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1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA  

Analizowane przedsięwzięcia polega na budowie nowej drogi łączącej Nowy Sącz i Stary 
Sącz. Karta informacyjna oraz raport o oddziaływaniu na środowisko jest częścią Koncepcji 
Programowo – Przestrzennej dla budowy połączenia miast. Zgodnie z założeniem opracowania 
nowo powstała droga ma być alternatywą dla dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 87 na 
odcinku od ulicy Węgierskiej, istniejącej drogi DK 87 do istniejącej drogi wojewódzkiej DW 979. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz.U. nr 213 poz. 1397], 
przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. Klasyfikacja: 

- zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km 
inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, 
z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych 
i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 
8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

Z uwagi na przebieg projektowanego przedsięwzięcia przez tereny zamknięte PKP, 
organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tym przypadku 
jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie. RDOŚ wydaje decyzję dla całego 
przedsięwzięcia, także gdy tylko częściowo jest ono realizowane na terenie zamkniętym – art. 75 
ust. 6 ustawy OOS.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał postanowienie 
o konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko (pismo nr ST-
II.4210.2.2015.GK, z dnia 25 marca 2015). Postanowienie określało warunki jakie powinien 
spełnić raport zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie. Wyszczególniono również zagadnienia które miały zostać 
uwzględnione przy opracowywaniu raportu. 

Realizacja połączenia drogowego pozwoli na:  

- umożliwienie rozwoju gospodarczego terenów przyległych do planowanej drogi – 
położonych pomiędzy rzeką Dunajec i trasą linii kolejowej,  

- przejęcie części ruchu z istniejącej drogi krajowej, z odsunięciem ciężkiego ruchu 
tranzytowego od obszarów zabudowanych,  

- skrócenie czasu przejazdu dla ruchu tranzytowego i zmniejszenie ryzyka wypadków,  

- ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg, w tym 
drogi krajowej.  

Opracowanie przedstawia wyniki przeprowadzonej oceny oddziaływania tytułowego 
przedsięwzięcia na środowisko, w celu określenia warunków jego realizacji. Prace 
przedprojektowe realizowane są na etapie koncepcji. Szczegółowe rozwiązania projektowe 
wykonane zostaną na etapie projektu budowlanego. 

W trakcie przygotowywania przebiegów wariantów połączenia drogowego wzięte zostały 
pod uwagę zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w studium 
uwarunkowań miasta i gminy Nowy Sącz i Stary Sącz. Uwzględniono również uwagi pojawiające 
się na konsultacjach społecznych oraz ogólne plany rozwoju dla tej części Nowego Sącza.  
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1.2. PODSTAWY PRAWNE  

Jako podstawę opracowania przyjęto następujące obowiązujące akty prawa krajowego 
i międzynarodowego:  

 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 [Dz.U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.], 

 Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, [tekst jednolity Dz.U. z 2008 r., 
nr 25 poz. 150 z późn. zm.], 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach [Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.], 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Dz.U. nr 
162, poz. 1568 z późn. zm.], 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 243 
poz. 1623 z późn. zm.], 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody [tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., 
nr 151 poz. 1220 z późn. zm.], 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie [Dz.U. nr 43, poz. 430 z późn. zm.], 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe, obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie [Dz.U. nr 63, poz. 735 z późn. zm.], 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz.U. nr 213 poz. 1397], 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U. nr 75 poz. 
690, z późn. zm.],  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości - Dz. U. 2014 poz. 1169 

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

 Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu [Dz.U. Nr 16, poz. 87], 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu [Dz.U. 2012, poz. 1031],  

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz.U. Nr 137, poz.984 
z późn. zm.],  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz.U. nr 120, poz. 826 z późn. zm.,  
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu 
odpadów [Dz.U. 2014, poz. 1409], 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin [Dz. U. z 2014 r., poz. 1409], 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt [Dz. U. 2014 r., poz. 1348], 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów [Dz. U. z 2014 r., poz. 1408], 

 PN-S-02204/1997: Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

 PN-ISO 1996-1:1999 Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości 
i procedury. 

 PN-ISO 1996-2:1999 Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych 
dotyczących sposobu zagospodarowania terenu. 

 Zarządzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 
października 2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń 
w ściekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu dokumentacji na zlecenie 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 
1397), obiekty liniowe o zakładanych parametrach, należą do grupy przedsięwzięć, które mogą 
potencjalnie znacząco oddziaływać na elementy środowiska przyrodniczego i społecznego. Na 
podstawie wstępnych informacji o zakresie przewidzianych prac, przygotowano kartę 
informacyjną przedsięwzięcia, którą przedstawiono RDOŚ Kraków.  

Na podstawie wstępnych informacji o zakresie przewidzianych prac, przygotowano Kartę 
Informacyjną Przedsięwzięcia, którą przedstawiono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska (RDOŚ) w Krakowie. Na podstawie zawartych w KIP informacji RDOŚ podjął 
decyzję o konieczności sporządzenia Raportu oddziaływania na środowisko. Korzystając 
z pozyskanych danych terenowych dotyczących środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia 
oraz danych zawartych w Koncepcji, przeprowadzono prognozę oddziaływania, a niniejszy 
Raport przedstawia jej wyniki.  

1.3. METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAŃ I PROGNOZ 

Dla celów niniejszej analizy posłużono się metodyką prowadzonych badań i obliczeń, 
pozwalająca na uzyskanie wyników umożliwiających porównanie ich z obowiązującymi normami 
oraz określenie środków minimalizujących koniecznych dla zachowania standardów ochrony 
środowiska i ochrony przyrody. Poniżej opisano metodykę wspomnianych badań i obliczeń 
prognostycznych. Punktem wyjścia dla szeregu analiz była prognoza ruchowa, determinująca 
rodzaj i zakres oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia.  

1.3.1. PROGNOZA RUCHOWA  

Na potrzeby opracowania koncepcji programowo – przestrzennej budowy nowego 
połączenia Nowy Sącz i Stary Sącz wykonano prognozę ruchu dla analizowanych wariantów. 
W analizie uwzględniono różne typy pojazdów: samochody osobowe [O], lekkie ciężarowe 
(dostawcze) [LC], samochody ciężarowe bez przyczep [C] i samochody ciężarowe z przyczepą 
[CP] oraz autobusy [A]. Analizę i prognozę ruchu drogowego wykonano metodą modelowania 
ruchu, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego – programu PTV 
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Visum wersja 12. W prognozie nie został wykorzystany Generalny Pomiar Ruchu z roku 2010, 
ponieważ nie obejmował on dróg w miastach na prawach powiatu oraz z uwagi na wybudowanie 
obwodnicy Starego Sącza po roku 2010. Na potrzeby prognozy wykonano dodatkowe pomiary 
na istniejącej sieci drogowej. 

Oba analizowane warianty podzielono na charakterystyczne odcinki nadając im kolejne 
litery alfabetu, natomiast węzłom i skrzyżowaniom nadano literę S i kolejne cyfry. Wariant A 
podzielono na 4 odcinki od A do D, natomiast skrzyżowania ponumerowano do S1 do S5. 
W wariancie B wydzielono 6 odcinków od A do F oraz 7 skrzyżowań od S1 do S7. 

Wariant A jest wariantem, w którym w Nowym Sączu przewidziano połączenie wyłącznie 
z ulicami Węgierską/Piramowicza oraz Ogrodową. W Starym Sączu połączenie rozpoczyna się na 
drodze wojewódzkiej nr 969, będącej obwodnicą Starego Sącza. Możliwe będzie także 
przedłużenie połączenia, czyli budowa łącznika do centrum miasta Stary Sącz. Dodatkowo 
zaplanowano także w dalszym etapie budowę łącznika przedmiotowego połączenia Nowy Sącz – 
Stary Sącz z ulicą Towarową w Nowym Sączu oraz ewentualnym mostem przez rzekę Dunajec na 
wysokości miejscowości Podrzecze. Wszystkie planowane skrzyżowania z istniejącymi oraz 
planowanymi w dalszym etapie drogami zaprojektowano jako skrzyżowania typu rondo. W tym 
wariancie droga na odcinku od DW969 (skrzyżowanie S1) do skrzyżowania S3, gdzie włącza się 
połączenie z ul. Węgierską (odcinek A i B) wraz z tym połączeniem do ulicy Węgierskiej (odcinek 
D) będzie to droga klasy G, z przekrojem 1x2 oraz prędkością projektową 70km/h, natomiast od 
wspomnianego skrzyżowania S3 z połączeniem do ul. Węgierskiej, odcinek do ulicy Ogrodowej 
(odcinek C) będzie drogą klasy Z, przekrojem 1x2 i prędkością projektową 50km/h. 

 

Rys 1 Schemat podziału na poszczególne odcinki i skrzyżowania dla wariantu A 

Wariant B zakłada rozpoczęcie połączenia tak jak to miało miejsce w poprzednim 
wariancie na obwodnicy Starego Sącza. Różni się on natomiast rozwiązaniami w Nowym Sączu. 
Prócz połączenia z ulicą Węgierską, dostęp do planowanej drogi będzie możliwy także z ulic 
Radzieckiej (skrzyżowanie S6), Tłoki, Podmłynie (skrzyżowanie S7). Na odcinku od ulicy 
Węgierskiej do ronda na wysokości ulicy Tłoki (skrzyżowanie S3) planowana droga będzie mieć 
klasę Z, przekrój 1x2 oraz prędkość projektową 50 km/h (odcinki D, E, F). Odcinki planowanej 
drogi od skrzyżowania z DW969 (S1) do jej zakończenia na ul. Radzieckiej (S4) będą realizowane 
w klasie G, z przekrojem 1x2 oraz prędkością projektową 70 km/h. Skrzyżowania z ulicami 
Radziecką (S6) i Podmłynie (S7) oraz koniec planowanej drogi na ul. Radzieckiej (S4) będą 
czterowlotowe. Pozostałe skrzyżowania (S1, S2, S3, S5) planowane są jako ronda Podobnie jak w 
wariancie 4 przewiduje się także połączenie z ulicą Towarową (skrzyżowanie S2) w Nowym Sączu 
oraz ewentualnym mostem na rzece Dunajec w formie skrzyżowania typu rondo. Łącznie 
planowanych jest 7 skrzyżowań z istniejącą i planowaną siecią drogową. 
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Rys 2 Schemat podziału na poszczególne odcinki i skrzyżowania dla wariantu B 

 

Rys. 03 Natężenie ruchu dla wariantu A rok 2016 
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Rys. 04 Natężenie ruchu dla wariantu A rok 2026 

 

Tabela 01 Struktura rodzajowa ruchu w kolejnych latach prognozy na odcinkach 
planowanego połącznia drogowego w wariancie A 
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Rys. 05 Natężenie ruchu dla wariantu B rok 2016 

 

Rys. 06 Natężenie ruchu dla wariantu B rok 2026 
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Tabela 02 Struktura rodzajowa ruchu w kolejnych latach prognozy na odcinkach 
planowanego połącznia drogowego w wariancie B 

1.3.2. METODYKA OBLICZEŃ PROPAGACJI HAŁASU  

Wymagania klimatu akustycznego sąsiedztwa analizowanego przedsięwzięcia opracowano 
na podstawie analizy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nowy Sącz i Stary 
Sącz oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy 
Sącz i Stary Sącz, uzupełnionych na podstawie analizy istniejącego zagospodarowania terenu 
(przeprowadzona wizja terenowa). 

Wielkości dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów, usytuowanych w sąsiedztwie 
projektowanego przedsięwzięcia określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 1 października 2012 r, zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku [Dz.U. 2012, Poz. 1109]. W przypadku budynków 
mieszkaniowych znajdujących się poza terenami objętymi Miejscowym Planem 
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Zagospodarowania (MPZP) o kwalifikację terenu zwrócono się do Wydziału Architektury 
Urzędu Miasta Nowy Sącz.  

Początek obu wariantów znajduje się na terenie nie objętym żadnym miejscowym planem 
zagospodarowania. Kwalifikację terenów przyjęto na podstawie Studium uwarunkowań 
i zagospodarowania przestrzennego Nowego Sącza.  

 

Rys. 07 Lokalizacja przebiegu wariantów na tle studium uwarunkowań miasta 
Nowy Sącz 

Występują tutaj obszary oznaczone w studium jako: 
1M - tereny niskiej zabudowy mieszkaniowej realizowanej w formie osiedli 
zorganizowanych i zabudowy indywidualnej.  
Dla tych terenów przyjęto następujące normy hałasu:  

 pora dzienna: 61 dB, 

 pora nocna: 56 dB. 
 
Pozostałe tereny to: 
U/M - tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej położone wzdłuż głównych dróg oraz na 
styku terenów o kolidującej ze sobą funkcji. 
1 MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zorganizowanej – osiedla mieszkaniowe 
z ośrodkami usług towarzyszących mieszkalnictwu 
2 MW - tereny różnych form zabudowy mieszkaniowej - osiedla mieszkaniowe niskiej zabudowy 
wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz usług. 

Dla tych terenów przyjęto następujące normy hałasu 

 pora dzienna: 65 dB, 

 pora nocna: 56 dB. 

U/M 

1M 

1MW 

1M 

A 

A 

B 

B 
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W środkowej części opracowania, wzdłuż prawej części doliny Dunajca znajduje się teren 
objęty MPZP –„Nowy Sącz – 33” przyjętym uchwałą NR XXXII/397/2008 Rady miasta 
Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. 

Na terenie objętym planem znajdują się dwa zabudowania gospodarcze przy ulicy 
Elektrodowej. Jest to teren oznaczony w planie jako 1.P/U(33) – tereny przemysłu i usług. 
Zgodnie z zapisami w uchwale nie ma tam dopuszczalnej zabudowy mieszkaniowej.  

Dla terenów oznaczonych w planie jako US/ZU (33) - tereny sportu i rekreacji z zielenią 
urządzoną w zapisach uchwały w zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie 
z odrębnymi przepisami, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 
Aktualnie teren nie jest zagospodarowany zgodnie z zapisami planu, są to tereny użytków 
rolnych.   

Dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych dopuszczalne normy hałasu określone są jako 
65 dB dla pory dziennej i 56 dB dla pory nocnej. W przypadku nie wykorzystywania terenów 
zgodnie z funkcją w porze nocnej, normy hałasu określa się tylko dla pory dziennej.  

Z uwagi na brak zagospodarowania obszaru zgodnie z zapisami planu, nie proponowano 
dla tego obszaru budowy ekranów akustycznych.  
 

Dla terenu miasta Stary Sącz obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego – „Miasto Stary Sącz – plan nr 1” przyjętego Uchwałą Nr XXX/323/04 Rady 
Miejskiej w Starym Sączu dnia 30 grudnia 2004 r. i zmieniony Uchwałą Nr XL/507/09 Rady 
Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 maja 2009 r. Plan ten obejmuje końcowy fragment obu 
wariantów, od rzeki Poprad do końca opracowania, czyli drogi wojewódzkiej DW 969.  
Tereny chronione akustycznie znajdują się w jedynie w rejonie południowej części DW 969.  
Jest to obszar oznaczony w planie jako 9 MM – tereny zabudowy mieszkaniowej – drobna 
wytwórczość, usługi komercyjne, mieszkalnictwo (tereny mieszkaniowo – usługowe).  

Dla tego obszaru przyjęto następujące normy hałasu 

 pora dzienna: 65 dB, 

 pora nocna: 56 dB. 
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Rys. 08  Lokalizacja przebiegu wariantów na tle MPZP miasta Stary Sącz 

Jako wskaźniki oceny uciążliwości hałasu przyjęto: 

 Równoważny poziom hałasu dziennego LAeqh, określony dla pory dziennej w czasie od 600 
do 2200 dla T=16 godzin, 

 Równoważny poziom hałasu nocnego LAeqn określony dla okresu T=8 godzin pory 
nocnej w czasie od 2200 do 600, 

Dla oceny klimatu akustycznego środowiska wykorzystano pakiet programów – narzędzi 
i technik umożliwiających przygotowanie danych, budowę modeli cyfrowych oraz 
przeprowadzenie obliczeń, a następnie ich przetworzenie według zdefiniowanych kryteriów 
i graficzną prezentację wyników. Do realizacji niniejszej pracy zastosowano kilka programów 
komputerowych. Najważniejsze z nich to: SoundPlan i MapInfo. 

Do obliczeń przyjęto krok obliczeniowy 10 x 10 m oraz prędkości V=70 km/h oraz 
50 km/h i 40 km/h w rejonie rond, wjazdów i zjazdów. W analizie uwzględniono przeciętne 
(średnie) warunki meteorologiczne.  

1.3.3. METODYKA OBLICZEŃ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA  

Wymagania, jakości sanitarnej powietrza atmosferycznego określono na podstawie 
załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu [Dz. U. nr 16/2010, poz.87] oraz 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 roku w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu [Dz. U. 2012, poz. 1031]. 

Wartości tła (według danych monitoringowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Krakowie, delegatura w Nowym Sączu) zamieszczono w poniższej tabeli.  
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Tabela 03: Średnioroczne stężenia zanieczyszczeń powietrza dla miejscowości Nowy Sącz 

L.p. Rodzaj substancji zanieczyszczającej 

Stężenia w odniesieniu do 

roku 

[g/m3] 

1 Ditlenek azotu (dwutlenek azotu) 6,40 

2 Dwutlenek siarki (wg kryterium ochr. roślin) 5,07 

3 Pył zawieszony PM10 27,9 

4 Pył zawieszony PM2,5 20,6 

5 ołów  0,0018 

6 tlenek węgla  282,53 

7 benzen  2,0 

Stężenie średnioroczne przedstawionych wskaźników określono na podstawie pomiarów 
wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska z najbliższych lub najbardziej 
zbliżonych pod względem charakterystyki obszarów punktów pomiarowych.  

W obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń atmosferycznych uwzględniono 
istniejące tło zanieczyszczeń. Dla pozostałych badanych substancji do obliczeń przyjęto wartości 
tła na poziomie 10% wartości dopuszczalnych. W poniższej tabeli zamieszczono wartości 
odniesienia. 

Tabela 04: Wartości odniesienia substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne wraz z wartościami tła 
(10% wartości normatywnych) 

Nazwa substancji Oznaczenie 

numeryczne 

substancji (numer 

CAS) 

Wartości odniesienia [g/m3] 

1 godzina Rok 

Ditlenek azotu (dwutlenek azotu) 10102-44-0 2001 401 

302 

Ditlenek siarki (dwutlenek siarki) 7446-09-5 3501 202 

Pył zawieszony PM10 - 280 401 

Pył zawieszony PM 2,5  - 251 (w roku 2015) 

201 (w roku 2020) 

Benzen 71-43-2 30 51 

Tlenek węgla 630-08-0 30000 - 

Węglowodory aromatyczne - 1000 43 

Węglowodory alifatyczne  - 3000 1000 

1 – dopuszczalne stężenia substancji według kryterium ochrony zdrowia ludzi 

2 – dopuszczalne stężenie substancji według kryterium ochrony roślin  

Przyjęto podział na odcinki jednorodne zgodnie z prognozą ruchową wykonaną na 
potrzeby projektu. Dla każdego z nich wykonano obliczenia zanieczyszczeń uzależnione od 
natężenia ruchu oraz parametrów technicznych odcinka drogi.  
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W obliczaniu wielkości emisji uwzględniono następujące elementy: 

 Prognozowane natężenie ruchu w zależności od odcinka drogi oraz procentowy udział 
pojazdów ciężkich w potoku ruchu zgodnie z prognozą ruchu wykonaną na potrzeby 
projektu, 

 Reprezentatywną prędkość jazdy samochodów po drodze, 

 Zagospodarowanie sąsiedztwa trasy (współczynnik szorstkości), 

 Analizowane odcinki drogi stanowiące źródło liniowe podzielono na zespoły źródeł 
powierzchniowych (źródło cząstkowe). Każdemu odcinkowi cząstkowemu 
przyporządkowano określoną wielkość emisji.  

 Ustalono zespół zastępczych źródeł emisji w środku drogi na wysokości h = 0,5 m 
(wysokość wylotu gazów ze spalin pojazdów samochodowych) + wysokość drogi 
względem terenu(na podstawie wykonanej na potrzeby projektu niwelety). 

 Dla pyłu zawieszonego PM 2,5 wielkość emisji z uwagi na brak wskaźników określono na 
podstawie opracowania pt.: „Raport z przeprowadzenia oceny wstępnej zanieczyszczenia 
powietrza pyłem PM2,5 na terenie województwa dolnośląskiego” Metodyka jest zgodna 
z wymogami dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 
2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. (WIOŚ, Wrocław 
2009). Wartość współczynnika przeliczeniowego (k) udziału pyłu PM2.5 w pyle PM10 
przyjęto na poziomie 0,800. 

 Do obliczeń emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne 
z powierzchni odcinka projektowanej drogi obliczono na podstawie wskaźników, prof. 
Dr hab. inż. Zdzisława Chłopka przy uwzględnieniu prędkości 70, 50 i 40 km/h, oraz lata 
prognozy 2016 i 2026 na podstawie „Charakterystyki emisji drogowej tlenku węgla, 
węglowodorów łańcuchowych i pierścieniowych, tlenków azotu, cząstek stałych, tlenków 
siarki oraz benzenu dla skumulowanych kategorii pojazdów: samochodów osobowych, 
lekkich samochodów ciężarowych (dostawczych) oraz samochodów ciężarowych 
i autobusów” (Prof. nzw. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek, Warszawa 2010).  

Wielkość emisji dla analizowanych odcinków drogi dla prognozowanego natężenia ruchu w 2016 

i 2026 roku obliczono według następującego wzoru: 

Es = Wi
s x L x Ni 

gdzie : 

Es - emisja substancji s[g/h]; 

Wi
s - wskaźnik emisji substancji s kategorii pojazdu i [g/km]; 

L - długość odcinka drogi [km]; 

Ni
   - natężenie ruchu pojazdów i [pojazdy rzeczywiste/godzinę].  

Określenie wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza atmosferycznego poprzedziło 
wykonanie obliczeń zgodnie z następującą procedurą: 

a) na całym obszarze dokonano obliczeń na powierzchni terenu w sieci obliczeniowej 
rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny, 
z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych dla sprawdzenia warunku: 

Smm D1; warunek a) spełniony jest dla wszystkich analizowanych wariantów , 

b) w sieci obliczeniowej na powierzchni terenu wykonano rozkład stężeń substancji 
w powietrzu uśrednionych dla roku oraz wykreślono izolinię rozkładu stężeń przy 

spełnieniu warunku: Sa Da -R, 
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gdzie: 

Sa – stężenie substancji w powietrzu uśrednione dla roku [g/m3], 

Da – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji 
w powietrzu, uśrednione dla roku (łącznie z marginesem tolerancji właściwym dla danej 

substancji i roku) [g/m3]: 

a) wartość Da dla dwutlenku azotu przyjęto na poziomie: 

 40 g/m3 – kryterium ochrony zdrowia ludzi, 

 30 g/m3 – kryterium ochrony roślin, 

b) wartość Da dla dwutlenku siarki przyjęto na poziomie: 20 g/m3 – kryterium ochrony 
roślin, 

c) wartość Da dla pyłu zawieszonego PM10 przyjęto na poziomie: 40 g/m3 – kryterium 
ochrony ludzi, 

d) wartość Da dla pyłu zawieszonego PM2,5 przyjęto na poziomie: 25g/m3w roku 2015 

oraz 20 g/m3 w roku 2020 – kryterium ochrony ludzi, 

R –  tło substancji [g/m3]. 

Wykonane obliczenia wykazały, że dla analizowanych substancji, warunek Sa Da –R jest 
spełniony w granicach linii drogowych dla wszystkich wariantów. Zasięg oddziaływania, 
wynikający z emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne w odniesieniu do 
dróg kształtowany jest przez stężenia ditlenków azotu. 

1.3.4. METODYKA OBLICZEŃ STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ WÓD 

POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH  

Obliczenia wykonywano na podstawie formuł obliczeniowych, zawartych w Załączniku 
nr 5 „Podręcznika dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg 
krajowych” [GDDKiA, 2008] wg normy PN-S-02204:1997 – Drogi samochodowe. Stężenia 
zawiesin ogólnych w spływach nieoczyszczonych obliczono jak dla drogi 1–pasowej, na terenach 
niezurbanizowanych, stosując dla pośrednich wartości natężenia ruchu interpolację liniową.  

Do obliczenia ilości spływów odprowadzanych z powierzchni szczelnych projektowanej 
drogi posłużono się wzorem:  

V = a * b * H * FS * 10 = 8,1 * H * FS [m
3/rok], 

gdzie:  

V – roczna objętość wód opadowych [m3/rok] 

H – roczna wysokość opadów [mm/rok] 

Fs – powierzchnia szczelna drogi [ha] 

a – współczynnik zmniejszający wysokość H o wysokość opadu niedającą odpływu 
(parowanie, rozchlapywanie poza granice jezdni), a=0,9 

b – współczynnik zmniejszający wysokość H o wysokość opadu wywołującego 
jednostkowe natężenie spływu q = 15 [l/(s*ha)], b = 0,9 

1.3.5. METODYKA PROWADZONEJ INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ  

Na terenie wszystkich proponowanych wariantów przebiegu planowanej inwestycji 
wykonano inwentaryzację przyrodniczą pod kątem zbiorowisk roślinnych, siedlisk oraz 
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chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Inwentaryzację przyrodniczą wykonali Autorzy 
Raportu.  

Wizje terenowe poprzedzono analizą materiałów kartograficznych i literaturowych 
dotyczących regionu inwestycji. Podczas prac terenowych poczyniono obserwacje oraz 
przeprowadzono wywiad wśród mieszkańców analizowanego terenu.  

Inwentaryzacja przyrodnicza obejmowała okres od początku maja 2014 do końca marca 
2015 r. Analizowano pas o szerokości minimalnej 250 m po obu stronach osi każdego 
z wariantów.  

Na podstawie przeprowadzonych badań, w przypadkach, które tego wymagały, 
przeprowadzono szacunkową ocenę liczebności populacji występujących na analizowanym 
obszarze osobników poszczególnych gatunków zwierząt.  

Badania przeprowadzono w oparciu o metodykę opracowaną pod red. A. Richlinga 
(Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, 2007) oraz J. Bohatkiewicza („Podręcznik 
dobrych praktyk…, 2008). Dla potrzeb niniejszego opracowania metodykę odpowiednio 
dostosowano do specyfiki środowiska. Poniżej zamieszczono szczegółowy opis metod 
stosowanych podczas badań terenowych.  

Siedliska, zbiorowiska roślinne, chronione gatunki roślin i grzybów  

Badania florystyczno-mykologiczne polegały na obserwacji gatunków roślin oraz 
tworzonych przez nie zbiorowisk roślinnych w poszczególnych okresach sezonu wegetacyjnego, 
co pozwoliło na określenie pełnego składu zbiorowisk oraz identyfikację gatunków chronionych. 
Równolegle prowadzono obserwacje występowania grzybów oraz siedlisk sprzyjających ich 
występowaniu. Obserwacje terenowe prowadzone w różnych miesiącach przez lata 2014 – 2015 
pozwoliły na ocenę rozwoju zbiorowisk roślinnych we wszystkich aspektach sezonu 
wegetacyjnego. Dane pozyskiwano metodą marszrutową, notując występowanie poszczególnych 
gatunków i zbiorowisk.  

Na podstawie pozyskanych danych florystycznych, poddając ocenie uwarunkowania 
zewnętrzne, takie jak specyfikę hydrologiczną i podłoże glebowe oraz dynamikę zbiorowisk 
określono typologicznie siedliska na analizowanym terenie. Działania te przeprowadzono w celu 
klasyfikacji siedlisk pod kątem występowania siedlisk objętych ochroną w ramach prawa 
wspólnotowego.  

Bezkręgowce  

Podczas prac terenowych związanych z identyfikacją flory terenu inwestycji 
przeprowadzono wstępne rozpoznanie pod kątem występowania gatunków bezkręgowców 
objętych ochroną w ramach prawa polskiego i wspólnotowego. Siedliska uznane za sprzyjające 
występowaniu poszczególnych grup bezkręgowców (owady, pajęczaki, mięczaki) zostały poddane 
bardziej szczegółowej kontroli poprzez obserwację lub bezinwazyjny odłów osobników 
bezkręgowców.  

Płazy  

W trakcie inwentaryzacji prowadzono obserwacje siedlisk pod kątem wytypowania miejsc 
przydatnych dla rozrodu płazów i ich zimowania. W pełni sezonu wykonano obserwacje miejsc 
rozrodu, oszacowano skuteczność rozrodu oraz dokonano obserwacji w miejscach żerowania 
płazów. W trakcie jesiennej wizji terenowej obserwacje prowadzono pod kątem wskazania 
szlaków migracji płazów do miejsc zimowania. Termin wiosenny roku 2015 pozwolił na 
obserwację wczesnej fazy okresu godowego i potwierdzenie lokalizacji głównych stref migracji 
płazów. W efekcie uzyskano kompleksowe informacje na temat środowiska życia płazów i cech 
ich populacji na analizowanym terenie.  
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Rozpoznanie pod kątem płazów prowadzono w oparciu o nasłuchy odgłosów godowych 
samców, obserwację zachowań godowych, obserwację skrzeku i larw w miejscach rozrodu, 
obserwację dorosłych osobników. Obserwacje prowadzono w różnych porach dnia, ze 
szczególnym uwzględnieniem okresów świtu i zmroku, aby uchwycić ewentualne przypadki 
migracji w czasie jej największego nasilenia. Wykorzystywano do tego celu okresy wilgotne 
i ciepłe, z opadem deszczu, bądź krótko po jego ustąpieniu. Dla określenia składu gatunkowego, 
a także oszacowania liczebności płazów w miejscach ich występowania, jak również w celu 
wykluczenia faktu zasiedlania zbiorników, wykonano kontrolne odłowy czerpakiem 
herpetologicznym. Bezpośrednio po oznaczeniu gatunku osobniki wypuszczano w miejscach 
odłowu.  

Gady  

W trakcie prowadzonych w terenie szczegółowych badań florystycznych i faunistycznych 
rejestrowano obserwacje osobników gadów oraz występowanie śladów ich bytowania (wylinki). 

Ptaki  

W okresie wiosennym (maj 2014, luty – marzec 2015) prowadzono obserwacje awifauny na 
początku sezonu lęgowego. Okres letni (czerwiec – lipiec 2014) pozwolił na obserwację 
wyprowadzania lęgów oraz karmienia młodych, głównie przez gatunki owadożerne. Późne lato 
oraz jesień (sierpień – listopad 2014) wykorzystano na obserwacje aktywności migracyjnej 
gatunków sezonowych.  

Dane dotyczące awifauny pozyskano na podstawie głosów i obserwacji bezpośrednich 
prowadzonych metodą transektów. Wytypowane wcześniej punkty typowe dla poszczególnych 
środowisk były miejscem kilkunastominutowych obserwacji i nasłuchów, pozwalających na 
określenie składu awifauny.  

Ssaki  

Podczas wizji terenowych w trakcie całego okresu prowadzonych badań notowano 
napotkane ślady występowania (tropy, odchody, ślady żerowania, nory, itp.) oraz szlaki migracji 
ssaków. Obserwowano również bezpośrednio występujące na tym terenie osobniki. 
Przeanalizowano również skład i szlaki migracji chiropterofauny. Analizy chiropterologiczne 
zostały wykonane z użyciem detektora ultradźwiękowego. Posłużono się detektorem 
LUNABAT, pracującym w trybie frequency-division z funkcją odtwarzania oryginalnej amplitudy. 
Wykryty sygnał rejestrowano przy pomocy urządzenia ZOOM H1. Nagrania analizowano za 
pomocą programu AUDACITY 2.0.6. z opcją przeglądania spektrogramu i analizy częstotliwości 
nagrania. 

1.3.6. METODYKA WYZNACZANIA LOKALIZACJI PRZEJŚĆ DLA ZWIERZĄT 

Ustalenie lokalizacji przejść dla zwierząt przeprowadzone zostało w dwóch etapach: 

• Etap I – określenie lokalizacji obszarów konfliktowych przebiegu drogi z przebiegiem 
korytarzy ekologicznych (migracji fauny) oraz z rozmieszczeniem terenów jej siedlisk, 

• Etap II – szczegółowe określenie lokalizacji projektowanych obiektów na podstawie 
uwarunkowań faunistycznych i topograficznych wynikających z analizy krajobrazu pod kątem 
przemieszczania się zwierząt. 

W etapie tym uwzględniono takie czynniki jak: 

 Przebieg lokalnych szlaków migracji, 
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 Obecność i rozmieszczenie naturalnych struktur przestrzennych sprzyjających 
migracjom fauny np. ciągi gęstych zakrzewień, miedze, obszary podmokłe 
w dolinach itp., 

 Układ sieci hydrograficznej – doliny oraz strefy brzegowe cieków są często 
wykorzystywane i penetrowane przez zwierzęta, ukierunkowując ich 
przemieszczanie się, 

 Obecność barier i oddziaływań antropogenicznych – dodatkowych niezwiązanych 
z drogą, takich jak ogrodzenia terenów upraw leśnych, zabudowa itp. 
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2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

2.1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA  

 Projektowana inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu drogi jednojezdniowej 
na odcinku od włączenia do ul. Węgierskiej w rejonie ul. Piramowicza w Nowym Sączu do 
włączenia do drogi wojewódzkiej DW 969 w Starym Sączu na odcinku od wiaduktu nad linią 
kolejową, a mostem Św. Kingi nad rzeką Dunajec, skrzyżowaniami z drogami poprzecznymi 
i drogami dojazdowymi, umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg. Przewidziano dwa 
odcinki realizacyjne trasy drogowej:  

dla wariantu A:  

trasa zasadnicza od ul. Węgierskiej do DW969 jako droga klasy G i dodatkowy łącznik do 
ul. Ogrodowej jako droga klasy Z,  

dla wariantu B:  

pierwszy odcinek drogi od ul. Piramowicza do skrzyżowania (rondo) w rejonie ogródków 
działkowych i ul. Ogrodowej jako droga klasy Z (odcinek I) i dalej od tego skrzyżowania do DW 
969 jako droga klasy G (odcinek II). 

