przypadku 

występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu wskaże konieczność wykonania dodatkowych 

zabezpieczeń. Zgodnie z art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska na etapie 

analizy porealizacyjnej należy ocenić czy zastosowane środki ochrony przed hałasem są dostateczne i eliminują 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W przypadku nie spełnienia standardów 

akustycznych, oraz braku innych środków technicznych ochrony przed hałasem, należy wskazać obszary 

ograniczonego użytkowania. 

Powietrze i klimat 

Wpływ realizacji inwestycji na stan jakości powietrza atmosferycznego będzie krótkotrwały 

i przejściowy. Związany będzie z substancjami emitowanymi podczas prac ziemnych oraz z emisją substancji 

powstających podczas spalania paliw w silnikach. 

Realizacja jak i eksploatacja inwestycji nie wymaga prowadzenia monitoringu jakości powietrza.  
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Prognozuje się, iż inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu jakości powietrza atmosferycznego. 

Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób znaczący (tj. odczuwalnych przez człowieka) na 

zmianę elementów klimatu lokalnego. 

Środowisko przyrodnicze, obszary objęte ochroną prawną (w tym obszary Natura 2000) oraz 

korytarze ekologiczne 

Środowisko przyrodnicze w otoczeniu planowanej inwestycji charakteryzuje się na części obszarów 

ograniczoną zasobnością i obniżoną różnorodnością ze względu na charakter i stopień zainwestowania w 

obrębie terenów zurbanizowanych ze względu na występującą tutaj presję antropogeniczną. Powoduje to, iż 

prognozowane oddziaływanie inwestycji będzie znacząco ograniczone. Inwestycja może potencjalnie 

negatywnie oddziaływać jednak na obszary chronione oraz ich najbliższe otoczenie: rezerwat przyrody: 

„Ochojec” oraz zespół przyrodniczo krajobrazowy: „Źródła Kłodnicy” natomiast przy zastosowaniu środków 

minimalizujących oddziaływanie to będzie ograniczone. 

Środowisko gruntowo – wodne 

Projektowany system odwodnienia oraz podczyszczania zanieczyszczonych spływów opadowych 

zapewni dotrzymanie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. poz. 

1800). 

Zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie wymaga się prowadzenia monitoringu wód opadowych.  

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego należy utrzymywać w sprawności technicznej system 

odwodnienia zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale 6.2.3.2. 



Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

  „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej  
od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.”  

 

192 
 

17. NAZWISKA OSÓB SPORZĄDZAJĄCYCH RAPORT 

Osoba uczestnicząca  

w sporządzeniu raportu 
Kontakt 

mgr Maciej Kaczmarski  

Dyrektor Projektów 

Tel.: (32) 743 79 22 

e-mail: maciej.kaczmarski@wyginternational.pl 

dr Patrycja Antoszczyszyn-Szpicka  

Z-ca Dyrektora Projektów 

Tel.: (32) 743 79 43 

e-mail: patrycja.antoszczyszyn-szpicka@wyginternational.pl 

mgr Karolina Zalewska  

Kierownik Projektów 

Tel.: (32) 743 79 27 

e-mail: karolina.zalewska@wyginternational.pl 

mgr inż. Beata Knieć 
Tel. (32) 743 58 17 

e-mail: beata.kniec@wyginternational.pl 

inż. Marta Lorenc 
Tel. (32) 743 79 38 

e-mail: marta.lorenc@wyginternational.pl 

mgr Klaudia Wala 
Tel. (32) 743 79 44 

e-mail: klaudia.wala@wyginternational.pl 

inż. Kacper Tondera 
Tel. (32) 743 79 33 

e-mail: kacper.tondera@wyginternational.pl 

mgr inż. Paulina Cudak 
Tel. (32) 743 79 29 

e-mail: paulina.cudak@wyginternational.pl 

mgr inż. Karolina Obara 
Tel. (32) 743 79 31 

e-mail: karolina.obara@wyginternational.pl 

mgr inż. Marek Skórski  
Tel.: (32) 743 79 27 
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18.  ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO 

SPORZĄDZENIA RAPORTU 

Spis aktów prawnych 

1. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory (DzU L. 206/7 z 22 VII 1992) z późn. zm.; 

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa (DzU L. 20/7 z 26 I 2010); 

3. Ustawa 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 (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2016 r. poz.353 z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1987). 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 

poz. 1923). 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz. 1800). 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.  poz. 112). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005, Nr 

263, poz. 2202 z późn. zm.). 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 

z późn. zm.). 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. 

U. z 28.12.2016 r., poz. 2183). 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

grzybów (Dz. U. z 16.10.2014 r., poz. 1408). 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 

(Dz. U. 2014, poz. 1409). 

13. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków 

zwierząt łownych (Dz.U. 2005 nr 45 poz. 433, z późn. zm.). 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 71). 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie stref, w których dokonuje 

się oceny jakości powietrza (Dz.U. z 2012 poz. 914). 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16 poz. 87). 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031). 
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