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1 WSTĘP 

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. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Katowicach i Tramwaje Śląskie. 

Celem raportu jest określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na ludzi i poszczególne elementy 

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

minimalizujących ewentualne negatywne oddziaływanie. 

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.4240.42.2016.KC.9) o konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), planowane 

przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisku, 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, 

 § 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, 
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 § 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). 

2 OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu  

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

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

i dzielnicy Kostuchna. 

Analizowana inwestycja znajduje się na terenie miasta Katowic. 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.  

2.2 Charakterystyka przedsięwzięcia 

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 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; 
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 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. 

3 WARUNKI UŻYTKOWANIA TERENU W FAZIE BUDOWY 

I EKSPLOATACJI 

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 masowych 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; 
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 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 oraz entomologa celem wykluczenia zasiedlenia wycinanych drzew 

i krzewów przez objęte ochroną prawną gatunki ptaków 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 

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); 

 zapewnienie nadzoru przyrodniczego inwestycji – 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. 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 (herpetologiczne) oraz stosowne doświadczenie; 

 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); 

 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, 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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. 

4 ANALIZA 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; 
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 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; 

 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. 

5 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA 

5.1 Metoda oceny wpływu na środowisko gruntowo-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 bezpośrednim jego sąsiedztwie (50 m od granicy pasa 

drogowego). 

5.2 Metoda prognozowania 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. 

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. 

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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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.  

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 z ruchu szynowego oraz ruchu kołowego wykorzystano metody obliczeniowe 

zalecane w ramach Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 

odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, w szczególności na potrzeby 

sporządzania map akustycznych. 

Do oceny emisji hałasu z ruchu szynowego użyto holenderskiej metody obliczeniowej RMR 

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

Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer”. Do oceny emisji hałasu z ruchu drogowego użyto 

francuskiej metody obliczeniowej „NMPB – Routes – 96 (SETA-CERTU-LCPC-CSTB)”, określonej w „Arrêté du 

5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6”. Obliczenia 

przeprowadzono w programie CadnaA 2017, w którym zaimplementowano powyższe metody oceny. 

5.3 Metoda prognozowania zanieczyszczeń do powietrza 

Do wykonania prognozy emisji zanieczyszczeń przebudowywanej drogi do powietrza wykorzystano 

następujące akty prawne: 

 rozporządzenie 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),  

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

substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031).  
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5.4 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.  

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. 

Podstawy prawne dokonanej oceny 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, 

z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 2183); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408). 

6 OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA 

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, 

 ograniczenie dostępności do środków komunikacji zbiorowej poprzez niedostosowanie przystanków do  

 wzrost emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, 

 uszkodzenia zawieszenia pojazdów wywołane złym stanem nawierzchni, 

 wzrost kosztów eksploatacji pojazdów. 



Streszczenie Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  

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

 
  

 

12 
 

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. 

Warianty inwestycyjne 

W celu przeprowadzenia analiz planowany przebieg linii tramwajowej został podzielony na odcinki i 

warianty. Do prac studyjnych wyznaczono 5 wariantów przebiegu linii tramwajowej wg poniższego opisu: 

 Wariant 1 – Odcinek A +Wariant 2UM+OdcinekB+Wariant 3AUM+Odcinek C. 

 Wariant 2 – Odcinek A +Wariant 2 UM +Odcinek B +Wariant 3BUM+Odcinek C. 

 Wariant 3 – Odcinek A +Wariant 2 UM +Odcinek B +Wariant 4BUM+Odcinek C. 

 Wariant 4 – Odcinek A +Wariant 2 UM +Odcinek B +Wariant 4AUM+Odcinek C. 

 Wariant 5 – Odcinek A +Wariant 2UM+Odcinek B +Wariant 4AUM+Odcinek D – 

wariant preferowany. 

Szczegółowy opis rozwiązań projektowych w wariantach przedstawiono w Raporcie oddziaływania na 

środowisko. 

7 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ŚRODOWISKA ORAZ 

PROGNOZOWANEGO ODDZIAŁYWANIA WARIANTU 

INWESTYCYJNEGO WRAZ Z OKREŚLENIEM DZIAŁAŃ 

OCHRONNYCH 

7.1 Powierzchnia ziemi i gleby 

Stan istniejący 

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

jest w granicach mezoregionu Wyżyna Katowicka. 

