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STRESZCZENIE W JEZYKU NIETECHNICZNYM 

 Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę nowego odcinka drogi, o kategorii drogi 

wojewódzkiej, znajdującej się w ciągu drogi wojewódzkiej (DW) nr 794 relacji Kraków-

Koniecpol, stanowiącej zachodnią obwodnicę dla miejscowości Zielonki. Wybudowany 

fragment zmieni przebieg drogi wojewódzkiej nr 794 na odcinku od włączenia na terenie 

gminy Zielonki (w zależności od wybranego wariantu) do skrzyżowania z ul. Pachońskiego w 

Krakowie. Przewiduje się także budowę nowego fragmentu drogi stanowiącego połączenie 

projektowanej inwestycji z ulicą Zygmunta Glogera (równoległego do ul. Malinowej). 

Projektowane przedsięwzięcia dowiązuje się do projektowanej Północnej Obwodnicy 

Krakowa (POK).  W miejscach połączeń z istniejącymi drogami przewiduje się budowę 

skrzyżowań skanalizowanych z wydzielonymi pasami do skrętu oraz budowę wysp 

dzielących na pozostałych wlotach, bądź budowę rond.  Zostaną wybudowane również drogi 

serwisowe wzdłuż projektowanej obwodnicy, drogi łączące drogi lokalne w celu obsługi 

ruchu lokalnego. Dodatkowo zostaną wybudowane obiekty inżynierskie w postaci estakad i 

przepustów. Inwestycja przewiduje także budowę chodników na terenach zurbanizowanych. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Małopolskiego reprezentowany przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków.  

 W ramach inwestycji przewiduje się budowę nowej drogi jedno- lub dwujezdniowej 

(w zależności od wariantu i odcinka drogi) klasy G (droga główna) wraz z budową 

skrzyżowań skanalizowanych, z wydzielonymi pasami do skrętu oraz budowę wysp 

dzielących na pozostałych wlotach bądź budowę rond i przebudowę skrzyżowań z istniejącą 

siecią dróg.  Planowana inwestycja obejmuje: 

− budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 794 - klasy G, 

− budowę nowego odcinka drogi lokalnej, stanowiącej połączenie projektowanej 

inwestycji z istniejącą obecnie drogą wojewódzką nr 794 (ul. Zygmunta Glogera), 

− przebudowę i budowę skrzyżowań z drogami przecinającymi budowaną obwodnicę, 

− budowę obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady, przepusty), w tym 

wiaduktu nad linią kolejową nr 95 Kraków Mydlniki - Kraków Podłęże, 

− budowę dróg dojazdowych (wewnętrznych) do obsługi przyległego terenu, 

− budowę urządzeń zmniejszających oddziaływanie projektowanej inwestycji na 

otaczające środowisko (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt), 

− przebudowę i budowę urządzeń infrastruktury technicznej, 
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− montaż elementów użytkowych (barier, osłon przeciwolśnieniowych, znaków 

drogowych, oświetlenia). 

Na etapie projektowym przyjęto łącznie 3 możliwe warianty przebiegu obwodnicy, 

różniące się trasą przebiegu. Wszystkie trzy warianty mają wspólny początkowy odcinek 

długości około 3,1 km w ramach tzw. Trasy Wolbromskiej, od skrzyżowania 

z ul. Pachońskiego do planowanego skrzyżowania z węzłem planowanej Północnej 

Obwodnicy Krakowa. Trasa obwodnicy zaczyna się w mieście Krakowie włączeniem do ul. 

Pachońskiego. Dalej przebiega na północny zachód, po nowym śladzie, przecinając ulice 

Szymona Zimorowicza, Jasną, w kierunku linii kolejowej nr 95. Przecina linię kolejową, ulice 

Rybałtowską i Piaszczystą, i dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim do 

projektowanego węzła z włączeniem do ul. Glogera. Pod uwagę brane są dwa warianty tego 

węzła: 

- Wariant a – skrzyżowanie zwykłe, 

- Wariant b – skrzyżowanie z wydzielonym pasem dla pojazdów skręcających w lewo 

z ul. Glogera. 

W początkowym etapie analiz (przedstawionych w ramach karty informacyjnej 

przedsięwzięcia) rozpatrywano od tego miejsca 3 warianty przebiegu inwestycji: 

- wariant 1 – „zielony” – długości około 3,9 km, 

- wariant 2 – „pomarańczowy” – długości około 4,8 km, 

- wariant 3 – „niebieski” – długości około 5,8 km. 

Badania i analizy, których dokonywano na potrzeby niniejszego raportu odnoszą się 

częściowo do wstępnej koncepcji przebiegu trzech wariantów od skrzyżowania z łącznikiem 

z ul. Glogera. Jednak w związku z dynamicznie postępującymi zmianami 

w zagospodarowaniu terenu (głownie rozwój zabudowy mieszkaniowej) utraciły one realną 

możliwość realizacji, dlatego przyjęto na tym odcinku (od połączenia z ul. Glogera do 

skrzyżowania z Północną obwodnicą Krakowa) także wspólny przebieg wszystkich trzech 

wariantów.  

Planowany przebieg inwestycji zlokalizowany jest dalej między liniami wysokiego 

napięcia, pomiędzy ul. Lawendową/Na Popielówkę i ul. Na Piaski/Długopolską, przecinając 

ul. Malowniczą, Złote Piaski. Przechodzi na druga stronę linii wysokiego napięcia i dochodzi 

do ul. Długopolskiej/Pękowickiej. Włącza się do węzła drogowego Północnej Obwodnicy 

Krakowa za pośrednictwem ronda (wg koncepcji POK). Dalej, w obrębie węzła POK 

przebiega wiaduktem w kierunku północnym lub północno-zachodnim (w zależności od 
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wariantu). Od tego miejsca (w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Pękowicką) planowana 

inwestycja rozpatrywana była w trzech wariantach: 

-w wariancie 1 (tzw. zielonym) trasa przebiega głównie przez łąki i pola uprawne, 

w minimalnym stopniu ingerując w istniejącą zabudowę. Omija fort Pękowice po wschodniej 

stronie, krzyżuje się z ul. Jurajską (ul. Rzyczyska) w Pękowicach (projektowane rondo) 

i przecina rzekę Białuchę (Prądnik) projektowanym mostem. Następnie przebiega łagodnym 

łukiem w kierunku północno-zachodnim, przecinając ul. Na Łąki. Włącza się do DW 794 (ul. 

Krakowskie Przedmieście) w okolicach skrzyżowania z ul. Nad Strugą. Wariant 

poprowadzony jest niemal w całości w korytarzu zarezerwowanym pod obwodnicę 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;  

- w wariancie 2 (tzw. pomarańczowym) przebiega w kierunku północno-wschodnim, 

przez grunty zadrzewione, nieużytki i pola uprawne, omija fort Pękowice po wschodniej 

stronie i przecina rzekę Białuchę (Prądnik) projektowanym mostem na skrzyżowaniu 

z ul.Rzyczyska. Następnie łagodnym łukiem przebiega w kierunku północno-zachodnim, 

przecinając ul. Na Łąki włącza się do DW 704 (ul. Krakowskie Przedmieście) w okolicach 

skrzyżowania z ul. Nad Strugą. Trasa obwodnicy w tym wariancie przebiega głównie przez 

użytki zielone, pola uprawne i nieużytki, w minimalnym stopniu ingerując w istniejącą 

zabudowę. Wariant nie pokrywa się z korytarzem zarezerwowanym pod obwodnicę 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.Warianty 1 i 2 mają wspólny 

koniec w ciągu DW 794 

- w wariancie 3 (tzw. niebieskim) kieruje się na północny zachód, przechodzi estakadą 

nad drogą do Pękowic (ul. Jurajska), omija od zachodu fort Tonie i łukiem, w kierunku 

północno-wschodnim omija Pękowice. Przecina ul. Ojcowską w Pękowicach i kieruje się 

w stronę doliny Prądnika. Przechodzi wiaduktem/mostem nad ul. Galicyjską i rzeką Białuchą 

(Prądnik). Zakończenie trasy zlokalizowano na istniejącym skrzyżowaniu DW 794 z drogą do 

Giebułtowa (ul. Podwikle). Trasa obwodnicy przebiega głównie przez łąki i pola uprawne, 

w minimalnym stopniu ingeruje w istniejącą zabudowę. Trasa wariantu różni się od 

poprzednich wariantów. Omija fortyfikacje „Twierdzy Kraków” po zachodniej stronie, 

przechodzi przez Wzgórze Pękowickie i przecina rzekę Białuchę (Prądnik) projektowanym 

mostem. Wariant odbiega od korytarza zarezerwowanego pod obwodnicę w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. 

Na odcinku od początku proj. odcinka do węzła drogowego „Zielonki” zastosowano 

przekrój drogowy dwujezdniowy, natomiast na dalszym odcinku w stronę północną, do 

włączenia do istniejącej drogi wojewódzkiej DW 794 przekrój jednojezdniowy. 
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 W niniejszym raporcie określono wpływ każdego z wariantów realizacji 

przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska oraz przedstawiono zalecenia 

mające na celu zminimalizowanie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje, 

w zależności od wybranego wariantu, następujące działania: 

• organizację zaplecza budowlanego, 

• zabezpieczenie i przebudowę infrastruktury technicznej, 

• wycinkę drzew i krzewów, 

• wyburzenia budynków, 

• rozebranie istniejących nawierzchni w miejscach skrzyżowań z nową drogą, 

• roboty ziemne, 

• realizację odwodnień, 

• budowę obiektów inżynierskich, 

• budowę konstrukcji jezdni, 

• roboty nawierzchniowe, 

• budowę ekranów akustycznych, 

• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

• nasadzenia zieleni, 

• prace wykończeniowe (humusowanie terenów przeznaczonych pod zieleń, obsianie 

trawą), 

• prace porządkowe i likwidacyjne zaplecza budowlanego. 

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych obliczeń i symulacji planowana obwodnica 

w przypadku każdego z analizowanych wariantów nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać 

na środowisko pod względem emisji substancji zanieczyszczających do powietrza. 

Przeprowadzone symulacje rozprzestrzeniania hałasu wykazały przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu hałasu, zwłaszcza w porze nocnej. Jednak zastosowania środków 

minimalizujących w postaci ekranów akustycznych spowoduje obniżenia jego poziomu, do 

dopuszczalnego przepisami prawa. Z przeprowadzonych analiz i obliczeń wynika, że 

eksploatacja analizowanej drogi nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska gruntowo – 

wodnego, pod warunkiem należytego (przewidzianego w niniejszym raporcie) prowadzenia 

gospodarki wodami opadowymi oraz odpadami. Powstałe odpady będą zbierane w sposób 

selektywny przez wyspecjalizowane podmioty i gromadzone w wwyznaczonych miejscach. 

Odcieki z drogi będą ujmowane w sposób zorganizowany projektowanym systemem 

odwodnienia. Planowana inwestycja w północnych odcinkach wszystkich trzech wariantów 
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przecina Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie, w wariantach 1 i 3 także otulinę tego 

parku, zaś wariant 3 w niewielkim fragmencie także otulinę Tenczyńskiego Parku 

Krajobrazowego. W każdym z wariantów droga przecinać będzie dolinę Białuchy (Prądnika) 

stanowiącą lokalny korytarz ekologiczny. Za najmniej ingerujący w środowisko przyrodnicze 

należy uznać wariant 1, natomiast najbardziej ingeruje w nie wariant 3, jednak żaden 

z wariantów nie ingeruje bezpośrednio w siedliska chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

Projektowana inwestycja w niewielkim stopniu koliduje z obszarami zabudowanymi. 

Występują one głównie w początkowym odcinku wspólnego przebiegu wszystkich trzech 

wariantów, na obszarze miasta Krakowa. Realizacja planowanego przedsięwzięcia jest 

uzasadniona, gdyż przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu drogą wojewódzką nr 794 na 

odcinku od ul. Pachońskiego w Krakowie do skrzyżowania z ul. Nad Strugą w Trojanowicach 

(wariant 1 i 2) lub z ul. Podwikle prowadzącą do Giebułtowa (wariant 3), co przyczyni się 

także do zmniejszenia kosztów użytkowników ruchu i spowoduje zmniejszenie poziomu 

oddziaływania do otoczenia (zwłaszcza w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza), 

poprawy bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku oraz wyprowadzenia głównego potoku ruchu 

ze zwartej zabudowy centrum miejscowości Zielonki i terenów zabudowy mieszkaniowej tej 

miejscowości. 

Wariantem preferowanym do realizacji jest wariant numer 1. Analiza porównawcza 

pod względem oddziaływania na środowisko przyrodnicze (w zakresie zajętości obszarów 

posiadających walory przyrodnicze, siedliska roślin i zwierząt) oraz kulturowe, a także 

aspektów ekonomicznych i technicznych wykazuje, iż optymalnym do realizacji jest wariant 

1. Analiza przyrodnicza wskazuje na wariant 3 jako najbardziej wartościowy pod względem 

przyrodniczym, jednak nie posiadający, poza fragmentami wilgotnych łąk i siedlisk łęgowych 

istotnych wartości przyrodniczych. Warianty 1 i 2 są równocenne pod względem 

przyrodniczym i przedstawiają jednakowo niskie walory przyrodnicze. Z punktu widzenia 

możliwości powstania potencjalnych strat w siedliskach i roślinności najkorzystniejszy, tzn. 

najmniej inwazyjny jest wariant 1. Podkreślić należy, iż realizacja inwestycji w żadnym 

z zaproponowanych wariantów nie wiąże się ze zniszczeniem gatunków i zbiorowisk 

szczególnie cennych czy chronionych, jednakże wariant 1 jako zajmujący najmniejszą 

powierzchnię terenu należy uznać za wariant najkorzystniejszy dla środowiska. W związku 

z realizacją inwestycji nie przewiduje się zmian w warunkach siedliskowych terenów 

w sąsiedztwie drogi, powstałych w wyniku jej eksploatacji. Projektowana konstrukcja drogi 

nie będzie powodować ograniczenia spływu wód powierzchniowych na terenach przyległych 

do drogi. Zanieczyszczenia powietrza pochodzące z ruchu drogowego nie wpłyną znacząco 
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na stężenie substancji toksycznych w glebach przyległych do drogi (prognozowane 

ponadnormatywne stężenia tych zanieczyszczeń nie wykroczą poza pas drogowy), 

a większość gleb charakteryzuje się dosyć dużą odpornością na zanieczyszczenia 

komunikacyjne. W związku z tym, nie przewiduje się negatywnych oddziaływań na rośliny 

w fazie eksploatacji drogi. Preferowany wariant 1 wiąże się z najmniejszą zajętością terenu, 

i chociaż  żaden z zaproponowanych wariantów nie powoduje zniszczenia gatunków cennych 

czy chronionych, to właśnie wariant 1 jako zajmujący najmniejszą powierzchnię terenu 

należy uznać za wariant najkorzystniejszy z uwagi na oddziaływanie środowisko. 
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1. PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

1.1 Podstawa wykonania raportu 

Podstawą wykonania niniejszego raportu o oddziaływaniu na środowisko 

przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 794 jest umowa Nr 90/2016/ZDW z dnia 23 maja 2016 r. pomiędzy 

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Pracownią Inżynierską KLOTOIDA Sp. J., ul. 

Bochenka 16a, 30-693 Kraków. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa 

Małopolskiego reprezentowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. 

Głowackiego 56, 30-085 Kraków. Autorem dokumentacji projektowej oraz autorem raportu 

o oddziaływaniu na środowisko jest Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. J., ul. Bochenka 

16a, 30-693 Kraków. 

Podstawę prawną opracowania stanowią :  

� 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 (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm); 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., 

poz.71). 

Zgodnie z §3 ust. 1,  pkt 60 wskazanego Rozporządzenia przedsięwzięcie zalicza się 

do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z  art. 74 ust. 1 pkt 

1 wymienionej Ustawy do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

należy dołączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia. W dniu 12 grudnia 2016 r. do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie złożono wniosek o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zachodnia obwodnica 

Zielonek”, wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia. Postanowieniem z dnia 30 grudnia 

2016 r. (znak pisma OO.4210.21.2016.ASu),  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Krakowie, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Krakowie, stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia oraz zobowiązał inwestora do sporządzenia raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, określając jego zakres.   

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

w związku z tym, iż planowana inwestycja przecina linię kolejową nr 95 Kraków Mydlniki – 

Podłęże w ok. km 5+410, będącą terenem zamkniętym (zgodnie z Decyzją nr 3 Ministra 
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Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w  sprawie ustalenia terenów, przez które 

przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych), jest Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Krakowie. 

Wykaz materiałów źródłowych i aktów prawnych stanowiących podstawę niniejszego 

opracowania przedstawiono na jego końcu. 

1.2 Przedmiot raportu  

 Przedmiotem opracowania jest przedsięwzięcie polegające na budowie drogi 

o kategorii wojewódzka, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 1440), klasy G (drogi główne) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz. U.  z 2016, poz. 124), 

znajdującej się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 relacji Kraków-Koniecpol, stanowiącej 

zachodnią obwodnicę dla miejscowości Zielonki. Projektowane przedsięwzięcia dowiązuje 

się do projektowanej Północnej Obwodnicy Krakowa (POK).  W miejscach połączeń z 

istniejącymi drogami przewiduje się budowę skrzyżowań skanalizowanych w tym również 

budowę rond. Zostaną wybudowane także dodatkowe jezdnie zapewniające obsługę 

przyległych terenów do pasa drogowego wraz z ciągami pieszo-rowerowymi na niektórych 

odcinkach. Ponadto przewiduje się budowę dróg dojazdowych łączących istniejące drogi 

lokalne. Dodatkowo zostaną wybudowane obiekty inżynierskie w niezbędnym zakresie. 

Inwestycja przewiduje także budowę chodników na terenach zurbanizowanych. Przedmiotem 

niniejszego raportu jest  analiza wpływu na środowisko wskazanego przedsięwzięcia. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami raport obejmuje ogólną charakterystykę istniejącego stanu 

środowiska, opis planowanego przedsięwzięcia wraz z analizowanymi wariantami, 

oddziaływanie poszczególnych wariantów przedsięwzięcia w fazie budowy i eksploatacji oraz 

charakterystykę przyjętych rozwiązań ograniczających wpływ przedsięwzięcia na 

środowisko. 

1.3 Cel i zakres sporządzenia raportu  

 Celem opracowania jest przedstawienie informacji na temat planowanego 

przedsięwzięcia (jego lokalizacji, skali, wariantów), charakterystyki środowiska 

przyrodniczego, na które przedmiotowa inwestycja będzie oddziaływać, a także określenie 

oddziaływania poszczególnych wariantów planowanej inwestycji na środowisko zarówno 

w fazie realizacji jak i eksploatacji, oraz przedstawienie rozwiązań technicznych, sposobów, 

środków i działań mających na celu minimalizację jej potencjalnych, niekorzystnych 
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oddziaływań. Zawarte w opracowaniu informacje mają także na celu wybór 

najkorzystniejszego pod względem środowiskowym ekonomicznym, użytkowym 

i społecznym wariantu nowego przebiegu projektowanej obwodnicy oraz uściślenie jej 

korytarza. 

 Analiza ta będzie stanowić elementarną część wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, może także służyć do wyboru najbardziej 

optymalnych, z punktu widzenia ochrony środowiska, rozwiązań na etapie prac projektowych. 

Zakres opracowania jest zgodny z art. 66 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 (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) 

oraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 30 

grudnia 2016 r.  

 Dokonane w opracowaniu analizy związane z aktualnym stanem środowiska oraz 

zasięgiem oddziaływań uwzględniają następujące horyzonty czasowe: 

− 2016-2017 r. – stan istniejący, inwentaryzacja przyrodnicza, 

− 2020 r. – planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji, 

− 2024 r. – planowany termin zakończeniu budowy inwestycji, 

− 2025 r. - pierwszy rok po oddaniu obwodnicy Zielonek do eksploatacji, 

− 2030 r. - 6 lat po oddaniu inwestycji do eksploatacji 

− 2035 r. – 11 lat po oddaniu inwestycji do eksploatacji, 

 Analiza oddziaływań na środowisko w otoczeniu inwestycji uwzględnia wariant 

bezinwestycyjnyj jako stan istniejący (2017) do celów porównawczych, rok 2024 jako rok 

oddania inwestycji do użytku oraz rok 2035 jako 11 – letni okres eksploatacji inwestycji.  

  

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA 

TERENU 

2.1Charakterystyka i opis techniczny planowanego przedsięwzięcia 

 Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę nowego odcinka drogi jedno- lub 

dwujezdniowej (w zależności od odcinka i wariantu), o kategorii drogi wojewódzkiej, 

znajdującej się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 relacji Kraków-Koniecpol, stanowiącej 

zachodnią obwodnicę dla miejscowości Zielonki. Wybudowany fragment zmieni przebieg 

drogi wojewódzkiej nr 794 na odcinku od włączenia na terenie gminy Zielonki (w zależności 

od wybranego wariantu) do skrzyżowania z ul. Pachońskiego w Krakowie. Przewiduje się 
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także budowę nowego fragmentu drogi stanowiącego połączenie projektowanej inwestycji 

z ulicą Zygmunta Glogera (równoległego do ul. Malinowej) W miejscach połączeń 

z istniejącymi drogami przewiduje się budowę skrzyżowań skanalizowanych z wydzielonymi 

pasami do skrętu oraz budowę wysp dzielących na pozostałych wlotach, bądź budowę rond.  

Zostaną wybudowane również drogi serwisowe wzdłuż projektowanej obwodnicy, drogi 

łączące drogi lokalne w celu obsługi ruchu lokalnego. Dodatkowo zostaną wybudowane 

obiekty inżynierskie w postaci estakad i przepustów. Inwestycja przewiduje także budowę 

chodników na terenach zurbanizowanych. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd 

Województwa Małopolskiego reprezentowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków. Projektowane przedsięwzięcia dowiązuje 

się do projektowanej Północnej Obwodnicy Krakowa (POK).     

 W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się budowę nowej drogi jedno- lub 

dwujezdniowej (w zależności od wariantu i odcinka drogi) klasy G (droga główna) wraz 

z budową skrzyżowań skanalizowanych z wydzielonymi pasami do skrętu oraz budowę wysp 

dzielących na pozostałych wlotach bądź budowę rond i przebudowę skrzyżowań z istniejącą 

siecią dróg.  Planowana inwestycja obejmuje: 

• budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 794 - klasy G, wraz z urządzeniami 

technicznymi oraz obiektami i urządzeniami do obsługi uczestników ruchu, 

• budowę nowego odcinka drogi lokalnej (gminnej), stanowiącej połączenie 

projektowanej inwestycji z istniejącą obecnie drogą wojewódzką nr 794 (ul. Zygmunta 

Glogera), 

• przebudowę i budowę skrzyżowań z drogami przecinającymi budowaną obwodnicę, 

• budowę obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady, przepusty), w tym 

wiaduktu nad linią kolejową nr 95 Kraków Mydlniki - Kraków Podłęże,  

• budowę dodatkowych jezdni do obsługi przyległego terenu, 

• budowę dróg dojazdowych łączących istniejące drogi lokalne 

• budowę urządzeń zmniejszających oddziaływanie projektowanej inwestycji na 

otaczające środowisko (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt), 

• przebudowę/ budowę / likwidację urządzeń infrastruktury technicznej w tym sieci 

energetycznej WN, SN i NN oraz gazowej WC, SC, a także sieci wodociągowych 

i kanalizacyjnych 

• montaż elementów użytkowych (barier, osłon przeciwolśnieniowych, znaków 

drogowych, oświetlenia itp.). 
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 Projektowana inwestycja obejmuje pełny zakres budowy drogi wraz z ewentualnymi 

węzłami, skrzyżowaniami z drogami poprzecznymi, umożliwiającymi połączenie z istniejącą 

siecią dróg. Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje, 

w zależności od wybranego wariantu, następujące prace: 

• organizację zaplecza budowlanego, 

• zabezpieczenie i przebudowę infrastruktury technicznej, 

• wycinkę drzew i krzewów, 

• wyburzenia budynków, 

• rozebranie istniejących nawierzchni w miejscach skrzyżowań z nową drogą, 

• roboty ziemne, 

• realizację odwodnień, 

• budowę obiektów inżynierskich, 

• budowę warstw nośnych konstrukcji jezdni, 

• roboty nawierzchniowe, 

• budowę ekranów akustycznych, 

• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

• nasadzenia zieleni, 

• prace wykończeniowe (humusowanie terenów przeznaczonych pod zieleń, 

obsianie trawą), 

• prace porządkowe i likwidacyjne zaplecza budowlanego. 

 Parametry projektowanej drogi przedstawiają się następująco: 

• klasa techniczna   G 

• kategoria ruchu   KR6 

• obciążenie ruchem   115kN/oś 

• przekrój: 

 2x2 od ul. Pachońskiego do projektowanej Północnej Obwodnicy Krakowa  

1x2 po północnej stronie projektowanej Północnej Obwodnicy Krakowa 

• prędkość projektowa   60-70 km/h - poza terenem zabudowy 

      60 km/h - na terenie zabudowy 

• szerokość jezdni   2x7,0m dla przekroju dwujezdniowego; 

      7,0m dla przekroju jednojezdniowego; 

• szerokość pasa ruchu   3,5m 

• pobocza gruntowe   1,25m – 2,00m 
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• skrajnia pionowa   4,60m 

Odwodnienie drogi będzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich pochyleń podłużnych 

i poprzecznych. Woda z jezdni zostanie odprowadzona do projektowanych rowów lub 

kanalizacji deszczowej, a następnie poprzez projektowane zbiorniki retencyjne odprowadzona 

do istniejących odbiorników. W rowach będzie miało miejsce podczyszczanie wód 

opadowych z istniejącej zawiesiny. Z uwagi na możliwość przekroczenia stężeń zawiesiny 

ogólnej zastosowane będą wpusty deszczowe z osadnikami i koszami, w których 

zatrzymywane będą piasek i grubsze frakcje zawiesin oraz ciecz lekka (olej, benzyna).  

Planowane jest wykonanie zbiorników retencyjnych gromadzących wodę w obniżeniach 

terenu, pełniących także rolę zbiorników sedymentacyjnych. Na odcinku przebiegającym 

przez dolinę Prądnika (obszar wrażliwy) - od km ok. 3+925 do km ok. 4+220 dla W1- 

zostanie zastosowany szczelny systemu odwodnienia (uszczelnione rowy).  

Zakłada się dwa podstawowe etapy realizacji inwestycji: 

I. Etap pierwszy - od początku projektowanego odcinka do węzła na skrzyżowaniu  

z projektowaną Północną Obwodnicą Krakowa (POK); 

II. Etap drugi od węzła z POK do końca projektowanego odcinka. 

 Wszystkie warianty mają takie samo etapowanie robót. Etapy nie wykluczają się 

nawzajem tzn. istnieje możliwość realizacji w pierwszej kolejności etapu drugiego. 

 Projektowana obwodnica krzyżuje się z istniejącym układem komunikacyjnym 

w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i lokalnych. Dostęp do drogi będzie 

się odbywał poprzez projektowane skrzyżowania(głównie o ruchu okrężnym), na przecięciu 

się z następującymi istniejącymi i projektowanymi drogami publicznymi: 

• droga krajowa – Północna Obwodnica Krakowa (projektowana), 

• droga wojewódzka - DW 794 – ul. Pachońskiego, ul. Zygmunta Glogera, 

ul. Krakowskie Przedmieście, 

• droga powiatowa – DP 2158K - ul. Księdza Adama Zięby,  

• drogi gminne - ul. Szymona Zimorowicza, ul. Jasna, ul. Rybałtowska, ul. Piaszczysta, 

ul. Malownicza, ul. Złote Piaski, ul. Na Popielówkę, ul. Długopolska, ul. Jurajska, ul. 

Pękowicka, ul. Ojcowska, ul. Na Kąty, ul. Podwikle. 

Miejsca dostępu do drogi wynikają z kształtu istniejącej sieci drogowej jak również 

dopuszczonych przepisami minimalnymi odległościami sąsiadujących skrzyżowań na drodze 

klasy G. Pozostałe drogi jakie zostają przecięte przez projektowaną obwodnicę zostaną 
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włączone do projektowanych dróg dojazdowych i doprowadzone do najbliższego miejsca 

umożliwiającego przejazd na drugą stronę DW 794.  

 Odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Pachońskiego do projektowanego węzła na 

skrzyżowaniu z POK zaprojektowano w przekroju dwujezdniowym z uwagi na nałożenie się 

ruchu DW 794 i POK po zrealizowaniu tej drugiej inwestycji (rys.1). Odcinek od węzła na 

skrzyżowaniu z POK do włączenia do DW 794 na terenie gminy Zielonki zaprojektowano 

w przekroju jednojezdniowym (rys.2). 

Rys. 1.Schemat dwujezdniowy projektowanej inwestycji (odcinek na prostej). 

 

Rys. 2. Schemat jednojezdniowy projektowanej inwestycji (odcinek na prostej). 

 Przyjęto 3 możliwe warianty lokalizacyjne przebiegu przedsięwzięcia. Wszystkie trzy 

warianty mają wspólny początkowy odcinek długości około 3,1 km, w ramach tzw. Trasy 

Wolbromskiej, od skrzyżowania z ul. Pachońskiego do planowanego skrzyżowania 

z Północną Obwodnicą Krakowa (ok. km 2+300). Na obszarze projektowanej obwodnicy 

w przypadku każdego z analizowanych wariantów występują następujące sieci uzbrojenia 

terenu: 

• istniejące i zaprojektowane sieci elektroenergetyczne, w tym wysokiego napięcia 

(powyżej 110 kV) 
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• istniejące i zaprojektowane gazociągi, w tym wysokiego ciśnienia (powyżej 0,5 MPa) 

• istniejące i zaprojektowane sieci wodociągowe, 

• istniejące i zaprojektowane sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczne, 

• istniejące i zaprojektowane sieci kanalizacji deszczowej, 

• istniejące sieci drenarskie. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz. 71) do 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko należą „(…) 

napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 220 kV, 

o długości nie mniejszej niż 15 km”. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko należą zaś „stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie 

elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV (…)”. Do 

przedsięwzięć tych zalicza się także „instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 

ust. 1 pkt 21 (o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 800 mm i długości nie mniejszej niż 40 

km – przyp.) oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów 

o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków”; „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” oraz „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 oraz przyłączy do budynków”. W związku z tym do 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko kolidujących 

z planowaną inwestycją należy linia napowietrzna 220 kV. Do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należą linie napowietrzne 110 kV, 

gazociąg średniego i wysokiego ciśnienia, sieci wodociągowe i kanalizacyjne.  

 Planowana inwestycja obejmie przebudowę następujących obiektów infrastruktury 

liniowej, stanowiących przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko: 

- linia NN 220kV - przebudowa w km ok. 4+630,  

- linia WN 110kV – przebudowa na odcinku od ul. Pachońskiego do węzła z POK, 

- gazociąg wysokiego ciśnienia w km ok. 4+250 – zabezpieczenie lub ewentualna 

przebudowa. 
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Poniżej wskazano inne sieci elektroenergetyczne kolidujące z przebiegiem projektowanej 

obwodnicy , które jednak nie stanowią przedsięwzięcia w rozumieniu Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz. 71). 

Dodatkowo sieciami elektroenergetycznymi kolidującymi z przebiegiem projektowanej 

obwodnicy są: 

− linie napowietrzne i kablowe nn, SN 

− oświetlenie uliczne i zewnętrzne terenów prywatnych. 

Linie napowietrzne WN, SN i nn w przypadku kolizji poprzecznych zostaną skablowane, 

skrajne słupy wzmocnione. Linie kablowe będą przebudowane poprzez wykonanie wstawek 

z kabli i zmufowanie ich z kablami istniejącymi. W przypadku ewentualnej kolizji wzdłużnej 

linie napowietrzne będą przesunięte poza miejsce kolizji przy zastosowaniu napowietrznych 

linii kablowych. Przebudowy linii napowietrznych wykonane zostaną w oparciu o warunki 

przebudowy wydane przez dysponentów sieci. Przebudowa/budowa będzie polegała głównie 

na wymianie słupów, osprzętu lub/i przesunięciu słupów poza miejsce kolizji, również może 

nastąpić potrzeba likwidacji słupów (np. w skutek skoblowania linii). Ponadto w związku 

z realizacją inwestycji będzie zachodziła konieczność przebudowy istniejącej sieci 

teletechnicznej w miejscach kolizji z w/w inwestycją. Istniejąca kanalizacja teletechniczna 

zostanie przebudowana poprzez wykonanie nowych odcinków kanalizacji teletechnicznych 

poza miejscem kolizji. Linie napowietrzne przy kolizjach poprzecznych zostaną skablowane, 

natomiast przy kolizjach podłużnych, słupy linii napowietrznych będą przesunięte poza 

miejsce kolizyjne. 

W miejscach kolizji z sieciami sanitarnymi przewidziano ich przebudowę polegającą na 

wykonaniu nowych odcinków z zabezpieczeniem przekroczeń istniejących i projektowanych 

dróg rurami ochronnymi. W miejscach kolizji drogi z gazociągiem przewiduje się jego 

przebudowę zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez operatorów gazociągów. 

Przewiduje się przebudowę sieci drenarskich oraz likwidację końcowych odcinków sączków 

drenarskich w pasie projektowanej drogi. Wzdłuż drogi przewidziano poprowadzenie 

zbierających ciągów drenarskich. 

2.2  Lokalizacja i warianty przedsięwzięcia 

 Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie województwa małopolskiego, 

powiatu krakowskiego i miasta na prawach powiatu Krakowa, gmin Zielonki i Wielka Wieś 



KLOTOIDA  20 

(niewielki fragment). Trasa inwestycji przebiega, w zależności od przyjętego wariantu, 

przecinając lub omijając miejscowości Kraków, Zielonki, Pękowice, Giebułtów, Trojanowice. 

 Obszar inwestycji obejmuje teren wyżynny, mający postać płaskich lub lekko 

zaokragląnych garbów i wysoczyzn, z pokrywą składającą się z utworów lessowych 

i lessowatych, obniżający się w kierunku południowo-wschodnim, przecięty doliną Białuchy 

(Prądnika).Wysokości bezwzględne wahają się od 250 m n. p. m. na północy analizowanego 

obszaru - 280 m n. p. m. na północny zachód od Pękowic, do 230 - 240 m n. p. m w dolinie 

Prądnika obniżając się do poziomu 220-230  m n. p.m w południowej części analizowanego 

terenu, na obszarze miasta Krakowa. 

 Analizowano 3 warianty przebiegu inwestycji, ze wskazaniem wariantu nr 1 jako 

preferowanego. Projektowane warianty przebiegają niemal w całości przez obszar dwóch 

gmin – Zielonki i miasta Krakowa (rys.3). W końcowej, północnej części, wariant 3 

(niebieski) na odcinku około 150 m znajduje się w granicach gminy Wielka Wieś. Wariant 3, 

w odróżnieniu od wariantów 1 i 2 przebiega niemal w połowie swej długości (południowej 

części - w nowo wytyczonym śladzie)  na obszarze miasta Krakowa, podczas gdy warianty 1 

i 2 przebiegają w całości po terenie gminy Zielonki. Południowa część, wspólnego przebiegu 

wszystkich trzech wariantów znajduje się w granicach administracyjnych miasta Krakowa. 

Lokalizację przedsięwzięcia (przebieg wszystkich wariantów) pokazano na rys.3. 
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                      Rys. 3. Lokalizacja projektowanych wariantów obwodnicy Zielonek  

                                  na tle podziału administracyjnego. 

Zakłada się trzy warianty realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie trzy warianty mają wspólny 

początkowy odcinek długości około 3,1 km, w ramach tzw. Trasy Wolbromskiej, do 

planowanego skrzyżowania z Północną Obwodnicą Krakowa (ok. km 2+300). Trasa 

obwodnicy zaczyna się w mieście Krakowie włączeniem do ul. Pachońskiego (fot.1). Dalej 

przebiega na północny zachód, po nowym śladzie, przecinając ulice Szymona Zimorowicza, 

Jasną, w kierunku linii kolejowej nr 95 (fot.2). Przecina linię kolejową, ulice Rybałtowską 

i Piaszczystą, i dalej biegnie w kierunku północno zachodnim do projektowanego węzła 

z włączeniem do ul. Glogera. Następnie przebiega między liniami wysokiego napięcia, 

pomiędzy ul. Lawendową/Na Popielówkę i ul. Na Piaski/Długopolską, przecinając ul. 

Malowniczą, Złote Piaski. Przechodzi na druga stronę linii wysokiego napięcia i dochodzi do 
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ul. Długopolskiej/Pękowickiej. Włącza się do węzła drogowego Północnej Obwodnicy 

Krakowa za pośrednictwem ronda (wg koncepcji POK). 

 

 

 Fot. 1. Ul. Pachońskiego – początek projektowanej trasy. 

 

Fot. 2.Linia kolejowa nr 95 w miejscu przecięcia z projektowaną trasą. 

Dalej następuje rozdzielenie trzech wariantów na:   
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• wariant 1 – „zielony” – długości około 1,9 km, 

• wariant 2 – „pomarańczowy” – długości około 2 km, 

• wariant 3 – „niebieski” – długości około 3,9 km. 

Wariant 1 (zielony) – (preferowany, trasa zamieszczona w MPZP) 

Od projektowanego wezła Zielonki w ramach POK niniejsza droga posiada przekrój  

jednojezdniowy. Trasa obwodnicy w tym wariancie przebiega głównie przez łąki i pola 

uprawne, w minimalnym stopniu ingerując w istniejącą zabudowę. Omija fort Pękowice po 

wschodniej stronie, krzyżuje się z ul. Jurajską (ul. Rzyczyska) w Pękowicach (projektowane 

rondo) i przecina rzekę Białuchę (Prądnik) projektowanym mostem. Następnie przebiega 

łagodnym łukiem w kierunku północno-zachodnim, przecinając i omijając ul. Na Łąki włącza 

się do DW 794 (ul. Krakowskie Przedmieście) w okolicach skrzyżowania z ul. Nad Strugą. 

Rozpatrywane sa dwa subwarianty włączenia: 

- W1a – włączenie poprzez skrzyżowanie typu rondo oraz włączenie drogi 

wewnętrznej bezpośrednio do DW 794, 

- W1b - skrzyżowanie z wydzielonym pasem dla pojazdów skręcających w lewo oraz 

włączenie drogi wewnętrznej do starodroża. 

Wariant poprowadzony jest niemal w całości w korytarzu zarezerwowanym pod 

obwodnicę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

Fot. 3. Grunty uprawne w przebiegu wariantu 1, na północ od ul. Ks. Adama Zięby/Na 

Zielonki. 
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Fot. 4. Skrzyżowanie ul Długopolskiej i na Popielówkę w miejscu przecięcia 

z odcinkiem, na którym planowany jest wspólny przebieg wariantów. 

 

Fot.5. Przebieg planowanego wariantu 1 przy skrzyżowaniu z ul. Jurajską w Pękowicach 

(widok od strony południowej). 
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     Fot.6.Przebieg planowanego wariantu 1 od miejsca przecięcia rzeki Białuchy                    

(Prądnika) w Pękowicach. 

 

 

Wariant 2 (pomarańczowy) 

Od projektowanego wezła Zielonki w ramach POK droga posiada przekrój  jednojezdniowy.  

Następnie trasa łukiem, w kierunku północno-wschodnim, przebiegając przez grunty 

zadrzewione, nieużytki i pola uprawne, omijając fort Pękowice po wschodniej stronie 

przecina rzekę Białuchę (Prądnik) projektowanym mostem na skrzyżowaniu z ul. Rzyczyska. 

Następnie łagodnym łukiem przebiega w kierunku północno-zachodnim, przecinając 

i omijając ul. Na Łąki włącza się do DW 794 (ul. Krakowskie Przedmieście) w okolicach 

skrzyżowania z ul. Nad Strugą. Trasa obwodnicy w tym wariancie przebiega głównie przez 

użytki zielone, pola uprawne, i nieużytki, w minimalnym stopniu ingerując w istniejącą 

zabudowę. Wariant nie pokrywa się z korytarzem zarezerwowanym pod obwodnicę 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
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Fot.7.Odłogowane grunty w przebiegu wariantu 2 po zachodniej stronie pomiędzy 

Pękowicami i Zielonkami. 

 

 

Fot.8. Przebieg planowanego wariantu 2 przy skrzyżowaniu z ul. 

Nadrzecznąw Zielonkach (widok od strony południowo-zachodniej). 
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      Fot.9.  Skrzyżowanie wariantu 2 z ul. Rzyczyska w Zielonkach. 

 

 

 

      Fot.10.  Planowany przebieg wariantu 2 przez grunty uprawne pomiędzy Pękowicami 

i Zielonkami. 
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       Fot. 11. Planowane włączenie wariantu 1 i 2 do DW 794. 

 

Wariant 3 (niebieski) 

Od projektowanego wezła Zielonki w ramach POK droga posiada przekrój  

jednojezdniowy.   Nastepnie kieruje się na północny zachód, przechodzi estakadą nad drogą 

do Pękowic (ul. Jurajska), omija od zachodu fort Tonie i łukiem, w kierunku północno-

wschodnim omija Pękowice. Przecina ul. Ojcowską w Pękowicach i kieruje się w stronę 

doliny Prądnika. Przechodzi wiaduktem/mostem nad ul. Galicyjską i rzeką Białuchą 

(Prądnik). Zakończenie trasy zlokalizowano na istniejącym skrzyżowaniu DW 794 z drogą do 

Giebułtowa (ul. Podwikle). Trasa obwodnicy przebiega głównie przez łąki i pola uprawne, w 

minimalnym stopniu ingeruje w istniejącą zabudowę. Trasa wariantu znacznie odbiega od 

terenów poprzednich wariantów omija fortyfikacje „Twierdzy Kraków” po zachodniej 

stronie. Przechodzi przez wzgórze Pękowickie i przecina rzekę Białuchę (Prądnik) 

projektowanym mostem. Wariant odbiega znacznie od korytarza zarezerwowanego pod 

obwodnicę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  
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Fot.12.  Planowane włączenie wariantu 3 do DW 794, skrzyżowanie z ul. Podwikle. 
 

 
Fot.13.  Skrzyżowanie planowanego wariantu 3 z ul Ojcowską w Pękowicach. 
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Fot.14.  Skrzyżowanie planowanego wariantu 3 z ul Jurajską w Pękowicach. 

Projektowane obiekty inżynierskie 

 W tabelach  1– 3 zestawiono projektowane obiekty inżynierskie dla wszystkich trzech 

wariantów projektowanej inwestycji. 

 
Wariant 1 
Tabela 1. Zestawienie projektowanych obiektów inżynierskich dla wariantu 1. 
Lp. Oznaczenie 

obiektu 
Orientacyjny 
kilometraż 

Rodzaj przeszkody Długość 
całkowita 

1 W-1 0+295 Linia kolejowa nr 95 Ok. 24,3m 

2 
P-1 0+357 

podziemne przejście dla 
pieszych 

Ok. 5,3m 

4 W-3 3+155 ul. ks. Jana Michałka Ok.10,7 m 

5 M-1a 4+091 rzeka Białucha (Prądnik) Ok. 24,3m 

6 
W-4a 4+219 

przejście dla średnich 
zwierząt 

Ok. 11,2m 

7 
M-1b 4+091 

rzeka Białucha (Prądnik), 
przejście dla średnich 
zwierząt 

Ok. 35,6m 
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Wariant 2 
Tabela 2. Zestawienie projektowanych obiektów inżynierskich dla wariantu 2. 
Lp. Oznaczenie 

obiektu 
Orientacyjny 
kilometraż 

Rodzaj przeszkody Długość 
całkowita 

1 W-1 0+295 Linia kolejowa nr 95 Ok.24,3m 

2 
P-1 0+357 

podziemne przejście dla 
pieszych 

Ok. 5,3m 

3 M-1 3+569 Rzeka Białucha (Pądnik), 
ul. Rzyczyska 

Ok.238,0 m 

 
Wariant 3 
Tabela 3. Zestawienie projektowanych obiektów inżynierskich dla wariantu 3. 
Lp. Oznaczenie 

obiektu 
Orientacyjny 
kilometraż 

Rodzaj przeszkody Długość 
całkowita 

1 W-1 0+295 Linia kolejowa nr 95 Ok.24,3m 

2 
P-1 0+357 

podziemne przejście dla 
pieszych 

Ok. 5,3m 

3 W-3 3+238 ul. Jurajska Ok. 262,0 m 

4 M-1 5+654 rzeka Białucha 
(Prądnik), ul. Galicyjska 

Ok.103,7m 

 

WARIANT 1 

Most M-1a w km 4+091 

Przewidziano obiekt jednoprzęsłowy, wolnopodparty o długości 24,3m. Szerokość całkowita 

mostu wynosi 12,4m, a kąt skosu osi drogi z  osią rzeki ok. 79 ̊. Konstrukcję nośną stanowią 

prefabrykowane belki strunobetonowe typu „T24”. Posadowienie pośrednie na wbijanych 

palach prefabrykowanych.  

 

Most M-1b w km 4+091 

Przewidziano obiekt jednoprzęsłowy, wolnopodparty o długości 35,6m. Szerokość całkowita 

mostu wynosi 12,68m, a kąt skosu osi drogi z  osią rzeki ok.  79 ̊. Konstrukcję nośną stanowią 

dwa dźwigary kablobetonowe. Posadowienie pośrednie na palach wierconych. 
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WARIANT 2 

Most M-1 w km 3+569 

Przewidziano obiekt sześcioprzęsłowy, ciągły o całkowitej długości 238,0m. Szerokość 

całkowita mostu wynosi 12,68m, a kąt skosu osi drogi z  osią rzeki ok.  81 ̊. Konstrukcję nośną 

stanowią dwa dźwigary kablobetonowe. Podpory pośrednie w postaci filarów słupowych, 

a podpory skrajne w postaci monolitycznych przyczółków żelbetowych. Posadowienie 

pośrednie na palach wierconych. 

 

WARIANT 3 

Most M-1 w km 5+654 

Przewidziano obiekt czteroprzęsłowy, ciągły o całkowitej długości 103,7m. Szerokość 

całkowita mostu wynosi 14,18m, a kąt skosu osi drogi z  osią rzeki ok. 74 ̊. Konstrukcję nośną 

stanowią dwa dźwigary kablobetonowe. Podpory pośrednie w postaci filarów słupowych, 

a podpory skrajne w postaci monolitycznych przyczółków żelbetowych. Posadowienie 

pośrednie na palach wierconych. 

Przekroje obiektów zamieszczono w załącznikach 12.1-12.3. 

 

Umocnienia 

W każdym z wariantów przy przekraczaniu rzeki Prądnik przewidziano wykonanie lokalnego 

umocnienie cieku (skarpy oraz dno koryta). Umocnienie w postaci narzutu z kamienia 

naturalnego.Umocnienie będzie wykonane na warunkach określonych przez zarządcę cieku 

na długości określonej na etapie projektu budowlanego. Nie przewiduje się umocnień półek 

pod obiektami. 

Szczegółowe warunki realizacji w obrębie cieku 

Podpory projektowanych obiektów przewidziano poza korytem rzeki Prądnik. Poza 

wykonaniem lokalnego umocnienie skarp i dna cieku nie przewiduje się ingerencji w koryto 

rzeki. Budowa obiektów będzie prowadzona w sposób niepowodujący zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych (folie 

i maty zabezpieczające). Ograniczenie potencjalnego zmętnienia wód podczas prowadzonych 

prac będzie odbywało się poprzez odpowiednie planowanie robót oraz zabezpieczenie terenu 

pod obiektem. Roboty będą wykonywane sprzętem o szczelnych i sprawnych układach 

napędowych i hydraulicznych, co wykluczy ewentualne wycieki paliwa bądź oleju do 

środowiska gruntowo-wodnego. Zastosowane przy budowie nowych obiektów mostowych 

materiały budowlane będą posiadać odpowiednie świadectwa przydatności do stosowania. 
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2.3 Stan istniejący 

 Projektowana zachodnia obwodnica Zielonek zlokalizowana jest głównie na terenach 

nieużytków, odłogowanych pól i gruntów użytkowanych rolniczo. Lokalnie poprzecinane są 

onekępami i pasami zakrzewień i zadrzewień.Inwestycja niezależnie od wariantów, na 

przeważającym obszarze w ok. 80 %, przebiega w terenie rolniczym lub nieużytkowanym. 

Wariant 3 i  w dużo mniejszym stopniu wariant 1 przebiegają przez niewielkie powierzchnie 

tereny użytków zielonych oraz przecinają obszary zadrzewień o charakterze łęgowym. Na 

pozostałym obszarze w terenach zabudowy istniejącej i planowanej. Tereny niezbędne do 

realizacji planowanej inwestycji w 90% obejmują działki prywatne.  Wszystkie warianty 

przecinają dolinę Białuchy (Prądnika), którego brzegi po obu stronach koryta w miejscach 

przecięcia z planowaną inwestycją są zadrzewione. Miejscami obszar inwestycji obejmuje 

tereny zabudowy jednorodzinnej wraz z zabudowaniami gospodarczymi i ogrodami 

przydomowymi. Tereny rolnicze, przez które przebiegają wyznaczone warianty inwestycji 

mają charakter głównie gruntów ornych, częściowo odłogowanych. Na gruntach 

uprawianych, z uwagi na dobre warunki glebowe zaobserwowano dużą intensyfikację 

prowadzenia produkcji rolniczej. Grunty orne mają w przewadze strukturę rozdrobnioną. 

Grunty odłogowane i nieużytkowane występują głównie w pasie zarezerwowanym pod 

inwestycję drogową w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Grunty te, 

porośnięte roślinnością ruderalną dominują także w początkowym odcinku projektowanej 

inwestycji, wspólnym dla wszystkich trzech wariantów. W obniżeniach dolin rzecznych – 

Białuchy (Prądnika) i Sudołu grunty użytkowane są także jako łąki i pastwiska naturalne. 

Trwałe użytki zielone w większości należą do intensywnie użytkowanych kośnie łąk 

świeżych. 

Dominującym w krajobrazie otoczenia inwestycji gruntom rolnym towarzyszą 

zadrzewienia, które mają charakter rozproszony. Brak dużych, zwartych kompleksów 

leśnych. Niewielkie izolowane kompleksy pochodzenia antropogenicznego znajdują 

sięw okolicach Pękowic (tzw. Wzgórze Pękowickie, okolice Fortu Syberia i Pękowice). Na 

trasie planowanej inwestycji lub w jej najbliższym sąsiedztwie znajdują się 4 miejscowości, 

przecięcie dróg: 1 drogą wojewódzką, 1 drogą powiatową, 13 drogami gminnymi oraz 1 linią 

kolejową. Teren ten przecina także 1 ciek. W ukształtowaniu terenu dominują formy 

wyżynne, o charakterze garbów i wysoczyzn, obniżające się w kierunku południowo-

wschodnim. 
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2.3.1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Na obszarze planowanej inwestycji obowiązują (gmina Zielonki) następujące 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP):   

− Uchwała Rady Gminy Zielonki Nr IX/55/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy 

Zielonki nr 06 w granicach administracyjnych miejscowości Zielonki 

− Uchwała Nr XXXI/96/05 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy 

Zielonki nr 07 w granicach administracyjnych miejscowości Pękowice 

− Uchwała Rady Gminy Zielonki nr IV/23/2007 z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 

35 w granicach administracyjnych miejscowości Zielonki rejon granicy z miastem 

Kraków 

− Uchwała nr XXXI/100/05 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy 

Zielonki nr 37 w granicach administracyjnych miejscowości Pękowice 

Na terenie Miasta Krakowa, na obszarze planowanej inwestycji, nie obowiązuje 

aktualnie żaden plan miejscowy. W trakcie opracowania są plany dla rejonu ulic Łokietka 

i Glogera (Uchwała nr LXVI/1644/17 Rady Miasta z 15 marca 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„Rejon ulic Łokietka –Glogera”.) oraz dla obszaru pomiędzy ul. Rybałtowską (linia kolejową) 

a ul. Opolską (Uchwała Nr LV/1134/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka”), a także dla rejonu ul. 

Jurajskiej (Uchwała Nr CXVI/1826/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2014 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Tonie – Jurajska”), fragmentu ul. Długopolskiej (Uchwała 

Nr CXVI/1819/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie – 

Wschód” – istnieje projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Funkcjonuje 

także Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Krakowa (Uchwała Nr XII/87/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniona uchwałą Nr 
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XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 2010 r. zmieniona uchwałą Nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 

2014 r.). 

 

2.4. Organizacja i prognozy ruchu komunikacyjnego 

Samochody poruszające się po projektowanej drodze będą posiadały pierwszeństwo 

w stosunku do wjeżdżających na nią pojazdów. Projektowana obwodnica krzyżuje się 

z istniejącym układem komunikacyjnym w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych. Przewidziano następujące rozwiązania w zakresie skrzyżowań dróg 

z poszczególnymi wariantami: 

Wariant 1 

Drogi krajowe:  

− Północna Obwodnica Krakowa–  węzeł typu WB z rozplotem ruchu poprzez dwa 

ronda. Przedmiotowy węzeł stanowi odrębne opracowanie związane z budową drogi 

ekspresowej S52 której realizacja jest planowana wcześniej niż budowa niniejszej 

inwestycji. Drogi wojewódzkie: 

− DW 794 ul.Glogera i ul. Krakowskie Przedmieście. 

Drogi gminne: 

− ul.Długopolska - skrzyżowanie typu rondo, 

− ul. Ks. Adama Zięby - skrzyżowanie typu rondo, 

− ul. Jurajska - skrzyżowanie typu rondo, 

− ul. Ks. Jana Michałka - przejazd gospodarczy – bezkolizyjny. 

Wariant 2 

Drogi krajowe:  

− Północna Obwodnica Krakowa– skrzyżowanie bezkolizyjne z rondami dwupasowymi 

na włączeniach. 

Drogi wojewódzkie:   

− DW 794 ul. Krakowskie Przedmieście  - skrzyżowanie skanalizowane. 

Drogi gminne 

− ul. Na Popielówkę - skrzyżowanie typu rondo, 

− ul. Długopolska - skrzyżowanie typu rondo, 

− ul. Na Zielonki - skrzyżowanie typu rondo, 

− ul. Ks. Adama Zięby (km roboczy ok.0+311) - skrzyżowanie typu rondo. 

Wariant 3 
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Drogi krajowe:  

− Północna Obwodnica Krakowa  –skrzyżowanie bezkolizyjne z włączeniami typu 

rondo dwupasowe. 

Drogi wojewódzkie:  

− DW 794 ul. Krakowskie Przedmieście - skrzyżowanie skanalizowane. 

Drogi gminne: 

− ul. Długopolska - skrzyżowanie typu rondo, 

− ul. Na Popielówkę  – skrzyżowanie skanalizowane, 

− ul. Pękowicka - skrzyżowanie typu rondo, 

− ul. Na Zielonki - skrzyżowanie typu rondo, 

− ul. Ojcowska - skrzyżowanie typu rondo, 

− ul. Na Kąty - skrzyżowanie skanalizowane, 

− ul. Podwikle - skrzyżowanie skanalizowane. 

Dane dotyczące prognozowanego natężenia ruchu pojazdów dla projektowanej 

obwodnicy Zielonek zostały sporządzone dla horyzontów czasowych (tab.4): 

- 2025 r. - pierwszy rok po oddaniu obwodnicy Zielonek do eksploatacji, 

- 2030 r. - 6 lat po oddaniu inwestycji do eksploatacji 

- 2035 r. – 11 lat po oddaniu inwestycji do eksploatacji, 

Lokalizację poszczególnych odcinków przedstawiono na rys. 4-6. 



KLOTOIDA  37 

 

 

Rys. 4. Lokalizacja poszczególnych odcinków przyjętych do prognozy ruchu dla wariantu 1. 

Źródło: „Prognoza i analizy ruchu…”, 2018. 
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Rys. 5. Lokalizacja poszczególnych odcinków przyjętych do prognozy ruchu dla wariantu 2. 

Źródło: „Prognoza i analizy ruchu…”, 2018. 
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Rys. 6. Lokalizacja poszczególnych odcinków przyjętych do prognozy ruchu dla wariantu 3. 

Źródło: „Prognoza i analizy ruchu…”, 2018. 
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TABELA 4. Prognozowane natężenie ruchu na projektowanym układzie komunikacyjnym - 
Obwodnica Zielonek  

Wariant Odcinek 

Średnie 

dobowe 

natężenie 

ruchu na 

odcinku 

drogi 

Pora dzienna Pora nocna 

Prędkość 

ruchu 
Pojazdy 

lekkie 
Pojazdy 

ciężkie 

Pojazdy 

lekkie 

Pojazdy 

ciężkie 

2035 

1 

1 14 113 12 539 226 1 294 54 

70-90km/h - os 

70-90km/h - cięż. 

2 13 970 12 399 235 1 282 56 

70-90km/h - os 

70-90km/h - cięż 

5 25 659 22 831 375 2 368 85 

70-90km/h - os 

70-90km/h - cięż 

6 29 147 25 906 456 2 688 97 

70-90km/h - os 

70-90km/h - cięż 

9 3 490 3 077 81 320 12 

70-90km/h - os 

70-90km/h - cięż 

2 

1 19 340 17 174 318 1 771 77 

70-90km/h - os 

70-90km/h - cięż 

5 25 659 22 831 375 2 368 85 

70-90km/h - os 

70-90km/h - cięż 

6 29 147 25 906 456 2 688 97 

70-90km/h - os 

70-90km/h - cięż 

9 3 490 3 077 81 320 12 

70-90km/h - os 

70-90km/h - cięż 

3 

1 18 311 16 227 330 1 674 80 

70-90km/h - os 

70-90km/h - cięż 

2 18 596 15 498 319 1 701 78 

70-90km/h - os 

70-90km/h - cięż 

5 25 659 22 831 375 2 368 85 

70-90km/h - os 

70-90km/h - cięż 
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6 29 147 25 906 456 2 688 97 

70-90km/h - os 

70-90km/h - cięż 

9 3 490 3 077 81 320 12 

70-90km/h - os 

70-90km/h - cięż 

Źródło: „Prognoza i analizy ruchu…”, 2018. 

 

2.5 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji 

2.5.1 Faza realizacji 

 W związku z budową przedmiotowej inwestycji trwale przekształcona zostanie 

powierzchnia terenu. Zostanie ona zajęta pod pas drogowy wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. Szacunkowe wartości zajętości terenu wynikające z realizacji przedmiotowej 

inwestycji i późniejszej eksploatacji przedstawiono w tabeli 5. W okresie trwania budowy 

może nastąpić konieczność zajęcia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, bazy 

materiałowe oraz drogi dojazdowe. Na obecnym etapie przygotowania inwestycji nie jest 

znana szczegółowa lokalizacja tych obiektów oraz ich powierzchnia (gdyż zależą one od 

wykonawcy robót), w związku z czym nie uwzględniono jej w szacowanych wielkościach. Na 

ten cel mogą być także wykorzystane istniejące tereny trwale utwardzone. W ramach 

przedmiotowej inwestycji przewiduje się konieczność rozbiórki budynków mieszkalnych 

i gospodarczych, które kolidować będą z projektowana trasą.  

  

Tabela 5. Zestawienie powierzchni zajmowanego terenu dla poszczególnych 

wariantów realizacji przedsięwzięcia. 

Wariant 1 2 3 

Powierzchnia [ha] 22 23 27 
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Tabela 6. Zestawienie budynków przewidzianych do wyburzenia. 

Wariant 
Rodzaj budynku 

Mieszkalny Gospodarczy Inny 

1 11 14 19 

2 12 13 19 

3 11 13 19 

 

Zaplecze budowy ani bazy materiałowe nie mogą być lokalizowane na obszarach 

podmokłych, w pobliżu cieków, ze względu na możliwość przedostawania się do wód 

gruntowych materiałów ropopochodnych. Nie powinny być także lokalizowane na obszarach, 

dla których stwierdzono występowanie gatunków cennych przyrodniczo, zarówno na 

obszarach faunistycznych jak i florystycznych z uwagi na hałas towarzyszący rozruchowi 

wykorzystywanych maszyn i pojazdów oraz duże prawdopodobieństwo zniszczenia cennych 

zbiorowisk roślinnych. Zaplecza powinny być lokalizowane w miejscach ograniczających ich 

możliwy negatywny wpływ na środowisko. We wszystkich wariantach obszarami, na których 

nie należy lokalizować zapleczy budowy są tereny przyległe rzeki Białuchy (Prądnika) - 

(zalecany bufor około 150 m). Zapleczy budowy nie należy ponadto sytuować w poniższych 

lokalizacjach: 

Dla wariantu 1:  

- na terenach bezpośrednio przyległych do obiektów zabytkowych: Czerwony Most, 

Schron amunicyjny Pękowice, Fort Pękowice i Bateria Pękowice (w zalecanym buforze około 

100 m).  

Dla wariantu 2:  

- na terenach bezpośrednio przyległych do obiektów zabytkowych: Czerwony Most, 

Schron amunicyjny Pękowice, Fort Pękowice i Bateria Pękowice (w zalecanym buforze około 

100 m).  

Dla wariantu 3:  

- na terenach doliny potoku Sudoł (zalecany bufor około 100-150 m),  

- na terenach przyległych do Fortu Tonie i Baterii B3 (w zalecanym buforze          

około 100 m).  

 W przypadku organizacji robót wymagającej lokowania zapleczy budowy we 

wskazanych wyżej lokalizacjach zaleca się zachowanie minimalnej odległości od terenów 

zabytkowych wynoszącej co najmniej 100 m. W przypadku rzeki Prądnik oraz potoku Sudół 

przez tereny na których nie należy lokować zapleczy budowy należy rozumieć co najmniej 
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tereny znajdujące się w zasięgu rzutu koron drzew i krzewów rosnących wzdłuż tych cieków 

(w promieniu kilkunastu metrów od granicy zadrzewień przykorytowych). Z uwagi na 

możliwość oddziaływania zapleczy budowy na środowisko gruntowe i wodne oraz na 

bytującą w dolinach cieków faunę zaleca się ewentualne lokalizowanie takich miejsc 

w buforze co najmniej 150 m od koryta cieku. 