  

Rys. 09 Schemat podziału poszczególnych wariantów na odcinki 

Parametry projektowe przedstawiają się następująco: 
droga klasy G, WARIANT A – trasa zasadnicza, WARIANT B – odcinek II 

- prędkość projektowa – 50 - 70 km/h 

- kategoria ruchu KR5 

- szerokość jezdni - 7.0 m, 

- szerokość pasa ruchu -  3.50 m, 

- szerokość pobocza wzmocnionego kruszywem – 2,00 m 

- ścieżka pieszo – rowerowa szerokości 3.00 m w odległości 3.50 m od krawędzi korony 
drogi 

- minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 25 m 
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droga klasy Z, WARIANT A - łącznik 

- prędkość projektowa – 50 (70) km/h 

- kategoria ruchu KR 5 

- szerokość jezdni - 7.0 m, 

- szerokość pasa ruchu -  3.50 m, 

- szerokość pobocza wzmocnionego kruszywem – 2,00 m 

- ścieżka pieszo – rowerowa szerokości 3.00 m w odległości 3.50 m od krawędzi korony 
drogi 

- minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 20 m 
 
droga klasy Z, WARIANT B – odcinek I 

- prędkość projektowa – 50 km/h 

- kategoria ruchu KR5 

- szerokość jezdni - 7.0 m, 

- szerokość pasa ruchu -  3.50 m, 

- szerokość chodnika lewostronnego – 2,00 m 

- ścieżka pieszo – rowerowa prawostronna szerokości 3.00 m  

- minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 20 m 
 
Droga wyposażona będzie w obiekty inżynierskie:  

- wiadukt pod linią kolejową w km ok. 0+085 (wariant A), 0+077 (wariant B) 

- most nad ciekiem bez nazwy w km ok. 0+207 (wariant A), 0+154 (wariant B)  

- most nad potokiem Dąbrówka w km ok. 0+283 (wariant A), 0+912 (wariant B) 

- most nad potokiem Elektrodowy i drogą lokalną w km ok. 1+770 (wariant A), 2+175 
(wariant B) 

- most nad potokiem Szczubanowski w km ok. 3+524 (wariant A), 3+834 (wariant B) 

- most nad Popradem w km ok. 4+380 (wariant A), 4+692 (wariant B) 

- ponadto dla wariantu A, droga łącznikowa wyposażona jest w most nad potokiem 
Dąbrówka w km ok. 0+259 

- 3 przepusty z funkcją przejścia dla zwierząt 

- obiekty ochrony środowiska: ekrany, zbiorniki i urządzenia oczyszczania wód, 

- wyposażenie drogi: bariery, znaki drogowe. 

Droga będzie posiadała odwodnienie za pomocą rowów przydrożnych oraz przy 
wykorzystaniu kanalizacji deszczowej.  

Dostęp do drogi będzie się odbywał poprzez projektowane skrzyżowania typu rondo na 
początku i końcu odcinka oraz na skrzyżowaniach z drogami bocznymi. 

Drogi dojazdowe: 

Zaprojektowano drogi dojazdowe umożliwiające połączenie – za pośrednictwem 
skrzyżowań z drogami bocznymi z trasą zasadniczą projektowanej drogi. Zaprojektowano drogi 
dojazdowe w miejscach przecięć projektowaną trasą istniejących dróg dojazdowych. 
W km 1+780 wariantu A oraz w km 2+186 wariantu B zaprojektowano drogę dojazdową 
równolegle do istniejącego cieku pod projektowanym mostem w ciągu trasy zasadniczej. 

Ścieżka rowerowa: 
Wzdłuż trasy wariantu A zaprojektowano ścieżkę rowerową na odcinkach: 
0+000 – 0+200 
0+495 – 1+527 
4+000 -  5+076 
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Wzdłuż łącznika km 0+030 – 0+700 
Wzdłuż trasy wariantu B przy jezdni ulicy klasy Z na odcinku: km 0+000 – 0+825 
Wzdłuż trasy drogi klasy G wariantu B za rowem 0+825 – 1+ 563 
4+350 – 5+387 

Obiekty inżynierskie: 
Na odcinku planowanej inwestycji projektuje się 10 obiektów inżynierskich dla wariantu A 

oraz 9 obiektów inżynierskich dla wariantu B: 

 wiadukt pod linią kolejową w km ok. 0+085 (wariant A), 0+077 (wariant B) 

 most nad ciekiem bez nazwy w km ok. 0+207 (wariant A), 0+154 (wariant B)  

 most nad potokiem Dąbrówka w km ok. 0+283 (wariant A), 0+912 (wariant B) 

 most nad potokiem Elektrodowy i drogą lokalną w km ok. 1+770 (wariant A), 2+175 
(wariant B) 

 most nad potokiem Szczubanowski w km ok. 3+524 (wariant A), 3+834 (wariant B) 

 most nad Popradem w km ok. 4+380 (wariant A), 4+692 (wariant B) 

 ponadto dla wariantu A, droga łącznikowa wyposażona jest w most nad potokiem 
Dąbrówka w km ok. 0+259 

 3 przepusty z funkcją przejścia dla zwierząt 

  

2.1.1. WARIANT A 

Pierwszy wariant, nazwany wariantem A, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
społecznym poznanym w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych. Zakłada on brak 
wyburzeń, ominięcie terenów zabudowy mieszkaniowej i terenów działkowych oraz 
minimalizację podziału terenów inwestycyjnych. Rozpoczyna się na ulicy Węgierskiej (drodze 
krajowej nr 87) - w okolicy skrzyżowania z ulicą Piramowicza, następnie kieruje się na północny – 
zachód, przekraczając istniejącą linię kolejową nr 96 Tarnów – Leluchów, omija od strony 
południowej tereny zabudowy mieszkaniowej i działkowe, następnie przebiega przez tereny rolne 
(z pojedynczą zabudową) położone pomiędzy linią kolejową, a obwałowaniem rzeki Dunajec 
dochodzi do granicy miasta, którą stanowi obwałowana prawostronnie rzeka Poprad, w tym 
zadrzewione tereny zalewowe od strony koryta rzeki. Dalej na terenie miasta Stary Sącz 
przekracza rzekę Poprad, obszar czynnej kopalni żwiru oraz niezainwestowane tereny przyległe 
do istniejącej drogi wojewódzkiej, kończąc się skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 969. 

Dodatkowo dla wariantu trasy A projektuje się łącznik komunikujący trasę główną 
z osiedlem przy ul. Ogrodowej, który zaczyna się w okolicy pętli autobusowej przy ulicy 
Ogrodowej, następnie przebiega częściowo przez ogródki działkowe wzdłuż wałów rzeki 
Dunajec, przekracza obwałowaną rzekę Dąbrówka i łączy się z trasą główną skrzyżowaniem 
w formie ronda. Oba odcinki maja rozdzielne kilometraże. Trasę główną przewiduje się budować 
jako drogę klasy G, natomiast łącznik z Ogrodową, klasy Z.  

2.1.1.1. Parametry techniczne projektowanej drogi  

Trasa zasadnicza:  

 drogi klasy G, długości 5.08 km 

 drogi klasy Z, długości 1.41 km (łącznik) 

 budowa skrzyżowań typu rondo na początku i końcu odcinka oraz z drogami 
przecinającymi projektowaną drogę, 
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 budowa obiektów inżynierskich; wiaduktu pod linią kolejową, dwóch mostów nad 
potokiem Dąbrówka, mostu nad ciekiem bez nazwy, mostu nad potokiem Elektrodowy, 
mostu nad potokiem Szczubanowskim i drogą lokalną, mostu nad Popradem długości 
ok. 170 m i 3 przepustów - przejść dla zwierząt 

 budowa dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, 

 budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne, 
urządzenia oczyszczania wód, zieleń ochronna, 

 przebudowa i budowa urządzeń infrastruktury technicznej. 

2.1.2. WARIANT B 

Drugi wariant – B jest zgodny z planami zagospodarowania terenu oraz Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. Zaczyna się 
tak jak wariant A, przekraczając istniejącą linię kolejową nr 96 Tarnów – Leluchów - przebiega 
przez luźno zabudowane tereny mieszkaniowe, dalej przez obszar kompleksu istniejących 
ogrodów działkowych, zlokalizowanych w okolicy ulic Podmłynie – Radziecka - Ogrodowa – 
Tłoki. Następnie przebiega podobnie jak wariant A, z tym, że w dalszej odległości od wałów 
rzeki Dunajec, przez środek terenów inwestycyjnych, od granicy między miastami Nowy i Stary 
Sącz przebiega tą samą trasą co wariant A.  

Dla obu odcinków przyjęto jeden ciągły kilometraż, rozpoczynający się w miejscu 
włączenia odcinka klasy Z do drogi nr 87 w Nowym Sączu, a kończący się w miejscu włączenia 
drogi klasy G do skrzyżowania z drogą nr 969. 

2.1.2.1. Parametry techniczne projektowanej drogi  

Trasa zasadnicza:  

 drogi klasy G, długości 3.57 km 

 drogi klasy Z, długości 1.82 km 

 budowa skrzyżowań typu rondo na początku i końcu odcinka oraz z drogami 
przecinającymi budowaną drogę, 

 budowa obiektów inżynierskich: wiaduktu pod linią kolejową, mostu nad potokiem 
Dąbrówka, mostu nad ciekiem bez nazwy, mostu nad potokiem Elektrodowy i drogą 
lokalną, mostu nad potokiem Szczubanowskim, mostu nad Popradem długości 
ok. 170 m i 3 przepustów - przejść dla zwierząt 

 budowa dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, 

 budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne, 
urządzenia oczyszczania wód, zieleń ochronna, 

 przebudowa i budowa urządzeń infrastruktury technicznej. 

2.1.3. WARIANT 0  

Wariant polega na nie podejmowaniu przedsięwzięcia.  

Istniejący układ drogowy w rozpatrywanym rejonie na połączeniu Nowego Sącza 
i Starego Sącza to istniejąca ulica Węgierska o nawierzchni bitumicznej szerokości 7 m, 
stanowiąca fragment drogi krajowej nr 87, o dużej ilości zjazdów do okolicznych terenów 
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przemysłowych i handlowych. Istniejący ciąg drogowy krzyżuje się z ulicami miejskimi poprzez 
skrzyżowania: 

- zwykłe: ul. Bohaterów Orła Białego, Dąbrówki (dwupoziomowe), Majora Henryka 
Dobrzańskiego, Siewna, Słowacka, Towarowa, Popradzka 

- z sygnalizacja świetlną; ul. Grzegorza Piramowicza, Elektrodowa, Biegonicka 

- skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną przy galerii Sandecja 

- rondo Jana Pawła II na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką DW969 w Starym Sączu 

Infrastruktura techniczna jest reprezentowana przez sieci energetyczne, wodociągowe, 
gazowe, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. 

2.2. WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU  

Wykonanie prac budowalnych spowoduje czasowe zniszczenie powierzchni ziemi 
i naruszenie struktury gleb w granicach objętych planowanymi pracami. Przed rozpoczęciem prac 
należy zdjąć i zmagazynować warstwę humusu, który po zakończeniu prac zostanie wykorzystany 
do zagospodarowania zieleni i przywrócenia środowiska do stanu zbliżonego do stanu sprzed 
przystąpienia do prac. Drogi i place manewrowe należy wyposażyć w kanalizację odprowadzającą 
wody deszczowe. Tereny objęte opracowaniem nie są wpisane do rejestru zabytków, nie 
podlegają ochronie i wpływom eksploatacji górniczej. W liniach rozgraniczających 
przedsięwzięcia znajdują się stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru. Przed przystąpieniem 
do prac należy uzyskać zezwolenie konserwatora zabytków.  

Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania: 

- zaplecze budowy oraz drogi techniczne zorganizować w sposób zapewniający oszczędne 
korzystanie z terenu, a po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu poprzedniego, 

- organizować roboty w taki sposób, aby ograniczać ilość wytwarzanych odpadów oraz 
umożliwić ich powtórne wykorzystanie, 

- do prac budowlanych należy wykorzystywać maszyny i urządzenia w dobrym stanie 
technicznym, 

- zdjętą warstwę humusu należy odpowiednio zabezpieczyć w celu jej wykorzystania do 
prac wykończeniowych, 

- plac budowy wyposażyć w przenośne sanitariaty, 

- zaplecze budowy oraz miejsce postoju sprzętu ciężkiego wyznaczyć w jak największej 
możliwej (uzasadnionej technologicznie i organizacyjnie) odległości od zabudowy mieszkaniowej 
oraz cieków powierzchniowych, 

- w trakcie prowadzenia prac budowlanych zachować wszelkie środki w celu zapobiegania 
przedostawaniu się zanieczyszczeń (np. ropopochodnych) do środowiska gruntowo – wodnego, 

- prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną akustyczną należy prowadzić 
wyłącznie w porze dnia tj. od godz. 6 00 do 22 00 , 

- wycinkę drzew można przeprowadzić po uprzednim stwierdzeniu barku gniazdowania 
(dotyczy okresu lęgowego – od marca do sierpnia), 

- nie kolidujące z drogą drzewa i krzewy należy pozostawić w możliwie maksymalnym 
stopniu i nie należy na tych terenach organizować zaplecza budowlanego. 

Faza eksploatacji 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania: 
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- prowadzić stałą kontrolę stanu urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych, 

- prowadzić stałą kontrolę przepustów umożliwiających przedostawanie się fauny pomiędzy 
dwiema stronami drogi, 

- utrzymać nawierzchnię drogi w dobrym stanie technicznym w celu ograniczenia drgań 
i hałasu komunikacyjnego, 

- prowadzić pielęgnację posadzonej zieleni. 

2.3. WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW  

Dokładna ilość drzew i powierzchnia krzewów przewidziana do usunięcia w ramach 
przygotowania powierzchni terenu dla dalszych prac konstrukcyjnych będzie wskazana po 
opracowaniu Projektu Budowlanego. Zostanie wówczas przygotowany plan wycinki na podstawie 
inwentaryzacji dendrologicznej określający możliwie jak najmniejszą ilość zieleni koniecznej do 
usunięcia.  

Rozbudowa układu drogowego powodować będzie konieczność wycinki części zieleni 
wysokiej występującej na trasie inwestycji. Obejmuje to obszary porośnięte przez pojedyncze 
drzewa, obszarowe zakrzewienia, ale także lasy. Kolidującą zieleń należy usunąć. Drewno 
pochodzące z wycinki zieleni wysokiej jest własnością inwestora. Wycinka drzew powinna być 
dokonywana poza okresem lęgowym ptaków w ramach prac przygotowawczych. 

Na obecnym etapie można określić szacunkowe powierzchnie zadrzewień i zakrzewień 
znajdujących się w zasięgu linii rozgraniczających inwestycję. Dla wariantu A ilość drzew 
i krzewów znajdujących się w granicach linii rozgraniczających wynosi 3,5 ha, dla wariantu B – 1,7 
ha. Na większości obszaru są to rozrzucone, niewielkie skupiska drzew przy drogach. Większy 
pas zadrzewień znajduje się po południowej stronie rzeki Poprad. 

2.4. WYBURZENIA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH  

W związku z realizacją przedsięwzięcia konieczne będzie wyburzenie pojedynczych 
budynków na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Tłoki.  

2.5. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH DRÓG  

W ramach projektowanych prac wymagana będzie przebudowa istniejącego układu 
drogowego. Związane to będzie przede wszystkim z połączeniem istniejącej sieci drogowej 
z nowo powstałym odcinkiem drogi.  

Planowana droga stanowi nowe dogodne połączenie miast Nowy Sącz i Stary Sącz 
równoległe do istniejącej ul. Węgierskiej. W preferowanym wariancie A ma dodatkowo dogodne 
połączenie z centrum w rejonie ul. Ogrodowej. Przewidziano na trasie zasadniczej drogi dwa 
skrzyżowania typu rondo na początku i końcu odcinka oraz dwa skrzyżowania typu rondo 
zlokalizowane w miejscach planowanych w przyszłości ciągów komunikacyjnych, w tym nowej 
przeprawy mostowej przez Dunajec. Oba warianty trasowe umożliwią skomunikowanie nowych 
terenów przemysłowych między Dunajcem, a linią kolejową. Wariant A przechodzi po obrzeżu 
tych terenów, natomiast wariant B przecina je środkiem. 

Tabela 05  Zestawienie skrzyżowań 

L.P. WARIANT Km Droga Typ 

1 A 0+000.00 Ul. Węgierska rondo 

2 A 1+483.70 = 1+411.62 Koniec łącznika z ul. Ogrodową, planowana rondo 
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łącznik przeprawa mostowa przez Dunajec w ciągu 

planowanej drogi KDg 

3 A 3+488.82 Planowana KDz rondo 

4 A 5+076.05 Droga wojewódzka DW969 rondo 

5 A- łącznik 0+000.00 Ul. Ogrodowa rondo 

6 B 0+000.00 Ul. Węgierska rondo 

7 B 0+176.50 Ul. Podmłynie zwykłe 

8 B 0+625.50 Ul. Podmłynie zwykłe 

9 B 0+825.17 Ul. Ogrodowa rondo 

10 B 3+764.81 Planowana KDz rondo 

11 B 5+387.14 Droga wojewódzka DW 969 rondo 

2.6. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH SIECI  

W rejonie nowoprojektowanego układu drogowego konieczna będzie przebudowa 
istniejących sieci: wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej (kanalizacja deszczowa, kanalizacja 
sanitarna), ciepłowniczej, które kolidują z projektowanym układem drogowym. Kolidujące 
obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej zostaną przebudowane w nawiązaniu do 
projektowanych obiektów drogowych i mostowych. 

 
Przebudowa sieci elektroenergetycznej: 

W zakresie projektowanej obwodnicy znajdują się liczne napowietrzne sieci 
elektroenergetyczne zarówno wysokiego, średniego jak i niskiego napięcia (w tym oświetlenie 
uliczne). W terenie zurbanizowanym występują również liczne kolizje projektowanej drogi z 
sieciami kablowymi średniego i niskiego napięcia (w tym oświetlenie uliczne).  

Poniżej przedstawiono najważniejsze kolizje infrastruktury zewnętrznej z projektowaną drogą 
główną/łącznikową:  

 km 0+100 Linia napowietrzna SN – konieczna przebudowa ze względu na podniesienie 
niwelety drogi ok. 0,8 m, w stosunku do terenu istniejącego. 

 km 1+650 Linia napowietrzna SN – konieczna przebudowa ze względu na podniesienie 
niwelety drogi ok. 7,2 m, w stosunku do terenu istniejącego. 

 km 1+750 Linia napowietrzna WN – konieczna przebudowa ze względu na podniesienie 
niwelety drogi ok. 7,2 m, w stosunku do terenu istniejącego. 

 km 2+580 Linia napowietrzna SN – konieczna przebudowa ze względu na podniesienie 
niwelety drogi ok. 1,5 m, w stosunku do terenu istniejącego. 

 km 2+730 Linia napowietrzna WN – konieczna przebudowa ze względu na podniesienie 
niwelety drogi ok. 1,4 m, w stosunku do terenu istniejącego oraz kąt skrzyżowania istn. 
linii z projektowaną drogą główną (38°) 

 km 5+076 Linia napowietrzna WN – możliwa przebudowa ze względu usytuowanie linii 
bezpośrednio nad projektowanym skrzyżowaniem/rondem drogi głównej z drogą 
istniejącą nr 969. 
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3. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA  

3.1. POŁOŻENIE  

Pod względem administracyjnym, teren inwestycji położony jest w województwie 
małopolskim, na terenie miasta Nowy Sącz (gmina o prawach powiatu) oraz miasta i gminy Stary 
Sącz (gmina w powiecie nowosądeckim).  

Z punktu widzenia podziału fizycznogeograficznego (Kondracki, 2000), teren ten leży 
w obrębie makroregionu Beskidy Zachodnie (513.4-5), należącego do podprowincji Zewnętrzne 
Karpaty Zachodnie (513). Obszar objęty badaniem należy do mniejszej jednostki– mezoregionu 
Kotlina Sądecka (513.53).  

3.2. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE  

Istniejący krajobraz oraz najważniejsze cechy środowiska na terenie projektowanej 
inwestycji są w dużym stopniu konsekwencją budowy geologicznej podłoża. Złoża surowców 
mineralnych determinują charakter gospodarczego wykorzystania regionu, co z kolei pośrednio 
decyduje o pokryciu terenu roślinnością, jakości i ilości wód podziemnych i powierzchniowych 
oraz powietrza. Poniżej przedstawiono zarys elementów środowiska na terenie planowanego 
przedsięwzięcia.  

3.2.1. BUDOWA GEOLOGICZNA I RZEŹBA TERENU 

Kotlina Sądecka to rozległa dolina o szerokości od 3 do 8 km w widłach Dunajca, Popradu 
i Kamienicy. Dno doliny obniżają się w obrębie kotliny do ok. 270-340 m. Dominują tutaj formy 
pochodzenia rzecznego. We wschodniej części kotliny są to terasy erozyjno – akumulacyjne 
średnie (17-30 m n.p rzeki) i niskie (6-12 m n.p rzeki). Zachodnią części kotliny stanowią szerokie 
terasy nadzalewowe (3-6 m n.p. rzeki) oraz terasy zalewowe oraz kamieńce rzeczne (1-3 m n.p. 
rzeki). Przy ujściach potoków do Kotliny Sądeckiej pojawiają się stożki napływowe.  

Najstarsze utwory zaliczane do serii magurskiej to piaski gruboławicowe zalegające na 
głębokości 200 m.p.p.t (rejon ujścia Kamienicy do Dunajca). Centralna część kotliny wypełniona 
jest osadami neogeńskimi, wykształconymi w postaci mułków, łupków ilastych, piasków oraz 
lignitów warstw biegonickich.  

Do utworów plejstoceńskich zalicza się gliny, gliny lessopodobne oraz pyły i piaski różnej 
genezy. Wykorzystywane są jako złoża surowców ceramicznych. Z okresów polodowcowych 
pozostały osady w postaci żwirów i głazów rzecznych oraz piasków, glin i iłów. 

Najmłodsze utwory czwartorzędowe w dolinie Dunajca i Popradu to holoceńskie żwiry, 
głazy rzeczne, piaski, gliny oraz iły i pyły z domieszką piasków teras nadzalewowych. Miąższość 
utworów wynosi kilkanaście metrów.  

Złoża surowców. 

W końcowym odcinku oba warianty przechodzą przez obszar górniczy Stary Sącz – 
Moszczenica, id obszaru 1461. Numer w rejestrze: XXIV/1/8, status obszaru górniczego: 
aktualny. Jest to złoże eksploatowane okresowe, wydobywane jest kruszywo naturalne 
(pgi.gov.pl).  

3.2.2. KLIMAT 

Zdecydowany wpływ na lokalny klimat w rejonie inwestycji jest położenie w Kotlinie 
Sądeckiej, na równinnym obszarze poziomów tarasowych rzek.  Warunki klimatyczne 
odpowiadają warunkom rozległych kotlin śródgórskich. Zróżnicowana rzeźba terenu oraz duże 
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wzniesienia nad poziomem morza decydują o bogactwie zjawisk klimatycznych. Klimat Kotliny 
Sądeckiej jest stosunkowo łagodny w porównaniu do górskiego klimatu Beskidu Sądeckiego. 
W Kotlinie zachodzi szereg zjawisk meteorologicznych, takich jak, mgły, przymrozki, szczególnie 
w okresie jesienno – zimowym. Często zalega masa powietrza, która wywołuje okresy względnie 
chłodne w lecie, a ciepłe w zimie (inwersje temperatur), co stanowi przyczynę dużego 
zachmurzenia i opadów. Dolne partie wzgórz Beskidu Sądeckiego pozostają pod wpływem 
inwersji termicznych, natomiast wyższe posiadają optymalne warunki termiczno-wilgotnościowe 
i nasłonecznienie. 

W Kotlinie Sądeckiej przeważają cisze (53,7%) oraz słabe wiatry. Główne przewietrzanie 
kotliny następuje dolinami rzek. Dolina Popradu stanowi dogodną drogę migracji dla mas 
powietrza z Wielkiej Niziny Węgierskiej. Okresowo, dość rzadko, pojawiają się w dolinie silne 
i porywiste wiatry noszące nazwę wiatrów ryterskich, które potrafią wiać z prędkością do 20 m/s. 

Średnia temperatura roczna wynosi ok. 7÷8°C. Najcieplejszymi miesiącami są lipiec 
i sierpień z temperaturą ok. 17°C, najchłodniejsze to styczeń i luty - około -5°C. Wiosna jest 
chłodna i deszczowa, jesień długa i słoneczna. Ilość opadów związana jest z ukształtowaniem 
terenu i wysokością n.p.m. i waha się w granicach 700÷900 mm. Podgórski charakter klimatu 
decyduje o stosunkowo dużej ilości opadów. Maksimum opadów przypada na czerwiec i lipiec, 
w zimie opady są najmniejsze. Pokrywa śnieżna zalega tu przez 120÷150 dni. Na stokach 
północnych oraz w kotlinach śródgórskich notuje się większe ilości opadów, niższe temperatury, 
większą ilość dni mroźnych oraz dłuższy okres zalegania śniegu. 

3.2.3. WODY  
3.2.3.1. Wody powierzchniowe 

Najważniejszymi rzekami Kotliny Sądeckiej są Dunajec, Poprad i Kamienica. Wchodzą one 
w skład dorzecza Wisły. Są to rzeki górskie o znacznym wahaniu stanów wód. Najwyższy stan 
pojawia się przy wiosennych roztopach oraz po gwałtownych, nawalnych ulewach letnich. 
W rejonie przebiegu inwestycji Dunajec jest obwałowany. 

Dunajec jest najdłuższą rzeką Małopolski (251 km). Odcinek źródłowy znajduje się 
w Tatrach Zachodnich na wysokości 1540 m n.p.m. Do Wisły wpada jako II rzędowy 
prawostronny dopływ. Nazwa Dunajec rozpoczyna się w miejscu połączenia Czarnego i Białego 
Dunajca. W początkowym odcinku dolina ma charakter przełomowy. W Kotlinie Sądeckiej 
dolina ma szerokości 6-8 km. Projektowana droga nie przecina koryta rzeki Dunajec 

Poprad jest centralnym ciekiem Beskidu Sądeckiego. Wypływa z terenu Słowackich Tatr. 
Długość rzeki wynosi 169,8 km, z czego 62,6 km w granicach Polski. Uchodzi do Dunajca na 
południe od Nowego Sącza, jest jego głównym dopływem w tej części rzeki. Poprad stanowi 
granicę pomiędzy Nowym a Starym Sączem. 

Potok Dąbrówka (Dąbrówka Polska) - prawobrzeżny dopływ rzeki Dunajec. Niemal 
cała zlewnia potoku znajduje się w obrębie administracyjnym miasta Nowego Sącza. Ciek bierze 
początek na północnym skłonie góry Majdan, poziom 460 m n.p.m., a ujście potoku, poziom 287 
m n.p.m. Całkowita wielkość zlewni wynosi 8,24 km2, a długość potoku wynosi 8,4 km. Ze 
względu na zabudowę zlewni obiektami kubaturowymi i drogami, pod którymi umieszczono 
pełną infrastrukturę (kanalizacja odprowadzająca wody opadowe), zlewnia potoku ma małą 
retencję. 

Potok Elektrodowy - prawy dopływ rzeki Dunajec. Ciek bierze początek u stóp góry 
Majdan, w osiedlu Poręba Mała, przepływa przez obszar leśny, następnie stanowi granicę miedzy 
zakładami SGL Carbon i FAKRO, przecina tory kolejowe, wpływając na tereny rolne, gdzie 
uchodzi do Dunajca. 
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Potok Szczubanowski - prawy dopływ rzeki Poprad. Obszar źródliskowy stanowią tereny 
leśne Łazów Biegonickich i Wójcikówki (gmina Stary Sącz). Wpływa do Nowego Sącza od strony 
południowej, na wysokości ulicy Biegonickiej, częściowo stanowiąc południową granicę miasta. 
Przepływa przez osiedle Biegonice i wpływa do Popradu. Potocznie potok ten jest określany 
nazwą Elektrodowy (POŚ, 2005). 

W początkowym odcinku oba warianty przecinają rzekę Dąbrówka Polska (war A 
dwukrotnie), w środkowej części Potok Elektrodowy i Szczubanowski. Poprad jest przekraczany 
przez obwodnicę w obu wariantach w km 4+400 (war A) i 4+700 (war B). 

W końcowym odcinku oba warianty przechodzą w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników 
wodnych powstałych w wyrobiskach pokopalnianych.  

Zgodnie z podziałem na jednolite części wód powierzchniowych, na terenie inwestycji 
wyróżniono dwie jednostki: 

RW20001521439 - Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów 

RW200015214299 - Poprad od Łomniczanki do ujścia 

Z uwagi na zbliżony przebieg obu wariantów, położenie na tle granic JCWP jest takie 
samo.  

 

Rys. 10 Przebieg wariantów na tle JCWP 

PIOŚ Kraków wykonał ocenę dla monitorowanych JCWP za 2013 rok zgodnie 
z projektem rozporządzenia Ministra Środowiska o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości 
dla substancji priorytetowych oraz Wytycznych GIOŚ. 

Stan ekologiczny i potencjał ekologiczny JCWP sklasyfikowany został na podstawie danych 
uzyskanych w wyniku badań monitoringowych prowadzonych w reprezentatywnym punkcie 
pomiarowo-kontrolnym w zakresie elementów biologicznych, hydromorfologicznych 
i fizykochemicznych. 

Dla JCWP Dunajca RW20001521439 - stan/potencjał ekologiczny określony został jako 
dobry. Stan JCWP – dobry. Ocena spełnienia wymagań dodatkowych JCPW w obszarach 
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chronionych w województwie małopolskim dla Dunajca od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów 
– spełnione wymogi. 

Poprad RW200015214299 - stan/potencjał ekologiczny umiarkowany. Stan chemiczny jest 
dobry, natomiast stan JCWP określono jako zły. Ocena spełnienia wymagań dodatkowych JCWP 
w obszarach chronionych w województwie małopolskim dla Popradu – niespełnione wymogi.  

Stan chemiczny obu JCWP określony został jako dobry.  

Na podstawie: „Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych 
w roku 2013 w woj. Małoposkim z uwzględnieniem wyników ocen z lat 2012-2012” 

 

Rys 11 Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego JCWP w woj. małopolskim w 2013 r 

Tereny zalewowe: 

Teren inwestycji położony korytach rzek oraz międzywalu, jest obszarem szczególnego 
zagrożenia powodzią (w pojęciu art. 9 ust. 1 pkt. 6c ustawy prawo wodne) w którym obowiązują 
ograniczenia i zakazy wynikające z art. 88l ust. 1 ustawy prawo wodne, w związku z czym 
planowana inwestycja wymagać będzie uzyskania zgody na zwolnienie od w/w zakazów w trybie 
określonym w art. 88l ust. 2 – 6 ustawy prawo wodne, 

Teren inwestycji obejmujący wały i przylegający do wałów przeciwpowodziowych (po stronie 
odpowietrznej) pas terenu o szerokości 50,oo m od stopy wału podlega ochronie, ograniczeniom 
i zakazom wynikającym z art. 88n ust. 1 ustawy prawo wodne, w związku z czym planowana 
inwestycja wymagać będzie uzyskania zgody na zwolnienie od w/w zakazów w trybie określonym 
w art. 88n ust. 3 – 6 ustawy prawo wodne. 

Projektowane warianty obwodnicy przekraczają teren zalewowy znajdujący się przy korycie 
Popradu. Wzdłuż prawego brzegu Dunajca oraz Popradu znajdują się wały przeciwpowodziowe 
na całym odcinku przebiegu dróg.  

3.2.3.2. Wody podziemne  

W analizowanym fragmencie Kotliny Sądeckiej wody podziemne występują 
w trzeciorzędowo fliszu oraz w osadach trzeciorzędowych (miocen) i czwartorzędowych. Wody 
występujące w utworach fliszowych mają charakter szczelinowo-warstwowy, natomiast wody 
występujące w osadach mioceńskich i czwartorzędowych mają charakter porowy. 

Wody podziemne w czwartorzędowych osadach akumulacji rzecznej związane z osadami 
akumulacji rzecznej podzielić można na wody związane i niezwiązane hydraulicznie z wodami 
powierzchniowymi rzek. W rejonie Nowego Sącza w obrębie dolin Dunajca, Popradu 
i Kamienicy w osadach tarasów średnich, niskich i najniższych występuje jeden ciągły poziom 
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wód podziemnych, związany hydraulicznie z rzeką. Poziom ten posiada najczęściej zwierciadło 
o charakterze swobodnym, miejscami lekko napiętym. Wody podziemne występują w utworach 
złożonych z otoczaków, żwirów i piasków akumulacji rzecznej.  

Najbardziej przepuszczalne utwory to żwiry w pobliżu współczesnego i zasypanego 
koryta Dunajca. Żwiry tarasów średnich cechują się nieco mniejszą przepuszczalnością 
w stosunku do utworów tarasów niższych. Poziom wód gruntowych stanowi najzasobniejszy 
zbiornik wód podziemnych na obszarze miasta Nowy Sącz. W żwirach tarasów wysokich 
i najwyższych występuje poziom wód gruntowych niezwiązany hydraulicznie z ciekami.  

 

Rys 11 Lokalizacja przedsięwzięcia na tle JCWPd 154 oraz zbiornika wód podziemnych 
Dolina rzeki Dunajec nr 437 

W utworach mioceńskich występują liczne poziomy wodonośne. Poziomy te występują 
we wkładkach piasków drobnoziarnistych, które spotyka się w serii osadów ilastych o dużej 
miąższości.  