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, 
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Prognozowane oddziaływania 

Na etapie realizacji inwestycji oddziaływanie na powierzchnię ziemi oraz glebę ograniczy się do pasa 

drogowego, miejsc przeznaczonych pod zaplecze budowy, bazy materiałowo-magazynowe, parking maszyn, 

a także drogi dojazdowe do zaplecza budowy. 

Faza realizacji inwestycji może spowodować zarówno trwałe jak i czasowe zajęcie pasa terenu. Trwałe 

zajęcie terenu związane będzie z koniecznością budowy nowej infrastruktury drogowej i tramwajowej. 

Natomiast zajęcie czasowe związane będzie z zapleczem budowy. 

W trakcie realizacji inwestycji może dojść do zanieczyszczenia gruntów substancjami niebezpiecznymi 

dla środowiska w wyniku wycieków substancji ze źle konserwowanych lub wadliwie eksploatowanych maszyn 

i urządzeń. 

Po zakończeniu prac budowlanych oddziaływania na powierzchnię ziemi ustaną, dlatego też mimo 

zakresu prac przewidującego roboty ziemne i rozbiórkowe nie zostaną spowodowane istotne negatywne 

trwałe oddziaływania na powierzchnię ziemi. 

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. 

Działania ochronne 

W celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu realizacji inwestycji na powierzchnię ziemi i gleby 

należy podjąć działania związane przede wszystkim z minimalizacją zajętości terenu oraz odpowiednią 

lokalizacją i zabezpieczenie zaplecza budowy, w tym: składów materiałów, parku maszyn i miejsc 

magazynowania odpadów. Pozostałe działania mające na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na 

powierzchnię ziemi, w tym glebę zostały szczegółowo przedstawione w treści raportu. 

Minimalizacja negatywnego wpływu użytkowania drogi na gleby wiąże się głównie z utrzymaniem 

w sprawności technicznej systemu odwodnienia, z systematycznym usuwaniem skutków ewentualnej awarii 

oraz stosowaniem środków do zimowego utrzymania dróg o składzie chemicznym możliwie najmniej 

uciążliwym dla środowiska. 

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

przedsięwzięcia. 

7.2 Wody powierzchniowe i podziemne 

Stan istniejący 

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. 
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Sieć hydrograficzna analizowanego obszaru jest uboga. W rejonie projektowanej linii tramwajowej 

brak jest zbiorników wodnych. 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych 

(JCWP) Kłodnica do Promnej (bez) (kod PLRW60006116159) oraz Mieczna (kod PLRW20006211889). 

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

W granicach przedmiotowego zakresu inwestycji nie stwierdzono występowania obszarów wodno-

błotnych. 

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się poza obszarami zagrożenia powodziowego. 

Analizowany teren inwestycji położony jest w granicach JCWPd 129 oraz 145.   

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

Przedmiotowy teren znajduje się poza terenami zagrożonymi wystąpieniem podtopień. 

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.  

Prognozowane oddziaływania 

Faza realizacji inwestycji może spowodować następujące formy oddziaływań na środowisko wodne: 

1 Potencjalne zanieczyszczenie wód substancjami niebezpiecznymi w wyniku: 

 wycieku substancji ze źle konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urządzeń 

i samochodów, 

 wypłukiwania substancji niebezpiecznych z terenu prowadzonych prac oraz zaplecza budowy 

przez wody opadowe i ich dopływ do wód powierzchniowych, 

 przenikania szkodliwych substancji do wód podziemnych. 

2 Potencjalne zmiany stosunków wodnych wywołane: 

 zaburzeniem spływu powierzchniowego na skutek zmiany ukształtowania terenu, 

 koniecznością odwodnienia wykopów. 

Działania ochronne 

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. 

Minimalizacja negatywnego wpływu użytkowania drogi na środowisko wodne wiąże się głównie 

z utrzymywaniem w sprawności technicznej systemu odwodnienia, w tym w szczególności, 

 z usuwaniem ewentualnych skutków poważnej awarii wywołanej np. wyciekiem substancji szkodliwych 

dla środowiska w wyniku wypadku samochodowego, 

 ze stosowaniem środków o składzie chemicznym możliwie najmniej uciążliwym dla środowiska. 
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7.3 Klimat akustyczny 

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.  