Sugerowane lokalizacje placów budowy to bezpośrednie otoczenie miejsc włączenia 

projektowanych wariantów do DW 794 oraz otoczenia projektowanego węzła POK (ul. ks. 

Adama Zięby/na Zielonki) z uwagi na łatwy dojazd i możliwość transportu materiałów 

eksploatacyjnych i ekip serwisowych. Place winny być utwardzone płytami 

prefabrykowanymi względnie utwardzone tłuczniem z warstwą sorbentu. 

 Na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie dochodziło do zdejmowania wierzchniej 

warstwy gruntu i humusu, usunięcia istniejącej w przebiegu planowanej obwodnicy 

roślinności zielnej, krzewów i drzew. Może także dochodzić do zmiany struktury gruntów 

sąsiednich wskutek używania ciężkiego sprzętu używanego do budowy drogi 

i transportującego wykorzystywany materiał. Nastapi także wycinka drzew i krzewów, 

znajdujących się w pasie prowadzonej inwestycji. Szacunkowe zetawienie planowanych do 

usunięcia drzew i krzewów przedstawiono w tabeli 7. 

 

Tabela 7. Szacunkowe zestawienie planowanych do usunięcia drzew i krzewów 

w poszczególnych wariantach realizacji przedsięwzięcia. 

Wspólny przebieg trzech wariantów (od ul. Pachońskiego do węzła POK) 
Gatunek Liczba 

(szt.)/powierzchnia w ha 
(dla zakrzewień) 

Szacowany 
wiek 

(wg klasy 
wieku) 

Orzech włoski Juglans regia 33 I (10-20 lat) i II 
(20-40 lat 

Wierzba krucha Salix fragilis 4 II (20-40 lat) 
Topola osika Populus tremula 15 I (10-20 lat) i II 

(20-40 lat) 
Topola biała Populus alba 2 II (20-40 lat) 
Grusza pospolita Pyrus communis 5 I (10-20 lat) i II 

(20-40 lat) 
Modrzew europejski Larix decidua 3 II (20-40 lat) 
Jabłoń dzika Malus sylvestris 10 I (10-20 lat) i II 

(20-40 lat 
Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 6 I (10-20 lat) i II 

(20-40 lat 
Klon jesionolistny Acer negundo  2 I (10-20 lat) i II 

(20-40 lat) 
Lipa drobnolistna Tilia cordata 3 I (10-20 lat) i II 

(20-40 lat) 
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Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 5 I (10-20 lat) i II 
(20-40 lat) 

Zakrzewienia głównie wierzby Salix, głogu 
Crataegus, czeremchy Padus, leszczyny Corylus, 
tarniny Prunus spinosa, kruszyny Frangula 

5,9 ha  

Węzeł w przypadku braku realizacji POK 
Gatunek Liczba 

(szt.)/powierzchnia w ha 
(dla zakrzewień) 

Szacowany 
wiek 

(wg klasy 
wieku) 

Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum 2 III (40-60 lat) 
Orzech włoski Juglans regia 2 II (20-40 lat) 
Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 46 III (40-60 lat) 
Klon jawor Acer pseudoplatanus 2 II (20-40 lat) 
Lipa drobnolistna Tilia cordata 3 III (40-60 lat) 
Olsza czarna Alnus glutinosa 2 III (40-60 lat) 
Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 2 II (20-40 lat) 
Lipa drobnolistna Tilia cordata 3 III (40-60 lat) 
Wiśnia ptasia Prunus avium 1 II (20-40 lat) 
Topola osika Populus tremula 1 III (40-60 lat) 
Topola biała Populus alba 1 III (40-60 lat) 
Wierzba krucha Salix fragilis 1 III (40-60 lat) 

Wariant I 
Gatunek Liczba 

(szt.)/powierzchnia w ha 
(dla zakrzewień) 

Szacowany 
wiek 

(wg klasy 
wieku) 

Klon jawor Acer pseudoplatanus 1 I (10-20 lat) 
Orzech włoski Juglans regia 1 I (10-20 lat) 
Wiśnia ptasia Prunus avium 1 II (20-40 lat) 
Wierzba krucha Salix fragilis 4 III (40-60 lat) 
Olsza czarna Alnus glutinosa 26 III (40-60 lat) i 

IV (60-80 lat) 
Klon jesionolistny Acer negundo 2 III (40-60 lat) 
Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 2 III (40-60 lat) 
Zakrzewienia głównie wierzby Salix, głogu 
Crataegus, czeremchy Padus, leszczyny Corylus, 
tarniny Prunus spinosa, kruszyny Frangula 

0,3 ha  

Wariant II 
Gatunek Liczba 

(szt.)/powierzchnia w ha 
(dla zakrzewień) 

Szacowany 
wiek 

(wg klasy 
wieku) 

Olsza czarna Alnus glutinosa 10 III (40-60 lat) i 
IV (60-80 lat) 

Klon jesionolistny Acer negundo 2 III (40-60 lat) 
Brzoza brodawkowata Betula pendula 1 III (40-60 lat) 
Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 1 III (40-60 lat) 
Zakrzewienia głównie wierzby Salix, głogu 
Crataegus, czeremchy Padus, leszczyny Corylus, 
tarniny Prunus spinosa, kruszyny Frangula 

0,15 ha  

Wariant III 
Gatunek Liczba Szacowany 
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(szt.)/powierzchnia w ha 
(dla zakrzewień) 

wiek 
(wg klasy 

wieku) 
Olsza czarna Alnus glutinosa 30 III (40-60 lat) i 

IV (60-80 lat)  
Topola osika Populus tremula 27 I (10-20 lat) i II 

(20-40 lat) 
Wierzba krucha Salix fragilis 3 III (40-60 lat) 
Wierzba biała Salix alba 5 III (40-60 lat) 
Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 4 II (20-40 lat) i 

III (40-60 lat 
Brzoza brodawkowata Betula pendula 20 I (10-20 lat) i II 

(20-40 lat) 
Orzech włoski Juglans regia 10 I (10-20 lat) 
Grusza pospolita Pyrus communis 13 I (10-20 lat) i II 

(20-40 lat) 
Jabłoń dzika Malus sylvestris 10 I (10-20 lat) i II 

(20-40 lat) 
Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 2 II (20-40 lat) 
Klon jesionolistny Acer negundo 3 II (20-40 lat) 
Wierzba wiciowa Salix viminalis (wierzba 
energetyczna) 

0,15 ha  

Zakrzewienia głównie wierzby Salix, głogu 
Crataegus, czeremchy Padus, leszczyny Corylus, 
tarniny Prunus spinosa, kruszyny Frangula 

4,2  

 

 Na etapie realizacji przedsięwzięcia, w celu zminimalizowania negatywnych 

następstw dla otaczającego środowiska oraz warunków życia i zdrowia ludzi należy podjąć 

szereg działań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego, środowiska gruntowo-

wodnego oraz krajobrazu. W związku z tym należy: 

− zastosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg 

dojazdowych i wyjazdowych z terenu budowy w czystości oraz ograniczające emisję 

pyłu w trakcie transportu materiałów budowlanych, jak również w trakcie 

prowadzenia prac budowlanych, 

− okresowo zraszać odsłonięty teren w przypadku wystąpienia warunków powodujących 

znaczne przesuszenie podłoża, 

− stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym, 

− zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu zaplecze 

budowy oraz drogi techniczne, a po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu 

poprzedniego, 

− lokalizować bazy materiałowe w odpowiedniej odległości od cieków, w celu 

uniemożliwienia przedostawania się zanieczyszczeń do wody, 
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− wyposażyć bazy techniczne w przenośne sanitariaty i zapewnić ich bieżące 

opróżnianie poprzez wywóz ścieków do najbliższej oczyszczalni ścieków, 

− odpowiednio zabezpieczyć tereny baz materiałowych zaplecza budowy poprzez 

uszczelnienie podłoża w miejscu składowania substancji stanowiących zagrożenie dla 

środowiska gruntowo-wodnego, 

− organizować roboty w taki sposób aby ograniczać ilość wytwarzanych odpadów oraz 

umożliwić ich powtórne wykorzystanie, 

− zapewnić właściwy, zgodny z Ustawą o odpadach, sposób gospodarowania odpadami 

wytwarzanymi w czasie budowy, 

− w trakcie prowadzenia prac budowlanych zachować wszelkie środki w celu 

zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń (np. ropopochodnych) do środowiska 

gruntowo – wodnego, 

− wykonywać prace w obrębie cieków w sposób uniemożliwiający lub ograniczający ich 

zanieczyszczenie, 

− odpowiednio zabezpieczyć zdjętą warstwę humusu celem jej wykorzystania do prac 

wykończeniowych, 

− w miejscach bliskiego sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej prace budowlane 

wykonywać w porze dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00), 

− w miarę możliwości nie używać równocześnie urządzeń emitujących hałas 

o nadmiernym natężeniu, 

− zaplecza budowy oraz miejsce postoju sprzętu ciężkiego wyznaczyć w jak 

największej, możliwej (uzasadnionej technologicznie i organizacyjnie) odległości od 

zabudowy mieszkaniowej, 

− prowadzić wycinkę drzew i krzewów poza sezonem lęgowym ptaków, trwającym 

w zdecydowanej większości od marca do sierpnia, 

− pozostawić w możliwie niezmienionym stanie drzewa i krzewy (zwłaszcza na 

obszarach zwartych zadrzewień), które nie kolidują bezpośrednio z przebiegiem drogi 

i nie organizować zaplecza budowlanego na tych terenach, 

− prowadzić prace ziemne w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom oraz 

inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 

technicznych, w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów w obszarach 

zadrzewionych, 
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− zminimalizować w najbliższym otoczeniu inwestycji naruszenie istniejącej równowagi 

biologicznej, zredukować do minimum obniżenie walorów środowiska 

przyrodniczego i nie dopuścić do dewastacji terenu poza niezbędnym pasem robót, 

− po zakończeniu prac budowlanych należy uporządkować teren, przy drodze 

i miejscach do tego przewidzianych ukształtować tereny biologicznie czynne, 

− przed rozpoczęciem działań budowlanych przeprowadzić archeologiczne badania w 

uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na obszarze stanowisk 

archeologicznych, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie lub kolidujących z 

planowaną inwestycją, 

− zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przeprowadzić 

archeologiczne badania wstępne, wyprzedzające działania inwestycyjne; ze względu 

na możliwość natrafienia na zabytkowe obiekty (dotychczas niezewidencjonowane), 

w całym pasie projektowanej drogi wymagany jest stały nadzór archeologiczny nad 

drogowymi robotami ziemnymi. 

2.5.2  Faza eksploatacji 

W fazie eksploatacji przedsięwzięcie będzie funkcjonowało jako droga publiczna 

o parametrach wskazanych w rozdziale 2.1. Nie przewiduje się, aby w czasie eksploatacji 

inwestycji jej obszar został powiększony o nowy teren. Uwzględniając 10-letni horyzont 

czasowy należy stwierdzić, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wykraczać poza 

wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu, a co za tym idzie nie zmniejszy 

powierzchni biologicznie czynnej. W celu zminimalizowania negatywnych dla ludzi 

i środowiska skutków eksploatacji analizowanej inwestycji drogowej należy podjąć 

następujące działania: 

− ograniczyć zużycie soli w okresie zimy do niezbędnego minimum, 

− na bieżąco usuwać odpady wytwarzane w okresie eksploatacji przez uprawnione 

do tego podmioty, 

− prowadzić stałą kontrolę stanu urządzeń służących do odprowadzania wód 

opadowych i roztopowych oraz okresowo czyścić urządzenia odprowadzające 

wody opadowe i roztopowe w celu zapewnienia ich sprawnego działania, 

− utrzymywać nawierzchnię drogi w odpowiednim stanie technicznym w celu 

ograniczenia drgańi hałasu komunikacyjnego. 
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Projektowane dla przedmiotowej inwestycji oświetlenie spełniać będzie niezbędne 

wymagania techniczne. Oświetlenie zastosowano tylko w obrębie węzłów drogowych. Nie 

przewiduje się oświetlenia w obrębie obiektu nad Prądnikiem.  

2.6 Przewidywane rodzaje emisji wynikające z realizacji i funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia 

 Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko związane będzie 

głównie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego i pojazdów transportujących 

i przemieszczających materiał do budowy drogi. Emitowany będzie hałas, zanieczyszczenia 

atmosferyczne pochodzące ze spalanego paliwa pojazdów, w niewielkiej ilości odpady ze 

zużytych części i płynów eksploatacyjnych pojazdów oraz zapylenie powstałe wskutek 

przemieszczania mas ziemnych i kruszyw służących do budowy drogi. Na etapie 

funkcjonowania przedsięwzięcia występować będzie oddziaływanie akustyczne pochodzące 

z przemieszczających się pojazdów, zanieczyszczenia atmosferyczne pochodzące ze spalin 

przemieszczających się pojazdów, wody opadowe i roztopowe spływające z powierzchni 

utwardzonych oraz incydentalnie odpady komunalne wyrzucane z przemieszczających się 

pojazdów.  

2.6.1 Faza realizacji 

a) Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 

Głównymi substancjami emitowanymi do powietrza atmosferycznego w fazie budowy 

będą: 

- pył powstający przy pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne, 

- wtórne pylenie, szczególnie w suche dni, wynikające z użycia materiałów 

budowlanych o tendencji do pylenia oraz związane z ruchem sprzętu po 

nieutwardzonej nawierzchni. 

- spaliny pochodzące z silników pracujących maszyn i środków transportu, 

- substancje odorowe, których emisja związana jest z układaniem mas 

bitumicznych. 

 Na skalę tej emisji istotny wpływ mają chwilowe warunki atmosferyczne, związane 

z aktualną wilgotnością podłoża, częstością i wielkością orazrodzajem opadów, temperaturą 

powietrza, siłą, kierunkiem i częstością występowania wiatrów. Wymienione uciążliwości 

będą miały charakter krótkotrwały, związane będą tylko z okresem prac budowlanych 

i dlatego należy uznać, że ten etap nie spowoduje trwałych negatywnych zmian 

w otaczającym środowisku  
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b) Emisja hałasu 

Podczas prowadzonych robót wystąpią niekorzystne zjawiska akustyczne związane 

z pracą ciężkich maszyn oraz przemieszczaniem się samochodów o dużym tonażu, 

przewożących ładunki. Ciężki sprzęt budowlany może być źródłem dźwięku o poziomie 

przekraczającym 90 dBw bezpośrednim jego pobliżu. Samochody transportujące maszyny 

i urządzenia oraz materiały budowlane generują hałas o poziomie większym niż 80 dB 

(zgodnie z PN). Poziom hałasu w trakcie prowadzenia robót może przekraczać wartości 

dopuszczalne ujęte w rozporządzeniu. Wymusza to przeprowadzenie prac w możliwie jak 

najkrótszym czasie. Hałas emitowany w trakcie prowadzenia prac będzie zjawiskiem 

okresowym. Charakteryzować go będzie dynamika zmian w ciągu doby i odwracalność 

(zaniknie bezpośrednio po zakończeniu robót). 

c) Zanieczyszczenia wód 

Prace związane z planowanym przedsięwzięciem mogą mieć negatywne oddziaływanie 

na wody powierzchniowe i podziemne. Wiąże się to przede wszystkim z możliwością: 

− zmiany warunków hydrograficznych w otoczeniu drogi, 

− czasowego obniżenia poziomu wód gruntowych, 

− zanieczyszczenia wód substancjami chemicznymi (w szczególności 

ropopochodnymi) wyciekającymi z maszyn, np. w wyniku awarii, 

− zanieczyszczenia wód ściekami bytowo – gospodarczymi z zaplecza budowy. 

Wszystkie te zagrożenia mogą być skutecznie wyeliminowane poprzez odpowiednią 

organizację placu budowy. 

d) Odpady 

Powstające odpady w fazie realizacji zaliczane są wg katalogu odpadów głównie do 

grup: 

− 02 - w przypadku likwidacji pozostałości upraw rolnych, 

− 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych 

oraz infrastruktury drogowej, 

− 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. 

 Należą do nich następujące odpady: 

1. Odpadowa masa roślinna       kod 02 01 03 

2. Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub 

innesubstancje niebezpieczne                                                              kod 08 01 11* 
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3. Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi 

komunalnymiodpadami opakowaniowymi)                                                        kod 

15 01 

4. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów kod 17 01 01 

5. Gruz ceglany       kod 17 01 02 

6. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż      kod 17 01 07 

wymienione w 17 01 06        

7. Odpady z remontów i przebudowy drógkod 17 01 81 

8. Drewno         kod 17 02 01 

9. Szkło        kod 17 02 02 

10. Tworzywa sztuczne      kod 17 02 03 

11. Mieszanki bitumiczne zawierające smołę                         kod 17 03 01* 

12. Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01             kod 17 03 02 

13. Żelazo i stal        kod 17 04 05 

14. Kable inne niż wymienione w 17 04 10    kod 17 04 11 

15. Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione                kod 17 05 04 

      w 17 05 03 

16. Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05  kod 17 05 06 

17. Materiały izolacyjne – inne niż wymienione w 17 06 01 i  

17 06 03 kod  17 06 04 

18. Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne kod 17 09 04 

niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

18. Odpady ulegające biodegradacji                            kod 20 02 01 

19. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne             kod 20 03 01 

20. Szlamy ze zbiorników bezodpływowych, służących 

 do gromadzenia nieczystości                                                        kod 20 03 04  

Odpady te będą wytwarzane podczas robót ziemnych, prac budowlanych obiektów 

inżynierskich, usuwania nawierzchni z istniejących jezdni dróg dochodzących do 

projektowanejobwodnicy, wycinki drzew i krzewów, układania nawierzchni drogi, montażu 

infrastruktury użytkowej. 

 

2.6.2 Faza eksploatacji 
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a) Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 

Podstawowymi zanieczyszczeniami charakterystycznymi dla komunikacji 

samochodowej są: 

- tlenki azotu (NOx), powstające podczas spalania paliw w silnikach, 

- pary ołowiu, powstające podczas spalania benzyn etylizowanych, 

- tlenki siarki (SOx), z przewagą dwutlenku siarki (SO2), powstające podczas 

spalania oleju napędowego, 

- węglowodory związane z pracą silników wykorzystujących jako paliwo gaz LPG. 

Na ilość emitowanych przez pojazdy zanieczyszczeń mają wpływ takie czynniki, jak: 

- rodzaj spalanego paliwa, 

- rozwiązania konstrukcyjne silnika i układu paliwowego, 

- pojemność silnika, moc i związane z nimi zużycie paliwa, 

- konstrukcja układu wydechowego (katalizator), 

- stan techniczny silnika i innych podzespołów, 

- prędkość jazdy, 

- technika jazdy, 

- płynność jazdy, 

- nachylenie niwelety. 

b) Emisja hałasu 

Trasa komunikacyjna, stanowiąca złożone, liniowe źródło emisji hałasu, składające się 

z wielu źródeł cząstkowych, emituje hałas ciągły o zmiennych wartościach poziomu dźwięku. 

Poziom hałasu w otoczeniu drogi jest zależny przede wszystkim od wartości poziomu 

natężenia hałasu zewnętrznego, pochodzącego od poszczególnych pojazdów – źródeł 

punktowych, parametrów ruchu – źródeł pośrednich oraz cech otoczenia – modyfikujących 

propagację hałasu. 

Wielkość emisji hałasu, emitowanego przez pojazdy samochodowe poruszające się po 

drodze zależy głównie od: 

- wielkości natężenia ruchu, 

- sposobu zagospodarowania otoczenia drogi, w tym lokalizacji elementów 

ekranujących hałas drogowy, 

- udziału w potoku ruchu pojazdów ciężkich, 

- średniej prędkości pojazdów. 
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Oddziaływanie akustyczne ma duży wpływ na zdrowie mieszkańców terenów 

położonych w pobliżu drogi. Dotyczy to przede wszystkim ciągów o dużym natężeniu ruchu, 

gdzie hałas samochodowy przenika do mieszkań i pogarsza parametry klimatu akustycznego, 

wpływając negatywnie na samopoczucie i zdrowie mieszkańców. Zaprojektowane warianty 

przebiegu inwestycji zlokalizowane są głównie w terenie niezabudowanym, użytkowanym 

rolniczo. W mniejszym stopniu w terenie zabudowanym z lokalną rozproszoną zabudową 

zagrodową oraz w terenie zwartej zabudowy miejskiej. Ponadto planowana inwestycja 

przechodzi przez teren zamknięty kolei. 

Na obecnym poziomie techniki motoryzacyjnej nie jest możliwe całkowite 

wyeliminowanie uciążliwości środowiskowych, pochodzących od ruchu pojazdów na 

drogach. W chwili obecnej prowadzone są badania, jak również wprowadzane do użytku 

nowe technologie mające na celu redukcję hałasu pochodzącego od źródła emisji, jakim jest 

ruch samochodowy.  

Do działań tych między innymi należą: 

- prace nad konstrukcją silników i układów wydechowych pojazdów tak, aby hałas 

pochodzący od pojazdów zarówno lekkich, jak i ciężkich był jak najmniejszy. 

- prace nad składem mieszanek oraz bieżnika opon samochodowych tak, aby hałas 

powstający na styku opona – nawierzchnia był jak najmniejszy. 

- prace nad nowymi technologiami w zakresie składu betonów asfaltowych tak, aby 

zminimalizować hałas poprzez częściowe jego pochłanianie przez nawierzchnię. 

Wszystkie te zabiegi zarówno osobno, jak i w połączeniu, mają na celu obniżenie hałasu 

u źródła. Na część z nich zarządca drogi nie ma wpływu (prace nad konstrukcją silników lub 

technologią wykonywania opon), jednak niektóre są możliwe do zastosowania.  

Z wykonanych badań wynika, że średni poziom emisji dla pojazdów lekkich przy 

prędkości 50 km/h wynosi 73dB, natomiast dla pojazdów ciężkich przy tej samej prędkości 

wynosi już 85dB. W tej sytuacji należy stwierdzić, że przekroczenia głównie powodują 

pojazdy ciężkie. Należy jednak zaznaczyć, że wielkości emisji poziomu dźwięku zależą od 

rodzaju i wieku pojazdów, a także ich marki. W ramach opracowywania niniejszego raportu 

wykonano prognozy kształtowania się klimatu akustycznego dla wariantu inwestycyjnego, 

który przewiduje zastosowanie zabezpieczeń akustycznych w postaci ekranów. Przedstawiono 

także wariant który nie uwzględnia żadnych środków ochrony przed hałasem. Analizowane 

warianty znajdują się na rysunkach załączonych do raportu.  
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c) Powstawanie wód opadowych  

W świetle nowego prawa wodnego (Dz. U. 2017, poz. 1566) wody opadowe nie 

mieszcza się w definicji „ścieków”, toteż użycie w rapocie wyrażenia „ścieki” należy 

rozumieć w jej potocznym znaczenie, a nie w zgodzie z nowym prawodawstwem. Spływy 

wód z dróg mogą mieć charakter silnie zanieczyszczonych ścieków, w szczególności po 

dłuższym okresie pogody suchej, w czasie której następuje duża kumulacja zanieczyszczeń na 

powierzchni dróg, czy śniegu na poboczach. Oprócz substancji płynnych powodujących 

zanieczyszczenia, także gazy (H2S, SO2, NOx, F, HF) mogą reagować z wodą atmosferyczną 

i w postaci np. kwaśnych deszczów zanieczyszczać wody powierzchniowe. Zanieczyszczenia 

pyłowe są mniej toksyczne niż gazowe, lecz niekiedy zawierają większe ilości metali 

ciężkich. Kumulację dużego ładunku zanieczyszczeń w spływach opadowych powodują: 

- gazy spalinowe, 

- produkty ścierne opon i tarcz hamulcowych, 

- resztki zużywających się elementów pojazdów, 

- chemikalia używane do przeciwdziałania zimowej śliskości jezdni (NaCl, CaCl2, 

MgCl2), 

- zanieczyszczenia powierzchni dróg wskutek złego transportu materiałów sypkich, 

płynnych, pozostałości po kolizjach i niekontrolowanych wlewach substancji 

chemicznych w szczególności węglowodorów ropopochodnych. 

Na wielkość ładunku zanieczyszczeń występujących w spływach powierzchniowych 

rzutują wielkości zawiesin, metali ciężkich i innych substancji toksycznych, związków 

biogennych (azot, fosfor, węgiel), chlorków, biochemicznego (BZT5) i chemicznego (ChZT) 

zapotrzebowania na tlen oraz produktów ropopochodnych. Wielkość ładunku zanieczyszczeń 

w spływach opadowych z dróg determinują: charakter zjawiska opadowego (ilość i rodzaj 

opadów), czas trwania pogody bezopadowej, szerokość i rodzaj nawierzchni drogi, natężenie 

i struktura ruchu drogowego, prędkość jazdy, szerokość odwadnianej drogi oraz otoczenie 

drogi. 

d) Odpady 

W fazie eksploatacji drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi i urządzeniami 

ochrony środowiska mogą powstawać odpady, przedstawione poniżej w oparciu o katalog 

odpadów: 

1. Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne 
substancje niebezpieczne                                                              kod 08 01 11* 

2. Odpady z odwadniania olejów w separatorach                             kod 13 05 
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3. Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne  

niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12      kod 16 02 13* 

4. Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 kod 16 02 14 

5. Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych  

urządzeń                            kod 16 02 15* 

6. Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione 

 w 16 02 15, które powinny być gromadzone i                  kod 16 02 16  

okresowo przekazywane wyspecjalizowanym firmom 

7. Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych – należące do podgrupy 

16 81, w tym:  

− odpady wykazujące właściwości niebezpieczne       kod 16 81 01* 

− odpady inne niż wymienione w 16 81 01           kod 16 81 02 

8. Odpady z remontów i przebudowy dróg   kod 17 0181 

9. Odpady ulegające biodegradacji         kod 20 02 01 

10. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalnekod 20 03 01 

Odpady ze studzienek kanalizacyjnychkod 20 03 06 

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupachkod 20 03 99 

2.7 Wpływ planowanego przedsięwzięcia na istniejący układ komunikacyjny 

Do głównych celów budowy zachodniej obwodnicy Zielonek zaliczyć należy poprawę 

warunków ruchu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez ukształtowanie infrastruktury 

o wysokim poziomie bezpieczeństwa z równoczesnym ograniczeniem ryzyka 

niebezpiecznych zdarzeń drogowych w centrum miejscowości Zielonki oraz ograniczenie 

negatywnych wpływów drogi wojewódzkiej nr 794 na otaczające tereny poprzez 

wyprowadzenie ruchu poza obszary najbardziej wrażliwe na oddziaływania. 

Przyczyni się ona także do zmniejszenia kosztów użytkowników ruchu i spowoduje 

zmniejszenie poziomu oddziaływania do otoczenia (zwłaszcza w zakresie emisji hałasu 

i zanieczyszczeń powietrza), poprawy bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku oraz 

wyprowadzenia głównego potoku ruchu ze zwartej zabudowy centrum miejscowości Zielonki 

i terenów zabudowy mieszkaniowej tej miejscowości. Integracja projektowanej inwestycji 

z Północną Obwodnicą Krakowa przyczyni się także do usprawnienia systemu 

komunikacyjnego miasta i spowoduje usprawnienie ruchu kołowego oraz zwiększy 

efektywność transportową. W Koncepcji Przestrzennej Zagospodarowania Kraju podkreśla 
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się również potrzebę tworzenia lepszych połączeń komunikacyjnych z zapleczem tworzących 

się obszarów metropolitalnych. 

Najważniejszymi efektami budowy obwodnicy będzie: 

− wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości Zielonki, leżącej na 

trasie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 794, 

− zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego, 

− poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 794, zmniejszenie 

wypadkowości,  

− uaktywnienie terenów wzdłuż projektowanej drogi, możliwość pozyskania nowych 

miejsc pracy,  

− poprawa warunków życia mieszkańców Zielonek i miasta Krakowa mieszkających 

w pobliżu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 794. 

W perspektywie długoterminowej powstanie planowanego połączenia przyczyni się przede 

wszystkim do wyeliminowania zdecydowanej części pojazdów z centrum Zielonek. 

Dodatkowo należy się spodziewać znacznego ożywienia gospodarczego na działkach 

przylegających do planowanej drogi, a co za tym idzie powstania nowych miejsc pracy 

i poprawy jakości życia w miejscowości. W dłuższym okresie czasu inwestycja przyczyni się 

więc do zwiększenia atrakcyjności regionu dzięki zapewnieniu szybszych i sprawniejszych 

powiązań komunikacyjnych. Poprawa jakości systemu komunikacyjnego spowoduje lepsze 

zaspokajanie wciąż rosnących potrzeb komunikacyjnych ludności. Rozwijająca się 

w otoczeniu inwestycji zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna generuje zwiększone 

natężenie ruchu. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków 

komunikacyjnych, usprawni ruch, zmniejszając kolizyjność i czas przejazdu. Poprawi to 

komfort życia mieszkańców otoczenia inwestycji, jak również obszarów, które zostaną 

odciążone komunikacyjnie przez planowaną inwestycję. 

 

3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA 

3.1 Rzeźba terenu i krajobraz naturalny 

 Analizowane warianty, według regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego 

(2011), znajdują się w Pasie Wyżyn Polskich, na pograniczu Podprowincji Wyżyny Śląsko-

Krakowskiej i Wyżyny Małopolskiej, dwóch makroregionów Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej (341.3) i Niecki Nidziańskiej (342.2), w obrębie dwóch mezoregionów– 

Wyżyny Olkuskiej (341.32) – północna część -  i Płaskowyżu Proszowickiego (342.23) – 
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część południowa (ryc. 2). Sąsiadują one od południowego zachodu z makroregionem Bramy 

Krakowskiej (512.3). Takie położenie przedmiotowej inwestycji powoduje zmianę 

ukształtowania terenu w przebiegu analizowanych wariantów.  

 

 Rys. 7. Położenie projektowanych wariantów na tle regionalizacji 
fizycznogeograficznej J. Kondrackiego (2011). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Bazy 
Danych Geologicznych (2017).  

  

 Obszar badań w swojej północnej części znajduje się na wschodnim krańcu 

mezoregionu Wyżyny Olkuskiej, rozciętej w tym fragmencie doliną Białuchy (Prądnika) 

osiągającej na tym odcinku szerokość od 500, 700 m a nawet 1 km. Rzeźba terenu jest dość 

urozmaicona. Południowa część tego regionu ma postać płaskich lub lekko zaokragląnych 
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garbów i wysoczyzn z pokrywą składającą się z utworów lessowych i lessowatych zajętych 

pod grunty orne, kształtowane także czynnikami naturalnymi – erozją wodną, wietrzną, 

rzeczną, procesami wietrzenia chemicznego. Wycięta w iłach mioceńskich dolina Białuchy 

(Prądnika) rozszerza się w kierunku Krakowa. Na jej dnie zalegają osady czwartorzędowe. Na 

zboczach doliny Sudołu odsłaniają się margle i lessy. W dolinie Białuchy (Prądnika) 

widoczne są krawędzie teras, miejscami całkowicie zabudowane. Pod względem 

hipsometrycznym wierzchowiny międzydolinne są pochylone w kierunku południowo-

wschodnim, obniżając się od 280 m n.p.m. do 220 m n.p.m Analizowany obszar jest 

zróżnicowany hipsometrycznie urozmaiconą rzeźbą terenu, od 220 m n.p.m. w dolinie 

Białuchy (Prądnika)  po 280 m n.p.m. (wzniesienie na zachód od Pękowic). 

Warianty 1 „zielony” i 2 „pomarańczowy” kończą się w szerokiej, wypełnionej madami 

dolinie Prądnika i biegną po krawędzi wysoczyzny Wyżyny Olkuskiej obniżając się w 

kierunku Płaskowyżu Proszowickiego (rys. 8). Wariant niebieski także kończy się w płaskiej 

dolinie Białuchy (Prądnika) biegnąc po krańcowym fragmencie wysoczyzny obniża się w 

kierunku Płaskowyżu Proszowickiego. Rzeźba terenu analizowanego obszaru jest dość 

zróżnicowana. Powierzchnia terenu obniża się w kierunku południowo-wschodnim. 

Wysokości bezwzględne wahają się od 250 m n. p. m. na północy analizowanego obszaru - 

280 m n. p. m. na północny zachód od Pękowic, do 230 - 240m n. p. m w dolinie Prądnika 

obniżając się do poziomu 220-230 m n. p .m w południowej części analizowanego terenu na 

obszarze miasta Krakowa. 

 



KLOTOIDA  58 

 

Rys. 8. Przebieg analizowanych wariantów na tle numerycznegomodelu terenu. Kolorem 

brązowym oznaczone są wysoczyzny, kolorem zielonydoliny i obniżenia. 
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3.2 Budowa geologiczna i hydrogeologiczna 

 Analizowany obszar znajduje się w południowej części Monokliny Śląsko-

Krakowskiej, zbudowanej z różnych ogniw triasu i jury oraz fragmentarycznie zachowanych 

utworów kredy, rozdzielonych przerwami sedymentacyjnymi i niezgodnościami kątowymi. 

Warstwy triasu i jury nachylone są w kierunku północno-wschodnim, gdzie chowają się pod 

skały kredowe Niecki Miechowskiej. Monoklina przechodzi w kierunku południowym 

poprzez system uskoków schodowych w podłoże Zapadliska Przedkarpackiego.  W rejonie 

Krakowa utwory monokliny tworzą tzw. rygiel krakowski dzielący zapadlisko na część 

wschodnią i zachodnią. Efektem skrzyżowania obu struktur jest mozaikowa budowa 

geologiczna, charakteryzująca się występowaniem szeregu zrębów zbudowanych z utworów 

jurajskich i kredowych, poprzedzielanych zapadliskami wypełnionymi utworami miocenu. Są 

to zręby: Wału Tenczyńskiego i Lasu Wolskiego oraz zapadliska: Rów Krzeszowicki 

i Obniżenie Cholerzyńskie. Obszar na zachód od projektowanych wariantów budują utwory 

wieku jurajskiego, reprezentowane przez wapienie skaliste i płytowe rauraku (jura górna) – 

(na zachód od linii Podskale – Trojanowice- Januszowice). Największą część podłoża 

analizowanego obszaru budują utwory trzeciorzędowe – mioceńskie. Wykształcone są jako 

seria utworów ilastych. Są to iły krakowieckie, reprezentowane przez iły, iłołupki barwy 

szarej i niebiesko-szarej, w których miejscami mogą się pojawić kryształki gipsu, a rzadziej 

konkrecje lub okruchy margli. Miąższość tych utworów sięga od kilku do kilkudziesięciu 

metrów.  Podłoże to jest przykryte utworami czwartorzędowymi zalegającymi bezpośrednio 

na  utworach trzeciorzędowych i jurajskich (zerodowanych).  Utwory czwartorzędowe 

wykształcone są głównie jako lessy i gliny lessopodobne. Miąższość lessów sięga 

maksymalnie do 20 m. Na obszarze akumulacji rzecznej są reprezentowane przez żwiry 

i piaski różnej granulacji. Najmłodszymi utworami są holoceńskie mułki, gliny i piaski 

(mady) wykształcone w dolinie Białuchy (Prądnika) i Sudołu. 

 Projektowane warianty nie znajdują się bezpośrednio na obszarze żadnego głównego 

zbiornika wód podziemnych (według podziału obowiązującego w latach 2016-2021) - (rys.9). 

Jedynie niewielki, północny fragment wariantu 3 (niebieskiego) znajduje się w obrębie 

zbiornika GZWP 326 Częstochowa – jednego z najbardziej zasobnych w Polsce. Tworzy go 

poziom wodonośny typu szczelinowo - krasowego, w wapieniach jury górnej. Zbiornik ten 

jest silnie zagrożony degradacją jakości wód na obszarach, gdzie brak jest pokrywy 

(nadkładu) iłów mioceńskich. Wody te często w niewielkim stopniu są zmineralizowane. Jest 

to zbiornik charakteryzujący się niską odpornością na zanieczyszczenia przenikające 
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z powierzchni z uwagi na brak pokrywy izolującej utwory czwartorzędu oraz krasowy 

i szczelinowy system przewodzenia. 

 Z punktu widzenia geologiczno-inżynierskiego analizowany obszar tworzą grunty 

spoiste, zwarte, półzwarte i twardoplastyczne, grunty sypkie, średnio zagęszczone i skały, na 

których nie występują zjawiska geodynamiczne, a głębokość wody gruntowej przekracza 2 m 

poza doliną Białuchy (Prądnika). 

 W przeprowadzonej na zlecenie inwestora analizy geotechnicznej wykonanej 

w bezpośrednim przebiegu wariantów (Opinia geotechniczna…, 2016), w podłożu 

stwierdzono obecność utworów czwartorzędowych, trzeciorzędowych i jurajskich. 

Wierzchnią warstwę badanego terenu stanowiła gleba lub nasyp niebudowlany, składający się 

w różnych proporcjach z gruzu, tłucznia, żwiru, gliny pylastej. Poniżej występowały grunty 

spoiste – iły, gliny pylaste zwięzłe, gliny pylaste, gliny pylaste na pograniczu pyłu, gliny 

pylaste próchnicze, gliny piaszczyste, pyły, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, pospółki 

gliniaste, żwiry gliniaste, zwietrzeliny gliniaste oraz grunty niespoiste –piaski pylaste, piaski 

średnie, pospółki. Stwierdzono także występowanie gruntów organicznych – namułów, 

torfów. Poniżej trzeciorzędowych iłów stwierdzono podłoże jurajskie – zwietrzeliny wapieni. 

W większości otworów woda z intensywnych sączeń stabilizowała się kilkadziesiąt 

centymetrów powyżej ich nawiercenia. W części otworów nie stwierdzono wody gruntowej. 
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Rys. 9. Położenie projektowanych wariantów względem granic GZWP. 

Źródło: opracowanie na podstawie Centralnej Bazy Danych Geologicznych (2017). 

 

3.3 Warunki glebowe 

 Znaczną powierzchnię analizowanego obszaru zajmują gleby o wysokich wartościach 

rolniczych. Są to żyzne gleby, z przewagą gleb II i IIIa klasy bonitacyjnej, miejscami także 

z klasą I. Należą do nich gleby brunatne, płowe i opadowo-glejowe. Są to gleby wytworzone 
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na lessach. Gleby wytworzone z lessu, to z reguły dobre i bardzo dobre gleby uprawne, dzięki 

doskonałym fizycznym i chemicznym właściwościom skał macierzystych. Są to gleby 

brunatne bogate w składniki pokarmowe, zawierają węglan wapnia. Gleby płowe to 

odwapnione gleby brunatne, a z gleb płowych, zubożałych w substancję ilastą przez opady, 

powstają gleby opadowo-glejowe. Gleby rozwinięte na lessach, wymagają działań 

ochronnych, zwłaszcza przed erozją wodną, w wyniku której ulegają wypłukaniu części 

organiczne, zmniejszając znacznie urodzajność gleb, oraz przed wywiewaniem W dolinach 

rzecznych obecne są mady (pyłowe, gliniaste i ilaste). Na terenach rolniczych przeważają 

gleby II i III klasy bonitacyjnej. Wariant 1 zajmie ok. 16,2 ha gleb takich wysokich bonitacji, 

a warianty 2 i 3 odpowiednio 17 ha i 19,8 ha. Na obszarze tym uprawia się głównie pszenicę, 

rośliny pastewne, ziemniaki, żyto oraz na dużą skalę warzywa. 

 W przebiegu wariantu 1 (zielonego) dominuje kompleks pszenny dobry i bardzo 

dobry,  w północnej części wariantu dominują mady, zaś w środkowej i południowej części 

gleby brunatne wyługowane, a na bardzo małych powierzchniach czarnoziemy. W przebiegu 

wariantu 2 (żółtego) dominuje kompleks pszenny dobry i bardzo dobry,  w północnej części 

wariantu dominują mady, zaś w środkowej i południowej części gleby brunatne wyługowane, 

a na bardzo małych powierzchniach czarnoziemy. W przebiegu wariantu 3 (niebieskiego) 

dominują gleby kompleksu pszennego dobrego i pszennego bardzo dobrego, mady 

i czarnoziemy (odcinek północny, dolina Prądnika) przechodzące w gleby brunatne i brunatne 

wyługowane w odcinku na zachód od Pękowic. 

3.4 Hydrografia 

 Analizowany obszar odwadniany jest przez Białuchę (powyżej dopływu Korzkiewki 

nazywaną Prądnikiem) i jego prawy dopływ Sudół, należące do zlewni górnej Wisły. 

Białucha (Prądnik) – (fot.15) jest lewym dopływem Wisły i uchodzi do niej w Krakowie 

w okolicach Dąbia. Jego źródła znajdują się na Wyżynie Olkuskiej. Zlewnia na 

analizowanym obszarze ma charakter głównie rolniczy. Sieć hydrograficzną analizowanego 

obszaru przedstawiono na rys. 10. 
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Rys. 10. Sieć hydrograficzna analizowanego obszaru i działy wodne. 

 Trasy wariantów drogi znajdują się w obszarze trzech jednolitych część wód 

powierzchniowych (JCWP):  

JCWP - Prądnik do Garliczki:  

- Kod JCWP: PLRW20007213742, 

- Typologia JCW - 7 (Potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistym) 
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-Status JCW wstępny – naturalna 

- Status JCW ostateczny – naturalna 

- Zmiany hydromorfologiczne uzasadniające wyznaczenie – nie dotyczy 

- Czy JCW jest monitorowana – monitorowana 

Status JCW – naturalna 

Aktualny stan lub potencjał JCW – zły 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona 

Przedmioty ochrony obszaru chronionego zależne od wód (Park Krajobrazowy Dolinki 

Krakowskie) - Różnorodność biologiczna, kompleks ekosystemów, siedliska gatunków, 

w szczególności: rzeki, strumienie, zjawiska krasowe, źródła krasowe, stawy rybne, łęgi, flora 

i fauna ekosystemów wodno-błotnych 

Cel środowiskowy: 

- Stan lub potencjał ekologiczny – dobry stan ekologiczny 

- Stan chemiczny – dobry stan chemiczny  

Odstępstwo – tak 

Typ odstępstwa - przedłużenie terminu osiągnięcia celu:- brak możliwości technicznych 

Termin osiągnięcia dobrego stanu - 2021 

Uzasadnienie odstępstwa - Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja 

komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące 

uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tą presję 

w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny 

dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne 

efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021. 

JCWP - Prądnik od Garliczki (bez Garliczki) do ujścia:  

Kod JCWP: PLRW20009213749,  

Typologia JCW - 9 (Mała rzeka wyżynna węglanowa) 

Status JCW wstępny – SZCW 

Status JCW ostateczny – SZCW 

Zmiany hydromorfologiczne uzasadniające wyznaczenie – przekroczenie wskaźnika m3 

(łączną długość części cieków odciętych przez budowle poprzeczne o spadzie h>0,7 m (dla 

rzek górskich i wyżynnych) odniesioną do sumarycznej długości cieków istotnych), 

Czy JCW jest monitorowana – monitorowana 

Status JCW – SZCW 

Aktualny stan lub potencjał JCW – zły 
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Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona 

Cel środowiskowy: 

- Stan lub potencjał ekologiczny – dobry stan ekologiczny 

- Stan chemiczny – dobry stan chemiczny  

Odstępstwo – tak 

Typ odstępstwa - przedłużenie terminu osiągnięcia celu:- brak możliwości technicznych 

Termin osiągnięcia dobrego stanu - 2021 

Uzasadnienie odstępstwa - Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie 

zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników 

jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu 

prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia 

dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy 

danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod 

kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót 

hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz 

opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. 

JCWP - Sudół:  

Europejski kod JCWP: PLRW20006213746,  

Typologia JCW - 6 (Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i 

lessopodobnych) 

Status JCW wstępny – naturalna 

Status JCW ostateczny – naturalna 

Zmiany hydromorfologiczne uzasadniające wyznaczenie – nie dotyczy 

Czy JCW jest monitorowana – niemonitorowana 

Status JCW – naturalna 

Aktualny stan lub potencjał JCW – zły 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona 

Przedmioty ochrony obszaru chronionego zależne od wód (Park Krajobrazowy Dolinki 

Krakowskie) - Różnorodność biologiczna, kompleks ekosystemów, siedliska gatunków, 

w szczególności: rzeki, strumienie, zjawiska krasowe, źródła krasowe, stawy rybne, łęgi, flora 

i fauna ekosystemów wodno-błotnych 

Cel środowiskowy: 

- Stan lub potencjał ekologiczny – dobry stan ekologiczny 



KLOTOIDA  66 

- Stan chemiczny – dobry stan chemiczny  

Odstępstwo – tak 

Typ odstępstwa - przedłużenie terminu osiągnięcia celu:- brak możliwości technicznych, 

dysproporcjonalne koszty 

Termin osiągnięcia dobrego stanu - 2021 

Uzasadnienie odstępstwa - Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. 

Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn 

nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 

naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 

nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu 

rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. 

W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające 

na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne 

zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

Wśród znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu ma stan wód 

powierzchniowych i podziemnych nie wymieniono oddziaływań pochodzących z dróg. Wśród 

przyczyn zmian hydromorfologicznych wskazano m. in. zagospodarowanie dolin cieków 

i brzegów zbiorników (zabudowa komunalna i gospodarcza), a wśród głównych zmian 

wskazano m. in. zabudowę podłużną cieków polegająca głównie na zmianie profilu 

poprzecznego i podłużnego cieków oraz zabudowę poprzeczną, obejmującą wszelkie budowle 

przegradzające koryto.Zabudowa podłużna cieków polegająca głównie na zmianie profilu 

poprzecznego i podłużnego rzeki, powoduje zmiany struktury dna i brzegów, reżimu 

hydrologicznego oraz warunków fizykochemicznych, co w rezultacie wywiera znaczący 

wpływ na stan wód płynących. Może spowodować przede wszystkim pogorszenie warunków 

życia organizmów wodnych przez zmianę warunków siedliskowych.Zabudowa poprzeczna, 

obejmująca wszelkie budowle przegradzające koryto cieku (także na wypływie z jezior 

przepływowych), zwłaszcza niewyposażone w urządzenia typu przepławki, stanowi poważną 

przeszkodę uniemożliwiającą migrację organizmów, w szczególności ryb. Powoduje też 

zmiany reżimu hydrologicznego oraz warunków fizykochemicznych, które przyczyniają się 

do modyfikacji siedlisk oraz pogorszenia warunków bytowania organizmów wodnych. 
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Fot.15. Białucha (Prądnik) w pobliżu miejsca przecięcia z analizowanym wariantem 3 

planowanego przedsięwzięcia. 

 

3.5 Klimat i jakość powietrza 

 Według regionalizacji klimatycznej analizowany obszar znajduje się w granicach 

regionu Wyżyny Krakowsko-Miechowskiej i posiada cechy klimatu wyżynnego. 

Charakteryzuje się dużymi amplitudami dobowymi temperatur powietrza. Obserwuje się 

w tym rejonie większe nasłonecznienie i więcej wiatrów. Średnia temperatura roku całego 

obszaru waha się od 7°- 8,5°C, przeważają wiatry z kierunku zachodniego, z 20% i większą 

ciszą. Okres wegetacji roślin wynosi 205-220 dni/rok, przy rocznej sumie opadów 

wynoszących 700-750 mm, a na obszarach Wyżyny Olkuskiej do 800 mm (Klimaszewski, 

1979). Roczny rozkład opadów cechuje duża zmienność. Przeważają opady miesięcy letnich, 

a najniższe są opady w miesiącach zimowych. Opady maja duże znaczenie dla zasilania wód 

powierzchniowych i podziemnych. Warunki klimatyczne dla upraw rolnych są korzystne. 

Występuje tu 112 – 130 dni z przymrozkami i 20 – 40 dni mroźnych. Pokrywa śnieżna 

utrzymuje się przez około 60 dni. Grubość pokrywy śnieżnej osiąga najwyższa wartość na 

przełomie stycznia i lutego. Do zjawisk pogodowych należą także burze, deszcze ulewne 

grady. Liczba dni z występowaniem burz wynosi od 20 - 28 dni w roku, z maksimum w lipcu. 

Największe prawdopodobieństwo dni z gradem występuje w maju i lipcu. W czerwcu oraz 

lipcu występują także najwyższe wartości opadów dobowych. Ulewy i deszcze nawalne mogą 
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pojawiać się od polowy kwietnia do września. Na analizowanym obszarze przeważa kierunek 

zachodni wiatrów. W dnach dolin wiatry są słabsze i wieja wzdłuż ich osi. Warunki 

klimatyczne uwarunkowane są rzeźbą terenu, w dolinach często występują mgły 

i przymrozki, oraz duże wahania temperatury i wilgotności powietrza, natomiast na stokach 

i grzbietach wzniesień, ze względu na dobre przewietrzanie rzadko zdarzają się zamglenia 

oraz występują dłuższe okresy bezprzymrozkowe. 

Procesy transformacji i rozprzestrzenienia zanieczyszczeń w powietrzu kształtowane są przez 

wiele czynników meteorologicznych, wśród których do najważniejszych należą: temperatura, 

opady atmosferyczne oraz prędkość wiatru. Statystykę warunków wietrznych dla miasta 

Krakowa przedstawiono na rys. 11. 
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                            Rys. 11.  Róża wiatrów dla miasta Krakowa. 

W tabelach 8 i 9 zestawiono charakterystyczne parametry warunków wietrznych dla 

miasta Krakowa. 

Tabela 8. Zestawienie  udziału poszczególnych kierunków wiatru [%]. 

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

NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW N 

9,60 18,50 7,00 1,92 1,28 3,03 7,44 21,46 14,38 7,06 3,56 4,77 
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Tabela 9.  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 

  

26,12 

  

17,75 

  

16,43 

  

12,22 

  

10,01 

   5,68    5,22    3,22    2,73    0,31    0,30 

 

Tło zanieczyszczeń to stan zanieczyszczenia powietrza, wyrażony jako stężenie substancji 

zanieczyszczającej w powietrzu odniesione do roku. Na podstawie danych Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie (pismo z dnia 2 marca 2017 r, sygn. 

WM.7016.75.2017, zbiorcze dane z 2016 r.) przedstawiono w tabeli 10 aktualny stan 

zanieczyszczenia powietrza w rejonie realizacji przedsięwzięcia. 

 
Tabela 10. Jakość powietrza w rejonie realizacji przedsięwzięcia. 

Lp. Substancja Jednostka R [µg/m3] 

1 SO2 µg/m3 10,0 

2 NO2 µg/m3 28,0 

3 PM10 µg/m3 43,0 

4 PM2,5 µg/m3 30,0 

5 CO µg/m3 173,0 

6 Ołów  µg/m3 0,02 

7 Benzen µg/m3 2,0 

8 Benz(a0piren ng/m3 5,7 

9 Kadm ng/m3 0,6 

10 Nikiel ng/m3 1,2 

11 Arsen ng/m3 1,4 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. 

 Powyższe dane określone zostały na podstawie pomiarów wykonywanych w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska i pochodzą z najbliższych lub najbardziej zbliżonych 

pod względem charakterystyki obszaru, punktów pomiarowych. 

3.6 Szata roślinna 

Prace nad inwentaryzacją szaty roślinnej wykonano w II etapach. 
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I etap 

Polegał na zgromadzeniu i przestudiowaniu dostępnych publikacji naukowych, notatek 

przyrodniczych, przyczynków florystycznych, broszur, dokumentacji obszarów chronionych 

i innych prac na prawach maszynopisu, w tym magisterskich odnoszących się do obszaru 

projektowanej inwestycji. Ponadto, analizie poddano mapy topograficzne. Wszystkie te 

materiały posłużyły do oceny zasobów informacji dotyczących szaty roślinnej rejonu 

projektowanych wariantów inwestycji. 

II etap 

Polegał na przeprowadzeniu badań florystyczno-fitosocjologicznych, które zostały 

ograniczone do najważniejszych ekosystemów stwierdzonych na obszarze inwestycji. 

Badania szaty roślinnej przeprowadzono metodą fitosocjologiczną – wielokrotnego przejścia 

z kartowaniem w terenie płatów roślinności o istotnym znaczeniu konserwatorskim 

z dokładnością do 50m2. Ocenę walorów szaty roślinnej przeprowadzono 2 krotnie w roku 

2016 (7 lipca i 9 sierpnia) oraz w kwietniu (20 i 27 kwietnia) i  maju (9 i 23 maja) 2017 r .  

Analizę flory naczyniowej oparto o: 

formę życiową opartą o system Raunkiaera (Rothmaler 1981; Rutkowski 1998); 

przynależność historyczno-geograficzną opartą na koncepcji Mirka (1981), przy czym 

archeofity wyróżniono na podstawie prac Zając A. i Zając E. U. (1975) i Zając A. (1979), 

a kenofity za Zając Z. i in. (1998); 

przynależność klimatyczno-geograficzną wg Rothmalera (1981) i Meusela i in. (1965);  

przynależność fitosocjologiczną wg Matuszkiewicza (2001); 

kategorię zagrożenia: 

w skali kraju (Kaźmierczakowa i in. 2016); 

Układ systematyczny roślin naczyniowych przyjęto za Tutinem i in. (1964-1980), 

nomenklaturę gatunków podano za Mirkiem i in. (2002).  

Wszystkie gatunki porostów, grzybów wielkoowocnikowych, wątrobowców, mchów i roślin 

naczyniowych poddano analizie pod kątem: 

statusu ochrony prawnej na szczeblu krajowym:  

Ch - gatunek objęty ochroną ścisłą, 

Ch1 - gatunek objęty ochroną ścisłą, wymagający ochrony czynnej, 

ch – gatunek objęty ochroną częściową, 

OS – gatunek „strefowy”, 
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Przy wyróżnianiu zespołów oparto się przede wszystkim na gatunkach charakterystycznych 

i dominujących. Systematyka i nomenklatura zbiorowisk zgodna jest z opracowaniem 

Matuszkiewicza (2001). 

 

Wyniki inwentaryzacji 

Przedmiotowy obszar oraz jego sąsiedztwo spenetrowano pod kątem odnalezienia populacji 

gatunków podlegających prawnej ochronie na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska 

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

W szerokim ujęciu obszar inwestycji, w tym wszystkie warianty trasy, to pagórkowaty teren, 

na którym wyróżniają się niewielkie doliny potoków. Jest to teren o charakterze silnie 

zurbanizowanym co uwidacznia się w znaczącym przekształceniu szaty roślinnej. Dominują 

tu zbiorowiska synantropijne, głównie segetalne, ruderalne i pastwiskowe. Niewielkie obszary 

zajmują zarośla i zadrzewienia. Wzdłuż potoków zachowały się poprzerywane fragmenty 

kadłubowo wykształconego łęgu jesinowo-olszowego. 

Poniżej przedstawiono wyniki badań florystyczno-fitosocjologicznych. Podczas penetracji 

terenowej koncentrowano się na obszarze wszystkich wariantów inwestycji oraz na terenach 

przylegających, które będą w strefie oddziaływania podczas budowy oraz w czasie 

użytkowania dróg. W większości były to obszary w pasie ok. 250 m po obu stronach drogi. 

Inwentaryzacja potwierdziła znane już wcześniej informacje, że zdecydowana większość to 

zdegradowane tereny otwarte, intensywnie użytkowane pola i łąki, nieużytki i ugory. W wielu 

miejscach trasy w bliskim ich sąsiedztwie występują tereny zabudowane. W większości 

zarówno trasy inwestycji jak i ich otoczenie pod względem wartości konserwatorskiej flory i 

roślinności nie przedstawia większych walorów. Jedynie pas wzdłuż rzeki Prądnik (Białuchy) 

oraz Sudół wyróżnia się pozostałościami naturalnych łęgów i niewielkimi płatami łąk 

świeżych i bagiennych występujących po obu stronach doliny. Najważniejsze z nich to tzw. 

Łąki Giebułtowskie, które stanowią obszar o najwyższych z punktu widzenia szaty roślinnej 

walorach. Największe jednak powierzchnie zajmują tereny z roślinnością synantropijną, na 

którą składają się przede wszystkim zbiorowiska pól uprawnych oraz towarzyszące osadom 

zbiorowiska ruderalne. Są to przeważnie ksenospontaniczne zbiorowiska obcych nawłoci 

(kanadyjskiej i późnej)  oraz zbiorowiska klasy Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin 

wieloletnich na terenach ruderalnych), Stellarietea mediae (zbiorowiska pól uprawnych i 

terenów ruderalnych).  

Na badanym obszarze występują zbiorowiska segetalne o charakterze kadłubowym. 

Zaobserwowano je w kilku miejscach, na większości terenu pola są odłogowane. Pola 
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uprawne na znacznym areale leżą odłogiem i zarastają roślinnością nie związaną z uprawami. 

Występowały tu zarówno zespoły upraw zbożowych jak i okopowych Centauretalia cyani, 

Polygono-Chenopodietalia co bezpośrednio wynikało ze struktury użytkowania gruntów. 

Obecnie asocjacje polne są słabo wykształcone, najczęściej ubogogatunkowe i bez taksonów 

diagnostycznych. Są to m.in. zespół maka piaskowego Papaveretum argemones, Vicietum 

tetraspermae, chwastnicy i włośnicy Echinochloo-Setarietum oraz zespół żółtlicy Galinsogo-

Setarietum, bez gatunków rzadkich i zagrożonych i jakiegokolwiek znaczenia 

konserwatorskiego. 

Znaczny obszar badanego terenu zajmują obecnie zbiorowiska ruderalne. Są to najczęściej 

kadłubowe asocjacje klasy Stellarietea mediae, a w szczególności rzędu Sisymbrietalia (np. 

zbiorowisko z dominacją pępawy dachowej czy zespoły Senecioni-Tusilaginetum 

budowanym przez podbiał pospolity, zespół Sisymbrietum loeselii). Bardzo duże 

powierzchnie zajmują zbiorowiska z klasy ruderalnych, wysokich bylin Artemisietea vulgaris.  

Najpospolitszymi zespołami tej grupy syntaksonomicznej są zespoły nawłoci kanadyjskiej 

i rudbekii Rudbeckio-Solidaginetum, bylicy i wrotycza Artemisio-Tanacetetumvulgaris, 

w miejscach suchszych pyleńca pospolitego Berteroëtum incanae, marchwi zwyczajnej i 

goryczela jastrzębcowatego Dauco-Picridetum hieracioidis, a także żmijowca i nostrzyka 

białego Echio-Melilotetum. Asocjacje te nie mają znaczenia konserwatorskiego. 

Najpospolitszymi zbiorowiskami klasy łąk Molinio-Arrhenatheretea są tzw. zespoły 

dywanowe rzędu Plantaginetalia majoris porastające miejsca intensywnie wydeptywane, 

w tym nawet szczeliny betonowych płyt, ścieżki i koleiny dróg gruntowych. Budują je 

pospolite rośliny odporne na uszkodzenia mechaniczne, takie jak babka większa Plantago 

major, rumianek bezpromieniowy Chamomilla suaveolens, życica trwała Lolium perenne, sit 

chudy Juncus tenuis, wiechlina roczna Poa annua czy rdest ptasi Polygonum aviculare. 

Najbardziej rozpowszechnionymi zbiorowiskami tej grupy jest zespół życicy i babki Lolio-

Polygonetumarenastri oraz zbiorowisko z Poa annua charakterystyczne dla terenów 

utwardzonych. Odnotowano także zbiorowisko głowienki pospolitej Prunello-Plantaginetum 

i sita chudego Juncetum tenuis. W miejscach okresowo zalewanych lub podtapianych 

rozwijają się murawy zalewowe z charakterystycznym pięciornikiem gęsim Potentilla 

anserina i rozłogowym P. reptans, sitem sinym Juncus inflexus i ściśnionym J. compressus, 

tojeścią rozesłaną Lysimachia nummularia, miętami Mentha sp., szczawiem kędzierzawym 

Rumex crispus oraz żółtokwitnącymi rzepichami Rorippa sp. Tego typu zbiorowiska 

odnotowano na wilgotnych ścieżkach zachodniej części wyrobiska. Odnotowano tu także 

zbiorowisko z panującym pięciornikiem gęsim Agrostis stolonifera-Potentilla anserina. 
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Na świeżych, żyznych siedliskach części północno-zachodnie, w sąsiedztwie drzewostanów 

i zagajników rozwinęły się zbiorowiska okrajkowe zaliczane do klasy Galio-Urticenea. 

Zaobserwowano m.in. zespół świerząbka bulwiastego Chaerophyllum bulbosum oraz 

gajowego Alliario-Chaerophylletum temuli. Na całym obszarze na przydrożach w pobliżu 

zakrzewień i zadrzewień występuje zespół podagrycznika pospolitego Urtico-Aegopodietum 

podagrariae.Zespoły te nie mają istotnego znaczenia konserwatorskiego. 

Po weryfikacji siedliska grądu typowego Tilio-Carpinetum typicum podawanego z okolic 

fortu Syberia, uznano, że skład gatunkowy odbiega znacząco od wzorca fitosocjologicznego 

zarówno w warstwie drzew, jak również krzewów i runa. Płaty zbiorowiska są silnie 

przekształcone. Antropogeniczne nasadzenia modrzewia europejskiego Larix decidua, jak 

również prawdopodobne spontaniczne populacje robinii akacjowej Robinia pseudoacacia, 

bożodrzewu Ailanthus altissima oraz ubogie, nitrofilne runo z dominacją pokrzywy Urtica 

dioica i obcych nawłoci dowodzą, że fragment tego drzewostanu nie ma znaczenia 

konserwatorskiego. 

Znacznie lepiej wykształcone i zachowane są płaty łęgu olszowo-jesionowego wzdłuż rzeki 

Prądnik oraz Sudół (kod – 91E0-3). Choć i w tym przypadku zaobserwowano znaczące 

nieciągłości siedliska. Jest ono małopowierzchniowe, ograniczone do kilkumetrowego pasa 

po obu stronach rzeki. Dominuje tu olsza czarna Alnus glutinosa, w domieszce występuje 

jesion wyniosły Fraxinu excelsior. W dolinie potoku Sudół na niewielkich powierzchniach 

występuje fitocenoza podobna do olszynki z dominacją olszy czarnej. 