Piętro kredowo-trzeciorzędowe występuje w utworach szczelinowo-warstwowych 
zbudowanych z piaskowców fliszowych. Najwyższą porowatość mają piaskowce formacji 
magurskiej. Z poziomem wód szczelinowych w osadach fliszowych związane są liczne źródła 
typu szczelinowo-warstwowego, szczelinowego lub rumoszowego. Zdecydowanie przeważają 
dwa pierwsze typy źródeł. 

Zachodnia część miasta położona jest na obszarze występowania czwartorzędowego 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – Dolina Rzeki Dunajec (Nowy Sącz) nr 437. Jest to 
zbiornik o charakterze porowym dolinnym, związany bezpośrednio z wodami powierzchniowymi 
rzek: Dunajec, Poprad i Kamienica. Warstwa wodonośna jest słabo izolowana od powierzchni 
terenu, a zatem słabo odporna na przenikanie zanieczyszczeń. Duże zagrożenie dla wód tego 
zbiornika stanowią zanieczyszczone wody powierzchniowe mające kontakt hydrauliczny 
z wodami podziemnymi oraz nagromadzenie ognisk zanieczyszczeń różnego typu. Przy porowym 
charakterze zbiornika i braku powierzchniowej izolacji istnieją sprzyjające warunki degradacji wód 
podziemnych wodami powierzchniowymi. (Program ochrony środowiska i Plan gospodarki 
odpadami dla Nowego Sącza na lata 2005-2012) 

Analizowany teren w Kotlinie Sądeckiej znajduje się w granicach jednolitej części wód 
podziemnych o numerze 154. Powierzchnia zbiornika wynosi blisko 2000 km2. Jest to region 
Górnej Wisły w pasie Zewnętrznym Karpat Zachodnich. Głębokość występowania wód słodkich 
wynosi od 0 do 50 m. W piętrze czwartorzędowym występuje jeden poziom wodonośny związany 
z utworami akumulacji rzecznej. Lokalnie może występować w łączności hydraulicznej 
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poziomami w utworach fliszowych. Paleogeńskie (fliszowe) piętro wodonośne zbudowane jest 
z utworów piaskowcowo – łupkowych. W strefie aktywnej wymiany wód zwykłych (do 
głębokości około 80 m p.p.t.) może występować kilka poziomów wodonośnych. 

Q – wody porowe w utworach akumulacji rzecznej (piaski, żwiry, otoczaki) 

Pg – wody szczelinowo - porowe w utworach piaskowcowo – łupkowych (fliszowych), 
strefa aktywnej wymiany do głębokości około 80 m p.p.t. 

Cecha szczególna JCWPd (ilościowa, chemiczna): 

Q - ilościowo – stan dobry, jakościowo - stan dobry, 

Pg - ilościowo – stan słaby, jakościowo - stan bardzo dobry. 

3.2.3.3. Ujęcia wód  

Miasto Nowy Sącz zaopatrywane jest w wodę pitną głównie z ujęcia wód podziemnych 
i infiltracyjnych w Świniarsku (gmina Chełmiec) oraz z ujęcia wód podziemnych i infiltracyjnych 
w Starym Sączu. Ujęcia te, zarządzane są przez „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o., i w pełni 
zabezpieczają aktualny pobór wody przez miasto. Ponadto, na terenie miasta znajduje się ponad 
20 lokalnych ujęć wód podziemnych. 

Lokalne ujęcia wód podziemnych zlokalizowane na obszarze Nowego Sącza i sąsiadujące 
z przebiegiem obu wariantów obwodnicy bazują na wodach piętra czwartorzędowego 
i trzeciorzędowego. Większość ujęć posiada decyzje zatwierdzające zasoby eksploatacyjne 
i pozwolenia wodnoprawne na eksploatację. Ujęcia wód podziemnych posiadają jedynie 
bezpośrednią strefę ochrony ujęcia wód, dla tych ujęć nie wyznaczono pośrednich stref ochrony 
wód. Na terenie Nowego Sącza zlokalizowane są również studnie kopane, które były użytkowane 
jako studnie publiczne w ilości 47 szt. Studnie te ujmują wody najpłytszej czwartorzędowej 
warstwy wodonośnej. Z uwagi na płytkie występowanie poziomu wodonośnego i dużą podatność 
na zanieczyszczenie woda wykazuje trwałe przekroczenia jakości wody pod względem 
fizykochemicznym i bakteriologicznym, co czyni ją nie przydatną do potrzeb spożycia przez 
ludzi. „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o. odpowiedzialne za zaopatrzenie miasta w wodę w tym 
również w sytuacjach awaryjnych, mając na uwadze złą jakość wody w tych studniach przyjęły 
inny kierunek awaryjnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców. Zdecydowana się na budowę 
zbiorników retencyjnych i dostawę wody beczkowozami. W tej sytuacji nie ma potrzeby 
utrzymywania dotychczasowych studni kopanych jako publicznych ujęć wody. Ze względu na 
jakość wody byłe studnie publiczne wykorzystywane mogą być przez mieszkańców miasta jedynie 
do celów gospodarczych oraz podlewania ogrodów i zieleńców. 

W tabeli poniżej przedstawione zostały ujęcia wód podziemnych znajdujące się 
w sąsiedztwie przebiegu obu wariantów. Na załączniku mapowym, oprócz ujęć wód 
podziemnych, zaznaczono trzy ujęcia wód powierzchniowych na Dunajcu oraz strefy ochrony 
bezpośredniej ujęć zlokalizowanych przy korycie Dunajca. Dane dotyczące ujęć wód 
podziemnych i powierzchniowych uzyskane zostały z Katastru Wodnego Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie.  
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Tab. 06 Ujęcia wód w sąsiedztwie przebiegu wariantów obwodnicy 

 

3.2.4. GLEBY I PRZESTRZEŃ ROLNICZA  

W dolinie Dunajca występują mady rzeczne, na pozostałym terenie w rejonie Nowego 
Sącza – gleby opadowo-glejowe. Monitoring jakości gleb, prowadzony w pięciu punktach 
badawczych, przez WIOŚ oraz Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Krakowie, 
zaklasyfikował badane utwory do gleb o dużej wartości rolniczej (POŚ). 

Tereny rolnicze stanowią ok. 56 % powierzchni gminy Nowy Sącz. Są to między innymi 
ogródki przydomowe oraz ogrody działkowe, które stanowią uzupełnienie miejskiej zieleni 
urządzonej.  

W dolinie Dunajca, w miejscu i sąsiedztwie przebiegu analizowanych wariantów obwodnicy 
występują kompleksy gleb chronionych z mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Są 
to niewielkie płaty pomiędzy linia kolejową a korytem Dunajca. Zostały naniesione na mapę 
oddziaływań środowiskowych zamieszczonych do opracowania na podstawie map ze studium 
uwarunkowań – Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe.  

3.2.5. KRAJOBRAZ  

Pomimo przebiegu analizowanych dróg przez obszar krajobrazu dolin rzecznych, 
przeważają tereny o charakterze antropogenicznym.  W początkowym fragmencie są to tereny 
domów jednorodzinnych i zagrodowych oraz ogródki działkowe. Dalej są to tereny otwarte 
związane z uprawami rolnymi. W południowej części są to tereny przemysłowe i poprzemysłowe 
– kopalnia kruszyw oraz zbiorniki wodne w wyrobiskach.  

Na całej długości drogi przebiegają wzdłuż walów rzeki Dunajca, która płynie po stronie 
zachodniej. W południowej części oba warianty przecinają koryto rzeki Poprad, która wpada do 
Dunajca niedaleko przekroczenia. Dunajec i fragment Popradu stanowi ciąg ekologiczny o randze 
ponadlokalnej. Jest to obszar wskazany do ochrony przed zabudową.  
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Rys 12 Warianty obwodnicy na tle obszaru chronionego krajobrazu 

Wzdłuż doliny Dunajca oraz na południe od Nowego Sącza znajdują się tereny zaliczone 
do Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obejmuje on tereny chronione 
ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze 
względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną 
funkcją korytarzy ekologicznych. 

Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu nastąpiło w drodze rozporządzenia 
wojewody nr 92/06, z dnia z dnia  24 listopada 2006 r., które określa jego nazwę, położenie, 
obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy 
właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części wybrane spośród zakazów 
wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, wynikające z potrzeb jego ochrony. 

3.2.6. PRZYRODA OŻYWIONA - INWENTARYZACJA 

W celu pozyskania informacji na temat przyrody ożywionej terenu inwestycji, 
przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą, która pozwoliła oszacować walory środowiskowe. 
Badania terenowe prowadzono w okresie od początku maja 2014 r. do końca marca 2015 r. 
Pozwoliło to na ocenę stanu środowiska, charakterystyki siedlisk, składu mykoflory, flory i fauny 
analizowanego obszaru.  

Metodyka prowadzonych obserwacji terenowych oparta była o wytyczne zawarte 
w opracowaniu p.t. „Podręcznik dobrych praktyk…” wydanym przez GDDKiA oraz Biuro 
Analiz i Projektów Komunikacyjnych EKKOM Sp. z o.o. w Krakowie. Szczegółowo została ona 
opisana w rozdziale 1.3.5. 

3.2.6.1. Szata roślinna terenu inwestycji  

Na analizowanym terenie stwierdzono występowanie rozległych płatów siedlisk 
o charakterze antropogenicznym. Są wśród nich zarówno związane z zabudową siedliska 
ruderalne, jak również siedliska w typie agrocenozy – pola uprawne z dominacją kukurydzy oraz 
wierzby energetycznej. W tej grupie znajdują się też siedliska terenów komunikacyjnych: 
przydroży, torowisk a także ogródki działkowe ze skupiskami roślinności ozdobnej i użytkowej, 
zasiedlone głównie przez różne gatunki ptaków i ssaków synantropijnych.  
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Ponadto, wśród siedlisk stwierdzono półnaturalne siedliska terenów otwartych, 
niezagospodarowanych, funkcjonujących jako skupiska bylin i krzewów na terenach terasy 
zalewowej i nadzalewowej. Do nich należą również ulegające wtórnej sukcesji tereny rolnicze, 
porzucone kilka lat temu i nieuprawiane. Siedliska półnaturalne to również obszary wilgotne 
i zbiorniki wodne w miejscu prowadzonego wydobycia surowców skalnych. Mimo 
przekształcenia antropogenicznego, wkraczają tam gatunki roślin i zwierząt decydujące o wysokiej 
bioróżnorodności tych siedlisk.  

Do siedlisk o charakterze zbliżonym do naturalnego należą pasy łęgów wierzbowo-
topolowych, położone bezpośrednio w międzywalu Dunajca. Tam też stwierdzono obszary 
podmokłe i zabagnione, gdzie obserwuje się duże zróżnicowanie fauny i flory.  

Wariant A 

Wariant rozpoczyna się w rejonie ulic Okrzei i Węgierskiej i biegnie początkowo 
w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej, gdzie dominują zbiorowiska ruderalne i zieleń urządzona 
na terenach zakładów przemysłowych. Lokalnie znajdują się tam skupiska wierzby białej i topoli 
hybrydowej oraz krzewów: trzmieliny zwyczajnej, bzu czarnego i czeremchy zwyczajnej. 
Projektowany odcinek, po ominięciu od północy terenów przemysłowych skręca szerokim 
łukiem w kierunku zachodnim, a następnie północno-zachodnim i biegnie przez tereny użytków 
zielonych, pas krzewów śliwy tarniny i po terenach rolniczych z uprawami zbożowymi 
i okopowymi, którym towarzysza pospolite zbiorowiska chwastów jednorocznych i dwuletnich 
odpowiednich dla poszczególnych typów upraw.  

W km 1+400 zlokalizowano rondo, do którego z kierunku północnego włącza się odcinek 
łączący projektowaną drogę z ulicą Ogrodową. Odcinek ten rozpoczyna się na terenie mocno 
przekształconym antropogenicznie. W rejonie pętli na ul. Ogrodowej stwierdzono występowanie 
zbiorowisk typowych dla przydroży – roślinności niskiej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne 
i zanieczyszczenia. Dominują trawy z domieszką bylin, takich jak pyleniec pospolity, mniszek 
lekarski, koniczyna biała, babka lancetowata, stokrotka pospolita. W otoczeniu drogi znajduje się 
również niewielka grupa drzew, składająca się głównie z topoli hybrydowej i krzewów ligustru 
pospolitego.  

Następnie wariant przebiega przez ogródki działkowe, gdzie stwierdzono występowanie 
roślinności o charakterze użytkowym i ozdobnym. Nie stwierdzono cennych i rzadkich gatunków 
bądź odmian roślinności użytkowej.  

Za ogródkami działkowymi projektowany wariant przecina uregulowane koryto Dąbrówki 
Polskiej, wzdłuż którego stwierdzono pojedyncze kępy wierzby pięciopręcikowej i szarej oraz 
zbiorowiska traw i bylin azotolubnych, takich jak pokrzywa zwyczajna, szczaw tępolistny, 
kielisznik zaroślowy. Następnie wariant przebiega po terenach otwartych, gdzie początkowo 
dominują zbiorowiska traw o charakterze pastwisk a następnie wąskimi poprzecznymi pasami 
ułożone są grunty orne ze zróżnicowanymi uprawami oraz nieużytki z dominacją nawłoci późnej. 
Na płatach nieużytków pojawiają się już zarośla topoli hybrydowej, topoli osiki i młodych 
okazów wierzb, co wskazuje na postępującą sukcesję wtórną na obszarach, gdzie zaprzestano 
rolniczego wykorzystania.  

Po zachodniej stronie wariantu znajduje się wał przeciwpowodziowy, za którym w obszarze 
międzywala stwierdzono rozwijające się dynamicznie zbiorowiska o charakterze zbliżonym do 
łęgu, z dominacją różnych gatunków wierzb i topoli. Poza drzewami i krzewami na terenie tym 
obserwowano ponadto skupiska roślinności zielnej, preferującej siedliska wilgotne, takich jak 
chmiel zwyczajny, psianka słodkogórz, wierzbownica kosmata, trędownik bulwiasty, kielisznik 
zaroślowy. Ponadto, występują tam trawy oraz powszechna tu nawłoć późna i słonecznik 
bulwiasty.  
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W rejonie ul. Tłoki, wariant przechodzi przez obszar użytkowany jako składowisko 
materiału skalnego, prawdopodobnie pochodzącego z budowy. Stwierdzono tam występowanie 
roślinności pionierskiej i ruderalnej, charakterystycznej dla pierwszych etapów sukcesji. Spośród 
gatunków roślin występujących na tym siedlisku wymienić należy podbiał pospolity, mniszek 
lekarski, sałatę kompasową, stulisz lekarski, koniczynę białą. Na obszary starsze wkraczają gatunki 
zielne późniejszych stadiów sukcesji oraz gatunki z terenów sąsiednich.  

Od projektowanego ronda w km 1+400, gdzie łączą się oba odcinki, zasadnicza trasa 
biegnie dalej po terenach rolniczych, gdzie dominują uprawy kukurydzy, pszenicy, pszenżyta oraz 
pasy upraw wierzby energetycznej. Wśród wąskich pasów gruntów ornych zlokalizowane 
są również niewielkich rozmiarów użytki zielone, głównie łąki kośne, ale również uprawy lucerny 
siewnej, koniczyny oraz pastwiska. Droga przecinać będzie ponadto kilka lokalnych dróg 
dojazdowych do pól, gdzie stwierdzono zbiorowiska roślin odpornych na uszkodzenia 
mechaniczne, z dominującym perzem pospolitym, życicą trwałą, koniczyną białą i babką 
lancetowatą. Lokalnie wzdłuż miedz występują także nagromadzenia różnorakich chwastów 
stanowiące mieszankę typów spotykanych na obszarze różnych upraw.  

W km ok. 1+750 wariant przecina koryto Potoku Elektrodowego, wzdłuż którego 
stwierdzono roślinność azotolubną oraz pojedyncze okazy wierzby białej, pochodzące ze 
sztucznego nasadzenia. Koryto cieku jest uregulowane i umocnione, utrzymywane przez 
koszenie, w związku z czym nie wytworzyły się tam zbiorowiska typowe dla dolin potoków.  

Do km ok. 2+850, wariant biegnie w odległości 50-200 m od pasa zarośli łęgowych 
przylegających do wałów przeciwpowodziowych. W lasach tych dominuje topola osika i topola 
hybrydowa wraz z wierzbą białą i iwą oraz licznymi krzewami, wśród których znaczny udział 
mają: wierzba szara, wierzba pięciopręcikowa, wierzba trójpręcikowa, wierzba wiciowa, wierzba 
siwa, trzmielina zwyczajna, czeremcha zwyczajna, bez czarny, bez koralowy, kalina koralowa. 
W domieszce drzewostanu stwierdzono ponadto gatunki takie jak: klon jawor, klon pospolity, 
jesion wyniosły, olsza czarna, topola biała, lipa drobnolistna. Na granicy z terenami rolniczymi 
znajduje się strefa ekotonowa tworzona przez oszyjek lasu, składający się z wymienionych 
krzewów wraz z rosnącym stopniowo udziałem śliwy tarniny i brzozy brodawkowatej oraz 
różnych gatunków bylin. Siedliska te stanowią zdegradowaną postać łęgów nadrzecznych 
wierzbowo-jesionowych, wymienionych jako siedlisko priorytetowe 91E0 w Załączniku I 
Dyrektywy Siedliskowej. Degradacja siedliska związana jest z prowadzoną gospodarką rolną, 
powodującą eutrofizację siedliska, zmniejszanie jego powierzchni i wkraczanie gatunków 
synantropijnych. Istotne jest również lokalne zanieczyszczenie odpadami oraz lokalizacja 
obszarów ujęć wody.  

Od km ok. 2+850 wariant biegnie sąsiadując z pasem zarośli łęgowych, których skład nie 
odbiega od opisanego powyżej. Odcinek, na którym projektowana droga przylega do lasu 
o charakterze łęgu, zlokalizowanego poza międzywalem, ciągnie się do km ok. 3+300, gdzie 
rozpoczyna się strefa rozległego, podmokłego terenu ujściowego Popradu. Trasa prowadzona 
jest wówczas bezpośrednio po terenach rolniczych, gdzie podobnie jak poprzednio dominują 
uprawy kukurydzy przeplatane pasami wierzby energetycznej, a lokalnie również rozległe płaty 
nieużytków z dominującą nawłocią późną i nalotem głogów, brzozy brodawkowatej i różnych 
gatunków wierzby.  

Od km ok. 3+300 do ok. 4+000 wariant biegnie wzdłuż wału przeciwpowodziowego 
wzdłuż ujściowego odcinka Popradu. Po zachodniej stronie znajduje się teren zalewowy 
o charakterze łęgu wierzbowego z dominacją skupisk różnych gatunków wierzby. W głębi terenu 
znajdują się obszary zabagnione porośnięte szuwarem turzycowym, trzcinowym bądź 
mozgowym, z płatami pałki wodnej, skrzypu błotnego, mięty nadwodnej i innych gatunków 
typowych dla siedlisk wilgotnych. Na terenach tych utrzymuje się stały, wysoki poziom wód 
gruntowych. Po wschodniej stronie projektowanego wariantu znajdują się tereny rolnicze 
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z uprawami roślin przemysłowych i zbóż. Ponadto, w miarę zbliżania się do końcowej części 
projektowanej inwestycji wariant zbliża się do terenów przemysłowych położonych za linią 
kolejową. Siedliska łęgowe nawiązują do objętych ochroną na mocy prawa wspólnotowego łęgów 
wierzbowych, wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej jako siedliska priorytetowe 
o kodzie 91E0.  

Od km ok. 4+000 wariant wkracza w obręb międzywala Popradu. Na terenie tym dominują 
zbiorowiska bylin i roślin jednorocznych, związanych z siedliskami wilgotnymi. Niewielka ilość 
drzew i krzewów oraz ich młody wiek wskazuje na aktywną działalność niszczącą rzeki. 
Zbiorowiska te mają charakter pionierskich i dominują w nich gatunki typowe dla zalewanych 
brzegów rzek, takie jak: uczep zwisły, rzepicha błotna, różne gatunki situ, komosy i rdestu. 
Na wyżej położonych płatach zaczynają się odnawiać skupiska krzewów z dominującymi różnymi 
gatunkami wierzby oraz z dereniem świdwą i bzem czarnym. Na terenach położonych tuż przy 
korycie, w obrębie kamieńców, nie stwierdzono występowania roślinności poza skupiskami 
szczawiu.  

Po przekroczeniu Popradu, na jego zachodnim brzegu, wariant przebiega przez pas lasu, 
złożonego z bardzo różnorodnych gatunków drzew. Poza typowymi dla łęgu wierzbami i topolą 
białą, stwierdzono tu występowanie topoli osiki, sosny zwyczajnej, dębu czerwonego, dębu 
szypułkowego, olszy czarnej, wiązu pospolitego, klonu zwyczajnego, klonu jaworu i lipy 
drobnolistnej. Lokalnie dominują gęste zarośla młodych okazów wierzb. Teren leśny rozciąga się 
pasem o szerokości ok. 250 m, aż do km ok. 4+650.  

Kolejny odcinek ma długość ok. 200 m i cechuje się występowaniem roślinności związanej 
ze zlokalizowanymi tu zbiornikami bezodpływowymi po wydobyciu żwiru. W zbiornikach 
rozwinęły się płaty roślinności wodnej i szuwarowej. Na niewielkich rozmiarów zbiornikach 
w południowej części wyrobiska stwierdzono występowanie rdestnic, jezierzy morskiej, ponikła 
błotnego, situ sinego, pałki szerokolistnej, turzycy pospolitej, sitowia leśnego i roślinności 
nadwodnej, typowej dla mulistych brzegów zbiorników wodnych, z dominującymi skupiskami 
wierzby purpurowej. Roślinność większych i głębszych zbiorników jest zdecydowanie bardziej 
uboga. Strefa przybrzeżna jest bardzo wąska, wyrobiska opadają stromym stokiem na głębokość 
uniemożliwiającą zasiedlenie przez gatunki zakorzenione w dnie. Tylko na wąskim pasie przy 
brzegu stwierdzono skupiska wierzb oraz trzciny pospolitej.  

Końcowy odcinek wariantu przebiega początkowo po terenie nieużytków, gdzie rozwinęły 
się zbiorowiska bylin z wrotyczem pospolitym i przymiotnem białym w dominacji. Ponadto, 
stwierdzono tam gatunki z wczesnej fazy sukcesji na terenach ruderalnych: podbiał pospolity, 
jaskier rozłogowy, stulisz Loesela, gwiazdnica pospolita, rdest ptasi itp. Do nieużytków od strony 
zachodniej przylegają tereny rolnicze. Na wąskim pasie między wyrobiskiem a miejscem 
planowanego włączenia wariantu do układu drogowego znajdują się pola uprawne ze zbożami 
i towarzyszącymi im zespołami chwastów jednorocznych. W miejscu włączenia wariantu do 
istniejącej drogi, stwierdzono występowanie zbiorowisk typowych dla antropogenicznych terenów 
komunikacyjnych, z wprowadzonymi sztucznie gatunkami traw w obrębie poboczy oraz 
niewielkim udziałem roślin zielnych wkraczających z terenów sąsiednich, bądź rozwijających się 
w oparciu o lokalna bazę nasion.  

Na analizowanym obszarze, na którym zaprojektowano przebieg wariantu A nie 
stwierdzono gatunków roślin objętych ochroną. Na terenie lasów przecinanych przez wariant A 
nie zaobserwowano chronionych gatunków grzybów i porostów. Tereny otwarte i przekształcone 
antropogenicznie charakteryzują się brakiem siedlisk sprzyjających występowaniu chronionych 
gatunków roślin i grzybów. Do najcenniejszych siedlisk należą położone w dolinie Dunajca łęgi, 
w pobliżu których wariant A przebiega na odcinku ok. km 2+850 – 3+300 oraz łęgi i zabagnienia 
w rejonie ujścia Popradu, czyli w km ok. 3+300 – 3+900. Z uwagi na dynamikę związaną z erozją 
rzeczną, cennymi siedliskami są zlokalizowane w obrębie terasy zalewowej zbiorowiska 
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o charakterze namulisk a także położone przy brzegu pasy zarośli wierzbowych. Siedliska o takim 
charakterze stwierdzono na odcinku ok. km 4+300 – 4+350.  

Wariant B 

Przebieg wariantu B jest zbliżony do przebiegu wariantu A w dużej swej części. Na odcinku 
od przecięcia wałów przeciwpowodziowych rzeki Poprad biegnie tym samym śladem, co wariant 
A, zachowując takie same parametry.  

Wariant rozpoczyna się włączeniem do układu drogowego w rejonie skrzyżowania 
ul. Węgierskiej i ul. Okrzei, gdzie w sąsiedztwie terenów przemysłowych, gdzie dominują 
zbiorowiska ruderalne i zieleń urządzona na terenach zakładów przemysłowych. Lokalnie 
znajdują się tam skupiska wierzby białej i topoli hybrydowej oraz krzewów: trzmieliny zwyczajnej, 
bzu czarnego i czeremchy zwyczajnej. Następnie wariant kieruje się na północny zachód, wzdłuż 
ul. Podmłynie do skrzyżowania z ul. Radziecką, gdzie zaprojektowano rondo. Na tym odcinku 
stwierdzono występowanie siedlisk antropogenicznych, rolniczych, o charakterze łąk i pastwisk. 
Teren ten charakteryzuje się występowaniem zbiorowisk roślinności synantropijnej w postaci 
sztucznie wprowadzonych mieszanek traw z niewielkim udziałem roślinności zielnej, typowej dla 
łąk i pastwisk. W otoczeniu znajdują się ponadto obszary zabudowy wiejskiej, ze zbiorowiskami 
roślinności ruderalnej oraz ozdobnej zieleni urządzonej. Rondo i jego okolice leżą na terenie 
zajmowanym obecnie przez ogródki działkowe, gdzie stwierdzono występowanie roślinności 
o charakterze użytkowym i ozdobnym. Nie stwierdzono cennych i rzadkich gatunków bądź 
odmian roślinności użytkowej.  

Za ogródkami działkowymi projektowany wariant przecina uregulowane koryto Dąbrówki 
Polskiej, wzdłuż którego stwierdzono pojedyncze kępy wierzby pięciopręcikowej i szarej oraz 
zbiorowiska traw i bylin azotolubnych, takich jak pokrzywa zwyczajna, szczaw tępolistny, 
kielisznik zaroślowy. Następnie wariant skręca w kierunku południowo-zachodnim i omijając 
ogródki działkowe przebiega po terenach otwartych, gdzie dominują nieużytki z udziałem 
nawłoci późnej. Na płatach nieużytków pojawiają się już zarośla topoli hybrydowej, topoli osiki 
i młodych okazów wierzb, co wskazuje na postępującą sukcesję wtórną na obszarach, gdzie 
zaprzestano rolniczego wykorzystania. Przebieg wariantu B jest na tym odcinku bardzo zbliżony 
do przebiegu wariantu A. Różnica dotyczy odległości od obszarów zajętych przez łęgi. O ile 
wariant A, począwszy od km 2+900 biegnie wzdłuż lasu, o tyle wariant B dalej biegnie przez 
tereny upraw rolnych, w linii prostej aż do przecięcia wału przeciwpowodziowego przy 
Popradzie, gdzie ponownie biegnie po takiej samej trasie jak wariant A, aż do włączenia do 
istniejącego układu drogowego.  

Na analizowanym obszarze, na którym zaprojektowano przebieg wariantu B nie 
stwierdzono gatunków roślin objętych ochroną. Na terenie lasów przecinanych przez wariant B 
nie zaobserwowano chronionych gatunków grzybów i porostów. Tereny otwarte i przekształcone 
antropogenicznie charakteryzują się brakiem siedlisk sprzyjających występowaniu chronionych 
gatunków roślin i grzybów. Do najcenniejszych siedlisk należą położone w dolinie Dunajca łęgi, 
od których wariant B przebiega w odległości 100-400 m oraz łęgi i zabagnienia w rejonie ujścia 
Popradu, położone w odległości 100-300 m. Z uwagi na dynamikę związaną z erozją rzeczną, 
cennymi siedliskami są zlokalizowane w obrębie terasy zalewowej zbiorowiska o charakterze 
namulisk a także położone przy brzegu pasy zarośli wierzbowych. Siedliska o takim charakterze 
stwierdzono na odcinku ok. km 4+650 – 4+850.  

3.2.6.2. Fauna terenu inwestycji 

Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza wykazała obecność gatunków spotykanych 
powszechnie i licznie. Stwierdzone gatunki podlegające ochronie to w większości również gatunki 
występując na terenie projektowanej inwestycji powszechnie.  
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Na przeważającej większości terenów otwartych przeznaczonych pod inwestycję 
stwierdzono występowanie ssaków kopytnych – sarny, jelenia i dzika. Niezbyt liczne populacje 
zasiedlają lasy łęgowe zlokalizowane w dolinie Dunajca oraz migrują na pola uprawne i nieużytki, 
gdzie znajdują się ich żerowiska.  

Na obszarze pól uprawnych i terenów otwartych stwierdzono występowanie pospolitych 
gryzoni oraz drobnych ssaków owadożernych, w tym gatunków objętych ochroną: ryjówki 
aksamitnej (ochrona ścisła) i kreta europejskiego (ochrona częściowa). Ogródki działkowe 
są również miejscem występowania objętego ochroną częściową jeża europejskiego. W pobliżu 
ujścia Popradu do Dunajca stwierdzono występowanie bobra europejskiego – gatunku objętego 
ochroną częściową i wymienionego w Zał. II Dyrektywy Siedliskowej. Populacja zajmuje rejony 
podmokłe i zabagnione, po części dzięki działalności bobrów, po obu stronach potoku 
Szczubanowskiego.  

Na terenie inwestycji odnotowano obecność nietoperzy. Ich aktywność obserwowana była 
na terenach otwartych wzdłuż doliny Dunajca, oraz nad samą doliną cieku, gdzie znajduje się 
baza pokarmowa. Miejsca bytowania nietoperzy i ich schronienia dzienne znajdują się zwykle 
w obrębie terenów zabudowanych, skąd zwierzęta te migrują do żerowisk. Migracja może 
zachodzić wzdłuż pasów drzew zlokalizowanych wzdłuż dróg dojazdowych do pól. Wszystkie 
gatunki nietoperzy są objęte ścisłą ochroną.  

Dolina Popradu wraz z roślinnością porastającą jej dno stanowi szlak migracji ssaków 
o znaczeniu lokalnym. Korytarze krajowe znajdują się na wschód i na południe od Nowego 
Sącza. Wzdłuż Doliny Popradu i doliny Dunajca przemieszczają się lokalne populacje zwierząt 
kopytnych oraz małych drapieżników, takich jak kuna domowa, lis i borsuk. Obserwacje 
potwierdzają także migrację nietoperzy wzdłuż linii lasów łęgowych w dolinach rzek. Migracje 
mają charakter pokarmowy i lokalny.  

Ornitofauna terenu inwestycji składa się głównie z gatunków typowych dla terenów 
otwartych. Obserwacje potwierdziły występowanie następujących gatunków: trznadel, potrzeszcz, 
skowronek polny, potrzos, szczygieł, pokląskwa, pliszka siwa, pliszka żółta, gawron, wrona siwa, 
bocian biały, gąsiorek, myszołów, pustułka. Podczas prowadzonych badań terenowych 
stwierdzono ponadto występowanie gatunków związanych z terenami zabudowanymi i ich 
sąsiedztwem. Należą do nich takie gatunki jak: wróbel domowy, kopciuszek, dymówka, jerzyk, 
bogatka, modraszka, szpak, kos, sierpówka, grzywacz, dzwoniec, piecuszek, bażant. Na terenie 
inwestycji lokalnie obserwowano przenikanie się gatunków z obu tych siedlisk, z uwagi na bogatą 
bazę pokarmową, jaką są pola uprawne oraz nieużytki. Ponadto, w sąsiedztwie dużych cieków, 
jakimi są Poprad i Dunajec obserwowano występowanie ptaków związanych ze środowiskiem 
wodnym, takich jak: mewa śmieszka, mewa szara, czapla siwa, rybitwa rzeczna, krzyżówka, 
czernica, krakwa, sieweczka rzeczna, pluszcz, pliszka górska, łabędź niemy. Z lasami łęgowymi 
w dolinie Dunajca i w ujściu Popradu związane są ponadto gatunki takie jak: zięba, kukułka, 
słowik szary, sikory, dzięcioł duży, dudek, czyż.  

Spośród gadów najliczniej obserwowano jaszczurkę zwinkę, głównie na terenach otwartych 
i w pobliżu wałów przeciwpowodziowych. Jednokrotnie stwierdzono także obecność padalca na 
terenie lasów o charakterze nasadzenia w pobliżu koryta Popradu. Oprócz jaszczurki zwinki 
i padalca, stwierdzono siedliska sprzyjające występowaniu jaszczurki żyworodnej w otoczeniu 
zbiorników powyrobiskowych na terenie żwirowni. Tam też stwierdzono występowanie 
zaskrońca. 

Na analizowanym terenie dość powszechnie obserwowano płazy. Najcenniejszymi 
miejscami dla tej gromady są zlokalizowane w ujścia Popradu zabagnienia oraz niewielkie i płytkie 
zbiorniki na terenach powyrobiskowych. Najliczniej obserwowano żaby trawne – jest to 
najczęstszy gatunek stwierdzany zarówno na terenach wybitnie wilgotnych, jak również w obrębie 
siedlisk nieco bardziej suchych. Podobne siedliska zajmuje ropucha szara również często 
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obserwowana na analizowanym terenie. W południowej części obszaru, w siedliskach 
podmokłych stwierdzono występowanie żab z grupy zielonych oraz kumaka górskiego. Tam też 
obserwowano pojedyncze okazy traszki zwyczajnej. Wszystkie gatunki płazów są objęte ochroną 
gatunkową. Potwierdzonym miejscem rozrodu są małe zbiorniki na terenie wyrobisk oraz 
zabagnienia ze stale wysokim poziomem wód gruntowych u ujścia Popradu.  