Dla miasta Katowic obowiązuje Program ochrony środowiska przed hałasem, w którym to 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.  

Wśród działań ochronnych wymienia się m.in. budowę ekranów akustycznych czy ograniczenie ruchu 

ciężkiego w rejonach mieszkalnych. 

Prognozowane oddziaływania 

Etap budowy będzie związany z emitowaniem hałasu powstałego na skutek prowadzenia prac 

budowlanych. W aspekcie akustycznym, wszystkie stosowane na tym etapie maszyny stanowić będą źródła 

dźwięku powodujące emisję hałasu do otoczenia. Wielkość i zasięg emitowanego hałasu związanego z 

prowadzonymi pracami budowlanymi, będzie uzależniony od rodzaju i liczby użytego sprzętu. Na wielkość 

zasięgu oddziaływania akustycznego oprócz rodzaju i liczby źródeł hałasu duży wpływ ma również czas 

trwania prac budowlanych. Przy odpowiedniej organizacji pracy oraz stosowaniu nowoczesnych stosunkowo 

cichych maszyn budowlanych uciążliwość wynikająca z prowadzenia robót będzie istotna, ale o charakterze 

lokalnym, oraz krótkotrwała i odwracalna.  

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. 

W wyniku przeprowadzonych analiz przedstawiono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na 

budynkach mieszkalnych usytuowanych wzdłuż nowego układu torowego i drogowego.  Najbardziej 
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korzystnym wariantem jest wariant realizacyjny W1, który poprawi jakość podróży mieszkańców miasta oraz 

skróci jej czas. Projektowana droga oraz linia tramwajowa w tym wariancie nie przebiega bezpośrednio przez 

osiedla mieszkalne, jest poprowadzona bokiem, przy terenach zielonych, dzięki czemu wpływ nowej 

inwestycji na klimat akustyczny pobliskich terenów nie będzie tak duży jak dla wariantu W2. W wariancie W2 

kilometraż, na którym występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych 

jest równy 4,785, natomiast dla wariantu W1 kilometraż z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu 

wynosi 3,230. 

W celu nie przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu na budynkach mieszkalnych wzdłuż 

analizowanego odcinka zaproponowano wykonanie zabezpieczeń antyhałasowych. Dokładna lokalizacja 

zabezpieczeń została przedstawiona w załącznikach graficznych Z1.1 – Z1.2. Wśród proponowanych 

zabezpieczeń jest wykonanie cichej nawierzchni drogi i cichego torowiska oraz wykonanie ekranów 

akustycznych o właściwościach pochłaniających od strony planowanej inwestycji i właściwościach 

odbijających od strony terenów chronionych. 

7.4 Powietrze atmosferyczne 

Podczas prac budowlanych wykonywanych w związku z realizacją omawianej inwestycji, do atmosfery 

emitowane będą substancje pyłowe oraz gazowe. Podstawowym źródłem emisji substancji do powietrza 

będą silniki pojazdów i maszyn wykorzystywanych przy budowie tj. koparki, ładowarki, spychacze, dźwigi, 

mobilne agregaty prądotwórcze, mobilne sprężarki, samochody transportujące materiały budowlane oraz 

wiele innych urządzeń. Maszyny tego rodzaju są napędzane olejem napędowym i powodują emisję 

produktów spalania tego paliwa.  

W miejscu prowadzenia robót wystąpi emisja pyłu, związana z wykonywaniem prac ziemnych, jak 

również z transportem materiałów sypkich otwartymi ciężarówkami. Wielkość emisji w tym przypadku zależy 

od właściwości materiału (tj. rozdrobnienie, wilgotność), prędkości jazdy oraz innych czynników np. wielkość 

napełnienia skrzyni ładunkowej.  

Emisja substancji występująca w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzana do środowiska 

w sposób niezorganizowany, a czas jej wprowadzania będzie ograniczony do czasu prowadzenia prac 

budowlanych. Ponadto prace związane z fazą budowy powodują występowanie jedynie oddziaływań 

czasowych bezpośrednio związanych z fazą realizacji inwestycji, nie mają, więc większego znaczenia w 

dłuższym horyzoncie czasowym.  