Weryfikacja zbiorowisk łąkowych, we wstępnej ocenie, również wskazuje na ich silną 

degenerację. W większość płatów łąkowych jest przesuszonych, częściowo przekształconych 

na grunty orne (w stosunku do inwentaryzacji z 2015 r). Ich skład florystyczny pozwala na 

sklasyfikowanie ich zaledwie do rangi związku lub rzędu, najczęściej łąk wilgotnych 

Molinietalia caeruleae na obszarze tzw. Łąk Giebułtowskich, w śladzie wariantu 3, na zachód 

od miejscowości Pękowice. Wyjątkiem jest tu niewielki fragment na stoku przy zaroślach 

olszowo-wierzbowych. Na powierzchni ok. 10-15 arów występuje tu fitocenoza łąki 

ostrożeniwej Cirsietum rivularis. Pozostałe łąki mają charakter wilgotniejszego wariantu łąk 

świeżych z dominacją chabra łąkowego Centaura jacea i bodziszka łąkowego 

Geraniumpratense.  Zbiorowiska te nie przedstawiają dużej wartości przyrodniczej. 

 Na badanym terenie nie stwierdzono gatunków podlegających ochronie ścisłej oraz 

ochronie częściowej. Nie odnotowano także roślin zagrożonych w skali regionu czy kraju. 

Obszary o podwyższonej wartości szaty roślinnej 

Łąki Giebułtowskie 
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To kilkuhektarowy obszar otwarty położony pomiędzy miejscowościami Szydło i Pękowice 

w dolinie potoku Sudół. Jest on zdominowany przez zbiorowiska traworoślowe. 

W większości są to bagienne łąki z udziałem ostrożenia łąkowego – tzw. łąka ostrożeniowa 

Cirsietum rivularis. 

 W kompleksie widoczne są procesy degeneracyjne, w szczególności zarastanie płatów 

łąki przez szuwar trzcinowy oraz zagony roślinności drzewiastej i krzewiastej (głównie 

wierzby). 

 Pomimo to, na niektórych fragmentach wciąż dominują typowe rośliny łąk bagiennych 

takie jak krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis, knieć błotna Caltha palustris, krwawnica 

pospolita Lythrum salicaria czy bodziszek błotny Geranium palustre. Stosunkowo liczny jest 

także ostrożeń łąkowy – gatunek diagnostyczny. Poza trzciną pospolitą odnotowano w płatach 

także inne gatunki powodujące, że siedlisko odbiega od wzorca fitosocjologicznego. Rosną tu 

z stosunkowo dużym pokryciem także mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, rajgras 

wyniosły Arrhenatherum elatius, mietlica pospolita Agrostis capillaris, mięta długolistna 

Mentha longifolia i tojeść pospolita Lysimachia vulgaris. Płaty łąki bagiennej otaczają mniej 

wilgotne fragmenty łąk świeżych z wyczyńcem łąkowym Alopecurus pratensis i jaskrem 

łąkowym Ranunculus acris. Występuje tu także szczaw zwyczajny Rumex acetosa, firletka 

poszarpana Lychnis flos-cuculi i bodziszek łąkowy Geranium pratense. 

 Najcenniejsze fragmenty łąk są oddalone od projektowanej trasy o ok. 150 m. Należy 

zwrócić uwagę na ewentualne drenaże doliny potoku Sudół. Przekopanie dodatkowych 

rowów na skrzydłach doliny mogłoby spowodować negatywne skutki w kompozycji 

gatunkowej i strukturze zbiorowisk Łąk Giebułtowskich.  

 Na terenie łąk nie stwierdzono gatunków podlegających prawnej ochronie. Zwrócić 

należy jednak uwagę, że jest to typ łąki zaliczany do chronionego Dyrektywa Habitatową 

siedliska łąki wilgotnej 6410. 

Dolina rzeki Białuchy (Prądnika) 

Dolina rzeki Białuchy (Prądnika) ciągnie się południkowo na obszarze przyszłej inwestycji 

i  stanowi istotny korytarz ekologiczny dla roślin i zwierząt związanych z siedliskami 

łęgowymi. Ze względu na dość intensywną zabudowę oraz wielosetletnie użytkowanie 

rolnicze, w obecnym stanie roślinność łęgowa jest silnie zdegenerowana. Ogranicza się do 

wąskich pasów roślinności drzewiastej. Są to płaty łęgu olszowo-jesionowego (kod siedliska 

Natura 2000 – 91E0-3). Poza najczęstszą olchą czarną występują tu pojedyncze jesiony, 

wierzby i topole. Podszyt budowany jest również przez czeremchę, a także leszczynę Corylus 

avellana i kruszynę Frangula alnus. Roślinność runa jest bardzo uboga. Odnotowano głównie 
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pokrzywę zwyczajną Urticadioica, przytulię czepną Galium aparine, kuklika pospolitego 

Geum urbanum, turzycę długokłosą Carex elongata, tojeść pospolitą Lysimachia vulgaris, 

prosownicę rozpierzchłą Milium effusum, śledziennicę skrętolistną Chrysosplenium 

alternifolium, czartawę pospolitą Circaea lutetiana, zawilca gajowego Anemone nemorosa, 

zawilca żółtego A. ranunculoides i ziarnopłona wiosenny Ficaria verna. Zadrzewienie ma 

jednak charakter nieciągły i jest małopowierzchniowe. Jego bezpośrednie otoczenie to 

najczęściej obszary upraw ornych, silnie przekształcone łąki, pastwiska oraz tereny 

zabudowane z ogródkami i przydomowymi działkami o charakterze siedliskowym (w tym 

także niewielkie sady). W takim otoczeniu funkcje korytarza ekologicznego oraz możliwości 

rozwoju roślinności łęgowej są istotnie upośledzone. 

Trasa wariantu 1 przebiegu projektowanej trasy przecina potok Prądnik w luce w roślinności 

drzewiastej. W miejscu tym znajduje się luźne i niskie zakrzaczenie z nitrofilnym, silnie 

zniekształconym podszytem. 

Dolina potoku Sudół 

Podobnie jak w przypadku potoku Prądnik, mamy tu do czynienia z niewielkim płatami 

o charakterze łęgu jesionowo-olszowego oraz zarośli wierzbowo-topolowych. Jednak ze 

względu na większą powierzchnię i mniejsze wcięcie cieku w horyzont glebowy, roślinność 

podszytu i runa ma odmienny charakter. Runo jest w wielu miejscach zdominowane przez 

roślinność szuwarową lub bagienną z dominacją mozgi trzcinowatej Phalaris arundinacea 

i  trzciny pospolitej Phragmites australis. Często występują turzyce: zaostrzona Carex 

gracilis i błotna C. acutiformis. Poza tym, podobnie jak w dolinie Prądnika, często spotykana 

jest pokrzywa oraz gatunki nie związane z zerdzewieniami, np. wiązówki czy krwawnice. 

Z punktu widzenia walorów szaty roślinnej teren ten ma najniższą wartość wśród trzech 

wymienianych ostoi roślinności i flory. 

Tabela 11. Lista stwierdzonych gatunków roślin naczyniowych 

LP 

GATUNEK  Status 
w PK 

Ochrona G-H Rodzina Syntakson 

1 Klona polny Acer campestre L. S - Ap Aceraceae QF 

2 Klon jesionolistny Acer negundo L. S - Ken Aceraceae SP 

3 Klon zwyczajny Acer platanoides L. S - Ap Aceraceae QF 

4 Klon jawor Acer pseudoplatanus L. S - Ap Aceraceae QF 

5 Krwawnik lekarski Achillea millefolium L. s. str. S - Ap Asteraceae MA 

6 Podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria L. S - Ap Apiaceae QF 

7 Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum L. S - Ef Hippocastanaceae - 

8 Blekot pospolity Aetusa cynapium L. S - Arch Apiaceae SM 

9 Rzepik pospolity Agrimonia eupatoria L. S - Ap Rosaceae FB 
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10 Mietlica psia Agrostis canina L. s. str. S - Ap Poaceae SC 

11 Mietlica olbrzymia Agrostis gigantea Roth S - Ap Poaceae SM 

12 Mietlica rozłogowa Agrostis stolonifera L. N - Ap Poaceae MA 

13 Bożodrzew gruczołkowaty Ailanthus altissima (Mill.) Swingle S - Ken Simaroubaceae - 

14 Dąbrówka rozłogowa Ajuga reptans L. S - Ap Lamiaceae QF 

15 Przywrotnik prawie nagi Alchemilla glabra Neygenf. N - Ap Rosaceae BA 

16 Przywrotnik pasterski Alchemilla monticola Opiz S - Ap Rosaceae MA 

17 Żabieniec babka wodna Alisma plantago-aquatica L. N - Ap Alismataceae PH 

18 Czosnaczek pospolity Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande  S - Ap Brassicaceae AV 

19 Czosnek winnicowy Allium vineale L. S - Ap Alliaceae FB 

20 Olsza czarna Alnus glutinosa (L.) Gaertn. S - Ap Betulaceae AG 

21 Wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis L. S - Ap Poaceae MA 

22 Szarłat szorstki Amaranthus retroflexus L. S - Ken Amaranthaceae SM 

23 Kurzyślad polny Anagallis arvensis L. S - Arch Primulaceae SM 

24 Krzywoszyj polny Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. N - Ap Boraginaceae SM 

25 Zawilec gajowy Anemone nemorosa L. S - Ap Ranunculaceae QF 

26 Zawilec żółtokwiatowy Anemone ranunculoides L. N - Ap Ranunculaceae QF 

27 Tomka wonna Anthoxanthum odoratum L. s. str. S - Ap Poaceae MA 

28 Trybula leśna Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. S - Ap Apiaceae AV 

29 Miotła zbożowa Apera spica-venti (L.) P. Beauv. N - Arch Poaceae SM 

30 Skrytek polny Aphanes arvensis L. N - Arch Rosaceae SM 

31 Rzodkiewnik pospolity Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. N - Ap Brassicaceae SM 

32 Wieżyczka gładka Arabis glabra  (L.) Bernh. N - Ap Brassicaceae RP 

33 Gęsiówka szorstkowłosista Arabis hirsuta (L.) Scop. S - Ap Brassicaceae FB 

34 Łopian większy Arctium lappa L. S - Ap Asteraceae AV 

35 Piaskowiec macierzankowy Arenaria serpyllifolia L. N - Ap Caryophyllaceae SM 

36 Chrzan pospolity Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. S - Ap Brassicaceae AV 

37 
Rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. 
Presl S - Ap Poaceae MA 

38 Bylica piołun Artemisia absinthium L. S - Arch Asteraceae AV 

39 Bylica polna Artemisia campestris L. N - Ap Asteraceae FB 

40 Bylica pospolita Artemisia vulgaris L. S - Ap Asteraceae AV 

41 Aster nowobelgijski Aster novi-belgii L. N - Ken Asteraceae - 

42 Traganek pęcherzykowaty Astragalus cicer L. N - Ap Fabaceae TG 

43 Traganek szerokolistny Astragalus glycyphyllos L. S - Ap Fabaceae TG 

44 Wietlica samicza Athyrium filix-femina (L.) Roth S - Ap Woodsiaceae QF 

45 Łoboda rozłożysta Atriplex patula L. S - Ap Chenopodiaceae AV 

46 Łoboda oszczepowata Atriplex prostrata Boucher ex DC. s.l. S - Ken Chenopodiaceae AV 

47 Owsica omszona Avenula pubescens (Huds.) Dumort. S - Ap Poaceae MA 

48 Mierznica czarna Ballota nigra L. S - Arch Lamiaceae AV 

49 Gorczycznik pospolity Barbarea vulgaris R. Br. S - Ap Brassicaceae SP 

50 Stokrotka pospolita Bellis perennis L. S - Ap Asteraceae MA 

51 Pyleniec pospolity Berteroa incana (L.) DC. S - Arch Brassicaceae AV 

52 Bukwica zwyczajna Betonica officinalis L. N - Ap Lamiaceae MA 

53 Brzoza brodawkowata Betula pendula Roth S - Ap Betulaceae VP 
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54 Uczep amerykański Bidens frondosa L. N - Ken Asteraceae BT 

55 Uczep trójlistkowy Bidens tripartita L. N - Ap Asteraceae BT 

56 Kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum  (L.) P. Beauv. S - Ap Poaceae FB 

57 Rzepak pospolity Brassica napus L. N - Antr Brassicaceae SM 

58 Drżączka średnia Briza media L. S - Ap Poaceae MA 

59 Stokłosa miękka Bromus hordeaceus L. S - Ap Poaceae MA 

60 Stokłosa bezostna Bromus inermis Leyss. S - Ap Poaceae FB 

61 Stokłosa płonna Bromus sterilis L. S - Arch Poaceae SM 

62 Stokłosa dachowa Bromus tectorum L. N - Arch Poaceae SM 

63 Rukiewnik wschodni Bunias orientalis L. N - Ken Brassicaceae AV 

64 Trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos (L.) Roth S - Ap Poaceae EA 

65 Kniec błotna Caltha palustris L. S - Ap Ranunculaceae MA 

66 Kielisznik zaroślowy Calystegia sepium (L.) R. Br. N - Ap Convolvulaceae SP 

67 Lnicznik drobnoowockowy Camelina microcarpa Andrz. S - Ap Brassicaceae SM 

68 Dzwonek rozpierzchły Campanula patula L. N - Ap Campanulaceae MA 

69 Dzwonek brzoskwiniolistny Campanula persicifolia L. S - Ap Campanulaceae FB 

70 Dzwonek pokrzywolistny Campanula trachelium L. S - Ap Campanulaceae QF 

71 Tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris (L.) Medik S - Arch Brassicaceae SM 

72 
Rzeżucha goszka Cardamine amara L. subsp. amara (J. Presl & C. Presl) 
Celak. S - Ap Brassicaceae QF 

73 Rzeżucha niecierpkowa Cardamine impatiens L. N - Ap Brassicaceae QF 

74 Rzeżucha łakowa Cardamine pratensis L. S - Ap Brassicaceae MA 

75 Gęsiówka piaskowa Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek S - Ap Brassicaceae KC 

76 Pieprzycznik przydrożny Cardaria draba (L.) Desv. N - Ken Brassicaceae AV 

77 Oset nastroszony Carduus acanthoides L. S - Arch Asteraceae AV 

78 Oset kędzierzawy Carduus crispus L. S - Ap Asteraceae AV 

79 Turzyca drżączkowata Carex brizoides L. N - Ap Cyperaceae QF 

80 Turzyca siwa Carex canescens L. S - Ap Cyperaceae FB 

81 Turzyca gwiazdkowata Carex echinata Murray S - Ap Cyperaceae SC 

82 Turzyca długokłosa Carex elongata L. N - Ap Cyperaceae AG 

83 Turzyca owłosiona Carex hirta L. S - Ap Cyperaceae MA 

84 Turzyca blada Carex pallescens L. S - Ap Cyperaceae MA 

85 Turzyca odległokłosa Carex remota L. S - Ap Cyperaceae QF 

86 Turzyca brzegowa Carex riparia Curtis S - Ap Cyperaceae PH 

87 Turzyca lisia Carex vulpina L. N - Ap Cyperaceae PH 

88 Grab zwyczajny Carpinus betulus L. S - Ap Corylaceae QF 

89 Kminek zwyczajny Carum carvi L. N - Ap Apiaceae MA 

90 Chaber bławatek Centaurea cyanus L. S - Ap Asteraceae SM 

91 Chaber łąkowy Centaurea jacea L. N - Ap Asteraceae MA 

92 Chaber nadreński Centaurea stoebe L.  S - Ap Asteraceae FB 

93 Chaber driakiewnik Centaurea scabiosa L. S - Ap Asteraceae FB 

94 Rogownica polna Cerastium arvense L. S - Ap Caryophyllaceae KC 

95 Rogownica pospolita Cerastium holosteoides Fr. emend. Hyl. S - Ap Caryophyllaceae MA 

96 Rogownica pięciopręcikowa Cerastium semidecandrum L. N - Ap Caryophyllaceae KC 

97 Wiśnia ptasia Cerasus avium (L.) Moench S - Ap Rosaceae QF 
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98 Wiśnia wonna Cerasus mahaleb (L.) Mill. N - Ken Rosaceae - 

99 Świerząbek korzenny Chaerophyllum aromaticum L. S - Ap Apiaceae AV 

100 Świerząbek gajowy Chaerophyllum temulum L. S - Ap Apiaceae QF 

101 Rumianek pospolity Chamomilla recutita (L.) Rauschert S - Arch Asteraceae - 

102 Rumianek bezpromieniowy Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. S - Ken Asteraceae - 

103 Glistnik jaskółcze ziele Chelidonium majus L. S - Ap Papaveraceae QF 

104 Komosa biała Chenopodium album L. S - Ap Chenopodiaceae SM 

105 Komosa strzałkowata Chenopodium bonus-henricus L. S - Arch Chenopodiaceae SM 

106 Komosa sina Chenopodium glaucum L. S - Ap Chenopodiaceae SM 

107 Komosa wielkolistna Chenopodium hybridum L. S - Arch Chenopodiaceae SM 

108 Komosa wielonasienna Chenopodium polyspermum L. S - Ap Chenopodiaceae SM 

109 Śledziennica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium L. S - Ap Saxifragaceae QF 

110 Cykoria podróżnik Cichorium intybus L. N - Arch Asteraceae AV 

111 Czartawa pospolita Circaea lutetiana L. S - Ap Onagraceae QF 

112 Ostrożeń polny Cirsium arvense (L.) Scop. S - Ap Asteraceae SM 

113 Ostrożeń warzywny Cirsium oleraceum (L.) Scop. S - Ap Asteraceae MA 

114 Ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare (Jacq.) All. N - Ap Asteraceae MA 

115 Ostrożeń lancetowaty Cirsium vulgare (Savi) Ten. S - Arch Asteraceae AV 

116 Ostróżeczka polna Consolida regalis Gray. S - Arch Ranunculaceae SM 

117 Powój polny Convolvulus arvensis L. S - Ap Convolvulaceae SM 

118 Przymiotno kanadyjskie Conyza canadensis (L.) Cronquist S - Ken Asteraceae SM 

119 Dereń świdwa Cornus sanguinea L. S - Ap Cornaceae RP 

120 Cieciorka pstra Coronilla varia L. S - Ap Fabaceae TG 

121 Leszczyna pospolita Corylus avellana L. S - Ap Corylaceae QF 

122 Głóg dwuszyjkowy Crataegus laevigata (Poir.) DC. S - Ap Rosaceae RP 

123 Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna Jacq. S - Ap Rosaceae RP 

124 Pępawa dwuletnia Crepis biennis L. N - Ap Asteraceae MA 

125 Pępawa dachowa Crepis tectorum L. N - Ap Asteraceae SM 

126 Przytulinka wiosenna Cruciata glabra (L.) Ehrend. N - Ap Rubiaceae QF 

127 Kupkówka pospolita Dactylis glomerata L. S - Ap Poaceae MA 

128 Izgrzyca przyziemna Danthonia decumbens DC. S - Ap Poaceae NC 

129 Marchew zwyczajna Daucus carota L. S - Ap Apiaceae MA 

130 Śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. S - Ap Poaceae MA 

131 Śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa (L.) Trin. S - Ap Poaceae VP 

132 Stulicha psia Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl S - Arch Brassicaceae SM 

133 Goździk kropkowany Dianthus deltoides L. S - Ap Caryophyllaceae KC 

134 Dwurząd murowy Diplotaxis muralis (L.) DC. N - Ken Brassicaceae SM 

135 Nerecznica samcza Dryopteris filix-mas (L.) Schott S - Ap Dryopteridaceae QF 

136 Chwastnica jednostronna Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. S - Arch Poaceae SM 

137 Kolczurka klapowana Echinocystis lobata (F. Michx.) Torr. & A. Gray N - Ken Cucurbitaceae GU 

138 Przegorzan kulisty Echinops sphaerocephalus L. S - Ken Asteraceae AV 

139 Żmijowiec zwyczajny Echium vulgare L. S - Ap Boraginaceae AV 

140 Perz właściwy Elymus repens (L.) Gould S - Ap Poaceae SM 

141 Wierzbownica kosmata Epilobium hirsutum L. S - Ap 
Onagraceae PH 

142 Wierzbownica górska Epilobium montanum L. S - Ap Onagraceae QF 
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143 Skrzyp polny Equisetum arvense L. S - Ap Equisetaceae SM 

144 Skrzyp leśny Equisetum sylvaticum L. S - Ap Equisetaceae QF 

145 Miłka drobna Eragrostis minor Host. S - Ap Poaceae KC 

146 Przymiotno ostre Erigeron acris L. S - Ap Asteraceae KC 

147 Przymiotno białe Erigeron annuus (L.) Pers. N - Ken Asteraceae AV 

148 Iglica pospolita Erodium cicutarium (L.) L'Hér. N - Ap Geraniaceae SM 

149 Wiosnówka pospolita Erophila verna (L.) Chevall. N - Ap Brassicaceae KC 

150 Pszonak drobnokwiatowy Erysimum cheiranthoides L. S - Arch Brassicaceae SM 

151 Trzmielina pospolita Euonymus europaea L. S - Ap Celastraceae QF 

152 Sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum L. S - Ap Asteraceae QF 

153 Wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias L. S - Ap Euphorbiaceae FB 

154 Wilczomlecz obrotny Euphorbia helioscopia L. S - Arch Euphorbiaceae SM 

155 Wilczomlecz ogrodowy Euphorbia peplus L. N - Arch Euphorbiaceae SM 

156 Sierpnica pospolita Falcaria vulgaris Bernh. N - Ap Apiaceae FB 

157 Rdestówka powojowata Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve S - Arch Polygonaceae SM 

158 Kostrzewa owcza Festuca ovina s.l. S - Ap Poaceae KC 

159 Kostrzewa łakowa Festuca pratensis Huds. S - Ap Poaceae MA 

160 Kostrzewa czerwona Festuca rubra L. S - Ap Poaceae MA 

161 Ziarnopłon wiosenny Ficaria verna Huds. S - Ap Ranunculaceae QF 

162 Wiązówka błotna Filipendula ulmaria (L.) Maxim. S - Ap Rosaceae MA 

163 Poziomka pospolita Fragaria vesca L. S - Ap Rosaceae EA 

165 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. S - Ap Oleaceae QF 

166 Dymnica pospolita Fumaria officinalis L. S - Arch Fumariaceae SM 

167 Złoć żółta Gagea lutea (L.) Ker Gawl. N - Ap Liliaceae QF 

168 Gajowiec żółty Galeobdolon luteum Huds. S - Ap Lamiaceae QF 

169 Poziewnik polny Galeopsis ladanum L. S - Arch Lamiaceae AV 

170 Poziewnik miękkowłosy Galeopsis pubescens Besser S - Ap Lamiaceae AV 

171 Poziewnik szorstki Galeopsis tetrahit L. S - Ap Lamiaceae SM 

172 Żółtlica owłosiona Galinsoga ciliata (Raf.) S. F. Blake N - Ken Asteraceae SM 

173 Żółtlica drobnokwiatowa Galinsoga parviflora Cav. S - Ken Asteraceae SM 

174 Przytulia czepna Galium aparine L. S - Ap Rubiaceae GU 

175 Przytulia pospolita Galium mollugo L. S - Ap Rubiaceae MA 

176 Przytulia bagienna Galium uliginosum L. N - Ap Rubiaceae MA 

177 Przytulia właściwa Galium verum L. S - Ap Rubiaceae FB 

178 Bodziszek błotny Geranium palustre L. N - Ap Geraniaceae AG 

179 Bodziszek łąkowy Geranium pratense L. S - Ap Geraniaceae MA 

180 Bodziszek drobny Geranium pusillum Burm. f. ex L. S - Arch Geraniaceae SM 

181 Bodziszek pirenejski Geranium pyrenaicum Burm. N - Ken Geraniaceae AV 

182 Bodziszek cuchnący Geranium robertianum L. S - Ap Geraniaceae QF 

183 Kuklik zwisły Geum rivale L. N - Ap Rosaceae MA 

184 Kuklik pospolity Geum urbanum L. S - Ap Rosaceae QF 

185 Bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea L. S - Ap Lamiaceae QF 

185 Bluszcz pospolity Hedera helix L. S - Ap Araliaceae QF 

187 Barszcz pospolity Heracleum sphondylium L. S - Ap Apiaceae MA 

188 Połonicznik nagi Herniaria glabra L. N - Ap Caryophyllaceae KC 
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189 Jastrzębiec łąkowy Hieracium caespitosum Dumm. S - Ap Asteraceae MA 

190 Jastrzębiec leśny Hieracium murorum L. S - Ap Asteraceae QR 

191 Jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella L. S - Ap Asteraceae KC 

192 Kłosówka wełnista Holcus lanatus L. S - Ap Poaceae MA 

193 Mokrzycznik baldaszkowy Holosteum umbellatum L. N - Ap Caryophyllaceae SM 

194 Jęczmień płonny Hordeum murinum L. S - Ap Poaceae SM 

195 Chmiel zwyczajny Humulus lupulus L. S - Ap Cannabaceae AG 

196 Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum L. S - Ap Hypericaceae FB 

197 Niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera Royle N - Ken Balsaminaceae SP 

198 Niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere L. S - Ap Balsaminaceae QF 

199 Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora DC. S - Ken Balsaminaceae QF 

200 Kosaciec żółty Iris pseudacorus L. N - Ap Iridaceae PH 

201 Sit członowaty Juncus articulatus L. emend. K. Richt. N - Ap Juncaceae SC 

202 Sit dwudzielny Juncus bufonius L. N - Ap Juncaceae IN 

203 Sit skupiony Juncus conglomeratus L. emend. Leers N - Ap Juncaceae SC 

204 Sit rozperzchły Juncus effusus L. S - Ap Juncaceae MA 

205 Sit cienki Juncus tenuis Willd. N - Ken Juncaceae MA 

206 Świerzbnica polna Knautia arvensis (L.) J. M. Coult. S - Ap Dipsacaceae FB 

207 Sałata kompasowa Lactuca serriola L. S - Arch Asteraceae SM 

208 Jasnota biała Lamium album L. S - Arch Lamiaceae AV 

209 Jasnota różowa Lamium amplexicaule L. S - Arch Lamiaceae SM 

210 Jasnota plamista Lamium maculatum L. S - Ap Lamiaceae AV 

211 Jasnota purpurowa Lamium purpureum L. S - Arch Lamiaceae SM 

212 Łoczyga pospolita Lapsana communis L. N - Ap Asteraceae SM 

213 Groszek łąkowy Lathyrus pratensis L. S - Ap Fabaceae MA 

214 Groszek wiosenny Lathyrus vernus (L.) Bernh. S - Ap Fabaceae QF 

215 Brodawnik jesienny Leontodon autumnalis L. S - Ap Asteraceae MA 

216 Pieprzyca gruzowa Lepidium ruderale L. S - Arch Brassicaceae SM 

217 Złocień pospolity Leucanthemum vulgare Lam. S - Ap Asteraceae MA 

218 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare L. S - Ap Oleaceae RP 

219 Lnica pospolita Linaria vulgaris Mill. S - Ap Scrophulariaceae AV 

220 Nawrot polny Lithospermum arvense L. S - Arch Boraginaceae SM 

221 Życica wielokwiatowa Lolium multiflorum Lam. S - Ken Poaceae MA 

222 Życica trwała Lolium perenne L. S - Ken Poaceae MA 

223 Komonica zwyczajna Lotus corniculatus L. S - Ap Fabaceae MA 

224 Kosmatka polna Luzula campestris (L.) DC. S - Ap Juncaceae VP 

225 Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi L. S - Ap Caryophyllaceae MA 

226 Karbieniec pospolity Lycopus europaeus L. N - Ap Lamiaceae PH 

227 Tojeść rozesłana Lysimachia nummularia L. S - Ap Primulaceae MA 

228 Tojeść pospolita Lysimachia vulgaris L. N - Ap Primulaceae MA 

229 Konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt S - Ap Convallariaceae QF 

230 Ślaz zaniedbany Malva neglecta Wallr. N - Arch Malvaceae AV 

231 Maruna nadmorska Matricaria maritima subsp. inodora L. S - Arch Asteraceae SM 

232 Lucerna sierpowata Medicago falcata L. S - Ap Fabaceae FB 

233 Lucerna nerkowata Medicago lupulina L. S - Ap Fabaceae SM 
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234 Lucerna siewna Medicago sativa L. S - Ken Fabaceae AV 

235 Pszeniec różowy Melampyrum arvense L. S - Arch Scrophulariaceae FB 

236 Pszeniec gajowy Melampyrum nemorosum L. S - Ap Scrophulariaceae QR 

237 Bniec biały Melandrium album (Mill.) Garcke S - Arch Caryophyllaceae AV 

238 Bniec czerwony Melandrium rubrum (Weigel) Garcke N - Ap Caryophyllaceae QF 

239 Nostrzyk biały Melilotus alba Medik. S - Ap Fabaceae AV 

240 Nostrzyk żółty Melilotus officinalis (L.) Pall. S - Ap Fabaceae AV 

241 Mięta polna Mentha arvensis L. N - Ap Lamiaceae SM 

242 Mięta długolistna Mentha longifolia (L.) L. S - Ap Lamiaceae MA 

243 Mięta okręgowa Mentha xverticillata L. N - Ap Lamiaceae BT 

244 Prosownica rozpierzchła Milium effusum L. S - Ap Poaceae QF 

245 Możylinek trójnerwowy Moehringia trinervia (L.) Clairv. S - Ap Caryophyllaceae QF 

246 Sałatnik leśny Mycelis muralis (L.) Dumort. S - Ap Asteraceae QF 

247 Niezapominajka polna Myosotis arvensis (L.) Hill. N - Arch Boraginaceae SM 

248 Niezapominajka błotna Myosotis palustris (L.) L. emend. Rchb. S - Ap Boraginaceae MA 

249 Niezapominajka leśna Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. N - Ap Boraginaceae QF 

250 Kościenica wodna Myosoton aquaticum (L.) Moench S - Ap Caryophyllaceae PH 

251 Wiesiołek dwuletni Oenothera biennis L. N - Ap Onagraceae AV 

252 Sparceta siewna Onobrychis viciifolia Scop. S - Ken Fabaceae FB 

253 Szczawik zajęczy Oxalis acetosella L. S - Ap Oxalidaceae VP 

254 Szczawik żółty Oxalis fontana Bunge S - Ken Oxalidaceae SM 

255 Czeremcha zwyczajna Padus avium Mill. S - Ap Rosaceae QF 

256 Czeremcha amerykańska Padus serotina (Ehrh.) Borkh. N - Ken Rosaceae QF 

257 Mak piaskowy Papaver argemone L. N - Arch Papaveraceae SM 

258 Mak polny Papaver rhoeas L. S - Arch Papaveraceae SM 

259 Pasternak zwyczajny Pastinaca sativa L. N - Ap Apiaceae MA 

260 Facelia błekitna Phacelia tanacetifolia Benth. N - Ef Hydrophyllaceae - 

261 Mozga trzcinowata Phalaris arundinacea L. S - Ap Poaceae PH 

262 Tymotka łąkowa Phleum pratense L. S - Ap Poaceae MA 

263 Trzcina pospolita Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. N - Ap Poaceae PH 

264 Świerk pospolity Picea abies (L.) H. Karst. S - Ap Pinaceae VP 

265 Biedrzeniec wielki Pimpinella major (L.) Huds. N - Ap Apiaceae MA 

266 Sosna pospolita Pinus sylvestris L. S - Ap Pinaceae VP 

267 Babka lancetowata Plantago lanceolata L. S - Ap Plantaginaceae MA 

268 Babka większa Plantago major L. S - Ap Plantaginaceae MA 

269 Babka średnia Plantago media L. S - Ap Plantaginaceae FB 

270 Wiechlina roczna Poa annua L. S - Ap Poaceae SM 

271 Wiechlina spłaszczona Poa compressa L. S - Ap Poaceae FB 

272 Wiechlina gajowa Poa nemoralis L. S - Ap Poaceae QF 

273 Wiechlina łąkowa Poa pratensis L. S - Ap Poaceae MA 

274 Wiechlina zwyczajna Poa trivialis L. S - Ap Poaceae MA 

275 Krzyżownica zwyczajna Polygala vulgaris L. S - Ap Polygalaceae MA 

276 Rdest ptasi Polygonum aviculare L. S - Ap Polygonaceae SM 

277 Rdest ostrogorzki Polygonum hydropiper L. S - Ap Polygonaceae BT 

278 Rdest mniejszy Polygonum minus Huds. S - Ap Polygonaceae MA 
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279 Topola biała Populus alba L. S - Ap Salicaceae  - 

280 Topola kanadyjska Populus canadensis Moench. N - Antr Salicaceae  AV 

281 Topola osika Populus tremula L. S - Ap Salicaceae  SP 

282 Pięciornik gęsi Potentilla anserina L. S - Ap Rosaceae BT 

283 Pięciornik srebrzysty Potentilla argentea L. S - Ap Rosaceae KC 

284 Pięciornik siedmiolistkowy Potentilla heptaphylla L. S - Ap Rosaceae FB 

285 Pięciornik wiosenny Potentilla neumanniana Rchb. S - Ap Rosaceae FB 

286 Głowienka zwyczajna Prunella vulgaris L. S - Ap Lamiaceae  MA 

287 Śliwa tarnina Prunus spinosa L. S - Ap Rosaceae RP 

288 Dąb bezszypułkowy Quercus petraea (Matt.) Liebl. S - Ap Fagaceae QR 

289 Dąb szypułkowy Quercus robur L. S - Ap Fagaceae QF 

290 Dąb czerwony Quercus rubra L. S - Ken Fagaceae QR 

291 Jaskier ostry Ranunculus acris L. S - Ap Ranunculaceae MA 

292 Jaskier płomiennik Ranunculus flammula L. S - Ap Ranunculaceae MA 

293 Jaskier kosmaty Ranunculus lanuginosus L. S - Ap Ranunculaceae QF 

294 Jaskier rozłogowy Ranunculus repens L. S - Ap Ranunculaceae MA 

295 Jaskier jadowity Ranunculus sceleratus L. S - Ap Ranunculaceae IN 

296 Rezeda żółta Reseda lutea L. N - Ap Resedaceae AV 

297 Grochodrzew akacjowy Robinia pseudoacacia L. S - Ken Fabaceae RP 

298 Rzepicha leśna Rorippa sylvestris (L.) Besser S - Ap Brassicaceae BT 

299 Róża psia Rosa canina L. S - Ap Rosaceae RP 

300 Jeżyna popielica Rubus caesius L. N - Ap Rosaceae  GU 

301 Malina właściwa Rubus idaeus L. S - Ap Rosaceae  EA 

302 Jeżyna fałdowana Rubus plicatus Weihe & Nees S - Ap Rosaceae  QF 

303 Rudbekia naga Rudbeckia laciniata L. N - Ken Asteraceae VP 

304 Szczaw łąkowy Rumex acetosa L. S - Ap Polygonaceae MA 

305 Szczaw kędzierzawy Rumex crispus L. S - Ap Polygonaceae SM 

306 Szczaw gajowy Rumex sanguineus L. N - Ap Polygonaceae QF 

307 Karmnik rozesłany Sagina procumbens L. N - Ap Caryophyllaceae IN 

308 Wierzba biała Salix alba L. S - Ap Salicaceae  SP 

309 Wierzba iwa Salix caprea L. S - Ap Salicaceae  EA 

310 Wierzba krucha Salix fragilis L. S - Ap Salicaceae  SP 

311 Wierzba purpurowa Salix purpurea L. S - Ap Salicaceae  SP 

312 Szałwia łąkowa Salvia pratensis L. S - Ap Lamiaceae FB 

313 Szałwia okółkowa Salvia verticillata L. N - Ap Lamiaceae FB 

314 Bez czarny Sambucus nigra L. S - Ap Caprifoliaceae  QF 

315 Krwiściąg mniejszy Sanguisorba minor Scop. S - Ap Rosaceae FB 

316 Krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis L. S - Ap Rosaceae MA 

317 Mydlnica lekarska Saponaria officinalis L. N - Ap Caryophyllaceae GU 

318 Driakiew żółtawa Scabiosa ochroleuca L. S - Ap Dipsacaceae  FB 

319 Sitowie leśne Scirpus sylvaticus L. S - Ap Cyperaceae MA 

320 Czerwiec roczny Scleranthus annuus L. N - Arch Caryophyllaceae SM 

321 Trędownik bulwiasty Scrophularia nodosa L. S - Ap Scrophulariaceae QF 

322 Tarczyca pospolita Scutellaria galericulata L. N - Ap Lamiaceae PH 

323 Rozchodnik sześciorzędowy Sedum sexangulare L. S - Ap Crassulaceae KC 
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324 Starzec jakubek Senecio jacobaea L. S - Ap Asteraceae  FB 

325 Starzec wiosenny Senecio vernalis Waldst. & Kit. N - Ken Asteraceae SM 

326 Starzec lepki Senecio viscosus L. N - Ap Asteraceae AV 

327 Starzec zwyczajny Senecio vulgaris L. S - Arch Asteraceae SM 

328 Włośnica sina Setaria pumila (poiret) R. et Sch. S - Antr Poaceae SM 

329 Włośnica zielona Setaria viridis (L.) P. Beauv. S - Arch Poaceae SM 

330 Lepnica rozdęta Silene vulgaris (Moench) Garcke S - Ap Caryophyllaceae  TG 

331 Gorczyca polna Sinapis arvensis L. S - Arch Brassicaceae SM 

332 Stulisz Loesela Sisymbrium loeselii L. N - Ken Brassicaceae SM 

333 Stulisz lekarski Sisymbrium officinale (L.) Scop. N - Arch Brassicaceae SM 

334 Psianka słodkogórz Solanum dulcamara L. S - Ap 
Solanaceae PH 

335 Nawłoć kanadyjska Solidago canadensis L. N - Ken Asteraceae AV 

336 Nawłoć późna Solidago gigantea Aiton S - Ken Asteraceae AV 

337 Nawłoć pospolita Solidago virgaurea L. S - Ap Asteraceae NC 

338 Mlecz polny Sonchus arvensis L. S - Ap Asteraceae SM 

339 Mlecz kolczasty Sonchus asper (L.) Mill. S - Arch Asteraceae SM 

340 Mlecz zwyczajny Sonchus oleraceus L. S - Arch Asteraceae SM 

341 Jarząb pospolity Sorbus aucuparia L. emend. Hedl. S - Ap Rosaceae VP 

342 Czyściec błotny Stachys palustris L. S - Ap Lamiaceae  MA 

343 Czyściec leśny Stachys sylvatica L. S - Ap Lamiaceae QF 

344 Gwiazdnica trawiasta Stellaria graminea L. N - Ap Caryophyllaceae MA 

345 Gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea L. S - Ap Caryophyllaceae QF 

346 Gwiazdnica pospolita Stellaria media (L.) Vill. S - Ap Caryophyllaceae  SM 

347 Czarcikęs łąkowy Succisa pratensis Moench. S - Ap Dipsacaceae MA 

348 Żywokost lekarski Symphytum officinale L. S - Ap Boraginaceae MA 

349 Lilak pospolity Syringa vulgaris L. S - Ant Oleaceae - 

350 Wrotycz pospolity Tanacetum vulgare L. S - Ap Asteraceae AV 

351 Mniszek lekarski Taraxacum officinale  F. H. Wigg. S - Ap Asteraceae MA 

352 Tobołki polne Thlaspi arvense L. S - Arch Brassicaceae SM 

353 Macierzanka zwyczajna Thymus pulegioides L. S - Ap Lamiaceae FB 

354 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. S - Ap Tiliaceae QF 

355 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos Scop. S - Ap Tiliaceae QF 

356 Kłobuczka pospolita Torilis japonica (Houtt.) DC. S - Ap Apiaceae  GU 

357 Kozibród orientalny Tragopogon orientalis L. S - Antr Asteraceae AV 

358 Kozibród łąkowy Tragopogon pratensis L. S - Ap Asteraceae MA 

359 Koniczyna różnoogonkowa Trifolium campestre Schreb. S - Ap Fabaceae  KC 

360 Koniczyna drobnogłówkowa Trifolium dubium Sibth. N - Ap Fabaceae  MA 

361 Koniczyna biało-różowa Trifolium hybridum L. S - Ap Fabaceae  MA 

362 Koniczyna łąkowa Trifolium pratense L. S - Ap Fabaceae  MA 

363 Koniczyna biała Trifolium repens L. S - Ap Fabaceae  MA 

364 Podbiał pospolity Tussilago farfara L. S - Ap Asteraceae AV 

365 Wiąz pospolity Ulmus minor Mill. emend. Richens  S - Ap Ulmaceae QF 

366 Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Pall. S - Ap Ulmaceae QF 

367 Pokrzywa zwyczajna Urtica dioica L. S - Ap Urticaceae AV 

368 Pokrzywa żegawka Urtica urens L. S - Arch Urticaceae SM 
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369 Kozłek lekarski Valeriana officinalis L. N - Ap Valerianaceae MA 

370 Roszpunka warzywna Valerianella locusta Laterr. emend. Betcke N - ? Valerianaceae SM 

371 Dziewanna pospolita Verbascum nigrum L. N - Ap Scrophulariaceae EA 

372 Werbena pospolita Verbena officinalis L. N - Arch Verbenaceae AV 

373 Przetacznik polny Veronica arvensis L. N - Ap Scrophulariaceae SM 

374 Przetacznik bobowniczek Veronica beccabunga L. S - Ap Scrophulariaceae PH 

375 Przetacznik ożankowy Veronica chamaedrys L. S - Ap Scrophulariaceae MA 

376 Przetacznik bluszczykowy Veronica hederifolia L. N - Ap Scrophulariaceae SM 

377 Przetacznik perski Veronica persica Poir. S - Ken Scrophulariaceae SM 

378 Przetacznik trójlistkowy Veronica triphyllos L. N - Arch Scrophulariaceae SM 

378 Kalina koralowa Viburnum opulus L. S - Ap Caprifoliaceae QF 

380 Wyka wąskolistna Vicia angustifolia L. S - Arch Fabaceae SM 

381 Wyka ptasia Vicia cracca L. S - Ap Fabaceae MA 

382 Wyka drobnokwiatowa Vicia hirsuta (L.) Gray S - Arch Fabaceae SM 

383 Wyka płotowa Vicia sepium L. S - Ap Fabaceae MA 

384 Wyka czteronasienna Vicia tetrasperma (L.) Schreb. S - Arch Fabaceae SM 

385 Wyka kosmata Vicia villosa Roth N - Arch Fabaceae SM 

386 Fiołek polny Viola arvensis Murray S - Arch Violaceae SM 

387 Fiołek psi Viola canina Besser S - Ap Violaceae NC 

388 Fiołek kosmaty Viola hirta L. S - Ap 
Violaceae 

FB 

389 Fiołek wonny Viola odorata L. S - ? Violaceae GU 

390 Fiołek leśny Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau S - Ap Violaceae QF 

391 Fiołek Rivina Viola riviniana Rchb. S - Ap Violaceae QF 

392 Fiołek trójbarwny Viola tricolor L. N - Ap Violaceae SM 

Legenda: S – spontaneofit, N – neofit, Ap – apofit, Arch – archeofit, Ken – kenofit, LE - 

Lemneteaminoris, AR - Asplenietea rupestria, BT - Bidentetea tripartiti, IN - Isoëto-

Nanojuncetea, CC - Centauretalia cyani, PC - Polygono-Chenopodietalia, SI - 

Sisymbrietalia), EA - Epilobieteaangustifolii, OA - Onopordetalia acanthii, AV - 

Artemisietalia vulgaris, GU - Galio-Urticenea, AI - Agropyretea intermedio-repentis, PO - 

Potametea, PH - Phragmitetea, KC - Koelerioglaucae-Corynephoretea canescentis, SS - 

Sedo-Scleranthetalia, MA - Molinio-Arrhenatheretea, PM - Plantaginetalia majoris, JT - 

Juncetea trifidi, FB - Festuco-Brometea, SC - Scheuchzerio-Caricetea, NC - Nardo-

Callunetea, TG - Trifolio-Geranietea sanguinei, RP - Rhamno-Prunetea, AG - 

Alneteaglutinosae, VP - Vaccinio-Piceetea, QP - Quercetea robori-petraeae, QF - Querco-

Fagetea. 
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             Rys.12. Rozmieszczenie wybranych, zinwentaryzowanych siedlisk i zbiorowisk 
roślinnych.             
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Fot.16 Fragment łąki bagiennej ostrożeniowej Cirsietum rivularis. 

 

Fot.17 Fragment zarośli wierzbowych w dolinie potoku Sudół. 
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Fot.18 Fragment łęgu jesionowo-olszowego w dolinie Prądnika. 

 

 

Fot.19. Inwazja nawłoci kanadyjskiej na wierzchowinach wzgórz k. Pękowic. 
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Fot.20. Fragment wąskiego pasa łęgu jesionowo-olszowego wzdłuż Prądnika z płatem 

zdegenerowanej łąki bagiennej/ziołorośli. 

 

Fot.21 Silnie przekształcone zadrzewienia grądowe na wierzchowinach wzgórzk. Pękowic. 
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Fot. 22. Zadrzewienia łęgowe w dolinie Białuchy (Prądnika)  w miejscu przecięcia 

z wariantem 3. 

 

Fot. 23. Zadrzewienia łęgowe w dolinie Białuchy (Prądnika)  w miejscu przecięcia 

z wariantem 1. 
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. 

Fot. 24. Zbiorowisko łąk wilgotnych na obszarze tzw. Łąk Giebułtowskich , w śladzie 

wariantu 3. 

 

Fot.25. Grąd w okolicach fortu „Syberia” w Pękowicach. 
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3.7 Fauna 

PTAKI 

Inwentaryzację awifauny lęgowej rozpoczęto w lipcu 2016, a kontynuowano od marca 2017 

do 30 czerwca 2017. Terminy kontroli ornitologicznych zestawiono w tabeli 12. 

                       Tabela 12. Terminy kontroli ornitologicznych. 

Miesiąc Daty kontroli  
Lipiec 2016 7, 17 
Marzec 2017 30 
Kwiecień 2017 22,23 
Maj 2017 4, 25 
Czerwiec 2017  5, 27 

 

Inwentaryzację awifauny lęgowej przeprowadzono w obrębie wszystkich podstawowych 

typów siedlisk obecnych w obszarze inwestycji: lasy i zadrzewienia, łąki, pola uprawne, cieki 

wodne i obszary zabudowane. Inwentaryzację prowadzono w pasie 500 m po obu stronach 

każdego z trzech analizowanych przebiegów wariantów. Podczas obserwacji rejestrowano 

terytoria ptaków na podstawie głosów i bezpośrednich obserwacji.  

W przypadku niektórych gatunków, w potencjalnych siedliskach ich występowania, 

zastosowano stymulację głosową np. dla derkacza i sów.  

Za lęgowe uznano te ptaki, w przypadku, których stwierdzono zachowania okołolęgowe lub 

odnotowano aktywność terytorialną samców przynajmniej podczas dwóch kontroli.  

Podczas prac terenowych mapowano występowanie jedynie gatunków kluczowych dla oceny 

negatywnego oddziaływania inwestycji tj.: 

gatunki strefowe;  

gatunki wymienione w załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej;  

gatunki wymienione  w Polskiej czerwonej księdze zwierząt;  

gatunki o liczebności w Polsce mniejszej niż 1000 par (”-” - gatunki nie gniazdujące w 

Polsce) 

gatunki o statusie liczebności co najwyżej nieliczne w Polsce (na podstawie: Tomiałojć i 

Stawarczyk 2003, Kuczyński i Chylarecki 2012), 

ptaki drapieżne. 

 

Wyniki badań 

Podczas prac terenowych nie twierdzono gniazdowania gatunków ptaków objętych ochroną 

strefową.  
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Na obszarze inwestycji stwierdzono w okresie lęgowym 74 gatunki ptaków (Tabela 2). 

Spośród nich obserwacje sokoła wędrownego, błotniaka łąkowego i kobuza dotyczyły ptaków 

jedynie okazjonalnie żerujących na obszarze inwestycji, ale z gniazdujących poza nią. 

Stwierdzone bogactwo gatunków jest odzwierciedleniem zróżnicowania siedlisk 

analizowanego obszaru przeznaczonego pod planowaną inwestycję. Ptaki występujące na 

omawianym obszarze reprezentują gatunki związane zarówno z obszarami rolniczymi, 

zakrzaczeniami, dolinami cieków wodnych i terenami zadrzewionymi oraz terenów będących 

pod wpływem oddziaływań człowieka: zabudowaniami i terenami przemysłowymi.  

Ptaki związane z formacjami drzewiastymi to np. kos, kapturka, rudzik, dzięcioł duży, 

kowalik, zięba i pełzacz ogrodowy. Do ptaków krajobrazu rolniczego zaliczyć można: 

skowronek, pliszka żółta, pokląskwa, łozówka i bażant. Awifaunę doliny cieków wodnych 

reprezentują: zimorodek i pliszka górska. Z zabudowaniami ludzkimi związane są natomiast 

np. dymówka, oknówka, jerzyk, pliszka siwa, kopciuszek i wróbel domowy. 

 

Tabela 13. Wykaz gatunków ptaków stwierdzonych w okresie lęgowym na przebiegu 

wszystkich wariantów, z wyróżnieniem gatunków kluczowych. 

DP - gatunki wymienione w załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej; PCKZ - kategoria w Polskiej 

czerwonej księdze zwierząt;  

Lp. Gatunek DP PCKZ 

 bażant   

 białorzytka   

 błotniak stawowy +  

 błotniak łąkowy +  

 bogatka   

 cierniówka   

 czajka   

 derkacz +  

 dymówka   

 dzięcioł duży   

 dzięcioł zielonosiwy +  

 dzięcioł zielony   

 dzwoniec   

 gajówka   

 gąsiorek +  
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 grubodziób   

 grzywacz   

 jerzyk   

 kapturka   

 kawka   

 kląskawka   

 kobuz   

 kopciuszek   

 kos   

 krogulec   

 kowalik   

 kruk   

 krzyżówka   

 kwiczoł   

 kukułka   

 kulczyk   

 łozówka   

 makolągwa   

 mazurek   

 modraszka   

 muchołówka szara   

 myszołów zwyczajny   

 oknówka   

 pełzacz ogrodowy   

 piecuszek   

 piegża   

 pierwiosnek   

 pleszka   

 pliszka górska   

 pliszka siwa   

 pliszka żółta   

 pokląskwa   

 potrzeszcz   

 potrzos   

 pustułka   
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 raniuszek   

 rokitniczka   

 rudzik   

 sierpówka   

 skowronek   

 słowik rdzawy   

 sokół wędrowny + + 

 sójka   

 sroka   

 strumieniówka   

 strzyżyk   

 szczygieł   

 szpak   

 śpiewak   

 świerszczak   

 świstunka leśna   

 trznadel   

 wilga   

 wodnik   

 wrona siwa   

 wróbel domowy   

 zaganiacz   

 zimorodek +  

 zięba   

 

Przegląd kluczowych oraz mniej licznych gatunków ptaków  

 

Błotniak łąkowy Circus pygargus 

Stwierdzono jednokrotnie polującego samca w okresie wiosennego przelotu (4 maja) pod 

Trojanowicami. Nielęgowy. 

Błotniak stawowy Circus aeruginosus 

Obserwowano jednokrotnie żerującą samicę (4 maja) w dogodnym siedlisku lęgowym 

(trzcinowisko) nad Łąkami Giebułtowskimi. Gniazdowanie możliwe. 

Derkacz Crex crex 
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25 maja i 5 czerwca wykryto da stanowiska: dwa samce w turzycowisku na południe od 

oczyszczalni ścieków, po zachodniej stronie potoku Sudoł oraz po zachodniej stronie rz. 

Prądnik w Pękowicach, ok. 1 km na NW od boiska sportowego. 

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus 

Wykryto jedno stanowisko: koło oczyszczalni ścieków nad potokiem Sudoł. 

Dzięcioł zielony Picus viridis 

Wykryto trzy stanowiska: 

- zadrzewienie pod Pękowicami, na S od Fortu Pękowice; 

- północna część Fortu Sybiraków; 

- nad Prądnikiem, na wschodnim brzegu, na północ od boiska sportowego w Pękowicach. 

Gąsiorek Lanius collurio 

Wykryto co najmniej 4-5 par lęgowych, w tym na Łąkach Giebułtowskich, wśród pól 

pomiędzy Pękowicami, Tonie  a Zielonką. 

Kląskawka Saxicola rubicola 

- nieużytki w Zielonkach, pomiędzy ulicą W. Łokietka a Piaszczystą; 

- pomiędzy Giebułtowem a Pękowicami, przy ul. Ojcowskiej; 

- pola i nieużytki na północ od cmentarza w Zielonkach; 

Kobuz Falco subbuteo 

Stwierdzono jednokrotnie (4 maja) polującego ptaka w okresie wiosennego przelotu pod 

Giebułtowem. Gniazdowanie na tym obszarze niepewne. 

Krogulec Accipiter nisus 

Stwierdzono dwukrotnie (4 i 25 maja), w pobliżu zadrzewienia pod Fortem Pękowice.  

Pliszka górska Motacilla cinerea 

Lęgowa nad rz. Prądnik, co najmniej 4 pary na odcinku Zielonki-Giebułtów, w tym przy 

Trojanowice-Kąty i na wysokości przecięcia rzeki przez wariant środkowy (zielony). Jedno 

stanowisko wykryto także na potoku Sudoł na wysokości tamy bobrowej. 

Pustułka Falco tinnunculus 

- pola i łąki na południe od Pękowic; 

- pola koło cmentarza w Zielonkach; 

- pola pomiędzy Giebułtowem a Pękowicami, przy ul. Ojcowskiej; 

Sokół wędrowny Falco peregrinus 

Stwierdzono jednokrotnie (4 maja) polującego osobnika na zachód od Pękowic, ptak z ofiarą 

odleciał na wysokim pułapie w kierunku centrum miasta. 

Strumieniówka Locustella fluviatilis 
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Podczas nocnych kontroli 25 maja i 5 czerwca wykryto dwa stanowiska lęgowe: jedno 

z dwoma samcami przy oczyszczalni ścieków nad potokiem Sudoł oraz po wschodniej stronie 

rz. Prądnik pomiędzy Pękowicami a Trojanowicami, około 500 m na NE od boiska 

sportowego w Pękowicach. 

Świerszczak Locustella naevia 

Podczas nocnych kontroli 25 maja i 5 czerwca wykryto 3 stanowiska: 

- na wysokości oczyszczalni ścieków nad potokiem Sudoł, po wschodniej jego stronie; 

- przy zadrzewieniu pod Pękowicami, na południe od Fortu Pękowice; 

- nieużytki w Zielonkach, pomiędzy ulicą W. Łokietka a Piaszczystą; 

Wodnik Rallus aquaticus 

Od 30 marca do 4 maja stwierdzono samca na podmokłych Łąkach Giebułtowskich, po 

zachodniej stronie potoku Sudoł.  

Zimorodek Alcedo atthis 

Wykryto jedno stanowisko lęgowe: na rz. Prądnik na wysokości przecięcia rzeki z wariantem 

1. 

 

          Fot. 25. Skarpa doliny Białuchy (Prądnika) w pobliżu miejsca przecięcia  

z wariantem 1, stanowisko Zimorodka Alcedo atthis. 
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Fot. 26. Skarpa doliny Białuchy (Prądnika) w pobliżu miejsca przecięcia  

           z wariantem 1, stanowisko Zimorodka Alcedo atthis. 

Ze względu na nagromadzenie stanowisk gatunków zagrożonych i rzadkich w kraju lub 

regionie, największe oddziaływania związane będą z realizacją wariantu 3, zachodniego. W 

bezpośredniej bliskości przebiegu tego wariantu znajdują się stanowiska np. błotniaka 

stawowego, derkacza, strumieniówki, świerszczaka, kląskawki i wodnika. 

Gatunkiem bezpośrednio zagrożonym realizacją inwestycji (wariant 1) jest zimorodek, 

którego stanowisko odkryto nad rzeką Białuchą (Prądnik), w miejscu przecięcia rzeki 

z lokalizacją proponowanego wariantu. Należy jednak stwierdzić, że choć obserwacje na tym 

odcinku przemawiają za istnieniem stanowiska rozrodczego, to jednak dokładnego położenia 

zajętej nory nie udało się wykryć. Jednakże nawet jeśli skarpa z norą jest bezpośrednio 

zagrożona poprzez budowę przeprawy, na przebiegu rzeki do 2 km w dół i górę rzeki (średnia 

długość rewirów w Polsce to ok. 3-4 km linii brzegowej) istnieją inne skarpy, dogodne do 

gniazdowania dla tego gatunku. 
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Rys. 13. Stanowiska wybranych, ważniejszych gatunków ptaków. 
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SSAKI 

Chiropterofauna 

Metodyka 

Poniżej przedstawiono terminy kontroli miejsc potencjalnego występowania nietoperzy na 

obszarze inwestycji (tabela 14). 

                       Tabela 14. Terminy kontroli chiropterologicznych. 

Miesiąc Daty kontroli  
Grudzień 2016 29 
Marzec 2017 30 
Maj 2017 4, 25 
Czerwiec 2017  5, 27 
Lipiec 2016 7, 17 
Październik 2016 19 

 

W celu wykrycia zimowisk nietoperzy skontrolowano obiekty mostowe i przepusty, do 

których można było wejść, wzdłuż przebiegu wszystkich trzech wariantów. Kontrolowano 

także dwie piwnice niezamieszkanych domów, oraz schrony położone w zadrzewieniu na 

południe od Fortu Pękowice. Kontrole te wykonywane były w porze dziennej.  

W badaniach w okresie rozrodu nietoperzy posługiwano się dwoma metodami: 

nasłuchową (wykorzystuje zjawisko echolokacji) - w godzinach wieczorno nocnych 

przeprowadzono nasłuchy detektorowe;  

obserwacyjną. 

W celu wykrycia nietoperzy prowadzono nasłuchy detektorowe.  Przy planowaniu 

rozmieszczenia miejsc nasłuchowych i transektów uwzględniono newralgiczne miejsca, 

których przecięcie zakłada projekt planowanej inwestycji, a także istotne dla nietoperzy 

siedliska znajdujące się w jej pobliżu np. zbiorniki i cieki wodne, tereny zadrzewione 

i zabudowania. Nasłuchy prowadzono w każdym z głównych typów środowisk obecnych na 

tym terenie: w zadrzewieniach, w obszarach zabudowanych, nad ciekami wodnymi, terenami 

otwartymi. Długość nagrań w każdym punkcie nasłuchowym wynosiła 10-15 minut, 

natomiast czas rejestracji na transektach zależał od ich długości. Do rejestracji ultradźwięków 

wykorzystano szerokopasmowy detektor Batcorder 3.0 przymocowany do pięciometrowej 

tyczki w celu zwiększenia jego zasięgu. Używano także jedynie wspomagająco detektora 

Petersson d200. Do identyfikacji gatunków posłużył program bcAnalyze oraz pomocniczo 

program batIdent posiadający opcję automatycznej identyfikacji gatunków. 
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Wyniki obserwacji 

Łącznie podczas badań stwierdzono występowanie 5 gatunków nietoperzy. Ich 

charakterystykę przedstawiono poniżej: 

- Nocek rudy Myotis daubentonii 

Stwierdzony tylko w okresie rozrodczym, w dwu miejscach nad rz. Prądnik w Pękowicach, 

prawdopodobnie rozpowszechniony nad wodami, aktywność niska.  

Status ochronny: podlega ścisłej ochronie gatunkowej, a także Dyrektywie  Siedliskowej UE - 

Aneks IV. Pospolity w całej Europie aż do szerokości geograficznej 63°N. Jest gatunkiem 

łatwo przystosowującym się, zamieszkującym najchętniej lasy (olsy, szczególnie na 

obrzeżach) i tereny nad spokojnymi wodami (bez roślinności, gdyż ta, podobnie jak 

falowanie, zakłóca wykrywanie owadów pływających po wodzie (Dietz i in. 2009), a także 

drobnych ryb, na które ten nietoperz także potrafi polować oraz tereny rolnicze (Reichholf 

1996). Zdarza się, że polują także w parkach, sadach lub nad podmokłymi łąkami. Kolonie 

rozrodcze można znaleźć w skrzynkach dla nietoperzy, dziuplach, czasami w budynkach. Te 

drugie są z reguły zmieniane, co kilka dni. Bardzo rzadko za schronienie dla kolonii 

rozrodczej wybierają podziemia. Samce kryją się w dziuplach i szczelinach mostów. Zimują 

w miejscach podobnych do kryjówek letnich - szczelinach skalnych i dziuplach, ale 

korzystają także z budynków, piwnic i jaskiń. Rojenie odbywa przy sztolniach i jaskiniach. 

Jest migrantem, średnio wędruje na odległości do 150 kilometrów. Na nizinach ich wędrówki 

są znaczne dłuższe niż w przypadku populacji żyjących w górach. Występują także krótkie 

wędrówki do miejsc rojenia, wynoszące najczęściej ok. 30 kilometrów. Do przelotów 

wykorzystują liniowe struktury krajobrazu jak drogi leśne, miedze czy rowy (Dietz i in. 

2009).  

 - Mroczek późny Eptesicus serotinus 

Stwierdzony tylko w okresie rozrodczym, wzdłuż zabudowy w Pękowicach. W środowisku 

zabudowanym prawdopodobnie szerzej rozpowszechniony. 