Spośród chronionych gatunków bezkręgowców obserwowano ślimaka winniczka, który 
zasiedla dość licznie tereny nieużytków, zarośla w pobliżu dróg, ogródki działkowe i sąsiedztwo 
terenów zabudowanych. Lokalnie, na terenach łąk i nieużytków, w sezonie letnim stwierdzono 
występowanie różnych gatunków trzmieli, które żerowały na roślinach kwiatowych. Ogródki 
przydomowe są miejscem występowania chronionych chrząszczy z rodzaju biegaczy. 
Potencjalnym miejscem występowania chronionych gatunków chrząszczy żywiących się martwym 
drewnem są stare, dziuplaste bądź martwe drzewa. W trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono 
takich drzew bezpośrednio w pobliżu inwestycji.  

Istotne elementy środowiska przyrodniczego zostały zamieszczone na mapach załączonych 
do opracowania. Zrezygnowano z prezentacji graficznej miejsc gniazdowania wszystkich 
gatunków ptaków, ze względu na ich powszechne występowanie i sezonową zmienność.  

W wyniku analizy przebiegu projektowanych wariantów wytypowano kolizje z elementami 
przyrodniczymi przedstawione w poniższej tabeli.  

 
Tabela 07.: Zestawienie lokalizacji wariantów przedsięwzięcia względem szczególnie cennych elementów środowiska 
przyrodniczego 

Elementy 
o szczególnym 

znaczeniu 
przyrodniczym 

Przybliżony zakres kolizji dla wszystkich wariantów 

wariant A  wariant B 

cenne siedliska 
przyrodnicze 

 2+850 – 3+300: strefa ekotonowa łęgu  

 4+300 – 4+350: wierzbowe zarośla nadrzeczne  

 4+450 – 4+650: łęg wierzbowo-topolowy w 
dolinie Popradu 

 4+600 – 4+650: wierzbowe zarośla 
nadrzeczne  

 4+750 – 4+950: łęg wierzbowo-topolowy 
w dolinie Popradu  

szlaki migracji 
zwierząt 

 2+100 – 3+300: migracje pokarmowe w rejonie 
lasu łęgowego 

 4+300 – 4+350: zarośla w dolinie Popradu  

 4+450 – 4+650: łęg w dolinie Popradu 

 4+650 – 4+800: migracje do zbiorników 
wyrobiskowych  

 4+600 – 4+650: zarośla w dolinie 
Popradu  

 4+750 – 4+950: łęg w dolinie Popradu 

 4+950 – 5+150: migracje do zbiorników 
wyrobiskowych 

miejsca 
występowania 
i rozrodu płazów 

 3+300 – 3+900: zabagnienia u ujścia Popradu – 
rozród  

 4+300 – 4+350: zarośla w dolinie Popradu – 
żerowisko  

 4+450 – 4+650: łęg w dolinie Popradu – 
żerowisko  

 4+650 – 4+800: zbiorniki powyrobiskowe – 
rozród  

 4+600 – 4+650: zarośla w dolinie 
Popradu – żerowisko  

 4+750 – 4+950: łęg w dolinie Popradu – 
żerowisko  

 4+950 – 5+150: zbiorniki powyrobiskowe 
– rozród  

stanowiska 
chronionych 
gatunków 
bezkręgowców 

 0+100 – 0+200: tereny zabudowane – ślimak 
winniczek 

 1+750 – 1+850: łąki – trzmiele  

 3+100 – 3+400: nieużytki – trzmiele  

 4+150 – 4+300: nieużytki – trzmiele  

 4+750 – 4+800: nieużytki – trzmiele  

 0+000 – 0+200 (łącznik) – ogródki działkowe – 
ślimak winniczek, biegacze  

 1+050 – 1+400 (łącznik): nieużytki – ślimak 
winniczek 

 0+000 – 0+200: tereny zabudowane – 
ślimak winniczek 

 1+550 – 1+950: nieużytki – ślimak 
winniczek  

 4+350 – 4+450: nieużytki – trzmiele  

 5+150 – 5+300: nieużytki – trzmiele  



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz i Stary Sącz – jako alternatywy dla 

dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 87 

41 

PLATANUS Ochrona Środowiska 

Elementy 
o szczególnym 

znaczeniu 
przyrodniczym 

Przybliżony zakres kolizji dla wszystkich wariantów 

wariant A  wariant B 

stanowiska 
chronionych 
gatunków ssaków 

 1+550 – 1+750: tereny rolnicze – żerowisko 
ryjówki  

 3+300 – 3+900: zabagnienia – rozród bobra  

 0+800 – 1+050 (łącznik): tereny rolnicze – 
żerowisko ryjówki 

 1+300 – 1+550: tereny rolnicze – 
żerowisko ryjówki  

 1+950 – 2+150: tereny rolnicze – 
żerowisko ryjówki  

zadrzewienia – 
potencjalne miejsca 
lęgowe ptaków 

 1+750 – 1+850: zarośla wzdłuż Potoku 
Elektrodowego i drogi dojazdowej do pól 
uprawnych  

 2+850 – 3+300: skraj terenów leśnych  

 3+800 – 3+850: pas zarośli śródpolnych  

 4+300 – 4+350: zarośla w dolinie Popradu  

 4+450 – 4+650: łęg w dolinie Popradu  

 0+650 – 1+450 (łącznik): nieużytki z nalotem 
drzew 

 1+000 – 1+950: nieużytki z nalotem 
drzew  

 2+150 – 2+250: zarośla wzdłuż Potoku 
Elektrodowego i drogi dojazdowej do pól 
uprawnych  

 2+600 – 2+650: kępa zarośli śródpolnych 

 4+050 – 4+150: pas zarośli śródpolnych  

 4+600 – 4+650: zarośla w dolinie 
Popradu  

 4+750 – 4+950: łęg w dolinie Popradu 

 

3.2.7. OBSZARY CHRONIONE  

Parki narodowe i krajobrazowe 

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji nie występują parki narodowe 
i krajobrazowe.  

Najbliżej położonym parkiem krajobrazowym jest Popradzki Park Krajobrazowy. 
Znajduje się on w odległości 6,3 km na południowy wschód od końca projektowanej drogi. 

Najbliższy park narodowy znajduje się w odległości ponad 21 kilometrów i jest to Pieniński 
Park Narodowy 

Rezerwaty przyrody 
Rezerwaty przyrody znajdują się w odległości ponad 10 kilometrów od projektowanej drogi. 

Najbliższe to: Białowodzka Góra nad Dunajcem, Cisy w Mogilnie, Baniska.  

Obszary chronionego krajobrazu 

Południowy odcinek obu wariantów przebiega przez obszar chronionego krajobrazu na 
długości ok. 1,3 km. Granica Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
przebiega na terenie miasta Nowy Sącz wzdłuż wałów przeciwpowodziowych Dunajca i Popradu.  

Obszar ten zajmuje powierzchnię 365 176 ha. Został powołany na mocy rozporządzenia nr 
27/97 a dnia 01.10. 1997 (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego nr 43, poz. 147). Aktualnie Obszar 
działa na podstawie rozporządzenia nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24.11.2006 (Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. nr 806, poz. 4862, zm, Dz. URz. Woj. Małopolskiego z 2007 
r. nr 499, poz. 3294). Zmiany rozporządzenia związane były ze zbyt rygorystycznymi zakazami 
obowiązującymi na Obszarze, co w konsekwencji ograniczało kierunki i potrzeby rozwoju 
regionu.  

Funkcja ochronna Południowomałopolskiego OCHK wynika z wybitnej wartości obiektów 
przyrodniczych, dla których obszar jest bezpośrednią otuliną lub dodatkową strefą ochronną 
(przejściową), a ponadto większą część tego terenu stanowi obszar węzłów i korytarzy 
ekologicznych sieci ECONET. Obszarowo przeważają zróżnicowane ekosystemy leśne. Wśród 
cennych ekosystemów naturalnych: kompleksy torfowisk wysokich w płd-zach. części Kotliny 
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Orawsko- Nowotarskiej (tzw. Torfowiska Orawskie) i ekosystem rzeki Białki z przełomem oraz 
izolowane skałki Pasa Skalic Nowotarskich i Spiskich. 

Obszary sieci Natura 2000 

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną na mocy ustawy 
o ochronie przyrody oraz poza obszarami ostoi sieci Natura 2000.  

Warianty przebiegają wzdłuż Dunajca, na którym znajduje się obszar Natura 2000 – 
Środkowy Dunajec wraz z dopływami PLH120088. Odległość od drogi w najbliższym 
miejscu wynosi ok. 100 metrów. 

Rzeka Dunajec w granicach ostoi zaliczana jest do typu 15 - średnia rzeka wyżynna - 
wschodnia, zaś jej dopływy Ochotnica, Kamienica Gorczańska i Słomka zaliczane są do typu 14 - 
małe rzeki fliszowe. Dolina jest częściowo pokryta lasem a częściowo wykorzystywana rolniczo 
(użytki zielone, pola uprawne). Ważna ostoja gatunków ryb cennych z przyrodniczego 
i gospodarczego punktu widzenia. Aktualnie w środkowym Dunajcu i w jego dopływach bytuje 
19 gatunków ryb. Poza pstrągiem potokowym i lipieniem, licznie reprezentowane są karpiowate 
ryby reofilne: świnka, brzana, brzanka, kleń, jelec i certa oraz ryby stagnofilne (płoć, leszcz) 
i drapieżne (szczupak, okoń) podchodzące ze zbiornika Rożnów, lub zrzucane z kaskady 
zbiorników Czorsztyn - Sromowce Wyżnie. Dodatkowo środkowy Dunajec jest ważnym 
miejscem bytowania dla objętej ochroną ex situ głowacicy. Obszar stanowi cenny zasób 
zróżnicowanych siedlisk dla gatunków zwierząt rzadkich i poddanych ochronie związanych ze 
środowiskiem wodnym - występuje tu 2 gatunki ryb z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (SDF 
PLH120088, Środkowy Dunajec z Dopływami).  

Obszary wodno-błotne  

Obszary wodno-błotne wyznaczone na mocy Konwencji Ramsarskiej, które mają istotne 
znaczenie dla biosfery, znajdują się w odległości uniemożliwiającej wpływ analizowanej 
inwestycji. Nie istnieje również powiązanie hydrauliczne przekraczanych cieków z wspomnianymi 
obszarami. 

3.2.8. KORYTARZE EKOLOGICZNE  

Główne korytarze ekologiczne w rejonie przedmiotowej inwestycji znajdują się po stronie 
wschodniej Kotliny Nowosądeckiej. Jednocześnie na całej długości na terenie Małopolski 
podlega ochronie jako korytarz ekologiczny o znaczeniu między narodowym (U. Nowacka-
Rejzner). Zgodnie z zapisami studium strefa dolinna Dunajca i Kamienicy wskazana jest do 
ochrony przed zabudową ze względu na ciągi ekologiczne.  

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań gminy Nowy Sącz korytarz ekologiczny 
o randze ponad lokalnej stanowić będą tutaj doliny rzeczne Dunajca i fragment Popradu.  

Poprad przecięty zostanie przez oba projektowane warianty niedaleko ujścia do Dunajca. 
Obiekt mostowy znajdować się będzie w sąsiedztwie istniejącego mostu kolejowego nad rzeką, 
oddalonego ok. 135 m na wschód. Długość projektowanego obiektu wynosi ok. 200 m. 
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Rys 13 Rejon inwestycji na tle korytarzy ekologicznych małopolski [wg danych RDOŚ, 
Nadleśnictwa i kół łowieckich za 2012 r] 

 

LEGENDA:  

obszary koncentracji zwierząt 

lokalne szlaki migracji zwierząt 

korytarze ekologiczne 
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4. DOBRA KULTURY OBJĘTE OCHRONĄ  

4.1. ARCHEOLOGIA  

Analizowane warianty drogi, zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań 
i zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Sącz oraz MPZP, nie przebiegają 
w pobliżu miejsc wskazanych jako obszary do objęcia ochroną i nadzorem archeologicznym, ani 
miejsc występowania udokumentowanych stanowisk archeologicznych. Jednak z uwagi na bogatą 
historię rozwoju miasta można się spodziewać pojawienia się nieznanych do tej pory stanowisk 
w miejscu prowadzonych prac.  

Na terenie gminy Stary Sącz, w jej północnej części stwierdzono udokumentowane 
stanowiska archeologiczne. Dwa takie stanowiska, zgodnie z zapisami MPZP Miasto Stary Sącz – 
Plan nr 1, znajduje się w miejscu w miejscu skrzyżowania projektowanej drogi z istniejącą drogą 
wojewódzką nr 969.  

 

Rys 14 – Udokumentowane stanowiska archeologiczne w rejonie przedsięwzięcia (MPZP 
Stary Sącz) 

Stanowisko to zostało naniesione na mapach oddziaływania na środowisko.  

Dla zapewnienia właściwej ochrony konserwatorskiej budowę drogi należy poprzedzić 
badaniami archeologicznymi. Prowadzone prace na analizowanym terenie będą wymagały 
uzgodnień archeologicznych. 

4.2. ARCHITEKTURA  

Nowy Sącz jest miastem rozwijającym się od średniowiecza, złożony jest z zespołów 
wykształconych w różnych okresach historycznych, o zachowanych w dużym stopniu cechach 
różnych epok. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań miasta i gminy Nowy Sącz 
w sąsiedztwie projektowanych wariantów dróg nie występują obiekty wpisane do rejestru 
zabytków. Obszar o wysokich walorach kulturowych zabytkowego układu staromiejskiego 
znajduje się w znacznej odległości od miejsca projektowanych prac.  
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Na terenie gminy i miasta Stary Sącz znajdują się obiekty zabytkowe wpisane do rejestru 
zabytków i podlegające ochronie zgodnie z ustawą o ochronie dóbr kulturalnych i o muzeach. 
Większość zabytków znajduje się na terenie miasta, w jego centralnej części. Na terenie gminy 
większość zlokalizowana jest w Gołkowicach Dolnych, w Barcicach Dolnych i Moszczenicy 
Niżnej. Żaden z obiektów nie znajduje się w sąsiedztwie przebiegu projektowanych dróg na 
terenie gminy Stary Sącz.  

Z uwagi na brak obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków w miejscu 
prowadzonych prac ani w ich sąsiedztwie, nie będą wymagane uprzednie zezwolenia od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
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5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Przebieg analizowanych wariantów drogi na terenie gminy Nowy Sącz zaznaczone są 
w początkowym fragmencie w Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 
miasta. Fragment do południowej granicy miasta (rzeka Poprad) od potoku Elektrodowego 
objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Nowy Sącz – 33”. 

Na terenie gminy Stary Sącz przebieg obu wariantów jest taki sam i znajdują się w 
większości w granicach MPZP – „Miasto Stary Sącz – Plan nr 1”. 

5.1. DOKUMENTY PLANISTYCZNE  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowy Sącz – 33, przyjętego 
uchwałą nr XXXII/397/2008 Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 27 października 2008 r, obejmuje 
fragment od potoku Elektrodowego do południowych granic miasta Nowy Sącz (rzeka Poprad). 
Przebieg wariantu A jest zgodny z zapisami planu. Obejmuje teren oznaczony jako 1.KDg (33) – 
tereny komunikacji. Przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy głównej. Wariant B przebiega 
głównie przez tereny oznaczone jako P/U – tereny przemysłu i usług. Tylko początkowy 
i końcowy fragment jest zgodny z zapisami planu. 

Drugi plan zagospodarowania obejmuje odcinek od granic miast Nowy i Stary Sącz (rzeka 
Poprad) do końca analizowanej drogi w miejscu włączenia do DW 969. Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Stary Sącz – plan nr 1, przyjęto Uchwałą 
nr XXX/323/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 30 grudnia 2004. 

Oba warianty w większości są zgodne z zapisami planu i znajdują się na obszarze 
oznaczonym jako KUz – tereny komunikacji. Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi gminnej 
klasy zbiorczej.  

Początkowy fragment obu wariantów do potoku Elektrodowego znajduje się w granicach 
Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. 

5.2. FAKTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Obszar rozpatrywany pod inwestycję jest zagospodarowany bardzo umiarkowanie. 
W początkowym odcinku trasa przechodzi w pobliżu osiedli i terenów działkowych. Oprócz 
zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w otoczeniu początkowego odcinka, w pobliżu 
planowanej drogi znajdują się ogródki działkowe i pojedyncze zabudowania mieszkaniowe, oraz 
tereny upraw rolniczych, w końcowym odcinku zalesione tereny zalewowe w otoczeniu rzeki 
Poprad. Na całym odcinku projektowane warianty drogi biegną wzdłuż rzeki Dunajec. 
W końcowym odcinku, w rejonie włączenia do drogi wojewódzkiej DW 969 znajdują się 
zbiorniki wodne powstałe na terenach pokopalnianych. 

Obszar miasta Nowy Sącz pomiędzy korytem Dunajca i Popradu w rejonie przebiegu 
obwodnicy, zgodnie z zapisami studium uwarunkowań, uruchamiany będzie w przyszłości pod 
działalność inwestycyjną, wymagającą zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne. Jednym z kluczowych elementów rozwoju tych terenów jest właściwa 
lokalizacja drogi umożliwiającej funkcjonowanie tych terenów.  
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6. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

6.1. ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI  
6.1.1. FAZA BUDOWY  

Podstawowym kryterium oceny zagrożenia powierzchni ziemi był wskaźnik zajętości terenu 
dla potrzeb budowy trasy drogowej, wyznaczony maksymalnym zasięgiem linii rozgraniczających. 
W zależności do przyjętego wariantu zajętość terenu dla potrzeb budowy trasy drogowej wynosi: 

 wariant A – 26,35 ha  

 wariant B – 23,78 ha  

Zagrożenia powierzchni ziemi mogące wystąpić na trasie i w sąsiedztwie projektowanych 
i modernizowanych dróg będą wynikiem prowadzonych prac ziemnych polegających 
na tworzeniu wykopów oraz nasypów związanych z koniecznością posadowienia drogi 
i związanych z nią obiektów inżynierskich. Zagrożenia te będą miały częściowo charakter 
tymczasowy, trwający do czasu zakończenia prac budowlanych. Mimo czasowego charakteru 
będą to oddziaływania o dużym nasileniu. Są one jednak nie do uniknięcia przy realizacji tego 
typu przedsięwzięciach. Oprócz gruntów pochodzących z wykopów i wykorzystywanych 
następnie jako materiał do posadowień, przemieszczeniu ulegnie również warstwa humusu, która 
zostanie następnie ponownie wykorzystana do wbudowania w wierzchnie warstwy skarp. Poniżej 
przedstawiono zestawienie ilości przewidzianych do przemieszczenia mas ziemnych dla obu 
wariantów. Wartości przyjęto na podstawie szacunkowych przedmiarów oraz przebiegu niwelety 
poszczególnych wariantów 

 
Tabela 08: Orientacyjny bilans mas ziemnych i humusu dla obu wariantów 

Składniki bilansu wariant A wariant B 

wykopy w gruntach nieskalistych 101 870 m3 81 500 m3 

nasypy z gruntu  77 880 m3 62 300 m3 

bilans mas ziemnych 23 990 m3 19 200 m3 

usunięcie humusu 105 400 m3 95 120 m3 

wbudowanie humusu 79 480 m3 73 520 m3 

bilans humusu 25 920 m3 21 600 m3 

Oddziaływanie na powierzchnię terenu może wystąpić również w przypadku skażenia 
gruntu w razie wystąpienia awarii urządzeń, instalacji lub środków i maszyn transportowych 
prowadzących prace budowlane oraz podczas składowania materiałów budowlanych 
i parkowania maszyn transportowych na placach budowy. Będą to zagrożenia typu 
fizykochemicznego, zwykle związane jednak z usunięciem w ramach działań ratunkowych 
skażonej warstwy gruntu o określonej miąższości, co okresowo wpływa na zmianę ukształtowania 
powierzchni ziemi. Możliwość rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w gruncie będzie zmienna, 
ściśle uzależniona od wykształcenia litologicznego podłoża oraz nachylenia terenu.  

Z uwagi na fakt, iż prace przy ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia będą wymagać 
podobnego jak na etapie budowy zaangażowania sprzętu oraz zbliżonej ilości przemieszczanych 
mas ziemnych, oddziaływanie na obu tych etapach przyjęto za zbliżone.  
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Oba analizowane warianty przecinają obszary występowania gleb chronionych w dolinie 
Dunajca. Są to niewielkie powierzchnie, porozrzucane pomiędzy korytem rzeki a linią kolejową. 
Ochrona wiąże się z wysoka klasą bonitacyjną gleb.  

Powierzchnie gleb, jakie ulegną likwidacji w wyniku prowadzonych prac wynoszą 
w zależności od wariantu: A – 2,5 ha, B – 5,2 ha. Oddziaływanie to ma charakter bezpośredni, 
niemożliwy do uniknięcia bądź zminimalizowania. Zajęte przez inwestycję tereny zostaną trwale 
wyłączone z użytkowania rolniczego.  

Analizowane przedsięwzięcie przechodzi przez obszar złoża żwiru będącego w zasięgu 
obszaru górniczego Stary Sącz – Moszczenica, id obszaru 1461. Numer w rejestrze: XXIV/1/8, 
status obszaru górniczego: aktualny. Jest to złoże eksploatowane okresowe, wydobywane jest 
kruszywo naturalne (pgi.gov.pl).  

Właściciele kopalni jest Sądecki Zakład Eksploatacji Kruszywa – S.A z Nowego Sącza. 
Prowadzona eksploatacja kopalin nie wpływa negatywnie na tereny sąsiednie.  

Projektowana droga przecina fragment terenów w granicach występowania złoża na 
powierzchni 1,8 ha. W związku z czym faktyczne oddziaływanie przedsięwzięcia na obszar złoża 
wiązać się będzie z utratą dostępności obszaru w granicach linii rozgraniczającej i obejmującej 
obszar ok. 1,8 ha. Cała powierzchnia złoża w tym rejonie wynosi 17,8 ha. Jednak duża jego część 
nie jest i nie była eksploatowana, porasta ją fragment lasu przy korycie rzeki Poprad. Z uwagi na 
charakter wydobywanych surowców (żwir), nie przewiduje się wpływu działalności kopalni na 
użytkowanie drogi. Zgodnie z zapisami MPZP teren eksploatacji powierzchniowej (obszar 
górniczy) obejmuje o wiele większy obszar niż sam teren udokumentowanego złoża żwiru. 

Kwestie formalne związane z przekazaniem terenów zostaną wyjaśnione pomiędzy 
właścicielem kopalni a Inwestorem obwodnicy. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań 
przewiduje się możliwość poszerzenia granic terenów i obszarów górniczych.  

Środki minimalizujące oddziaływanie  

Ze względu na zbliżony charakter oddziaływania w przypadku obu wariantów, w każdym 
z nich środki minimalizujące będą się sprowadzały do następujących zaleceń:  

 Wszelkie prace budowlane prowadzić mając na uwadze oszczędność przestrzeni zajmowanej 
pod place budowy, bazy materiałowe oraz zaplecze technologiczne i socjalne;  

 Tereny składowania materiałów i miejsca postoju maszyn budowlanych zabezpieczyć przed 
przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu; ich lokalizacja powinna mieć 
miejsce poza sąsiedztwem koryt rzek:  

Tereny na których nie należy lokalizować miejsc baz (kilometraż przybliżony): 

- Dąbrówka Polska: wariant A – km 0+250 – 0+500, łącznik 0+200 – 0+300, wariant B – 0+900 
– 1+000;  

- Potok Elektrodowy: wariant A – 1+700 – 1+800, wariant B – 2+100 – 2+250; 

- Potok Szczubanowski: wariant A – 3+500 – 3+600, wariant B – 3+800 – 3+900; 

- Poprad: wariant A – 4+300 – 4+500,  wariant B – 4+600 – 4+800; 

- stawy w wyrobiskach: wariant A – 4+700 – 4+800, wariant B – 4+000 – 4+150 

 Po zakończeniu prac budowlanych teren w sąsiedztwie drogi przywrócić do stanu 
poprzedniego; 

 Zaplecze socjalne wyposażyć w szczelne instalacje sanitarne, a wytwarzane ścieki usuwać do 
oczyszczalni.  
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6.1.2. FAZA EKSPLOATACJI  

Przy prawidłowym zaprojektowaniu drogi, nie przewiduje się jej oddziaływania na 
powierzchnię ziemi na etapie eksploatacji. Oddziaływanie w tym przypadku obu wariantów jest 
porównywalne. 

Na etapie eksploatacji zagrożenia powierzchni ziemi mogą wystąpić w czasie awarii, 
katastrof lub wypadków z udziałem pojazdów samochodowych poruszających się po 
analizowanym odcinku drogowym i przewożących substancje niebezpieczne, powodujące 
skażenie powierzchni terenów przyległych do trasy drogowej. Trwałe lub okresowe zmiany 
powierzchni terenu w tym wypadku mogą być spowodowane wylaniem substancji toksycznych 
wprost do gruntu lub pożarem. Wiąże się z tym zwykle konieczność wymiany gruntu. 
W  przypadku zdarzeń z udziałem pojazdów przewożących substancje szkodliwe i niebezpieczne, 
konieczne jest wykorzystanie jednostek ratownictwa chemicznego. Podczas zdarzeń o charakterze 
wypadków komunikacyjnych zdarzają się wycieki płynów eksploatacyjnych usuwane przez 
jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Zdarzenia te, ze względu na swe rozmiary nie powodują 
zagrożenia dla środowiska.  

Potencjalne zagrożenie obejmuje także zanieczyszczenie gruntu substancjami 
przenoszonymi przez wodę bądź powietrze, a pochodzącymi z eksploatacji pojazdów 
i nawierzchni drogi. Należą do nich zarówno spaliny, jak i pyły powstające podczas hamowania, 
przy ścieraniu nawierzchni drogi, opon i okładzin ściernych układów hamulcowych.  

Środki minimalizujące 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi w fazie eksploatacji będzie zbliżone w obu 
wariantach, stąd też w każdym z nich należy zastosować środki minimalizujące oddziaływanie 
w następującym zakresie:  

 Wykonać odpowiednie urządzenia oczyszczające, które uniemożliwią przedostanie się 
zanieczyszczeń wraz z wodą opadową i roztopową do gruntu. W przypadku projektowanej 
drogi sposobem zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego będzie zastosowanie rowów 
trawiastych, osadniki, zbiorniki retencyjno - oczyszczające, separatory lamelowe 
z osadnikami. Każdy wylot ze zlewni drogowych kierowany do odbiorników (istniejące cieki) 
będzie posiadał system oczyszczający w postaci separatora i osadnika.  

6.2. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY  
6.2.1. FAZA BUDOWY  

Na etapie budowy nastąpi emisja hałasu związana z pracą maszyn i urządzeń budowlanych 
oraz pojazdów budowy. Nie można wskazać dokładnych wartości poziomu opisanego 
oddziaływania, ze względu na indywidualne i zależne od wykonawcy rodzaje wykorzystywanego 
sprzętu budowlanego. Uciążliwość generowanego w tej fazie hałasu związana jest z faktem, 
iż praca wielu maszyn na krótkim odcinku odbywa się jednocześnie. Poziom natężenia dźwięku 
w miejscu prowadzenia prac waha się pomiędzy 80 a 120 dB.  

Poniżej przedstawiono charakterystykę źródeł dźwięku występujących na placu budowy.  

 
Tabela 09: Szacunkowe wartości poziomu natężenia dźwięku na placu budowy 

urządzenia – źródła dźwięku 
szacunkowy poziom 

natężenia dźwięku [dB] 

samochody ciężarowe 88 

maszyny budowlane 89-107 
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urządzenia – źródła dźwięku 
szacunkowy poziom 

natężenia dźwięku [dB] 

sprężarki 101-104 

młoty udarowe i kruszarki 108-114 

koparki, spycharki, ładowarki 106-110 

Oddziaływanie akustyczne w fazie budowy będzie miało charakter okresowy i zakończy się 
po oddaniu drogi do użytkowania.  

Podobny charakter oraz zasięg będzie miało oddziaływanie akustyczne na etapie likwidacji 
przedsięwzięcia.  

Urządzenia wykorzystywane na budowie będą spełniać wymogi Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych 
na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska [Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202].  

Środki minimalizujące 

Z uwagi na przebieg inwestycji w większości w terenie zabudowanym, w tym również w 
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, wskazuje się na konieczność prowadzenia prac z użyciem 
sprzętu powodującego przekroczenia norm hałasu wyłącznie w porze dziennej (6 00 – 22 00).  

6.2.2. FAZA EKSPLOATACJI  

Wymagania klimatu akustycznego sąsiedztwa analizowanego przedsięwzięcia opracowano 
na podstawie analizy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowy Sącz 
i Stary Sącz oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Nowy Sącz, 
uzupełnionych na podstawie analizy istniejącego zagospodarowania terenu (przeprowadzona 
wizja terenowa).  

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia będzie 
powodować ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne w jego sąsiedztwie. Pojawiły się 
przekroczenia dopuszczalnych norm dla jednej zabudowy w przypadku wariantu A i dla dwóch w 
przypadku wariantu B.  

W wariancie A przekroczenia następują na zabudowie na ulicy Okrzei 18. Jest to miejsce 
skrzyżowania projektowanego łącznika z ulicą Węgierską. W celu ograniczenia niekorzystnego 
oddziaływania hałasu na zabudowę mieszkaniową zaproponowano w tym miejscu ekran 
pochłaniający E1 o wysokości 3 m i długości 15 metrów. 

Budynek na ul. Węgierskiej 68 znajduje się na terenach nie objętych ochroną akustyczną, 
jest to jednak budynek mieszkalny. W związku z czym, w celu ochrony akustycznej zabudowy 
zaproponowano budowę ekranu akustycznego E2 o wysokości 3 metrów i długości 25,5 m. Jego 
wykonanie całkowicie zabezpieczy zabudowę mieszkaniową przed przekroczeniami hałasu 
zarówno dla pory dziennej jak i nocnej.  

W wariancie B przekroczenia hałasu następują przy dwóch budynkach mieszkaniowych: 
Tłoki 22 i Podmłynie 4. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania przedstawiono 
w obliczeniach dwa ekrany: E1 o wysokości 3 metrów i długości 32 m oraz E2 o wysokości 3 
metrów i długości 32 metrów. 

W poniższej tabeli zamieszczono zasięg oddziaływania hałasu na tereny sąsiadujące z jej 
przebiegiem.  
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Tabela 10: Zasięg oddziaływania hałasu od projektowanego przedsięwzięcia dla roku 2016 i  2026. Odległość 
mierzona od osi drogi. 

Wariant Maksymalny zasięg 

oddziaływania [m] 

pora dzienna 

2016/2026 

Maksymalny zasięg 

oddziaływania [m] 

pora dzienna 

2016/2026 

Maksymalny zasięg 

oddziaływania [m]  

pora nocna 

2016/2026 

65 dB 61 dB 56 dB 

Wariant 

preferowany 

A 

~30  m/~35  m ~ 54 m/ ~58  m ~ 55 m/~60  m 

Wariant B ~20  m/ ~22  m ~44  m/ ~ 46 m ~41  m/ ~ 44 m 

Wymagania klimatu akustycznego sąsiedztwa analizowanego przedsięwzięcia opracowano 
na podstawie analizy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Stary Sącz i Nowy Sącz. Opisy obszarów 
chronionych akustycznie zostały przedstawione w rozdziale 1.3.2 – Metody obliczeń propagacji 
hałasu. 

Budynek położony na działce nr 12 obręb 108 położony jest na terenie, na którym nie ma 
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie terenu, który nie jest 
objęty MPZP określa się w decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z uchwał a nr 
XIV/133/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 roku w sprawie uchwalenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Sącz 
działka ta położona jest: 

- częściowo na terenie o symbolu 1ZP – tereny zieleni urządzonej – parki, zieleń, skwery, 

- częściowo na terenie o symbolu U/M – tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej 
położonej wzdłuż głównych dróg oraz na styku terenów o kolidującej ze sobą funkcji. 

Zgodnie z art. 9 punkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 647) studium nie jest aktem prawa 
miejscowego i nie może stanowić podstawy do wydania pozwolenia na budowę (pismo Urzędy 
Miasta Nowy Sącz, Wydział Architektury i Budownictwa, nr WAU. 1431.224.2014.JK).  

Prognoza ruchu przedstawiona została w rozdziale 1.3.1, metodyka obliczeń propagacji 
hałasu w rozdziale 1.3.2.  

6.3. ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE  
6.3.1. FAZA BUDOWY  

Na etapie budowy przedsięwzięcia mogą powstać zanieczyszczenia powietrza o charakterze 
lokalnym i czasowym. Źródłem zanieczyszczeń gazowych są głównie silniki spalinowe maszyn 
drogowych i środków transportu. Mniejszy udział w składzie zanieczyszczeń mają węglowodory 
uwalniane w trakcie układania i utwardzania mas bitumicznych. Źródłem zanieczyszczeń 
pyłowych są składowiska materiałów sypkich, głównie lokalnego gruntu, oraz ruch pojazdów 
i maszyn po nieutwardzonej nawierzchni placu budowy.  
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Wielkość emisji w fazie budowy drogi określono na podstawie wskaźników zawartych 
w opracowaniu „National Pollutant Inventory Emission Estimation Technique Manual for Combustion 
Engines Version 3.0 – June 2008” 

Przyjęto, że łączna moc urządzeń spalinowych użytkowanych na froncie robót będzie 
wynosić ok. 1000 kW. W trakcie jednej godziny pracy urządzeń o oszacowanej mocy emitowane 
będą następujące wielkości zanieczyszczeń:  

 CO – 3,34 g/kWh,  

 NOx – 14,6 g/kWh,  

 pył zawieszony PM10 – 0,426 g/kWh,  

 pył zawieszony PM2,5 – 0,416 g/kWh,  

 suma węglowodorów (VOC) – 0,384 g/kWh.  