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 
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drogowego może dojść w wyniku emisji pyłów pochodzącej z: tarcia kół o nawierzchnię, zużywania się 

okładzin hamulcowych. Emisja ta ma charakter bezpośredni. 

7.5 Gospodarka odpadami 

Na etapie realizacji inwestycji źródłem odpadów będą: 

 rozbiórka elementów istniejącego zagospodarowania terenu, 

 roboty ziemne (wykopy, budowa nowych sieci uzbrojenia), 

 przebudowa i budowa nawierzchni drogowych i tramwajowych, 

 przebudowa i budowa obiektów inżynierskich, 

 wycinka drzew i krzewów, 

 opakowania po wykorzystanych materiałach, 

 przebudowa infrastruktury technicznej,  

 zaplecza budowy (odpady komunalne i komunalno podobne). 

W fazie eksploatacji przewiduje się powstawanie odpadów związanych z funkcjonowaniem obiektów 

kubaturowych, urządzeń zapewniających sprawne funkcjonowanie dróg i linii tramwajowej (oświetlenie, 

urządzenia odwadniające) oraz obiektów powiązanych technologicznie. 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. 

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. 

Oddziaływanie powstających odpadów na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji ma charakter 

stały będący wynikiem użytkowania analizowanego terenu. 
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7.6 Walory Krajobrazowe 

Analizowana inwestycja znajduje się na terenie miasta Katowic. 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.  

Pod względem charakteru krajobrazu teren planowanej inwestycji można podzielić na dwie zasadnicze 

części: tereny zabudowane oraz terenu 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. 

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).  

7.7 Zabytki i krajobraz kulturowy 

Stan istniejący 

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.  

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

chronione przeprowadzono inwentaryzację istniejących zasobów oraz ocenę stanu istniejącego 

z identyfikacją bezpośrednich kolizji i miejsc wrażliwych. 

Prognozowane oddziaływania 

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje bezpośrednio z zabytkami ujętymi w gminnej ewidencji 

zabytków. 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 
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miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, lub 

gdy nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Przy realizacji inwestycji winny być przestrzegane zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. 

7.8 Środowisko przyrodnicze 

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 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. Tereny leśne fragmentowane przez 

planowane przedsięwzięcie w wariancie preferowanym (inwestycyjnym) 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 jedynie 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 masowym o 

charakterze obszarowym, z uwagi na łączną docelową szerokość projektowanego pasa torowo-drogowego 

do ok. 19-20 m). Tereny otwarte porasta natomiast przede wszystkim roślinność antropogeniczna z klasy 

Artemisietea vulgaris. 

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 oraz ssaków. 

Korytarze ekologiczne kolidujące z planowaną inwestycją 

Elementy powiązań ekologicznych rangi regionalnej i lokalnej fragmentowane przez planowaną 

inwestycję w wariancie preferowanym (inwestycyjnym): 

1. obszar węzłowy sieci korytarzy teriologicznych dużych ssaków kopytnych „Lasy Murckowskie” – 

bezpośrednia kolizja i fragmentacja w strefie brzeżnej obszaru węzłowego, kolizja na odcinku ok. 1,0 

km; 

2. 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); 
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3. korytarz spójności obszarów chronionych znaczenia krajowego „Ślepiotka-Kłodnica” (spełniający również 

rolę istotnego na przedmiotowym obszarze korytarza o randze lokalnej) – bezpośrednia kolizja i 

fragmentacja w strefie styku korytarza z obszarem rezerwatu przyrody „Ochojec”, kolizja na odcinku ok. 

200 m. 

Prognozowane oddziaływania 

Przewidywane oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na uwarunkowania przyrodnicze w jego 

otoczeniu na etapie realizacji obejmować będą: 

 konieczność przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowanymi rozwiązaniami 

projektowymi, przy czym przewiduje się prowadzenie również masowych 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 

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 
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(koparko-ładowarki, walce, w tym przede wszystkim walce wibracyjne, itp.) oraz ciężkich pojazdów 

ciężarowych. 