Status ochronny: podlega ścisłej ochronie gatunkowej, a także Dyrektywie  Siedliskowej UE - 

Aneks IV. Gatunek występuje na terenie całej Polski, z wyjątkiem wnętrza dużych, zwartych i 

pozbawionych zabudowy kompleksów leśnych. Unika również najwyższych partii gór. Jeden 

z najczęściej spotykanych nietoperzy w dużych miastach. Nietoperz ściśle związany z 

człowiekiem. Jego kryjówkami letnimi są niemal wyłącznie budynki, gdzie kryje się na 

strychach, w szczelinach dachów i ścian. Sporadycznie spotykano go w skrzynkach dla 

ptaków i nietoperzy. Zimuje głównie w nadziemnych częściach budynków (strychy, 

przewody wentylacyjne), rzadko w piwnicach i fortyfikacjach, zaś tylko wyjątkowo w 
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jaskiniach. W okresie hibernacji preferuje miejsca chłodne i względnie suche. Poluje zwykle 

w pobliżu zabudowań, w parkach, na skrajach lasów, na drogach leśnych, polanach, wśród 

domów i nad wodami. Pożywienie stanowią owady, często duże chrząszcze chwytane w locie, 

między innymi chrabąszcze, guniaki, żuki, różne gatunki kózkowatych i sprężykowatych, 

rzadziej muchówki, motyle nocne, chruściki, pluskwiaki i błonkówki. Innymi ofiarami są 

komary. Na żer wylatuje tuż po zachodzie słońca. 

- Borowiec wielki Nyctalus noctula  

Stwierdzony tylko w okresie rozrodczym, w kilku punktach przy drzewostanach 

porastających Fort Pękowice i Sybiraków, zadrzewienie na południe od Fortu Pękowice, przy 

kościele w Zielonkach.  

Status ochronny: podlega ścisłej ochronie gatunkowej, a także Dyrektywie  Siedliskowej UE - 

Aneks IV. Występuje w całej Polsce, z wyjątkiem najwyższych partii gór. Naturalnym 

środowiskiem jego życia są lasy, spotkać go można jednak także w pobliżu ludzkich osiedli, a 

nawet w miastach. W dzień ukrywa się najczęściej w wysoko położonych dziuplach drzew, 

rzadziej w skrzynkach dla ptaków lub nietoperzy. W ostatnich latach coraz częściej są 

spotykane na terenie Polski w budynkach (chociaż w Europie zachodniej występują w nich od 

dawna). W dziuplach wiosną i latem samice tworzą duże kolonie rozrodcze, samce żyją 

natomiast samotnie, zaś w okresie godów są terytorialne. Duże kolonie (składające się z 

osobników obu płci) gatunek ten tworzy również zimą. Podobnie, jak inne nietoperze 

prowadzi nocny tryb życia. Odżywia się owadami, które chwyta w locie. Na łowy wylatuje 

wcześniej niż inne nietoperze - często wówczas, kiedy jest zupełnie jasno. Jesienią, kiedy 

noce stają się zimne, poluje jedynie o zmroku i o świcie, spędzając noc w ukryciu. Polując 

lata na skraju lasu, na polanach śródleśnych i nad stawami. Szczególnie lubi polować nad 

zbiornikami wodnymi, na latające w dużych rojach owady. Lata szybko i wysoko, z dala od 

przeszkód i powierzchni gruntu. Na sen zimowy kryje się w dziuplach drzew, budynkach (np. 

na strychach czy w szczelinach budynków z wielkiej płyty) i w szczelinach skalnych, gdzie 

zapada w stan hibernacji. Trwa on od października do kwietnia. Przed zimą borowiec wielki 

przenosi się o kilkaset kilometrów bardziej na południe. Stwierdzono maksymalny przelot na 

1600 km. Mimo to, przy silnych mrozach wiele nietoperzy zamarza w swoich kryjówkach. W 

ostatnich latach coraz częściej obserwuje się osobniki tego gatunku zimujące w Polsce. Gody 

odbywają się we wrześniu, wówczas też ma miejsce zaplemnienie. Kryjówkami godowymi są 

najczęściej dziuple drzew. Wokół terytorialnych samców gromadzą się haremy liczące 4–5 

(wyjątkowo do 20) samic. Kopulacje mogą się również odbywać w miejscach hibernacji 
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(koloniach zimowych), nie obserwuje się jednak wówczas żadnych zachowań terytorialnych 

ani formowania się haremów.  

Stwierdzony na punktach i transektach. 

- Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus 

Stwierdzony tylko w okresie rozrodczym, na północnym skraju Fortu Sybiraków oraz w 

zadrzewieniu na południe od Fortu Pękowice. 

Status ochronny: podlega ochronie gatunkowej, Konwencji Berneńskiej - Apendix II, a także 

Dyrektywie  Siedliskowej UE - Aneks IV. Jego zasięg w znacznym stopniu pokrywa się z 

zasięgiem karlika drobnego, gdyż są to gatunki bliźniacze. Z tego też powodu informacje o 

tych dwóch nietoperzach często są dość wymieszane (Dietz i in. 2009). Spotykany w całej 

Europie za wyjątkiem północnej Skandynawii i Wielkiej Brytanii. Najchętniej zasiedla lasy 

i okolice zbiorników wodnych, ale jest także gatunkiem synantropijnym (Diet i in. 2009). 

Można go spotkać w miastach i na wsiach (Reichholf 1996). Latem kryje się w budynkach, 

czasem w szczelinach skalnych bądź pod korą drzew. Zimuje głównie w różnego rodzaju 

podziemiach. Samice mogą dość często zmieniać kryjówki (Diet i in. 2009). Często 

zamieszkuje różne miejsca wraz z karlikiem większym, rzadziej z mroczkiem późnym lub 

posrebrzanym. Jest gatunkiem osiadłym, odległości jakie pokonuje między kryjówkami 

letnimi a zimowymi nie przekraczają z reguły 20 kilometrów.  

-  Gacki Plecotus spp. 

W trakcie nasłuchów detektorowych w sezonie rozrodczym w pobliżu Fortu Sybiraków 

stwierdzono nieoznaczonego do gatunku gacka.  

W Polsce występują dwa gatunki gacków: brunatny P. auritus i szary P. austriacus, oba 

pospolite i rozpowszechnione w południowej części kraju. 

Stwierdzona liczba gatunków (7 gatunków) jest niewielka, świadczy o niskiej atrakcyjności 

tego obszaru dla tej grupy zwierząt. Prócz bardzo niskiej różnorodności gatunkowej, niska 

(poza nockiem rudym nad Prądnikiem) była także aktywność nietoperzy na punktach lub 

transektach. 

Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono zimowisk nietoperzy.  

Poza mopkiem, pozostałe gatunki należą do rozpowszechnionych w kraju. 

Realizacja budowy obwodnicy nie wpłynie znacząco negatywnie na stanowiska nietoperzy. 

Nie stwierdzono tutaj stanowisk zimowych, a poza mopkiem inne gatunki nietoperzy, które 

stwierdzono w okresie rozrodczym należą do rozpowszechnionych w kraju.  
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Stwierdzenie mopka należy traktować z dużą ostrożnością, gdyż identyfikacja została 

wykonana w programie BatIdent z 77% prawdopodobieństwem, a jego sygnały echolokacyjne 

są często mało specyficzne. Charakter występowania należałoby zatem potwierdzić na tym 

terenie w toku dalszych obserwacji, z zastosowaniem większego zagęszczenia punktów 

nasłuchowych lub nawet odłowów. Jedyne zarejestrowane dwa przeloty tego gatunku zostały 

dokonane na terenie cmentarza w Zielonkach, ok. 0,5 km od wspólnego przebiegu wszystkich 

wariantów. Nie stwierdzono go na żadnym innym punkcie lub transekcie nasłuchowym 

w ciągu całego okresu badań. Mopek jest w okresie rozrodczym gatunkiem silnie 

przywiązanym do terenów leśnych i zakrzewionych, gdzie najczęściej zdobywa pokarm, 

unika przelotów nad dużymi otwartymi terenami. Poluje także nad wodami. Wielkość obszaru 

żerowiskowego jest niewielka, wynosi od kilku do kilkunastu ha.  

 Najważniejszymi oddziaływaniami dla nietoperzy związanymi z planowaną budową 

obwodnicy są planowane ewentualne wycinki zakrzewień, zadrzewień i alei pasowych oraz 

przebudowa cieków wodnych. Zubożenie krajobrazu o te elementy może obniżyć integralność 

obszaru i wpłynąć na pogorszenie warunków migracji i przemieszczeń nietoperzy pomiędzy 

schronieniami rozrodczymi i żerowiskami. Dotyczy to przede wszystkim gatunków o krótkim 

zasięgu sonaru jak mopek. Zagrożenia związane z ruchem samochodowym – ryzyko kolizji – 

w związku z bardzo niską aktywnością nietoperzy nie wydają się być istotne. Przewidywane 

zmiany w biotopach nie będą istotnym zagrożeniem dla nietoperzy, ponieważ budowa 

obwodnicy nie będzie wiązać się ze zniszczeniem istotnych schronień i ostoi żerowiskowych, 

jakimi są zbiorniki wodne, zabudowania i zadrzewienia z obfitością dziuplastych drzew, 

prócz zadrzewienia łęgowego nad rz. Prądnik w wariancie środkowym (zielonym). 

 Inne ssaki (poza nietoperzami) 

Metodyka 

Ssaki inwentaryzowano stosując prostą metodę obserwacji terenowej, w tym lornetowanie 

dzienne. Ponad to wykorzystywano metodę marszrutową, odnotowując wszelkie tropy i ślady 

obecności ssaków, w tym zgryzy i odchody. Nie stosowano odłowów ssaków w pułapki 

żywołowne czy zabijające. 

Wyniki 

Ssaki omawianego obszaru, reprezentowane są przez pospolite gatunki, typowe dla 

krajobrazu rolniczego z obecnością izolowanych niewielkich zadrzewień. Niejednokrotnie ich 

obecność odnotowano jedynie w oparciu o pośrednie ślady np. żerowania, odchody, 

aktywności np. kopce kretów, nory lisów, zgryzy bobrów, tropy.  
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Z większych gatunków ssaków stwierdzonych na tym obszarze podać można: wiewiórka 

Sciurus vulgaris, dzik Sus scrofa, sarna Capreolus capreolus, lis Vulpes vulpes, borsuk Meles 

meles. Ich stwierdzenia jednak zarówno podczas kontroli dziennych i nocnych były bardzo 

rzadkie. 

Poniżej zestawiono gatunki ssaków stwierdzane na analizowanym obszarze. Nie uwzględnio 

w poniższym zestawieniu występowania nietoperzy. 

Nornik polny Microtus arvalis 

Mysz polna Apodemus agrarius 

Mysz leśna Apodemus flavicollis 

Zając Lepus europaeus 

Borsuk Meles meles 

Bóbr Castor fiber 

Dzik Sus scrofa 

Kret Talpa europaea 

Kuna leśna Martes martes 

Lis Vulpes vulpes 

Ryjówka aksamitna Sorex araneus 

Sarna Capreolus capreolus 

Wiewiórka Sciurus vulgaris 

Wydra Lutra lutra 

Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że nie można wyróżnić na badanym terenie 

szczególnie chętnie zasiedlanych przez ssaki stanowisk. Z punktu widzenia zachowania 

zróżnicowania gatunkowego ssaków z pewnością szczególnie istotne są większe zadrzewienia 

w tym Fort Sybiraków i Pękowice, zabezpieczające warunki bytowania fauny typowo leśnej 

oraz większe cieki wodne: rzeka Prądnik i potok Sudoł, ważne dla zachowania ssaków 

związanych ze środowiskiem wodnym: bóbr, wydra. Na całym odcinku rzeki Prądnik i Sudoł 

stwierdzono ślady bobra Castor fiber i wydry Lutra lutra. Na rzece Sudoł istnieje szeroka, 

i imponujących rozmiarach świeża tama bobrowa. 

Herpetofauna 

Metodyka 

Inwentaryzacja fauny objęła płazy i gady, w szczególności starano się wykryć miejsca 

rozrodu płazów. Szczególnie wnikliwie badano potencjalne siedliska tych grup zwierząt – 

zbiorniki, cieki wodne i ich sąsiedztwo.  
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W okresie godowym, liczebność osobników wszystkich gatunków płazów w zbiornikach 

wodnych szacowana była na podstawie:  

− głosów godowych samców;  

− złożonego skrzeku;  

− liczby napotkanych osobników dorosłych.  

Badania herpetofauny prowadzono w korytarzu o szerokości do 500 m od osi każdego 

wariantu przyszłej drogi.  

Wykorzystywano ogólnie przyjętą metodyką inwentaryzacyjną, nie korzystając z urządzeń 

służących do mechanicznego wyłowu zwierząt.  

Grupę żab zielonych (żaba jeziorkowa, wodna i śmieszka) potraktowano wspólnie jako 

Pelophylax esculenta complex. Ze względu na fakt, że preferują one podobne typy siedlisk i 

zbiorniki rozrodcze, mają podobną biologię i przede wszystkim są w ten sam sposób wrażliwe 

na ewentualne negatywne oddziaływanie planowanej inwestycji uznano, że traktowanie ich 

oddzielnie nie wniesie żadnej istotnej informacji na potrzeby niniejszego opracowania. Ze 

względu na charakter i rozległość obszaru badań skupiono się przede wszystkim na 

charakterystyce jakościowej – ocenie różnorodności gatunkowej oraz potencjale siedlisk. 

Charakterystyki ilościowe w ramach tego typu opracowań są bardzo trudne do uzyskania ze 

względu na ograniczony czas obserwacji.  

Wyniki  

Płazy są zwierzętami, których występowanie, rozmieszczenie oraz kondycja i wielkość 

populacji, a także rozród możliwe są do zrealizowania w ścisłym powiązaniu ze 

środowiskiem wodnym. Zupełny brak na analizowanym obszarze stałych zbiorników 

wodnych, charakter nielicznych cieków wodnych (wartki nurt, zanieczyszczenie) sprawiają, 

że obszar ten ma bardzo niską atrakcyjność dla tej grupy zwierząt.  

Występowanie większości płazów notowano w miejscach wilgotnych, wyróżniającym się 

obszarem są zabagnione Łąki Giebułtowskie. Łącznie stwierdzono występowanie 3 gatunków 

płazów:  

Ropucha szara Bufo bufo 

Kompleks żab zielonych Pelophylax esculenta complex 

Żaba trawna Rana temporaria 

Cenne obszary dla herpetofauny to zabagniona dolina potoku Sudoł w obrębie Łąk 

Giebułtowskich oraz dwa główne cieki wodne obszaru: Prądnik i Sudoł, choć nie stanowiące 

ważnego miejsca rozrodu to pełniące ważną rolę w migracji płazów. Gatunki z grupy żab 
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zielonych praktycznie nie oddalają się od zbiorników macierzystych, przeciwnie do żab 

brunatnych, które kolonizują obszary w bezpośrednim sąsiedztwie zinwentaryzowanych 

zbiorników wodnych. Inne płazy, jak ropucha szara nie będąc uzależnione tak od wilgotności 

podłoża, jak żaby zielone odbywają dłuższe wędrówki terenowe.  

Stwierdzono tylko 4 gatunki gadów: 1 - jaszczurka zwinka Lacerta agilis, 2 - jaszczurka 

żyworodna Zootoca vivipara, padalec Anguis fragilis, zaskroniec Natrix natrix. 

Gatunków tych nie mapowano, jako, że zaliczają się do taksonów pospolitych 

i niezagrożonych. 

Entomofauna 

Metodyka 

Spośród owadów poszukiwano stanowisk pachnicy dębowej i motyli dziennych 

wymienionych w II Załączniku Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej oraz gatunków 

z tych grup podlegających prawnej ochronie gatunkowej.  

W stosunku do motyli dziennych, a szczególnie możliwych do spotkania na tym terenie 

modraszka nausitousa i teleiusa, mapowano siedliska potencjalne da tych gatunków tj. łąki z 

udziałem rośliny pokarmowej gąsienic: krwiściąga lekarskiego Sanguisorba officinalis. 

W celu wyodrębnienia miejsc mogących stanowić siedlisko pachnicy dębowej i innych 

gatunków saproksylicznych objętych ochroną dokonano przeglądu dostępnej literatury z 

obszaru badań oraz wyznaczono potencjalne miejsca rozwoju przedmiotowej grupy owadów.  

Podczas prac terenowych poszukiwano w obrębie inwestycji drzew lub grup drzew 

spełniających warunki siedliska pachnicy tj. posiadających rozmiary gwarantujące 

wytworzenie się próchnowisk mogących być miejscem rozwoju larw przedmiotowego 

gatunku. W obrębie odnalezionych sprawdzano ich zawartości pod kątem obecności 

charakterystycznych odchodów oraz szczątków chrząszczy z lat ubiegłych. Należy zaznaczyć, 

że przeszukiwania próchnowisk dokonywano tylko w warunkach atmosferycznych 

gwarantujących przeżycie ewentualnych odnalezionych form rozwojowych tj. w temperaturze 

powyżej 10 stopni Celcjusza. Odnalezione odchody, szczątki imago, kokolity oraz larwy 

oznaczano zgodnie z posiadaną wiedzą posiłkując się kluczami (dot. głównie larw). 

W najbliższej odległości planowanych wariantów przeszukano wszystkie drzewa spełniające 

teoretycznie kryteria zasiedlenia.  

Wyniki 

Na przebiegu wszystkich wariantów stwierdzono pospolite gatunki motyli dziennych: 

− bielinek kapustnik Pieris brassicae,  

− czerwończyk żarek Lycaena phlaeas, 
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− karłątek ryska Thymelicus lineola,  

− mieniak strużnik Apatura ilia,  

− modraszek argiades Cupido argiades,  

− rusałka kratnik Araschnia levana,  

− rusałka pawik Inachis io,  

− strzępotek ruczajnik Coenonympha pamphilus.  

Jedynie na Łąkach Giebułtowskich stwierdzono siedlisko łąki zmiennowilgotnej z dużym 

pokryciem krwiściągiem lekarskim i miejscami także rdestem wężownikiem, stąd możliwe 

jest występowanie tutaj chronionych gatunków modraszków, związanych z tymi roślinami 

pokarmowymi: modraszka nausitousa Maculinea nausithous, teleiusa M. teleius, fioletka 

Lycaena helle.  

Na badanym terenie nie stwierdzono stanowisk pachnicy debowej Osmoderma barnabita. 

 

3.8 Formy ochrony przyrody 

 Północne części wszystkich wariantów przebiegają przez obszar chroniony Park 

Krajobrazowy Dolinki Krakowskie. Wszystkie trzy warianty na niewielkim odcinku około 

200 m przecinają otulinę tego parku, a na odcinku około 500 m biegną po jej południowo-

zachodniej granicy. Wariant 3 (niebieski) w swej środkowej części, na długości około 900 m 

przecina także otulinę Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. W odległości około 1 km na 

wschód i południowy wschód od zbiegu wszystkich trzech wariantów znajduje się użytek 

ekologiczny „Dolina Prądnika”. Użytek ten ma powierzchnię 14,145 ha i został utworzony 

w 2008 roku. Celem ochrony użytku jest zachowanie naturalnie meandrującego koryta rzeki 

Prądnik. Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” zajmuje powierzchnię 20 686,1 ha 

i charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu, obejmując szereg dolin jurajskich, między 

innymi: Dolinę Kluczwody, Dolinę Bolechowicką, Dolinę Kobylańską, Dolinę Będkowską, 

Dolinę Szklarki, Dolinę Racławki i Dolinę Eliaszówki. Te położone w południowej części 

Wyżyny Olkuskiej krasowe dolinki o stromych zboczach i przebiegu południkowym 

położone po południowej stronie drogi Kraków-Olkusz i nazywane są Dolinkami 

Podkrakowskimi. W obrębie Parku znajduje się 5 rezerwatów przyrody. Najbliższy rezerwat – 

Dolina Kluczwody znajduje się około 8 km na północny zachód od obszaru planowanej 

inwestycji. Otulina parku stanowi obszar zabezpieczający go przed zagrożeniami 

zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. Otulina jest obszarem, na którym 

działalność człowieka nie powinna oddziaływać na przyrodę parku. 
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 Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się obszary Natura 2000. 

Najbliższy obszar – PLH 120004 Dolina Prądnika- znajduje się w odległości ok. 8 km od 

planowanej drogi. Obszar Natura 2000 - PLH 120005 Dolinki Jurajskie położony jest 

w odległości ok. 9 km od planowanej inwestycji. Odległość planowanych wariantów tras do 

granic Ojcowskiego Parku Narodowego wynosi 6 km. Planowane przedsięwzięcie w żaden 

sposób nie będzie oddziaływać na wskazane formy ochrony przyrody. Z uwagi na to, iż 

projektowane przedsięwzięcie nie przecina istotnych szlaków migracyjnych gatunków 

zwierząt (poza doliną rzeki Białuchy – Prądnika) nie wpłynie ono na integralność obszarów 

Natura 2000. 
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Rys.14. Przebieg planowanych wariantów przedsięwzięcia na tle form ochrony  

przyrody. 
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3.9 Korytarze ekologiczne 

 Korytarze ekologiczne to miejsca migracji gatunków zwierząt roślin i grzybów. 

Przeciwdziałają one izolacji obszarów cennych przyrodniczo i zapewniają możliwość 

funkcjonowania stabilnych populacji roślin i zwierząt. Wykonana przez gminę Zielonki 

koncepcja przebiegu korytarzy o znaczeniu lokalnym na jej terenie (Walasz, Gawroński, 

2011) wskazuje na bardzo dużą liczbę korytarzy znajdujących się na obszarze gminy. 

Prowadzone badania związane z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby 

wykonania dokumentacji środowiskowej przedmiotowej inwestycji nie potwierdziły 

funkcjonalności wielu z nich. Znaczna część wskazanych korytarzy ekologicznych, z uwagi 

na sposób zagospodarowania terenu (trwale zabudowane i zainwestowane) posiada znaczne 

strefy nieciągłości, skutkujące brakiem funkcjonalności wskazanych korytarzy. Potwierdzono 

natomiast funkcjonowanie dwóch korytarzy ekologicznych na analizowanym obszarze – 

korytarza doliny Białuchy (Prądnika) i Sudołu (rys. 8). Przedmiotowa inwestycja nie przecina 

korytarzy wyznaczonych w ramach koncepcji krajowej. Korytarz doliny Białuchy (Prądnika) 

ma charakter korytarza regionalnego, zaś korytarz doliny Sudołu jest korytarzem o randze 

lokalnej. 

 Jako projektowane przejścia dla zwierząt należy wskazać jedynie na przejścia dla 

płazów i małych zwierząt w miejscach przecięcia analizowanych wariantów z rzeką Białuchą 

(Prądnikiem). Nie wydaje się jednak celowe tworzenie dodatkowych przejść dla innych grup 

zwierząt. Ewentualne przekraczanie przez zwierzęta trasy drogowej będzie istotnie utrudnione 

(gdyż nasilenie ruchu drogowego będzie znaczne), co może się wiązać z ryzykiem kolizji 

zwierząt z samochodami. Nie stwierdzono jednak korytarzy przemieszczania się średnich 

i dużych ssaków. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji brak większych 

kompleksów leśnych, pomiędzy którymi zwierzęta te mogłyby migrować. Ewentualne 

migracje mogą być związane z  poszukiwaniem i przemieszczanie się pomiędzy miejscami 

żerowania zwierząt. Migracji zwierząt w poprzek pasa drogowego mogą mieć miejsce jedynie 

incydentalnie. Obszar sąsiedni do inwestycji jest zagospodarowany, zrozbudowa 

mieszkaniowa rozwija się na tym terenie dynamicznie. W najbliższym sąsiedztwie 

projektowanej trasy brak miejsc rozrodu płazów pomiędzy którymi mogłyby one migrować. 

Przedmiotowy teren poza Białuchą (Prądnikiem) i Sudołem nie posiada rozwiniętej sieci 

cieków ani zbiorników wodnych. Projektowane zbiorniki retencyjne będą zabezpieczone 

przed migracjami płazów, które mogłyby się tam pojawić. Reasumując brak potrzeby 

realizacji dodatkowych przejść dla zwierząt poza wyznaczonymi w projekcie. 
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                    Rys. 15. Lokalizacja korytarzy ekologicznych istniejących w pobliżu planowanej  

 inwestycji. 

 

4. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU 

ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW 

CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I 

OPIECE NAD ZABYTKAMI 

Podstawowa analiza rozmieszczenia obiektów zabytkowych została wykonana w 2015 r, na 

potrzeby przedmiotowej inwestycji (SWECO, 2015). Na potrzeby niniejszego opracowania, 

które obejmuje nieco szerszy zakres (wydłużenie planowanej inwestycji do ul. Pachońskiego 
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w Krakowie) dokonano rozszerzającej analizy istniejących obiektów zabytkowych i 

stanowisk archeologicznych na podstawie rejestru zabytków prowadzonego przez 

Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa. Z analiz tych wynika, iż 

projektowana inwestycja nie koliduje w bezpośredni sposób z obiektami o charakterze 

zabytkowym. Należy mieć jednak na uwadze, że wszystkie warianty inwestycji przebiegają 

przez tereny, na których zlokalizowane są obiekty historycznego zespołu „Twierdza 

Kraków”, cechującego się wysokimi walorami historyczno-krajobrazowymi. Dla obszaru tego 

powstał Program Planu Ochrony. Na rys. 16 przedstawiono przebieg poszczególnych 

wariantów względem obiektów o charakterze zabytkowym.  

 

Rys. 16. Rozmieszczenie stanowisk archeologicznych i zbytków w  
pobliżu planowanej inwestycji. 
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W najbliższym sąsiedztwie inwestycji znajduje się 8 obiektów o charakterze zabytkowym, z 

których cztery należące do historyczno-krajobrazowego zespołu „Twierdza Kraków”, 

oznaczone numerami: 2, 5, 6, 7, są wpisane do rejestru Zabytków, a w przypadku dwóch 

innych w Programie Planu Ochrony zasugerowano natychmiastowe wpisanie ich do rejestru 

(obiekty 4 i 8). Należy zwrócić szczególna uwagę na obiekty nr 2 oraz 3. Są one narażone na 

bezpośrednie oddziaływanie inwestycji i mogą znaleźć się w kolizji z wariantami 3 i 2 (obiekt 

nr 2 „Czerwony most” jest wpisany do rejestru zabytków). Program Planu Ochrony 

„Twierdzy Kraków” proponuje 4 strefy ochrony: 

− Strefa A - strefa pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej, 

− Strefa B - strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, 

− Strefa E - strefa ekspozycji zabytkowego zespołu miejskiego, 

− Strefa K - strefa ochrony krajobrazu. 

Strefa A jest obszarem, który charakteryzuje się zachowanymi w wysokim stopniu 

elementami historycznego układu przestrzennego. Teren ten spełnia warunki takie jak: 

zespół znajdujący się na nim wyróżnia się w całości układu przestrzennego,  

historyczna kompozycja przestrzenna jest w niewielkim stopniu przekształcona, 

zasób informacji historycznych i archeologicznych jest wystarczający by podjąć decyzję o 

usunięciu elementów, które mogą dysharmonizować układ tak, aby zapewnić dominację 

historycznych elementów kompozycji.  

Działalność konserwatorska w tej strefie powinna zmierzać do w miarę możliwości 

najpełniejszej rewaloryzacji historycznego układu przestrzennego. 

Strefa B jest obszarem cechującym się tym, że elementy znajdujące się na jego obszarze 

stanowią wartość kulturową w skali lokalnej. Obszar ten spełnia następujące warunki: 

− zachowało się częściowe rozplanowanie obszaru, 

− zabytkowa zabudowa o wysokiej wartości (obiekty, które kwalifikują się do rejestru) 

składa się z rozproszonych, nielicznych obiektów znajdujących się wśród zabudowy 

o mniejszej wartości. 

Działania konserwatorskie w tej strefie polegać powinny na zachowaniu zasadniczych 

elementów historycznego rozplanowania, restauracji i modernizacji technicznej obiektów 

o kulturowych wartościach z dostosowaniem funkcji do zabytkowej wartości obiektów, 

dostosowaniu nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej, przy założeniu 

harmonijnego występowania elementów współczesnej i historycznej kompozycji. Ponadto 

działania konserwatorskie powinny polegać na usunięciu bądź przebudowie elementów 
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dysharmonizujących, przede wszystkim uniemożliwiających ekspozycję strefę A oraz 

ewentualnym zaznaczeniu śladów nieistniejących fragmentów historycznej kompozycji 

przestrzennej. 

Strefa E obejmuje obszar stanowiący zabezpieczenie właściwego eksponowania zespołów lub 

obiektów zabytkowych. Podstawowe działania konserwatorskie w tej strefie polegać winny na 

ustaleniu całkowitego zakazu wznoszenia obiektów kubaturowych lub na ustaleniu 

nieprzekraczalnych gabarytów zabudowy, która będzie zharmonizowana z zespołem 

zabytkowym. 

Strefa K obejmuje tereny krajobrazu integralnie związane z zespołem zabytkowym oraz 

znajdujące się w jego otoczeniu. Działalność konserwatorska na terenach objętych tą strefą 

powinna polegać na restauracji ewentualnie odtworzeniu zabytkowych elementów krajobrazu 

urządzonego, konserwacji krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym 

założeniem urbanistycznym, uwolnienia krajobrazu od elementów dysharmonizujących, 

rekultywacji fragmentów zniszczonych, wprowadzenia nowych elementów krajobrazowych 

podnoszących estetyczne wartości terenów i podkreślających związek tych terenów z 

historycznym założeniem urbanistycznym. 

Wszystkie warianty przebiegają przez zaproponowane strefy A,B,E, natomiast ze strefą K 

mają styczność tylko pod koniec swoich odcinków. Wariant 1 nie koliduje bezpośrednio z 

żadnym obiektem zespołu historyczno-krajobrazowego zarówno na terenie gminy Kraków jak 

i gminy Zielonki. Przebiega on jednak w bliskiej odległości od obiektu nr 2 („Czerwony 

Most” – obiekt wpisany do rejestru zabytków) – około 400 m i obiektu nr 3 (Schron 

amunicyjny Pękowice) – ok. 300 m, a także w pobliżu obiektów 7 (Fort Pękowice) – ok. 200 

m i 8 (Bateria Pękowice) ok. 130 m. Wariant 2 podobnie jak wariant 1 przebiega w bliskiej 

odległości względem obiektu nr 2 (Czerwony Most) – ok. 400 m, a także nr 3 (Schron 

amunicyjny Pękowice) – ok. 300 m. Wariant ten omija obiekty nr 7 (Fort Pękowice) – ok. 500 

m i 8 (Bateria Pękowice) – ok. 200 m ale przecina drogę rokadową. Wariant 3 analogicznie 

jak pozostałe warianty przebiega w bardzo bliskiej odległości od obiektów nr 2 i 3 – 

odpowiednio ok. 200 i 100 m. Ponadto wariant ten przebiega w pobliżu (w odległości około 

200 metrów) od wpisanego do rejestru zabytków zespołu Fortu Tonie i od Baterii B3 (około 

400 m), a rozdzielając te obiekty przecina drogę rokadową. 

W przypadku stanowisk archeologicznych wyznacza się strefę W – ścisłej ochrony 

stanowiska archeologicznego. Obejmuje ona stanowiska archeologiczne wyeksponowane 

w terenie. Obiekt, dla którego wyznaczono strefę, wykluczony jest z wszelkiej działalności 

inwestycyjnej, która mogłaby naruszyć jego specyficzną formę. 
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Wykaz istniejących stanowisk archeologicznych przedstawiono w tabeli 15. 

Tabela 15. Wykaz stanowisk archeologicznych w pobliżu planowanej inwestycji. 

Miejscowość oraz nr stanowiska 
Charakterystyka 
chronologiczna 

Nr kategorii              
w ramach strefy 

„W” 
Giebułtówst. 1 
Na terenie sołectwa Pękowice, gm. 
Zielonki 

cmentarzysko i osada 
prahistoryczna 

(kat. I, II) 

Giebułtówst. 9 
Na terenie sołectwa Pękowice, gm. 
Zielonki 

osada prahistoryczna (kat. II) 

Januszowicest. 1 osada z epoki neolitu (kat. II) 
Januszowicest. 2 osada z epoki neolitu (kat. II) 
Januszowicest. 3 
Na terenie sołectwa Przybysławice, 
Gm. Zielonki 

osada z epoki neolitu (kat. II) 

Kraków-Prądnik czerwony st. 4 
Na terenie sołectwa Węgrzce, gm. 
Zielonki 

osada z epoki neolitu (kat. II) 

Kraków-Tonie st. 10 
Na terenie sołectwa Zielonki, gm. 
Zielonki 

osada z epoki neolitu (kat. II) 

Pękowicest. 1 osada prahistoryczna  (kat. I) 
Trojanowice st. 1 osada z epoki neolitu (kat. II) 
Trojanowice st. 2 osada z epoki neolitu (kat. II) 
Trojanowice st. 3 osada z epoki neolitu (kat. II) 
Trojanowice st. 4 osada z epoki neolitu (kat. II) 
Trojanowice st. 5 osada prahistoryczna (kat. I) 
Zielonki st. 2 osada z epoki neolitu (kat. II) 
Zielonki st. 3 osada prahistoryczna (kat. II) 
Zielonki st. 4 osada prahistoryczna (kat. II) 
Zielonki st. 5 osada prahistoryczna (kat. II) 
Zielonki st. 6 osada prahistoryczna (kat. II) 
Zielonki st. 7 osada z epoki 

średniowiecza 
(kat. II) 

Zielonki st. 8 
Na terenie sołectwa Garlica Murowana, 
Gm. Zielonki 

osada prahistoryczna (kat. II) 

Zielonki st. 9 osada z epoki neolitu (kat. II) 
Zielonki st. 10 osada prahistoryczna (kat. II) 
Zielonki st. 11 osada prahistoryczna (kat. II) 
Zielonki st. 12 osada z epoki neolitu (kat. II) 
Zielonki st. 13 osada z epoki neolitu (kat. II) 
Zielonki st. 14 osada prahistoryczna (kat. II) 
Zielonki st. 15 osada z epoki neolitu (kat. II) 
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W ramach weryfikacyjnych badań archeologicznych (powierzchniowych) związanych 

z planami budowy drogi szybkiego ruchu S52 stwierdzono w korytarzu tej drogi istnienie 

kilku stanowisk archeologicznych. Część z nich znajduje się także w otoczeniu 

przedmiotowej inwestycji. Ich lokalizację zaznaczono na rys. 16. Należą do nich pozostałości 

osad neolitycznych i punktów osadniczych z tego okresu w pobliżu miejscowości Tonie oraz 

Zielonki.  

Ustaleń dotyczących kolizji projektowanych wariantów z obiektami wpisanymi do rejestru 

zabytków dokonywano także na wcześniejszym etapie opracowania Karty Informacyjnej 

Przedsięwzięcia (SWECO). Opinia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w sprawie przebiegu wariantu 1 została skorygowana w piśmie znak: 

OZKr.5183.1364.2012.MIW.DW.AP2 z dnia 12-12-2012 roku, w którym wyjaśniono, że po 

wizji terenowej ustalono, iż wariant 1 nie koliduje z terenem baterii fortu Pękowice. 

W związku z czym Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków akceptuje przebieg 

obwodnicy wg wariantu nr 1 na odcinku pozamiejskim. W związku z wydłużeniem przebiegu 

inwestycji na obszarze miasta Krakowa wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Krakowie z wnioskiem o ponowną opinię i uzgodnienie przebiegu planowanej 

inwestycji. W piśmie z dnia 16 stycznia 2017 r. (OZKr.5183.2582.2016.MTW.DW.AP) 

podtrzymał wcześniejsze ustalenia uzgadniając wariant 1 (zielony), wskazując jednocześnie 

na kolizję planowanej inwestycji (ronda i zjazdy) z obiektami zabytkowymi „Czerwonego 

Mostu”. Jednakże szczegółowa analiza przebiegu projektowanej inwestycji wskazuje, iż 

projektowane rozwiązania nie będą kolidowały z zabytkowym obiektem „Czerwony Most”.  

 Ponieważ zabytkowe obiekty Twierdzy Kraków –„Czerwony Most” i Schron 

amunicyjny Pękowice mogą być narażone na niekorzystne oddziaływanie w trakcie realizacji 

inwestycji, prace w ich pobliżu powinny być prowadzone z zachowaniem szczególnych 

środków ostrożności, w sposób wykluczający ich uszkodzenie, oraz pod ścisłym nadzorem 

archeologicznym. 

4.1 Działania niezbędne w celu ochrony istniejących zabytków 

 Projektowana droga niezależnie od wariantu nie koliduje w swoim przebiegu ze 

znanymi stanowiskami archeologicznymi. Nie zachodzi także bezpośrednia kolizja z innymi 

obiektami zabytkowymi. Mimo tego podczas prowadzenia prac należy stosować się do 

następujących zaleceń: 

na odcinkach inwestycji w rejonach występowania zabytkowych budowli oraz częściowo 

niedostępnych do obserwacji i powierzchniowej inwentaryzacji materialnych śladów 
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starożytnego osadnictwa, ale na których, ze względu na położenie w krajobrazie, można się 

spodziewać ich istnienia – konieczne będzie przeprowadzenie archeologicznych badań 

sondażowych, wyprzedzających działania inwestycyjne; 

na obszarze odkrytych podczas wstępnych prac stanowisk archeologicznych (kolidujących z 

planowaną inwestycją) rozpoczęcie dalszych działań budowlanych jest uzależnione od 

przeprowadzenia archeologicznych badań wykopaliskowych; 

w całym pasie projektowanej drogi – ze względu na możliwość natrafienia na zabytkowe 

obiekty (nie zarejestrowane w dotychczasowych badaniach) – wymagany jest stały nadzór 

archeologiczny nad drogowymi robotami ziemnymi. Muszą być one prowadzone za 

pozwoleniem i pod nadzorem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

szczegółowy zakres prac archeologicznych zostanie określony przez konserwatorów 

zabytków po zapoznaniu się z niniejszym opracowaniem i projektem budowlanym inwestycji; 

przed uzyskaniem pozwolenia budowlanego Inwestor zobowiązany jest złożyć wniosek o 

wydanie pozwolenia na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie 

zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które podlegają przeprowadzeniu przez 

uprawnionego archeologa. 

5. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 Projektowane przedsięwzięcie obejmuje budowę obwodnicy drogowej dla 

miejscowości Zielonki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794. Rozpatrywano 3 warianty 

lokalizacyjne przebiegu projektowanej inwestycji (1- „zielony”, 2 – „pomarańczowy”, 3 – 

„niebieski”).  Wszystkie trzy warianty mają wspólny początkowy odcinek w ramach tzw. 

Trasy Wolbromskiej, do planowanego skrzyżowania z Północną Obwodnicą Krakowa (ok. 

km 2+300). W ramach wariantu 1 rozpatrywano także subwarianty związane z łącznikiem do 

ul Glogera (wariant skrzyżowania), z lokalizacją przejść dla zwierząt oraz ze skrzyżowaniem 

na końcu wariantu i włączeniem do DW 794. Rozpatrzono także tzw. „wariant 

bezinwestycyjny”, polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia oraz wariant najbardziej 

korzystny dla środowiska. 

 

5.1 Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, tzw. wariant 

bezinwestycyjny 

 Wariant bezinwestycyjny to brak realizacji inwestycji, tj. budowy obwodnicy Zielonek 

w ciągu DW 794.  
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 Niepodjęcie przedsięwzięcia spowoduje brak wymienionych wyżej, spodziewanych 

skutków realizacji przedsięwzięcia. Będzie to skutkowało także dalszymi uciążliwościami 

związanymi z nadmiernym ruchem w centrum Zielonek (prognozy ruchu przedstawiono 

w rozdziale 2.4, w tabeli 4) i wpłynie negatywnie na jakość życia mieszkańców. W przypadku 

zaniechania realizacji niniejszej inwestycji, tereny które przewidziano w projekcie pod 

inwestycję zostaną zagospodarowane zgodnie z miejscowymi dokumentami planistycznymi. 

Natomiast nas obszarach, przez które przebiega istniejąca DW 794 niektóre elementy 

środowiska przyrodniczego mogą ulec znacznemu pogorszeniu w stosunku do stanu 

istniejącego, a w szczególności: 

− stan powietrza atmosferycznego – ze względu na pogorszenie nawierzchni istniejących 

dróg oraz prognozowane zwiększenie natężenia ruchu na tym odcinku nastąpi wzrost 

stężenia substancji szkodliwych w powietrzu, szczególnie pyłów PM10, który będzie 

się kumulował z zanieczyszczeniami pochodzącymi z niskiej emisji, 

− hałas drogowy – ze względu na pogarszający się stan nawierzchni wywołany 

zwiększoną liczbą pojazdów, nastąpi wzrost natężenia hałasu, wywołanego złym 

stanem nawierzchni (większą ilością dziur, kolein i innych nierówności na istniejącej 

drodze), 

− pozostawienie miejscowości Zielonki bez budowy obwodnicy będzie miało 

niewątpliwie wpływ na ludzi nie tylko poprzez wzrost oddziaływania zanieczyszczeń 

oraz hałasu, ale także poprzez pogorszenie bezpieczeństwa – zwiększona ilość 

pojazdów, degradację istniejącego układu drogowego, w którym pojawi się większa 

ilość ubytków i kolein wpływających w znaczny sposób na prawdopodobieństwo 

powstania awarii, wypadków czy też kolizji. W istniejącym stanie drogi w centrum 

miejscowości są już wystarczająco obciążone ruchem drogowym powodując emisje 

zanieczyszczeń i hałasu oraz sprzyjają powstawaniu wypadków drogowych. 

 Analiza ta świadczy o potrzebie podjęcia kroków zmierzających do budowy niniejszej 

drogi. Realizacja analizowanego przedsięwzięcia wpłynie korzystnie na poprawę warunków 

jazdy. Standard drogi spowoduje poprawę zarówno warunków środowiskowych na skutek 

budowy systemu odwadniającego (uwzględniającego system podczyszczania), jak 

i bezpieczeństwa i płynności ruchu. Wyniki analizy akustycznej wariantu polegającego na 

niepodejmowaniu przedsięwzięcia w formie graficznej zostały przedstawione w rozdziale 6.2. 
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5.2 Analiza konfliktowości przyrodniczej projektowanych wariantów 

Zgodnie z art. 17 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zakazy 

ustanowione na terenie parku krajobrazowego nie dotyczą realizacji inwestycji celu 

publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Projektowana inwestycja nie wykazuje wysokiej 

konfliktowości przyrodniczej. Projektowane warianty przecinają wprawdzie obszar Parku 

Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, jednakże nie wpływają bezpośrednio na przedmiot jego 

ochrony. Zgodnie z Uchwałą nr XV/247/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 

listopada 2011 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z 2011 r. nr 583, poz. 6624) do celów ochrony Parku należą: 

− ochrona wartości przyrodniczych: 

− zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej;  

− ochrona naturalnej różnorodności florystycznej i faunistycznej;  

− zachowanie naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem roślinności kserotermicznej, torfowiskowej oraz wilgotnych łąk;  

− zachowanie korytarzy ekologicznych;  

− ochrona wartości historycznych i kulturowych:  

− ochrona tradycyjnych form zabudowy i zespołów wiejskich oraz podmiejskich; 

− współdziałanie w zakresie ochrony obiektów zabytkowychi ich otoczenia; 

− ochrona walorów krajobrazowych: 

− zachowanie otwartych terenów krajobrazów jurajskich; 

− ochrona przed przekształceniem terenów wyróżniających się walorami estetyczno-

widokowymi; 

− społeczne cele ochrony: 

− racjonalna gospodarka przestrzenią, hamowaniepresji urbanizacyjnej; 

− promowanie i rozwijanie funkcji zgodnychz uwarunkowaniami środowiska, w tym 

szczególnieturystyki, wypoczynku i edukacji.  

Na obszarze Parku ustanowiono szereg zakazów, wśród których należy wymienić: 

− zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  
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− zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 

i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 

utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, 

− wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym i przeciwosuwiskowym 

lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeńwodnych, 

− budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów 

rzek Prądnika (Białuchy) i Sztoły, a w odniesieniu do obszarów określonych 

w załącznikach do uchwały Nr 3a, 3b, 3c i 3d, w pasie szerokości do 100 m od linii 

brzegu rzeki Prądnika (Białuchy) zgodnie z zamieszczonymi w nich mapami, za 

wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej. 

Zgodnie z uchwałą zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest 

obowiązkowe (do takich zalicza się przedmiotowa inwestycja) oraz przeprowadzona 

procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na 

przyrodę Parku. Zapis zakazujący budowania nowych obiektów budowlanych w pasie 

szerokości 100 m od linii brzegów rzek Prądnika (Białuchy) i Sztoły nie dotyczy budowania 

nowych obiektów budowlanych na obszarach, co do których miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego lub studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego obowiązujące w dniu wejścia w życie uchwały dopuszczają budowę nowych 

obiektów budowlanych - w zakresie, w jakim budowa ta została jednoznacznie dopuszczona 

w tych aktach prawnych. 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (art. 17 ust.3) zakaz  realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowiskonie dotyczy realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu 

o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny 

oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz 

parku krajobrazowego 

 Projektowana inwestycja nie sprzeciwia się bezpośrednio celom ochrony, bowiem nie 

degraduje i nie przekształca bezpośrednio elementów przyrody ożywionej oraz obiektów 

o szczególnym znaczeniu historycznym i kulturowym. Częściowo ingeruje w otwarty 

krajobraz, jednak na tym odcinku nie przedstawia on wysokich walorów. Zastosowanie 
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środków minimalizujących w postaci nasadzeń zieleni spowoduje wkomponowanie 

projektowanej inwestycji w otaczający krajobraz. Przeprowadzona analiza widoczności 

wykazała, iż realizacja projektowanej inwestycji nie wpłynie znacząco na przesłonienie 

panoram widokowych. Głównym przedmiotem ochrony Parku są jurajskie doliny, chronione 

dodatkowo w formie rezerwatów przyrody.Projektowana inwestycja nie ingeruje w formy 

przyrody nieożywionej, jak również nie niszczy siedlisk chronionych na mocy przepisów 

o ochronie przyrody.Stwierdzono siedlisko grądu typowego Tilio-Carpinetum typicum, 

należące do podtypu siedliska grądu subkontynentalnego (kod 9170-2) występujące w pobliżu 

i w śladzie wariantu 3,w okolicy fortu „Syberia” w Pękowicach oraz w pobliżu wariantu 1. 

Jest ono częściowo zdegradowane. Po weryfikacji tego siedliska (w okolicach fortu Syberia), 

uznano, że skład gatunkowy odbiega znacząco od wzorca fitosocjologicznego zarówno 

w warstwie drzew, jak również krzewów i runa. Płaty zbiorowiska są silnie przekształcone. 

Antropogeniczne nasadzenia modrzewia europejskiego Larix decidua, jak również 

prawdopodobne spontaniczne populacje robinii akacjowej Robinia pseudacacia, bożodrzewu 

Ailanthus altissima oraz ubogie, nitrofilne runo z dominacją pokrzywy Urtica dioica i obcych 

nawłoci dowodzą, że fragment tego drzewostanu nie ma znaczenia konserwatorskiego. 

Stwierdzone siedliska łęgu w podtypie łęgów olszowo-jesionowych (kod – 91E0-3), ciągnące 

się wąskimi pasami o szerokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów szerokości wzdłuż 

rzeki Prądnik są małopowierzchnoiowe, ograniczone do kilkumetrowego pasa po obu 

stronach rzeki. Większa powierzchnia siedliska znajduje się w miejscu przecięcia wariantu 1 

z rzeką Białuchą (Prądnikiem). Największa sumaryczna powierzchnia siedliska łęgowego 

występuje w zasięgu oddziaływania wariantu 3, najmniejsza występuje w pasie wariantu 2. 

Jest to siedlisko znacznie lepiej wykształcone i zachowane choć i w tym przypadku 

obserwowano znaczące nieciągłości siedliska. Dodatkowo stwierdzono występowanie 

zbiorowisk łąk wilgotnych Molinietalia caeruleae na obszarze tzw. Łąk Giebułtowskich, 

w śladzie wariantu 3, na zachód od miejscowości Pękowice i niewielkiego płata łąk 

wilgotnych i zmiennowilgotnych przy drodze łączącej miejscowości Tonie i Pękowice, 

w miejscu przecięcia z wariantem 3. Zbiorowiska te także nie  przedstawiają dużej wartości 

przyrodniczej. Weryfikacja zbiorowisk łąkowych również wskazuje na ich silną degenerację.  

Wstępna analiza florystyczna wskazuje na brak istotnych różnic w odniesieniu do 

potencjalnego wpływu poszczególnych wariantów trasy na wartości przyrodnicze. 

Nieznacznie wyższe walory na obszarze wariantu 3 wynikają z faktu, że podczas jego 

realizacji wymagane będzie usunięcie większej liczby drzew oraz zajęta zostanie część 

użytków zielonych leżących w dolinie Sudołu. Jednak pod względem czysto 
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konserwatorskim, biorąc pod uwagę walory szaty roślinnej, wariant ten może być 

rozpatrywany jako niemal równocenny z pozostałymi. Wariant ten przecina swoim 

korytarzem największe, spośród trzech analizowanych wariantów, powierzchnie zadrzewione 

i obszary użytków zielonych. 

Projektowana inwestycja we wszystkich wariantach przecina jedyny funkcjonalny korytarz 

ekologiczny doliny Białuchy (Prądnika) jednak zaprojektowane przejścia dla zwierząt nie 

spowodują powstania strefy nieciągłości w tym korytarzu. 

 

5.3 Warianty przebiegu przedsięwzięcia w tym wariant najbardziej korzystny dla 

środowiska 

 Szczegółowy opis wariantów lokalizacyjnych zawarto w rozdziale 2.2.Analizowano 3 

warianty przebiegu inwestycji, ze wskazaniem wariantu nr 1 jako najbardziej korzystnego dla 

środowiska i jednocześnie preferowanego. Wszystkie trzy warianty mają wspólny 

początkowy odcinek długości około 3,1 km, w ramach tzw. Trasy Wolbromskiej, do 

planowanego skrzyżowania z Północną Obwodnica Krakowa (km 2+300). Trasa obwodnicy 

zaczyna się w mieście Krakowie włączeniem do ul. Pachońskiego (fot.1). Dalej przebiega na 

północny zachód, po nowym śladzie, przecinając ulice Szymona Zimorowicza, Jasną, 

w kierunku linii kolejowej nr 95 (fot.2). Przecina linię kolejową, ulice Rybałtowską 

i Piaszczystą, i dalej między liniami wysokiego napięcia, pomiędzy ul. Lawendową/Na 

Popielówkę i ul. Na Piaski/Długopolską, przecinając ul. Malowniczą, Złote Piaski. Przechodzi 

na druga stronę linii wysokiego napięcia i dochodzi do ul. Długopolskiej/Pękowickiej. Włącza 

się do węzła drogowego Północnej Obwodnicy Krakowa za pośrednictwem ronda (wg 

koncepcji POK).  

Dalej następuje rozdzielenie trzech wariantów na:   

wariant 1 – „zielony” – długości około 1,9 km, 

wariant 2 – „pomarańczowy” – długości około 2 km, 

wariant 3 – „niebieski” – długości około 3,9 km. 

Węzły drogowe występują jedynie w pobliżu przecięcia z projektowaną Północną Obwodnicą 

Krakowa, w miejscach przecięcia z pozostałymi drogami planowane są skrzyżowania 

skanalizowane lub typu rondo. 

5.4 Uzasadnienie wyboru wariantu 

 Wariantem preferowanym do realizacji jest wariant numer 1.  
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 Technicznie wszystkie warianty są możliwe do realizacji. Analiza porównawcza pod 

względem oddziaływania na środowisko przyrodnicze (w zakresie zajętości obszarów 

posiadających walory przyrodnicze, siedliska roślin i zwierząt) oraz kulturowe, a także 

aspektów ekonomicznych i technicznych wykazuje, iż optymalnym do realizacji jest wariant 

1. Analizując walory użytkowe poszczególnych wariantów projektowanej obwodnicy, należy 

wskazać, iż najlepsza jest geometria trasy wariantu 1.  

 Wariant 1 jest także najbardziej korzystny ze względów ekonomicznych. Wariant ten 

jest również najbardziej zbliżony do miejscowego planu zagospodarowania terenu, a także nie 

ogranicza przestrzeni inwestycyjnej i mieszkaniowej Zielonek. Wariant 2, który zbliżony jest 

trasowo do wariantu 1 jednakże znacząco bardziej ingeruje w tereny będące w obszarze 

zainteresowania inwestycyjnego gminy, co może mieć wpływ na ewentualne konflikty 

społeczne. Wariant 3 chociaż w najmniejszym stopniu ogranicza tereny inwestycyjne gminy 

Zielonki, to z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne (najdłuższa trasa, a co za tym idzie 

największe koszty realizacji) należy uznać za nieracjonalny w szerokim kontekście 

społeczno-ekonomicznym, a z uwagi na wysoki koszt realizacji uzyskanie finansowania dla 

tego wariantu byłoby najtrudniejsze.  

 Analiza przyrodnicza wskazuje na wariant 3 jako najbardziej wartościowy pod 

względem przyrodniczym, jednak nie posiadający, poza fragmentami wilgotnych łąk 

i siedlisk łęgowych istotnych wartości przyrodniczych. Jednak jak wskazano w opracowaniu 

są to siedliska zdegenerowane. Warianty 1 i 2 należy wskazać jako równocenne pod 

względem przyrodniczym i przedstawiające jednakowo niskie walory przyrodnicze. Z punktu 

widzenia możliwości powstania potencjalnych strat w siedliskach i roślinności 

najkorzystniejszy, tzn. najmniej inwazyjny jest wariant 1. Podkreślić należy iż realizacja 

inwestycji w żadnym z zaproponowanych wariantów nie wiąże się ze zniszczeniem gatunków 

i zbiorowisk szczególnie cennych czy chronionych, jednakże wariant 1 jako zajmujący 

najmniejszą powierzchnię terenu należy uznać za wariant najkorzystniejszy dla środowiska. 

Wybrany wariant przebiega w zdecydowanej większości przez tereny pozbawione walorów 

przyrodniczych – pola uprawne, nieużytki, tereny zabudowane. W miejscu przecięcia rzeki 

Białuchy (Prądnika) znajduje się tylko niewielki fragment zadrzewienia łęgowego. Nie 

stwierdzono w obszarze tego wariantu  cennych zbiorowisk roślinnych i stanowisk roślin 

rzadkich i chronionych. Spośród gatunków zwierząt wskazać można tylko na awifaunę 

terenów otwartych, oraz powszechnie występujące gatunki ssaków.  

 Nie przewiduje się zmian w warunkach siedliskowych terenów w sąsiedztwie drogi 

w wyniku jej eksploatacji. Projektowana konstrukcja drogi nie będzie powodować 
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ograniczenia spływu wód powierzchniowych na terenach przyległych do drogi. Projektowane 

odwodnienie drogi zapobiegać będzie z kolei zanieczyszczaniom gleb i wód ściekami 

z powierzchni drogi. Zanieczyszczenia powietrza pochodzące z ruchu drogowego nie wpłyną 

znacząco na stężenie substancji toksycznych w glebach przyległych do drogi (prognozowane 

ponadnormatywne stężenia tych zanieczyszczeń nie wykroczą poza pas drogowy), 

a większość gleb charakteryzuje się dosyć dużą odpornością na zanieczyszczenia 

komunikacyjne. W związku z tym, nie przewiduje się negatywnych oddziaływań na rośliny 

w fazie eksploatacji drogi.  

Wykonana analiza ekonomiczna (na etapie wstępnej koncepcji) potwierdza wybór wariantu 1. 

Kosztorys wskaźnikowy opracowany w Koncepcji Programowej wskazuje na wariant 1, jako 

najkorzystniejszy.  

 Trasa przebiegu wszystkich trzech wariantów znajduje się w zbliżonej odległości 

względem zabytkowych obiektów twierdzy Kraków. Warianty 1 i 2 zlokalizowane są 

w bliskiej odległości od obiektu „Czerwony Most” – obiekt wpisany do rejestru zabytków) – 

około 400 m i schronu amunicyjnego Pękowice – ok. 300 m, a wariant 1 także w pobliżu 

Fortu Pękowice-  ok. 200 m i Baterii Pękowice - ok. 130 m. Wariant 2 przebiega w nieco 

większej odległości od Fortu Pękowice – ok. 500 m i Baterii Pękowice – ok. 200 m. Wariant 

3 analogicznie jak pozostałe warianty przebiega w bardzo bliskiej odległości od Czerwonego 

Mostu i schronu amunicyjnego Pękowice - odpowiednio ok. 200 i 100 m. Ponadto wariant ten 

przebiega w pobliżu (w odległości około 200 metrów) od wpisanego do rejestru zabytków 

zespołu Fortu Tonie i od Baterii B3 (około 400 m), a rozdzielając te obiekty przecina drogę 

rokadową. W ujęciu oddziaływania na krajobraz kulturowy oddziaływanie jest zatem 

zbliżone, przebieg wariantu 3 znajduje się w pobliżu większej liczby zabytkowych obiektów, 

warianty 1 i 2 w tym zakresie mają zbliżone oddziaływanie. 

 Jak wskazano we wcześniejszych rozdziałach opracowania wariant 1 wiąże się 

z najmniejszą zajętością terenu, i chociaż  żaden z zaproponowanych wariantów nie powoduje 

zniszczenia gatunków cennych czy chronionych, to właśnie wariant 1 jako zajmujący 

najmniejszą powierzchnię terenu należy uznać za wariant najkorzystniejszy z uwagi na 

oddziaływanie na środowisko. Wariant 3 powoduje największe straty w siedliskach, 

zakłócenia w korytarzach migracyjnych zwierząt - wkracza w obszar tzw. Łąk 

Giebułtowskich, a ponadto przebiega na stosunkowo długim odcinku w sąsiedztwie rzeki 

Prądnik, która jest najważniejszym lokalnym ciągiem ekologicznym na omawianym obszarze 

i choć możliwy do realizacji musi zostać uznany za najmniej korzystny przyrodniczo. 

Reasumując to wariant 1 należy uznać za najkorzystniejszy środowiskowo.  
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 Biorąc pod uwagę możliwości komunikowania okolicznych terenów oraz dojazdu do 

centrum gminy Zielonki wszystkie warianty są równorzędne.  

Pod względem możliwości etapowania robót wszystkie warianty są równorzędne. Liczba 

obiektów przewidzianych do wyburzenia dla wszystkich wariantów jest jednakowa. Biorąc 

pod uwagę oddziaływanie akustyczne najmniejszy wpływ na obszary chronione w tym 

względzie ma wariant 1 - 22 ekrany o łącznej długości ok. 4140 m, w tym od węzła POK 880 

m (6 ekranów), następnie wariant 2 – prognozowane zastosowanie  22 ekranów o łącznej 

długości ok. 5142 m, w tym od węzła POK 1853 m (6 ekranów) , zaś namnjniej korzystnym 

w tym względzie jest wariant 3 - prognozowane zastosowanie 20 ekranów o łącznej długości 

ok. 5593 m, , w tym od węzła POK 2313 m (4 ekrany).  

Pod zwzględem oddziaływania na powietrze atmosferyczne, a pośrednio klimat, w zakresie 

emizji substancji gazowych i pyłowych, należy wskazać na wariant 3 jako najmniej korzystny 

dla środowiska, natomiast na wariant 2 jako najbardziej korzystyny w tym względzie. Żaden z 

projektowanych wariantów nie oddziałuje bezpośrednio ani pośrednio na obszary Natura 

2000. Żaden z wariantów nie spowoduje także braku realizacji celów środowiskowych 

zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. W zakresie 

oddziaływania na krajobraz najmniej korzystny jest wariant 3, z uwagi na to, iż w największej 

części przebiega przez tereny niezabudowane o charakterze seminaturalnym, ponadto w  

największej części spośród trzech analizowanych wariantów przebiega na wzniesieniu ternu 

co skutkować będzie jego zwiększona widocznością z stniejących ciagów komunikacyjnych. 

Wariant 1 i 2 mają w tym względzie zbliżone oddziaływanie. Elementem o charakterze 

lokalnej dominanty dla wszystkich trzech wariantów może stać się projektowany wiadukt w 

miejscu przekroczenia rzeki Białuchy (Prądnika) W tym zakresie bardziej korzystne jest 

oddziaływanie wariantu 2, w ramach którego obiekt zlokalizowany będzie obszarze 

zabudowanym.  

 

6. WPŁYW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

 Poniżej omówiono poszczególne rodzaje emisji w fazie realizacji oraz eksploatacji 

przedmiotowej inwestycji. Należy zauważyć, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie 

przewiduje się fazy likwidacji, stąd etap ten nie jest analizowany. Wynika to z praktyki, która 

podaje, iż inwestycje drogowe nie są przewidziane do likwidacji jedynie do systematycznych, 

okresowych remontów. 

6.1 Powietrze atmosferyczne 
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6.1.1 Faza realizacji 

Na etapie budowy przedmiotowej inwestycji emisja różnych zanieczyszczeń gazowych i 

pyłowych do powietrza będzie miała charakter przede wszystkim niezorganizowany. 

Zagrożeniem dla jakości powietrza będą czynności związane z przygotowaniem terenu pod 

prace związane z przebudową drogi, m. in.: 

− ruch ciężki, użycie specjalistycznego sprzętu budowlanego jak: koparki, frezarki, 

zrywarki, ładowarki, walce dynamiczne i statyczne, które stanowią dodatkowe źródło 

zanieczyszczeń powietrza (w tym zanieczyszczeń gazowych – głównie w postaci 

NOx, SO2, pyłu oraz metali ciężkich w pyle), 

− transport i przeładunek niezbędnego sprzętu i materiałów na budowę, 

− wtórne pylenie, szczególnie w suche dni, wynikające z użycia pylących materiałów 

budowlanych oraz związane z ruchem sprzętu po nieutwardzonej nawierzchni, 

− substancje odorotwórcze, których emisja związana jest z wykonaniem nawierzchni 

z materiałów bitumicznych, 

− prace rozbiórkowe, 

− zdjęcie wierzchniej warstwy gleby i odłożenie jej na odkład,  

− prace ziemne przy niwelowaniu terenu, 

− prace ziemne przy rekultywacji terenu, 

− wycinka z karczowaniem krzewów, w szerokości pobocza drogowego. 