Przyjęto, iż łączny czas pracy wynosi 8 godzin, przy czym współczynnik jednoczesności 
wynosi 0,5. Obliczono w ten sposób dzienną emisję E zanieczyszczeń powietrza dla 
poszczególnych składników:  

ECO = 3,34 g/kWh x 1000 kW x 8 h x 0,5 = 13,36 kg  

ENOx = 14,6 g/kWh x 1000 kW x 8 h x 0,5 = 58,40 kg  

EPM10 = 0,426 g/kWh x 1000 kW x 8 h x 0,5 = 1,70 kg  

EPM2,5 = 0,416 g/kWh x 1000 kW x 8 h x 0,5 = 1,66 kg 

EVOC = 0,384 g/kWh x 1000 kW x 8 h x 0,5 = 1,54 kg  

Ogólna wielkość emisji będzie uzależniona od czasu trwania prac budowlanych i ich 
harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę.  

Emisja zanieczyszczeń atmosferycznych emitowanych do środowiska podczas prac 
budowlanych dla każdego z wariantów będzie porównywalna, co wynika m.in. z podobnej 
technologii prowadzenia robót oraz użycia tego samego typu maszyn wykorzystywanych na placu 
budowy. Oddziaływania te ze względu na odcinkowy zakres prowadzenia prac będą miały 
charakter krótkotrwały a zasięg lokalny ograniczony do miejsca prowadzenia robót i po 
zakończeniu prac ustaną. 

W przypadku likwidacji przedsięwzięcia, wskazana wielkość emisji będzie zbliżona do 
emisji na etapie realizacji inwestycji i podobnie jak etap realizacji uzależniona od czasu trwania 
etapu.  

Środki minimalizujące  

W przypadku obu rozpatrywanych wariantów, konieczne będzie zapewnienie środków 
minimalizujących opisane oddziaływanie:  

 Stosowanie gotowych mieszanek przygotowywanych w wytwórniach dla ograniczenia 
pylenia podczas przygotowywania spoiwa w miejscu budowy; 

 Na placu budowy należy ograniczyć pylenie np. poprzez zraszanie wodą terenu 
w okresach suszy oraz zabezpieczyć pyliste materiały sypkie przed ich rozwiewaniem np. 
poprzez przykrycie plandekami, 

 Transport materiałów sypkich wywrotkami wyposażonymi w opończe ograniczające 
pylenie; 

 Mycie opon pojazdów wyjeżdżających z budowy, 
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 Wyłączanie silników podczas postoju bądź załadunku w celu ograniczenia emisji spalin 
z maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych. 

6.3.2. FAZA EKSPLOATACJI  

Metodyka obliczeń zanieczyszczeń powietrza została przedstawiona w rozdziale 1.4.3. 

Wymagania, jakości sanitarnej powietrza atmosferycznego określono na podstawie 
załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu [Dz. U. nr 16/2010, poz.87] oraz 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 roku w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu [Dz. U. 2012, poz. 1031]. 

Wartości tła (według danych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
w Krakowie, delegatura w Nowym Sączu) zamieszczono w poniższej tabeli.  

Tabela 6: Średnioroczne stężenia zanieczyszczeń powietrza dla miejscowości Nowy Sącz 

L.p. Rodzaj substancji zanieczyszczającej 

Stężenia w odniesieniu do roku 

[g/m3] 

1 Ditlenek azotu (dwutlenek azotu) 6,40 

2 Dwutlenek siarki 5,07 

3 Pył zawieszony PM10 27,9 

4 Pył zawieszony PM2,5 20,6 

W obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń atmosferycznych uwzględniono 
istniejące tło zanieczyszczeń. Dla pozostałych badanych substancji do obliczeń przyjęto wartości 
tła na poziomie 10% wartości dopuszczalnych. W poniższej tabeli zamieszczono wartości 
odniesienia. 

Tabela 12: Wartości odniesienia substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne  

Nazwa substancji Oznaczenie 

numeryczne substancji 

(numer CAS) 

Wartości odniesienia [g/m3] 

1 godzina Rok 

Ditlenek azotu (dwutlenek azotu) 10102-44-0 2001 401 

302 

Ditlenek siarki (dwutlenek siarki) 7446-09-5 3501 202 

Pył zawieszony PM10 - 280 401 

Pył zawieszony PM 2,5  - 251 (w roku 2015) 

201 (w roku 2020) 

Benzen 71-43-2 30 51 

Tlenek węgla 630-08-0 30000 - 

Węglowodory aromatyczne - 1000 43 

Węglowodory alifatyczne  - 3000 1000 

1 – dopuszczalne stężenia substancji według kryterium ochrony zdrowia ludzi  

2 – dopuszczalne stężenie substancji według kryterium ochrony roślin  
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Przyjęto podział na odcinki jednorodne zgodnie z prognozą ruchową wykonaną na 
potrzeby projektu. Dla każdego z nich wykonano obliczenia zanieczyszczeń uzależnione od 
natężenia ruchu oraz parametrów technicznych odcinka.  

W obliczaniu wielkości emisji uwzględniono następujące elementy: 

 Prognozowane natężenie ruchu w zależności od odcinka drogi oraz procentowy udział 
pojazdów ciężkich w potoku ruchu zgodnie z prognozą ruchu wykonaną na potrzeby 
projektu, 

 Reprezentatywną prędkość jazdy samochodów po drodze, 

 Lokalizację drogi względem terenu (wykop, nasyp, przebieg po terenie), 

 Zagospodarowanie sąsiedztwa trasy (współczynnik szorstkości), 

 Dla pyłu zawieszonego PM 2,5 wielkość emisji z uwagi na brak wskaźników określono na 
podstawie opracowania Pt.: „Ocena wstępna zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 w 
województwie małopolskim..” WIOŚ, Kraków, wrzesień 2009. 
(www.krakow.pios.gov.pl/publikacje/ocena_wstepna_pm2_5)  
Wartość współczynnika przeliczeniowego (k) udziału pyłu PM2.5 w pyle PM10 została 
ustalona na terenie Nowego Sącza na poziomie 0.727. 

 Do obliczeń emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne z powierzchni 
odcinka projektowanej drogi obliczono na podstawie wskaźników, prof. Dr hab. inż. 
Zdzisława Chłopka przy uwzględnieniu prędkości V = 90, 70 50 i 40 km/h, oraz lata 
prognozy 2016 i 2026 na podstawie „Charakterystyki emisji drogowej tlenku węgla, 
węglowodorów łańcuchowych i pierścieniowych, tlenków azotu, cząstek stałych, tlenków 
siarki oraz benzenu dla skumulowanych kategorii pojazdów: samochodów osobowych, 
lekkich samochodów ciężarowych (dostawczych) oraz samochodów ciężarowych 
i autobusów” (Prof. nzw. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek, Warszawa 2010).  

Wielkość emisji dla analizowanych odcinków drogi dla prognozowanego natężenia ruchu  
w 2016 i 2026 roku obliczono według następującego wzoru: 

Es = Wi
s x L x Ni 

gdzie : 

Es - emisja substancji s[g/h]; 

Wi
s - wskaźnik emisji substancji s kategorii pojazdu i [g/km]; 

L - długość odcinka drogi [km]; 

Ni - natężenie ruchu pojazdów i [pojazdy rzeczywiste/godzinę].  

Określenie wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza atmosferycznego poprzedziło 
wykonanie obliczeń zgodnie z następującą procedurą: 

c) na całym obszarze dokonano obliczeń na powierzchni terenu w sieci obliczeniowej 
rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny, 
z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych dla sprawdzenia warunku: 

Smm D1; warunek a) spełniony jest dla wszystkich analizowanych wariantów, 

d) w sieci obliczeniowej na powierzchni terenu wykonano rozkład stężeń substancji 
w powietrzu uśrednionych dla roku oraz wykreślono izolinię rozkładu stężeń przy 

spełnieniu warunku: Sa Da -R, 
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gdzie: 

Sa – stężenie substancji w powietrzu uśrednione dla roku [g/m3], 

Da – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji 
w powietrzu, uśrednione dla roku (łącznie z marginesem tolerancji właściwym dla danej 

substancji i roku) [g/m3]: 

e) wartość Da dla dwutlenku azotu przyjęto na poziomie: 

 40 g/m3 – kryterium ochrony zdrowia ludzi, 

 30 g/m3 – kryterium ochrony roślin, 

f) wartość Da dla dwutlenku siarki przyjęto na poziomie: 20 g/m3 – kryterium ochrony 
roślin, 

g) wartość Da dla pyłu zawieszonego PM10 przyjęto na poziomie: 40 g/m3 – kryterium 
ochrony ludzi, 

h) wartość Da dla pyłu zawieszonego PM2,5 przyjęto na poziomie: 25g/m3w roku 2015 

oraz 20 g/m3 w roku 2020 – kryterium ochrony ludzi, 

R –  tło substancji [g/m3]. 

Wykonane obliczenia wykazały, że dla analizowanych substancji, warunek Sa Da –R jest 
spełniony w granicach linii drogowych dla wszystkich wariantów. 

Obliczoną sumę wielkości emisji maksymalnej dla 1 godziny w kg/h oraz emisję średnią dla 

roku w Mg/rok dla wariantu preferowanego dla dwóch horyzontów czasowych przedstawiono 

w poniższych tabelach.  

Tabela 13: Wielkości emisji z projektowanej trasy - wariant A, rok 2016 

Nazwa substancji Emisja maksymalna [kg/h] Emisja średnioroczna [Mg/rok] 

Ditlenek siarki (dwutlenek siarki) 0,0179677 0,07542794 

Ditlenek azotu (dwutlenek azotu) 0,71295625 2,93226584 

Pył zawieszony PM10 0,02104889 0,08762527 

Tlenek węgla 2,01380054 8,56019748 

Benzen 0,00684182 0,02851348 

Węglowodory alifatyczne 0,16130074 0,66059737 

Węglowodory aromatyczne 0,03885491 0,15887908 

Pył zawieszony PM 2,5 0,01530254 0,06370357 
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Tabela 14: Wielkości emisji z projektowanej trasy - wariant A, rok 2026 

Nazwa substancji Emisja maksymalna [kg/h] Emisja średnioroczna [Mg/rok] 

Ditlenek siarki (dwutlenek siarki) 0,01616585 0,06780953 

Ditlenek azotu (dwutlenek azotu) 0,50547049 2,09961924 

Pył zawieszony PM10 0,01289979 0,05392369 

Tlenek węgla 1,91614605 8,14734319 

Benzen 0,0063366 0,02647388 

Węglowodory alifatyczne 0,1641386 0,67332073 

Węglowodory aromatyczne 0,02346245 0,0970911 

Pył zawieszony PM 2,5 0,00937815 0,03920252 

Tabela 15: Wielkości emisji z projektowanej trasy - wariant B, rok 2016 

Nazwa substancji Emisja maksymalna [kg/h] Emisja średnioroczna [Mg/rok] 

Ditlenek siarki (dwutlenek siarki) 0,02114656 0,08974993 

Ditlenek azotu (dwutlenek azotu) 0,85398551 3,62447337 

Pył zawieszony PM10 0,02484945 0,10546568 

Tlenek węgla 2,34402905 9,94849537 

Benzen 0,00805085 0,0341693 

Węglowodory alifatyczne 0,19177977 0,81394903 

Węglowodory aromatyczne 0,04627371 0,19639423 

Pył zawieszony PM 2,5 0,01806555 0,07667355 

Tabela 16: Wielkości emisji z projektowanej trasy - wariant B, rok 2026 

Nazwa substancji Emisja maksymalna [kg/h] Emisja średnioroczna [Mg/rok] 

Ditlenek siarki (dwutlenek siarki) 0,02061865 0,0875094 

Ditlenek azotu (dwutlenek azotu) 0,65253545 2,76948186 

Pył zawieszony PM10 0,01648441 0,0699629 

Tlenek węgla 2,42072917 10,274025 
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Nazwa substancji Emisja maksymalna [kg/h] Emisja średnioroczna [Mg/rok] 

Benzen 0,00807912 0,03428927 

Węglowodory alifatyczne 0,21157734 0,89797357 

Węglowodory aromatyczne 0,03000879 0,1273629 

Pył zawieszony PM 2,5 0,01198417 0,05086303 

Zasięg oddziaływania, wynikający z emisji substancji zanieczyszczających powietrze 
atmosferyczne w odniesieniu do dróg kształtowany jest przez stężenia ditlenków azotu. Z uwagi 

na podane tło zanieczyszczeń na poziomie 6,40 g/m3 nie przewiduje się przekroczenia wartości 
dopuszczalnych ze względu na kryterium ochrony zdrowia ludzi i kryterium ochrony roślin. 

Ze względu na długi horyzont czasowy (rok 2026, dla którego dokonano obliczenia analizy 
wpływu drogi) i trudności w określeniu dla niego rzeczywistego spadku wartości tła 
zanieczyszczeń, obliczenia przeprowadzono z uwzględnieniem tła zanieczyszczeń w wysokości 
podanej przez WIOŚ. Dla pyłu PM 2,5 dla którego dopuszczalne stężenia substancji według 

kryterium ochrony zdrowia ludzi. w roku 2020 będzie na poziomie 20 g/m3 a tło podane przez 

WIOŚ  wynosi 20,6g/m3 wobec czego przyjęto tło dla roku prognozy 2026 na poziomie 82,4 % 
wartości dopuszczalnej podanej przez WIOŚ. 

Na długich odcinkach projektowana droga przebiegać będzie po nasypach lub estakadą. 
W dużym stopniu wpłynie to na brak wysokich poziomów stężeń zanieczyszczeń powietrza.  

Na podstawie wykonanych obliczeń określono wartość emisji zanieczyszczeń powietrza w 
trakcie eksploatacji drogi, która nie przekroczyła norm emisji na terenach położonych poza 
granicami pasa drogowego, ani w jego obrębie. Wyniki obliczeń zanieczyszczeń powietrza 
znajdują się na załączniku elektronicznym z uwagi na ich objętość.  

6.4. ODDZIAŁYWANIE NA WODĘ  
6.4.1. WODY POWIERZCHNIOWE 

6.4.1.1. Faza budowy  

Praca maszyn, urządzeń i pojazdów budowlanych może powodować niewielkie zagrożenie 
dla środowiska poprzez wprowadzanie zanieczyszczeń do wód powierzchniowych bądź gruntu. 
Zagrożenie to może wystąpić również w przypadku mycia opon pojazdów, zabezpieczającego 
przed emisją pyłów w trakcie prowadzenia prac. Na obecnym etapie nie jest możliwe dokładne 
wskazanie ilości potencjalnych zanieczyszczeń środowiska wodno-gruntowego. Przy 
odpowiednim postępowaniu z odpadami zagrożenie to nie wystąpi.  

Zanieczyszczenia mogą ponadto pochodzić ze źródeł socjalnych – zaplecze socjalne 
budowy. Ilość odprowadzanych ścieków będzie zależna od ilości pracowników. Przyjęto, że prace 
budowlane należą do prac brudzących, dlatego potraktowano je jako prace wymagające 
stosowania natrysku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej 
z dn. 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. 
Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650), standardowe dobowe zapotrzebowanie na wodę wyniesie 
jednostkowo ok. 90 litrów na jednego pracownika. Woda będzie zużywana do celów 
gospodarczych i odprowadzana w postaci ścieków komunalnych. Całkowita ilość 
odprowadzanych z placu budowy ścieków komunalnych będzie uzależniona od ilości 
pracowników zatrudnionych przy pracach budowlanych. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz i Stary Sącz – jako alternatywy dla 

dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 87 

58 

PLATANUS Ochrona Środowiska 

W przypadku wyposażenia w przenośne toalety oraz natryski z kanalizacji, nie wystąpi 
zagrożenie dla środowiska wodno-gruntowego spowodowanego emisją ścieków.  

Z uwagi na podobny charakter prac przy rozbiórce i budowie drogi, oddziaływanie 
inwestycji na wody powierzchniowe w fazie likwidacji przedsięwzięcia będzie takie samo jak w 
przypadku fazy budowy.  

Środki minimalizujące 

Dla zabezpieczenia wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami z baz itp., 
w przypadku obu wariantów, wymagane jest: 

 Ujęcie ścieków sanitarnych z baz i wykonanie tymczasowych urządzeń do ich 
oczyszczania przed odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub wywożenie ścieków 
do oczyszczalni ścieków komunalnych, 

 Zabezpieczenie ścieków pochodzących z mycia opon pojazdów, poprzez ich ujęcie 
i podczyszczenie z zawiesiny, przed wprowadzeniem do cieków,  

 Ujęcie wód deszczowych i gruntowych z odwodnienia wykopów i ich mechaniczne 
podczyszczanie z zawiesiny (piasku, gliny, itp.), a następnie wprowadzenie tych wód do 
cieków powierzchniowych w obrębie projektowanej drogi. 

W celu uniknięcia niekorzystnego oddziaływania na stosunki wodne w trakcie prowadzenia 
ewentualnych prac w korytach niewielkich cieków i rowów melioracyjnych należy przestrzegać 
następującej kolejności prac:  

 Oczyszczenie terenu przewidywanego do przerzucenia koryta cieku z roślinności 
i humusu, a następnie zdeponowanie go w celu późniejszego wykorzystania, 

 Wybudowanie i umocnienie nowego koryta, 

 Przekierowanie wód istniejącego cieku do projektowanego, 

 Osuszenie starego koryta cieku, 

 Rozbiórka umocnień i likwidacja istniejącego koryta.  

Jedynym ciekiem, na którym wymagana będzie niewielka korekta przebiegu jest rów w 
początkowym odcinku obwodnicy, który zostanie przeprowadzony pod drogą przepustem P-2.  

6.4.1.2. Faza eksploatacji  

Odwodnienie układu drogowego. 

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z projektowanego układu drogowego 
z poszczególnych zlewni zostaną ujęte bezpośrednio poprzez rowy drogowe otwarte oraz 
poprzez studzienki ściekowe odprowadzające wodę przykanalikami i odprowadzone do rowów 
drogowych, a następnie poprzez studnie wpadowe zostaną wprowadzone do kanałów 
deszczowych i skierowane do urządzeń podczyszczających. Ścieki deszczowe po oczyszczeniu 
skierowane zostaną do zbiorników retencyjnych, skąd poprzez studnie kontrolne zostaną 
wyprowadzone do istniejących odbiorników naturalnych poprzez projektowane wyloty.  
Odbiornikami oczyszczonych wód opadowych będą odbiorniki naturalne. 

Odwodnienie obiektów mostowych 

Przewiduje się wykonanie odwodnienia pomostów obiektów mostowych w postaci 
układu wpustów, sączków i drenaży poprzecznych (w strefach dylatacji) odprowadzających wodę 
do kanalizacji deszczowej. Rurociągi podwieszane będą do konstrukcji ustrojów nośnych. Na 
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poziom terenu wody deszczowe sprowadzane będą rurami spustowymi mocowanymi do 
przyczółków i filarów. Odwodnienie obiektów jest powiązane z systemem odwodnienia drogi. 

 
Urządzenia projektowanego odwodnienia 

Niezbędne urządzenia odwadniające (w tym oczyszczające i retencyjne) to: 

- zbiorniki retencyjne, 

- studzienki ściekowe, 

- rowy drogowe, 

- studnie wpadowe z osadnikami, 

- studnie rewizyjne i kontrolne na kanalizacji deszczowej, 

- separatory lamelowe z osadnikami, 

- kanały deszczowe, 

- wyloty. 

Zastosowane rozwiązania odprowadzania i/lub podczyszczania wód opadowych zapewnią 
spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 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. Nr 137, poz. 984). 

Zawiesiny ogólne stanowią główne zanieczyszczenie spływów opadowych z powierzchni 
dróg, a ponadto są nośnikiem większości substancji występujących w spływach opadowych. 
Drobne frakcje zawiesin o dobrze rozwiniętej adsorpcji zawierają znaczne ilości substancji 
biogennych, organicznych oraz metali ciężkich. Największe stężenie zanieczyszczeń wykazują 
wody roztopowe, zwłaszcza po długim zaleganiu śniegu na drodze i w jej pobliżu. 
Zanieczyszczenia te charakteryzują się dużymi ilościami chlorków i węglowodorów. Jakość 
spływów opadowych zmienia się wraz ze zmianą natężenia przepływu i czasu trwania deszczu. 
W etapie początkowym wystąpienia opadu obserwuje się szybki wzrost natężenia deszczu, 
któremu towarzyszy ogólny wzrost stężenia zanieczyszczeń. Spowodowane jest to wynoszeniem 
zanieczyszczeń z powierzchni odwadnianej, ale także zanieczyszczeń odłożonych w urządzeniach 
oczyszczających tj. wpusty uliczne z osadnikami czy studnie osadnikowe z osadnikiem itp. 

Obliczenia wykonywano na podstawie formuł obliczeniowych, zawartych w Załączniku 
nr 5 „Podręcznika dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg 
krajowych” [GDDKiA, 2008] wg normy PN-S-02204:1997 – Drogi samochodowe. Stężenia 
zawiesin ogólnych w spływach nieoczyszczonych obliczono jak dla drogi 2–pasowej, na terenach 
niezurbanizowanych, stosując wzór:  

S=0,718 x Q0,529 [mg/l],  

gdzie: Q – dobowe natężenie ruchu w obu kierunkach [poj./d.] 

Na podstawie wyników badań prowadzonych przez GDDKiA przyjęto, że stężenie 
węglowodorów ropopochodnych z powierzchni analizowanych dróg zarówno przed jak i po 
budowie przedmiotowej inwestycji nie będzie przekraczało 15 mg/l i do obliczeń stężeń 
zanieczyszczeń w ściekach pochodzących z powierzchni szczelnych dróg uwzględniono stężenie 
zawiesiny ogólnej.  
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Wykonano obliczenia stężeń w ściekach odprowadzanych dla całego przekroju drogowego 
do odbiorników (bez zastosowanych urządzeń oczyszczających) powierzchniowych przy 
założeniu prognozowanego natężenia ruchu w 2016 oraz 2026 r. i przedstawiono je w poniższych 
tabelach. Przyjęto podział na odcinki jednorodne zgodnie z prognozą ruchową wykonaną na 
potrzeby projektu. Dla każdego z nich wykonano obliczenia zanieczyszczeń uzależnione od 
natężenia ruchu oraz parametrów technicznych odcinka. W tabelach ujęto maksymalne wartości 
stężenia zawiesiny dla całego analizowanego układu. W obu przypadkach największe stężenie 
zawiesiny występuje na odcinkach o największym prognozowanym natężeniu ruchu. W obu 
analizowanych wariantach ma to miejsce na odcinku od drogi DW969 do skrzyżowania w postaci 
ronda z ul. Elektrodową.  

Do obliczenia ilości spływów odprowadzanych z powierzchni szczelnych projektowanej 
drogi posłużono się wzorem:  

V = a * b * H * FS * 10 = 8,1 * H * FS [m
3/rok], 

gdzie:  

V – roczna objętość wód opadowych [m3/rok] 

H – roczna wysokość opadów [mm/rok] 

Fs – powierzchnia szczelna drogi [ha] 

a – współczynnik zmniejszający wysokość H o wysokość opadu niedającą odpływu 
(parowanie, rozchlapywanie poza granice jezdni), a=0,9 

b – współczynnik zmniejszający wysokość H o wysokość opadu wywołującego 
jednostkowe natężenie spływu q = 15 [l/(s*ha)], b = 0,9 

Z obliczeń wynika, iż ilość spływów z powierzchni szczelnej drogi będzie wynosić 
ok. 26 323 m3/rok w przypadku wariantu A oraz ok. 22 555 m3/rok w przypadku wariantu B.  

Projekt przewiduje odprowadzenie spływów z powierzchni szczelnych dróg do środowiska 
poprzez system rowów odwodnieniowych oraz system kanalizacji deszczowej. 
 

Tabela 17: Stężenia zawiesin ogólnych dla całego przekroju obliczeniowego  

Rok prognozy 

Maksymalne stężenie zawiesin ogólnych 
w mg/l 

Wariant A Wariant B 

2016 138,23 138,13 

2026 147,02 151,99 

 

Projektowane przedsięwzięcie stanowić będzie źródło emisji ścieków ze spływów 
opadowych z powierzchni szczelnej projektowanej drogi.  

Potencjalnie, bezpośrednim źródłem zanieczyszczeń w spływach z dróg są (źródło: 
Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego, GDDKiA, 2009 r.): 

 smary, oleje, dodatki organiczne do produktów naftowych, woski, smoły i silikony, 
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 gazy spalinowe (Zn, Fe, Cu, Cd, Ni, tlenki węgla i azotu oraz związki fosforu), 

 produkty ścierne opon i tarcz hamulcowych (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Fe, Cd, S, kauczuk, 
sadza), 

 resztki zużywających się elementów pojazdów, 

 produktu zużywanych się nawierzchni drogowych i materiałów konstrukcyjnych (pył 
zawierający domieszki Si, Ca, Mg, Ni, Mn, Pb, Cr, Zn, As, popioły lotne, asfalt, 
organiczne składniki bitumiczne), 

 środki używane do zimowego utrzymywania dróg, 

 zanieczyszczenia z nieprawidłowego transportu materiałów sypkich i płynnych, 

 skażenia wynikające z kolizji i niekontrolowanych rozlewów transportu substancji. 

Wymienione wyżej źródła zanieczyszczeń mogą mieć charakter stały, sezonowy lub 
przypadkowy wynikający z sytuacji awaryjnych. 

Zawiesiny ogólne stanowią główne zanieczyszczenie spływów opadowych z powierzchni 
dróg, a ponadto są nośnikiem większości substancji występujących w spływach opadowych. 
Drobne frakcje zawiesin o dobrze rozwiniętej adsorpcji (adsorpcja to proces wiązania się 
cząsteczek, na powierzchni powodujący lokalne zmiany stężenia) zawierają znaczne ilości 
substancji biogennych, organicznych oraz metali ciężkich. Największe stężenie zanieczyszczeń 
wykazują wody roztopowe, zwłaszcza po długim zaleganiu śniegu na drodze i w jej pobliżu. 
Zanieczyszczenia te charakteryzują się dużymi ilościami chlorków i węglowodorów. Jakość 
spływów opadowych zmienia się wraz ze zmianą natężenia przepływu i czasu trwania deszczu. 
W etapie początkowym wystąpienia opadu obserwuje się szybki wzrost natężenia deszczu, 
któremu towarzyszy ogólny wzrost stężenia zanieczyszczeń. Spowodowane jest to wynoszeniem 
zanieczyszczeń z powierzchni odwadnianej, ale także zanieczyszczeń odłożonych w urządzeniach 
oczyszczających tj. wpusty uliczne z osadnikami czy studnie osadnikowe z osadnikiem itp. 

Środki minimalizujące 

Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie spełnienia następujących warunków: 

 Zaprojektowanie systemu rowów trawiastych jako urządzeń oczyszczających spływy 
powierzchniowe z dróg i poboczy, 

 Wszystkie wyloty wód opadowych z poszczególnych zlewni drogowych będą 
zabezpieczone poprzez separatory lamelowe oraz osadniki, 

 Oczyszczania ścieków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 
2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
[Dz. U. Nr 137, poz.984 ze zmianami] tak, aby na odpływie zawartość zawiesin ogólnych 
nie była większa niż 100 mg/l a węglowodorów ropopochodnych 15 mg/l, 

 Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” (Dz. U. 2012 poz.145) 
w przypadku odprowadzania spływów opadowych do wód lub do ziemi należy dla 
projektowanego systemu odwodnienia uzyskać pozwolenia wodnoprawne – art. 122 ust. 1 
pkt 1 lub 3 ustawy.  

6.4.2. WODY PODZIEMNE 
6.4.2.1. Faza budowy  

Budowa analizowanych wariantów drogi w Nowym i Starym Sączu pociąga za sobą trwałe 
zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu. Prace niwelacyjne wiążą się z wykonywaniem 
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wykopów i przemieszczaniem dużych mas gruntu. Najbardziej będzie to widoczne w rejonie 
projektowanego obiektu nad Popradem, gdzie budowa mostu wymagać będzie stworzenia 
nasypów. Oba warianty przebiegają w sąsiedztwie istniejących ujęć wód podziemnych. Nie 
przechodzą przez strefy bezpośrednie ujęć wód podziemnych, zgodnie z materiałami 
otrzymanymi od RZGW Kraków.  

Usunięcie powierzchniowej warstwy gruntu wiąże się z możliwością usunięcia całości lub 
części warstwy izolującej, a także skróceniem drogi migracji zanieczyszczeń i tym samym 
osłabieniem procesów samooczyszczania.  

Prace odwodnieniowe prowadzone w trakcie budowy mogą potencjalnie doprowadzić do 
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego, co z kolei może doprowadzić do 
zmniejszenia lub utraty zasilania okolicznych cieków a także zmienić warunki bytowania roślin. 
Ma to zwykle miejsce w przypadku tworzenia wykopów bez zastosowania ścianek szczelnych 
bądź odwadnianiem wykopów bez zachowania kierunku spływu wód. Zasięg tego typu 
oddziaływania ogranicza się do najbliższego sąsiedztwa terenu budowy, a czas jego trwania do 
zakończenia prac budowlanych. Po zakończeniu prac stosunki wodne odnoszące się do wód 
podziemnych powrócą do stanu poprzedniego. Na analizowanym odcinku trasa przebiega 
w większości po powierzchni terenu lub na nasypie.  

Na etapie budowy może dojść do niekorzystnych zmian w reżimie wód podziemnych 
związanych z: 

 Zmianą poziomów wód podziemnych – obniżenie w wyniku odwadniania lub 
podwyższenie w sąsiedztwie zbiorników infiltracyjnych, 

 Zmianą intensywności zasilania wód podziemnych – uszczelnienie jezdni i poboczy 
uniemożliwia infiltrację wód opadowych i roztopowych do wód podziemnych, 

W przypadku konieczności ingerencji w koryta cieków może nastąpić zmiana prędkości 
odpływu powierzchniowego i podziemnego, co może skutkować zaburzeniem stosunków 
wodnych na etapie budowy drogi. Ze względu na niską wielkość przepływu w ciekach, gdzie 
przewiduje się budowę przepustów, oddziaływanie to będzie mieć charakter krótkotrwały i nie 
będzie miało istotnego znaczenia.  

Na etapie budowy mogą powstawać ścieki bytowo – gospodarcze. Jednak to źródło 
ścieków powstaje okresowo. 

Na ewentualnym etapie likwidacji przedsięwzięcia, oddziaływanie na wody podziemne 
będzie miało charakter zbliżony do etapu budowy.  

Środki minimalizujące  

Na etapie realizacji inwestycji konieczne będzie uniknięcie potencjalnego oddziaływania na 
wody podziemne, należy więc:  

 unikać lokalizacji baz materiałowo sprzętowych i zapleczy socjalnych w dolinach rzek;  

 zabezpieczyć środowisko wodno-gruntowe przed przedostaniem się ścieków, paliw, 
smarów i substancji ropopochodnych, pochodzących z maszyn budowlanych;  

 wyposażyć plac budowy w sorbenty umożliwiające związanie ewentualnych 
zanieczyszczeń przed przeniknięciem do środowiska wodno-gruntowego.  
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6.4.2.2. Faza eksploatacji  

Eksploatacja drogi wg. obu analizowanych wariantów stanowi potencjalne zagrożenie dla 
jakości wód podziemnych. W wyniku infiltracji do warstw wodonośnych mogą przedostać się 
substancje ropopochodne (smary, oleje paliwa) oraz chlorki pochodzące z odśnieżania.  

Wyniki analizy pod kątem ilości zawiesin w spływach z powierzchni szczelnych dróg 
wskazują, iż w trakcie eksploatacji drogi nie zostaną przekroczone dopuszczalne wartości 
wskaźnika.  

Środki minimalizujące 

 Dla zabezpieczenia wód powierzchniowych oraz wód podziemnych przed zrzutem 
zanieczyszczeń w postaci osadów i węglowodorów ropopochodnych, w przypadku 
wszystkich wariantów należy zaprojektować rowy trawiaste jako urządzenia oczyszczające 
spływy z powierzchni szczelnych przed ich infiltracją do systemu wód podziemnych.  

 Na odcinku drogi w sąsiedztwie ujęć wód podziemnych przy korycie Dunajca, na rowach 
przydrożnych po stronie prawej od km 2+600 do km 3+200 zastosowanie uszczelnienie 
geomembraną w celu ograniczenia potencjalnego przenikania zanieczyszczeń do ziemi w 
rejonie ujęć. 

 Wszystkie wyloty z kanalizacji deszczowej ze zlewni drogowych zostaną zabezpieczone w 
urządzenia podczyszczające w postaci separatorów koalescencyjnych, zbiorników 
retencyjno – oczyszczających i osadników.  

6.4.3. ODDZIAŁYWANIE NA JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD  

Przeanalizowano możliwość wystąpienia oddziaływania na jednolite części wód 
powierzchniowych i podziemnych w aspekcie nieosiągnięcia celów środowiskowych, określonych 
w Programie gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły (M.P. nr 49 poz. 549 z 2011 r.) 

Planowane przedsięwzięcie leży w obrębie dwóch jednostek: PLRW200015214299 – Poprad 
od Łomniczanki do ujścia oraz PLRW20001521439 Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. 
Rożnów. Parametry jednostek opisano w rozdziale 2.2.3.1. Krótką charakterystykę jednolitej 
części wód podziemnych JCWPd 154, w obrębie której położona jest inwestycja zamieszczono 
z kolei w rozdziale 2.2.3.2.  

Na mocy ustawy Prawo wodne, implementującej zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej do 
polskiego prawodawstwa określono cele środowiskowe dla naturalnych części wód 
powierzchniowych. W ogólnym ujęciu jest to ochrona wód oraz poprawa ich parametrów, tak 
aby osiągnąć dobry stan ekologiczny i chemiczny. zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania 
zanieczyszczeń. W odniesieniu do jednolitych części wód podziemnych jest to z kolei 
zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu; ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a 
także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry 
stan. 