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 (por. podrozdział 2.2 

niniejszej Karty). Dodatkowymi czynnikami, które przyczynią się do wystąpienia negatywnego oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia w fazie eksploatacji wariantu preferowanego (inwestycyjnego) na zasoby 

środowiska przyrodniczego są zidentyfikowane kolizje z siecią regionalnych i lokalnych korytarzy 

ekologicznych, a także bliskie sąsiedztwo rezerwatu przyrody „Ochojec” w Katowicach. Przebieg wariantu 

preferowanego (inwestycyjnego) w związku z powyższym należy uznać za niekorzystny pod względem 

przewidywanych oddziaływań na zidentyfikowane zasoby środowiska przyrodniczego, w tym na sieci 

powiązań ekologicznych oraz obszary objęte ochroną prawną, również w odniesieniu do fazy eksploatacji 

planowanej inwestycji. 

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); 

Działania ochronne 

Etap 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 
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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 masowych 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 oraz entomologa celem wykluczenia zasiedlenia wycinanych drzew 

i krzewów przez objęte ochroną prawną gatunki ptaków 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 
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; 
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 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); 

 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; 

 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; 
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 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. 

Etap eksploatacji przedsięwzięcia 

 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; 

 systematycznie będzie czyszczona droga; 

 systematycznie będzie oczyszczany zastosowany system odwodnienia; 

 nawierzchnia jezdni i torowisko będzie utrzymywana w należytym stanie technicznym. 

7.9 Obszary chronione w tym obszary Natura 2000 

Stan istniejący 

W toku wykonanej analizy stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie w wariancie preferowanym 

(inwestycyjnym) nie koliduje z żadnym obszarem objętym ochroną na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (bliskie sąsiedztwo rezerwatu przyrody „Ochojec”). W strefie przewidywanego 

oddziaływania przedsięwzięcia jest zlokalizowana też inna forma ochrony obszarowej, nie podlegająca jednak 

kolizji bezpośredniej z przebiegiem planowanej inwestycji (zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Źródła 

Kłodnicy”). 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 przedstawiono w Załączniku mapowym nr 6.9.1 do raportu. 
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Prognozowane oddziaływania 

Jak zaznaczono w rozdziale 6.9.1 raportu, ze względu na zidentyfikowane 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 potencjalnego wystąpienia negatywnego oddziaływania. 

Będzie to możliwość wystąpienia 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 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). 

W fazie eksploatacji negatywne oddziaływania będą polegać na możliwości 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. 

Działania ochronne 

W fazie realizacji planowanej inwestycji należy stosować się do następujących działań 

minimalizujących w obszarze całości środowiska przyrodniczego.: 

 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; 

 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; 

 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 
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zastosowaniem tzw. oszalowania pni drzew znajdujących się na linii bezpośrednio sąsiadującej ze 

strefą objętą pracami wycinkowymi; 

 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. 

Ze względu na znacznie ograniczony zakres negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

na obszary objęte ochroną prawną na etapie eksploatacji inwestycji odstąpiono od wskazywania 

autonomicznych działań ochronnych dedykowanych minimalizacji oddziaływań na obszary ochronione. 

8 RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 

Zgodnie z art.3 Prawa Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519) poważna awaria 

to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, 

magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, 

prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub 

powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Ze względu na brak stałych przewozów towarów niebezpiecznych na przedmiotowej drodze możliwa 

jest wyłącznie awaria o bardzo małym zasięgu i niewielkich skutkach. 

9 TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

Ze względu na położenie, skalę inwestycji oraz zasięg oddziaływań, realizacja przedmiotowego 

przedsięwzięcia, nie ujawni się w postaci negatywnego oddziaływania na środowisko poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

10 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 torowy i drogowy.  

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. 
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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. 

11 WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA 

Rekomendowany tym samym najkorzystniejszy przez wnioskodawcę wariant wskazany został jako 

optymalny w aspekcie ochrony środowiska, gdyż zapewnia uzyskanie oczekiwanych celów użytkowych oraz 

minimalizację niekorzystnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi. 