Emisja występująca w trakcie budowy jest w większości niezorganizowana, bardzo trudno 

oszacować jej wielkość. Tym bardziej, że na skalę tej emisji bardzo duży wpływ mają 

chwilowe warunki atmosferyczne, jak m. in. aktualna wilgotność podłoża, częstość, wielkość 

i rodzaj opadów, temperatura powietrza, siła i częstość występowania wiatrów. Ponadto 

w zależności od zaawansowania robót, technologii, czasu pracy oraz ilości maszyn i urządzeń 

emisje będą zmienne, a tym samym zmienne w czasie będzie ich oddziaływanie, na jakość 

powietrza atmosferycznego, polegające na emisji zanieczyszczeń. Oddziaływanie, zarówno 

krótko- jak i średnioterminowe (w zależności od czasu wykonywania robót) będzie miało 

charakter odwracalny. Wielkość emisji pyłu jest uzależniona od warunków 

meteorologicznych, powierzchni odsłoniętego terenu (zdolnego do pylenia) i rzeźby terenu. 

Zasięg jego oddziaływania ograniczy się do najbliższego otoczenia. Emisja pyłu z wykopów 

i nasypów może wystąpić przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, natomiast nie 

wystąpi bądź zostanie ograniczona w czasie opadów deszczu lub śniegu. Również mgły nie 

sprzyjają pyleniu, ponieważ nawilżają podłoże. W przypadku wystąpienia warunków 
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powodujących znaczne przesuszenie podłoża i wystąpienia wiatrów o prędkościach 

umożliwiających porywanie pyłu, zalecane jest okresowe zraszanie odsłoniętego terenu. 

Wielkość emisji zanieczyszczeń związana z ruchem pojazdów i maszyn roboczych zależy 

w dużym stopniu od ich stanu technicznego oraz podłoża, po którym będą się poruszać. 

W związku z powyższym, ważne jest utrzymanie pojazdów oraz dróg technologicznych 

w dobrym stanie. Podczas wykonywania nawierzchni drogi wystąpi emisja substancji 

gazowych (głównie węglowodorów) ulatniających się ze stosowanej masy bitumicznej. 

Emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała 

charakter średnioterminowy, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac 

budowlanych. W związku z powyższym nie zostały przeprowadzone obliczenia 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń dla tego okresu. 

Zasadniczo z uwagi na charakter budowy tego rodzaju przedsięwzięć, źródła emisji będą 

przemieszczać się wraz z frontem robót, emisje zaś będą ustępować po ich zakończeniu. 

 Planowane przedsięwzięcie z uwagi na skalę będzie w fazie realizacji potencjalnym 

źródłem emisji substancji pyłowych i gazowych do środowiska. Ze względu na charakter prac 

możliwy jest wzrost zapylenia oraz stężeń NOx i  węglowodorów 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. 

W końcowej fazie realizacji przedsięwzięcia prowadzone będą prace wykończeniowe, które 

ze względu na zastosowane materiały (np. farby, lakiery) mogą być źródłem emisji związków 

lotnych. W wyniku prac budowlanych do powietrza przedostawać się będą  również 

zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliw w silnikach napędzających maszyny 

i urządzenia  oraz węglowodory uwalniane podczas kładzenia mas bitumicznych. 

 Na etapie realizacji inwestycji źródłem oddziaływań w zakresie emisji pyłów i gazów 

będą: 

− maszyny budowlane,  

− pojazdy transportujące materiały służące do budowy, 

− prace wykończeniowe z wykorzystaniem materiałów zawierających 

− rozpuszczalniki organiczne i inne substancje mogące przedostawać się do powietrza, 

− kładzenie mas bitumicznych. 

Ciężkie roboty budowlane i transport materiałów sypkich 
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 Emisja pyłu ze względu na szereg źródeł mogących ją powodować będzie 

występowała w ciągu całego etapu budowy, różne będzie natomiast jej nasilenie uzależnione 

od prowadzonych w danej chwili czynności. 

 Publikacja US EPA  wskazuje przy określaniu wielkości emisji na konieczność 

dostosowania wskaźnika emisji do gatunku gleb, które występują na obszarze prowadzonych 

robót. Emisja w trakcie trwania robót budowlanych  będzie skorelowana z zawartością 

w glebie frakcji najdrobniejszych o średnicy ziarna poniżej 75µm. Według badań 

amerykańskich emisja w czasie robót budowlanych może wynosić nawet 2,69 Mg/ha/msc 

w odniesieniu do pyłu ogółem (TSP).  

 W przypadku transportu materiałów sypkich decydujące znaczenie będzie mieć stan 

techniczny dróg oraz właściwe zabezpieczenie transportowanego materiału. W materiałach 

EPA  wśród czynników mających istotny wpływ na niezorganizowane emisje frakcji 

pyłowych znajdziemy uziarnienie materiału zdeponowanego na drodze, masę pojazdów, oraz 

wielkość opadów atmosferycznych determinującą wilgotność podłoża. Publikacja wskazuje 

również na bezpośredni związek natężenia pylenia z dróg z ilością frakcji o średnicy poniżej 

75µm (silt content) znajdującą się w zdeponowanym na powierzchni terenu materiale. 

Ograniczenie oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji 

Ograniczenie oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie powietrza atmosferycznego będzie 

osiągane poprzez:  

− stosowanie do podbudowy w miarę możliwości gotowych mieszanek wytwarzanych 

w wytwórniach, aby ograniczyć do minimum operacje mieszania kruszywa ze 

spoiwem na miejscu budowy; 

− masy bitumiczne transportowane będą pojazdami wyposażonymi w opończe 

ograniczające emisję oparów asfaltu; 

− materiały sypkie transportowane będą pojazdami wyposażonymi w plandeki 

ograniczające pylenie; 

− zostanie ograniczona prędkość jazdy pojazdów budowlanych na placu budowy; 

− plac budowy i drogi dojazdowe utrzymywane będą w stanie ograniczającym pylenie 

poprzez systematyczne porządkowanie oraz zraszanie wodą placu budowy; 

− materiały sypkie magazynowane będą z dala od terenów mieszkalnych w sposób 

maksymalnie ograniczający pylenie – w suche i wietrzne dni jeżeli jest to będzie 

konieczne hałdy będą zraszane. 

6.1.2 Faza eksploatacji 
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Podstawowymi zanieczyszczeniami charakterystycznymi dla komunikacji samochodowej są: 

− tlenki azotu (NOx), wśród których dominuje dwutlenek azotu (NO2), powstające 

podczas spalania paliw w silnikach, 

− pary ołowiu powstające podczas spalania benzyn etylizowanych, 

− tlenki siarki (SOx), z przewagą dwutlenku siarki (SO2), powstające podczas spalania 

oleju napędowego, 

− pyły, w tym PM10 i PM2,5 - przede wszystkim emitowane w spalinach cząsteczki 

sadzy, popiołów oraz metali ciężkich. Pył powstaje również w skutek ścierania opon 

oraz tarcz i klocków hamulcowych, 

− wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), w tym benzo(a)piren - 

substancje powstające w wyniku niecałkowitego spalania związków organicznych, np. 

paliw samochodowych.  

Na ilość emitowanych przez pojazdy zanieczyszczeń mają wpływ takie czynniki, jak: 

− rodzaj spalanego paliwa, 

− rozwiązania konstrukcyjne silnika i układu paliwowego, 

− pojemność silnika, moc i związane z nimi zużycie paliwa, 

− konstrukcja układu wydechowego (katalizator), 

− stan techniczny silnika i innych podzespołów, 

− prędkość jazdy, 

− technika jazdy, 

− płynność jazdy, 

− nachylenie niwelety. 

Oprócz emitowanych do powietrza zanieczyszczeń jak: tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek 

węgla, węglowodory, wskutek ścierania się opon wytwarzane są pyły zawierające groźne dla 

zdrowia związki ołowiu, kadmu, niklu, miedzi itp. (pierwiastki te jednak występują w 

śladowej ilości). Wobec tak dużej ilości parametrów, od których zależy emisja 

zanieczyszczeń do powietrza, jej dokładne oszacowanie ilościowe jest bardzo trudne, 

a wszystkie stosowane metody obliczeniowe – obarczone są błędami.  

Droga, jako źródło zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, jest również trudna do opisu 

matematycznego, gdyż każdy z przemieszczających się po niej pojazdów jest niezależnym 

źródłem, charakteryzującym się indywidualną charakterystyką ilościową i jakościową emisji. 

Ponadto każde z tych źródeł jest źródłem ruchomym. W związku z powyższym wykonane 

obliczenia należy traktować jako szacunkowe.  
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W ramach niniejszego raportu analizowano następujące zanieczyszczenia komunikacyjne: 

dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył zawieszony PM10, pył drobny PM2.5, benzen,  tlenek 

węgla, węglowodory aromatyczne, węglowodory alifatyczne. To właśnie te substancje, są 

najbardziej charakterystyczne dla zanieczyszczeń komunikacyjnych, w związku z tym zostały 

one wskazane w analizach emisji zanieczyszczeń od przedmiotowej inwestycji.  

 Tło zanieczyszczeń zostało pozyskanez Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Krakowie (pismo z dnia 2 marca 2017 r, sygn. WM.7016.75.2017). Przekazane 

wartości tła zostały podane w rozdziale 3.5. Zostały  one uwzględnione w analizach 

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 

 Do prognozy rozkładu przestrzennego zanieczyszczeń powietrza zastosowano 

program Operat FB bazujący na modelu CALINE3. Program działa zgodnie z metodologią 

zawartą 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) oraz  

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

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031). Jest to mikroskalowy model 

bazujący na gaussowskim równaniu dyfuzji i stosujący koncepcję strefy mieszania, 

uwzględniający turbulencję mechaniczną oraz termiczną. Szczegółowy opis metodyki 

prognozy zanieczyszczenia powietrza znajduje się w rozdziale 9. Każdy model obliczający 

wpływ pojazdów i drogi na środowisko wymaga podstawowej danej, jaką jest natężenie ruchu 

oraz składu strumienia pojazdów. Dane takie zostały sporządzone przez projektanta za 

pomocą określonych wzorów i współczynników oraz analizy dróg dojazdowych. Prognoza 

ruchu została przedstawiona w tabeli 1, w rozdziale 2.4 (Prognoza…, 2018). Prognozę 

zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu analizowanego odcinka wykonano dla następujących 

substancji:  

- dwutlenek azotu (NO2),  

- dwutlenek siarki SO2,  

- ołów (Pb),  

- benzen (C6H6),  

- tlenek węgla (CO),  

- pył zawieszony PM10,  

- pył PM2.5,  

- węglowodory alifatyczne,  

- węglowodory aromatyczne. 

 Przyjęto horyzont czasowy 2035 r. – 11 lat po oddaniu inwestycji do eksploatacji. 
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 Stężenie zanieczyszczeń analizowano w siatce wewnątrz pasa otaczającego drogę, 

przy założeniu, że szerokość pasa receptorów wynosi 120 m, szerokość oczka siatki wynosi 

około 10 m, a wysokość receptora 0,3 m. Po analizie otoczenia miejsca realizacji 

przedsięwzięcia współczynnik szorstkości ustalono na poziomie na poziomie z0=0,035 

z uwagi na występowanie  w przewadze terenów pól uprawnych. 

 Zgodnie z rozporządzeniem 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) 

w przypadku występowania w zasięgu 30*Xmm od emitora terenów bądź obiektów 

chronionych takich jak tereny ochrony uzdrowiskowej - w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 

2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 

gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 879 ze zm.) należy przeprowadzić obliczenia 

imisji zanieczyszczeń na tych obszarach z uwzględnieniem ustalonych dla nich odrębnych 

dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń. 

Najbliższe tereny o statusie ochronnym w kontekście jakości powietrza wymienione  

w  rozporządzeniu znajdują się poza strefą 30Xmm. 

 Wyliczone stężenia zanieczyszczeń odniesiono do wartości dopuszczalnych 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) (tab. 11). Wartości 

odniesienia przedstawiono na podstawie Rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji powietrzu (Dz.U. z 2010 r., nr 16, poz. 87). 

Tabela 16. Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń. 

Lp. Nazwa substancji CAS 

Dopuszczalne wartości stężeń w 

mikrogramach na metr 

sześcienny (µg/m3) w odniesieniu 

do okresu 

1 godziny (D1) 1 roku (Da) 

1 pył PM-10 - 280 40 

2 dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 

3 dwutlenek azotu  10102-44-0 200 40 

4 tlenek węgla 630-08-0 30000 - 

5 amoniak 7664-41-7 400 50 

6 benzen 71-43-2 30 5 

7 kadm 7440-43-9 0,52 0,005 

8 miedź 7440-50-8 20 0,6 
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Lp. Nazwa substancji CAS 

Dopuszczalne wartości stężeń w 

mikrogramach na metr 

sześcienny (µg/m3) w odniesieniu 

do okresu 

1 godziny (D1) 1 roku (Da) 

9 nikiel 7440-02-0 0,23 0,02 

10 ołów 7439-92-1 5 0,5 

11 węglowodory aromatyczne - 1000 43 

12 cynk i jego związki 7440-66-6 50 3,8 

13 chrom (VI) 7440-47-3 4,6 0,4 

14 selen 7782-49-2 30 0,06 

15 węglowodory alifatyczne - 3000 1000 

16 pył zawieszony PM 2,5 - - 20 

Zgodnie z rozporządzeniem 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) 

wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji   powietrzu 

uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenia uśrednione 

dla jednej godziny jest nie większa niż 0,274% czasu w roku w przypadku SO2, a 0,2% czasu 

w roku dla pozostałych substancji.  

Oddziaływanie na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 

 Prognozę emisji substancji do powietrza wykonano w trzech krokach: 

1. Oszacowanie emisji jednostkowej przy znanym natężeniu ruchu i strukturze pojazdów. 

2. Prognoza zmian emisji jednostkowej w związku ze zmianą struktury pojazdów  

w funkcji czasu. 

3. Prognoza emisji drogowych dla odcinków obliczeniowych – dane z aplikacji. 

Szacunkowe wielkości emisji substancji do powietrza dla poszczególnych wariantów – rok 

2035 

 Wielkość emisji obliczono w oparciu o moduł w programie OPERAT FB 

z zastosowaniem metodyki  EMEP/CORINAIRB710 i B760  oraz metodyki B770. Pojazdy 

zostały podzielone na 6 grup,  każda grupa na kilka rodzajów w zależności od pojemności lub 

masy. Ponadto pojazdy są podzielone ze względu na zgodność emisji z normami Euro. 

Obliczana jest emisja gorąca, zimna i emisja odparowania oraz emisja pyłu ze ścierania opon, 

hamulców i powierzchni drogi wg. metodyki B770. Obliczenia wielkości emisji wykonano 

z uwzględnieniem struktury (ilość pojazdów spełniających poszczególne normy emisji spalin) 
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pojazdów dla roku 2030, a więc oszacowana emisja jest wyższa od rzeczywistej emisji jaka 

występować będzie w roku 2035.  Wielkości emisji oraz dane wejściowe do modułu, 

godzinowe natężenie ruchu i wyniki obliczeń wielkości emisji stanowią załącznik tekstowy 

do raportu. 

 Obliczenia wykonano na podstawie „Prognozy i analizy ruchu dla zadania 

Aktualizacja wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Zielonek w związku 

z poszerzeniem zakresu inwestycji w obszarze miasta Krakowa do ul. Pachońskiego wraz 

z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach TSVIA Biuro Konsultingowe 

dr inż. Krzysztof Gasz Lubliniec październik 2016 r. z podziałem na odcinki wyszczególnione 

w tym opracowaniu charakteryzujące się różnym natężeniem ruchu. 

 W ramach przeprowadzonej analizy w horyzoncie roku 2035 w przypadku wszystkich 

analizowanych substancji poza PM10 i PM 2,5 nie stwierdzono występowania poza pasem 

drogi stężeń maksymalnych 60 min. wyższych w roku od poziomu D1 częściej niż 0,2% czasu 

w roku oraz stężeń średniorocznych wyższych od poziomu Da – R (tabela 17). Standardy 

jakości powietrza będą dotrzymane. 

 Zgodnie z danymi Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie, 

aktualne tło PM 2,5 wynosi 30 µg/m3, a więc jest wyższe od poziomu dopuszczalnego 20 

µg/m3, natomiast aktualne tło PM10 wynosi 43 a więc jest wyższe od wartości odniesienia 40 

µg/m3. W tym miejscu należy zaznaczyć, że analizowane przedsięwzięcie nie stanowi 

nowego źródła emisji substancji do powietrza, gdyż po jego zrealizowaniu ruch pojazdów 

zostanie przeniesiony z istniejącej drogi wojewódzkiej nr 794 na zaprojektowaną obwodnicę. 

 
Tabela 17. Zestawienie wielkości otrzymanych stężeń substancji w powietrzu oraz wielkości 
normatywnych w roku 2035. 

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

Da-R µg/m3 

Wariant 1 

1 pył PM-10 0,00 0,200 2,436 Da < R 

2 
dwutlenek 

siarki 
0,00 0,274 0,289 10 

3 
dwutlenek 

azotu 
0,00 0,200 5,730 12 

4 tlenek węgla 0,00 0,200 14,857 - 

5 benzen 0,00 0,200 0,1854 3 

6 nikiel 0,00 0,200 0,0002 0,0188 

7 ołów 0,00 0,200 0,0092 0,48 

8 węglowodory 0,00 0,200 3,071 38,7 
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aromatyczne 

9 
węglowodory 

alifatyczne 
0,00 0,200 14,086 900 

10 pył PM 2,5 - - 0,954 Da < R 

Wariant 2 

1 pył PM-10 0,00 0,200 2,077 Da < R 

2 
dwutlenek 

siarki 
0,00 0,274 0,246 10 

3 
dwutlenek 

azotu 
0,00 0,200 5,017 12 

4 tlenek węgla 0,00 0,200 12,553 - 

5 benzen 0,00 0,200 0,0975 3 

6 nikiel 0,00 0,200 0,0002 0,0188 

7 ołów 0,00 0,200 0,0077 0,48 

8 
węglowodory 

aromatyczne 
0,00 0,200 1,518 38,7 

9 
węglowodory 

alifatyczne 
0,00 0,200 6,663 900 

10 pył PM 2,5 - - 0,814 Da < R 

Wariant 3 

1 pył PM-10 0,00 0,200 2,674 Da < R 

2 
dwutlenek 

siarki 
0,00 0,274 0,314 10 

3 
dwutlenek 

azotu 
0,00 0,200 6,827 12 

4 tlenek węgla 0,00 0,200 15,837 - 

5 benzen 0,00 0,200 0,1411 3 

6 nikiel 0,00 0,200 0,0002 0,0188 

7 ołów 0,00 0,200 0,0097 0,48 

8 
węglowodory 

aromatyczne 
0,00 0,200 2,217 38,7 

9 
węglowodory 

alifatyczne 
0,00 0,200 9,800 900 

10 pył PM 2,5 - - 1,047 Da < R 

 

Oddziaływanie skumulowane może wystąpić w odniesieniu do przebiegających w niewielkiej 

odległości od przedsięwzięcia innych ciągów komunikacyjnych, istniejących i planowanych. 

W ocenie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego uwzględniono już istniejące 

źródła emisji w tym istniejące natężenie ruchu na przedmiotowej drodze uwzględniając tło 

substancji w powietrzu zgodnie z danymi WIOŚ, oraz prognozowane natężenie ruchu po 
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realizacji planowanej inwestycji Północnej Obwodnicy Krakowa (zwiększone potoki ruchu 

przyjęte do analizy)..  

 Mając na uwadze, że  zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519) Minister Środowiska określił dla 

analizowanych substancji wartości odniesienia w powietrzu  w porozumieniu z Ministrem 

Zdrowia, należy przyjąć, stosując wykładnię celowościową, że jeśli dotrzymane są wartości 

odniesienia substancji w powietrzu - co będzie miało miejsce w analizowanym  przypadku, 

emisja z przedmiotowej drogi nie powinna stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. 

Oddziaływania krótkoterminowe występować będą wyłącznie na etapie budowy 

przedsięwzięcia. Wówczas należy spodziewać się lokalnego zwiększenia imisji PM10  

i innych frakcji stałych oraz tlenków azotu i węglowodorów powstających w dużych ilościach 

przy spalaniu oleju napędowego w silnikach maszyn budowlanych.  

 W kontekście oddziaływań pośrednich w sąsiedztwie analizowanego przedsięwzięcia 

możliwy jest wzrost stężenia utleniaczy tworzących się z tlenków azotu  

i niespalonych w silnikach pojazdów węglowodorów w obecności promieni słonecznych.  

W wyniku fotochemicznego utleniania lekkich nasyconych węglowodorów, formaldehydu  

i tlenków azotu mogą tworzyć się nadtlenki organiczne np. acetyloazotanowy, 

benzoiloazotanowy. Z uwagi na mnogość przemian chemicznych mogących zachodzić  

w sąsiedztwie arterii komunikacyjnych niemożliwe jest oszacowanie skali i zakresu 

potencjalnych oddziaływań pośrednich w odniesieniu do powietrza atmosferycznego. 

 Emisja wtórna następować będzie w wyniku porywania w turbulentnych ruchach 

powietrza części stałych zdeponowanych na jezdni. Skala tych oddziaływań uzależniona 

będzie od ilości zdeponowanego na jezdni materiału jego uziarnienia (najistotniejsze 

znaczenie mają pyły o średnicy poniżej 75 µm) oraz prędkości poruszających się pojazdów. 

Oddziaływania o charakterze wtórnym będą nasilone na etapie prac budowlanych.  

 

6.2 Oddziaływanie akustyczne 

 W ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 zdefiniowane zostały 

następujące wskaźniki hałasu: 

wskaźniki hałasu mające zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie 

ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności sporządzania map akustycznych oraz 

programów ochrony środowiska przed hałasem: 
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LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony 

w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia, pory wieczoru oraz pory nocy 

LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w 

ciągu wszystkich pór nocy w roku 

wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalania warunków korzystania ze środowiska w 

odniesieniu do jednej doby: 

LAeqD – równoważny poziom hałasu dla pory dnia 

LAeqN – równoważny poziom hałasu dla pory nocy 

 Z uwagi na fakt, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ma za zadanie 

określenie warunków korzystania ze środowiska przez władającego instalacją, w ocenie 

oddziaływania akustycznego posłużono się wskaźnikami LAeqD oraz LAeqN.  

 Obowiązujące wartości dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku wynikają 

z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Rozporządzenie 

to różnicuje standardy akustyczne w zależności od źródła pochodzenia dźwięku na: 

dopuszczalne poziomy hałasu pochodzącego od drogi lub linii kolejowej 

dopuszczalne poziomy hałasu pochodzącego od pozostałych obiektów i źródeł hałasu 

dopuszczalne poziomy hałasu pochodzącego od startów, lądowań i przelotów statków 

powietrznych 

dopuszczalne poziomy hałasu pochodzącego od linii energetycznych 

Należ podkreślić, iż przywołane rozporządzenie Ministra Środowiska wyróżnia tereny 

szczególnie chronione przed hałasem. Należą do nich miedzy innymi tereny zabudowy 

związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, takie jak przedszkola, 

szkoły, internaty czy bursy oraz tereny szpitali i domów opieki czy też tereny rekreacyjno - 

sportowe. W przypadku, gdy tereny te nie pełnią swojej funkcji w porze nocnej (np. szkoły 

i przedszkola), w okresie tym nie podlegają ochronie.  

 Wszystkie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zestawiono w tabeli 13. 

Tabela 18. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne 

grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne 

oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych. 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony 

równoważnym poziomem dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe* 
Pozostałe obiekty i grupy 

źródeł hałasu 
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LAeqD           

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 16 

godzinom 

LAeqN          

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 8 

godzinom 

LAeqD              

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 8 

najmniej 

korzystnym 

godzinom 

LAeqN           

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 1 

najmniej 

korzystnej 

godzinie nocy 

1 
Obszary A ochrony uzdrowiskowej 

Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Tereny zabudowy związanej ze stałym 

lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 

młodzieży.* 

Tereny domów opieki społecznej 

Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego 

Tereny zabudowy zagrodowej 

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe*  

Tereny mieszkaniowo - usługowe 

65 56 55 45 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. Mieszkańców *** 
68 60 55 45 

*) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem 

drogowym i kolei linowych 
**) W przypadku niewykorzystania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na 

nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy    
***) 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 strefą 

śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych.   

Tereny położone w sąsiedztwie projektowanego przebiegu wschodniej obwodnicy Zielonek, 

to przede wszystkim tereny oznaczone symbolem MN - teren zabudowy jednorodzinnej 

(kolor jasny brązowy). Tereny te należy zakwalifikować do terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszczalne poziomy hałasu dla tych terenów wynoszą: 
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LAeqD – przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom – 61dB(A) 

LAeqN – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom – 56dB(A) 

Fragmentarycznie tereny sąsiadujące z korytarzem projektowanej drogi oznaczone zostały 

symbolem U - teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej (kolor ciemnobrązowy). Tereny te 

należy zakwalifikować do terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Dopuszczalne 

poziomy hałasu dla tych terenów wynoszą: 

LAeqD – przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom – 65dB(A) 

LAeqN – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom – 56dB(A) 

 Zgodnie z treścią stanowiska Ministerstwa Środowiska nr DOP-OOŚ-CZ2-

31/47130/12/MU z dnia 26 listopada 2012r. ochronie akustycznej podlegają jedynie tereny 

zagospodarowane w sposób, ze względu na który, wymagana jest na nich ochrona przed 

hałasem. W przypadku, kiedy w myśl zapisów miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dany teren jest np. terenem zabudowy mieszkaniowej, to do czasu, kiedy na 

tym terenie nie powstanie zabudowa mieszkaniowa, nie zapewnia się na tym terenie 

wymaganej dla terenów zabudowy mieszkaniowej ochrony przed hałasem. 

 Powyższe stanowisko znalazło swoje potwierdzenie w zapisach ustawy z dnia 10 

września 2015r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2015 poz. 1593), 

gdzie nowe brzmienie art. 113 ust. 2 dotyczy "terenów faktycznie zagospodarowanych".  

 W przedmiotowym przypadku znaczna część terenów podlegających ochronie 

akustycznej, to tereny użytkowane rolniczo, gdzie funkcja określona w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego zostanie dopiero zrealizowana.  

  

6.2.1 Faza realizacji 

Istotnym elementem, z punktu widzenia oddziaływania akustycznego, będzie etap realizacji 

inwestycji. W trakcie układu drogowego, w rejonie lokalizacji inwestycji okresowe 

zakłócenia akustyczne spowodowane będą pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz 

przejazdami pojazdów transportujących materiały i surowce.  

 Okres budowy można podzielić na następujące etapy: 

przygotowanie terenu do budowy drogi 

budowa i przebudowa drogi wraz z infrastrukturą 

prace wykończeniowe 

Ze względu na specyfikę robót drogowych każdy z wyszczególnionych etapów wiąże się 

z emisją hałasu do środowiska. Emisja ta będzie ściśle związana z przesuwającym się frontem 

robót budowlanych. Ze względu na rodzaj stosowanego sprzętu etap prac ziemnych oraz 
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prace wyburzeniowe będą okresami największej emisji hałasu. 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 19. 

Tabela 19. Przykładowy poziom emisji hałasu podczas typowych prac budowlanych 

Rodzaj urządzenia 

Typowy poziom hałasu w 

odległości 7m od pracującego 

urządzenia 

Zdejmowanie warstwy glebowej przez spychacz 87dB(A) 

Młot pneumatyczny (np. przy pracach 

związanych z rozbiórką elementów betonowych) 
90dB(A) 

Koparka gąsienicowa 85dB(A) 

Pojazdy ciężarowe (wywrotki, pompy betonu, 

gruszki do transportu betonu) 
82dB(A) 

 

Należy zauważyć, iż poziom mocy akustycznej urządzeń stosowanych w budownictwie 

podlega ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 

używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005r. 

nr 263, poz. 2202). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem moc akustyczna poszczególnych 

urządzeń nie powinna przekraczać: 

spycharka gąsienicowa – 104dB(A) 

koparka kołowa, ładowarka – 104dB(A) 

maszyny do zagęszczania, młoty pneumatyczne – 106dB(A) 

dźwigi wieżowe – 100dB(A) 

 Hałas powstający na etapie budowy jest krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi 

po zakończeniu robót. Uciążliwość akustyczna zależna jest od odległości od placu budowy 

oraz od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Ze względu na to, iż na obecnym etapie brak 

jest szczegółowego harmonogramu prac oraz wykazu urządzeń pracujących przy budowie, nie 

można wykonać szczegółowej analizy wpływu budowy na klimat akustyczny otoczenia. 

Ogólnie można stwierdzić, że uciążliwość akustyczna placu budowy może dochodzić do 70m. 

Prace związane z budową mają jednak charakter czasowy a ich czas jest relatywnie krótki. 
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W związku z powyższym zaleca się na etapie prowadzenia prac budowlanych zastosowanie 

się do poniższych wytycznych: 

zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu, 

stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska (Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202), 

przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy, 

maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie 

zaplanowanie procesu budowlanego, 

prace budowlane w sąsiedztwie terenów aktualnie zabudowanych prowadzić wyłącznie w 

porze dziennej. 

 6.2.2 Faza eksploatacji 

 Podstawowym źródłem hałasu szlaków komunikacyjnych jest ruch samochodowy. 

Jego generacja związana jest z dwoma czynnikami: 

pracą układu napędowego (hałas silnika) 

oddziaływaniem opon z nawierzchnią drogi (hałas toczenia) 

 Z prowadzonych badań wynika, iż dla prędkości większych niż 50km/h hałas toczenia 

dominuje nad hałasem układu napędowego. Aktualnie trwają badania i prace o charakterze 

wdrożeniowym w zakresie takiego doboru konstrukcji nawierzchni oraz bieżnika opon, by 

uzyskać jak najmniejszą emisję hałasu. Poszukiwanie takich rozwiązań nie jest sprawą łatwą. 

Bardzo często stoi ono w sprzeczności z optymalnymi warunkami hamowania, co jest 

zagadnieniem dużo istotniejszym. W przypadku samochodów ciężarowych generacja hałasu 

związana jest dodatkowo z jeszcze jednym czynnikiem – hałasem aerodynamicznym 

wysokich elementów układu wydechowego. 

Poza powyższymi czynnikami, na poziom hałasu komunikacyjnego emitowanego do 

środowiska, mają wpływ takie elementy, jak: 

− natężenie ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, 

− struktura ruchu – udział samochodów ciężkich w ogólnym strumieniu pojazdów, 

− średnia prędkość ruchu, 

− rodzaj nawierzchni drogi, 

− geometria układu komunikacyjnego. 
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Ważnym czynnikiem kształtującym emisję hałasu komunikacyjnego jest również stan 

techniczny pojazdów. Należy nadmienić, iż mimo, że zarządzający drogą nie ma wpływu na 

ten czynnik, obserwuje się ogólną poprawę stanu technicznego pojazdów. 

 Wraz z budową projektowanego układu drogowego zmianie ulegnie również struktura 

i natężenie ruchu w ciągu obecnego przebiegu dróg przebiegających przez m. Zielonki. 

Dotyczy to głównie ulic Pachońskiego i Glogera, gdzie natężenie ruchu znacznie spadnie, 

poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego na obwodnicę, a struktura ruchu zmieni się 

w kierunku ruchu osobowego (przewiduje się znaczący spadek ruchu ciężarowego, który jest 

głównie ruchem tranzytowym). 

 Podstawę analizy i prognozy ruchu stanowiło opracowanie pn.: "Prognoza i analiza 

ruchu dla zadania: "Aktualizacja wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Zielonek 

w związku z poszerzeniem zakresu inwestycji w obszarze miasta Krakowa do ul. 

Pachońskiego wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"; 

opracowane przez Biuro Konsultingowe dr inż. Krzysztof Gasz. 

 Prędkość ruchu ma charakter zróżnicowany, w zależności od docinka projektowanej 

Obwodnicy Zielonek. Poniżej przedstawiono wartości poszczególnych parametrów prędkości 

dla analizowanego odcinka drogi. 

Tabela 20. Parametry prędkości na analizowanym odcinku obwodnicy Zielonek. 

Kilometraż Rodzaj terenu 
Prędkość 

projektowa 

Prędkość  przyjęta 

do obliczeń 

0+000 - 0+931 Teren zabudowany 60 km/h 70 km/h 

0+931 - 2+679 Teren 

niezabudowany 

60 km/h 80 km/h 

2+679 - 4+901 Teren 

niezabudowany 

70 km/h 90 km/h 

 

  Do obliczeń przyjęto prędkość ruchu dla całego odcinka Obwodnicy Zielonek 

odpowiadającą prędkości charakteryzującej rzeczywisty ruch samochodowy. 

 W celu określenia oddziaływania akustycznego projektowanego ciągu drogowego, 

wykonano obliczenia prognostyczne poziomu hałasu w środowisku, dla horyzontu 

czasowego, obejmującego okres dziesięć lat po zakończeniu budowy. Obliczenia wykonano 

w 32 punktach obliczeniowych, zlokalizowanych przy elewacji poszczególnych budynków, 

przy uwzględnieniu poszczególnych kondygnacji budynków mieszkalnych. Zgodnie 

z zapisami art. art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy – Prawo 
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ochrony środowiska (Dz. U. 2017poz. 519) dla terenów, które obecnie nie są użytkowane jako 

tereny mieszkalne, nie proponowano rozwiązań, które zapewniałyby ich ochronę na obecnym 

etapie. Wyniki obliczeń w punktach obliczeniowych przedstawiono poniżej. 

Tabela 21.Prognozowany poziom  hałasu dla trzech wariantów realizacji przedsięwzięcia, bez 

ekranów akustycznych. 
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2035 - Wariant 1 

1 Kraków 
parter 

P 
61,0 57,8 --- 56 59,4 3,4 

1. pietro 61,0 60,2 --- 56 61,9 5,9 

2 Kraków parter L 61,0 56,7 --- 56 58,4 2,4 

3 Kraków parter P 61,0 61,6 0,6 56 63,2 7,2 

4 Kraków 

parter 

L 

61,0 56,8 --- 56 58,4 2,4 

1. pietro 61,0 60,0 --- 56 61,7 5,7 

2. pietro 61,0 60,6 --- 56 62,3 6,3 

5 Kraków parter P 61,0 62,2 1,2 56 63,9 7,9 

6 Kraków 
parter 

L 
61,0 61,5 0,5 56 63,2 7,2 

1. pietro 61,0 63,6 2,6 56 65,3 9,3 

7 Kraków 
parter 

P 
61,0 60,5 --- 56 62,2 6,2 

1. pietro 61,0 62,9 1,9 56 64,6 8,6 

8 Kraków 

parter 

P 

61,0 53,8 --- 56 55,6 --- 

1. pietro 61,0 57,4 --- 56 59,2 3,2 

2. pietro 61,0 58,8 --- 56 60,7 4,7 

9 Kraków 
parter 

P 
61,0 61,4 0,4 56 63,4 7,4 

1. pietro 61,0 63,5 2,5 56 65,4 9,4 

10 Kraków 
parter 

P 
61,0 67,2 6,2 56 69,2 13,2 

1. pietro 61,0 67,9 6,9 56 69,9 13,9 

11 Kraków 
parter 

L 
61,0 63,5 2,5 56 65,5 9,5 

1. pietro 61,0 66,0 5,0 56 67,9 11,9 

12 Kraków parter L 61,0 56,6 --- 56 58,5 2,5 

13 Kraków parter P 65,0 61,6 --- 56 63,4 7,4 

14 Kraków 
parter 

P 
65,0 66,4 1,4 56 68,1 12,1 

1. pietro 65,0 66,9 1,9 56 68,7 12,7 

15 Zielonki 

parter 

P 

65,0 55,9 --- 56 57,8 1,8 

1. pietro 65,0 59,7 --- 56 61,6 5,6 

2. pietro 65,0 60,9 --- 56 62,9 6,9 

16 Zielonki parter P 61,0 55,2 --- 56 57,4 1,4 

17 Zielonki parter P 61,0 61,3 0,3 56 63,0 7,0 

18 Zielonki parter P 61,0 62,2 1,2 56 63,9 7,9 
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1. pietro 61,0 62,9 1,9 56 64,6 8,6 

19 Zielonki 
parter 

P 
61,0 62,8 1,8 56 64,4 8,4 

1. pietro 61,0 63,2 2,2 56 64,8 8,8 

20 Zielonki 

parter 

P 

65,0 64,5 --- 56 66,2 10,2 

1. pietro 65,0 65,0 --- 56 66,8 10,8 

2. pietro 65,0 65,0 --- 56 66,8 10,8 

3. pietro 65,0 64,7 --- 56 66,5 10,5 

21 Zielonki 

parter 

P 

65,0 64,0 --- 56 65,6 9,6 

1. pietro 65,0 64,4 --- 56 66,0 10,0 

2. pietro 65,0 64,3 --- 56 66,0 10,0 

3. pietro 65,0 64,0 --- 56 65,7 9,7 

22 Zielonki 

parter 

P 

65,0 62,4 --- 56 64,0 8,0 

1. pietro 65,0 62,9 --- 56 64,5 8,5 

2. pietro 65,0 62,8 --- 56 64,5 8,5 

3. pietro 65,0 62,6 --- 56 64,3 8,3 

23 Zielonki 
parter 

L 
61,0 54,2 --- 56 56,7 0,7 

1. pietro 61,0 59,6 --- 56 62,1 6,1 

24 Zielonki 
parter 

P 
61,0 62,2 1,2 56 64,6 8,6 

1. pietro 61,0 64,4 3,4 56 66,8 10,8 

25 Zielonki 
parter 

L 
61,0 56,2 --- 56 58,7 2,7 

1. pietro 61,0 59,7 --- 56 62,1 6,1 

26 Zielonki 
parter 

P 
61,0 51,3 --- 56 53,7 --- 

1. pietro 61,0 56,1 --- 56 58,5 2,5 

27 Zielonki 
parter 

L 
61,0 56,6 --- 56 59,1 3,1 

1. pietro 61,0 60,4 --- 56 62,8 6,8 

28 Zielonki 
parter 

P 
61,0 55,4 --- 56 57,8 1,8 

1. pietro 61,0 58,8 --- 56 61,2 5,2 

29 Zielonki 
parter 

L 
61,0 62,0 1,0 56 64,4 8,4 

1. pietro 61,0 64,1 3,1 56 66,5 10,5 

30 Zielonki parter P 61,0 64,0 3,0 56 66,4 10,4 

31 Zielonki parter P 61,0 64,3 3,3 56 66,7 10,7 

32 Zielonki 
parter 

P 
61,0 55,8 --- 56 58,0 2,0 

1. pietro 61,0 59,4 --- 56 61,6 5,6 

33 Zielonki 
parter 

P 
61,0 60,7 --- 56 62,8 6,8 

1. pietro 61,0 64,0 3,0 56 66,0 10,0 

34 Zielonki 
parter 

P 
61,0 52,3 --- 56 54,5 --- 

1. pietro 61,0 57,2 --- 56 59,4 3,4 

35 Zielonki 
parter 

L 
61,0 67,0 6,0 56 69,4 13,4 

1. pietro 61,0 67,7 6,7 56 70,1 14,1 

36 Zielonki 
parter 

P 
61,0 52,3 --- 56 54,7 --- 

1. pietro 61,0 57,2 --- 56 59,6 3,6 

37 Zielonki 
parter 

P 
61,0 57,3 --- 56 59,7 3,7 

1. pietro 61,0 61,1 0,1 56 63,5 7,5 

38 Zielonki 

parter 

L 

61,0 37,9 --- 56 40,1 --- 

1. pietro 61,0 41,0 --- 56 43,3 --- 

2. pietro 61,0 43,0 --- 56 45,2 --- 

39 Zielonki parter L 61,0 34,4 --- 56 36,6 --- 
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1. pietro 61,0 36,3 --- 56 38,5 --- 

40 Zielonki 
parter 

P 
61,0 46,9 --- 56 49,1 --- 

1. pietro 61,0 52,1 --- 56 54,3 --- 

41 Zielonki 
parter 

P 
61,0 59,4 --- 56 61,3 5,3 

1. pietro 61,0 61,3 0,3 56 63,4 7,4 

42 Zielonki 

parter 

L 

61,0 62,1 1,1 56 64,2 8,2 

1. pietro 61,0 62,6 1,6 56 64,7 8,7 

2. pietro 61,0 62,7 1,7 56 64,8 8,8 

43 Zielonki 

parter 

P 

61,0 58,5 --- 56 60,4 4,4 

1. pietro 61,0 60,8 --- 56 62,7 6,7 

2. pietro 61,0 61,1 0,1 56 63,0 7,0 

44 Zielonki 
parter 

L 
61,0 62,7 1,7 56 64,6 8,6 

1. pietro 61,0 63,8 2,8 56 65,7 9,7 

45 Zielonki 
parter 

P 
65,0 61,2 --- 56 63,0 7,0 

1. pietro 65,0 62,1 --- 56 63,9 7,9 

46 Zielonki 

parter 

P 

61,0 60,6 --- 56 62,4 6,4 

1. pietro 61,0 61,3 0,3 56 63,1 7,1 

2. pietro 61,0 61,4 0,4 56 63,2 7,2 
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2035 - Wariant 2 

1 Kraków 
parter 

P 
61,0 57,8 --- 56 59,4 3,4 

1. pietro 61,0 60,2 --- 56 61,9 5,9 

2 Kraków parter L 61,0 56,7 --- 56 58,4 2,4 

3 Kraków parter P 61,0 61,6 0,6 56 63,2 7,2 

4 Kraków 
parter 

L 
61,0 56,8 --- 56 58,4 2,4 

1. pietro 61,0 60,0 --- 56 61,7 5,7 
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  2. pietro  61,0 60,6 --- 56 62,3 6,3 

5 Kraków parter P 61,0 62,2 1,2 56 63,9 7,9 

6 Kraków 
parter 

L 
61,0 61,5 0,5 56 63,2 7,2 

1. pietro 61,0 63,6 2,6 56 65,3 9,3 

7 Kraków 
parter 

P 
61,0 60,5 --- 56 62,2 6,2 

1. pietro 61,0 62,9 1,9 56 64,6 8,6 

8 Kraków 

parter 

P 

61,0 53,8 --- 56 55,6 --- 

1. pietro 61,0 57,4 --- 56 59,2 3,2 

2. pietro 61,0 58,8 --- 56 60,7 4,7 

9 Kraków 
parter 

P 
61,0 61,4 0,4 56 63,4 7,4 

1. pietro 61,0 63,5 2,5 56 65,4 9,4 

10 Kraków 
parter 

P 
61,0 67,2 6,2 56 69,2 13,2 

1. pietro 61,0 67,9 6,9 56 69,9 13,9 

11 Kraków 
parter 

L 
61,0 63,5 2,5 56 65,5 9,5 

1. pietro 61,0 66,0 5,0 56 67,9 11,9 

12 Kraków parter L 61,0 56,6 --- 56 58,5 2,5 

13 Kraków parter P 65,0 61,6 --- 56 63,4 7,4 

14 Kraków 
parter 

P 
65,0 66,4 1,4 56 68,1 12,1 

1. pietro 65,0 66,9 1,9 56 68,7 12,7 

15 Zielonki 

parter 

P 

65,0 55,9 --- 56 57,8 1,8 

1. pietro 65,0 59,7 --- 56 61,6 5,6 

2. pietro 65,0 60,9 --- 56 62,9 6,9 

16 Zielonki parter P 61,0 55,2 --- 56 57,4 1,4 

17 Zielonki parter P 61,0 61,3 0,3 56 63,0 7,0 

18 Zielonki 
parter 

P 
61,0 62,2 1,2 56 63,9 7,9 

1. pietro 61,0 62,9 1,9 56 64,6 8,6 

19 Zielonki 
parter 

P 
61,0 62,8 1,8 56 64,4 8,4 

1. pietro 61,0 63,2 2,2 56 64,8 8,8 

20 Zielonki 

parter 

P 

65,0 64,5 --- 56 66,2 10,2 

1. pietro 65,0 65,0 --- 56 66,8 10,8 

2. pietro 65,0 65,0 --- 56 66,8 10,8 

3. pietro 65,0 64,7 --- 56 66,5 10,5 

21 Zielonki 
parter 

P 
65,0 64,0 --- 56 65,6 9,6 

1. pietro 65,0 64,4 --- 56 66,0 10,0 
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2. pietro 

 
65,0 64,3 --- 56 66,0 10,0 

3. pietro 65,0 64,0 --- 56 65,7 9,7 

22 Zielonki 

parter 

P 

65,0 62,4 --- 56 64,0 8,0 

1. pietro 65,0 62,9 --- 56 64,5 8,5 

2. pietro 65,0 62,8 --- 56 64,5 8,5 

3. pietro 65,0 62,6 --- 56 64,3 8,3 

23 Zielonki 
parter 

L 
61,0 54,2 --- 56 56,7 0,7 

1. pietro 61,0 59,6 --- 56 62,1 6,1 

24 Zielonki 
parter 

P 
61,0 62,2 1,2 56 64,6 8,6 

1. pietro 61,0 64,4 3,4 56 66,8 10,8 

25 Zielonki 
parter 

L 
61,0 56,2 --- 56 58,7 2,7 

1. pietro 61,0 59,7 --- 56 62,1 6,1 

26 Zielonki 
parter 

P 
61,0 51,3 --- 56 53,7 --- 

1. pietro 61,0 56,1 --- 56 58,5 2,5 

27 Zielonki 
parter 

L 
61,0 56,6 --- 56 59,1 3,1 

1. pietro 61,0 60,4 --- 56 62,8 6,8 

28 Zielonki 
parter 

P 
61,0 55,4 --- 56 57,8 1,8 

1. pietro 61,0 58,8 --- 56 61,2 5,2 

29 Zielonki 
parter 

L 
61,0 62,0 1,0 56 64,4 8,4 

1. pietro 61,0 64,1 3,1 56 66,5 10,5 

30 Zielonki parter P 61,0 64,0 3,0 56 66,4 10,4 

31 Zielonki parter P 61,0 64,3 3,3 56 66,7 10,7 

32 Zielonki 
parter 

P 
61,0 55,8 --- 56 58,0 2,0 

1. pietro 61,0 59,4 --- 56 61,6 5,6 

33 Zielonki 
parter 

P 
61,0 60,7 --- 56 62,8 6,8 

1. pietro 61,0 64,0 3,0 56 66,0 10,0 

34 Zielonki 
parter 

P 
61,0 52,3 --- 56 54,5 --- 

1. pietro 61,0 57,2 --- 56 59,4 3,4 

35 Zielonki 
parter 

L 
61,0 67,0 6,0 56 69,4 13,4 

1. pietro 61,0 67,7 6,7 56 70,1 14,1 

36 Zielonki 
parter 

P 
61,0 52,3 --- 56 54,7 --- 

1. pietro 61,0 57,2 --- 56 59,6 3,6 

37 Zielonki 
parter 

P 
61,0 57,3 --- 56 59,7 3,7 

1. pietro 61,0 61,1 0,1 56 63,5 7,5 
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38 Zielonki 

parter 

L 

61,0 37,9 --- 56 40,1 --- 

1. pietro 61,0 41,0 --- 56 43,3 --- 

2. pietro 61,0 43,0 --- 56 45,2 --- 

39 Zielonki 
parter 

L 
61,0 34,4 --- 56 36,6 --- 

1. pietro 61,0 36,3 --- 56 38,5 --- 

40 Zielonki 

parter 

P 

61 53,4 --- 56 55,5 --- 

1. pietro 61 61,6 0,6 56 63,7 7,7 

2. pietro 61 66,8 5,8 56 68,9 12,9 

41 Zielonki 
parter 

L 
61 51,6 --- 56 53,7 --- 

1. pietro 61 55,8 --- 56 57,8 1,8 

42 Zielonki 
parter 

P 
61 50,9 --- 56 53,0 --- 

1. pietro 61 54,4 --- 56 56,4 0,4 

43 Zielonki 
parter 

L 
61 60,3 --- 56 62,4 6,4 

1. pietro 61 67,8 6,8 56 69,9 13,9 

44 Zielonki 
parter 

P 
61 57,0 --- 56 59,0 3,0 

1. pietro 61 61,0 --- 56 63,1 7,1 

45 Zielonki 
parter 

P 
65 61,6 --- 56 63,4 7,4 

1. pietro 65 62,4 --- 56 64,2 8,2 

46 Zielonki 
parter 

P 
65 57,4 --- 56 59,2 3,2 

1. pietro 65 58,9 --- 56 60,7 4,7 

47 Zielonki 
parter 

P 
65 56,5 --- 56 58,3 2,3 

1. pietro 65 60,3 --- 56 62,0 6,0 

48 Zielonki 
parter 

P 
61 64,7 3,8 56 66,5 10,5 

1. pietro 61 65,0 4,0 56 66,7 10,7 

49 Zielonki 
parter 

P 
61 65,4 4,4 56 67,2 11,2 

1. pietro 61 65,4 4,4 56 67,2 11,2 
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-- -- -- -- dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

2035 - Wariant 3 

1 Kraków 
parter 

P 
61,0 57,8 --- 56 59,4 3,4 

1. pietro 61,0 60,2 --- 56 61,9 5,9 

2 Kraków parter L 61,0 56,7 --- 56 58,4 2,4 

3 Kraków parter P 61,0 61,6 0,6 56 63,2 7,2 

4 Kraków 

parter 

L 

61,0 56,8 --- 56 58,4 2,4 

1. pietro 61,0 60,0 --- 56 61,7 5,7 

2. pietro 61,0 60,6 --- 56 62,3 6,3 

5 Kraków parter P 61,0 62,2 1,2 56 63,9 7,9 

6 Kraków 
parter 

L 
61,0 61,5 0,5 56 63,2 7,2 

1. pietro 61,0 63,6 2,6 56 65,3 9,3 

7 Kraków 
parter 

P 
61,0 60,5 --- 56 62,2 6,2 

1. pietro 61,0 62,9 1,9 56 64,6 8,6 

8 Kraków 

parter 

P 

61,0 53,8 --- 56 55,6 --- 

1. pietro 61,0 57,4 --- 56 59,2 3,2 

2. pietro 61,0 58,8 --- 56 60,7 4,7 

9 Kraków 
parter 

P 
61,0 61,4 0,4 56 63,4 7,4 

1. pietro 61,0 63,5 2,5 56 65,4 9,4 

10 Kraków 
parter 

P 
61,0 67,2 6,2 56 69,2 13,2 

1. pietro 61,0 67,9 6,9 56 69,9 13,9 

11 Kraków 
parter 

L 
61,0 63,5 2,5 56 65,5 9,5 

1. pietro 61,0 66,0 5,0 56 67,9 11,9 

12 Kraków parter L 61,0 56,6 --- 56 58,5 2,5 

13 Kraków parter P 65,0 61,6 --- 56 63,4 7,4 

14 Kraków 
parter 

P 
65,0 66,4 1,4 56 68,1 12,1 

1. pietro 65,0 66,9 1,9 56 68,7 12,7 

15 Zielonki 
parter 

P 
65,0 55,9 --- 56 57,8 1,8 

1. pietro 65,0 59,7 --- 56 61,6 5,6 
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  2. pietro  65,0 60,9 --- 56 62,9 6,9 

16 Zielonki parter P 61,0 55,2 --- 56 57,4 1,4 

17 Zielonki parter P 61,0 61,3 0,3 56 63,0 7,0 

18 Zielonki 
parter 

P 
61,0 62,2 1,2 56 63,9 7,9 

1. pietro 61,0 62,9 1,9 56 64,6 8,6 

19 Zielonki 
parter 

P 
61,0 62,8 1,8 56 64,4 8,4 

1. pietro 61,0 63,2 2,2 56 64,8 8,8 

20 Zielonki 

parter 

P 

65,0 64,5 --- 56 66,2 10,2 

1. pietro 65,0 65,0 --- 56 66,8 10,8 

2. pietro 65,0 65,0 --- 56 66,8 10,8 

3. pietro 65,0 64,7 --- 56 66,5 10,5 

21 Zielonki 

parter 

P 

65,0 64,0 --- 56 65,6 9,6 

1. pietro 65,0 64,4 --- 56 66,0 10,0 

2. pietro 65,0 64,3 --- 56 66,0 10,0 

3. pietro 65,0 64,0 --- 56 65,7 9,7 

22 Zielonki 

parter P 65,0 62,4 --- 56 64,0 8,0 

1. pietro 

 

65,0 62,9 --- 56 64,5 8,5 

2. pietro 65,0 62,8 --- 56 64,5 8,5 

3. pietro 65,0 62,6 --- 56 64,3 8,3 

23 Zielonki 
parter 

L 
61,0 54,2 --- 56 56,7 0,7 

1. pietro 61,0 59,6 --- 56 62,1 6,1 

24 Zielonki 
parter 

P 
61,0 62,2 1,2 56 64,6 8,6 

1. pietro 61,0 64,4 3,4 56 66,8 10,8 

25 Zielonki 
parter 

L 
61,0 56,2 --- 56 58,7 2,7 

1. pietro 61,0 59,7 --- 56 62,1 6,1 

26 Zielonki 
parter 

P 
61,0 51,3 --- 56 53,7 --- 

1. pietro 61,0 56,1 --- 56 58,5 2,5 

27 Zielonki 
parter 

L 
61,0 56,6 --- 56 59,1 3,1 

1. pietro 61,0 60,4 --- 56 62,8 6,8 

28 Zielonki 
parter 

P 
61,0 55,4 --- 56 57,8 1,8 

1. pietro 61,0 58,8 --- 56 61,2 5,2 

29 Zielonki 
parter 

L 
61,0 62,0 1,0 56 64,4 8,4 

1. pietro 61,0 64,1 3,1 56 66,5 10,5 

30 Zielonki parter P 61,0 64,0 3,0 56 66,4 10,4 
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31 Zielonki parter P 61,0 64,3 3,3 56 66,7 10,7 

32 Zielonki 
parter 

P 
61,0 55,8 --- 56 58,0 2,0 

1. pietro 61,0 59,4 --- 56 61,6 5,6 

33 Zielonki 
parter 

P 
61,0 60,7 --- 56 62,8 6,8 

1. pietro 61,0 64,0 3,0 56 66,0 10,0 

34 Zielonki 
parter 

P 
61,0 52,3 --- 56 54,5 --- 

1. pietro 61,0 57,2 --- 56 59,4 3,4 

35 Zielonki 
parter 

L 
61,0 67,0 6,0 56 69,4 13,4 

1. pietro 61,0 67,7 6,7 56 70,1 14,1 

36 Zielonki 
parter 

P 
61,0 52,3 --- 56 54,7 --- 

1. pietro 61,0 57,2 --- 56 59,6 3,6 

37 Zielonki 
parter 

P 
61,0 57,3 --- 56 59,7 3,7 

1. pietro 61,0 61,1 0,1 56 63,5 7,5 

38 Zielonki 

parter 

L 

61,0 37,9 --- 56 40,1 --- 

1. pietro 61,0 41,0 --- 56 43,3 --- 

2. pietro 61,0 43,0 --- 56 45,2 --- 

39 Zielonki 
parter 

L 
61,0 34,4 --- 56 36,6 --- 

1. pietro 61,0 36,3 --- 56 38,5 --- 

40 Zielonki 
parter 

L 
65 54,8 --- 56 56,7 0,7 

1. pietro 65 56,2 --- 56 58,2 2,2 

41 Zielonki 
parter 

P 
65 60,6 --- 56 62,7 6,7 

1. pietro 65 61,2 0,2 56 63,2 7,2 

42 Zielonki 
parter 

L 
65 55,7 --- 56 57,7 1,7 

1. pietro 65 57,3 --- 56 59,3 3,3 

43 Zielonki 
parter 

P 
65 56,2 --- 56 58,1 2,1 

1. pietro 65 57,6 --- 56 59,4 3,4 

44 Zielonki 
parter 

L 
65 57,5 --- 56 59,3 3,3 

1. pietro 65 58,9 --- 56 60,6 4,6 

45 Zielonki 
parter 

P 
65 65,7 4,7 56 67,5 11,5 

1. pietro 65 66,1 5,1 56 67,9 11,9 

46 Zielonki 
parter 

L 
65 66,1 5,1 56 67,9 11,9 

1. pietro 65 66,1 5,1 56 67,9 11,9 
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Rozkład poziomu hałasu w środowisku przedstawiono na załącznikach graficznych.  

 Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń poziom hałasu, bez podjęcia dodatkowych 

działań ograniczających oddziaływanie, będzie powodował przekroczenie dopuszczalnych 

poziomów  hałasu na terenach podlegających prawnej ochronie akustycznej. Konieczne jest 

zatem podjęcie dodatkowych działań, określonych w rozdziale 9. 
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6.3  Oddziaływanie drgań 

6.3.1  Faza realizacji 

Wibracje drogowe to drgania mechaniczne wywołane przez ruch drogowy oraz pracę maszyn 

na terenie budowy. Generowane są one na styku pojazdu/maszyny z powierzchnią 

terenu/drogi, a następnie propagowane poprzez podłoże do otoczenia - głównie na sąsiadujące 

z drogą budynki, które następnie przekazują drgania na znajdujące się w ich wnętrzach osoby. 

Faza budowy niniejszej inwestycji może być źródłem drgań. Oddziaływanie takie nie jest 

normowane przez przepisy ochrony środowiska. Ze względu jednak na położenie drogi 

względem obiektów, na które oddziaływanie drogi podlega ocenie, w niniejszym raporcie 

przedstawiono podstawowe informacje dotyczące tego rodzaju oddziaływania. 

Na etapie realizacji spodziewać się można wystąpienia negatywnego oddziaływania 

w zakresie drgań. Prace budowlane związane z przemieszczaniem mas ziemnych (budowa 

nasypów), poruszanie się maszyn budowlanych, wykonywanie pali pod obiekty mostowe, 

powodować będzie drgania, które mogą mieć negatywny wpływ na najbliżej położone 

budynki (uszkodzenia) oraz ludzi, którzy w nich przebywają. Będą to oddziaływania 

okresowe, które ustaną wraz z zakończeniem pracy ciężkiego sprzętu w rejonie budynków.  

Podczas wykonywania robót nawierzchniowych stosuje się walce drogowe wibracyjne. Są 

one używane do zagęszczania gruntu, warstw podbudowy i warstw asfaltowych. Dotyczy to 

również robót nawierzchniowych na mostach. Praca walców wibracyjnych stanowi 

potencjalne źródło drgań przenoszonych przez grunt na sąsiednią zabudowę i charakteryzuje 

się największym zasięgiem oddziaływania.  

Poziom przenoszonych na budynek drgań uzależniony jest w przypadku walców 

wibracyjnych m.in. od: 

− rodzaju i typu walca wibracyjnego oraz parametrów jego pracy – amplitudy 

i częstotliwości drgań (siły wymuszenia), 

− sztywności zagęszczanej warstwy, 

− rodzaju i stanu gruntu, w którym propagują się drgania w stronę budynku, 

− odległości budynku od strefy robót, 

− cech dynamicznych budynku odbierającego drgania. 

Orientacyjny zasięg strefy szkodliwych oddziaływań dynamicznych (parasejsmicznych) wg 

danych literaturowych w przypadku walców wibracyjnych wynosi ok. 20 m, ale w zależności 

od wymienionych powyżej czynników może dochodzić do ok. 60 m. Na analizowanym 

odcinku projektowanej drogi w związku ze skalą prac, występuje możliwość oddziaływania w 
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zakresie drgań względem budynków zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 25 metrów 

od krawędzi obwodnicy, natomiast nie występuje możliwość oddziaływania w odległości 

większej niż 60 m 

6.3.2  Faza eksploatacji 

Rozprzestrzenianie się drgań od obiektów drogowych zależne jest od własności materiałów, z 

jakich zbudowane są konstrukcje, własności gruntu, odległości obiektu od źródła drgań oraz 

tego, czy ośrodek, w którym się one rozprzestrzeniają, jest jednorodny. Istotny wpływ na 

poziom drgań mają zmiany warunków atmosferycznych, które powodują zmiany własności 

fizycznych i mechanicznych konstrukcji. Z uwagi na to, że projektowana obwodnica Zielonek 

posiadać będzie nową, równą nawierzchnię oraz warstwy podbudowy charakteryzujące się 

różnymi własnościami fizykomechanicznymi (gęstość, struktura), możliwość przemieszczania 

się drgań będzie niewielka. W przypadku mostów głębokie posadowienie obiektów 

powodować będzie przenoszenie niewielkich drgań w głąb gruntu. 

Wpływ drgań drogowych na uszkodzenia budynków nie jest dotychczas wystarczająco 

zbadany i przypuszcza się, ze uszkodzenia mogą powstawać na skutek nakładania się 

częstotliwości drgań wzbudzanych przez pojazdy na częstotliwości rezonansowe obiektów 

budowlanych. 

Norma PN-85/B-02170 zawiera kryteria diagnostyczne dotyczące budynków, których drgania 

wywołane są ruchem podłoża. Obejmuje ona wszystkie przypadki działań parasejsmicznych 

na budynki. Normę należy stosować przy diagnostyce szkodliwości wpływów drgań na 

istniejące budynki dla znanych (pomierzonych) lub przewidywanych poziomów narażenia 

wibracyjnego oraz przy projektowaniu budynków, jeżeli przewiduje się, że będą one narażone 

na drgania przewidywane przez podłoże. Korzystając z pomiarów drgań wykonanych przez 

Pracownię Wibroakustyki Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej w 

ramach wykonywania analizy porealizacyjnej dla zadania III i zadania V inwestycji pn. 