Potencjalnymi czynnikami ryzyka oddziałującymi na wskaźniki decydujące o stanie 
ekologicznym i chemicznym wód powierzchniowych i podziemnych w przypadku analizowanej 
inwestycji są:  

 emisja ścieków z placu budowy,  

 emisja zanieczyszczeń transportowanych wraz z wodą opadową spływającą z powierzchni 
szczelnych dróg,  

 przedostanie się substancji niebezpiecznych do środowiska wodnego na skutek sytuacji 
awaryjnych.  
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Spośród wszystkich elementów jakości wód powierzchniowych (biologiczne, 
fizykochemiczne i hydromorfologiczne), opisywana inwestycja może mieć potencjalny wpływ na 
elementy fizykochemiczne a poprzez nie na elementy biologiczne. Nie jest planowana 
bezpośrednia ingerencja w wody powierzchniowe Popradu i Dunajca. Przekraczane będą jednak 
dopływy Dunajca. Budowa obiektu mostowego na Popradzie będzie wymagać posadowienia 
podpór obiektu w obrębie terasy zalewowej rzeki, poza korytem Popradu. Przęsło nurtowe, 
którym przekroczone zostanie koryto Popradu ma rozpiętość ok. 75 m.  

Na etapie budowy zapewniona zostanie ochrona jakości fizykochemicznej wód bądź to 
poprzez ujęcie ścieków bytowych do przenośnych toalet typu Toi-Toi, bądź też poprzez 
podczyszczenie wód z zawiesin przed wprowadzeniem ich do środowiska. Zaprojektowane 
rozwiązania techniczne w postaci urządzeń oczyszczających, jakimi są zestawy osadników 
z separatorami, projektowane na wylotach z odwadnianych odcinków drogi umożliwiają właściwe 
oczyszczenie spływów z powierzchni szczelnych dróg na etapie eksploatacji inwestycji. 
Przeprowadzona analiza wykazała bardzo niskie ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnych 
z udziałem pojazdów przewożących substancje niebezpieczne.  

Podsumowując, w przypadku zastosowania wskazanych środków, nie przewiduje się 
negatywnego wpływu projektowanej inwestycji na możliwość nieosiągnięcia celów 
środowiskowych dla jednolitych części wód na analizowanym terenie.  

6.5. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT  

Inwestycja drogowa charakteryzuje się bardzo małym oddziaływaniem na klimat większych 
jednostek fizycznogeograficznych. Oddziaływanie ma zwykle znaczenie dla mikroklimatu 
najbliższego otoczenia drogi, oraz jej szczególnych elementów, takich jak stoki nasypów 
i wykopów. Z uwagi na brak większych nasypów, oddziaływanie lokalne będzie znikome.  

6.5.1. FAZA BUDOWY  

Podczas trwania prac budowlanych nie przewiduje się możliwości wystąpienia 
oddziaływania, które miałoby istotne znaczenie dla elementów klimatu lokalnego. Faza ta jest 
dynamiczna, zmiany elementów środowiska, które w jakikolwiek sposób wpływają na 
mikroklimat terenu inwestycji są krótkotrwałe, przebiegają bardzo szybko i nie będą mieć 
odzwierciedlenia w charakterystykach klimatycznych. Z uwagi na powyższe, nie wskazuje się 
wariantu bardziej korzystnego, oraz środków minimalizujących oddziaływanie.  

6.5.2. FAZA EKSPLOATACJI  

Przedsięwzięcie w każdym z wariantów będzie prowadzone w większości po powierzchni 
terenu. Nasypy pojawią się jedynie w rejonie obiektu mostowego nad Popradem.  

Oddziaływanie związane z istnieniem nasypów bądź wkopów wiąże się z ekspozycją 
zboczy tworzonych deniwelacji. Zbocza eksponowane w kierunkach południowych otrzymują 
więcej promieniowania słonecznego, natomiast eksponowane w kierunkach północnych 
pozostają zwykle w cieniu co może skutkować różnicami w lokalnej temperaturze gruntu, 
wielkości parowania, długości zalegania pokrywy śnieżnej. Różnice te są jednak niewielkie i 
w ogólnym rozrachunku bilansują się, nie wpływając w istotny sposób na zmiany lokalnego 
klimatu.  

Powstanie drogi wiąże się ponadto ze zmianą pokrycia terenu, co skutkuje zwykle zmianą 
właściwości absorbowania promieniowania słonecznego. Utwardzona bitumicznie powierzchnia 
drogi charakteryzuje się niższym albedo, przez co nagrzewa się silniej niż pozostająca 
w sąsiedztwie drogi powierzchnia pokryta roślinnością. W związku z tym ogólny bilans cieplny 
w przypadku drogi i jej najbliższego otoczenia charakteryzuje się wyższą temperaturą w ciągu dnia 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz i Stary Sącz – jako alternatywy dla 

dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 87 

65 

PLATANUS Ochrona Środowiska 

oraz dłuższym okresem wypromieniowania ciepła. Z kolei, z uwagi na mniejsze możliwości 
buforowania zmian temperatury z uwagi na brak roślinności, powierzchnia drogi narażona jest 
w porze nocnej oraz zimą na silniejsze wychłodzenie, co może powodować powstawanie osadów 
atmosferycznych: rosy, szronu i gołoledzi.  

Różnice deniwelacji drogi i jej otoczenia mogą powodować niewielkie, lokalne zmiany 
w prędkości wiatru, co wiązać się może z powstawaniem zasp śnieżnych w porze zimowej. 
Wpływa to na grubość pokrywy śnieżnej i długość jej zalegania. Różnice nie są zwykle istotne dla 
klimatu lokalnego, lecz mogą powodować zagrożenie w ruchu drogowym, głównie ze względu na 
zaspy śnieżne.  

Środki minimalizujące  

Ze względu na niewielkie, acz trwałe zmiany w ukształtowaniu powierzchni nie jest 
możliwe zmniejszenie oddziaływania w tym zakresie. Z uwagi na możliwość powodowania 
zagrożenia w ruchu drogowym poprzez tworzenie zasp śnieżnych oraz występowanie osadów 
atmosferycznych wskazuje się na:  

 wykonania nasadzeń ochronnych bądź stosowanie ogrodzeń sezonowych na terenach 
otwartych  

 konieczność doraźnego usuwania śliskości.  

6.6. ODDZIAŁYWANIE NA PRZYRODĘ OŻYWIONĄ  
6.6.1. FLORA  

6.6.1.1. Faza budowy  

Trwałe zajęcie terenu pod drogę oraz tymczasowe zajęcie obszarów przyległych do 
budowanej drogi pod place składowe i drogi dojazdowe związane jest ze zniszczeniem siedlisk 
florystycznych. Roślinność występująca obecnie na tych terenach zostanie wycięta oraz usunięta 
zostanie wierzchnia warstwa gleby. Z przyrodniczego punktu widzenia usuwanie zieleni będzie 
niekorzystne, jednak niemożliwe do uniknięcia przy realizacji przedsięwzięcia. 

Nieznacznie silniejsze oddziaływanie w tym zakresie, związane będzie z realizacją wariantu 
A, gdzie zajęty zostanie teren o powierzchni ok. 26,35 ha. Wariant B wymaga zajęcia terenu 
o powierzchni ok. 23,78 ha. 

Projektowana droga we wszystkich wariantach przebiega przez tereny, na których rosną 
skupiska drzew i krzewów. Na obecnym etapie trudno jest określić dokładną liczbę drzew oraz 
powierzchnię krzewów przeznaczonych do usunięcia dla potrzeb realizacji inwestycji. Podjęto 
jednakże próbę oszacowania wielkości wycinki, zaprezentowane poniżej:  

 Wariant A wymaga wycięcia około 3,5 ha drzew i krzewów. 

 Wariant B wymaga wycięcia około 1,7 ha drzew i krzewów.  

W trakcie prac terenowych nie stwierdzono występowania stanowisk chronionych 
gatunków roślin. Do cennych siedlisk, charakteryzujących się występowaniem skupisk roślinności 
terenów podmokłych należą stwierdzone płaty łęgów topolowo-jesionowych oraz wierzbowych 
w bezpośrednim sąsiedztwie doliny Dunajca. Szczególnie cenne są zbiorowiska o charakterze 
łęgu wierzbowego z zaroślami wierzby szarej i olchy czarnej, zlokalizowane u ujścia Popradu.  

Ruch ciężkich pojazdów oraz składowanie materiałów spowodują lokalne zagęszczenie 
gleby, co może mieć wpływ na stan drzew zlokalizowanych w pobliżu. Ponadto drzewa 
występujące w obrębie miejsc składowania materiałów, dróg dojazdowych oraz w pobliżu pasa 
budowlanego mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne. Każdy z wariantów 
inwestycyjnych przebiega przez niewielkie płaty lasów, w większości młodników sosnowych, 
bądź nalot drzew na terenach nieużytków. Przy założeniu ograniczenia wycinki drzew i krzewów 
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do koniecznego minimum, w granicach inwestycji pozostaną osobniki, na które należy zwrócić 
szczególną uwagę i zabezpieczyć je przed niekorzystnym wpływem etapu realizacji 
przedsięwzięcia. Na obecnym etapie brak jest planu wycinki zieleni, dlatego niemożliwe jest 
wskazanie ilości drzew i krzewów narażonych na uszkodzenie koron bądź systemów 
korzeniowych.  

Odsłonięta warstwa gleby na terenie budowy (nasypy i pobocza) jest miejscem, na które 
w szybkim tempie wkracza roślinność synantropijna, charakteryzująca się niewielkimi 
wymaganiami siedliskowymi. Zniszczone i usunięte zbiorowiska roślinne oraz odsłonięta gleba 
w obrębie pasa budowy i na terenach przyległych, stwarzają dogodne warunki dla ekspansji 
gatunków obcych i synantropijnych. Ze względu na konieczność usunięcia roślinności wraz 
z humusem dla potrzeb budowy każdego z wariantów, opisane oddziaływanie będzie 
w jednakowym stopniu występować w każdym rozpatrywanym wariancie inwestycyjnym. 
Oddziaływanie to jest oddziaływaniem krótkotrwałym, ponieważ po przywróceniu funkcji 
biologicznych powierzchniom skarp i zboczy korpusu drogowego (np. poprzez wykorzystanie 
wcześniej usuniętego humusu), nastąpi wtórna sukcesja gatunków znajdujących się w najbliższej 
bazie nasion.  

Etap likwidacji przedsięwzięcia będzie się wiązał z możliwością uszkodzenia roślinności 
znajdujące się bezpośrednio w pasie drogowym. W zależności od charakteru nasadzeń oraz 
sposobu utrzymywania zieleni, oddziaływanie to będzie miało podobnie jak w przypadku fazy 
budowy charakter krótkotrwały, a na tereny po zlikwidowanej drodze wkroczy roślinność 
naturalna, bądź utrzymywana przez człowieka.  

Z punktu widzenia opisanego oddziaływania, mniej korzystna jest realizacja wariantu A 
projektowanej inwestycji z uwagi na większą powierzchnię kolizji z siedliskami leśnymi 
o wysokim poziomie bioróżnorodności w porównaniu z wariantem B.  

Środki minimalizujące  

 Minimalizacja strat zieleni w trakcie wycinki i prac budowlanych  

Ze względu na niemożliwą do uniknięcia podczas realizacji przedsięwzięcia, konieczność 
usunięcia zieleni, przed przystąpieniem do prac przygotowawczych należy sporządzić plan 
wycinki drzew i krzewów, z założeniem usunięcia jedynie osobników bezpośrednio kolidujących 
z przedmiotową inwestycją. Podobnie należy postępować w przypadku usuwania wierzchniej 
warstwy gleby wraz z roślinnością.  

Przy tworzeniu Projektu Budowlanego, należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie 
pozostających w liniach rozgraniczających inwestycję osobników drzew i krzewów, przed 
uszkodzeniami w trakcie robót. Należy zwrócić szczególną uwagę na system korzeniowy oraz 
zachowanie go w należytej wilgotności. Wszystkie prace wykonywane w bezpośrednim 
sąsiedztwie strefy korzeniowej (obrys korony + 2 m) drzew należy wykonać ręcznie. Poza tym 
w sąsiedztwie istniejących drzew nie wolno składować materiałów do budowy zawierających 
substancje szkodliwe dla roślin, ponieważ mogą one spowodować ich uszkodzenie lub zamarcie. 

Najlepszym sposobem ochrony pozostawionej roślinności jest ogrodzenie drzewa lub 
krzewu – należy ogrodzić teren obejmujący co najmniej powierzchnię rzutu korony. Jeżeli nie ma 
możliwości ogrodzenia drzewa (np. droga dojazdowa musi być usytuowana w pobliżu drzewa) 
należy zastosować osłonę pnia (np. maty słomiane, szalunek z desek opasanych drutem itp.).  

Korona takiego drzewa powinna być odpowiednio przycięta (wg zasad obowiązujących 
w chirurgii drzew), tak, aby nie następowały uszkodzenia gałęzi w czasie transportu i pracy 
maszyn. Powierzchnia gleby w zasięgu systemu korzeniowego powinna być osłonięta – 
ochroniona powinna być gleba (przed niekorzystną zmianą właściwości fizycznych 
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i chemicznych) i korzenie (przed zgnieceniem i rozerwaniem). Osłonę gleby można wykonać np. 
przez przykrycie czasowe płytami betonowymi, wysypanie ok. 20 cm warstwy żwiru, zrąbków itp. 
W obrębie systemu korzeniowego nie powinny być składowane materiały budowlane i pędne 
mogące niekorzystnie zmienić właściwości chemiczne gleby.  

Wszystkie prace związane z usunięciem, zabezpieczeniem zieleni na czas robót oraz 
cięciami pielęgnacyjnymi i technicznymi drzew i krzewów należy wykonywać pod nadzorem 
przyrodniczym.  

 Zabezpieczenie przed gatunkami inwazyjnymi  

W celu ochrony zbiorowisk przed nadmiernym pojawem gatunków inwazyjnych, należy po 
zakończeniu prac budowlanych odsłonięte powierzchnie pokryć humusem i obsiać mieszanką 
traw. Wskazane jest, aby humus wykorzystany do pokrycia pochodził z tego samego miejsca, co 
pozwoli na odbudowę zbiorowisk z lokalnej bazy nasion.  

6.6.1.2. Faza eksploatacji  

Potencjalnym zagrożeniem dla świata roślin występującym w trakcie eksploatacji drogi jest 
emisja spalin oraz zapylenie powietrza w sąsiedztwie drogi. Emisja zanieczyszczeń gazowych 
może powodować uszkodzenie blaszki liściowej a w skrajnych przypadkach obumarcie roślin. 
W przypadku analizowanej inwestycji, w wyniku przeprowadzonych analiz wskazano, iż normy 
zanieczyszczeń powietrza w kryterium ochrony roślin nie zostaną przekroczone poza liniami 
rozgraniczającymi inwestycję.  

Podczas eksploatacji projektowanej drogi, w określonych warunkach atmosferycznych, 
podczas opadów oraz w trakcie roztopów, konieczne będzie odprowadzenia spływów 
z powierzchni szczelnych dróg. Związane jest z tym ryzyko przeniesienia zanieczyszczeń do 
środowiska wodno-gruntowego. W przypadku analizowanego przedsięwzięcia, szczególnie 
narażonymi na tego typu oddziaływanie miejscami są cieki przekraczane przez oba warianty, 
uchodzące do Dunajca. 

Przedostanie się zanieczyszczeń do gruntów w dolinach, a stamtąd do wód płynących 
stwarza ryzyko pogorszenia warunków w obrębie siedlisk związanych z rzekami, występujących 
w przekraczanych ciekach poniżej miejsc ich przecięcia przez planowaną inwestycję.  

W celu zabezpieczenia środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami pochodzącymi 
z wód opadowych z drogi proponuje się zastosowanie urządzeń oczyszczających w postaci 
zestawów składających się z osadnika i separatora.  

Środki minimalizujące  

 ochrona ekosystemów i siedlisk wilgotnych wzdłuż przekraczanych cieków  

Z uwagi na możliwość zanieczyszczenia wód przekraczanych cieków, konieczne będzie 
właściwe wykonanie urządzeń pozwalających na oczyszczenie spływów z powierzchni szczelnych 
dróg do poziomów odpowiadających wymogom szczegółowych przepisów prawa w tym zakresie. 
Biorąc pod uwagę istniejące warunki terenowe oraz techniczne, najkorzystniejszym rozwiązaniem 
w tym zakresie jest budowa separatorów i osadników przy każdym z projektowanych wylotów do 
odbiorników. Urządzenia tego typu uwzględnione zostały w projekcie systemu odwodnienia 
drogi.  

6.6.2. FAUNA  
6.6.2.1. Faza budowy  

Wpływ budowy projektowanej drogi na zwierzęta będzie polegał głównie na ograniczeniu 
lokalnych szlaków migracyjnych w dolinach małych przekraczanych cieków, a także w pobliżu 
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zbiorników rozrodczych płazów. Bariera migracyjna podczas budowy drogi jest o tyle istotna, że 
nie istnieją wtedy jeszcze rozwiązania umożliwiające migrację zwierząt po obu stronach drogi. 
W stosunku do ssaków stwierdzonych podczas wizji terenowej, takich jak gryzonie, zając czy 
ssaki kopytne, oddziaływanie to nie będzie miało istotnego znaczenia ze względu na brak 
ewidentnych szlaków migracji. Gatunki te poruszają się po terenie otwartym, gdzie przewiduje się 
budowę drogi, bez korzystania z konkretnych szlaków. Do momentu rozpoczęcia eksploatacji 
drogi, zwierzęta te będą poruszać się po powierzchni budowy, niezależnie od prowadzonych na 
niej prac. Oddziaływanie to będzie mieć charakter czasowy.  

Rozród płazów obserwowano w zbiornikach położonych w sąsiedztwie terenu planowanej 
inwestycji w Wariancie A w rejonie ujścia Popradu do Dunajca. Ma to miejsce na odcinku w km 
3+300 ÷ 4+000, do którego wspomniane siedliska płazów przylegają od strony zachodniej. 
Znajdują się tam połączone ze sobą obniżenia w terasie zalewowej, gdzie stagnuje woda opadowa 
oraz wody gruntowe. Ich poziom jest wysoki zwłaszcza w okresie wiosennym, gdy rzeki 
prowadzą znaczne ilości wód, co wpływa na wysoki poziom wód gruntowych. Sytuacja taka 
sprzyja rozrodowi płazów, który zwykle ma miejsce również w sezonie wiosennym. Po wykluciu 
się larw pozostają one w zbiornikach do momentu przeobrażenia, a następnie wykorzystują 
tereny przylegających łęgów wierzbowych i olszowych jako żerowiska i miejsca zimowania. 
Stwierdzone tu gatunki to żaby brunatne oraz żaby zielone, które preferują tereny leśne oraz 
obszary podmokłe. Sąsiadujące z nimi od wschodu obszary wykorzystywane rolniczo stanowią 
mniej atrakcyjny teren żerowania, przez co nie obserwowano masowych migracji płazów w 
kierunku pól. Migracja osobników w okresie rozrodczym odbywa się w obrębie podmokłych 
terenów położonych w międzywalu. W przypadku położonego w pobliżu Wariantu A inwestycji 
na odcinku w km 3+300 ÷ 4+000 w niewielkim stopniu może zachodzić ryzyko kolizji 
przemieszczających się osobników z pojazdami budowy. Podobnie jest w przypadku krótkiego 
odcinka drogi w rejonie terasy zalewowej w miejscu przecięcia przez most od strony północno-
wschodniej. Wprawdzie zjawisko to dotyczy również okresu masowych migracji płazów, ale z 
uwagi na fakt, że szlaki migracji masowych nie są w tym miejscu przecinane przez projektowany 
wariant drogi, to oddziaływanie o tym charakterze nie będzie miało charakteru znaczącego.  

Sytuacja odmienna od opisanej powyżej ma miejsce na odcinku w km 4+450 ÷ 4+850 
w przypadku wariantu A oraz w km 4+750 ÷ 5+150 w przypadku wariantu B. Po stronie 
południowo-zachodniej Popradu w miejscu jego przekroczenia znajdują się tereny leśne, gdzie 
stwierdzono występowanie kumaka górskiego. Tam też zlokalizowane są wyrobiska po 
wydobyciu surowców mineralnych, wypełnione wodą, gdzie stwierdzono m.in. bardzo licznie 
występujące żaby zielone. Dla wszystkich gatunków płazów, stwierdzonych w tej lokalizacji 
obszary leśne przecinane przez projektowaną drogę (w obu, pokrywających się na tym odcinku 
wariantach) stanowią miejsca żerowania i zimowania, natomiast zbiorniki powyrobiskowe oraz 
niewielkie, okresowe kałuże, rozsiane po całej powierzchni tego płata terenu są miejscem rozrodu 
kumaka. Tutaj migracja odbywa się wprawdzie na podobnych jak opisane wyżej zasadach, czyli 
w obrębie jednego płata krajobrazowego, jaki stanowią zbiorniki, ich otoczenie oraz teren leśny, 
ale płat ten zostanie podzielony placem budowy. Zarówno w okresie masowych migracji 
rozrodczych, jak i w pozostałej części sezonu aktywności płazów, może dochodzić do kolizji 
osobników z poruszającymi się maszynami i pojazdami budowy.  

Tworzenie wykopów w trakcie prac budowlanych stwarza zagrożenie uwięzienia w nich 
drobnych zwierząt, takich jak płazy, ssaki owadożerne, czy też gryzonie, zwłaszcza w porze 
nocnej, gdy większa część zwierząt uaktywnia się i migruje nie niepokojona hałasem 
w poszukiwaniu pokarmu lub do miejsc rozrodu.  

Zajęcie terenu oraz usunięcie drzew, krzewów i roślinności zielnej na terenie 
przeznaczonym pod budowę wiąże się również z utratą miejsc bytowania, żerowisk i rozrodu 
oraz stwarza niebezpieczeństwo kolizji z maszynami budowlanymi. Powierzchnie pokryte 
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drzewami i krzewami stanowią potencjalne miejsca lęgowe ptaków. Podobnie jest z nieużytkami 
o charakterze ziołorośli, gdzie również gniazdują ptaki.  

Emisja hałasu oraz zwiększona penetracja terenu przez ludzi i maszyny mogą spowodować 
okresowe, ale bardzo intensywne oddziaływanie na awifaunę i pozostałe zwierzęta, co może 
skutkować porzuceniem lęgów w okresie prowadzenia prac związanych z emisją hałasu. 

Środki minimalizujące  

 zalecenia ogólne 

Działania ochronne podjęte dla zabezpieczenia ssaków, płazów i gadów powinny się 
koncentrować na zabezpieczaniu budowy przed wtargnięciem zwierząt na jej teren.  

Należy ponadto monitorować plac budowy pod kątem uwięzionych zwierząt i usuwać na 
bieżąco powstałe problemy natury przyrodniczej. Należy odpowiednio zabezpieczać teren przed 
powstawaniem pułapek dla fauny (np. pozostawione otwarte studzienki), które mogą okazać się 
dla zwierząt śmiertelne.  

Należy prowadzić stałą kontrolę stanu szczelności urządzeń technicznych i instalacji. 
Zwrócić szczególną uwagę na wykopy powstałe w trakcie prac konstrukcyjnych. Należy je 
bezwzględnie zabezpieczyć, bowiem stanowią śmiertelną pułapkę dla małych i średnich zwierząt 
(ssaki, płazy, gady). Stałej kontroli powinny też być poddane wszystkie ogrodzenia i siatki 
zabezpieczające plac budowy przed wejściem płazów. Kontrola powinna mieć miejsce każdego 
dnia przed rozpoczęciem i po zakończeniu dnia roboczego.  

 miejsca lęgowe ptaków  

W celu ochrony ptaków gniazdujących na terenie inwestycji, należy dostosować termin prac 
przygotowawczych do cyklu życiowego tej gromady. Dorosłe osobniki są w stanie uniknąć 
bezpośredniego zagrożenia, poprzez przeniesienie się na sąsiadujące z inwestycją tereny, które 
sprzyjają bytowaniu ptaków. Szczególną ochroną należy objąć gniazda, lęgi i młode osobniki 
ptaków gniazdowników. Lokalizacja gniazd może ulegać zmianie w każdym okresie lęgowym, 
dlatego usunięcie zieleni, zarówno w postaci drzew i krzewów, jak roślinności zielnej, należy 
przeprowadzić poza okresem lęgowym, przypadającym od 01 marca do 30 sierpnia. Stwierdzone 
na terenie inwestycji gatunki do tego czasu wyprowadzą lęgi. Nie obserwowano tam gatunków 
przystępujących do więcej niż dwóch lęgów w sezonie, mogących zajmować gniazda po 30 
sierpnia; 

 miejsca występowania i migracji płazów  

W celu zabezpieczenia środowiska życia płazów na etapie realizacji inwestycji na odcinkach 
newralgicznych oraz w strefie do 100 m od granic miejsc występowania (w km 4+450 ÷ 4+900 
w przypadku wariantu A oraz w km 4+750 ÷ 5+250 w przypadku wariantu B) należy wykonać 
tymczasowe ogrodzenia zabezpieczające przed wejściem płazów na teren placu budowy. 
Tymczasowe ogrodzenie miejsc licznego występowania płazów jest środkiem minimalizującym 
niekorzystne oddziaływanie inwestycji na etapie jej realizacji na środowisko życia tej gromady 
kręgowców. Zabezpieczenie w postaci tymczasowego ogrodzenia ma na celu zmniejszenie liczby 
przypadków kolizji osobników płazów ze sprzętem budowlanym, głównie z pojazdami budowy 
oraz maszynami samobieżnymi. Dlatego też ogrodzenie należy wykonać przed rozpoczęciem 
prac ziemnych, po rozpoznaniu terenu przez nadzór i potwierdzeniu lokalizacji wskazanych 
miejsc licznego występowania płazów. Następnie należy wykonać ogrodzenie według wskazanych 
poniżej zasad.  

 Materiał wykorzystany do wykonania ogrodzeń powinien uniemożliwiać przedostanie się 
płazów w postaci dorosłej i młodocianej. Wskazuje się na wykorzystanie geotkaniny o 
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gramaturze min. 80 g/m2, dopuszcza się stosowanie innych materiałów, w tym siatki 
PCV, z zastrzeżeniem, że oczka siatki nie będą przekraczać wymiaru 0,5 cm.  

 Materiał powinien być rozpięty na drewnianych palikach o wymiarze min. 4 cm, wbitych 
w grunt na głębokość min. 30 cm. Wskazany rozstaw palików wynosi 2 m.  

 Ogrodzenie powinno mieć wysokość min. 50 cm powyżej powierzchni gruntu, a jego 
dolna część (min. 10 cm) powinna być zagłębiona w ziemi, bądź stabilnie przysypana 
gruntem w celu uniknięcia nieszczelności, przez które zwierzęta mogłyby przedostawać 
się na teren placu budowy.  

 Wykonane ogrodzenie powinno uniemożliwiać przedostawanie się płazów górą. W tym 
celu w górnej części powinno znajdować się przewieszenie o szerokości min. 10 cm, 
skierowane na zewnątrz placu budowy. Innym sposobem zabezpieczenia jest wykonanie 
całego ogrodzenia pod kątem 60-70° na zewnątrz placu budowy. Wówczas nie istnieje 
potrzeba wykonania przewieszenia.  

 Zakończenia odcinków ogrodzenia powinny mieć kształt litery U o długości ramion min. 
50 cm, co ograniczy możliwość masowego wychodzenia osobników płazów na plac 
budowy w miejscu zakończenia ogrodzenia. Taki sposób zakończenia konstrukcji pełni 
funkcję „zawrotki”, która nakieruje zwierzęta z powrotem w stronę siedliska.  

Po wykonaniu ogrodzenia należy dokonać odłowienia i przeniesienia zwierząt znajdujących 
się w obrębie ogrodzonego placu budowy poza linię ogrodzenia. Czynność tę należy wykonać 
przed wkroczeniem maszyn budowlanych. Do odłowu i przeniesienia zwierząt powinni być 
skierowani pracownicy nadzoru przyrodniczego bądź wyznaczeni i przeszkoleni w tym kierunku 
pracownicy. Na działania związane z odłowem i przeniesieniem zwierząt należy uzyskać 
odpowiednie derogacje od zakazów zapisanych w ustawie o ochronie przyrody i rozporządzeniu 
w sprawie chronionych gatunków zwierząt.  

Z uwagi na możliwość zniszczenia ogrodzenia przez pracujące maszyny, jego stan powinien 
być kontrolowany codziennie przez wyznaczonych pracowników, a zauważone usterki 
niezwłocznie naprawiane. Zaleca się cotygodniowy nadzór specjalisty herpetologa, który pozwoli 
na utrzymanie właściwego stanu zabezpieczeń środowiska życia płazów. 

Po zakończeniu robót budowlanych w określonym dniu roboczym sprawdzenie na placu 
budowy, czy istnieją miejsca, które stanowiłyby pułapki dla zwierząt – doły, niezabezpieczone 
studzienki itp.; po zakończonym dniu roboczym, pracownik nadzoru przyrodniczego, Kierownik 
robót, bądź osoba przez niego wyznaczona, winien dokonać inspekcji w tym zakresie. 
W przypadku stwierdzenia, że na placu budowy istnieją miejsca, stwarzające niebezpieczeństwo 
uwięzienia zwierząt, powinny one zostać zabezpieczone poprzez: przykrycie, zasłonięcie itp. 
Sposobem minimalizcji tego rodzaju oddziaływania jest ponadto umieszczenie w wykopach 
elementów drewnianych (desek, palików), tworzących tymczasowe pochylnie, po których 
zwierzęta mogą wydostać się z pułapek.  

Pracownicy nadzoru, bądź osoby przez nich przeszkolone powinny przed rozpoczęciem 
robót budowlanych, w każdym dniu roboczym sprawdzić, czy na placu budowy zostały 
uwięzione zwierzęta nie mogące samodzielnie tego placu opuścić a w przypadku stwierdzenia 
takiego faktu powinny wynieść zwierzę poza teren prowadzonych robót. Do pracowników 
powinno należeć również sprawdzanie na bieżąco w trakcie wykonywanych robót faktów 
uwięzienia zwierząt na placu budowy. W przypadku stwierdzenia zwierzęcia na placu budowy 
należy wynieść je poza plac budowy.  
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6.6.2.2. Faza eksploatacji 

Powstanie nowego odcinka trasy drogowej spowoduje przerwanie korytarzy ekologicznych 
w postaci lokalnych szlaków migracji, zlokalizowanych w dolinach cieków i wykorzystywanych 
głównie przez małe zwierzęta, w tym płazy, co spowoduje izolację poszczególnych populacji. 
Zwierzęta większe, występujące na terenach otwartych, takie jak sarna, zając czy lis będą poruszać 
się po powierzchni terenu; droga o przewidywanym natężeniu ruchu nie wymaga grodzenia przez 
co nie będzie stanowić dla nich istotnej bariery migracyjnej.  

W ramach oceny oddziaływania na przyrodę ożywioną, analizowano również wpływ drogi 
na szlak migracji nietoperzy. Migracja nietoperzy odbywa się dolinami rzecznymi z uwagi na 
możliwości nawigacji wzdłuż szpalerów roślinności porastającej dno doliny w sąsiedztwie koryta 
cieku. Podobna sytuacja mieć będzie miejsce w przypadku Popradu, gdzie zalesioną doliną 
wzdłuż rzeki osobniki poruszają się na tereny żerowisk i do miejsc odpoczynku dziennego.  

Podczas obserwacji terenowych wykazano obecność nietoperzy w rejonie Nowego Sącza 
zarówno w okresie migracji sezonowych, jak również w okresie letnim. Stwierdzone gatunki to 
borowiec wielki, podkowiec mały, podkowiec wielki i nocek rudy. Spośród nich nocek rudy 
porusza się na wysokości nie przekraczającej 5-8 m a jego lot jest wolny. Borowiec wielki porusza 
się z kolei na bardzo wysokim pułapie, sięgającym nawet 40 m z uwagi na zaawansowany i głośny 
aparat echolokacyjny. Podkowce poruszają się na wysokości nie przekraczającej 5 m, wolno, 
zwrotnie manewrując w powietrzu. Górna część konstrukcji mostu nad doliną Popradu położona 
jest na wysokości min. 10 m nad powierzchnią terenu w miejscu potwierdzonego ich 
występowania. Dolna część mostu leży na wysokości od 4 do 8 m. Taka sytuacja spowoduje, że 
większość stwierdzonych nietoperzy będzie poruszała się pod obiektem. Ponadto, zgodnie 
z literaturą (Kurek, 2011), gatunki te dla potrzeb przelotu nad barierami liniowymi wykorzystują 
konstrukcje mostów i wiaduktów o wysokości większej niż 2,0 m. Borowiec wielki, poruszając się 
na wysokości przekraczającej znacznie wysokość estakady nie jest zagrożony kolizją z pojazdami 
przejeżdżającymi estakadą. Funkcjonalność szlaku migracji nietoperzy zostanie więc w tym 
przypadku zachowana, a możliwość kolizji z pojazdami jest niewielka. 

Na terenie planowanej inwestycji stwierdzono obecność płazów. Migracje pokarmowe 
płazów występować będą pojedynczo na terenach wilgotnych, tam, gdzie zaobserwowano 
populacje płazów i będą rozłożone w trakcie całego sezony aktywności płazów. Rodzi to 
prawdopodobieństwo pojedynczych kolizji płazów z pojazdami użytkującymi projektowaną 
drogę.  

W okresie masowej migracji rozrodczej istnieje ryzyko kolizji z osobnikami 
przekraczającymi jezdnię, przemieszczającymi się pomiędzy obszarami zimowisk a zbiornikami 
rozrodczymi. W trakcie badań terenowych stwierdzono jedno takie miejsce – obszar przylegający 
do doliny Popradu od strony południowej, w pobliżu zbiorników powyrobiskowych. 
Obserwowano tam miejsca rozrodu żab z grupy zielonych oraz kumaka górskiego. Osobniki 
przemieszczają się po tym terenie promieniście wokół zbiorników, bez wyraźnych liniowych 
szlaków. Nieco liczniej płazy stwierdzano w pobliżu niewielkich wilgotnych obniżeń, rowów 
melioracyjnych itp. W tym miejscu zaprojektowano zespół trzech przepustów umożliwiających 
migrację płazów. Dwa z nich to konstrukcje przeznaczone wyłącznie dla płazów, jeden pełni 
funkcję przepustu zintegrowanego z ciekiem. Ponadto, płazy przemieszczające się wzdłuż koryta 
Popradu będą mogły korzystać z przestrzeni pod obiektem mostowym nad rzeką.  