12 OKREŚLENIE 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. 

13 ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 

ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Podczas realizacji planowanej inwestycji, pomimo zaproponowanych rozwiązań technicznych 

przyjętych w niniejszej dokumentacji, zmierzających 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. 
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14 OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

(ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, 

SKUMULOWANE KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, 

STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA) 

14.1 Oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia. 

Ze względu na sposób oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko można wyróżnić 

oddziaływania: 

1. bezpośrednie – hałas drogowy, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego spalinami 

samochodowymi, emisja odpadów, emisja zanieczyszczonych wód opadowych, zagrożenie wypadkami 

drogowymi; 

2. pośrednie – zrzut substancji niebezpiecznych w wyniku poważnej awarii, emisja zanieczyszczeń do 

powietrza; 

3. 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; 

4. długoterminowe – hałas drogowy oraz ruch pojazdów, w tym powodowany przez nie efekt barierowy 

względem możliwości migracji zwierząt, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego spalinami 

samochodowymi, emisja odpadów, emisja zanieczyszczonych wód opadowych; 

5. średnioterminowe – potencjalne zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego. 

14.2 Oddziaływania wynikające z wykorzystania zasobów środowiska 

W fazie realizacji pobór wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii będzie wiązał się wykonaniem 

robót budowlanych. 

W stanie obecnym brak jest możliwości jednoznacznego określenia zużycia energii, paliw 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. 

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; 
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 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. 

 energii elektrycznej – na cele trakcyjne oraz na potrzeby oświetlenia. Zużycie energii elektrycznej 

uzależnione będzie od natężenia ruchu tramwajów.  

14.3 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. 

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. 

W przypadku inwestycji liniowych oddziaływanie skumulowane w zakresie dróg i torowisk może 

wystąpić w przypadku ich skrzyżowania się bądź przebiegu równoległego w przypadku gdy znajdują się one 

w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia. Oddziaływanie skumulowane może występować 

od dróg i linii kolejowych, które są w bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji. Blisko planowanej inwestycji 

występuje droga krajowa DK81 oraz linie kolejowe nr 142, 139, 652, 653 oraz 706. 

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 
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zbiorników bezodpływowych oraz sukcesywnym ich opróżnianiu powstające w fazie realizacji ścieki bytowe 

nie będą stanowić bezpośredniego zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. 

Użytkowanie drogi związane będzie z powstawaniem zanieczyszczonych spływów deszczowych 

i roztopowych (patrz rozdział 6.2.2.2 Raportu OOŚ). 

Emisja zanieczyszczeń powietrza i klimat 

W fazie realizacji inwestycji oddziaływanie na stan jakości powietrza wiązać się będzie przede 

wszystkim z substancjami emitowanymi podczas prac ziemnych oraz w wyniku spalania paliw w silnikach 

maszyn budowlanych. Oddziaływanie to należy zaliczyć do krótko oraz średnioterminowych i ma charakter 

przejściowy. 

W fazie eksploatacji nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na jakość 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. 

15 PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Proponowany zakres działań monitoringowych 

Hałas 

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. 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. 

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. 
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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, lotniskiem 

lub portem (Dz. U. 2011, Nr 140, poz. 824) nie zobowiązuje zarządzającego drogą do wykonywania analiz 

wód pochodzących z odwodnienia drogi. 

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.  

W fazie realizacji inwestycji nie proponuje się monitoringu emisji jak i jakości powietrza czy klimatu.  

Przyroda 

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji zaleca się prowadzenie nadzoru przyrodniczego 

(herpetologicznego), którego zadaniem będzie kontrola placu budowy oraz uwalnianie zwierząt uwięzionych 

w wykopach, koleinach, itp., w tym zwłaszcza płazów. 

Nie przewiduje się natomiast konieczności prowadzenia monitoringu na etapie eksploatacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia. 

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, 
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czy też konieczności przeprowadzenia niezbędnych badań konserwatorskich, architektonicznych lub 

archeologicznych. 

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 

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. 
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Realizacja jak i eksploatacja inwestycji nie wymaga prowadzenia monitoringu jakości powietrza.  

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 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 na obszary chronione: rezerwat przyrody: „Ochojec: oraz zespół przyrodniczo krajobrazowy: 

„Źródła Kłodnicy”. 

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. 