"Budowa Trasy Siekierkowskiej" w Warszawie, które wykazały przy ruchu 30 000 – 60 000 

pojazdów na dobę, iż drgania wywoływane przez pojazdy są w grupie drgań nieodczuwalnych 

przez budynek można stwierdzić, że prognozowane natężenie dla roku 2035planowanej 

inwestycji w ilości ok. 39744poj./dobę (najwyższe z prognozowanych natężeń) dla 

wszystkich wariantów nie będą wpływać negatywnie na znajdujące się w pobliżu budynki.  
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6.4  Wody powierzchniowe oraz podziemne 

6.4.1  Faza realizacji 

Emisja i jej oddziaływanie 

Prace związane z planowanym przedsięwzięciem mogą mieć negatywne oddziaływanie na 

wody powierzchniowe i podziemne. Wiąże się to przede wszystkim z możliwością: 

− zanieczyszczenia wód substancjami chemicznymi (w szczególności ropopochodnymi) 

wyciekającymi z maszyn budowlanych, np. w wyniku awarii, 

− bezpośredniego przedostania się substancji niebezpiecznych do naturalnych cieków, w 

trakcie prowadzenia robót na obiektach mostowych,  

− zanieczyszczenia wód w fazie realizacji inwestycji w wyniku prac związanych 

z budową przepustów i mostów 

− zanieczyszczenia wód ściekami bytowo – gospodarczymi z zaplecza budowy,  

− zanieczyszczenia pochodzącego ze spływów deszczowych i roztopowychz terenu 

budowy oraz wypłukiwanych zanieczyszczeń z materiałów używanych do budowy 

drogi (np. z mas bitumicznych itp.), 

− zanieczyszczenia będącego efektem nie zabezpieczenia i nieodpowiedniego 

składowanie materiałów budowlanych oraz materiałów stosowanych w pracach 

nawierzchniowych, wykończeniowych i przy zabezpieczeniach antykorozyjnych, 

− zanieczyszczeniapowstałego wskutek niewłaściwej lokalizacji zaplecza budowy bądź 

nieodpowiednio zorganizowane zaplecze sanitarne, 

− zmiany warunków hydrograficznych w otoczeniu inwestycji. 
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Wszystkie te zagrożenia mogą być skutecznie wyeliminowane poprzez odpowiednią 

organizację placu budowy.W celu zabezpieczenia wód powierzchniowychi podziemnych 

przed zanieczyszczeniem ściekami w okresie budowy przewiduje się: 

− odpowiednią organizację robót (w szczególności robót ziemnych i 

związanychz rozkładaniem nawierzchni asfaltowej), 

− odpowiedni stan techniczny sprzętu budowlanego,w przypadku zastosowania 

odwodnienia wykopów - mechaniczne oczyszczenieodprowadzanych wód z zawiesiny 

(piasku, gliny, itp.) przed wprowadzeniem doodbiornika, 

− zachowanie wszelkich środków ostrożności w celu zapobiegania przedostawaniusię 

zanieczyszczeń (m.in. substancji ropopochodnych) do środowiska gruntowo-wodnego. 

Spośród wymienionych przyczyn oddziaływania na wody powierzchniowe  

i podziemne na szczególną uwagę zasługuje zanieczyszczenie wód substancjami 

chemicznymi zwłaszcza ropopochodnymi, które mogą powstać przy wyciekach z maszyn  

i urządzeń stosowanych przy pracach związanych z budową drogi (oleje napędowe, smary, 

benzyny). 

Aby móc przeciwdziałać zanieczyszczeniom produktem naftowym należy wiedzieć jak 

zachowuje się zanieczyszczenie w środowisku gruntowo-wodnym. W zależności od 

własności fizycznych podłoża, zanieczyszczenie płynie po powierzchni lub infiltruje przez 

strefę aeracji do warstwy wodonośnej, w efekcie część produktu zostaje zaabsorbowana na 

materiale skalnym, reszta natomiast osiąga zwierciadło wody gruntowej. W zanieczyszczonej 

warstwie wodonośnej występują substancje ropopochodne o gęstości mniejszej od gęstości 

wody i o gęstości większej od gęstości wody. Substancje o gęstości większej od gęstości 

wody, pod wpływem sił grawitacyjnych przemieszczają się do spągowych partii warstw 

wodonośnych, co sprawia, że ich rozprzestrzenianie się w kierunkach horyzontalnych jest 

bardzo ograniczone. Natomiast substancje o gęstości mniejszej od gęstości wody unoszą się 

na powierzchni wody podziemnej i mogą wraz z nią migrować na znaczne odległości. 

W praktyce, zanieczyszczenia tego typu mają zazwyczaj pochodzenie ropopochodne.  

Takie zanieczyszczenie to każdy niekontrolowany wyciek produktów naftowych, który jest 

istotną ingerencją w środowisko gruntowo-wodne, ponieważ węglowodory hamują wymianę 

gazową, ograniczają dostęp światła, zmniejszają stężenie rozpuszczonego tlenu, degradują 

wody gruntowe i powierzchniowe, zanieczyszczają glebę i grunty, zaburzają homeostazę, a 

przede wszystkim mają działanie toksyczne, mutagenne i kancerogenne na wszystkie 

organizmy. Migracja związków węglowodorowych do gleby, może się jeszcze łączyć z 

zagrożeniem wybuchowym i pożarowym. Jest to szczególnie groźne, gdy w pobliżu miejsca 
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skażenia znajdują się zbiorniki z paliwem lub zabudowania mieszkalne. Jedną z przyczyn 

dostawania się do wód substancji chemicznych w fazie realizacji przebudowy obiektu 

budownictwa komunikacyjnego są używane oleje, smary, resztki farb, które mogą dostawać 

się do wód gruntowych.  

Wody opadowe zawierające zanieczyszczenia z jezdni (zanieczyszczenia pyłowe oznaczone 

stężeniem zawiesiny ogólnej oraz substancje ropopochodne oznaczone stężeniem 

węglowodorów ropopochodnych) zostaną ujęte w otwarte rowy trawiaste, a następnie przed 

wylotem podczyszczone w zbiornikach osadowych. System ten jest w stanie dokonać redukcji 

zawiesiny ogólnej w granicach 80%. Zabiegi te nie tylko pozwolą osiągnąć cel 

„niepogarszania aktualnego stanu środowiska” ale przede wszystkim przyczynią się do 

maksymalnego złagodzenia skutków funkcjonowania przedmiotowej drogi dla poprawy stanu 

wód.  

Projekt przedmiotowej drogi zakłada budową obiektu inżynierskiego na rzece Białusze 

(Prądniku). Podczas tych prac nie dojdzie do przełożenia ani regulacji cieków, a jedynie do 

odcinkowego umocnienia jego koryta. Szczegółowe zasady wykonania umocnień powinny 

być określone w pozwoleniu wodno prawnym. Zakres umocnień wynika bowiem z lokalnych 

uwarunkowań panujących na konkretnym cieku, związanych m. in. z rodzajem gruntu i 

prędkością wody w korycie.  Nie mogą one bowiem pogarszać warunków przepływu na 

dłuższym odcinku. Do ewentualnej stabilizacji dna powinno się stosować gurty denne 

o odpowiedniej konstrukcji. Przy umacnianiu skarp w górnych partiach można zastosować 

obsiew odpowiednimi gatunkami traw i darniowanie. Przy wzmacnianiu podstaw skarpy 

można zastosować umocnienia płotkowe (w miejscach gdzie nie występuje erozja wgłębna) 

lub umocnienia płotkiem podwójnym wypełnionym faszyną. 

W analizowanym przypadku, na terenach, przez które przebiegać będzie projektowana 

obwodnica (we wszystkich wariantach) praktycznie zagrożenie powodziowe nie występuje, 

a przewidziane rozwiązania projektowe (przepusty) zapewnią swobodny przepływ wód pod 

drogą. 

Przedstawione rozwiązania w czasie realizacji obiektu inżynierskiego nie wpłynie na 

pogorszenie stanu JCWP, gdyż zakres prac jest nieduży, a umocnienia dotyczą niewielkich 

odcinków w stosunku do całkowitej długości cieku, co nie będzie miało znaczącego wpływu 

na elementy biologiczne, fizykochemiczne i hydromorfologiczne. Jedyne oddziaływanie 

może zajść w trakcie wykonywanych prac głównie w zakresie elementów 

hydromorfologicznych związanych ze zmętnieniem oraz zmianą warunków tlenowych. 

Oddziaływanie to jednak będzie dotyczyło krótkiego odcinka cieku (w stosunku do jego 
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całkowitej długości) ponadto będzie występować jedynie przez określony okres czasu. Po 

realizacji inwestycji wskaźniki fizykochemiczne i biologiczne wód cieku powinny wrócić do 

wartości wyjściowych. Tak więc oddziaływania krótkoterminowe o małym zasięgu nie 

spowodują znaczącego negatywnego oddziaływania na JCWP oraz na ich cele środowiskowe. 

Ponadto inwestycja swoją niewielką ingerencją nie zakłóca równowagi biologicznej 

ekosystemu cieków. 

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się także cały szereg zabezpieczeń oraz 

odpowiednią organizację robót, określonych w rozdziałach 2.5.1 i 2.5.2,  które pozwolą na 

przeciwdziałanie zagrożeniom dla stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Wszystkie 

opisane w analizie zabiegi na etapie realizacji oraz eksploatacji inwestycji przyczynią się do 

osiągnięcia celów środowiskowych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, oraz nie będą 

skutkowały brakiem osiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (rozdział 3.4).  

Prace związane z budową analizowanej inwestycji, mogą mieć wpływ na następujące 

elementy jakości jednolitych części wód powierzchniowych: 

a.) w zakresie elementów biologicznych: 

- makrofity/fitobentos/fitoplankton – krótkotrwałe pogorszenie stanu związane z ingerencją w 

dolinę rzeki. W sytuacji, gdy planowana regulacja wymagać będzie ingerencji w koryto rzeki 

oraz ewentualnych umocnień brzegów, będzie zachodziło potencjalne negatywne 

oddziaływanie zawiesiny np. możliwe utrudnione funkcjonowanie fitoplanktonu i makrofitów 

(utrudnienie dostępu do światła); podczas prac mogą zostać zniszczone osobniki makrofitów i 

fitobentosu. Po zakończeniu etapu realizacji, zajdzie naturalna sukcesja, która będzie 

gwarantem przywrócenia regulowanego fragmentu rzeki do stanu wyjściowego, 

- makrozoobentos (makrobezkręgowce bentosowe) – krótkotrwałe pogorszenie stanu 

związane z potencjalnym negatywnym oddziaływaniem zawiesiny, nieumyślne uśmiercanie 

osobników makrobezkręgowców bentosowych. Po zakończeniu realizacji nastąpi napływ 

makrozoobentosu oraz odtworzenie stanu populacji. środowisko na regulowanych odcinkach 

cieków odtworzy się w drodze sukcesji ekologicznej. Wykonywane prace nie spowodują 

braku możliwości odtworzenia wcześniejszego stanu środowiska w ciekach. 

- ichtiofauna - krótkotrwałe pogorszenie stanu związane z potencjalnym negatywne 

oddziaływaniem zawiesiny. Oddziaływanie będzie miało charakter odwracalny. 

b.) w zakresie elementów hydromorfologicznych: 
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         - reżim hydrologiczny – mając na uwadze ilość oraz dynamikę przepływu wód w profilu 

projektowanego obiektu nie przewiduje się znacznego wpływu analizowanej inwestycji na 

niniejszy element w fazie realizacji inwestycji, 

- ciągłość cieku – wybrane rozwiązanie umożliwia swobodne przemieszczanie się 

organizmów żywych. 

c.) w zakresie elementów fizykochemicznych:  

- prace w dolinie rzeki mogą powodować tymczasowe zamulenie wód rzeki ze względu na 

naruszenie osadów dennych. Wzrost stężenia zawiesiny, a w tym materii organicznej, może 

pogorszyć warunki tlenowe rzeki i spowodować zanieczyszczenie organiczne (oddziaływanie 

krótkotrwałe).  

d.) w zakresie elementów chemicznych:  

- nie przewiduje się wpływu inwestycji na zmianę elementów chemicznych. 

Ze względu na rodzaj planowanych obiektów mostowych oraz małoobszarowy charakter prac, 

nie przewiduje się trwałego, negatywnego oddziaływania na biologiczne, morfologiczne, 

fizykochemiczne i chemiczne parametry wód Białuchy (Prądnika). 

Prawidłowo prowadzone prace budowlane na etapie realizacji przedsięwzięcia nie spowodują 

negatywnego oddziaływania na wody. 

6.4.2  Faza eksploatacji 

 Źródłem niekorzystnych oddziaływań w fazie eksploatacji bezpośrednio na wody 

powierzchniowe, a pośrednio na wody podziemne, są zanieczyszczenia z rozchlapywania, 

spływów deszczowych i roztopowych z nawierzchni drogi oraz zrzuty niebezpiecznych dla 

środowiska substancji w przypadku poważnej awarii. Spływy opadowe mogą być silnie 

zanieczyszczone w szczególności po długim okresie pogody bezdeszczowej lub zalegania 

śniegu (kumulacja zanieczyszczeń, substancji wykorzystywanych do zimowego utrzymania 

dróg), a także w przypadku ewentualnych poważnych awarii związanych z wyciekami 

substancji toksycznych. Zanieczyszczenia te poprzez infiltrację mogą dostawać się do wód 

gruntowych oraz podziemnych. 

Oprócz substancji płynnych powodujących zanieczyszczenia, także gazy (H2S, SO2, NOx, F, 

HF) mogą reagować z wodą atmosferyczną i w postaci np. kwaśnych deszczy zanieczyszczać 

wody powierzchniowe. Zanieczyszczenia pyłowe są mniej toksyczne niż gazowe, lecz 

niekiedy zawierają większe ilości metali ciężkich. Kumulacje dużego ładunku zanieczyszczeń 

w spływach opadowych powodują: 

− gazy spalinowe,  

− produkty ścierne i tarcz hamulcowych, 
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− resztki zużywających się elementów pojazdów, 

− chemikalia używane do przeciwdziałania zimowej śliskości jezdni (NaCl, CaCl2, 

MgCl2),  

− zanieczyszczenia powierzchni dróg wskutek złego transportu materiałów sypkich, 

płynnych, pozostałości po kolizjach i nie kontrolowanych wylewach substancji 

chemicznych w szczególności węglowodorami ropopochodnymi. 

Na wielkość ładunku zanieczyszczeń występujących w spływach powierzchniowych rzutują 

wielkości zawiesin, metali ciężkich i innych substancji biochemicznego (BZT5) 

i chemicznego (ChZT) zapotrzebowania na tlen oraz substancji ropopochodnych. 

Wielkość ładunku zanieczyszczeń w spływach opadowych z dróg determinują: charakter 

zjawiska opadowego (ilość i rodzaj opadów), czas trwania pogody bezopadowej, szerokość 

i rodzaj nawierzchni drogi, natężenie i struktura ruchu drogowego, prędkość jazdy, szerokość 

odwadnianej drogi oraz otoczenie drogi. Wielkości zanieczyszczeń związane z wodami 

opadowymi zostały obliczone dla przedmiotowego odcinka, z uwzględnieniem różnych 

horyzontów czasowych. Poniżej zamieszczono obliczenia stężenia zawiesiny oraz 

węglowodorów ropopochodnych. 

Stężenie zawiesiny ogólnej 

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. z 2014 r, , poz. 1800) wymaga 

oczyszczenia wód opadowych wprowadzonych do wód lub do ziemi do następujących 

wartości: 

zawiesina ogólna < 100mg/dm3, 

węglowodory ropopochodne < 15 mg/dm3. 

 Na podstawie Zarządzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

z dnia 30 października 2006 w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania 

zanieczyszczeń w ściekach drogowych do stosowania przy opracowaniach dokumentacji na 

zlecenie GDDKiA – Załącznik „Wytyczne prognozowania stężenia zawiesin ogólnych 

i węglowodanów ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych” - określono stężenie 

zawiesiny ogólnej według zależności: 

     Szo = 0,718•Q0,529 [mg/dm3], 

gdzie: 
Szo - stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach z dróg [mg/dm3]; 
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Q – dobowe natężenie ruchu [P/d]. 

Stężenie węglowodorów ropopochodnych określono według zależności: 

                                               SR=Szo•0,08 [mg/dm3], 

gdzie: 

Szo - stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach z dróg [mg/dm3]; 

0,08 – wsp. wg PN‐S‐02204:1997 

W prognozach dla odcinków zamiejskich dróg krajowych przy małej wrażliwości terenu 

i odbiorników można przyjmować, że stężenie węglowodorów ropopochodnych jest mniejsze 

niż wartość dopuszczalna 15 mg/dm3.Obliczenia wykonano dla prognozy ruchu w: 

2025 r. - pierwszy rok po oddaniu obwodnicy Zielonek do eksploatacji, 

2030 r. - 6 lat po oddaniu inwestycji do eksploatacji 

2035 r. – 11 lat po oddaniu inwestycji do eksploatacji, 

Zastawienie prognozowanych stężeń zawiesiny ogólnej zestawiono w tabeli 22 
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Tabela 22. Zestawienie prognozowanych stężeń zawiesiny ogólnej oraz węglowodorów 

ropopochodnych na poszczególnych odcinkach. Wartości przekroczone podkreślono. 

Wariant Odcinek 
Stężenia wgprognoz ruchu 

2025 rok 2030 rok 2035 rok 

  
Szo 

[mg/dm3] 

SR 

[mg/dm3] 

Szo 

[mg/dm3] 

SR 

[mg/dm3] 

Szo 

[mg/dm3] 

SR 

[mg/dm3] 

1 

1 106,47 8,52 108,19 8,65 112,53 9,00 

2 105,82 8,46 107,57 8,60 111,93 8,95 

5 117,79 9,42 146,65 11,73 154,38 12,35 

6 133,04 10,64 157,44 12,59 165,15 13,21 

9 57,59 4,60 52,54 4,20 53,73 4,29 

2 

1 106,49 8,51 120,41 9,63 132,94 10,63 

5 117,79 9,42 146,65 11,73 154,38 12,35 

6 133,04 10,64 157,44 12,59 165,15 13,21 

9 57,59 4,60 52,54 4,20 53,73 4,29 

3 

1 104,89 8,39 117,82 9,42 129,15 10,33 

2 105,92 8,47 118,88 9,51 130,21 10,41 

5 117,79 9,42 146,65 11,73 154,38 12,35 

6 133,04 10,64 157,44 12,59 165,15 13,21 

9 57,59 4,60 52,54 4,20 53,73 4,29 

 

Zgodnie z wytycznymi GDDKiA dot. prognozowania stężenia zawiesin ogólnych 

i węglowodorów ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych w przypadku występowania 

w miejscu wykonywania prognozy wrażliwego terenu lub odbiornika należy przyjąć, że 

zagrożenie i zanieczyszczenie węglowodorami ropopochodnymi może nastąpić nawet przy 

najmniejszym ich stężeniu. Powoduje to konieczność zastosowania odpowiednio skutecznych 

urządzeń zatrzymujących i podczyszczających węglowodory ropopochodne. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż normatywne stężenie zawiesiny ogólnej zostało 

przekroczone we wszystkich wariantach na całym odcinku obwodnicy, we wszystkich 

horyzontach czasowych. Natomiast nie zostało przekroczone stężenie węglowodorów 

ropopochodnych. W związku z powyższym przewidziano  oczyszczanie wód opadowych 

spływających z drogi poprzez system rowów trawiastych (oczyszczanie metodą infiltracji 
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powierzchniowej). Dla dwóch spośród wydzielonych zlewni (7 i 8), przewidziano urządzenia 

podczyszczające w postaci osadników.  

Z uwagi na skrzyżowanie z projektowaną Północną Obwodnicą Krakowa wydzielono 

podwariant ‘A’ i ‘B’, które różnią się jedynie rozwiązaniami w rejonie w/w skrzyżowania. W 

podwariancie ‘A’ pokazano rozwiązania dla przypadku nie wykonania Północnej Obwodnicy 

Krakowa. 

Teren objęty opracowaniem podzielono na 8 zlewni, w tym: 

Zlewnia 1 (Wariant IA, IB) 

Odcinek od km 0+000 do km 0+307 projektowanej obwodnicy. Odbiornikiem wód 

opadowych będzie kanalizacja deszczowa w ul. Pachońskiego projektowana wg odrębnego 

opracowania („opracowanie szybkiego tramwaju”). Zakłada się zaprojektowanie kanału 

deszczowego z rur PP SN8 Ø150-500mm z wpustami ulicznymi odprowadzającymi wody 

opadowe do zbiornika retencyjnego  zamkniętego ZB.1 o pojemności czynnej Vcz=200m3. 

Obliczeniowy dopływ wód dla opadu dziesięcioletniego Q10% wynosi  ok. 190dm3/s. 

Odpływ ze zbiornika będzie realizowany z wykorzystaniem przepompowni zamontowanej w 

zbiorniku o wydajności nie przekraczającej 15dm3/s,  do kanalizacji deszczowej w  

ul. Pachońskiego. Zbiornik projektuje się jako żelbetowy, podziemny o wym. wewn. 

9x14x1,8m (szer./dł./gł.), zlokalizowany na działce nr 669, w sąsiedztwie skrzyżowania 

projektowanej drogi z ulicą Pachońskiego.  

Dodatkowo projektuje się kanał deszczowy z rur PP SN8 Ø150-300mm zbierający wody 

opadowe poprzez wpusty uliczne projektowane w drodze Dd-1 i odprowadzający wody 

opadowe do istniejącego kanału deszczowego DN400 w ulicy Jasnej w ilości ok. 35dm3/s dla 

opadu dziesięcioletniego Q10%. Kanał oznaczono jako SRi. Również w ulicy Jasnej, po 

wschodniej stronie projektowanej drogi przewidziano do przebudowy dwa wpusty 

deszczowe. 

Zlewnia 2 Wariant IA 

Zlewnia obejmuje obszar od torów kolejowych w km 0+308 do km 2+140. W zlewni można 

wydzielić trzy obszary, które są ze sobą powiązane technologicznie. Końcowym 

odbiornikiem wód opadowych z zlewni nr 2 jest istniejący kanał deszczowy w ulicy 

Rybałtowskiej. Pierwszy obszar dotyczy odcinka projektowanej obwodnicy od km 0+308 do 

0+960 (skrzyżowanie z ul. Glogera) i drogi Dd-2. Wody opadowe zbierane są przez wpusty 

uliczne i odprowadzane kanałami deszczowymi z rur PP SN8 Ø150-600mm do zbiornika 

retencyjnego ZB2 na wys. km 0+500. Pojemność czynna zbiornika wynosi Vcz=1400m3. 

Obliczeniowy dopływ wód dla opadu dziesięcioletniego Q10% wynosi  ok. 720dm3/s w tym 
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uwzględniono dopływ ze zbiornika ZB3 położonego powyżej skrzyżowania z ulicą Glogera. 

Za zbiornikiem należy zastosować przepompownie o wydajności nie przekraczającej 15dm3/s, 

która rurociągiem tłocznym o długości około 125m przetłoczy wody opadowe do istniejącego 

kanału deszczowego w ulicy Rybałtowskiej.  

Drugi obszar obejmuje odcinek drogi od km 0+960 do km 3+150. Wody opadowe zbierane są 

poprzez rowy przydrożne. W rejonie projektowanych rond projektuje się wpusty uliczne oraz 

odcinki kanałów deszczowych z rur Ø150-800mm. W rejonie km 0+960 z wykorzystaniem 

studni wpadowych i krótkiego odcinka kanału deszczowego  z wpustami ulicznymi, wody 

opadowe z w/w obszaru kierowane są do zbiornika retencyjnego ZB3. Zbiornik 

zlokalizowany jest w km 0+960.  Pojemność czynna zbiornika wynosi Vcz=5300m3. 

Obliczeniowy dopływ dla opadu dziesięcioletniego Q10% wynosi  ok. 1060dm3/s w tym 

uwzględniono dopływ z przepompowni P4 w ulicy Glogera oraz zrzut ze zbiornika nr 4 w 

ilości 15dm3/s. Za zbiornikiem należy zastosować przepompownie P3 o wydajności nie 

przekraczającej 15dm3/s, która lokalnie podniesie wody opadowe umożliwiając grawitacyjne 

odprowadzenie kanałem SR2 do zbiornika ZB2.  

Trzeci obszar obejmuje łącznik Glogera od projektowanej obwodnicy do ulicy Zygmunta 

Glogera. Wody opadowe spływające z pasa drogowego poprzez projektowane wpusty uliczne 

i kanał deszczowy z rur Ø150-300mm  odprowadzane są do projektowanej przepompowni P4 

ze zbiornikiem retencyjnym z rury DN1200 o długości 25m. Dopływ do przepompowni 

wynosi 83dm3/s. Przepompownia o wydajności 36dm3/s, rurociągiem o długości ok. 250m, 

tłoczy wody opadowe do zbiornika retencyjnego ZB3. 

Wariant IB 

Zlewnia obejmuje obszar od torów kolejowych w km 0+308 do km 2+140. W zlewni 

podobnie jak w podwariancie IA można wydzielić trzy obszary, które są ze sobą powiązane 

technologicznie. Zmianie ulega obszar drugi i trzeci. Obszar drugi z uwagi na uwzględnienie 

zrzutu wód opadowych do rowów przydrożnych Północnej Obwodnicy Krakowa ulega 

zmniejszeniu co ma wpływ również na pojemność zbiornika retencyjnego nr ZB3. Natomiast 

obszar trzeci ulega powiększeniu o odcinek ulicy Glogera co ma wpływ na zbiornik przy 

przepompowni P4 przy ul. Glogera. Końcowym odbiornikiem wód opadowych ze zlewni nr 2 

jest również  istniejący kanał deszczowy w ulicy Rybałtowskiej.  

Pierwszy obszar dotyczy odcinka projektowanej obwodnicy od km 0+308 do 0+960 

(skrzyżowanie z ul. Glogera) i drogi Dd-2. Wody opadowe zbierane są przez wpusty uliczne i 

odprowadzane kanałami deszczowymi z rur PP SN8 Ø150-600mm do zbiornika retencyjnego 

ZB2 na wys. km 0+500. Pojemność czynna zbiornika wynosi Vcz=1400m3. Obliczeniowy 
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dopływ dla opadu dziesięcioletniego Q10% wynosi  ok. 720dm3/s w tym uwzględniono 

dopływ ze zbiornika ZB3 położonego powyżej skrzyżowania z ulicą Glogera. Za zbiornikiem 

należy zastosować przepompownie o wydajności nie przekraczającej 15dm3/s, która 

rurociągiem tłocznym o długości około 125m przetłoczy wody opadowe do istniejącego 

kanału deszczowego w ulicy Rybałtowskiej.  

Drugi obszar obejmuje odcinek drogi od km 0+960 do km 2+140. Wody opadowe zbierane są 

poprzez rowy przydrożne i z wykorzystaniem studni wpadowych i krótkiego odcinka kanału 

deszczowego z rur Ø150-800mm  z wpustami ulicznymi, odprowadzane do zbiornika 

retencyjnego ZB3. Zbiornik zlokalizowany jest w km 0+960.  Pojemność czynna zbiornika 

wynosi Vcz=5300m3. Obliczeniowy dopływ dla opadu dziesięcioletniego Q10% wynosi  ok. 

750dm3/s w tym uwzględniono dopływ z przepompowni P4 w ulicy Glogera. Za zbiornikiem 

należy zastosować przepompownie P3 o wydajności nie przekraczającej 15dm3/s, która 

lokalnie podniesie wody opadowe umożliwiając grawitacyjne odprowadzenie kanałem SR2 

do zbiornika ZB2.  

Trzeci obszar obejmuje łącznik Glogera od projektowanej obwodnicy do ulicy Zygmunta 

Glogera wraz z odcinkiem ok. 202m istniejącego pasa drogowego ulicy Glogera od działki 

ew. nr 2 obr. 30 Kraków do dz. ew. nr 261/5. Wody opadowe spływające z pasa drogowego 

poprzez projektowane wpusty uliczne i kanał deszczowy z rur Ø150-300mm  odprowadzane 

są do projektowanej przepompowni P4 ze zbiornikiem retencyjnym z rur DN1200 o długości 

57,5m. Dopływ do przepompowni wynosi 139,5dm3/s. Przepompownia o wydajności 

36dm3/s, rurociągiem o długości ok. 250m, tłoczy wody opadowe do zbiornika retencyjnego 

ZB3. 

Zlewnia nr 3 (Wariant IB) 

Wody opadowe z odcinka od km 2+140 – 3+150 poprzez system rowów otwartych 

odprowadzane będą do odwodnienia zaprojektowanego wg odrębnego opracowania 

dotyczącego północnej obwodnicy Krakowa. Z powyższego odcinka wody deszczowe będą 

doprowadzane do odwodnienia obwodnicy od strony południowej w ilości 115dm3/s oraz od 

strony północnej w ilości 50dm3/s w tym 15dm3/s odprowadzanych ze zbiornika retencyjnego 

ZB4 wylotem kanalizacyjnym WK4 w km 3+020 do projektowanego rowu przydrożnego.  

W wariancie IA, zlewnia nr 3 pokrywa się z obszarem drugim w zlewni nr 2 od km 0+960 do 

km 3+150. Odcinek obsługiwany jest przez zbiornik nr 3. 
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Zlewnia nr 4 (Wariant IA, IB) 

Wody opadowe z projektowanego pasa drogowego  na odcinku od km 3+150 do km 3+370 

poprzez system rowów otwartych, studni wpadowych, wpustów ulicznych i kanałów 

deszczowych z rur Ø150-300mm  odprowadzane są do zbiornika retencyjnego ZB4 

zlokalizowanego w km 3+140.  Kanalizację deszczową zastosowano w rejonie skrzyżowania 

z drogą Dd7 oraz na odcinku od zbiornika retencyjnego do wylotu WK4 DN200 do 

projektowanego rowu przydrożnego w km 3+020. Pojemność czynna zbiornika wynosi 

Vcz=92m3. Obliczeniowy dopływ dla opadu dziesięcioletniego Q10% wynosi  ok. 130dm3/s. 

Odpływ ze zbiornika będzie realizowany grawitacyjnie i nie będzie przekraczał 15dm3/s 

dzięki zastosowaniu regulatora odpływu na wylocie ze zbiornika (WZ4/1 DN200). 

Zlewnia 5  (Wariant IA, IB) 

Zlewnia obejmuje pas drogowy na odcinku od km 3+370 do km 4+100. Wody opadowe z 

pasa drogowego zbierane poprzez rowy otwarte, studnie wpadowe, wpusty uliczne i kanały 

deszczowe z rur Ø150-600mm  odprowadzane są do zbiornika retencyjnego ZB5 

zlokalizowanego w km 4+000 skąd następnie zrzucane będą do rzeki Prądnik wylotem 

WK5/1 DN200 w ilości 15dm3/s z wykorzystaniem regulatora odpływu. Kanalizację 

deszczową zastosowano w rejonie projektowanego skrzyżowania typu rondo od km 3+867 do 

wylotu WK6/1 DN300 do projektowanego rowu przydrożnego w km 3+935 połączonego ze 

zbiornikiem retencyjnym poprzez studnie wpadowe i kanał deszczowy zakończony wylotem 

WZ5/2 DN600. Pojemność czynna zbiornika wynosi Vcz=1000m3. Obliczeniowy dopływ dla 

opadu dziesięcioletniego Q10% wynosi  ok. 780dm3/s.  

Zlewnia 6 (Wariant IA, IB) 

Wody opadowe z pasa drogowego na odcinku od km 4+100 do km 4+676 zbierane przez rów 

przydrożny lewy, odprowadzane są do rzeki Prądnik poprzez studnie wpadową, zbiornik 

retencyjny ZB6 i wylot WK7/1 DN200. Pojemność czynna zbiornika wynosi Vcz=60m3. 

Obliczeniowy dopływ do zbiornika dla opadu dziesięcioletniego Q10% wynosi  ok. 95 dm3/s. 

Zlewnia 7 (Wariant IA, IB) 

Stanowi równoległą zlewnie do zlewni nr 6 obejmując swym zakresem wody opadowe 

zbierane przez rów prawy projektowanego układu drogowego i kanalizację deszczową na 

odcinku od km 4+100 do końca opracowania tj. km 4+925. Wody opadowe zbierane są przez 

spływ powierzchniowy do rowu do km 4+736. Na dalszym odcinku wody deszczowe z pasa 

drogowego przechwytywane są przez wpusty uliczne i kanałem deszczowym z rur Ø150-

500mm odprowadzane do wylotu WK8 DN500 zlokalizowanego na zakończeniu rowu 

prawego. Dodatkowo kanał deszczowy przechwytuje wody opadowe w ilości 234 dm3/s 
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(Q10%) z istniejącego układu drogowego drogi wojewódzkiej nr 794 poprzez studnie 

wpadową oznaczoną jako SW8/1. Przechwycone wody opadowe obecnie oprowadzane są 

istniejącym rowem do rzeki Białuchy (Prądnik) wraz z wodami z istniejącego rowu w ulicy 

Nad Strugą w miejsc. Trojanowice, przechwyconymi w zlewni nr 8. Całkowita ilość wód 

opadowych odprowadzanych ze zlewni nr 7 do rzeki Prądnik wylotem WK8.1 wynosi ok. 465 

dm3/s dla opadu dziesięcioletniego Q10%. W subwariancie IA przewidziano wykorzystanie 

zestawów podczyszczających w postaci osadników przed wylotami wód opadowych do 

odbiornika naturalnego.  

Zlewnia 8 (Wariant IA, IB) 

Zlewnia obejmuje przebudowany istniejący rów przydrożny drogi wojewódzkiej nr 

794 (ul. Krakowskie Przedmieście). Przebudowany rów odbiera wody opadowe z istniejącego 

rowu wzdłuż ulicy Nad Strugą w miejscowości Trojanowice i odprowadza je do istniejącego 

rowu w zlewni rzeki Białuchy (Prądnik). Rów na odcinku od km 4+673 do km 4+925 zbiera 

także wody opadowe spływające z projektowanego układu drogowego w ilości ok. 50 dm3/s 

do rowu lewego połączonego z istniejącym rowem w km 4+673 odprowadzającym wody 

opadowe do rzeki Białuchy (Prądnik). W subwariancie IA przewidziano wykorzystanie 

zestawów podczyszczających w postaci osadników przed wylotami wód opadowych do 

odbiornika naturalnego. Całkowita ilość wód opadowych odprowadzanych istniejącym 

rowem ulegnie zmniejszeniu z uwagi na przechwycenie części wód opadowych 

dopływających do istniejącego rowu przez zlewnię nr 7 (234 dm3/s). Ilość wód opadowych 

przechwyconych przez zlewnię nr 7 jest większa niż wynosić będzie dodatkowy dopływ ze 

zlewni nr 8 (50 dm3/s), dlatego też nie ma niebezpieczeństwa przepełnienia istniejącego rowu. 

Ze względu na przebieg drogi w większości na terenach pozamiejskich oraz brak na 

analizowanym odcinku terenów wrażliwych, nie planuje się uszczelniania rowów drogowych 

przed odprowadzeniem wód do odbiorników.  Jedynym odcinkiem, na którym przewidziano 

takie rozwiązanie jest fragment projektowanej obwodnicy przecinający dolinę Prądnika 

(Białuchy), gdzie w km ok. 3+925 do km ok. 4+220 zaprojektowano szczelny system 

odwodnienia (rowy uszczelnione). W przypadku wystąpienia poważnej awarii z udziałem 

pojazdu przewożącego węglowodory niebezpieczne i rozlania się substancji poza teren 

szczelnej powierzchni drogi lub po ich przedostaniu się do kanalizacji deszczowej lub 

bezpośrednio do cieków wodnych, niezwłocznie należy powiadomić o tym zdarzeniu Straż 

Pożarną. Szybka reakcja właściwych służb przyczyni się do zminimalizowania ryzyka 

wystąpienia poważnej awarii. Wody opadowe z powierzchni projektowanej inwestycji 

odprowadzane będą do otwartych rowów trawiastych prowadzonych obustronnie wzdłuż 



KLOTOIDA  163 

jezdni, częściowo do ciągów kanalizacji deszczowej przewidzianych w pasie rozdziału 

między jezdniami. Stamtąd zaś do lokalnych odbiorników, po uzyskaniu zezwoleń zarządców 

cieków. Drogi towarzyszące będą zasadniczo odwodnione do projektowanych rowów w ciągu 

drogi obwodowej, a w przypadku ich braku do projektowanej kanalizacji w sposób 

analogiczny jak droga obwodowa. 

Wody opadowe z obiektów ujęte zostaną w system kanalizacji deszczowej a następnie 

odprowadzone do projektowanych rowów lub kanalizacji deszczowej  z których woda 

poprzez projektowane zbiorniki retencyjne zostanie odprowadzona do naturalnych 

odbiorników. 

Przyjęte światło mostu jest większe od obliczonego minimalnego oraz zapewnia 

swobodę przepływu miarodajnego. Projektowany obiekt umożliwia przeprowadzenie wód 

powodziowych, nie powoduje nadmiernego spiętrzenia wody w cieku oraz nadmiernych 

rozmyć koryta.  Spód konstrukcji mostu wyniesiono co najmniej 1m ponad zwierciadło 

spiętrzonej wody miarodajnej. 

 W przypadku odwodnienia drogi do kanalizacji deszczowej wody opadowe 

z powierzchni jezdni odbierane będą poprzez wpusty deszczowe. Zaprojektowano wpusty 

deszczowe z osadnikami i koszami, w których zatrzymywane będą piasek i grubsze frakcje 

zawiesin oraz ciecz lekka (olej, benzyna). Woda z wpustów deszczowych będzie 

odprowadzana za pomocą przykanalików do projektowanych rowów. Taki sposób 

odprowadzania wody przewidziano w rejonie skrzyżowań i węzłów drogowych, na których 

zostały zaprojektowane chodniki i krawężniki. Na łukach poziomych drogi głównej, których 

parametry wymagają zmiany pochylenia poprzecznego jezdni w taki sposób, by wody 

opadowe z jezdni spływały w kierunku pasa rozdziału przewidziano zabudowę betonowych 

korytek odwadniających oraz wpusty deszczowe z osadnikami i przykanalikami włączonymi 

do rowów otwartych. 

 Analizowana inwestycja nie przechodzi przez tzw. tereny wrażliwe. Nie jest 

zlokalizowana na obszarze Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, odbiorników wód 

opadowych pochodzących z odwodnienia drogi nie zalicza się do odbiorników wrażliwych. 

Droga nie przebiega przez tereny stref ochrony ujęć wód.  

Kolejne oddziaływanie związane z eksploatacją obwodnicy miejscowości Zielonki 

związane jest z zimowym utrzymaniem dróg poprzez stosowanie soli (głównie chlorku sodu - 

NaCl) do zwalczania śliskości. Przy systemie odwodnienia drogi nie ma możliwości 

wyeliminowania chlorków, gdyż są związkami, które nie ulegają sorpcji, biodegradacji, czy 

rozpadowi i w całości przedostają się do odbiorników. Dlatego jedynym rozwiązaniem 
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pozwalającym na ochronę wód przed zasoleniem jest racjonalne stosowanie środków do walki 

ze śliskością na drodze. 

 Projektowana inwestycja nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska gruntowo-

wodnego w związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia. Z przeprowadzonych 

analiz wynika, że wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne oraz 

wody powierzchniowe jest porównywalny dla poszczególnych wariantów przebiegu drogi. 

Urządzenia podczyszczające wody deszczowe z jezdni i pasa drogowego będą lokalizowane 

bezpośrednio na wylocie kanalizacji zbierającej zanieczyszczone wody. Jednocześnie należy 

stosować zasadę, aby wód opadowych spływających z przyległego terenu nie wprowadzać do 

urządzeń oczyszczających wody spływające z jezdni i pasa drogowego. 

6.5 Gospodarka odpadami 

6.5.1  Faza realizacji 

W związku z realizacjąplanowanego przedsięwzięcia, w przypadku każdego z wariantów 

realizacji konieczne będzie przeprowadzenie następujących prac: 

− wykonanie wykopów, 

− wykonanie nasypów, 

− rozbiórka obiektów kubaturowych, 

− budowa nowych obiektów mostowych i inżynierskich, 

− przebudowa istniejących sieci infrastruktury technicznej, 

− wycinka drzew oraz krzewów, 

− częściowe usunięcie istniejącej nawierzchni w miejscach włączenia planowanej drogi 

do istniejącego układu komunikacyjnego oraz w miejscu skrzyżowań. 

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji powstawać będą odpady z prac rozbiórkowych 

oraz budowlanych. Wykonawcy robót, jako wytwórcy powstałych odpadów, są zobowiązani 

do przejęcia odpowiedzialności prawnej za wytwarzane odpady oraz do uzyskania decyzji 

dotyczącej gospodarki odpadami na postawie Ustawy z dnia 14 grudnia2012 r.o odpadach 

(Dz. U. 2016, poz. 1987z późn. zm.). Wytwórca odpadów ma prawo do pisemnego 

przekazania odpowiedzialności za ich zagospodarowanie podmiotowi, który posiada decyzje 

w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

Wytworzone odpady powinny być magazynowane w specjalnie wyznaczonych 

i zabezpieczonych miejscach, które pozwolą zminimalizować ich wpływ na środowisko. 

Miejsca te dodatkowo należy usytuować w sposób zapewniający optymalne warunki do 

selektywnego magazynowania oraz transportu odpadów. Gromadzone odpady mogą być 
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przetrzymywane w kontenerach lub pojemnikach, przeznaczonych do tego celu lub 

składowane luzem, w zależności od rodzaju odpadu. Ważne jest, aby ograniczyć kontakt 

odpadu, z gruntem, wodą oraz powietrzem przez np. zastosowanie szczelnych kontenerów 

certyfikowanych, siatek, plandek lub częściowego zadaszenia. Odpady przeznaczone do 

odzysku lub unieszkodliwienia w sposób inny niż składowanie można magazynować przez 

okres 3 lat (przy uzasadnionej konieczności wynikającej z procesów technologicznych lub 

organizacyjnych). Odpady przeznaczone do składowania na składowisku odpadów można 

magazynować w celu zebrania odpowiedniej ilości transportowej, nie dłużej niż przez okres 1 

roku. Nie przewiduje się, aby w trakcie realizacji inwestycji wystąpiły odpady niebezpieczne. 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia2012 r.o odpadach (Dz. U. 2016, poz. 1987 z 

późn. zm.) masy ziemne i skalne usuwane w związku z realizacją inwestycji wraz z ich 

przerabianiem, nie są odpadami (przepisy ustawy o odpadach nie mają do nich zastosowania), 

jeśli decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o pozwoleniu na 

budowę lub zgłoszenie robót budowlanychokreślają warunki i sposób ich zagospodarowania.  

Określone rodzaje odpadów, wytwarzane w fazie realizacji inwestycji można 

zagospodarować w następujący sposób: 

przekazanie podmiotowi uprawnionemu, prowadzącemu działalność w zakresie zbierania, 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na podstawie ww. decyzji, 

wykorzystanie na miejscu wytworzenia w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i 

urządzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 196) i na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na 

prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów, z wyłączeniem sytuacji, w której 

zezwolenie to nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, 

przekazanie osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 

przedsiębiorcami, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10listopada 2015 

r.sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne 

niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 

dopuszczalnych metod ich odzysku  (Dz. U. z 2016 r., poz. 93). 

Część odpadów związana będzie z wyburzeniami budynków, które kolidują z przebiegiem 

planowanej trasy inwestycji. Na obecnym etapie projektowania jest to około 19 budynków. 

Zestawienie rodzajów odpadów, które mogą wystąpić w fazie realizacji inwestycji 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 23.  Faza realizacji - rodzaje przewidzianych odpadów oraz metody ich 

zagospodarowania. 
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Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Źródło Sposób gromadzenia 

Uszczegółowienie prawnie 

dopuszczalnych metod 

zagospodarowania 

odpadów*) 

 
02 01 

03 

Odpadowa masa 

roślinna   

Porządkowanie 

pasa drogowego  

karczowanie 

niskiej 

roślinności, 

zakrzaczeń 

Kontener 

metalowy typu 

MULDA, w 

workach z 

tworzywa 

sztucznego (liście) 

R3 – wykorzystanie w 

przydomowych 

kompostowniach 

R3 – proces 

kompostowania 

pryzmowego lub w 

bioreaktorach 

 
08 01 

11* 

Odpady farb i 

lakierów 

zawierających 

rozpuszczalniki 

organiczne lub inne 

substancje 

niebezpieczne     

Malowanie 

elementów 

infrastruktury, 

pasów ruchu 

Szczelne 

Pojemniki 

metalowe 

D9- Technologia 

przetwarzanie 

odpadów przy 

zastosowaniu 

procesów 

fizykochemicznych w 

celu przygotowania 

ich do dalszego 

unieszkodliwienia 

 15 01 

Odpady 

opakowaniowe 

(włącznie z 

selektywnie 

gromadzonymi 

komunalnymi 

odpadami 

opakowaniowymi)      

Montaż 

elementów 

drobnej 

infrastruktury, 

oświetlenia, 

obsługa placu 

budowy 

Pojemniki z 

tworzywa 

sztucznego, 

kontenery o 

pojemności 10 m3 

R5 – poddanie 

procesowi wydzielenia 

frakcji surowcowych 

w sortowni odpadów 

surowcowych 

R5 – recykling 

 
17 01 

01 

Odpady betonu oraz 

gruz betonowy 

z rozbiórek 

i remontów 

Rozbiórka 

obiektów 

budowlanych, 

Prace budowlane 

Kontener 

metalowy typu 

MULDA lub 

miejsce 

R5 - wypełnianie 

terenów niekorzystnie 

przekształconych, 

R5 - utwardzanie 



KLOTOIDA  167 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Źródło Sposób gromadzenia 

Uszczegółowienie prawnie 

dopuszczalnych metod 

zagospodarowania 

odpadów*) 

 
17 01 

02 
Gruz ceglany 

Rozbiórka 

obiektów 

budowlanych, 

Prace budowlane 

magazynowania 

przeznaczone do 

czasowego 

gromadzenia 

odpadu przed 

wywozem 

pojazdem 

wannowym 

(konieczność 

zastosowania 

ładowarki) 

powierzchni terenów 

(oprócz 17 01 07), 

R5 – budowa wałów 

nasypów kolejowych i 

drogowych, 

podbudów dróg i 

autostrad 

R5 – utwardzanie 

powierzchni, budowa 

fundamentów, 

podsypka pod 

posadzki (po 

rozkruszeniu) 

R5 - wypełnianie 

terenów niekorzystnie 

przekształconych, 

R5 - utwardzanie 

powierzchni terenów 

(oprócz 17 01 07), 

R5 – wykorzystanie 

do porządkowania 

i zabezpieczania przed 

erozją wodną i 

wietrzną skarpy i 

powierzchni korony 

zamkniętego 

składowiska lub jego 

części, 

R5 – budowa wałów 

nasypów kolejowych 

i drogowych, 

podbudów dróg i 

autostrad, rdzeni 

budowli 

hydrotechnicznych i 

obiektów 

 
17 01 

07 

Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu 

ceglanego, 

odpadowych 

     materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 

06 

Rozbiórka 

obiektów 

budowlanych, 

Prace budowlane 

Kontener 

metalowy typu 

MULDA lub 

miejsce 

magazynowania 

przeznaczone do 

czasowego 

gromadzenia 

odpadu przed 

wywozem 

pojazdem 

wannowym 

(konieczność 

zastosowania 

ładowarki) 

 
17 01 

81 

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg                                     

Rozbiórka i 

przebudowa 

istniejących dróg , 

Rozbiórka 

obiektów 

budowlanych, 

Prace budowlane 

Kontener 

metalowy typu 

MULDA lub 

miejsce 

magazynowania 

przeznaczone do 

czasowego 
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Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Źródło Sposób gromadzenia 

Uszczegółowienie prawnie 

dopuszczalnych metod 

zagospodarowania 

odpadów*) 

gromadzenia 

odpadu przed 

wywozem 

pojazdem 

wannowym 

(konieczność 

zastosowania 

ładowarki) 

budowlanych, 

wykładzin czasz 

osadników, 

R5 – poddanie 

procesowi sortowania 

na instalacji 

mechanicznego 

wydzielania 

surowcowych frakcji 

gruzowych 

 
 

17 02 

01 
Drewno 

Rozbiórka 

obiektów 

budowlanych, 

Prace budowlane 

Kontener 

metalowy typu 

MULDA lub 

metalowe o poj. 

10, 20, 30 m3 

R1 – wykorzystanie 

jako paliwo 

R3 –wykonywanie 

drobnych napraw i 

konserwacji lub jako 

materiał budowlany 

R3– wykonywanie 
drobnych napraw 

i konserwacji, 
R3 – wykorzystanie 

do produkcji palet 

drewnianych, 

R3 - produkcja paliwa 

alternatywnego 

w instalacji 

przetwarzania 

odpadów 

 
17 02 

02 
Szkło 

Rozbiórka 

obiektów 

budowlanych, 

Prace budowlane 

Kontener 

metalowy typu 

MULDA lub 

metalowe o poj. 

10, 20, 30 m3 

R5 – poddanie 

procesowi wydzielenia 

frakcji 
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Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Źródło Sposób gromadzenia 

Uszczegółowienie prawnie 

dopuszczalnych metod 

zagospodarowania 

odpadów*) 

 surowcowych w 

sortowni odpadów 

surowcowych 

R5 – recykling 

 
17 02 

03 
Tworzywa sztuczne 

Rozbiórka 

obiektów 

budowlanych, 

Prace budowlane 

Kontener 

metalowy typu 

MULDA lub 

metalowe o poj. 

10, 20, 30 m3 

R5 – poddanie 

procesowi wydzielenia 

frakcji surowcowych 

w sortowni odpadów 

surowcowych 

R5 – recykling 

 
17 03 

01* 

Mieszanki 

bitumiczne 

zawierające smołę 

Rozbiórka 

nawierzchni 

drogowych Kontener 

metalowy typu 

MULDA 

D5 –

unieszkodliwianie 

przez składowanie 
 

17 03 

02 

Mieszanki 

bitumiczne inne niż 

wymienione w 17 03 

01              

Rozbiórka 

nawierzchni 

drogowych 

 
 

17 04 

05 
Żelazo i stal 

Rozbiórka 

obiektów 

budowlanych, 

Prace budowlane 

Kontener 

metalowy typu 

MULDA 

R4 – wykonywanie 

drobnych napraw 

i konserwacji 

R5 – poddanie 

procesowi wydzielenia 

frakcji surowcowych 

w sortowni odpadów 

surowcowych 

R4  - recykling 

materiałowy 

 
17 04 

11 

Kable inne niż 

wymienione w 17 05 

03 

Rozbiórka 

obiektów 

budowlanych, 

Kontener 

metalowy typu 

MULDA 

R5 – wykonywanie 

drobnych napraw 

i konserwacji 
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Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Źródło Sposób gromadzenia 

Uszczegółowienie prawnie 

dopuszczalnych metod 

zagospodarowania 

odpadów*) 

Prace budowlane 

 
 

17 05 

04 

Gleba i ziemia, w 

tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 

05 03 

Przygotowanie 

terenu pod 

budowę 

elementów 

infrastruktury 

Kontener 

metalowy typu 

MULDA lub 

miejsce 

magazynowania 

przeznaczone do 

czasowego 

gromadzenia 

odpadu przed 

wywozem 

pojazdem 

wannowym 

(konieczność 

zastosowania 

ładowarki) 

R10 – wypełnianie 

terenów niekorzystnie 

przekształconych, 

R10 – utwardzanie 

powierzchni terenów, 

R10 – 

wykorzystywanie do 

utwardzania 

powierzchni po 

rozkruszeniu 

R10 – wykorzystanie 

do rekultywacji 

biologicznej 

zamkniętego 

składowiska lub jego 

części 

 
 

17 05 

06 

Urobek z pogłębiania 

inny niż wymieniony 

w 17 05 05 

Przygotowanie 

terenu pod 

budowę 

elementów 

infrastruktury  

Kontener 

metalowy typu 

MULDA lub 

miejsce 

magazynowania 

przeznaczone do 

czasowego 

gromadzenia 

odpadu przed 

wywozem 

pojazdem 

wannowym 

(konieczność 

zastosowania 

ładowarki) 

R10 – 

wykorzystywanie do 

utwardzania 

powierzchni 

R10 – wykorzystanie 

do rekultywacji 

biologicznej 

zamkniętego 

składowiska lub jego 

części 

 
17 06 

04 

Materiały izolacyjne 

– inne niż 

wymienione w 17 06 

01 i 17 06 03 

Rozbiórka 

obiektów 

budowlanych, 

Prace budowlane 

Kontener 

metalowy typu 

MULDA lub z 

tworzywa 

D5 –

unieszkodliwianie 

przez składowanie 
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Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Źródło Sposób gromadzenia 

Uszczegółowienie prawnie 

dopuszczalnych metod 

zagospodarowania 

odpadów*) 

sztucznego o poj. 

10, 20, 30 m3 

 
17 09 

04 

Zmieszane odpady 

z budowy, remontów 

i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 

01, 17 09 02 i 17 09 

03 

Rozbiórka 

obiektów 

budowlanych, 

Prace budowlane 

Kontener 

metalowy typu 

MULDA 

R11 – poddanie 

procesowi sortowania 

na instalacji 

mechanicznego 

wydzielania 

surowcowych frakcji 

gruzowych 

 
 

20 02 

01 

Odpady ulegające 

biodegradacji 

Porządkowanie 

terenu pod prace 

ziemne 

(karczowanie 

niskiej 

roślinności, 

wycinka drzew) 

Kontener 

metalowy typu 

MULDA, w 

workach 

z tworzywa 

sztucznego (liście) 

R3 – wykorzystanie w 

przydomowych 

kompostowniach 

R3 – proces 

kompostowania 

pryzmowego lub w 

bioreaktorach 

 
20 03 

01 

Nie segregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne **) 

Działalność 

bytowa 

wykonawców 

prac 

Zgodnie z 

Regulaminem 

utrzymania 

czystości 

i porządku na 

terenie gminy 

uchwalonym na 

podstawie art. 4 

ustawy z dnia 13 

września 1996 r o 

utrzymaniu 

czystości i 

porządku w  

gminach (Dz. U. 

Nr 132 poz. 622 z 

późn. zm.) 

R11 – proces 

sortowania odpadów 

w sortowni odpadów 

komunalnych 
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Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Źródło Sposób gromadzenia 

Uszczegółowienie prawnie 

dopuszczalnych metod 

zagospodarowania 

odpadów*) 

 
20 03 

04 

Szlamy ze 

zbiorników 

bezodpływowych, 

służących do 

gromadzenia 

nieczystości, nie 

zaliczanych do 

odpadów 

niebezpiecznych oraz 

odpady komunalne  

Działalność 

bytowa 

wykonawców 

prac 

Gromadzenie w 

zbiorniku 

kolektora, odbiór 

przez jednostkę 

asenizacyjną 

D9 – technologia 

przetwarzanie 

odpadów przy 

zastosowaniu  

procesów fizyko-

chemicznych w celu 

przygotowania ich do 

dalszego 

unieszkodliwienia 

 

 6.5.2  Faza eksploatacji 

Odpady powstające w fazie eksploatacji będą pochodziły od jej użytkowników. Ich ilość w 

otoczeniu zależy w głównej mierze od podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie 

porządku i czystości w pasie drogowym, ale także od poziomu edukacji ekologicznej 

użytkowników drogi. Głównie będą to typowe odpady komunalne powstające w wyniku 

użytkowania drogi, oraz odpady związanie z eksploatacją urządzeń infrastruktury drogowej. 

Oddziaływanie wszystkich wymienionych poniżej odpadów na środowisko będzie niewielkie. 

Powstają one w pasie drogowym (głównie na powierzchni uszczelnionej drogi) i są łatwe do 

usunięcia, a następnie zutylizowania lub ponownego wykorzystania. 

 Minimalizacja ilości wytwarzania odpadów sprowadza się głównie do zachowania 

odpowiedniej organizacji w zakresie usuwania odpadów oraz spełniania wymagań prawnych. 

Odpady będą usuwane przez służby świadczące usługi w zakresie utrzymania czystości na 

drogach. 

Na etapie eksploatacji analizowanej drogi będą powstawać grupy odpadów, które 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 24. Faza eksploatacji - rodzaje odpadów przewidzianych oraz metody ich 

zagospodarowania. 

Lp. 
Kod 

odpadu 

Rodzaj 

odpadu 
Źródło 

Sposób 

gromadzenia 

Uszczegółowienie prawnie 

dopuszczalnych metod 

zagospodarowania odpadów*) 



KLOTOIDA  173 

Lp. 
Kod 

odpadu 

Rodzaj 

odpadu 
Źródło 

Sposób 

gromadzenia 

Uszczegółowienie prawnie 

dopuszczalnych metod 

zagospodarowania odpadów*) 

1 08 01 11* 

Odpady farb i 

lakierów 

zawierających 

rozpuszczalniki 

organiczne lub inne 

substancje 

niebezpieczne                                                              

Malowanie pasów 

drogowych, 

konserwacja 

obiektów i 

urządzeń 

infrastruktury 

Pojemniki metalowe 

D9- Technologia przetwarzanie odpadów 

przy zastosowaniu procesów 

fizykochemicznych w celu przygotowania 

ich do dalszego unieszkodliwienia 

2 16 02 13* 

Zużyte urządzenia 

zawierające 

niebezpieczne 

elementy inne  

      niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 

12   

Urządzenia 

systemu 

oświetleniowego 

drogi 

Bezpośredni odbiór przez 

SERWIS 

R5 – proces przetwarzania odpadów, w celu 

przygotowani ich do odzysku, w tym do 

recyklingu 

(demontaż) 

3 16 02 14 

Zużyte urządzenia 

inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 

13 

Urządzenia 

systemu 

oświetleniowego 

drogi 

Bezpośredni odbiór przez 

SERWIS 

R5 – proces przetwarzania odpadów, w celu 

przygotowani ich do odzysku, w tym do 

recyklingu 

(demontaż) 

4 16 02 15* 

Niebezpieczne 

elementy lub części 

składowe usunięte ze 

zużytych  

urządzeń                                      

Urządzenia 

systemu 

oświetleniowego 

drogi 

Bezpośredni odbiór przez 

SERWIS 

R5 – proces przetwarzania odpadów, w celu 

przygotowani ich do odzysku, w tym do 

recyklingu 

(demontaż) 

5 16 02 16 

Elementy usunięte 

ze zużytych 

urządzeń inne niż 

wymienione 

      w 16 02 15,  

które powinny być 

gromadzone 

iokresowo 

przekazywane 

wyspecjalizowanym 

firmom 

Urządzenia 

systemu 

oświetleniowego 

drogi 

Bezpośredni odbiór przez 

SERWIS 

R5 – proces przetwarzania odpadów, w celu 

przygotowani ich do odzysku, w tym do 

recyklingu 

(demontaż) 

6 16 81 01* 

Odpady wykazujące 

właściwości 

niebezpieczne 
Wypadek drogowy 

Bezpośredni odbiór przez 

SERWIS 

Procesy unieszkodliwiania odpadów (D1-

D15) 

R3 – wykorzystanie w przydomowych 

kompostowniach 7 16 81 02 

Odpady inne niż 

wymienione w 16 81 

01 
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Lp. 
Kod 

odpadu 

Rodzaj 

odpadu 
Źródło 

Sposób 

gromadzenia 

Uszczegółowienie prawnie 

dopuszczalnych metod 

zagospodarowania odpadów*) 

 17 01 81 
Odpady z remontów 

i przebudowy dróg 
Remonty drogi 

Kontener metalowy typu 

MULDA lub miejsce 

magazynowania 

przeznaczone do czasowego 

gromadzenia odpadu przed 

wywozem pojazdem 

wannowym (konieczność 

zastosowania ładowarki) 

D5 –unieszkodliwianie przez składowanie 

8 20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 

Prace porządkowe 

(skarpy, pobocza) 

Kontener metalowy typu 

MULDA, worki z tworzywa 

sztucznego 

R3 – proces kompostowania pryzmowego 

lub w bioreaktorach 

9 20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne  

Działalność bytowa 

użytkowników 

drogi 

Zgodnie z Regulaminem 

utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy 

uchwalonym na podstawie 

art. 4 ustawy z dnia 13 

września 1996 r 

o utrzymaniu czystości i 

porządku w  gminach (Dz. 

U. Nr 132 poz. 622 z późn. 

zm.) 

R11 – proces sortowania odpadów 

w sortowni odpadów komunalnych 

10 20 03 06 

Odpady ze 

studzienek 

kanalizacyjnych 

odpady z 

okresowego 

czyszczenia części 

osadczych 

wpustów ulicznych 

i osadników 

Kontener metalowy typu 

MULDA, w workach z 

tworzywa sztucznego 

R3 – proces kompostowania pryzmowego 

lub w bioreaktorach 

11 20 03 99 

Odpady komunalne 

niewymienione w 

innych podgrupach 

odpady powstające 

w wyniku 

okresowego 

czyszczenia rowów 

odwadniających 

Kontener metalowy typu 

MULDA, 

R3 – proces kompostowania pryzmowego 

lub w bioreaktorach 

 

6.6  Powierzchnia ziemi i gleby 

6.6.1  Faza realizacji 

 Na etapie budowy obwodnicy największy wpływ inwestycji na środowisko związany 

będzie z trwałym zajęciem pasa terenu pod projektowane jezdnie oraz okresowe 

zagospodarowanie obszaru w jego sąsiedztwie pod zaplecze techniczne i bazę materiałową. 

W związku z pracą ciężkiego sprzętu dojdzie do zniszczenia struktury (ubicia) i pogorszenia 

właściwości fizycznych gleby (zmniejszenia ilości powietrza glebowego, zaburzenia 

stosunków wodnych), a w przypadku wykonywania robót ziemnych (formowania nasypów) 
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wymieszania masy glebowej z różnych poziomów. Po pewnym czasie, zależnym od 

odporności gleby na degradację, może jednak nastąpić naturalna odbudowa jej struktury. 

Poza zmianami fizycznymi na obszarach przyległym do pasa jezdni gleby ulegną 

zanieczyszczeniu materiałami budowlanymi (cementem, asfaltem), a w przypadku nie 

utrzymania odpowiedniego reżimu technologicznego może dojść również do skażenia gruntu 

(a pośrednio lub bezpośrednio również do zanieczyszczenia wód) wyciekami paliw z maszyn 

budowlanych. Przy właściwym zabezpieczeniu miejsca robót i odpowiedniej organizacji 

pracy prawdopodobieństwo takiego zdarzenia można jednak uznać za niewielkie. 

6.6.2  Faza eksploatacji 

W trakcie użytkowania drogi nie należy spodziewać się wystąpienia zmian ukształtowania 

powierzchni ziemi. 