Na podstawie informacji udostępnianych przez RDOŚ, Nadleśnictwo i koła łowieckie, oraz 
w oparciu o obserwacje terenowe, stwierdzono występowanie szlaku migracji na odcinku 
obejmującym dolinę Popradu oraz Dunajca. Otoczenie terenu inwestycji jest miejscem 
występowania żerowisk zwierząt kopytnych, po którym poruszają się bez wyraźnych szlaków 
liniowych, nieco większa koncentracja obserwowanych tropów dotyczy pasa terenów rolniczych 
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przylegającego do zadrzewień zlokalizowanych w pobliżu koryta Dunajca oraz w miejscu ujścia 
Popradu.  

Tereny wilgotne, wymienione powyżej są narażone na niekorzystne oddziaływanie 
w postaci zanieczyszczenia spływami z powierzchni szczelnych dróg. W związku z wykonanymi 
obliczeniami przewidywanych zanieczyszczeń, dla ochrony środowiska wodno-gruntowego 
w ramach inwestycji konieczne będzie wykonanie systemu rowów trawiastych umożliwiających 
oczyszczenie spływów do poziomu umożliwiającego wprowadzenie ich do środowiska.  

Środki minimalizujące  

 Ochrona populacji płazów  

Dla zachowania populacji płazów, z których wszystkie gatunki występujące na terenie 
inwestycji są objęte ochroną, należy wykonać ogrodzenie ochronne, na odcinkach sąsiadujących 
z miejscami występowania i rozrodu płazów, wyłączając przestrzenie pod obiektami, które służą 
migracji osobników. Ma to miejsce na odcinkach:  

 Wariant A: km 3+300 ÷ 4+000 (po stronie prawej); 4+450 ÷ 4+900 

 Wariant B: km 4+750 ÷ 5+250; 

Wprowadzenie bariery liniowej w postaci drogi, jest potencjalnym ograniczeniem 
możliwości migracji w kierunku zbiorników rozrodczych, co może dodatkowo ograniczyć 
liczebność populacji. Dla zabezpieczenia populacji płazów należy wykonać konstrukcje 
uniemożliwiające wejście płazów na jezdnię. Zabezpieczenie powinno mieć wysokość 50 cm do 
wysokości przewieszenia oraz trwałe przewieszenie na zewnętrzną stronę o szerokości 10 cm. 
W przypadku stosowania siatki wymiar oczka nie może przekraczać 0,5 cm. Ogrodzenie powinno 
uniemożliwiać przedostanie się płazów pod nim, stąd też w przypadku siatki należy zagłębić ją 
w gruncie na min. 10 cm. Zabezpieczenie pełnić będzie rolę konstrukcji naprowadzających płazy 
do zlokalizowanych tu przejść, które umożliwią im migracje rozrodcze oraz dyspersję osobników 
dorosłych.  

 Zachowanie drożności szlaków migracyjnych 

W celu minimalizacji ryzyka fragmentacji populacji zwierząt zasiedlających tereny 
sąsiadujące z planowaną inwestycją, należy umożliwić osobnikom migrację, poprzez 
przystosowanie przepustów hydrologicznych do pełnienia funkcji przejść dla zwierząt, poprzez 
zapewnienie stref dostępnych dla zwierząt po obu stronach koryt przeprowadzanych cieków. Są 
to następujące obiekty, zlokalizowane na odcinku wspólnego przebiegu obu wariantów:  

 Most na rzece Poprad  

- pasy suchego terenu o szerokości min. 6,0 m i wysokości 3,5 m po każdej stronie koryta 
cieku,  
- ewentualne oświetlenie obiektu w postaci lamp z oprawami kierunkowymi, 
ograniczającymi zanieczyszczenie światłem.  
 

 Przepust zintegrowany z ciekiem w km 4+664 

- półki o szerokości min. 0,5 m z nawierzchnią z materiału naturalnego, 
- ogrodzenie terenu, z naprowadzeniem zwierząt do systemu przepustów na odcinku od 
przyczółka mostu na Popradzie do km 4+900 w wariancie A i 5+250 w wariancie B.  

Ponadto, w miejscu stwierdzenia pasa migracji rozrodczych, przecinanego przez 
projektowaną drogę na południowy zachód od Doliny Popradu, należy oprócz wskazanego 
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przepustu zintegrowanego wykonać dwa przepusty suche o wymiarze min. 1,5 x 1,5 m, z warstwą 
naturalnej nawierzchni o grubości min. 0,3 m wewnątrz przepustu.  

6.7. ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ  
6.7.1. FAZA BUDOWY  

Faza budowy jest etapem krótkotrwałym nie oddziałującym na krajobraz w dłuższej 
perspektywie.  

6.7.2. FAZA EKSPLOATACJI  

Trasa drogowa w zaprojektowanej formie stanowić będzie nowy element w krajobrazie i 
w dość istotny sposób będzie ten krajobraz kształtować. W miejscu dominacji krajobrazu 
kulturowego rolniczego, droga wprowadzi zaburzenie dla obserwatorów zewnętrznych, jednakże 
pozwoli wyeksponować cechy krajobrazu użytkownikom drogi.  

Należy zauważyć, że projektowana droga wpisuje się w korytarz komunikacyjny 
wyznaczony lokalnym prawem (istniejące MPZP dla Starego Sącza i Nowego Sącza), podczas gdy 
zapisy uchwały powołującej Południowomałopolski OChK wyraźnie wskazują, że na jego terenie 
nie mogą być lokalizowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.  

Środki minimalizujące  

Aby zmniejszyć negatywny wpływ projektowanej drogi należy zastosować nasadzenia 
zieleni, maskujące antropogeniczne formy terenu oraz konstrukcje przyczółków obiektu 
mostowego na Popradzie. 

6.8. ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA MATERIALNE I DZIEDZICTWO KULTUROWE  
6.8.1. FAZA BUDOWY  

Końcowy odcinek wariantów obwodnicy znajduje się w miejscu występowania dwóch 
udokumentowanych stanowisk archeologicznych. Obszar miasta Nowy i Stary Sącz ma bardzo 
bogatą historię. Mimo braku udokumentowanych stanowisk na pozostałym obszarze przebiegu 
dróg, można spodziewać się ich występowania. W związku z czym zaleca się przeprowadzenie 
badań rozpoznawczych przed przystąpieniem do prac budowlanych, oraz uzyskać niezbędnych 
zezwoleń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie prac budowlanych należy 
prowadzić nadzór archeologiczny.  

Z uwagi na brak obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru, nie będzie występować 
oddziaływanie na te obiekty. 

6.8.2. FAZA EKSPLOATACJI  

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się oddziaływania żadnego wariantu na dobra 
materialne oraz dziedzictwo kulturowe. 

6.9. ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE LUDZI  

Potencjalny negatywny wpływ ruchu samochodowego polega głównie na wytwarzaniu 
hałasu i wibracji oraz zanieczyszczaniu powietrza, wody i gleby. Za najbardziej uciążliwe skutki 
eksploatacji drogi uważa się przede wszystkim hałas i skażenia powietrza.  

Dla celów określenia rzeczywistego oddziaływania projektowanej drogi na zdrowie ludzi, 
analizie poddano następujące potencjalne czynniki, mogące niekorzystnie wpływać na warunki 
życia: 
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 pogorszenie jakości sanitarnej powietrza atmosferycznego, które może oddziaływać na 
ludzi drogą oddechową, 

 pogorszenie jakości klimatu akustycznego, które będzie stanowiło dyskomfort i wpływ na 
samopoczucie ludzi, zamieszkujących w sąsiedztwie analizowanego układu drogowego, 
a przy pewnym poziomie hałasu nawet na zdrowie, 

 możliwość pogorszenia jakości wód pobieranych do spożycia, 

 pogorszenia jakości gleb sąsiedztwa układu drogowego, a tym samym obniżenie jakości 
produktów żywnościowych, wytworzonych na tych glebach. 

W czasie prowadzenia prac budowlanych mieszkańcy narażeni będą na krótkotrwałe, 
okresowe oddziaływanie, związane z emisją zanieczyszczeń do środowiska (emisją hałasu, emisją 
substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne). Oddziaływanie to będzie chwilowe i po 
zakończeniu prac budowlanych ustanie. Emisja zanieczyszczeń do powietrza, jaki i emisja hałasu 
występująca w trakcie budowy ze względu na zakres - prace prowadzone będą odcinkowo oraz 
ograniczony czas występowania do miejsca prowadzenia robót drogowych będzie stanowić 
niewielki procent emisji generowanych w trakcie eksploatacji drogi. Występujące uciążliwości na 
etapie budowy można ograniczać poprzez dobór sprawnego sprzętu i pojazdów oraz prawidłową 
ich eksploatację i właściwą organizację prac.  

Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono: 

 w zakresie ochrony jakości sanitarnej powietrza atmosferycznego na podstawie 
wykonanych analiz można stwierdzić, że w zakresie kryterium ochrony zdrowia ludzi:  

 dla pyłu zawieszonego nie występują przekroczenia wartości dopuszczalnej dla obu 
wariantów i obu prognoz ruchowych, 

 dla dwutlenku azotu nie występują przekroczenia wartości dopuszczalnej dla obu 
wariantów i obu prognoz ruchowych 

Oznacza, że projektowane przedsięwzięcie spełnia warunki ochrony powietrza 
atmosferycznego w zakresie ochrony zdrowia ludzi. 

 w zakresie ochrony klimatu akustycznego stwierdzono, że budowa drogi będzie 
powodować ponadnormatywne oddziaływanie dla obszarów i obiektów chronionych 
przed hałasem. Wymagana jest więc budowa ekranów akustycznych wzdłuż drogi. 

 w zakresie ochrony istniejących ujęć wód podziemnych – studnie znajdują się 
w  odległości ponad 900 metrów dla obu wariantów i nie będzie wymagana ich likwidacja. 
W rejonie przebiegu drogi nie ma również ujęć wielootworowych. 

 w zakresie ochrony gleb – w zakresie oddziaływania na gleby związanych z presją 
zanieczyszczeń powietrza, że standardy stężeń metali i węglowodorów mieścić się będą 
w granicach pasa drogowego; w zakresie oddziaływania na gleby w wyniku zasolenia 
związanego z zimowym utrzymaniem przewiduje się, że jony chlorkowe zostaną przejęte 
z nawierzchni i pobocza przez system odwodnienia. Przy zastosowaniu dostępnych 
obecnie urządzeń ochronnych nie ma w praktyce możliwości ich wyeliminowania. 
Zostaną one odprowadzone w sposób zorganizowany, praktycznie eliminując ich 
rozpraszanie w przestrzeni glebowej. Zagrożenia powierzchni ziemi typu 
fizykochemicznego mogą wystąpić także w czasie awarii, katastrof lub wypadków 
z udziałem pojazdów samochodowych poruszających się po analizowanych odcinkach 
drogowych i przewożących substancje niebezpieczne, powodujące skażenie powierzchni 
terenów przyległych. Trwałe lub okresowe zmiany powierzchni terenu w tym wypadku 
mogą być spowodowane wylaniem substancji toksycznym wprost do gruntu lub pożarem. 
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Wiąże się z tym zwykle konieczność wymiany gruntu. Oddziaływania te mają jednak 
charakter okresowy i w niewielkim stopniu wpływającym na powierzchnię ziemi. Ubytek 
gleb chronionych z uwagi na ich wysoką klasę bonitacyjną jest nie do uniknięcia z uwagi 
na planowaną lokalizację terenów inwestycyjnych na obszarze terasy nadzalewowej, gdzie 
stwierdzono występowanie w/w gleb.  

 w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych – analiza wrażliwości 
środowiska gruntowo-wodnego obszaru lokalizacji przedsięwzięcia wskazuje, że jest to 
teren o niskim i wysokim stopniu zagrożenia. Retencję, a przede wszystkim odpowiednie 
oczyszczenie i zabezpieczenie przed ewentualną awarią zapewniać będą projektowane 
rowy trawiaste. W przypadku awarii przewiduje się standardowe działanie służb 
ratowniczych. Dzięki zastosowaniu zaproponowanego sposobu odwodnienia ułatwiona 
zostanie możliwość szybkiego zamknięcia odpływu, np. poduszką sorbentową 
i zatrzymanie ewentualnego wycieku substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych. 

6.10. ODDZIAŁYWANIE W PRZYPADKU POWAŻNYCH AWARII  

Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii na projektowanej drodze z udziałem substancji 
niebezpiecznych jest niewielkie i zdarzenia te należą do zdarzeń rzadkich. Prawdopodobieństwo 
to jest funkcją m.in. udziału samochodów ciężarowych przewożących materiały niebezpieczne 
w średniodobowym natężeniu ruchu, długości odwadnianego odcinka, odległości drogi od 
odbiornika i kształtuje się w granicach od jednego razu na kilkadziesiąt do jednego razu na 
kilkaset lat.  

Do poważnych awarii, które mogą wystąpić na drodze należą: 

 Wypadki cystern, 

 Rozszczelnienie opakowań podczas transportu,  

 Eksplozje, 

 Pożary, 

 Wypadki samochodowe.  

Potencjalnie największe zagrożenia mogą wywołać awarie i katastrofy chemiczne. Dominującymi 
są tu w szczególności zagrożenia wynikające ze sposobu transportu niebezpiecznych substancji 
chemicznych. W wyniku awarii, często połączonych z negatywnym wpływem sił przyrody, do 
otoczenia w sposób niekontrolowany przedostaje się corocznie duża ilość substancji chemicznych 
mogących powodować potencjalne zagrożenie. W myśl postanowień ustaw: o Państwowej Straży 
Pożarnej z dni.24.08.1991 r. [Dz. U. 2009 Nr 12, poz. 68 ze zm.] i ochronie przeciwpożarowej 
z dn. 24.08.1991 r. [Dz. U. 2009 Nr 178, poz. 1380 ze zm.] Państwowa Straż Pożarna spełnia 
wiodąca role w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych w zakresie 
ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Pod pojęciem "ratownictwo chemiczne" rozumieć 
należy zespół czynności podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas 
zdarzeń, w których decydujące znaczenie maja działania związane z likwidacja bezpośrednich 
zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne materiały chemiczne. Szczególną formą działań 
ratowniczych w zakresie usuwania skutków skażeń chemicznych są czynności z zakresu 
ratownictwa ekologicznego mające na celu ograniczenie możliwości skażenia przez zastosowanie 
skutecznych zabezpieczeń lub likwidację skutków skażenia na drodze neutralizacji. 

W przypadku awarii drogowych z udziałem towarów niebezpiecznych zakres czynności 
wykonywany przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej obejmuje w szczególności: 

 ratowanie życia ludzi uwiezionych w pojazdach, 
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 identyfikacje rodzaju substancji stwarzającej zagrożenie w czasie powstałego zdarzenia, 

 prognozowanie rozwoju skażenia środowiska i ocenę rozmiarów zagrożenia, 

 dostosowanie sprzętu oraz technik ratowniczych do miejsca zdarzenia i rodzaju towaru 
niebezpiecznego, 

 przepompowywanie substancji do nowych lub zastępczych zbiorników, 

 obwałowanie lub uszczelnianie miejsc wycieku, 

 ograniczanie parowania, 

 zatrzymanie emisji substancji stwarzającej zagrożenie i likwidacje wycieku, 

 związywanie rozlanego paliwa sorbentami, 

 stawianie zapór na ciekach lub obszarach wodnych zagrożonych skutkami wycieku 
substancji, 

 zbieranie substancji z powierzchni wody lub gleby. 

Zastosowane powyższe rozwiązania techniczne pozwolą w pełni zabezpieczą środowisko 
wodno-gruntowe przed zanieczyszczeniami substancji niebezpiecznej, która może uwolnić się 
podczas wystąpienia poważnej awarii na drodze.  

6.11. ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE  

Analizowany teren znajduje się w odległości ok. 18 km od południowej granicy kraju. 
Projektowana inwestycja ma charakter krótkiego odcinka drogi, łączącej dwie drogi wojewódzkie. 
Odbywający się nią ruch, będzie miał głównie znaczenie regionalne i lokalne. Droga nie będzie 
przekraczać obiektów pozostających w łączności z elementami środowiska poza granicami kraju. 

Podczas prac budowlanych oraz eksploatacji drogi nie nastąpi ryzyko bezpośredniego ani 
pośredniego oddziaływania na środowisko społeczno-przyrodnicze o charakterze 
transgranicznym.  

6.12. ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE 

Oddziaływanie skumulowane będzie dotyczyło głównie emisji hałasu i emisji 
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Oddziaływania skumulowane w związku z 
budową projektowanego łącznika mogą się pojawić w kilku przypadkach: wraz z zakładami 
przemysłowymi, lotniskami, drogami przecinającymi analizowany układ drogowy oraz z liniami 
kolejowymi.  

Wzdłuż drogi przebiega linia kolejowa nr 96. Jest to odcinek zelektryzowany na całej 
długości, pełni funkcję pasażersko - towarową. Z uwagi na odległość przebiegu od projektowanej 
drogi, oraz bardzo mały ruch pociągów na tej linii kolejowej, oddziaływanie skumulowane w 
zakresie hałasu nie będzie występować. Z uwagi na elektryfikację linii nie będzie również 
oddziaływania skumulowanego z zanieczyszczeniami powietrza.  

Projektowana obwodnica nie przekracza dróg o większym natężeniu ruchu, krzyżuje się 
jedynie z niewielkimi dojazdowymi drogami. Oddziaływanie skumulowane widoczne będzie 
jedynie w miejscu początkowym włączenia obwodnicy do ulicy Węgierskiej i w końcowym 
odcinku przy skrzyżowaniu z DW 969. W przypadku odcinka początkowego spowoduje to 
zwiększenie oddziaływania na tereny chronione akustycznie, a tym samym wymagać będzie 
budowy ekranów akustycznych w celu eliminacji tego oddziaływania. W końcowym odcinku nie 
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występują tereny chronione akustycznie, nie będzie wiec negatywnego oddziaływania na klimat 
akustyczny przy skumulowanym oddziaływaniu projektowanej drogi i istniejącej DW 969. 

Innym rodzajem oddziaływania skumulowanego projektowanej drogi będzie oddziaływanie 
na lokalny korytarz migracji znajdujący się wzdłuż rzeki Poprad. W odległości ok. 130 metrów od 
projektowanego obiekty mostowego znajduje się most pod linią kolejową.  

 

Fot 01 Obiekt nad Popradem w ciągu linii kolejowej 

Z uwagi na szerokość istniejącego obiektu oraz szerokość projektowanego nie przewiduje 
się zwiększonego wpływu inwestycji na pogorszenie się warunków migracji zwierząt wzdłuż 
koryta Popradu. Projektowana szerokość pomiędzy przyczółkiem obiektu a korytem rzeki wynosi 
od 40 do 66 m. Stwarza to dogodne warunki do migracji zwierząt, oba obiekty koło siebie nie 
spowodują ograniczenia lokalnej trasy migracji.  

6.13. ODDZIAŁYWANIE W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Planowana droga stanowi nowe połączenie miast Nowy Sącz i Stary Sącz równoległe do 
istniejącej ul. Węgierskiej. W preferowanym wariancie A ma dodatkowo dogodne połączenie 
z centrum w rejonie ul. Ogrodowej. Przewidziano na trasie zasadniczej drogi dwa skrzyżowania 
typu rondo na początku i końcu odcinka oraz dwa skrzyżowania typu rondo zlokalizowane w 
miejscach planowanych w przyszłości ciągów komunikacyjnych, w tym nowej przeprawy 
mostowej przez Dunajec. Oba warianty trasowe umożliwią skomunikowanie nowych terenów 
przemysłowych między Dunajcem, a linią kolejową. Wariant A przechodzi po obrzeżu tych 
terenów, natomiast wariant B przecina je środkiem.  

Budowa połączenia skróci odległość przejazdu pojazdów. Wyprowadzi większość ruchu 
z centrum miasta. Zabudowa mieszkaniowa znajduje się aktualnie na całym odcinku miasta po 
obu stronach drogi. Oddziaływanie drogi na klimat akustyczny miasta będzie się zwiększał wraz 
ze wzrostem natężenia ruchu, przewidywanym w przyszłych latach.  

Tereny, przez które planuje się budowę drogi aktualnie zajmowane są większości przez 
tereny rolnicze.  

. W przypadku niepodejmowania budowy projektowanej ulicy istniejący krajobraz 
pozostanie bez zmian. Jednak w najbliższej przyszłości tereny rolne zostaną zmienione w tereny 
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przemysłowe, zgodnie z planami rozwoju miasta i gminy. Dotychczasowy bieg drogi krajowej 
pozostanie również bez zmian, a więc przez centrum Nowego Sącza będzie odbywał się znaczny 
ruch samochodowy, rosnący z roku na rok. Dla mieszkańców i użytkowników tej drogi oznacza 
to mniejsze bezpieczeństwo, uciążliwości związane z zatłoczeniem miasta i zakorkowaniem ulic 
oraz trudności z poruszaniem się po mieście, także komunikacją miejską. Wyprowadzenie drogi 
poza centrum miasta, budowa nowych węzłów i innych obiektów drogowych usprawni 
komunikację samochodową i zwiększy bezpieczeństwo ruchu. Realizacja inwestycji będzie się 
także wiązała z racjonalizacją oddziaływania drogi krajowej nr 87 na środowisko naturalne. 
Obecnie, kiedy przebiega ona przez centrum miasta występuje większe prawdopodobieństwo, że 
w jej otoczeniu, na które oddziaływają także inne drogi, obiekty przemysłowe czy usługowe, 
wystąpią przekroczenia dopuszczalnych wskaźników oddziaływania na środowisko, takich jak 
stężenia tlenków azotu czy pyłu czy ekwiwalentnego poziomu hałasu. Wyprowadzenie drogi poza 
miasto pozwoli na racjonalniejszą „dystrybucję” zanieczyszczeń powietrza czy hałasu 
emitowanego z drogi. 

6.14. ODDZIAŁYWANIE NA ETAPIE LIKWIDACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Charakterystyczną cechą inwestycji liniowych o charakterze dróg, jest ich trwałość 
eksploatacyjna, liczona niejednokrotnie w setkach lat. Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 
ciągłości sieci komunikacyjnej w rejonie inwestycji, likwidacja projektowanej drogi wydaje się 
mało prawdopodobna. Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego likwidacji będzie 
polegać w głównej mierze na powstaniu odpadów z rozbiórki drogi. Ujęto tu również odpady 
powstające w trakcie pracy maszyn wykorzystywanych do rozbiórki.  
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7. MOŻLIWE KONFLIKTY SPOŁECZNE  

W dniu 30.06.2014 przedstawiono społeczeństwu do wglądu, w ramach Konsultacji 
społecznych, wstępne 3 warianty koncepcji przebiegu drogi pod roboczą nazwą „Węgierska – 
bis”. 

Konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem, przybyło ok. 100 osób, zarówno osoby 
fizyczne, jak i przedstawiciele firm oraz związków działkowców. 

Projektanci firmy Sweco oraz Urzędu Miasta Nowy Sącz służyli przybyłym informacją, 
pomagali zorientować się na przedstawionych mapach, wyjaśniali ideę projektu oraz możliwości 
korekt. 

Przybyli mogli skorzystać z przygotowanych formularzy, na których starano się zebrać 
podstawowe informacje, tj. jakie korzyści i zagrożenia przyniesie planowana inwestycja, który 
wariant jest najkorzystniejszy oraz wolne wnioski i uwagi do planowanych wariantów drogi. 

Ankiety można było wypełnić na miejscu lub przesłać drogą mailową, pocztą lub 
dostarczyć do Urzędu Miasta. Uwzględniono również wnioski złożone drogą mailową 
niekoniecznie korzystając z przygotowanych formularzy. 

W wyniku zebrano 26 wniosków od osób fizycznych, 4 wnioski od przedsiębiorców oraz 2 
wnioski od związków działkowców.  

Widoczna jest wyraźna różnica interesów przedsiębiorców i osób fizycznych.  

Przedsiębiorcy: tj.:  

 Fakro 

 Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Sp. z o.o. 

 SGL Carbon 

 Ignacy Śmiałek – działalność rolna 

odrzucają wariant czerwony, ponieważ dzieli tereny inwestycyjne, przy czym Fakro, które w 
ogóle nie jest zainteresowane inwestycją odkąd wykonali przejazd pod torem kolejowym, 
wnioskuje o odsunięcie trasy w stronę wałów Dunajca, czyli wybór wariantu zielonego, natomiast 
SGL Carbon przeciwnie, z uwagi na lokalizację ujęć wody wnioskuje o odsunięcie trasy od tych 
źródeł, wskazując wariant niebieski. Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Sp. z o.o. 
dopuszcza wariant czerwony pod warunkiem korekty trasy celem ominięcia terenów, na których 
zakład planuje inwestycje. 

Zdecydowana większość osób fizycznych, jak i związki działkowców  wskazują jako 
najkorzystniejszy wariant czerwony, który omija tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny 
działkowe. Warianty zielony i niebieski budzą ostry sprzeciw, z uwagi na obawy o zwiększenie 
ruchu w okolicy, związany z tym hałas, zanieczyszczenie środowiska, utrata nieruchomości, 
likwidacja ogródków działkowych. 

Ponadto złożono wnioski o rozważenie połącznia inwestycji z planowanym mostem przez 
Dunajec, przekazanie terenów zastępczych w zamian za ewentualne przejęte działki, przebudowa 
ulicy Tłoki, zaprojektowanie tejże ulicy jako ślepej, stanowiącej wyłącznie dojazd do osiedla. 

W wyniku konsultacji poznano część oczekiwań społeczności. Zaprojektowanie trasy, które 
pogodziłaby interesy wszystkich, wydaje się niemożliwe. Można jednak próbować ograniczyć 
protesty, przez połącznie wariantów, np. w początkowym odcinku poprowadzić drogę trasą 
czerwoną, co zadowoliłoby mieszkańców osiedli mieszkaniowych oraz działkowców, a następnie 
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poprowadzenie trasą zieloną lub niebieską, które mniej dzielą tereny inwestycyjne i jest 
korzystniejsze dla przedsiębiorców. 

Koszty finansowe to niejedyne kryterium wyboru wariantu trasy. Bardzo istotną rolę 
odgrywają koszty społeczne, co pokazały przeprowadzone konsultacje społeczne. Wariant B 
mimo, iż tańszy, budzi duży sprzeciw społeczny, ponieważ prowadzi przez tereny mieszkaniowe i 
działkowe. Wykonanie trasy wg wariantu B wiąże się z koniecznością wysiedleń oraz 
przenoszenia ogródków działkowych. Przenoszenie ogródków działkowych dotyczy również 
wariantu A, jednak w znacznie mniejszym stopniu, ponadto w wariancie A nie przewiduje się 
wysiedleń.  

Koszt wykonania trasy wg wariantu A jest nieznacznie wyższy, ponieważ jest razem 
z łącznikiem do ulicy Ogrodowej blisko kilometr dłuższy, jednak wariant B prowadzi w większej 
części niż wariant A przez tereny mieszkaniowe i działkowe, co za tym idzie droższe.  

Wariant A lepiej komunikuje przyległe tereny z uwagi na to że ma trzy włączenia do 
istniejącej sieci dróg. 

W przypadku zastosowania zaproponowanych ekranów akustycznych nie wystąpią 
przekroczenia norm hałasu. Budowa drogi na terenach niezamieszkałych i odciążenie centrum 
miasta z ciągle zwiększającego się natężenia ruchu, przyczyni się do poprawy sytuacji dla zdrowia 
i komfortu znacznej ilości mieszkańców Nowego Sącza. Przyczyni się również do zwiększenia 
atrakcyjność dla rozwoju gospodarczego terenów w sąsiedztwie drogi 

Projektowany łącznik wpłynie pozytywnie na dobra materialne, takie jak rynek pracy - 
poprzez zwiększenie dostępności do terenów aktualnie niezagospodarowanych 
i nieużytkowanych, czy skrócenie czasu dojazdów, zarówno poprzez wykorzystanie samej drogi 
jak również dojazdów, z uwagi na odciążenie przez łącznik ruchu tranzytowego. Ograniczenia 
dostępu do terenów wokół drogi nie będą znaczące, z uwagi na zaprojektowane drogi serwisowe 
i dojazdowe. 
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8. WSKAZANIE WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA PROPONOWANEGO DO 

REALIZACJI I JEGO ODDZIAŁYWANIE  

Powyższa analiza przeprowadzona dla dwóch wariantów w jednakowym stopniu 
szczegółowości pozwoliła na wskazanie wariantu proponowanego do realizacji.  

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, że każdy z analizowanych wariantów 
powodować będzie konflikty środowiskowe. Poniżej wskazano wnioski wynikające z analizy 
środowiskowej przeprowadzonej w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego 
przedsięwzięcia.  

1. Z punktu widzenia zajęcia terenu pod budowę drogi korzystniejszy będzie wariant B, ze 
względu na mniejszy ubytek powierzchni pod budowę (23,78 ha) w porównaniu do 
wariantu A, którego realizacja spowoduje ubytek powierzchni rzędu 26,35 ha.  

2. Pod kątem propagacji hałasu komunikacyjnego, oba warianty spowodują niewielkie 
oddziaływanie ponadnormatywne z uwagi na przebieg w pobliżu terenów 
mieszkaniowych. Maksymalny zasięg oddziaływania hałasu w wariancie A w porze 
nocnej dla roku 2026 wynosi 60 m natomiast w wariancie B jest to 44 m. Jednakże więcej 
terenów chronionych akustycznie znajdzie się pod wpływem hałasu wariantu B. Mniej 
korzystnie wypada zatem w tym przypadku wariant B. Oba warianty wymagają budowy 
ekranów akustycznych. Przy wariancie A jest to odcinek o długości 40 m a przy 
wariancie B – 64 m.  

3. Z uwagi na brak przekroczeń norm dla emisji zanieczyszczeń powietrza w przypadku 
obu wariantów, oceniono je jednakowo.  

4. Z uwagi na taki sam przebieg po terenach zalewowych, każdy z wariantów oceniono 
podobnie.  

5. Wariant A spowoduje utratę powierzchni gleb chronionych równą 2,5 ha, natomiast 
wariant B – 5,2 ha. Wariant B jest w tym przypadku mniej korzystny.  

6. Z punktu widzenia zagrożeń jakości wód powierzchniowych realizacja drogi w obu 
wariantach jest zbliżona; ryzyko zanieczyszczenia wód podczas przekraczania cieków jest 
identyczne, liczba przekraczanych cieków jest taka sama w obu wariantach.  

7. Pod względem warunków hydrogeologicznych wariant A jest mniej korzystny. Przebiega 
w bezpośrednim sąsiedztwie ujęć wód podziemnych i ich stref ochrony bezpośredniej. 

8. W zakresie wpływu na środowisko przyrodnicze pod kątem utraty cennych siedlisk roślin 
korzystniejsza będzie realizacja przedsięwzięcia zgodnie z wariantem B. Wariant A 
spowoduje konieczność wycinki ok. 3,5 ha drzew i krzewów, stanowiących siedliska 
zbliżone charakterem do łęgów. Wariant B wymaga wycinki ok. 1,7 ha drzew i krzewów, 
stąd został oceniony korzystniej.  

9. Z uwagi na oddziaływanie na faunę, korzystniej został oceniony wariant B, który wiąże 
się z mniejszym oddziaływaniem w zakresie utraty potencjalnych miejsc gniazdowania 
ptaków – wycinka drzew i krzewów obejmuje tu ok. 1,7 ha, podczas gdy w przypadku 
wariantu A jest to ok. 3,5 ha. Ponadto wariant A przebiega na dłuższym odcinku w 
pobliżu siedlisk płazów, które w przypadku realizacji tego wariantu mogą podlegać 
niekorzystnemu oddziaływaniu w postaci kolizji z pojazdami.  

10. Realizacja każdego z analizowanych wariantów będzie powodowała konflikty 
przyrodnicze spowodowane przebiegiem projektowanej drogi przez siedliska zwierząt 
i lokalne szlaki migracji. W przypadku wariantu A oddziaływanie to będzie silniejsze z 
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uwagi na położenie w pobliżu lasów łęgowych stanowiących lokalny korytarz migracji w 
dolinie Dunajca. Oba warianty przebiegać będą w pobliżu miejsca rozrodu płazów i tym 
samym spowodują przecięcie lokalnych stref migracji bądź miejsc występowania płazów. 
Wariant B w dwóch przypadkach, dla Wariantu A odnotowano trzy takie sytuacje. Żaden 
z analizowanych wariantów nie koliduje ze stanowiskami gatunków roślin i grzybów 
prawnie chronionych.  

11. Pod kątem wpływu na krajobraz oddziaływanie związane z realizacją obu wariantów 
będzie takie samo. Warianty wpisują się w korytarz komunikacyjny, wyznaczony zapisami 
lokalnych dokumentów planistycznych.  

12. Zarówno wariant A, jak i wariant B przebiegają bez kolizji ze strefami ochrony 
konserwatorskiej. Oddziaływanie jest w tym zakresie jednakowe.  

13. Z punktu widzenia emisji odpadów mniej korzystny jest Wariant A, z uwagi na większą 
długość i zużycie materiałów budowlanych.  

14. Warianty A i B będą wymagały wyburzenia pojedynczych elementów istniejącej 
zabudowy. Wariant B jest w tym punkcie mniej korzystny, gdyż wiąże się z koniecznością 
wyburzenia większej ilości budynków na terenie ogródków działkowych.  

W przypadku wariantu A wyburzenia dotyczyć będą ok. 20 budynków na terenie 
ogródków działkowych w rejonie łącznika z ul. Ogrodową a rzeką Dąbrówka Polska. 
Wariant B wymagać będzie wyburzenia około 50 budynków na terenie ogródków 
działkowych. 