Najpoważniejszym zagrożeniem w trakcie eksploatacji obwodnicy w odniesieniu do 

powierzchni ziemi jest zanieczyszczenie gleb (gruntu) przez substancje przenoszone z drogi 

wraz z powietrzem oraz wodami spływającymi z nawierzchni. 

Grunty zanieczyszczane są składnikami spalin samochodowych (m.in. tlenkami azotu i siarki, 

metalami ciężkimi), a także pyłami powstającymi w związku z ruchem pojazdów (tzw. emisja 

wtórna), zużyciem nawierzchni, ścieraniem opon i innych części pojazdów. Istotnym źródłem 

zanieczyszczeń są również środki chemiczne stosowane do zimowego utrzymania dróg, w 

skład których wchodzi piasek zmieszany z NaCl, CaCl2 lub MgCl2. Niewłaściwe stosowanie 

soli (w dużych ilościach) powoduje uwalnianie jonów chlorkowych do wód roztopowych 

i zasolenie gleb. Skutkiem takiego naruszenia równowagi jonowej jest ograniczenie funkcji 

produkcyjnej i siedliskowej gleby, czego przejawem jest obumieranie roślinności oraz 

zjawisko suszy fizjologicznej. 

Wysokość, jak i do pewnego stopnia rozkład przestrzenny, zanieczyszczeń gruntu jest funkcją 

natężenia ruchu, czyli ilości przejeżdżających drogą pojazdów – im więcej pojazdów, tym 

więcej powstających zanieczyszczeń. Rozkład przestrzenny zanieczyszczeń zależy 

dodatkowo od licznych uwarunkowań, tj.: 

− sytuacji anemologicznej, 

− wilgotności powietrza, ilości i rodzaju opadów, 

− stanu technicznego pojazdów. 

Zagrożenie dla powierzchni ziemi może również stanowić poważna awaria drogowa 

z udziałem np. pojazdów do przewożenia substancji niebezpiecznych, podczas której istnieje 

możliwość skażenia toksynami przydrożnych gruntów. 
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6.7  Klimat 

6.7.1  Faza realizacji 

Podczas realizacji inwestycji wpływ przedsięwzięcia na klimat będzie niewielki i ograniczy 

się jedynie do terenu przeznaczonego pod nową drogę. W omawianej fazie możliwa jest 

zmiana topoklimatu związana z wycinką drzew, krzewów, zmianą rzeźby terenu i stosunków 

wodnych na danym obszarze. Są to zmiany nieodwracalne. W wyniku ww. procesów może 

nastąpić zmiana wilgotności gleby, wilgotności powietrza, nasłonecznienia, temperatury 

gleby i temperatury powietrza w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Planowane wycinki drzew i 

krzewów obejmują bardzo małe powierzchnie, większa część wariantów prowadzona jest w 

terenie otwartym, w związku z czym nie należy spodziewać się opisanych zmian. 

Ponadto prace związane z budową projektowanej inwestycji będą się wiązały z emisją gazów 

cieplarnianych spowodowaną emisją z silników maszyn. 

6.7.2  Faza eksploatacji 

Oddziaływanie drogi na klimat w okresie eksploatacji będzie nieznaczne i związane z dwoma 

elementami. Pierwszym jest oddziaływanie na lokalny mikroklimat, natomiast drugim 

oddziaływanie w zakresie emisji gazów cieplarnianychNa etapie eksploatacji wystąpią 

jedynie niewielkie wahania mikroklimatu polegające m.in. na: 

− podwyższeniu temperatury przy powierzchni gruntu (ciemny asfalt ma mniejsze 

albedo niż naturalna roślinność, dlatego bardziej się nagrzewa), 

− zmniejszeniu wilgotności przy gruncie (woda łatwiej będzie parowała z gładkiej, 

cieplejszej powierzchni oraz nie będzie zatrzymywana przez roślinność). 

Nie przewiduje się wycinki powierzchni leśnych ani większych kompleksów drzewostanów, 

w związku z czym wpływ na bilans pochłaniania dwutlenku węgla będzie nieznaczny. 

Emisja gazów cieplarnianych będzie pochodzić ze spalania paliw w silnikach spalinowych 

przejeżdżających pojazdów. Podczas spalania powstaje tlenek i dwutlenek węgla oraz tlenki 

azotu. Wykonane obliczenia nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych norm w tym zakresie. 

Globalnie wpłynie to nieznacznie na całkowity bilans emisji tych gazów. Ponadto 

usprawnienie ruchu na tym odcinku będzie skutkowało skróceniem czasu przejazdu, co 

przyczyni się do redukcji emisji tych gazów i wpłynie pozytywnie na całkowity bilans emisji. 

Emisja gazów cieplarnianych z ruchu pojazdów zależy od następujących czynników: 

Gęstości paliwa *kg/l+ - potrzebnej do wyliczenia masy zużytego paliwa. Wynosi ona 

odpowiednio: 

•dla benzyny 0,75 kg/l; 
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•dla oleju napędowego 0,83 kg/l; 

•dla LPG 0,5 kg/l. 

Wartości opałowej paliwa *MJ/kg+- ilość ciepła jaką otrzymuje się przy spalaniu całkowitym 

i zupełnym jednostki ilości paliwa w stałej objętości. Przyjmuje się  następujące wartości: 

•dla benzyny 44,75 MJ/kg; 

•dla oleju napędowego 43,38 MJ/kg; 

•dla LPG 46,15 MJ/kg. 

Dane te pochodzą z krajowego raportu inwentaryzacji emisji IPCC 2003 „Wartości opałowe i 

wskaźniki emisji CO2”. 

Współczynnik emisji *kg/GJ+ - potrzebny do obliczenia całkowitej emisji gazów 

cieplarnianych pochodzących z sektora transportu. Wyliczone współczynniki emisji podano 

w opracowaniach KOBIZE – Krajowych  raportach inwentaryzacji emisji. 

Dokonano ogólnego szacunku emisji gazów cieplarnianych przeliczając emisję CH4 i N2O na 

ekwiwalenty CO2, gdzie: 1 tona CH4 odpowiada 21 tonom CO2 i 1 tona N2O odpowiada 310 

tonom CO2. Z uwagi na trudności w określeniu zużycia paliwa na analizowanym odcinku 

oraz określenia rodzaju paliwa w pojazdach (benzyna/olej napędowy) obliczenia wskazują 

tylko tendencję zmian emisji gazów cieplarnianych. Na podstawie tych szacunków można 

stwierdzić, iż emisje CO2 rosną proporcjonalnie do zwiększonego ruchu pojazdów na 

analizowanym odcinku. Proporcje te są zmienne w zależności od udziału typów pojazdów 

(osobowe, ciężarowe, autobusy). Tendencje te mogą się także zmienić w przyszłości 

w zależności od upowszechniania się pojazdów elektrycznych lub o napędzie hybrydowym. 

Emisje CH4  i N2O są stosunkowo niewielkie w porównaniu do emisji CO2. 

Innym aspektem w zakresie zmian klimatycznych jest wpływ zmieniającego się klimatu na 

stan i funkcjonowanie inwestycji drogowej. Jedną z ważniejszych konsekwencji zmian 

klimatu będzie coraz częstsze występowanie i większy zakres zdarzeń ekstremalnych, takich 

jak powodzie, susze, burze, nawalne deszcze i fale upałów. Zmiany klimatu mogą nieść za 

sobą także inne zagrożenia m. in. takie jak osuwiska. Przy projektowaniu przedmiotowej 

inwestycji uwzględniono opad deszczów nawalnych oraz maksymalne przepływy na rzece 

Białusze (Prądniku). Do wykonania nawierzchni jezdni wybrano także odpowiednią 

mieszankę bitumiczną, nie ulegająca przekształceniom wskutek wysokich temperatur. 

Zredukowano także do niezbędnego minimum ilość powierzchni utwardzonych na rzecz 

powierzchni naturalnych i seminaturalnych w celu optymalizacji właściwości radiacyjnych 

przekształcanego terenu (mniejsza pojemność cieplna obszarów nie w pełni 

zantropogenizowanych). 



KLOTOIDA  178 

6.8  Krajobraz 

Według Konwencji Krajobrazowej krajobrazem jest „obszar, postrzegany przez ludzi, którego 

charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich”. 

Definicja, ta w przeciwieństwie do zawartej w ustawie o ochronie przyrody, w myśl której 

przez walory krajobrazowe rozumie się „wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe 

obszaru oraz związane z nimi rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez 

siły przyrody lub działalność człowieka”, podkreśla zależność pomiędzy krajobrazem, 

a postrzegającymi go ludźmi. Na wartość krajobrazu wpływają, zatem jego walory 

ekologiczne (przyrodnicze), estetyczne i kulturowe. 

6.8.1  Faza realizacji 

W czasie realizacji inwestycji wszystkie prace budowlane będą związane z zastosowaniem 

specjalistycznych maszyn oraz pojazdów ciężkich a także przemieszczaniem mas ziemi i 

materiału do budowy dróg, który może być czasowo składowany w niewielkich hałdach. 

Może to wpłynąć negatywnie na walory widokowe, estetyczne otaczającego 

krajobrazu.Zjawisko to będzie jednak czasowe i ustanie wraz z zakończeniem prac 

budowlanych oraz po właściwie przeprowadzonym zagospodarowaniu i rekultywacji terenu. 

6.8.2  Faza eksploatacji 

W niniejszym rozdziale rozpatrzono jedynie wpływ projektowanej inwestycji na walory 

estetyczne i widokowe krajobrazu. Oddziaływanie na walory przyrodnicze  i kulturowe 

zostało omówione w odrębnych rozdziałach. 

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy Zielonek wpłynie 

w istotny sposób na krajobraz omawianego obszaru, gdyż przebieg planowanej trasy 

zaproponowany został, w przypadku wszystkich wariantów wytyczony w nowej lokalizacji.  

Krajobraz terenów, na których zlokalizowana jest projektowana inwestycja w większości jest 

typem krajobrazu kulturowego. Dominują tu obszary rolnicze, w których pomimo 

prowadzonej gospodarki człowieka równowaga biologiczna nie została całkowicie 

zniszczona. Trasa przebiega głównie przez otwarte tereny pól oraz obszary nieużytków, 

porośnięte kępami drzew oraz krzewów. W przypadku wszystkich wariantów na obszarach, 

w których inwestycja zbliża się do terenów zabudowanych, krajobraz zdominowany jest przez 

zabudowę jednorodzinną. Jedynie w początkowym odcinku na obszarze miasta Krakowa 

znajduje się zabudowa wielorodzinna. 

Trasa we wszystkich trzech wariantach przebiega częściowo na wzniesieniu (środkowy 

odcinek projektowanej trasy). Najdłuższy odcinek przebiegający w ten sposób projektowany 
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jest dla wariantu 3, mniejsze odcinku dla wariantu 1 i 2. W początkowych i końcowych 

odcinkach przebieg trasy wyznaczono na terenach obniżonych w stosunku do otaczającego 

terenu. Może to spowodować zakłócenie widoczności panoram zarówno z terenów wyżej jak 

i niżej położonych. Zakłócenie panoram należy rozpatrywać w kontekście ciągów 

komunikacyjnych, z których są one widoczne. Należą do nich m. in. drogi oraz szlaki 

turystyczne. W kontekście analizowanej inwestycji za takie należy uznać DW 794 oraz drogę 

łączącą Pękowice z Zielonkami, a także szlak turystyczny – Szlak Orlich 

Gniazd.W analizowanym przypadku może dojść do zakłócenia otwartej panoramy na 

Kraków, jednak dotyczy to tylko wariantu 3. 

Elementem infrastruktury drogowej, mającym duży wpływ na percepcję krajobrazu, będą 

ekrany dźwiękochłonne. Ich wygląd jest ważny zarówno dla kierowców, jak i mieszkańców, 

których mają chronić przed hałasem. Ekrany przeciwdźwiękowe ze względu na swoją 

wysokość są widoczne z daleka zamykając perspektywę na dalszy krajobraz. Ważne jest 

zatem, z czego są wykonane, w jakiej kolorystyce oraz w jaki sposób wkomponuje się je 

w krajobraz. Odpowiedni dobór ekranów jest szczególnie istotny na terenach zabudowanych, 

ze względu na zminimalizowanie efektu odgrodzenia widokowego. Istotny jest dobór 

kolorystyki pozwalającej w możliwie najmniej kontrastujący z otoczeniem sposób 

wkomponować te budowle do otoczenia. W miarę możliwości należy należy stosować osłonę 

biologiczną ekranów (stosowanie pnączy) lub stosować ekrany typu „zielona ściana”. 

6.9  Zdrowie i życie ludzi 

6.9.1  Faza realizacji 

Przy niewłaściwej organizacji robót oraz przy użyciu nieodpowiedniego sprzętu może dojść 

podczas realizacji inwestycji do zagrożenia życia i zdrowia ludzi. Przy zachowaniu przepisów 

BHP prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest jednak niewielkie. 

Najbardziej odczuwalnymi uciążliwościami dla mieszkańców terenów sąsiadujących 

z placem budowy będą zmiany klimatu akustycznego oraz drgania podłoża. Czas trwania oraz 

zasięg oddziaływania w znacznej mierze zależny będzie od sposobu przeprowadzenia 

planowanych prac. 

6.9.2  Faza eksploatacji 

Na bezpieczeństwo ruchu drogowego (BDR) ma wpływ wiele czynników, takich jak: 

natężenie ruchu, geometria drogi, widoczność, występowanie kolizyjnych skrzyżowań. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu budowa obwodnicy znacząco poprawi sytuację na 

drogach w rejonie inwestycji – nastąpi spadek liczby wypadków i ofiar. Jest to spowodowane 
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głównie przejęciem przez obwodnicę znacznej części ruchu z istniejących połączeń 

drogowych. Do pozytywnych cech wpływających na bezpieczeństwo można również 

zaliczyć: redukcję do minimum konfliktów z ruchem pieszym oraz wyrównanie prędkości 

miarodajnych pojazdów poruszających się po obwodnicy. Odrębną kwestią pozostaje 

charakter wypadków, który na obwodnicy, z uwagi na większe prędkości może mieć 

poważniejsze skutki niż na istniejących odcinkach. Wskazane jest, więc wykonanie rozwiązań 

z jednej strony poprawiających komfort podróżowania (minimalizacja strat czasu, wyższa 

prędkość podróży) natomiast z drugiej – spełniających w jak największym stopniu wymogi 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Do zalet wykonania obwodnicy niewątpliwie można zaliczyć również zmniejszenie 

zagrożenia wypadkowego na analizowanych odcinkach z uwagi na redukcję głównego 

czynnika odpowiadającego za wypadki, czyli natężenia ruchu. 

Podsumowując, projektowana obwodnica ma za zadanie korzystnie wpłynąć na poprawę 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez: 

− przeniesienie znacznej ilości pojazdów na obwodnicę,  

− wyeliminowanie z obrębu drogi niechronionych uczestników ruchu, 

− ograniczenie dostępności do drogi (dostępność tylko w węzłach),  

− ze względu na parametry techniczne nowo projektowanej drogi, zapewniające większy 

komfort jazdy, a tym samym wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród użytkowników, 

− odpowiednią infrastrukturę drogową wpływającą na poczucie bezpieczeństwa, 

− odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome. 

6.10 Fauna i flora 

6.10.1  Faza realizacji 

Planowana inwestycja przebiega w większości obszaru przez grunty rolne - orne i łąkowe 

nieprzedstawiające dużej wartości przyrodniczej.  

Na etapie realizacji dojdzie do zniszczeni lub trwałego przekształcenia szaty roślinnej, 

wskutek przekształcenia powierzchni ziemi i wzniesienia konstrukcji budowlanej drogi. 

Szczegółowa analiza walorów przyrodniczych pozwala na wyciągnięcie bardziej 

precyzyjnych wniosków i wskazanie wariantu najmniej uciążliwego dla środowiska 

przyrodniczego tego obszaru. W największym stopniu w walory przyrodnicze ingeruje 

wariant 3, który na niewielkich odcinkach przebiega przez kompleksy leśne, głównie 

w obrębie ich stref ekotonowych. W dużo mniejszym stopniu czyni to wariant 1 i 2. 

W przypadku realizacji wszystkich wariantów niezbędna będzie wycinka drzew i krzewów. 
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Jak wskazano w rozdziale dotyczącym opisu środowiska przyrodniczego nie są to gatunki ani 

siedliska szczególnie cenne.  Największa ilość usuwanych drzew i krzewów przewidziana jest 

dla wariantu 3, najmniejsza odpowiednio dla wariantu 2 i 1. 

Przeprowadzona inwentaryzacja nie wykazała istotnych siedlisk ptaków w rejonie inwestycji. 

W fazie realizacji przedsięwzięcia może dochodzić do płoszenia przelatujących lub 

odpoczywających ptaków przez ciężki sprzęt, w otoczeniu realizacji inwestycji. Szczegółowy 

opis oddziaływania umieszczony został w rozdziale charakteryzującym warunki przyrodnicze. 

6.10.2 Faza eksploatacji 

Oddziaływanie na etapie eksploatacji będzie związane głównie z zajętością terenu, 

fragmentacją oraz generowaniem efektu barierowego. Tereny w granicach projektowanego 

pasa drogowego nie będą w przyszłości stanowiłysiedlisk roślin i zwierząt. Droga będzie 

również rozcinać jednorodne obecnie płaty terenu na mniejsze fragmenty, a przy tym będzie 

stanowić barierę znacznie utrudniającą łączność ekologiczną pomiędzy fragmentami, 

leżącymi po przeciwnym stronach drogi (dotyczy to zwłaszcza przemieszczania się zwierząt). 

Jednakże w obszarze oddziaływania inwestycji nie stwierdzono siedlisk ani miejsc bytowania 

ssaków, a także korytarzy ekologicznych, którymi te zwierzęta mogłyby się 

poruszać.Szczegółowy opis oddziaływania umieszczony został w rozdziale 

charakteryzującym warunki przyrodnicze. 

6.11 Obszary chronione 

Obszary Natura 2000 i parki narodowe 

W pobliżu projektowanej inwestycji nie znajdują się obszary Natura 2000. Najbliższy taki 

obszar – PLH 120004 Dolina Prądnika- znajduje się w odległości ok. 8 km od planowanej 

drogi. Obszar Natura 2000 - PLH 120005 Dolinki Jurajskie położony jest w odległości ok. 9 

km od planowanej inwestycji. Odległość planowanych wariantów tras do granic Ojcowskiego 

Parku Narodowego wynosi 6 km. Planowane przedsięwzięcie w żaden sposób nie będzie 

oddziaływać na wskazane formy ochrony przyrody. 

Rezerwaty przyrody 

 Na omawianym terenie nie istnieją obszary rezerwatówprzyrody. Najbliżej inwestycji 

położone są rezerwaty Skała Kmity (około 6,5 km) oraz Dolina Kluczwody (około 6 km).  

 Planowana obwodnica nie wpłynie w żaden sposób na walory rezerwatów.  

Parki Krajobrazowe 

 Projektowane warianty przecinają obszar Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. 

Jednak nie wpływają bezpośrednio na przedmiot jego ochrony. Zgodnie z Uchwałą nr 
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XV/247/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 

Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. nr 583, 

poz. 6624) do celów ochrony Parku należą: 

1) ochrona wartości przyrodniczych: 

a) zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej;  

b) ochrona naturalnej różnorodności florystycznej i faunistycznej;  

c) zachowanie naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem roślinności kserotermicznej, torfowiskowej oraz wilgotnych łąk;  

d) zachowanie korytarzy ekologicznych;  

2) ochrona wartości historycznych i kulturowych:  

a) ochrona tradycyjnych form zabudowy i zespołów wiejskich oraz podmiejskich; 

b) współdziałanie w zakresie ochrony obiektów zabytkowych i ich otoczenia; 

3) ochrona walorów krajobrazowych: 

a) zachowanie otwartych terenów krajobrazów jurajskich; 

b) ochrona przed przekształceniem terenów wyróżniających się walorami estetyczno-

widokowymi; 

4) społeczne cele ochrony: 

a) racjonalna gospodarka przestrzenią, hamowanie presji urbanizacyjnej; 

b) promowanie i rozwijanie funkcji zgodnych z uwarunkowaniami środowiska, w tym 

szczególnie turystyki, wypoczynku i edukacji.  

Projektowana inwestycja nie sprzeciwia się bezpośrednio celom ochrony, bowiem nie 

degraduje i nie przekształca elementów przyrody ożywionej oraz obiektów o szczególnym 

znaczeniu historycznym i kulturowym. Częściowo ingeruje w otwarty krajobraz, jednak na 

tym odcinku nie przedstawia on wysokich walorów. Zastosowanie środków minimalizujących 

w postaci nasadzeń zieleni spowoduje wkomponowanie projektowanej inwestycji 

w otaczający krajobraz. Przeprowadzona analiza widoczności wykazała, iż realizacja 

projektowanej inwestycji nie wpłynie znacząco na przesłonienie panoram widokowych. 

Głównym przedmiotem ochrony Parku są jurajskie doliny, chronione dodatkowo w formie 

rezerwatów przyrody. Projektowana inwestycja nie ingeruje w formy przyrody nieożywionej, 

jak również nie niszczy siedlisk chronionych na mocy przepisów o ochronie przyrody.  

Realizacja inwestycji będzie wykonana jako cel publiczny, dla którego w świetle ustawy 

o ochronie przyrody nie obowiązują zakazy i nakazy ustanowione dla obszaru parków 

krajobrazowych. 
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 Planowana obwodnica będzie realizowana głownie na terenach rolniczych ze 

znacznym udziałem zabudowy. Są to krajobrazy o niewielkich walorach przyrodniczych 

i widokowych. Również sama inwestycja nie będzie stanowić istotnej dominanty 

krajobrazowej. Częściowo będzie realizowana na terenach bliskich zabudowie, czyli 

zdegradowanych i słabo eksponujących się w krajobrazie. 

6.12 Dobra materialne 

 Realizacja inwestycji w każdym wariancie wymagać będzie zajęcia terenu, w tym 

działek prywatnych (głównie pól uprawnych). Na podstawie wstępnego rozpoznania można 

stwierdzić, że pod względem zajętości działek prywatnych (pól, łąk) wszystkie warianty są 

porównywalne. Realizacja wszystkich wariantów będzie związana z koniecznością wyburzeń 

około 22 obiektów budowlanych. Dla każdego z rozpatrywanych wariantów liczba tych 

obiektów jest taka sama. Zestawienie obiektów przewidzianych do wyburzenia zawarto 

w rozdziale 2.5.1. 

6.13 Obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne 

Projektowana inwestycja nie koliduje w bezpośredni sposób z obiektami zabytkowymi i 

stanowiskami archeologicznymi znajdującymi się w rejestrze zbaytków. Należy mieć jednak 

na uwadze, że wszystkie warianty inwestycji przebiegają przez tereny, na których 

zlokalizowane są obiekty historycznego zespołu „Twierdza Kraków”, cechującego się 

wysokimi walorami historyczno-krajobrazowymi.  

W najbliższym sąsiedztwie inwestycji znajduje się 8 obiektów o charakterze zabytkowym 

oraz 5 stanowisk archeologicznych (rys.16). W związku z tym będą musiały być podjęte 

działania mające na celu dokładne ich rozpoznanie, zabezpieczenie i podjęcie działań 

zgodnych z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Na podstawie wyników weryfikacyjnych badań archeologicznych (powierzchniowych) 

związanych z planami budowy drogi szybkiego ruchu S52 stwierdzono w korytarzu 

planowanej inwestycji istnienie kilku stanowisk archeologicznych.  

6.14  Przewidywane oddziaływanie przedsięwzięcia w przypadku wystąpienia 

poważnej awarii 

Terminem poważnej awarii, w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska określa się 

zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, 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. 
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Prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii, rozumiane jest jako zdarzenie, które 

może wywołać utratę życia, co najmniej 10 osób, zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

(ładunek większy od 15 g/cm2 w przypadku substancji ropopochodnych oraz większy od 

5 g/cm2 w przypadku substancji mogących zmienić istotnie jakość wód) na odległości co 

najmniej 10 km, w przypadku wód bieżących lub na obszarze co najmniej 1 km2 w przypadku 

jezior i zbiorników wodnych, zagrożenie wód podziemnych (np. przekroczenie norm 

zanieczyszczenia ujęcia). 

W przypadku eksploatacji drogi, z poważnym zagrożeniem, w tym z poważną awarią można 

mieć do czynienia w przypadku wystąpienia kolizji lub innego wypadku komunikacyjnego z 

udziałem pojazdów transportujących substancje bądź odpady niebezpieczne, a następnie 

wydostaniem się substancji niebezpiecznych na jezdnię lub poza pas jezdni. Zdarzenie takie 

może spowodować zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego (w przypadku 

przedostania się zanieczyszczeń poza szczelną nawierzchnię), skażenie powietrza poprzez np. 

ulatniające się opary, toksyczne produkty spalania substancji niebezpiecznych (w przypadku 

wystąpienia pożaru), co stanowi szczególne niebezpieczeństwo w miejscach ścisłej zabudowy 

mieszkaniowej. Dzięki realizacji inwestycji, ewentualny transport materiałów 

niebezpiecznych zostanie wyprowadzony z centrum miejscowości Zielonki. Poważne awarie 

z udziałem transportu drogowego są zdarzeniami rzadkimi i w przypadku dróg nie ma 

technicznych możliwości całkowitego zabezpieczenia środowiska w przypadku ich 

wystąpienia, ponieważ niejednokrotnie w wyniku kolizji drogowej, środek transportu zjeżdża 

z pasa drogowego i zanieczyszczenia wydostają się poza jezdnię, na nieuszczelnioną 

nawierzchnię. Dlatego ochrona środowiska przed poważnymi awariami generalnie polega na 

zapobieganiu sytuacjom awaryjnym oraz przygotowaniu planu szybkiego usunięcia 

zagrożenia przez odpowiednie służby (Straż Pożarna, w ramach której funkcjonuje Jednostka 

Ratownictwa Chemicznego). O powodzeniu akcji i jej skuteczności, a tym samym 

ograniczeniu skutków awarii, decydują zwykle pierwsze chwile po zdarzeniu. Ważnym 

czynnikiem mającym na celu ograniczenie skutków poważnych awarii jest odpowiednie 

oznaczenie pojazdu, informujące o rodzaju transportowanej substancji oraz sposobach 

postępowania w przypadku jej wydostania się na zewnątrz środka transportu. Najbardziej 

zagrożone, ze względu na możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego 

substancjami niebezpiecznymi są rejony cieków wodnych oraz tereny występowania gruntów 

łatwoprzepuszczalnych i wysokiego poziomu wód podziemnych. Substancje niebezpieczne 

mogą dostawać się wówczas do wód powierzchniowych stanowiących drogę szybkiego 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i przenikać w głąb ziemi, zanieczyszczając wody 
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podziemne. Projektowana trasa przecina jeden ciek – Białuchę (Prądnik). W związku z tym, 

w tym rejonie szczególnie ważne jest jak najszybsze podjęcie akcji usuwania zanieczyszczeń. 

Następnymi newralgicznymi odcinkami ze względu na skutki poważnej awarii są tereny 

zabudowy mieszkaniowej. W przypadku wydostania się substancji niebezpiecznych ze 

środków transportujących, narażona na ich oddziaływanie, może być miejscowa ludność (np. 

ulatniające się opary, toksyczne produkty spalania substancji niebezpiecznych (w przypadku 

wystąpienia pożaru itp.). W tym przypadku ochrona przed skutkami awarii będzie polegała na 

podjęciu szybkiej akcji usuwania skutków awarii, w tym separacji ludności od miejsca 

zdarzenia. Realizacja przebiegu projektowanej obwodnicy, a tym samym wyprowadzenie 

części ruchu samochodowego i transportu substancji niebezpiecznych poza tereny zabudowy, 

pozwoli znacznie obniżyć ryzyko wystąpienia poważnej awarii na terenach, gdzie występują 

duże skupiska ludzi. Nowa droga przejmie część istniejącego na tym kierunku ruchu 

pojazdów, w związku z czym poprawione zostanie bezpieczeństwo ruchu (odpowiednia 

szerokość jezdni, konstrukcja drogi dostosowana dla ruchu ciężkiego, brak ubytków i kolein 

w nawierzchni), co zdecydowanie ograniczy możliwość kolizji w stosunku do stanu zerowego 

a tym samym zmniejszy ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Ryzyko wystąpienia poważnej 

awarii na projektowanej obwodnicy jest bardzo ograniczone – wpływa na to ograniczona 

dostępność, bezkolizyjne skrzyżowania oraz odpowiednie parametry (łagodne łuki, dobra 

widoczność). W związku z tym należy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia znacząco 

ograniczy możliwość wystąpienia poważnej awarii. 

7. ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE 

Planowana inwestycja położona jest ok. 65 km od najbliższej granicy Państwa (granica ze 

Słowacją). Biorąc pod uwagę zasięg oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia, należy 

stwierdzić, iż nie będzie dochodziło do transgranicznego oddziaływania analizowanej 

inwestycji na środowisko.  

8. OPIS ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA, PRZYJĘTYCH 

ZAŁOŻEŃ I ROZWIĄZAŃ 

 Prognozę wpływu omawianego przedsięwzięcia na środowisko przy użyciu metod 

obliczeniowych przeprowadzono dla najbardziej istotnych oddziaływań inwestycji 

komunikacyjnych, za jakie uznaje się zmiany stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego, 

klimatu akustycznego oraz ocenę stanu zanieczyszczenia wód odprowadzanych z powierzchni 

drogi. 
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Metoda prognozowania emisji i rozkładu przestrzennego zanieczyszczeń powietrza 

 Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku przeprowadzono 

zgodnie z metodyką obliczeniową zawartą 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) z wykorzystaniem programu komputerowego OPERAT FB 

opartego na modelu CALINE 3. Jest to mikroskalowy model bazujący na gaussowskim 

równaniu dyfuzji i stosujący koncepcję strefy mieszania, uwzględniający turbulencję 

mechaniczną oraz termiczną.  

Analizowane odcinki dróg traktowane są przez program obliczeniowy jako szereg 

elementarnych źródeł liniowych. Obszar znajdujący się bezpośrednio nad drogą traktowany 

jest jako strefa o jednolitej emisji i turbulencji (tzw. „strefa mieszania”). W obrębie strefy 

mieszania w warstwie przyziemnej występuje turbulencja mechaniczna, wywoływana ruchem 

pojazdów oraz turbulencja termiczna, spowodowana przez wyrzut gorących spalin. Stężenia 

w receptorach obliczane są według wzoru na stężenie zanieczyszczenia emitowanego przez 

źródło liniowe o skończonej długości, prostopadłe do kierunku wiatru. 

Do obliczeń przyjęto ponadto następujące założenia: 

− stacja meteorologiczna: Kraków Balice 

− szorstkość – 0,035 m , 

− szerokość jezdni zgodnie z projektem, 

− tło zanieczyszczeń: zgodnie z danymi przekazanymi przez WIOŚ. 

Obliczenia zasięgów występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń zostały 

przeprowadzone w lokalnym układzie współrzędnych. 

 Wielkość emisji obliczono w oparciu o moduł w programie OPERAT FB 

z zastosowaniem metodyki  EMEP/CORINAIRB710 i B760  oraz metodyki B770. 

 Pojazdy zostały podzielone na 6 grup,  każda grupa na kilka rodzajów w zależności od 

pojemności lub masy. Ponadto pojazdy są podzielone ze względu na zgodność emisji 

z normami Euro. Obliczana jest emisja gorąca, zimna i emisja odparowania oraz emisja pyłu 

ze ścierania opon, hamulców i powierzchni drogi wg. metodyki B770. Obliczenia wielkości 

emisji wykonano z uwzględnieniem struktury (ilość pojazdów spełniających poszczególne 

normy emisji spalin) pojazdów dla roku 2030, a więc oszacowana emisja jest wyższa od 

rzeczywistej emisji jaka występować będzie w roku 2035.   
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Metoda prognozy równoważnego poziomu dźwięku 

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002r. 

odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku w załączniku II Metody 

oceny wskaźników hałasu poleca metodę obliczania dla hałasu z ruchu kołowego opartą 

o francuską krajową metodę obliczeń „NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, 

określoną w „Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal 

Officiel du 10 mai 1995, art. 6” i francuskiej normie „XPS 31-133”.  

Metoda ta opisuje sposób propagacji dźwięku, którego źródłem jest ruch samochodowy, w 

środowisku. Nie opisuje ona jednak sposobu wyznaczania mocy akustycznej źródła hałasu, 

jakim jest droga. W tym celu odsyła do metody szacowania mocy akustycznej dróg „Guide du 

bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980”. 

Metoda opisana w powyższym dokumencie wymaga przygotowania danych wejściowych, 

obejmujących strukturę ruchu, z podziałem na pojazdy lekkie i ciężkie, oraz jej dobowy 

rozkład, oddzielnie dla pory dnia i nocy, jak również informacje o projektowanej prędkości 

ruchu pojazdów oraz niwelecie trasy.  

Ważnym elementem analizy rozkładu przestrzennego hałasu jest informacja dotycząca 

ukształtowania terenu, przeszkód występujących na drodze propagacji dźwięku oraz 

właściwościach pochłaniających przestrzeni i gruntu. Wszystkie te dane zostały uwzględnione 

w przygotowanym modelu matematycznym, a ich szczegółowość jest zgodna 

z udostępnionymi przez zamawiającego oraz odpowiednie instytucje podkładami mapowymi. 

Obliczenia rozkładu pola akustycznego pochodzącego od źródeł komunikacyjnych zostały 

wykonane z zastosowaniem programu komputerowego SoundPlan v.7.4 [licencja dla 

ProSilence Krzysztof Kręciproch, Opole]. Program ten realizuje obliczenia rozkładu poziomu 

hałasu w środowisku, pochodzącego od ruchu kołowego, zgodnie z normami powołanymi 

w Dyrektywie 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002r. 

odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, tj. „NMPB-Routes - 96 

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”.  

Metodologia prac związanych z budową modelu obliczeniowego obejmowała: 

− przygotowanie danych dotyczących pokrycia terenu (a w konsekwencji danych 

dotyczących parametrów pochłaniania dźwięku przez grunt) na podstawie informacji 

zawartych na mapach zasadniczych i topograficznych 

− przygotowanie danych dotyczących lokalizacji obiektów budowlanych na podstawie 

informacji zawartych na mapach zasadniczych, wizji lokalnej oraz dokumentacji 

fotograficznej 
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− przygotowanie danych dotyczących klasyfikacji terenów chronionych, na podstawie 

wizji lokalnej oraz informacji zawartych na mapach zasadniczych  

− przygotowanie danych dotyczących przebiegu trasy projektowanej drogi  

− przygotowanie danych charakteryzujących parametry akustyczne drogi  

− wykonanie obliczeń rozkładu poziom hałasu w środowisku dla stanu istniejącego 

i prognozowanego 

− przygotowanie danych dotyczących lokalizacji ekranów akustycznych 

− wykonanie obliczeń rozkładu poziomu hałasu dla stanu prognozowanego dla sytuacji 

obejmującej realizację ekranów akustycznych. 

Obliczenia rozkładu poziomu hałasu w środowisku przeprowadzono na wysokości 4m nad 

poziomem terenu. Wymaganie takie zostało sformułowane w załączniku 1 do Dyrektywy 

2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002r. odnosząca się do 

oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

Mapy hałasu analizowanego terenu zostały sporządzone w oparciu o numeryczny model 

terenu pozyskany z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Warszawie. 

 

9. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU 

ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 

NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO ORAZ OCENA 

EFEKTYWNOŚCI PROPONOWANYCH METOD I ŚRODKÓW 

 Poniżej przedstawiono najważniejsze działania mające na celu ograniczenie wpływu 

projektowanego przedsięwzięcia na środowisko. Opis tego typu działań znajduje się także 

w rozdziale 2.5 charakteryzującym warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 

i eksploatacji. Do najważniejszych działań podejmowanych w celu ograniczenia negatywnego 

wpływu na środowisko należą: 

a.) w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego: 

− stosowanie do podbudowy gotowych mieszanek wytwarzanychw wytwórniach, aby 

ograniczyć do minimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na miejscu 

budowy, 

− transport mas bitumicznych wywrotkami wyposażonymi w opończe ograniczające 

emisję par asfaltu, 
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− prowadzenie robót nawierzchniowe w okresie letnim, kiedy temperatura mas 

bitumicznych może być niższa, a przez to mniejsze będzie odparowywanie substancji 

odorotwórczych,  

− używaniemaszyn, urządzeń i narzędzi spalinowychz wyregulowanymi silnikami aby 

emisja nie przekraczała określonych parametrów tych maszyn, 

− transport materiałów sypkich w opończach ograniczających pylenie, 

− utrzymywanie dróg dojazdowych oraz placów budowy w stanie ograniczającym 

pylenie – zapewnienie im wilgotności w czasie suszy oraz właściwe utwardzenie 

w przypadku intensywnych opadów – w celu skrócenia czasu przejazdu pojazdów 

roboczych. 

b.) w zakresie ochrony klimatu akustycznego: 

− prowadzenie prac w cyklu od 6.00 – 22.00w celu zmniejszenia uciążliwości hałasu 

pracującego sprzętu budowlanego, 

− zaplecze budowy powinno być zlokalizowane jak najdalej od budynków pełniących 

funkcje zabudowy mieszkaniowej (w buforze około 100 m lub większym)  – jest to 

związane z propagacją dźwięku, 

− dążenie dominimalizacji ilości przejazdów ciężkich samochodów oraz maszyn w 

sąsiedztwie budynków mieszkalnych; prace należy wykonać w jak najkrótszym 

czasie, 

− realizacja projektowanego przedsięwzięcia wymaga uwzględnienia dedykowanych 

rozwiązań, których zadaniem będzie ochrona klimatu akustycznego, w postaci 

ekranów akustycznych ). 
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Zastosowanie ekranów akustycznych 

Orientacyjny zasięg ekranów został przedstawiony na załączniku graficznym. Symulacje 

ekranowania wykazały zastosowanie ekranów o wysokości minimum 4,5 m. Preferuje się 

ekrany nieprzeźroczyste o właściwościach pochłaniających hałas, tzw. „zielone ściany”. 

Jedynie w miejscach gdzie takie panele pogarszałyby widoczność będą zastosowane ekrany 

przeźroczyste bądź mieszane, miejsca takie to np. skrzyżowania z drogami 

podporządkowanymi. Poniżej zestawiono lokalizację ekranów oraz ich długości (zgodnie 

z orientacyjnym kilometrażem) 

Tabela 25. Działania ograniczające oddziaływanie akustyczne - zastosowanie ekranów dla 
wariantu 1. 

oznaczenie początek koniec Długość* Wysokość Warunki ograniczenia* 

E1 Zgodnie z rysunkiem 16+80+168 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E2 Zgodnie z rysunkiem 174 4,5 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E3 Zgodnie z rysunkiem 27 5,0 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E4 Zgodnie z rysunkiem 100 5,0 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E5 Zgodnie z rysunkiem 152 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E6 Zgodnie z rysunkiem 137 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E7 Zgodnie z rysunkiem 178+51 5,0 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E8 Zgodnie z rysunkiem 191 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E9 Zgodnie z rysunkiem 219+80+41+65 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E10 Zgodnie z rysunkiem 47+196 4,5 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 
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Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E11 Zgodnie z rysunkiem 93 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E12 Zgodnie z rysunkiem 115 5,0 

Strona R 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E13 Zgodnie z rysunkiem 131 5,0 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E14 Zgodnie z rysunkiem 788 5,0 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E15 Zgodnie z rysunkiem 87 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E16 Zgodnie z rysunkiem 114 5,5 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E17 Zgodnie z rysunkiem 195 5,0 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E18 Zgodnie z rysunkiem 90 6,0 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E19 Zgodnie z rysunkiem 107 5,0 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E20 Zgodnie z rysunkiem 92 5,0 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E21 Zgodnie z rysunkiem 211 5,0 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E22 Zgodnie z rysunkiem 53+20 5,0 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

* w przypadku konieczności podziału ekranu ze względów technicznych, podano długości 
poszczególnych sekcji 
** klasa właściwości pochłaniających ekranów akustycznych wg normy PN-EN 1793-1 
*** klasa izolacyjności od dźwięków powietrznych ekranów akustycznych wg normy PN-EN 1793-2 
Tabela 26. Skuteczność działań ograniczających - wariant 1 (rok 2035) 
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POZIOM HAŁASU BEZ 
DZIAŁAŃ 

OGRANICZAJACYCH 

POZIOM HAŁASU PO 
ZASTOSOWANIU 

DZIAŁAŃ 
OGRANICZAJĄCYCH 

poziom 
hałasu w 

porze 
dziennej 

poziom 
hałasu w 

porze 
nocnej 

poziom 
hałasu w 

porze 
dziennej 

poziom 
hałasu w 

porze 
nocnej 

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

2035 

1 Kraków 
parter 

P 
61 56 57,8 48,4 59,4 50,1 

1. pietro 61 56 60,2 51,3 61,9 53,0 

2 Kraków parter L 61 56 56,7 48,7 58,4 50,4 

3 Kraków parter P 61 56 61,6 49,2 63,2 50,9 

4 Kraków 

parter 

L 

61 56 56,8 45,7 58,4 47,4 

1. pietro 61 56 60,0 48,7 61,7 50,4 

2. pietro 61 56 60,6 50,1 62,3 51,8 

5 Kraków parter P 61 56 62,2 46,2 63,9 47,9 

6 Kraków 
parter 

L 
61 56 61,5 45,5 63,2 47,2 

1. pietro 61 56 63,6 47,8 65,3 49,5 

7 Kraków 
parter 

P 
61 56 60,5 45,4 62,2 47,2 

1. pietro 61 56 62,9 48,0 64,6 49,7 

8 Kraków 

parter 

P 

61 56 53,8 41,9 55,6 43,7 

1. pietro 61 56 57,4 44,0 59,2 45,8 

2. pietro 61 56 58,8 45,4 60,7 47,2 

9 Kraków 
parter 

P 
61 56 61,4 45,5 63,4 47,4 

1. pietro 61 56 63,5 48,5 65,4 50,5 

10 Kraków 
parter 

P 
61 56 67,2 48,5 69,2 50,5 

1. pietro 61 56 67,9 53,3 69,9 55,3 

11 Kraków 
parter 

L 
61 56 63,5 49,3 65,5 51,2 

1. pietro 61 56 66,0 53,2 67,9 55,1 

12 Kraków parter L 61 56 56,6 46,3 58,5 48,2 

13 Kraków parter P 65 56 61,6 44,5 63,4 46,3 

14 Kraków 
parter 

P 
65 56 66,4 52,1 68,1 54,0 

1. pietro 65 56 66,9 54,0 68,7 55,9 

15 Zielonki 

parter 

P 

65 56 55,9 45,8 57,8 48,0 

1. pietro 65 56 59,7 48,7 61,6 50,9 

2. pietro 65 56 60,9 50,5 62,9 52,6 

16 Zielonki parter P 61 56 55,2 48,5 57,4 50,4 

17 Zielonki parter P 61 56 61,3 49,8 63,0 51,9 

18 Zielonki 
parter 

P 
61 56 62,2 47,4 63,9 49,2 

1. pietro 61 56 62,9 50,4 64,6 52,3 

19 Zielonki 
parter 

P 
61 56 62,8 47,4 64,4 49,1 

1. pietro 61 56 63,2 51,5 64,8 53,2 

20 Zielonki 
parter 

P 
65 56 64,5 49,6 66,2 51,6 

1. pietro 65 56 65,0 54,1 66,8 54,0 
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2. pietro 65 56 65,0 61,1 66,8 55,8 

3. pietro 65 56 64,7 64,0 66,5 55,7 

21 Zielonki 

parter 

P 

65 56 64,0 48,4 65,6 50,2 

1. pietro 65 56 64,4 52,6 66,0 54,4 

2. pietro 65 56 64,3 59,5 66,0 55,2 

3. pietro 65 56 64,0 63,7 65,7 55,3 

22 Zielonki 

parter 

P 

65 56 62,4 46,7 64,0 48,4 

1. pietro 65 56 62,9 49,9 64,5 51,6 

2. pietro 65 56 62,8 55,0 64,5 53,8 

3. pietro 65 56 62,6 62,0 64,3 54,2 

23 Zielonki 
parter 

L 
61 56 54,2 46,7 56,7 49,2 

1. pietro 61 56 59,6 50,1 62,1 52,6 

24 Zielonki 
parter 

P 
61 56 62,2 52,1 64,6 54,6 

1. pietro 61 56 64,4 55,1 66,8 55,8 

25 Zielonki 
parter 

L 
61 56 56,2 48,1 58,7 50,5 

1. pietro 61 56 59,7 50,9 62,1 53,3 

26 Zielonki 
parter 

P 
61 56 51,3 44,9 53,7 47,3 

1. pietro 61 56 56,1 48,6 58,5 51,1 

27 Zielonki 
parter 

L 
61 56 56,6 46,2 59,1 48,6 

1. pietro 61 56 60,4 50,4 62,8 52,8 

28 Zielonki 
parter 

P 
61 56 55,4 47,4 57,8 49,8 

1. pietro 61 56 58,8 50,4 61,2 52,8 

29 Zielonki 
parter 

L 
61 56 62,0 52,0 64,4 54,3 

1. pietro 61 56 64,1 54,8 66,5 55,8 

30 Zielonki parter P 61 56 64,0 47,8 66,4 50,1 

31 Zielonki parter P 61 56 64,3 47,6 66,7 49,9 

32 Zielonki 
parter 

P 
61 56 55,8 42,7 58,0 44,9 

1. pietro 61 56 59,4 44,2 61,6 46,5 

33 Zielonki 
parter 

P 
61 56 60,7 45,9 62,8 48,0 

1. pietro 61 56 64,0 47,2 66,0 49,3 

34 Zielonki 
parter 

P 
61 56 52,3 41,8 54,5 44,0 

1. pietro 61 56 57,2 42,9 59,4 45,1 

35 Zielonki 
parter 

L 
61 56 67,0 49,3 69,4 51,7 

1. pietro 61 56 67,7 52,5 70,1 54,8 

36 Zielonki 
parter 

P 
61 56 52,3 42,1 54,7 44,4 

1. pietro 61 56 57,2 43,4 59,6 45,7 

37 Zielonki 
parter 

P 
61 56 57,3 44,6 59,7 47,0 

1. pietro 61 56 61,1 46,9 63,5 49,2 

38 Zielonki 

parter 

L 

61 56 37,9 35,0 40,1 37,2 

1. pietro 61 56 41,0 38,2 43,3 40,4 

2. pietro 61 56 43,0 40,1 45,2 42,3 

39 Zielonki 
parter 

L 
61 56 34,4 31,5 36,6 33,7 

1. pietro 61 56 36,3 33,4 38,5 35,6 

40 Zielonki 
parter 

P 
61 56 46,9 41,1 49,1 43,3 

1. pietro 61 56 52,1 45,3 54,3 47,5 

41 Zielonki 
parter 

P 
61 56 59,4 43,2 61,3 45,2 

1. pietro 61 56 61,3 49,5 63,4 51,4 
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42 Zielonki 

parter 

L 

61 56 62,1 43,4 64,2 45,5 

1. pietro 61 56 62,6 48,2 64,7 50,2 

2. pietro 61 56 62,7 55,1 64,8 55,6 

43 Zielonki 

parter 

P 

61 56 58,5 41,8 60,4 43,7 

1. pietro 61 56 60,8 45,5 62,7 47,4 

2. pietro 61 56 61,1 47,6 63,0 49,5 

44 Zielonki 
parter 

L 
61 56 62,7 43,4 64,6 45,4 

1. pietro 61 56 63,8 46,5 65,7 48,4 

45 Zielonki 
parter 

P 
65 56 61,2 45,5 63,0 47,3 

1. pietro 65 56 62,1 48,0 63,9 49,8 

46 Zielonki 

parter 

P 

61 56 60,6 49,9 62,4 51,7 

1. pietro 61 56 61,3 51,9 63,1 53,7 

2. pietro 61 56 61,4 52,5 63,2 54,4 

 
 

Tabela 27. Działania ograniczające oddziaływanie akustyczne - zastosowanie ekranów dla 

wariantu 2. 

oznaczenie początek koniec Długość* Wysokość Warunki ograniczenia* 

E1 Zgodnie z rysunkiem 16+80+168 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E2 Zgodnie z rysunkiem 174 4,5 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E3 Zgodnie z rysunkiem 27 5,0 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E4 Zgodnie z rysunkiem 100 5,0 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E5 Zgodnie z rysunkiem 152 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E6 Zgodnie z rysunkiem 137 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E7 Zgodnie z rysunkiem 178+51 5,0 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E8 Zgodnie z rysunkiem 191 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E9 Zgodnie z rysunkiem 219+80+41+65 4,5 Strona P 
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Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E10 Zgodnie z rysunkiem 47+196 4,5 

StronaP 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E11 Zgodnie z rysunkiem 93 4,5 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E12 Zgodnie z rysunkiem 115 5,0 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E13 Zgodnie z rysunkiem 130 5,0 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E14 Zgodnie z rysunkiem 788 5,0 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E15 Zgodnie z rysunkiem 87 5,5 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E16 Zgodnie z rysunkiem 114 5,0 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E17 Zgodnie z rysunkiem 41+260+195 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E18 Zgodnie z rysunkiem 258+140 4,5 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E19 Zgodnie z rysunkiem 210 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E20 Zgodnie z rysunkiem 246 5,0 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E21 Zgodnie z rysunkiem 98+20 5,0 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E22 Zgodnie z rysunkiem 395 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 
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* w przypadku konieczności podziału ekranu ze względów technicznych, podano długości 
poszczególnych sekcji 
** klasa właściwości pochłaniających ekranów akustycznych wg normy PN-EN 1793-1 
*** klasa izolacyjności od dźwięków powietrznych ekranów akustycznych wg normy PN-EN 1793-2 
 
 

Tabela 28. Skuteczność działań ograniczających - wariant 2 (rok 2035). 

  

P
u

n
k

t 
o

b
li
c

z
e

n
io

w
y
 

k
o

n
d

y
g

n
a

c
ja

 

s
tr

o
n

a
 

w
a

rt
o
ś
ć

 d
o

p
u

s
z
c
z
a

ln
a

 w
 p

o
rz

e
 

d
z
ie

n
n

e
j 

w
a

rt
o
ś
ć

 d
o

p
u

s
z
c
z
a

ln
a

 w
 p

o
rz

e
 

n
o

c
n

e
j 

POZIOM HAŁASU BEZ 

DZIAŁAŃ 

OGRANICZAJACYCH 

POZIOM HAŁASU PO 

ZASTOSOWANIU 

DZIAŁAŃ 

OGRANICZAJĄCYCH 

poziom 

hałasu w 

porze 

dziennej 

poziom 

hałasu w 

porze 

nocnej 

poziom 

hałasu w 

porze 

dziennej 

poziom 

hałasu w 

porze 

nocnej 

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

2035 

1 Kraków 
parter 

P 
61 56 57,8 48,4 59,4 50,1 

1. pietro 
61 56 60,2 51,3 61,9 53,0 

2 Kraków 
parter 

L 61 56 56,7 48,7 58,4 50,4 

3 Kraków 
parter 

P 61 56 61,6 49,2 63,2 50,9 

4 Kraków 

parter 

L 

61 56 56,8 45,7 58,4 47,4 

1. pietro 
61 56 60,0 48,7 61,7 50,4 

2. pietro 
61 56 60,6 50,1 62,3 51,8 

5 Kraków 
parter 

P 61 56 62,2 46,2 63,9 47,9 

6 Kraków 
parter 

L 
61 56 61,5 45,5 63,2 47,2 

1. pietro 
61 56 63,6 47,8 65,3 49,5 

7 Kraków 
parter 

P 
61 56 60,5 45,4 62,2 47,2 

1. pietro 
61 56 62,9 48,0 64,6 49,7 

8 Kraków 

parter 

P 

61 56 53,8 41,9 55,6 43,7 

1. pietro 
61 56 57,4 44,0 59,2 45,8 

2. pietro 
61 56 58,8 45,4 60,7 47,2 

9 Kraków 
parter 

P 
61 56 61,4 45,5 63,4 47,4 

1. pietro 
61 56 63,5 48,5 65,4 50,5 

10 Kraków 
parter 

P 
61 56 67,2 48,5 69,2 50,5 

1. pietro 
61 56 67,9 53,3 69,9 55,3 

11 Kraków 
parter 

L 
61 56 63,5 49,3 65,5 51,2 

1. pietro 
61 56 66,0 53,2 67,9 55,1 
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12 Kraków 
parter 

L 61 56 56,6 46,3 58,5 48,2 

13 Kraków 
parter 

P 65 56 61,6 44,5 63,4 46,3 

14 Kraków 
parter 

P 
65 56 66,4 52,1 68,1 54,0 

1. pietro 
65 56 66,9 54,0 68,7 55,9 

15 Zielonki 

parter 

P 

65 56 55,9 45,8 57,8 48,0 

1. pietro 
65 56 59,7 48,7 61,6 50,9 

2. pietro 
65 56 60,9 50,5 62,9 52,6 

16 Zielonki 
parter 

P 61 56 55,2 48,5 57,4 50,4 

17 Zielonki 
parter 

P 61 56 61,3 49,8 63,0 51,9 

18 Zielonki 
parter 

P 
61 56 62,2 47,4 63,9 49,2 

1. pietro 
61 56 62,9 50,4 64,6 52,3 

19 Zielonki 
parter 

P 
61 56 62,8 47,4 64,4 49,1 

1. pietro 
61 56 63,2 51,5 64,8 53,2 

20 Zielonki 

parter 

P 

65 56 64,5 49,6 66,2 51,6 

1. pietro 
65 56 65,0 54,1 66,8 54,0 

2. pietro 
65 56 65,0 61,1 66,8 55,8 

3. pietro 
65 56 64,7 64,0 66,5 55,7 

21 Zielonki 

parter 

P 

65 56 64,0 48,4 65,6 50,2 

1. pietro 
65 56 64,4 52,6 66,0 54,4 

2. pietro 
65 56 64,3 59,5 66,0 55,2 

3. pietro 
65 56 64,0 63,7 65,7 55,3 

22 Zielonki 

parter 

P 

65 56 62,4 46,7 64,0 48,4 

1. pietro 
65 56 62,9 49,9 64,5 51,6 

2. pietro 
65 56 62,8 55,0 64,5 53,8 

3. pietro 
65 56 62,6 62,0 64,3 54,2 

23 Zielonki 
parter 

L 
61 56 54,2 46,7 56,7 49,2 

1. pietro 
61 56 59,6 50,1 62,1 52,6 

24 Zielonki 
parter 

P 
61 56 62,2 52,1 64,6 54,6 

1. pietro 
61 56 64,4 55,1 66,8 55,8 

25 Zielonki 
parter 

L 
61 56 56,2 48,1 58,7 50,5 

1. pietro 
61 56 59,7 50,9 62,1 53,3 

26 Zielonki 
parter 

P 
61 56 51,3 44,9 53,7 47,3 

1. pietro 
61 56 56,1 48,6 58,5 51,1 
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27 Zielonki 
parter 

L 61 56 56,6 46,2 59,1 48,6 

  
1. pietro 

 61 56 60,4 50,4 62,8 52,8 

28 Zielonki 
parter 

P 
61 56 55,4 47,4 57,8 49,8 

1. pietro 
61 56 58,8 50,4 61,2 52,8 

29 Zielonki 
parter 

L 
61 56 62,0 52,0 64,4 54,3 

1. pietro 
61 56 64,1 54,8 66,5 55,8 

30 Zielonki 
parter 

P 61 56 64,0 47,8 66,4 50,1 

31 Zielonki 
parter 

P 61 56 64,3 47,6 66,7 49,9 

32 Zielonki 
parter 

P 
61 56 55,8 42,7 58,0 44,9 

1. pietro 
61 56 59,4 44,2 61,6 46,5 

33 Zielonki 
parter 

P 
61 56 60,7 45,9 62,8 48,0 

1. pietro 
61 56 64,0 47,2 66,0 49,3 

34 Zielonki 
parter 

P 
61 56 52,3 41,8 54,5 44,0 

1. pietro 
61 56 57,2 42,9 59,4 45,1 

35 Zielonki 
parter 

L 
61 56 67,0 49,3 69,4 51,7 

1. pietro 
61 56 67,7 52,5 70,1 54,8 

36 Zielonki 
parter 

P 
61 56 52,3 42,1 54,7 44,4 

1. pietro 
61 56 57,2 43,4 59,6 45,7 

37 Zielonki 
parter 

P 
61 56 57,3 44,6 59,7 47,0 

1. pietro 
61 56 61,1 46,9 63,5 49,2 

38 Zielonki 

parter 

L 

61 56 37,9 35,0 40,1 37,2 

1. pietro 
61 56 41,0 38,2 43,3 40,4 

2. pietro 
61 56 43,0 40,1 45,2 42,3 

39 Zielonki 
parter 

L 
61 56 34,4 31,5 36,6 33,7 

1. pietro 
61 56 36,3 33,4 38,5 35,6 

40 Zielonki 

parter 

P 

61 56 53,4 55,5 46,0 48,1 

1. pietro 61 56 61,6 63,7 47,3 49,3 

2. pietro 61 56 66,8 68,9 49,9 52,0 

41 Zielonki 
parter 

L 
61 56 51,6 53,7 45,3 47,4 

1. pietro 61 56 55,8 57,8 46,2 48,2 

42 Zielonki 
parter 

P 
61 56 50,9 53,0 43,6 45,6 

1. pietro 61 56 54,4 56,4 44,2 46,3 

43 Zielonki 
parter 

L 
61 56 60,3 62,4 48,2 50,2 

1. pietro 61 56 67,8 69,9 50,0 52,0 
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44 Zielonki 
parter 

P 
61 56 57,0 59,0 43,2 45,2 

1. pietro 61 56 61,0 63,1 44,2 46,2 

45 Zielonki 
parter 

P 
65 56 61,6 63,4 47,6 49,5 

1. pietro 65 56 62,4 64,2 49,7 51,5 

46 Zielonki 
parter 

P 
65 56 57,4 59,2 47,2 49,0 

1. pietro 65 56 58,9 60,7 49,4 51,2 

47 Zielonki 
parter 

P 
65 56 56,5 58,3 45,2 46,9 

1. pietro 65 56 60,3 62,0 47,6 49,3 

48 Zielonki 
parter 

P 
61 56 64,7 66,5 49,2 50,6 

1. pietro 61 56 65,0 66,7 51,5 52,9 

49 Zielonki 
parter 

P 
61 56 65,4 67,2 47,7 49,3 

1. pietro 61 56 65,4 67,2 53,0 54,7 

 

Tabela 29. Działania ograniczające oddziaływanie akustyczne - zastosowanie ekranów dla 

wariantu 3. 

oznaczenie początek koniec Długość* Wysokość Warunki ograniczenia* 

E1 Zgodnie z rysunkiem 16+80+168 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E2 Zgodnie z rysunkiem 174 4,5 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E3 Zgodnie z rysunkiem 27 5,0 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E4 Zgodnie z rysunkiem 100 5,0 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E5 Zgodnie z rysunkiem 152 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E6 Zgodnie z rysunkiem 137 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E7 Zgodnie z rysunkiem 178+51 5,0 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 
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E8 Zgodnie z rysunkiem 191 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E9 Zgodnie z rysunkiem 219+80+41+65 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E10 Zgodnie z rysunkiem 47+197 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E11 Zgodnie z rysunkiem 93 4,5 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E12 Zgodnie z rysunkiem 115 5,0 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E13 Zgodnie z rysunkiem 130 5,0 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E14 Zgodnie z rysunkiem 788 5,0 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E15 Zgodnie z rysunkiem 87 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E16 Zgodnie z rysunkiem 114 5,0 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E17 Zgodnie z rysunkiem 225 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E18 Zgodnie z rysunkiem 276 4,5 

Strona L 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E19 Zgodnie z rysunkiem 564+17+17+395 4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

E20 Zgodnie z rysunkiem 
218+121+104 

+157+53+166 
4,5 

Strona P 

Ekran pochłaniający (klasa A2 lub 
wyższa)** 

Klasa izolacyjności B1 lub wyższa*** 

* w przypadku konieczności podziału ekranu ze względów technicznych, podano długości 
poszczególnych sekcji 
** klasa właściwości pochłaniających ekranów akustycznych wg normy PN-EN 1793-1 
*** klasa izolacyjności od dźwięków powietrznych ekranów akustycznych wg normy PN-EN 1793-2 
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Tabela 30. Skuteczność działań ograniczających - wariant 3 (rok 2035). 
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POZIOM HAŁASU BEZ 

DZIAŁAŃ 

OGRANICZAJACYCH 

POZIOM HAŁASU PO 

ZASTOSOWANIU 

DZIAŁAŃ 

OGRANICZAJĄCYCH 

poziom 

hałasu w 

porze 

dziennej 

poziom 

hałasu w 

porze 

nocnej 

poziom 

hałasu w 

porze 

dziennej 

poziom 

hałasu w 

porze 

nocnej 

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

2035 

1 Kraków 
parter 

P 
61 56 57,8 48,4 59,4 50,1 

1. pietro 
61 56 60,2 51,3 61,9 53,0 

2 Kraków 
parter 

L 61 56 56,7 48,7 58,4 50,4 

3 Kraków 
parter 

P 61 56 61,6 49,2 63,2 50,9 

4 Kraków 

parter 

L 

61 56 56,8 45,7 58,4 47,4 

1. pietro 
61 56 60,0 48,7 61,7 50,4 

2. pietro 
61 56 60,6 50,1 62,3 51,8 

5 Kraków 
parter 

P 61 56 62,2 46,2 63,9 47,9 

6 Kraków 
parter 

L 
61 56 61,5 45,5 63,2 47,2 

1. pietro 
61 56 63,6 47,8 65,3 49,5 

7 Kraków 
parter 

P 
61 56 60,5 45,4 62,2 47,2 

1. pietro 
61 56 62,9 48,0 64,6 49,7 

8 Kraków 

parter 

P 

61 56 53,8 41,9 55,6 43,7 

1. pietro 
61 56 57,4 44,0 59,2 45,8 

2. pietro 
61 56 58,8 45,4 60,7 47,2 

9 Kraków 
parter 

P 
61 56 61,4 45,5 63,4 47,4 

1. pietro 
61 56 63,5 48,5 65,4 50,5 

10 Kraków 
parter 

P 
61 56 67,2 48,5 69,2 50,5 

1. pietro 
61 56 67,9 53,3 69,9 55,3 

11 Kraków 
parter 

L 
61 56 63,5 49,3 65,5 51,2 

1. pietro 
61 56 66,0 53,2 67,9 55,1 

12 Kraków 
parter 

L 61 56 56,6 46,3 58,5 48,2 

13 Kraków 
parter 

P 65 56 61,6 44,5 63,4 46,3 

14 Kraków 
parter 

P 
65 56 66,4 52,1 68,1 54,0 

1. pietro 
65 56 66,9 54,0 68,7 55,9 
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15 Zielonki 

parter 

P 

65 56 55,9 45,8 57,8 48,0 

1. pietro 
65 56 59,7 48,7 61,6 50,9 

2. pietro 
65 56 60,9 50,5 62,9 52,6 

16 Zielonki 
parter 

P 61 56 55,2 48,5 57,4 50,4 

17 Zielonki 
parter 

P 61 56 61,3 49,8 63,0 51,9 

18 Zielonki 
parter 

P 
61 56 62,2 47,4 63,9 49,2 

1. pietro 
61 56 62,9 50,4 64,6 52,3 

19 Zielonki 
parter 

P 
61 56 62,8 47,4 64,4 49,1 

1. pietro 
61 56 63,2 51,5 64,8 53,2 

20 Zielonki 

parter 

P 

65 56 64,5 49,6 66,2 51,6 

1. pietro 
65 56 65,0 54,1 66,8 54,0 

2. pietro 
65 56 65,0 61,1 66,8 55,8 

3. pietro 
65 56 64,7 64,0 66,5 55,7 

21 Zielonki 

parter 

P 

65 56 64,0 48,4 65,6 50,2 

1. pietro 
65 56 64,4 52,6 66,0 54,4 

2. pietro 
65 56 64,3 59,5 66,0 55,2 

3. pietro 
65 56 64,0 63,7 65,7 55,3 

22 Zielonki 

parter 

P 

65 56 62,4 46,7 64,0 48,4 

1. pietro 
65 56 62,9 49,9 64,5 51,6 

2. pietro 
65 56 62,8 55,0 64,5 53,8 

3. pietro 
65 56 62,6 62,0 64,3 54,2 

23 Zielonki 
parter 

L 
61 56 54,2 46,7 56,7 49,2 

1. pietro 
61 56 59,6 50,1 62,1 52,6 

24 Zielonki 
parter 

P 
61 56 62,2 52,1 64,6 54,6 

1. pietro 
61 56 64,4 55,1 66,8 55,8 

25 Zielonki 
parter 

L 
61 56 56,2 48,1 58,7 50,5 

1. pietro 
61 56 59,7 50,9 62,1 53,3 

26 Zielonki 
parter 

P 
61 56 51,3 44,9 53,7 47,3 

1. pietro 
61 56 56,1 48,6 58,5 51,1 

27 Zielonki 
parter 

L 
61 56 56,6 46,2 59,1 48,6 

1. pietro 
61 56 60,4 50,4 62,8 52,8 

28 Zielonki 
parter 

P 
61 56 55,4 47,4 57,8 49,8 

1. pietro 
61 56 58,8 50,4 61,2 52,8 

29 Zielonki 
parter 

L 61 56 62,0 52,0 64,4 54,3 
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1. pietro 
61 56 64,1 54,8 66,5 55,8 

30 Zielonki 
parter 

P 61 56 64,0 47,8 66,4 50,1 

31 Zielonki 
parter 

P 61 56 64,3 47,6 66,7 49,9 

32 Zielonki 
parter 

P 
61 56 55,8 42,7 58,0 44,9 

1. pietro 
61 56 59,4 44,2 61,6 46,5 

33 Zielonki 
parter 

P 
61 56 60,7 45,9 62,8 48,0 

1. pietro 
61 56 64,0 47,2 66,0 49,3 

34 Zielonki 
parter 

P 
61 56 52,3 41,8 54,5 44,0 

1. pietro 
61 56 57,2 42,9 59,4 45,1 

35 Zielonki 
parter 

L 
61 56 67,0 49,3 69,4 51,7 

1. pietro 
61 56 67,7 52,5 70,1 54,8 

36 Zielonki 
parter 

P 
61 56 52,3 42,1 54,7 44,4 

1. pietro 
61 56 57,2 43,4 59,6 45,7 

37 Zielonki 
parter 

P 
61 56 57,3 44,6 59,7 47,0 

1. pietro 
61 56 61,1 46,9 63,5 49,2 

38 Zielonki 

parter 

L 

61 56 37,9 35,0 40,1 37,2 

1. pietro 
61 56 41,0 38,2 43,3 40,4 

2. pietro 
61 56 43,0 40,1 45,2 42,3 

39 Zielonki 
parter 

L 
61 56 34,4 31,5 36,6 33,7 

1. pietro 
61 56 36,3 33,4 38,5 35,6 

40 Zielonki 
parter 

L 
65 56 54,8 56,7 48,8 50,8 

1. pietro 65 56 56,2 58,2 49,7 51,7 

41 Zielonki 
parter 

P 
65 56 60,6 62,7 42,3 44,3 

1. pietro 65 56 61,2 63,2 44,8 46,8 

42 Zielonki 
parter 

L 
65 56 55,7 57,7 39,8 41,7 

1. pietro 65 56 57,3 59,3 42,1 44,1 

43 Zielonki 
parter 

P 
65 56 56,2 58,1 42,9 44,8 

1. pietro 65 56 57,6 59,4 43,9 45,8 

44 Zielonki 
parter 

L 
65 56 57,5 59,3 44,8 45,6 

1. pietro 65 56 58,9 60,6 45,7 46,6 

45 Zielonki 
parter 

P 
65 56 65,7 67,5 48,0 49,6 

1. pietro 65 56 66,1 67,9 50,4 52,1 

46 Zielonki 
parter 

L 
65 56 66,1 67,9 49,4 51,1 

1. pietro 65 56 66,1 67,9 53,1 54,9 
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a) w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych: 

- odpowiednia organizację robót w szczególności robót makroniwelacyjnych 

i związanych z rozkładaniem nawierzchni asfaltowej, 

- odpowiednią lokalizacja i organizacja zaplecza budowy – musi ona zostać 

wyposażona w system odbioru i odprowadzania ścieków bytowych, 

- odpowiedni stan techniczny sprzętu budowlanego, 

- zachowanie szczególnej ostrożności w czasie prowadzenia prac w rejonie 

cieków wodnych (w szczególności podczas budowy obiektów 

inżynieryjnych) – należy unikać działań mogących spowodować 

zanieczyszczenie wód cieków substancjami ropopochodnymi 

(wykorzystywanie niesprawnego sprzętu) oraz działań mogących 

spowodować przedostanie się do wód cieków odpadów i materiałów 

budowlanych, 

- odprowadzanie ścieków bytowych z zaplecza budowy do przewoźnych 

sanitariatów a następnie transportowanych do oczyszczalni ścieków, w ten 

sposób nie będą one stanowić zagrożenia dla wód powierzchniowych 

i podziemnych, 

- zabezpieczenie terenu pod zaplecze przez uszczelnienie przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń do cieku wodnego poprzez 

wyznaczenie miejsc postoju pojazdów budowy na terenie utwardzonym 

przenośnymi płytami betonowymi, 

- lokalizacja zaplecza budowy poza obszarem dolin rzecznych oraz w buforze 

co najmniej 300 m od cieków, 

- zaprojektowanieodpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych 

- zaprojektowanie rowów trawiastych otwartych redukujących zawiesinę 

ogólną w granicach 60 – 80 %, oraz osadników, 

-  zastosowanie uszczelnionych rowów od km ok. 3+925 do km ok. 4+220. 

d.) w zakresie gospodarki odpadami: 

- zagospodarowanie wszystkich odpadów powstających w czasie budowy, 

- przedstawienie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami do właściwego organu ochrony 

środowiska, 

- gromadzenia w sposób selektywny powstających odpadów, 

- przeprowadzenie rozbiórki, 
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- zapewnienie właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami 

niebezpiecznymi i zgromadzenie ich w sposób nie zagrażający środowisku, 

- przekazanie odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do 

prowadzenia działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania 

odpadów. 

e.) w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi: 

- zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w przepisach 

BHP minimalizujące możliwości zagrożenia zdrowia i życia ludzi.  

- ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, w celu ograniczenia wstępu osób 

postronnych i uniknięcia nieprzewidzianych wypadków. W chwili budowy 

przebudowy skrzyżowań z istniejącymi drogami zostaną wyznaczone objazdy, 

które umożliwią dotarcie do wszystkich odciętych terenów.  

- sporządzenie przez wykonawcę robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

uwzględniający rodzaj planowanej inwestycji dostosowany do możliwych 

zagrożeń.  Plan taki powinien być sporządzony w oparciu o plan organizacji 

ruchu i powinien uwzględniać: 

• zakres robót, 

• kolejność realizacji poszczególnych etapów, 

• określenie miejsc potencjalnego zagrożenia, 

• instruktaż pracowników mających kontakt z ciężkim sprzętem mechanicznym, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami w szczególnie niebezpiecznych 

miejscach. 

f.) w zakresie ochrony krajobrazu: 

- harmonijne wkomponowane ekranów akustycznych w otaczający teren 

obsadzenie ich roślinnością i wykonane w naturalnych barwach (stonowanych 

odcieniach zieleni, brązu). Do nasadzeń proponuje się winobluszcz trójklapowy 

Parthenocissus tricuspidata lub pięciolistkowy Parthenocissus quinquefolia na 

stanowiskach słonecznych oraz bluszcz pospolity Hedera helix na stanowiskach 

zacienionych. Szczegółowy projekt zieleni należy wykonać na etapie projektu 

budowlanego. W przypadku, gdy ekrany przecinają ciąg widokowy lub znajdują 

się w pobliżu siedzib ludzkich, należy wykonać je z tworzyw 

półprzezroczystych. Ważne jest, aby ekrany były widoczne dla ptaków, dlatego 

też zaleca się użycie ekranów prążkowanych, przyciemnianych, z fakturą 
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załamującą światło. W przypadkach, kiedy nie będzie to konieczne należy 

zastosować ekrany nieprzezroczyste.  

g.) w zakresie ochrony fauny i flory: 

- ograniczanie powierzchnimiejsc magazynowania odpadów, miejsc 

stacjonowania pojazdów prowadzących prace budowlane, niezbędnej 

infrastruktury dla pracowników budowlanych itp., 

- optymalizacja lokalizacji tras dojazdowych do miejsca budowy , 

- maksymalne zawężenie pasa budowy,  

- ograniczenie bezpośredniego niszczenia roślin, 

- minimalizacja zmian stosunków wodnych na terenie przylegającym do drogi 

poprzez zastosowanie odpowiednio zaprojektowanych odwodnień. 

- prowadzenie prac w sposób nie powodującyuszkodzenia pni drzew, zwłaszcza 

otarć kory i uszkodzeń systemu korzeniowego, 

- zalecane stosowanie specjalnych osłon dla poszczególnych drzew w postaci 

opon, foli ochronnej czy też desek, 

- w ramach kompensacji przyrodniczej, w przypadku wycinki wykonanie 

nasadzeń w przeważającej mierze w postaci zieleni niskiej i średniej; 

Najkorzystniejszymi miejscami dokonania nasadzeń rekompensujących są strefy 

przyległe do istniejących kompleksów zadrzewień i zakrzewień; Nowe 

nasadzenia powinny zmierzać do powiększenia istniejących kompleksów 

zadrzewień i zakrzewień. Proponowane gatunki do nasadzeń to: jesion wyniosły, 

klon polny, kruszyna pospolita, kalina oraz bez czarny,nasadzenia zieleni 

wpłyną znacząco na poprawę odbioru niniejszej inwestycji. Jednocześnie nie 

należy lokować nasadzeń zbyt blisko drogi, by nie stanowiły dogodnego 

siedliska dla ptaków, a tym samym nie zwiększały ich śmiertelności na drodze. 

- ograniczenie wycinki drzew do niezbędnego minimum i przeprowadzenie jej 

poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca lutego,lubw 

tym okresie jeśli wizja w terenie z udziłem przyrodnika wykluczy miejsca 

gniazdowania ptaków – wizja winna być wykonana na max. 7 dni przed 

wycinką lub jej zgłoszeniem, 

- w celu minimalizacji oddziaływania projektowanej drogi na ciągłość obszarów 

siedliskowych i korytarzy lokalnych migracji płazów dostosowanie obiektów 

inżynierskich do migracji płazów, wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych 

drzew wycinkę na powierzchni około 3 ha , głównie z gatunków Klon pospolity 
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Acer platanoides,  klon polny Acer campestre, klon jawor  Acer pseudoplatanus,  

lipa drobnolistna Tilia cordata, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, brzoza 

brodawkowata Betula pendula. 

 

Wytyczne dotyczące przejść dla zwierząt 

Projektowane obiekty inżynierskie będą dostosowane do migracji płazów oraz, 

w zależności od przyjętego wariantu, małych i średnich ssaków. W ramach planowanego 

przedsięwzięcia projektowanych jest kilka obiektów inżynierskich, z których konstukcja 

jednego – mostu nad rzeką Białuchą (Prądnikiem) – może być wykorzystywana jako przejście 

dla zwierząt. Dla poszczególnych wariantów przebiegu inwestycji, w zależności od sytuacji 

terenowej, pokrycia i zagospodarowania terenu oraz obserwacji przyrodniczych przyjęto 

następujące rodzaje przejść dla zwierząt: 

Wariant 1 – zintegrowane przejście dla płazów oraz małych i średnich zwierząt w ramach 

obiektu inżynierskiego – mostu nad rzeką Białuchą (Prądnikiem), projektowane w dwóch 

podwariantach: 

Ia – przejście dla płazów w ramach projektowanego obiektu inżynierskiego – mostu na rzece 

Białucha Prądnik, z lokalizacją przejścia dla małych i średnich zwierząt w km ok. 4+219 

Ib - z lewostronnym przejściem dla płazów oraz małych i średnich ssaków oraz 

prawostronnym przejściem dla płazów. 

Uzasadnieniem dla takiego kształtu i lokalizacji przejść dla zwierząt jest meander koryta 

Białuchy (Pradnika), który uniemożliwia w tym miejscu budowę na tyle dużego obiektu 

inżynierskiego, który pozwalałby na swobodną migrację małych i średnich zwierząt. Z kolei 

budowa obiektu z jednostronnym przejściem dla małych i średnich zwierząt pociąga za sobą 

duże koszty. Alternatywą jest lokalizacja przejścia nieco na północ od planowanego obiektu 

inżynierskiego, w km ok. 4+219. 

Wariant 2 – zintegrowane przejście dla płazów i małych ssaków w ramach obiektu 

inżynierskiego – mostu nad rzeką Białuchą (Prądnikiem). 

Wariant 3 - zintegrowane przejście dla płazów oraz małych i średnich zwierząt w ramach 

obiektu inżynierskiego – mostu nad rzeką Białuchą (Prądnikiem) oraz przejście dla płazów 

w postaci przepustu betonowego na wysokości tzw. Łąk Giebułtowskich (oczyszczalni 

ścieków), powyżej fortu "Syberia". 

Podstawowe parametry przejść zestawiono w tabeli 31. 

W fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia koryto cieku powinno pozostać w naturalnym 

przebiegu, wszelkie regulacje, zmiany przebiegu i umocnienia (ubezpieczenia) skarp należy 
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prowadzić tylko w sytuacjach koniecznych wynikających z realnych zagrożeń dla konstrukcji 

mostu, z wykorzystaniem metod przyjaznych dla zwierząt – np. geosyntetyki pokryte 

gruntem, narzut kamienny. Powierzchnia przeznaczona dla zwierząt powinna mieć 

zachowaną naturalną pokrywę roślinną lub odtworzoną wraz z kształtowaniem odpowiednich 

warunków siedliskowych. Półki dla płazów o rozmiarach min. 50 cm muszą być 

zamontowane z dwóch stron, posiadać najście i zejście oraz muszą być wyniesione ponad 

wodę średnioroczną. Powierzchnia półek usypanych z gruntu powinna być na górnym 

poziomie lekko nachylona (< 1 : 4) w kierunku cieku.  

Dla wariantu 1a parametry przejścia dla średnich zwierząt powinny wynosić: szerokość 

minimalna (światło poziome) 10 m, wysokość minimalna (światło pionowe) ≥ 2,5 m. 

Dla wariantu 1b parametry przejścia dla średnich zwierząt powinny wynosić: szerokość 

minimalna (światło poziome) ≥ 2 × szerokość koryta cieku , wysokość minimalna (światło 

pionowe) ≥ 2,5 m. Wysokość minimalna mierzona jest od najwyższego punktu suchych półek 

do najniżej położonych elementów konstrukcji obiektu. 

Dla wariantu 2 parametry przejścia dla małych zwierząt - półki ziemne (gruntowe pasy terenu 

powyżej poziomu wody średniej) - szerokość minimalna ≥ 2 × szerokość koryta cieku – nie 

mniej niż 1 m; wysokość minimalna (światło pionowe) od półki do spodu konstrukcji 

przepustu ≥ 1,5 m; 

Dla wariantu 3 przejście dla płazów powinno posiadać szerokość ≥ 1,0 m oraz wysokość ≥ 

0,75 m.  

Półki powinny posiadać pokrycie powierzchni gruntem (glebą) o dużych zdolnościach 

retencjonowania wody. Zalecane jest utworzenie na powierzchni przejść warstwy gruntu 

o miąższości minimalnej: dla traw, roślinności zielnej i bylin: ≥ 0,3 m, w tym minimum 0,1 m 

warstwy urodzajnej o dużej zawartości próchnicy, dla krzewów: ≥ 0,6 m, w tym minimum 0,3 

m warstwy urodzajnej o dużej zawartości próchnicy, pokrycie przejść dla małych zwierząt 

warstwą gleby mineralnej o wyrównanej powierzchni, pokrycie dna przepustów dla płazów 

warstwą gleby o dużych zdolnościach retencjonowania wody opadowej (w tym gleby 

organiczne),o wyrównanej powierzchni. 

Należy dostosować charakter i strukturę roślinności do występującej w otoczeniu przejścia, 

z uwzględnieniem gatunków potencjalnej roślinności naturalnej i roślinności rzeczywistej. 

Należy dopuścić i wspierać spontaniczną ekspansję i naturalną sukcesję roślinności 

z ograniczeniem do minimum wszelkich zabiegów gospodarczych związanych z utrzymaniem 

roślinności. Należy ukształtować trawiastą pokrywę roślinną przez wysiew gatunków traw 

o średnim i wysokim pokroju. Betonowe powierzchnie przyczółków powinny być osłonięte 
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warstwą gruntu (docelowo roślinnością osłonową). Skarpy oporowe i nasypy przy 

przyczółkach powinny łączyć się płynnie z krawędziami betonowej konstrukcji przyczółków, 

maksymalnie je osłaniając. Umacnianie stoków skarp oporowych i stromych nasypów 

(położonych w strefach dostępnych dla zwierząt) należy prowadzić z możliwie najszerszym 

wykorzystaniem metod biologicznych oraz geosyntetyków z docelowym wprowadzaniem 

pokrywy roślinnej. Należy wprowadzić struktury roślinności naprowadzającej, tj. nasadzenia 

niewielkich krzewów w obszarze dojść do przejść dolnych wykonane w taki sposób, by 

tworzyły ciągłe lub przerywane pasy zorientowane pod kątem ostrym względem osi 

środkowej przejścia, ukierunkowując ruch zwierząt.  

Szerokość pasów gruntowych (półek ziemnych) przeznaczonych dla zwierząt powinna być 

dostosowana do funkcji ekologicznych obiektu i wynosić minimum 2 × szerokość cieku 

w przypadku przejść dla średnich zwierząt (zapewnienie przemieszczania kluczowych 

gatunków fauny). Podane parametry szerokości pasów gruntowych obejmują zarówno strefy 

okresowo zalewane (powyżej poziomu wody średniej) oraz strefy suche (powyżej poziomu 

wody wysokiej). 

W przypadku przejść dla średnich zwierząt rzędna półek powinna znajdować się powyżej 

poziomu wody wysokiej dla danego cieku. Powierzchnia półek może posiadać zmienną 

rzędną (zmienna wysokość w strefach dostępnych dla zwierząt), pod warunkiem, że 

w każdym punkcie zostanie zachowana wymagana wysokość minimalna. W przypadku 

przejścia dla średnich zwierząt (w sytuacji dużych trudności z uzyskaniem odpowiedniej 

wysokości) możliwe jest zaprojektowanie półek ziemnych stopniowanych w taki sposób, że 

ich najniższe poziomy będą znajdowały się poniżej poziomu wody wysokiej. Powierzchnia 

suchych półek powinna być wyrównana i pokryta gruntem rodzimym lub innym o podobnych 

parametrach fizyko-chemicznych. Nie należy stosować kruszyw łamanych oraz naturalnych 

gruboziarnistych. Umocnienia powierzchni półek należy stosować wyłącznie w sytuacjach 

koniecznych z wykorzystaniem takich materiałów, które zapewnią trwałe pokrycie gruntem 

(preferowane użycie geosyntetyków) – także w przypadku okresowego zalewania 

powierzchni. W przypadku odpowiednich warunków świetlnych do rozwoju roślinności 

należy wierzchnią warstwę półek pokryć gruntem urodzajnym o żyzności i wilgotności 

wymaganej do optymalnego rozwoju gatunków roślin występujących w sąsiedztwie przejścia.  
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Tabela 31. Lokalizacja zintegrowanych przejść dla zwierząt dla projektowanych 
wariantów obwodnicy. 

Wariant 
Kilometraż 

obwodnicy 

Rodzaj 

przejścia Proj. 

światło 

Współczynnik 

ciasnoty 

Długość 

całkowita 
obiektu 

[m] 

1a 4+219 
Wiadukt h=2,5m 

d=10,0m 
2,02 11,2 

1b 4+088 
Most h=2,5m 

d=32,4m 
6,9 35,6 

2 3+914 

Most h= 

min.3,5m 

d=42,2m 

11,6 238 

3 5+800 

Most h= min. 

2,5m 

 

d=28,5m 

5,6 103,7 

 Konstrukcja obiektu inżynierskiego nad Prądnikiem jest odpowiednia do 

zabezpieczenia warunków przelotu nietoperzy. Pomimo prowadzenia nasłuchów na kilku 

punktach nad Prądnikiem, w miejscu lokalizacji projektowanego mostu nie rozpoznano 

intensywnych tras przelotów nietoperzy, w związku z tym szczególne środki minimalizujące 

nie są wymagane.  Prześwit pomiędzy terenem a spodem konstrukcji na obiekcie na rzece 

Prądnik wynosi ok. 2 m, pozwala on na swobodny przelot nietoperzy, które ewentualnie 

migrują wzdłuż rzeki. Obiekt ten spełnia wytyczne do lokalizacji przejść „dolnych małych 

zespolonych z ciekiem", które wskazują by prześwit wynosił około 1,5 m. Zrezygnowano 

także z oświetlenia obiektu, aby dodatkowo nie wabić bazy żerowej dla potencjalnie 

przelatujących nietoperzy. 
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           Rys. 16. Lokalizacja projektowanych przejść dla zwierząt. 

Wszystkie przejścia powinny być wyposażone w suche półki powyżej strefy zalewania 

płynnie połączone z otoczeniem. Ciek powinien być zlokalizowany w centralnej części 

przejść. Przy wylotach powinna znajdować się roślinność osłonowa, dla obiektów kulistych 

i owalnych należy umieścić warstwę gruntu mineralnego ułatwiającą dostęp zwierząt. 

10. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH 

Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Przeprowadzone podczas badań terenowych rozpoznanie wśród mieszkańców 

zamieszkujących tereny objęte oddziaływaniem projektowanej inwestycji wykazują duże 

prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów społecznych. Część z nich wyraża  protest 
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wobec „rozcięcia” trasą stanowiących jedną całość użytków i  konieczności zbycia znacznej 

części gruntów. Zwracano także uwagę na konieczność zastosowania ekranów akustycznych.  

Największymi zastrzeżeniami, które zgłaszali mieszkańcy narażeni na oddziaływanie 

inwestycji były te związane z nadmiernym oddziaływaniem akustycznym. Wśród innych 

zastrzeżeń były także związane z zajęciem i  podziałem pól uprawnych oraz utrudnionym 

dostępem do nich i związanych z tym trudności z prowadzeniem gospodarstw rolnych. 

Zaangażowanie w projekt samorządów jest dowodem na silną potrzebę budowy 

obwodnicy w społeczności lokalnej. Oczywiście należy się liczyć z tym, iż tak duże 

przedsięwzięcie może budzić również niezadowolenie pewnej grupy mieszkańców 

w szczególności tych, przez których grunty projektowane warianty bezpośrednio przebiegają. 

Lokalne kolizje lub istotne zbliżenia do zabudowy występują w Krakowie i Pękowicach. 

Biorąc powyższe pod uwagę wnioskuje się, iż przedmiotowe przedsięwzięcie rodzi 

możliwość konfliktów i protestów społecznych. Dlatego ważna jest rzetelna informacja 

społeczna oraz rozmowy i spotkania z ludźmi, zarówno bezpośrednio zainteresowanymi 

właścicielami gruntów po których przebiegają warianty obwodnicy, jak i szeroko 

rozumianym społeczeństwem na każdym etapie procesu inwestycyjnego, a w szczególności 

procedura udziału społeczeństwa na etapie wydawania decyzji środowiskowej. Pozwoli 

to wszystkim na przedstawienie rzeczowych argumentów i postulatów, co ułatwi rozwiązanie 

zaistniałych konfliktów.  

Bardzo istotne jest aby wariant wskazany do realizacji był wariantem najbliższym 

oczekiwaniom większości społeczności lokalnej i jednocześnie uwzględniał nadrzędność 

interesów publicznych, gdyż inwestycje liniowe w swoje specyfice mają służyć nie tylko 

lokalnym mieszkańcom. Wariant ten musi również być najlepszy pod względem 

środowiskowym i ekonomicznym. 

 

 

11. WSKAZANIA CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO 

UŻYTKOWANIA 

Zasady tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania określa ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz.. 519).  Ustawa ta również 

uściśla wymagania względem tych obszarów. W przypadku, gdy z postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej lub z przeglądu ekologicznego 
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wynika, że pomimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych 

i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy ochrony środowiska, ustawodawca 

przewidział możliwość utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Obszary te tworzy 

się m. innymi dla tras komunikacyjnych. Dotrzymanie standardu środowiska polega na 

zapewnieniu jego jakości w stopniu poniżej poziomów dopuszczalnych lub co najmniej na 

tych poziomach. Wyznaczenie obszaru ograniczonego użytkowania przydatne będzie przy 

wydawaniu decyzji administracyjnych, pozwoleń na budowę oraz przy określaniu 

ewentualnych odszkodowań. Granicę OOU i uwarunkowania obowiązujące na tym terenie 

należy również wprowadzić do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W ramach niniejszego opracowania wykonano prognozy rozprzestrzeniania się 

dźwięku pochodzącego od ruchu pojazdów na analizowanej drodze. Wyniki obliczeń 

wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na obszarach prawnie chronionych. 

Zaproponowano jednak zabezpieczenia akustyczne, które pozwolą na dotrzymanie 

standardów klimatu akustycznego. Jako środek minimalizujący ekrany przeciwdźwiękowe. 

W związku z powyższym w ramach niniejszego raportu nie zachodzi konieczność 

ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 

 

12. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Na podstawie przeprowadzonych analiz nie stwierdza się, konieczności prowadzenia 

ciągłego monitoringu środowiska w związkuz eksploatacją analizowanej drogi, natomiast 

zgodnie z ustawą Prawo ochronyśrodowiska, zarządzający drogą jest obowiązany do 

okresowych pomiarówpoziomów w środowisku substancji lub energii wprowadzanych 

w związkuz eksploatacją drogi (art. 175). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

ws. wymagań w zakresieprowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub 

energii przez zarządzającego drogą ( Dz.U. z 2011 r. Nr 140, poz.824 z późn zm), w związku 

z eksploatacjądróg publicznych o 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 tys. pojazdównależy wykonywać okresowe 

pomiary hałasu co 5 lat w okresiewykonywania generalnego pomiaru ruchu. Ze względu na 

zakres planowanych prac i obszar na którym realizowana będzie inwestycja zaleca się 

wykonywanie prac pod nadzorem przyrodniczym. Wymagany jest także niezbędny nadzór 

konserwatora zabytków.  
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13. OPIS TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI 

Inwestycja drogowa jest trudna do opisu matematycznego, jako źródło zanieczyszczeń 

powietrza atmosferycznego, ponieważ: 

- emisja zanieczyszczeń zależna jest od dużej liczby parametrów opisujących 

zarówno cechy ruchu, parametry geometryczne drogi, charakter otoczenia, 

a także od warunków meteorologicznych. 

- każ poruszający się po drodze pojazd jest niezależnym źródłem emisji 

o indywidualnej charakterystyce ilościowej i jakościowej emisji. 

Dlatego dokładne oszacowanie ilościowe zasięgu oraz poziomu emisji jest utrudnione. 

Stąd w modelowaniu matematycznym drogę traktuje się jako emitor liniowy, tak więc wyniki 

modelowania niezależnie od przyjętej metody mogą być obarczone pewnymi 

błędami.W zakresie prognozy ruchu, jeżeli chodzi o stan aktualny, nie da się bardzo 

precyzyjnie określić jakie natężenie ruchu występuje na analizowanej drodze wraz ze 

wskazaniem udziału pojazdów określonych grup z podziałem na noc i dzień. Korzystano więc 

z prognoz sporządzonych przez Projektanta za pomocą określonych wzorów. Wyniki takiej 

analizy natężenia ruchu obarczone są pewnym błędem. Rzutuje on na wszystkie wykonywane 

analizy ilościowe i jakościowe, od których zależy zasięg analizowanego oddziaływania. 

Istotne jest to przede wszystkim podczas analizy akustycznej, która zależy przede wszystkim 

od natężenia ruchu i udziału pojazdów określonych grup szczególnie pojazdów ciężkich 

emitujących najwyższy poziom hałasu.   

Program SoundPLAN, podobnie jak i inne tego typu aplikacje, ma określoną 

dokładność obliczeń. Błąd programu szacuje się na około ±1.5 dB. Jest to związane z faktem, 

iż na dzień dzisiejszy nie jest możliwe zasymulowanie terenu oraz zachowania się fal 

dźwiękowych w postaci modelu obliczeniowego w 100% zgodnego z rzeczywistością. 

Szczególna trudność pojawia się w sytuacji gdy następuje znaczna różnica wysokości 

projektowanego nasypu, a istniejącego terenu (większa od 4 m) przy ostrym spadku terenu. 

Może to powodować niezgodne ze stanem faktycznym załamanie izofony odniesienia (na 

wysokości 4 metrów). Jednak dostępne środki są wystarczająco dokładne i zgodne 

z obowiązującymi normami, rozporządzeniami, a błąd ten jest bez większego wpływu na 

ogólną ocenę klimatu akustycznego. Wartość błędu zależy również od stanu nawierzchni 

drogi oraz stanu technicznego pojazdów. 
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 Podstawowa przyczyna faktu, że prognoza wielkości emisji drogowych została 

opracowana w większej mierze na założeniach niż na sprawdzalnych danych statystycznych 

jest brak jednolitego systemu rejestracji pojazdów samochodowych i ograniczone możliwości 

uzyskania informacji z ewidencji już prowadzonej. Stąd praktycznie nie ma możliwości 

oszacowania wielkości błędu, jakim mogą być obarczone wyniki sporządzonej prognozy. 

Można się jednak spodziewać, że dla bardziej odległych horyzontów czasowych błąd 

oszacowania może być istotnie mniejszy, głównie ze względu na odległość w czasie od 

prognozy wartości wejściowych i fakt, że z postępem w czasie zmniejsza się ilość grup 

pojazdów spełniających kolejne (według kolejności wprowadzania) standardy emisyjne. 

Rozkład przestrzenny emisji zanieczyszczeń powietrza z drogi zależy od szeregu czynników. 

Generalnie można je zaliczyć do czterech grup opisujących: 

- emisje z odcinka drogi traktowanego, jako emitor liniowy będącej funkcją cech 

indywidualnych emisji pojazdów poruszających się po drodze (rodzaj spalanego 

paliwa – benzyny ołowiowe i bezołowiowe, olej napędowy oraz cechy 

charakterystyczne dla pojazdów według kategorii takich jak: rozwiązania 

konstrukcyjne silnika i układu paliwowego, pojemność silnika, moc i związane z nimi 

zużycie paliwa, konstrukcja układu wydechowego – katalizator, stan techniczny 

silnika i innych podzespołów), 

- parametry ruchu odbywającego się na drodze (prędkość jazdy i płynność ruchu, udział 

w ruchu poszczególnych kategorii pojazdów - ciężkie, lekkie ciężarowe – dostawcze, 

osobowe, autobusy), 

- parametry meteorologiczne – wpływające na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń 

(siła i kierunek wiatru), 

- parametry niepoliczalne – jak np. technika jazdy (wpływająca na płynność ruchu). 

Wobec tak dużej liczby parametrów, od których zależy emisja, jej dokładne 

oszacowanie ilościowe jest bardzo utrudnione, a wszystkie stosowane metody obliczeniowe 

mogą być obarczone błędami. Tym niemniej w procesie prognozowania przestrzennego 

rozkładu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego dołożono wszelkich starań, aby w miarę 

możliwości wykorzystać możliwie jak najwięcej parametrów. 

14. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 Wnioski ogólne 

• Inwestycja wpłynie na poprawę warunków i bezpieczeństwo ruchu m.in. na 

terenie Zielonek. Przejmie ona, bowiem ruch tranzytowy i ciężki, 



KLOTOIDA  214 

przyczyniając się do obniżenia liczby wypadków w ciągu drogi wojewódzkiej 

794. Ponadto przeprowadzona inwestycja zwiększy komfort jazdy z uwagi na 

zupełnie nową nawierzchnię. Ruch tranzytowy przeniesiony zostanie na 

obwodnicę, co przyczyni się do usprawnienia ruchu lokalnego. 

• Inwestycja spowoduje także obniżenie hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do 

powietrza w centrum m.in. Zielonek poprawiając tym samym warunki życia 

ludzi.  

• W związku ze zbliżonym przebiegiem wszystkich wariatów rozpatrywanych 

w niniejszym opracowaniu, oddziaływanie na znaczną część elementów 

środowiska można uznać za porównywalne. Dotyczy to przede wszystkim 

wpływu na gleby, powietrze i klimat. 

• Podstawowymi elementami różniącymi trzy rozpatrywane warianty są: 

oddziaływanie w zakresie klimatu akustycznego, ingerencja w istniejące 

zabudowania, oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne oraz 

oddziaływanie na przyrodę i zabytki.  

Oddziaływanie i minimalizacja w fazie realizacji 

• Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z zajęciem powierzchni pod 

jezdnię na obszarze około: dla wariantu nr 1 – ok. 21,6 ha, dla wariantu nr 2– 

ok. 22,8 ha, dla wariantu nr 3 – ok. 26,4 ha,  

• Realizacja inwestycji może wpłynąć na wody powierzchniowe i podziemne 

zarówno w sposób ilościowy, jak i jakościowy 

Głównymi przyczynami pogorszenia jakości wód mogą być: 

− spływy deszczowe i roztopowe z terenu budowy oraz wypłukiwanie 

zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy drogi (np. mas 

bitumicznych), 

− nieodpowiednio składowane materiały budowlane oraz materiały 

stosowane w pracach nawierzchniowych, wykończeniowych i przy 

zabezpieczeniach antykorozyjnych, 

− niewłaściwa lokalizacja zaplecza budowy bądź nieodpowiednio 

zorganizowane zaplecze sanitarne, 

− zanieczyszczenie wód substancjami chemicznymi (w szczególności 

ropopochodnymi) wyciekającymi z maszyn np. w wyniku awarii, 
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− bezpośrednie przedostanie się substancji niebezpiecznych do naturalnych 

cieków, w trakcie prowadzenia robót na obiektach inżynierskich. 

• Odpowiednia organizacja placu budowy – zgodnie z zaleceniami określonymi 

w niniejszym raporcie pozwoli na uniknięcie tego typu oddziaływań. Dlatego 

stosowanie dodatkowych środków zabezpieczających nie jest konieczne, 

• W przypadku niedotrzymania odpowiedniego reżimu technologicznego może 

dojść do skażenia gruntu (a pośrednio lub bezpośrednio do zanieczyszczenia 

wód) wyciekami paliw z maszyn budowlanych. Prawdopodobieństwo takiego 

zdarzenia można jednak uznać za niewielkie przy właściwym zabezpieczeniu 

miejsca robót i odpowiedniej organizacji pracy. Stosowanie dodatkowych 

środków zabezpieczających nie jest konieczne. Niezbędne jest posiadanie 

sorbentów do substancji toksycznych, 

• Podczas wykonywania prac budowlanych wystąpią niekorzystne zjawiska 

akustyczne w strefie prowadzenia robót oraz w jej pobliżu. Oddziaływania te 

spowodować mogą pogorszenie stanu klimatu akustycznego, ponieważ ciężkie 

maszyny wykonujące prace związane z budową drogi będą źródłem emisji 

dźwięków o wysokich poziomach nawet powyżej 90 dB, 

• Należy zoptymalizować czas pracy, aby ograniczyć liczbę przejazdów ciężkich 

samochodów i maszyn. Prace budowlane w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej 

należy prowadzić tylko w porze dnia od godziny 6.00 – 22.00, 

• Należy ograniczać przestrzenne zagospodarowanie i przekształcenie 

środowiska do niezbędnego minimum. Należy w trakcie budowy możliwie 

maksymalnie zawęzić pas budowy, co pozwoli ograniczyć bezpośrednie 

zniszczenie roślin, 

• Należy tworzyć bazy materiałowe i place budowy z dala od cieków wodnych, 

• Należy pilnować, aby nie wykraczać ciężkim sprzętem oraz składami 

materiałów budowlanych poza ustalony pas budowy. Należy również 

zminimalizować zmiany stosunków wodnych na terenie przylegającym do 

drogi,  

• Prace budowlane, prowadzone w pobliżu drzew, należy zorganizować tak, aby 

nie spowodować ich uszkodzenia, zwłaszcza otarć kory i uszkodzeń systemu 

korzeniowego. Zalecane w tym przypadku jest stosowanie specjalnych osłon 

dla poszczególnych drzew, 
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• W przypadku przeprowadzenia inwestycji w wariancie nr 2 zachodzi potrzeba 

wycinki największej ilości drzew, dojdzie także do usunięcia zakrzaczeń 

i niskiej roślinności, w związku z czym zachodzi konieczność wykonania 

nasadzeń kompensacyjnych po uzgodnieniu z odpowienim organem ochrony 

przyrody 

Oddziaływanie i minimalizacja w fazie eksploatacji 

• Potencjalnym zagrożeniem w trakcie użytkowania drogi jest zanieczyszczenie 

gleb przez substancje przenoszone z drogi: z powietrzem oraz wodami 

spływającymi z nawierzchni drogi, 

• Zmniejszenie zagrożenia gleb związanego ze spływami zanieczyszczeń 

zapewnią proponowane systemy odprowadzenia wody opadowej 

z powierzchni drogi, 

• W celu zmniejszenia stężenia chlorków w ściekach drogowych zaleca się 

racjonalnie stosować środki odladzające, zawierające chlorki poprzez 

przestrzeganie przepisów zimowego utrzymania dróg. 

a) Oddziaływanie i minimalizacja na powierzchnie ziemi i gleby 

• Wpływ projektowanej drogi na gleby oprócz jej zajętości będzie niewielki – 

o czym świadczą wyniki analiz numerycznych potwierdzające, iż 

ponadnormatywne zanieczyszczenia komunikacyjne będą zawierać się w pasie 

drogowym. 

• Minimalizacja negatywnego wpływu drogi na powierzchnie ziemi oraz gleby 

wiąże się głównie z ograniczeniem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przez 

powietrze (np. pył zawieszony - PM10). Z uwagi na ekranowanie panelami 

dźwiękochłonnymi obszarów zabudowanych, które będą całkowicie izolowały 

te tereny od zanieczyszczeń powietrza nie przewiduje się dodatkowej zieleni 

izolacyjnej.  

b) Oddziaływanie i minimalizacja na wody powierzchniowe i podziemne 

• Źródłem niekorzystnych oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne 

są zanieczyszczenia z rozchlapywania, spływów deszczowych i roztopowych 

z nawierzchni drogi oraz zrzuty niebezpiecznych dla środowiska substancji 

w przypadku poważnej awarii, 

• Prognoza emisji zawiesiny ogólnej wykazała, że w 2025, 2030, 2035 roku 

wystąpią przekroczenia wartości dopuszczalnej dla zawiesiny ogólnej. 
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W związku z powyższym zaproponowano zastosowanie osadników oraz 

rowów trawiastych otwartych i zbiorników sedymentacyjnych. 

• Projekt przewiduje również lokalizację obiektów inżynierskich. Światła 

obiektów zostały dobrane w taki sposób, aby umożliwić bezpieczne 

przeprowadzenie przepływów miarodajnych. Wymiary urządzeń służących do 

odwodnienia inwestycji zostały zaprojektowane w oparciu o obowiązujące 

przepisy i akty prawne, a także w oparciu o dobrą praktykę inżynierską. 

• W projekcie przewiduje się również ujęcie i odprowadzenie wód deszczowych 

spływających z powierzchni terenu tzw. zlewni zielonej dla których 

projektowana droga może stanowić barierę. Ma to na celu ochronę terenów 

w rejonie inwestycji przed lokalnymi podtopieniami. 

c) Oddziaływanie i minimalizacja na klimat akustyczny 

• Planowana inwestycja polega na budowie obejścia Zielonek, które spowoduje 

przejęcie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości, generującego 

najwyższe poziomy hałasu. Inwestycja poprawi tym samym klimat akustyczny 

w centrum miejscowości i przeniesie ten rodzaj emisji poza miejscowość. 

• W ramach niniejszego opracowania wykonano prognozy równoważnego 

poziomu dźwięku za pomocą modelu obliczeniowego NMPB – Routes 96 przy 

użyciu programu SoundPLAN 7.0. Metoda ta jest zgodna z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska. Wyniki prognoz mogą być, zatem bezpośrednio 

odnoszone do wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska.  

• Każdy z analizowanych wariantów przecina tereny podlegające ochronie 

akustycznej, udział tych obszarów jest zbliżony i warunkowany funkcją terenu, 

dla wariantów przebiegających w większości po terenach o funkcji rolniczej 

jest mniejszy Warianty nr 1 i 2 są zbliżone pod względem oddziaływania na 

klimat akustyczny (zbliżona ilość niezbędnego ekranowania) natomiast 

Wariant nr 3 jest z nich najbardziej niekorzystny, z uwagi na przejście 

w najdłuższym przebiegu terenami chronionymi. 

• w miejscowościach znajdujących się w pobliżu planowanej inwestycji klimat 

akustyczny mógłby ulec pogorszeniu, w związku z czym przewidziano 

zastosowanie ekranów dźwiękochłonnych, co spowoduje dotrzymanie 
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standardów w zakresie dopuszczalnego natężenia hałasu w porze dziennej 

i nocnej. 

d) Oddziaływanie i minimalizacja na powietrze atmosferyczne 

• Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza wykazały, że planowane 

przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wartości. 

Maksymalne zasięgi przekroczeń nie wychodzą poza pas drogowy, dlatego też 

żaden z budynków nie znajduje się w strefie przekroczeń.  

• Dobrą metodą przeciwdziałania zanieczyszczeniom atmosferycznym podczas 

ruchu drogowego jest zastosowanie pasów zieleni oraz nasadzenie 

uzupełniające w postaci drzew i krzewów w gatunkach pochodzenia 

rodzimego, na których po części będą akumulować się zanieczyszczenia. 

Jednakże z uwagi na ekranowanie panelami dźwiękochłonnymi obszarów 

zabudowanych, które będą całkowicie izolowały te tereny od zanieczyszczeń 

powietrza (tych poniżej wartości dopuszczalnych) nie przewiduje się 

dodatkowej zieleni izolacyjnej.  

e) Oddziaływanie na przyrodę ożywioną 

• Wpływ planowanej inwestycji doprowadzi do zniszczenia zbiorowisk 

roślinnych w wyniku porządkowania terenu, który będzie stanowił 

powierzchnie pasa drogowego i całej jego infrastruktury. 

• Mimo, że nie stwierdzono znaczących siedlisk ptaków planowanewycinki 

drzew należy ograniczyć do niezbędnego minimum i przeprowadzić poza 

okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca lutego. 

• Zprzeprowadzonej analizy wynika, iż wariant 3 obejmuje największą 

powierzchnię do wycinki  zadrzewień i zakrzewień pod planowaną inwestycję, 

jednakże wszystkie warianty pod względem oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze można uznać za zbliżone,  

• Z uwagi na przewidzianą wycinkę przewiduje się nasadzenia drzew w formie 

zadośćuczynienia głównie w postaci zieleni niskiej i średniej. 

Najkorzystniejszymi miejscami dokonania nasadzeń rekompensujących są 

strefy przyległe do istniejących kompleksów zadrzewień i zakrzewień. 

W uwagi na bezpieczeństwo drogowe zrezygnowano z nasadzeń zieleni 

izolacyjnej wzdłuż projektowanej drogi, proponując ich realizację w miejscach 

możliwych uwzględniających wyżej wspomniane wskazania. Nowe nasadzenia 
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powinny zmierzać do powiększenia istniejących kompleksów zadrzewień 

i zakrzewień. Proponowane gatunki do nasadzeń to: jesion wyniosły, klon 

polny, klon pospolity, klon jawor, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, 

kruszyna pospolita, kalina koralowa, 

• W celu minimalizacji oddziaływania projektowanej drogi na ciągłość obszarów 

siedliskowych i korytarzy lokalnych migracji płazów przewiduje się budowę 

zintegrowanych przejść dla płazów w przepustach. W celu naprowadzenia 

płazów i ochrony ich przed wejściem na jezdnię zostanie zastosowana siatka 

naprowadzająca. 

 

f) Oddziaływanie na krajobraz 

• Droga będzie stanowiła nowy element w środowisku, dlatego wpłynie 

w sposób znaczący na okoliczny krajobraz. 

• Elementem, który istotnie wpłynie na charakter krajobrazu są ciągi ekranów 

przeciwdźwiękowych. Dlatego też należy zadbać, aby zostały one możliwie 

harmonijnie wkomponowane w otaczający je teren. 

• W celu minimalizacji wpływu na krajobraz ekrany powinny być  obsadzone 

roślinnością i wykonane w Naturalnych barwach. Do nasadzeń proponuje się 

winobluszcz trójklapowy Parthenocissus tricuspidata lub pięciolistkowy 

Parthenocissus quinquefolia na stanowiskach słonecznych oraz bluszcz 

pospolity Hedera helix na stanowiskach zacienionych. 

• Również nasadzenia zieleni wpłyną znacząco na poprawę odbioru 

przedmiotowej inwestycji. Najkorzystniejszymi miejscami dokonania nasadzeń 

rekompensujących są strefy przyległe do istniejących kompleksów zadrzewień 

i zakrzewień. Nowe nasadzenia powinny zmierzać do powiększenia 

istniejących kompleksów zadrzewień i zakrzewień. 

g) Gospodarka odpadami 

• Odpady powstające na etapie budowy drogi zaliczane są przedewszystkim do 

grupy nr 17 - odpady powstające z budowy, remontów 

i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 

W czasieprac związanych z budowa poszczególnych odcinków analizowanej 

trasybędą powstawały różne ilości tych samych kategorii odpadów. Na 
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obecnymetapie ilość i jakość odpadów, które będą powstawały w związkuz 

realizacja projektowanej inwestycji, jest niemożliwa do określenia, 

• Usunięcie lub zagospodarowanie odpadów powstających podczas 

budowyprzedsięwzięcia będzie należało do obowiązków firm wykonujących 

pracebudowlane, 

• Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku 

zagospodarowaniaodpadów innemu posiadaczowi odpadów. Część odpadów, 

w tymnp. odpady z remontów i przebudowy dróg, może być zagospodarowana 

namiejscu – w związku z realizacja drogi, 

• Odpady, których nie można wykorzystać na placu budowy, a jest 

możliwośćwykorzystania ich na inne cele (poza unieszkodliwianiem), 

wytwórcaodpadów może nieodpłatnie przekazać osobom fizycznym lub 

jednostkomorganizacyjnym, 

• W trakcie realizacji robót budowlanych teren inwestycji powinien byćna 

bieżąco porządkowany ze szczególnym uwzględnieniem materiałówmogących 

wpłynąć negatywnie na otaczający teren (materiały pędne, smaryi opakowania 

po nich, produkty smołowe – jeśli będą wykorzystywane), 

• Przy pracach budowlanych oraz w trakcie eksploatacji dróg, nie 

powinnypowstać odpady mogące wpłynąć negatywnie na środowisko,pod 

warunkiem przestrzegania zapisów projektu wykonawczego oraz niniejszego 

raportu. 

 

h) Oddziaływanie na obszary chronione 

• Północne części wszystkich wariantów przebiegają przez obszar chroniony 

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie. Wszystkie trzy warianty na 

niewielkim odcinku około 200 m przecinają otulinę tego parku, a na odcinku 

około 500 m biegną po jej południowo-zachodniej granicy. Wariant 3 

(niebieski) w swej środkowej części, na długości około 900 m przecina także 

otulinę Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego; 

• Projektowana inwestycja nie sprzeciwia się bezpośrednio celom ochrony, 

bowiem nie degraduje i nie przekształca elementów przyrody ożywionej oraz 

obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym i kulturowym. Częściowo 

ingeruje w otwarty krajobraz, jednak na tym odcinku nie przedstawia on 
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wysokich walorów. Zastosowanie środków minimalizujących w postaci 

nasadzeń zieleni spowoduje wkomponowanie projektowanej inwestycji 

w otaczający krajobraz. 

i) Oddziaływanie na zabytki i stanowiska archeologiczne 

• W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji występują stanowiska archeologiczne 

w związku z czym zalecane jest prowadzenie prac pod nadzorem 

archeologicznym. 

• W ciągu drogi występują również obiekty wpisane do rejestru zabytków, 

zaleca się zatem prowadzenie prac tak by nie naruszyć zabytków. 

 

j) Oddziaływanie transgraniczne 

Inwestycja nie jest zlokalizowana w terenie przygranicznym, w związku z tym nie 

występuje oddziaływanie na środowisko naturalne innych krajów. Najbliżej położona granica 

(ze Słowacją) oddalona jest od terenu inwestycji o ok. 65 km. 

 

k) Poważne awarie 

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii na analizowanej drodze będzie znikome – 

wpływa na to ograniczona dostępność, oraz odpowiednie parametry techniczne drogi. 

Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

w centrum miejscowości Zielonki.  

 

l) Oddziaływanie w zakresie zdrowia ludzi związanego z bezpieczeństwem ruchu 

drogowego 

• Inwestycja wpłynie na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu w centrum 

Zielonek, z którego ruch tranzytowy zostanie przejęty przez obwodnice, 

• Inwestycja spowoduje obniżenie emitowanego hałasu, a także zmniejszenie 

emisji zanieczyszczeń do powietrza,poprzez mniejszą ilość poruszających się 

pojazdów, co przedstawiono w analizach niniejszego raportu. 

• Klimat akustyczny bezpośredniego otoczenia inwestycji ulegnie nieznacznemu 

pogorszeniu. W związku z powyższym projekt przewiduje zastosowanie 

ekranów dźwiękochłonnych. 

• Projektowana infrastruktura drogowa ma na celu ograniczenie ilości i wagi 

wypadków na projektowanej drodze. 
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Wnioski końcowe: 

Wariantem preferowanym do realizacji jest wariant numer 1.  

Technicznie wszystkie warianty są możliwe do realizacji. Analiza porównawcza pod 

względem oddziaływania na środowisko przyrodnicze (w zakresie zajętości obszarów 

posiadających walory przyrodnicze, siedliska roślin i zwierząt) oraz kulturowe, a także 

aspektów ekonomicznych i technicznych wykazuje, iż optymalnym do realizacji jest wariant 

1. Analizując walory użytkowe poszczególnych wariantów projektowanej obwodnicy, należy 

wskazać, iż najlepsza jest geometria trasy wariantu 1.  

Wariant 1 jest także najbardziej korzystny ze względów ekonomicznych. Wariant ten 

jest również najbardziej zbliżony do miejscowego planu zagospodarowania terenu, a także nie 

ogranicza przestrzeni inwestycyjnej i mieszkaniowej Zielonek. Wariant 2, który zbliżony jest 

trasowo do wariantu 1 (z punktu widzenia skrzyżowania z Północną Obwodnicą Krakowa), 

jednakże znacząco bardziej ingeruje w tereny będące w obszarze zainteresowania 

inwestycyjnego gminy, co może mieć wpływ na ewentualne konflikty społeczne. Wariant 3 

chociaż w najmniejszym stopniu ogranicza tereny inwestycyjne gminy Zielonki, to z uwagi na 

uwarunkowania ekonomiczne (najdłuższa trasa, a co za tym idzie największe koszty 

realizacji) należy uznać za nieracjonalny w szerokim kontekście społeczno-ekonomicznym, 

a z uwagi na wysoki koszt realizacji uzyskanie finansowania dla tego wariantu byłoby 

najtrudniejsze.  

Analiza przyrodnicza wskazuje na wariant 3 jako najbardziej wartościowy pod 

względem przyrodniczym, jednak nie posiadający, poza fragmentami wilgotnych łąk 

i siedlisk łęgowych istotnych wartości przyrodniczych. Jednak jak wskazano w opracowaniu 

są to siedliska zdegenerowane. Warianty 1 i 2 należy wskazać jako równocenne pod 

względem przyrodniczym i przedstawiające jednakowo niskie walory przyrodnicze. Z punktu 

widzenia możliwości powstania potencjalnych strat w siedliskach i roślinności 

najkorzystniejszy, tzn. najmniej inwazyjny jest wariant 1. Podkreślić należy, iż realizacja 

inwestycji w żadnym z zaproponowanych wariantów nie wiąże się ze zniszczeniem gatunków 

i zbiorowisk szczególnie cennych czy chronionych, jednakże wariant 1 jako zajmujący 

najmniejszą powierzchnię terenu należy uznać za wariant najkorzystniejszy dla środowiska. 

Wybrany wariant przebiega w zdecydowanej większości przez tereny pozbawione walorów 

przyrodniczych – pola uprawne, nieużytki, tereny zabudowane. W miejscu przecięcia rzeki 

Białuchy (Prądnika) znajduje się tylko niewielki fragment zadrzewienia łęgowego. Nie 

stwierdzono w obszarze tego wariantu  cennych zbiorowisk roślinnych i stanowisk roślin 
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rzadkich i chronionych. Spośród gatunków zwierząt wskazać można tylko na awifaunę 

terenów otwartych, oraz powszechnie występujące gatunki ssaków. 

Nie przewiduje się zmian w warunkach siedliskowych terenów w sąsiedztwie drogi 

w wyniku jej eksploatacji. Projektowana konstrukcja drogi nie będzie powodować 

ograniczenia spływu wód powierzchniowych na terenach przyległych do drogi. Projektowane 

odwodnienie drogi zapobiegać będzie z kolei zanieczyszczaniom gleb i wód ściekami 

z powierzchni drogi. Zanieczyszczenia powietrza pochodzące z ruchu drogowego nie wpłyną 

znacząco na stężenie substancji toksycznych w glebach przyległych do drogi (prognozowane 

ponadnormatywne stężenia tych zanieczyszczeń nie wykroczą poza pas drogowy), 

a większość gleb charakteryzuje się dosyć dużą odpornością na zanieczyszczenia 

komunikacyjne. W związku z tym, nie przewiduje się negatywnych oddziaływań na rośliny 

w fazie eksploatacji drogi.  

Wykonana analiza ekonomiczna (na etapie wstępnej koncepcji) potwierdza wybór 

wariantu 1. Efektywność ekonomiczna wyznaczona w Koncepcji Programowej wskazuje na 

wariant 1, jako najkorzystniejszy.  

Trasa przebiegu wszystkich trzech wariantów znajduje się w zbliżonej odległości 

względem zabytkowych obiektów twierdzy Kraków. Warianty 1 i 2 zlokalizowane są 

w bliskiej odległości od obiektu „Czerwony Most” – obiekt wpisany do rejestru zabytków) – 

około 400 m i Schronu amunicyjnego Pękowice – ok. 300 m, a wariant 1 także w pobliżu 

Fortu Pękowice-  ok. 200 m i Baterii Pękowice - ok. 130 m. Wariant 2 przebiega w nieco 

większej odległości od Fortu Pękowice – ok. 500 m i Baterii Pękowice – ok. 200 m. Wariant 

3 analogicznie jak pozostałe warianty przebiega w bardzo bliskiej odległości od Czerwonego 

Mostu i schronu amunicyjnego Pękowice - odpowiednio ok. 200 i 100 m. Ponadto wariant ten 

przebiega w pobliżu (w odległości około 200 metrów) od wpisanego do rejestru zabytków 

zespołu Fortu Tonie i od Baterii B3 (około 400 m), a rozdzielając te obiekty przecina drogę 

rokadową. W ujęciu oddziaływania na krajobraz kulturowy oddziaływanie jest zatem 

zbliżone, przebieg wariantu 3 znajduje się w pobliżu większej liczby zabytkowych obiektów, 

warianty 1 i 2 w tym zakresie mają zbliżone oddziaływanie.Jak wskazano we wcześniejszych 

rozdziałach opracowania wariant 1 wiąże się z najmniejszą zajętością terenu, i chociaż  żaden 

z zaproponowanych wariantów nie powoduje zniszczenia gatunków cennych czy 

chronionych, to właśnie wariant 1 jako zajmujący najmniejszą powierzchnię terenu należy 

uznać za wariant najkorzystniejszy z uwagi na oddziaływanie na środowisko. Wariant 3 

powoduje największe straty w siedliskach, zakłócenia w korytarzach migracyjnych zwierząt - 

wkracza w obszar tzw. Łąk Giebułtowskich, a ponadto przebiega na stosunkowo długim 
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odcinku w sąsiedztwie rzeki Prądnik, która jest najważniejszym lokalnym ciągiem 

ekologicznym na omawianym obszarze i choć możliwy do realizacji musi zostać uznany za 

najmniej korzystny przyrodniczo. Reasumując to wariant 1 należy uznać za najkorzystniejszy 

środowiskowo.  

Biorąc pod uwagę możliwości komunikowania okolicznych terenów oraz dojazdu do 

centrum gminy Zielonki wszystkie warianty są równorzędne.  

Pod względem możliwości etapowania robót wszystkie warianty są równorzędne.  

Wariant 1 -wariant preferowany do realizacji należy uznać jednocześnie za wariant 

najkorzystniejszy dla środowiska, zarówno przyrodniczego jak i kulturowego, a także 

najkorzystniejszy ze względów społeczno-ekonomicznych oraz z uwagi na możliwości 

realizacyjne. 
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zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. z 2014 r. poz. 588)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016poz. 124)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2010 Nr 65 poz. 408)  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133)  

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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 
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zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011 

Nr 140 poz. 824)  

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).  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie 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. 288, poz. 1697)  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014r.w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016poz. 1187),  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. 

(Dz.U. z 2014r. poz. 1923)  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz. 358)  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2014 poz. 1348)  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych (Dz. U. nr 257, poz. 1545)  

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

gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 poz. 1408)  

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

gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 poz. 1409)  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz. 

U.  z 2016, poz. 124). 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 

2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.  z 2012, poz. 608)  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t.j.: Dz.U. 2014, poz. 112)  
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Rozporządzenie MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w 

powietrzu (Dz.U.2012 Nr0 poz. 1031)  

Rozporządzenie MŚ z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu ( Dz.U. 2010 Nr 16, poz. 87)  

Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 

735)  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. 2010 Nr 130 

poz. 874)  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz.71). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911) 

Materiały źródłowe 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15 stycznia 2016 dla przedsięwzięcia 

pn. Budowa północnej obwodnicy Krakowa wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Krakowie 

Pismo z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie znak: 

OZKr5183.1364.2012.MTW.DW.AP.1z dnia 7.11.2012 

Pismo z wytycznymi konserwatorskimi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

w Krakowie znak: OZKr.5181.1364.2014.MK.DW.AP. z dnia 27.08.2014 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 30 grudnia 

2016 r, znak pisma OO.4210.21.2016.ASu 

Uchwała nr XV/247/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. 

w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 

r. nr 583, poz. 6624) 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Zał. 1. Rozkład poziomu hałasu dla wariantu 1 w 2035 r. 

Zał. 2. Rozkład poziomu hałasu dla wariantu 2 w 2035 r. 

Zał. 3. Rozkład poziomu hałasu dla wariantu 3 w 2035 r. 

Zał. 4. Mapa uwarunkowań przyrodniczych. 
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Zał. 4.1. Mapa uwarunkowań kulturowych 

Zał. 5. Rozkład zanieczyszczeń powietrza dla wariantu 1 w 2035 r. 

Zał. 6. Rozkład zanieczyszczeń powietrza dla wariantu 2 w 2035 r. 

Zał. 7. Rozkład zanieczyszczeń powietrza dla wariantu 3 w 2035 r. 

Zał. 8. Pismo WIOŚ określające tło zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. 

Zał. 9. Plan sytuacyjny dla wariantu I. 

Zał. 10. Plan sytuacyjny dla wariantu II. 

Zał.11. Plan sytuacyjny dla wariantu III. 

Zał.12.1-12.3 – Przekroje obiektów inżynierskich 

Zał. 13. Płyta CD z elektronicznym zapisem raportu, załączników, prognozy ruchu, obliczeń 

w zakresie akustyki i powietrza. 

 

 

 