Po przeprowadzeniu powyższych analiz, stwierdza się iż mniej konfliktów ze środowiskiem 
społeczno-przyrodniczym będzie wywoływać realizacja przedsięwzięcia według wariantu A, mniej 
korzystnie zaś przedstawia się realizacja wariantu B. Podsumowanie analizy w formie 
tabelarycznej przedstawiono poniżej.  

 
Tabela 1: Analiza oddziaływań i zagrożeń budowy odcinka DW 323 w zestawieniu tabelarycznym (im wyższa 
punktacja tym bardziej niekorzystne oddziaływanie)  

lp Zagrożenie Wariant A Wariant B 

1 Ubytek powierzchni 1 0 

3 Zgodność z prawem lokalnym 1 1 

4 Emisja odpadów 1 0 

5 Aprobata społeczna/wyburzane budynki 1 1 

6 Ochrona konserwatorska 0 0 

7 Propagacja hałasu  0 1 

8 Ubytek powierzchni gleb chronionych  1 0 

9 Ubytek powierzchni zadrzewień i krzewów 1 0 

11 Przejście przez cieki 1 1 

12 Ingerencja w krajobraz 1 1 

13 Rośliny – siedliska cenne  1 0 

14 Zwierzęta – szlaki migracji  1 1 

15 Zwierzęta – siedliska  1 0 
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lp Zagrożenie Wariant A Wariant B 

 Suma 11 6 

Przedsięwzięcie polegające na budowie przedmiotowego odcinka drogi będzie oddziaływać 
na większość elementów środowiska społeczno-przyrodniczego najbliższej okolicy. 
Oddziaływanie na składniki przyrodnicze będzie związane z przekształceniem powierzchni 
terenu i wprowadzeniem nowego elementu do krajobrazu, co pociągnie za sobą niewielkie zmiany 
w układzie cieków, mikroklimacie, szacie roślinnej i zwierzęcej. W zakresie środowiska 
społecznego, nowy odcinek drogi wpłynie na strukturę ruchu samochodowego i dostępność 
terenów położonych w jego sąsiedztwie. Budowa przedsięwzięcia może kolidować z obiektami 
dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w aspekcie archeologii. Analizie poddano również 
oddziaływanie na warunki życia ludzi, w tym klimat akustyczny i stan sanitarny powietrza oraz 
wód.  

Poniżej przedstawiono charakterystykę oddziaływania przedsięwzięcia w wariancie A – 
preferowanym. Wyróżniono poniżej wszystkie przewidywane rodzaje oddziaływania na 
poszczególne elementy środowiska społeczno-przyrodniczego, z uwzględnieniem oddziaływań 
bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, krótko-, średnio-, długoterminowych, stałych 
i chwilowych.  

Dokładny opis oddziaływań dla obu wariantów został przedstawiony w rozdziale 5 
niniejszej dokumentacji.  
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Tabela 2: Zestawienie przewidywanych rodzajów oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko społeczno-przyrodnicze oraz opis środków minimalizujących 
poszczególne oddziaływanie 

element 
środowiska  
społeczno-

przyrodniczego 

opis oddziaływania charakter oddziaływania środki minimalizujące 

powierzchnia ziemi  zajęcie terenu w liniach rozgraniczających  faza realizacji; bezpośrednie, 
stałe,  

- Wszelkie prace budowlane prowadzić mając na uwadze 
oszczędność przestrzeni zajmowanej pod place budowy, bazy 
materiałowe oraz zaplecze technologiczne i socjalne;  
- Tereny składowania materiałów i miejsca postoju maszyn 
budowlanych zabezpieczyć przed przedostaniem się ewentualnych 
zanieczyszczeń do gruntu; ich lokalizacja powinna mieć miejsce poza 
dolinami cieków.  
- Po zakończeniu prac budowlanych teren w sąsiedztwie drogi 
przywrócić do stanu poprzedniego; 
- Zaplecze socjalne wyposażyć w szczelne instalacje sanitarne, 
a wytwarzane ścieki usuwać do oczyszczalni. 
- Zaprojektować rowy trawiaste, które uniemożliwią przedostanie się 
zanieczyszczeń wraz z wodą opadową i roztopową do gruntu. 

zmiany ukształtowania terenu: tworzenie 
wykopów i nasypów dla ukształtowania niwelety 
drogi  

faza realizacji,  
faza likwidacji; bezpośrednie, 
stałe 

zmiany ukształtowania terenu: tworzenie 
tymczasowych nasypów i wykopów dla sieci  

faza realizacji; bezpośrednie, 
krótkoterminowe 

zanieczyszczenie gruntu w przypadku awarii 
urządzeń, instalacji lub maszyn oraz podczas 
składowania materiałów i parkowania maszyn 
budowlanych  

faza realizacji,  
faza likwidacji; bezpośrednie, 
chwilowe 

zanieczyszczenie gruntu substancjami 
pochodzącymi z eksploatacji pojazdów 
i nawierzchni drogi  

faza eksploatacji; pośrednie, 
długoterminowe, chwilowe 

klimat akustyczny  hałas podczas prowadzenia prac budowlanych 
oraz likwidacji drogi; lokalizacja placu budowy 
poza obszarami zabudowy mieszkaniowej  

faza realizacji,  
faza likwidacji;  
bezpośrednie, krótkoterminowe 

- Brak konieczności stosowania ochrony akustycznej na etapie 
budowy i eksploatacji przedsięwzięcia.  

hałas w trakcie eksploatacji drogi, pochodzący od 
poruszających się pojazdów; zasięg maksymalny 
dopuszczalnego hałasu poza obszarami zabudowy 
mieszkaniowej  

faza eksploatacji;  
bezpośrednie, stałe,  

stan sanitarny 
powietrza  

emisja spalin w trakcie eksploatacji maszyn 
budowlanych i środków transportu  

faza realizacji,  
faza likwidacji;  
bezpośrednie, krótkoterminowe, 
chwilowe 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia:  
- Stosowanie gotowych mieszanek przygotowywanych 
w wytwórniach dla ograniczenia pylenia podczas przygotowywania 
spoiwa w miejscu budowy. 
- Na placu budowy należy ograniczyć pylenie np. poprzez zraszanie 
wodą terenu w okresach suszy oraz zabezpieczyć pyliste materiały 
sypkie przed ich rozwiewaniem np. poprzez przykrycie plandekami. 
- Transport materiałów sypkich wywrotkami wyposażonymi 
w opończe ograniczające pylenie. 
- Mycie opon pojazdów wyjeżdżających z budowy. 
- Wyłączanie silników podczas postoju bądź załadunku w celu 

emisja węglowodorów w trakcie układania 
i utwardzania mas bitumicznych  

faza realizacji;  
bezpośrednie, krótkoterminowe, 
chwilowe 

pylenie podczas składowania materiałów 
budowlanych oraz poruszania się pojazdów 
budowy po nieutwardzonej powierzchni placu 
budowy  

faza realizacji,  
faza likwidacji;  
bezpośrednie, krótkoterminowe, 
chwilowe 
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element 
środowiska  
społeczno-

przyrodniczego 

opis oddziaływania charakter oddziaływania środki minimalizujące 

emisja spalin przez silniki pojazdów podczas 
eksploatacji drogi  

faza eksploatacji;  
bezpośrednie, stałe,  

ograniczenia emisji spalin z maszyn budowlanych i samochodów 
ciężarowych. 

jakość wód 
i stosunki wodne  

zanieczyszczenie wód podziemnych 
i powierzchniowych wynikające z eksploatacji 
maszyn budowlanych  

faza realizacji,  
faza likwidacji;  
bezpośrednie, pośrednie, 
krótkoterminowe 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia:  
- Ujęcie ścieków sanitarnych z baz i wykonanie tymczasowych 
urządzeń do ich oczyszczania przed odprowadzeniem do wód 
powierzchniowych lub wywożenie ścieków do oczyszczalni ścieków 
komunalnych.  
- Ujęcie wód deszczowych i gruntowych z odwodnienia wykopów 
oraz pochodzących z mycia opon pojazdów na placu budowy i ich 
mechaniczne podczyszczanie z zawiesiny (piasku, gliny, itp.), 
a następnie wprowadzenie tych wód do cieków powierzchniowych 
w obrębie projektowanej drogi. 
- unikanie lokalizacji baz materiałowo sprzętowych i zapleczy 
socjalnych w dolinach rzek.  
- zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed 
przedostaniem się ścieków, paliw, smarów i substancji 
ropopochodnych, pochodzących z maszyn budowlanych, poprzez 
wyposażenie placu budowy w sorbenty. 
W trakcie prowadzenia prac w korytach cieków należy przestrzegać 
następującej kolejności prac:  
- Oczyszczenie terenu przewidywanego do przerzucenia koryta cieku 
z roślinności i humusu, a następnie zdeponowanie go w celu 
późniejszego wykorzystania.  
- Wybudowanie i umocnienie nowego koryta.  
W trakcie eksploatacji inwestycji:  
- Zaprojektowanie urządzeń oczyszczających spływy powierzchniowe  

emisja ścieków komunalnych wynikających 
z pracy zaplecza socjalnego budowy  

faza realizacji,  
faza likwidacji;  
bezpośrednie, pośrednie, 
krótkoterminowe 

zmiany parametrów przepływu cieków w trakcie 
ich przebudowy  

faza realizacji;  
bezpośrednie, krótkoterminowe 

możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych 
drogą infiltracji w wyniku stałej eksploatacji drogi  

faza eksploatacji;  
bezpośrednie, długoterminowe  

odprowadzenie zanieczyszczonych spływów 
z powierzchni dróg do wód powierzchniowych,  

faza eksploatacji;  
bezpośrednie, chwilowe 

wyciek substancji niebezpiecznych w sytuacjach 
awaryjnych  

faza eksploatacji;  
bezpośrednie, chwilowe 

zmiana poziomów wód podziemnych – obniżenie 
w wyniku odwadniania lub podwyższenie 
w sąsiedztwie zbiorników infiltracyjnych  

faza realizacji;  
pośrednie, krótkoterminowe 

zmniejszenie infiltracji wód opadowych 
i roztopowych na skutek uszczelnienia 
powierzchni jezdni i poboczy  

faza eksploatacji;  
bezpośrednie 

klimat  zmiany w lokalnym bilansie energetycznym 
spowodowane ekspozycją tworzonych zboczy 
nasypów  

faza eksploatacji;  
pośrednie, stałe 

- Doraźne usuwanie śliskości. 

zmiany w pokryciu terenu prowadzące do utraty 
możliwości buforowania gwałtownych zmian 
temperatury podłoża – tworzenie rosy, szronu, 
gołoledzi 

faza eksploatacji;  
pośrednie, stałe 

zmiany w długości zalegania pokrywy śnieżnej – 
zaspy śnieżne 

faza eksploatacji;  
pośrednie, okresowe, stałe 
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element 
środowiska  
społeczno-

przyrodniczego 

opis oddziaływania charakter oddziaływania środki minimalizujące 

przyroda ożywiona  usunięcie zieleni i zniszczenie siedlisk faza realizacji, faza eksploatacji;  
bezpośrednie, stałe 

- Minimalizacja strat zieleni w trakcie wycinki i prac budowlanych: 
usuwanie tylko koniecznych osobników, stosowanie metod ochrony 
pozostających drzew, zgodnie z zapisami w rozdziale 5.6.1.1.  
- Zabezpieczenie przed gatunkami inwazyjnymi poprzez obsiew 
skarp mieszanką traw.  
- Zabezpieczenie placu budowy przed wejściem zwierząt, szczególnie 
płazów zgodnie z zapisami w rozdziale 5.6.2.2.  
- Monitorowanie obecności zwierząt na placu budowy i wynoszenie 
ich poza ogrodzenie placu.  
- Prowadzenie wycinki roślinności poza sezonem lęgowym 
przypadającym od 01 marca do 30 sierpnia.  
- Prowadzenie nadzoru herpetologicznego na odcinkach, gdzie 
stwierdzono obecność płazów, zgodnie z zakresem opisanym w 
rozdziale 5.6.2.1.  
- Zaprojektowanie i wykonanie w przepustach hydrologicznych 
konstrukcji ułatwiających migrację poruszającym się wzdłuż cieków 
zwierzętom.  
- Wykonanie ogrodzeń naprowadzających płazy do przepustów 
ekologicznych. Zaprojektowanie wspomnianych przepustów 
w przybliżonym kilometrażu od 4+500 do 4+800 

ingerencja w siedliska leśne faza realizacji;  
bezpośrednie, stałe  

usunięcie roślinności w dolinach cieków faza realizacji;  
bezpośrednie, krótkoterminowe 

uszkodzenie koron i korzeni drzew w trakcie prac 
budowlanych 

faza realizacji,  
faza likwidacji;  
bezpośrednie, średnioterminowe 

odsłonięcie gleby sprzyjające ekspansji gatunków 
inwazyjnych 

faza realizacji,  
faza likwidacji;  
bezpośrednie, krótkoterminowe 

emisja spalin pochodzących z pojazdów w trakcie 
eksploatacji drogi 

faza eksploatacji; pośrednie, 
stałe, chwilowe 

zanieczyszczenie siedlisk roślinności wodnej 
w przekraczanych ciekach  

faza eksploatacji;  
pośrednie, stałe  

ograniczenie możliwości migracji płazów do 
miejsc rozrodu  

faza realizacji, faza eksploatacji;  
bezpośrednie, stałe 

uwięzienie zwierząt w wykopach, studzienkach 
itp.  

faza realizacji;  
bezpośrednie, chwilowe 

ubytek miejsc żerowania poprzez usunięcie 
roślinności  

faza realizacji, faza eksploatacji;  
bezpośrednie, stałe 

możliwość porzucenia lęgów z powodu hałasu 
i wzmożonej penetracji terenu  

faza realizacji,  
faza likwidacji;  
pośrednie; krótkoterminowe 

fragmentacja populacji płazów faza eksploatacji;  
bezpośrednie, stałe 

krajobraz  zaburzenie istniejącego rolniczego krajobrazu 
kulturowego 

faza eksploatacji;  
bezpośrednie; długoterminowe 

- Dobór kolorystyki obiektu dostosowany do otoczenia.  
- Nasadzenia roślinności maskującej.  

wprowadzenie nowych, wyrazistych form terenu faza eksploatacji;  
bezpośrednie, stałe 

dobra materialne 
i dziedzictwo 
kulturowe  

kolizja z potencjalnymi stanowiskami 
archeologicznymi 

faza realizacji;  
bezpośrednie, stałe 

- Przeprowadzenie wyprzedzających lub towarzyszących inwestycji 
prac archeologicznych  
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9. OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA  

Obszar ograniczonego użytkowania wyznacza się dla obszarów chronionych zapisami 
planu zagospodarowania przestrzennego, czyli obiektów mieszkaniowych, zlokalizowanych na 
terenach przewidzianych w planie miejscowym jako obszary zabudowy mieszkaniowej. Dla 
terenów nieobjętych planem zagospodarowania przestrzennego, w obrębie, których 
zlokalizowane są obiekty chronione przed hałasem właściwe organy dokonują oceny terenów 
(art. 115 ust. 2 Prawa ochrony środowiska) na podstawie faktycznego zagospodarowania 
i wykorzystania tego i sąsiednich terenów.  

Z uwagi na brak przekroczeń standardów środowiska wzdłuż projektowanej drogi, nie 
przewiduje się, zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy „Prawo ochrony środowiska”, konieczności 
utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 
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10. GOSPODARKA ODPADAMI  

Na każdym z etapów funkcjonowania przedsięwzięcia, zarówno w fazie budowy, jak 
i eksploatacji projektowanej drogi będą wytwarzane odpady.  

Na pierwszym etapie będą one związane z prowadzeniem prac budowlanych – zasadniczą 
grupą odpadów, stanowiąca zdecydowaną większość pod względem objętościowym i wagowym 
stanowić będą materiały budowlane oraz humus, gleba i urobek powstały w trakcie 
przygotowania powierzchni terenu pod inwestycję.  

Na etapie eksploatacji ilość powstających odpadów będzie mniejsza, lecz powtarzająca się 
w ciągu roku, przez cały czas użytkowania drogi. Odpady będą związane z pracami 
konserwacyjnymi i remontowymi jak również utrzymaniem drogi. Część odpadów będzie 
związana z użytkowaniem pojazdów na drodze. Powstaną zarówno w trakcie normalnego 
użytkowania jak i sytuacji awaryjnych, w tym również z udziałem pojazdów przewożących 
substancje niebezpieczne.  

10.1. FAZA REALIZACJI  

Etap budowy będzie powodował wytworzenie odpadów związanych z eksploatacją maszyn 
i urządzeń budowlanych. Ponadto, do odpadów należeć będą resztki niewykorzystanych 
materiałów oraz odpady komunalne z placu budowy i odpady powstałe po likwidacji zapleczy 
budowy a na etapie przygotowawczym również odpady z wyburzeń budynków.  

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach wytwórcą odpadów jest każdy, którego działalność 
lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów. Wykonawca prac budowlanych, jako wytwórca 
odpadów jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących przy 
gospodarowaniu odpadami. Odpady powstające w wyniku prac rozbiórkowych i budowlanych 
powinny być ewidencjonowane przy wykorzystaniu wzorów dokumentów (kart ewidencji 
i przekazania odpadu) określonych w rozporządzeniu w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Doświadczenia Autorów Raportu wyniesione 
z prac podczas prowadzenia nadzoru przyrodniczego wskazują na częsty brak regulacji głównie w 
zakresie przekazania oraz składowania humusu oraz gruzu z rozbiórki na terenach prywatnych, 
wskutek czego dochodzi do zmian ukształtowania terenu powodujących zmiany stosunków 
wodnych (zasypywanie rowów, cieków, zbiorników itp). Stąd też wskazuje się na potrzebę 
regulacji tej kwestii przed rozpoczęciem robót polegających na zdjęciu warstwy humusu 
i rozbiórce koniecznych odcinków drogowych.  

Zgodnie z ustawą o odpadach zasadą prawidłowej gospodarki odpadami jest ich 
ograniczanie u źródła ich powstania lub minimalizacja ich ilości, usuwanie z miejsc powstawania 
oraz wykorzystywanie lub unieszkodliwianie odpadów w sposób zapewniający ochronę zdrowia 
i życia ludzi oraz ochronę środowiska.  

Zestawienie i szacunkowa ilość odpadów powstających podczas realizacji przedsięwzięcia 
drogowego znajduje się w Tabeli 20.  

10.2. FAZA EKSPLOATACJI  

Projektowana droga w fazie eksploatacji (po wybudowaniu) nie wymaga wykorzystania 
surowców. Wyjątkiem będzie bieżąca konserwacja obiektu, polegająca na uzupełnianiu ubytków 
powstałych w trakcie eksploatacji.  

Podczas eksploatacji wytwarzane będą odpady, związane głównie z użytkowaniem 
pojazdów, poruszających się przedmiotową drogą. Ponadto, do odpadów powstających w trakcie 
eksploatacji należą środki do usuwania śliskości, odpady komunalne oraz odpady powstałe 
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w wyniku wypadków i kolizji, w tym również z udziałem samochodów przewożących substancje 
niebezpieczne. Z uwagi na zbliżoną długość odcinków drogowych we wszystkich wariantach oraz 
podobną prognozę ruchową dotyczącą tych odcinków, przyjęto, że eksploatacja projektowanej 
drogi w każdym z wariantów będzie generować podobną ilość odpadów w wartościach 
szacunkowych.  

Za usuwanie odpadów w trakcie eksploatacji drogi odpowiedzialny jest podmiot 
zarządzający drogą poprzez wyznaczone przez niego służby. W przypadku sytuacji awaryjnych, 
gdy istnieje ryzyko zanieczyszczenia środowiska substancjami niebezpiecznymi, neutralizacją 
i usunięciem ich zajmują się wyspecjalizowane jednostki Państwowej Straży Pożarnej.  

Zestawienie i szacunkowa ilość odpadów powstających podczas eksploatacji 
przedsięwzięcia drogowego znajduje się w Tabeli 21. 

10.3. FAZA LIKWIDACJI  

Poniżej przedstawiono prognozowane ilości odpadów powstających na etapie likwidacji 
przedsięwzięcia. Przyjęto, iż w trakcie rozbiórki obiektu powstanie ilość odpadów równa bądź 
zbliżona do ilości surowców zużytych do konstrukcji projektowanej drogi. Wskazano również na 
sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż 
informacje te stanowią daleko wybiegającą w przyszłość prognozę i rzeczywisty sposób 
zagospodarowania odpadów może się różnić od wskazanego w tekście. Podobnie też wskazana 
ilość i rodzaj odpadów mogą ulec zmianie, z uwagi na możliwość rozbudowy drogi w przyszłości 
oraz wykorzystania innych materiałów, niż używane obecnie.  

Zestawienie i szacunkowa ilość odpadów powstających podczas ewentualnego etapu 
likwidacji przedsięwzięcia drogowego znajduje się w Tabeli 22. 
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Tabela 20: Zestawienie rodzajów odpadów w poszczególnych grupach powstających przy budowie analizowanego odcinka drogi wojewódzkiej DW 323 oraz szacunkowe ilości 
odpadów i sposób postępowania z nimi 

Kod klasyfikacji Sposób magazynowania odpadów Sposób postępowania z odpadami 
Ilość [Mg] 
wg war. A 

Ilość [Mg] 
wg war. B 

8 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, 
klejów, szczeliw i farb drukarskich 

8 01 11 – Odpady farb i lakierów 
zawierających rozpuszczalniki organiczne 
lub inne substancje niebezpieczne 

Magazynowanie w zadaszonych kontenerach na 
placach budowy w wydzielonym miejscu. 

Przekazywanie specjalistycznym firmom celem 
unieszkodliwienia. 

0,4 0,4 

8 01 12 – Odpady farb i lakierów inne niż 
wymienione w 08 01 11 

Na placach budowy w uporządkowany sposób Ponowne wykorzystanie w procesie budowy 
dróg bądź wywóz na składowisko odpadów 
komunalnych 

0,2 0,2 

13  Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,12 i 19) 

13 02 – Odpadowe oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 

Magazynowanie w zadaszonych kontenerach na 
placach budowy w wydzielonym miejscu. 

Przekazywanie specjalistycznym firmom celem 
unieszkodliwienia. 

0,3 0,3 

15  Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

15 01 – Odpady opakowaniowe 
(włącznie z selektywnie gromadzonymi 
komunalnymi odpadami 
opakowaniowymi) 

Magazynowanie w zadaszonych kontenerach na 
placach budowy w wydzielonym miejscu. 

Wywóz na składowisko odpadów 
komunalnych. 

1,4 1,4 

15 02 – Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 

Magazynowanie w zadaszonych kontenerach na 
placach budowy w wydzielonym miejscu. 

Przekazywanie specjalistycznym firmom celem 
unieszkodliwienia. 

0,4 0,4 

17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę ziemię 

z terenów zanieczyszczonych) 

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i remontów  

Na placach budowy w uporządkowany sposób Ponowne wykorzystanie w procesie budowy 
dróg bądź przekazanie firmom zajmującym się 
odzyskiem. 

55 450 

17 02 01 - Drewno  Magazynowanie w kontenerach na placach budowy 
w wydzielonym miejscu 

Przekazanie firmom zajmującym się odzyskiem  120 80 

17 02 03 – Tworzywa sztuczne  Magazynowanie odpadów: drobnych w kontenerach, 
większych luzem na placu budowy w wydzielonym 
miejscu 

Przekazanie firmom zajmującym się odzyskiem.  75 75 

17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony 
w 17 03 01 

Na placach budowy w uporządkowany sposób Ponowne wykorzystanie w procesie budowy 
dróg.  

1750 1500 
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Kod klasyfikacji Sposób magazynowania odpadów Sposób postępowania z odpadami 
Ilość [Mg] 
wg war. A 

Ilość [Mg] 
wg war. B 

17 04 02 – aluminium  
17 04 05 – żelazo i stal 
17 04 07 – mieszaniny metali 
17 04 11 – kable inne niż wymienione 
w 17 04 10 

Magazynowanie posegregowanych odpadów: 
drobnych metali w pojemnikach, większych luzem na 
placu budowy 

Ponowne wykorzystanie bądź przekazanie 
firmom zajmującym się odzyskiem.  

25 120 

17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym 
kamienie, inne niż wymienione w 17 05 
03 
 

Czasowe składowisko na terenie prowadzenia prac, 
z możliwością ponownego wykorzystania podczas 
zagospodarowania zielenią.  

Wykorzystanie w procesie budowy – 
formowanie nasypów, skarp itp.; nadmiar 
usuwany na składowisko. Możliwość 
przekazania zainteresowanym odbiorcom 
prywatnym.  

120 000 85 000 

17 05 03* – Gleba i ziemia, w tym 
kamienie, zawierające substancje 
niebezpieczne (np. PCB)  
17 05 05* – Urobek z pogłębiania 
zawierający lub zanieczyszczony 
substancjami niebezpiecznymi 

Magazynowanie w zadaszonych kontenerach na 
placach budowy w wydzielonym miejscu 

Przekazywanie specjalistycznym firmom celem 
unieszkodliwienia. 

Brak danych 
 
 

Brak danych 
 
 

17 06 05** - materiały konstrukcyjne 
zawierające azbest 

Czasowe magazynowanie na terenie prowadzenia 
prac rozbiórkowych, w miejscach do tego celu 
wydzielonych i oznakowanych, w sposób bezpieczny 
dla środowiska. 

Przekazywanie specjalistycznym firmom celem 
unieszkodliwienia. 

Brak danych 
 
 

Brak danych 
 
 

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 03 

Na placach budowy w uporządkowany sposób. Wykorzystanie w procesie budowy – 
formowanie nasypów, skarp itp.; nadmiar 
usuwany na składowisko.  
Możliwość przekazania zainteresowanym 
odbiorcom prywatnym.  

1 300 1 050 

20 03 01*** – Niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne  
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic 
i placów  

Zmieszane odpady magazynowane będą 
w przeznaczonych do tego celu kontenerach na 
placach budowy, w miejscu do tego dostosowanym. 

Przekazywanie firmom zajmującym się obsługą 
specjalistycznych kontenerów.  

Brak danych 
 
 

Brak danych 
 
 

** na chwilę obecną nie ma możliwości oszacowania ilości odpadów zawierających substancje niebezpieczne, określenie ilości tych odpadów możliwe będzie w momencie prowadzenia prac 
budowlanych,  

** aktualnie nie ma możliwości oszacowania ilości odpadów zawierających azbest, określenie ilości tych odpadów możliwe będzie w momencie prowadzenia prac budowlanych, na chwilę obecną nie 
można określić czy np. stare słupy energetyczne nie są zbudowane z materiałów zawierających azbest, 

*** powstała na etapie budowy ilość odpadów komunalnych zależała będzie od okresu trwania budowy oraz ilości pracowników zatrudnionych na budowie, ilość odpadów z czyszczenia ulic i placów 
zależała będzie od ilości baz materiałowych, sprzętowych itp. 
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Tabela 3: Rodzaje odpadów przewidziane do wytworzenia w trakcie eksploatacji analizowanej inwestycji wraz ze sposobem postępowania z nimi 

Kod klasyfikacji Sposób postępowania z odpadami 
Ilość 

[Mg/rok] 
wg war. A 

Ilość 
[Mg/rok] 
wg war. B 

8 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów,  
szczeliw i farb drukarskich 

8 01 11 – Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

Przekazywanie specjalistycznym firmom celem unieszkodliwienia. 0,05 0,05 

8 01 12 – Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 Ponowne wykorzystanie w procesie budowy dróg bądź wywóz na składowisko 
odpadów komunalnych 

0,2 0,2 

13 – Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,12 i 19) 

13 02 – Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe Przekazywanie specjalistycznym firmom celem unieszkodliwienia. 0,6 0,6 

13 05 – Odpady z odwadniania olejów w separatorach Przekazywanie specjalistycznym firmom celem unieszkodliwienia. 1 1 

14 – Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) 

14 06 03 – Inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny Przekazywanie specjalistycznym firmom celem unieszkodliwienia. 0,006 0,006 

15 – Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

15 01 – Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 
gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

Wywóz na składowisko odpadów komunalnych. 0,2 0,2 

15 02 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 
i ubrania ochronne 

Przekazywanie specjalistycznym firmom celem unieszkodliwienia. 0,006 0,006 

16 – Odpady nieujęte w innych grupach 

16 01 - Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów  
(z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) 

16 01 03 – Zużyte opony Przekazanie firmom zajmującym się odzyskiem  0,4 0,4 

16 01 17 – Metale żelazne Przekazanie firmom zajmującym się odzyskiem  1 1 

16 01 19 – Tworzywa sztuczne Przekazanie firmom zajmującym się odzyskiem  0,4 0,4 

16 01 20 – Szkło  Przekazanie firmom zajmującym się odzyskiem  0,15 0,15 

 
 

   

16 02 – Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

16 02 13 – Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 
inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

Przekazywanie specjalistycznym firmom celem unieszkodliwienia. 0,006 0,006 

17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej  
(włączając glebę ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

17 01 - Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 
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Kod klasyfikacji Sposób postępowania z odpadami 
Ilość 

[Mg/rok] 
wg war. A 

Ilość 
[Mg/rok] 
wg war. B 

17 01 81 – Odpady z remontów i przebudowy dróg Ponowne wykorzystanie w procesie budowy dróg bądź przekazanie firmom 
zajmującym się odzyskiem. 

0,06 0,06 

17 01 82 – Inne niewymienione odpady Ponowne wykorzystanie w procesie budowy dróg bądź wywóz na składowisko 
odpadów komunalnych 

0,075 0,075 

17 03 – Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 

17 03 01 – Asfalt zawierający smołę Ponowne wykorzystanie w procesie budowy dróg lub przekazywanie 
specjalistycznym firmom celem unieszkodliwienia.  

0,03 0,03 

17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 Ponowne wykorzystanie w procesie budowy dróg.  0,075 0,075 

17 04 – Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 04 05 – żelazo i stal 
17 04 07 – mieszaniny metali 

Ponowne wykorzystanie bądź przekazanie firmom zajmującym się odzyskiem.  1,2 1,2 

17 05 – Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 

17 05 03 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 
niebezpieczne (np. PCB)  

Ponowne wykorzystanie w procesie budowy dróg lub przekazywanie 
specjalistycznym firmom celem unieszkodliwienia.  

0,6 0,6 

17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione 
w 17 05 03 

Ponowne wykorzystanie w procesie budowy dróg bądź wywóz na składowisko 
odpadów komunalnych 

0,15 0,15 

19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 

19 08 – Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach 

19 08 02 – Zawartość piaskowników Wywóz na składowisko odpadów komunalnych. 0,07 0,07 

19 08 10 – Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne 

niż wymienione w 19 08 09  

Przekazywanie specjalistycznym firmom celem unieszkodliwienia. 0,02 0,02 

19 08 99 – Inne niewymienione odpady  0,02  0,02 

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  Wywóz na składowisko odpadów komunalnych. 0,04 0,04 

20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów Wywóz na składowisko odpadów komunalnych. 0,07 0,07 

20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione w innych 
podgrupach 

Wywóz na składowisko odpadów komunalnych. 0,3 0,3 
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Tabela 4: Zestawienie odpadów przewidzianych na etapie likwidacji przedsięwzięcia, oraz sposoby postępowania z nimi 

Kod klasyfikacji Sposób postępowania z odpadami 
Ilość [Mg] 
wg war. A 

Ilość [Mg] 
wg war. B 

13  Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,12 i 19) 

13 02 – Odpadowe oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 

Przekazywanie specjalistycznym firmom celem unieszkodliwienia. 0,3 0,3 

15  Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 

15 02 – Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 

Przekazywanie specjalistycznym firmom celem unieszkodliwienia. 0,2 0,2 

17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej  

(włączając glebę ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i remontów  

Wykorzystanie w trakcie niwelacji, bądź przekazanie podmiotom zajmującym się odzyskiem. 11 000 11 000 

17 02 03 – Tworzywa sztuczne  Przekazanie podmiotom zajmującym się odzyskiem.  35 35 

17 03 02 – Asfalt inny niż wymieniony 
w 17 03 01 

Przekazanie podmiotom zajmującym się odzyskiem.  3 750  3 750  

17 04 02 – aluminium  
17 04 05 – żelazo i stal 
17 04 07 – mieszaniny metali 
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 
04 10 

Przekazanie podmiotom zajmującym się odzyskiem.  106 200  106 200 

17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, 
inne niż wymienione w 17 05 03 

Wykorzystanie w trakcie niwelacji.  72 800 72 800 

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 03 

Wykorzystanie w trakcie niwelacji; nadmiar usuwany na składowisko.  
Możliwość przekazania zainteresowanym odbiorcom prywatnym.  

600 600 

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne  

Przekazywanie firmom zajmującym się obsługą specjalistycznych kontenerów.  Brak danych Brak danych 
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11. WARUNKI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  

11.1. WYTYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

W celu właściwego zabezpieczenia środowiska przyrodniczego oraz społecznego, należy 
podjąć odpowiednie działania minimalizujące wskazane w niniejszym Raporcie. Poniżej 
zestawiono działania, które należy uwzględnić w Projekcie budowlanym oraz w instrukcjach dla 
Wykonawców.  

W zakresie oddziaływania na powierzchnię ziemi:  

 Zaprojektować odpowiednie urządzenia oczyszczające w postaci rowów trawiastych, 
separatorów, osadników i zbiorników retencyjno - oczyszczających które uniemożliwią 
przedostanie się zanieczyszczeń wraz z wodą opadową i roztopową do gruntu; 

 Wszelkie prace budowlane prowadzić mając na uwadze oszczędność przestrzeni zajmowanej 
pod place budowy, bazy materiałowe oraz zaplecze technologiczne i socjalne;  

 Tereny składowania materiałów i miejsca postoju maszyn budowlanych zabezpieczyć przed 
przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu; ich lokalizacja powinna mieć 
miejsce poza dolinami cieków i poza obszarami ujęć wód podziemnych;  

 Po zakończeniu prac budowlanych teren w sąsiedztwie drogi przywrócić do stanu 
poprzedniego; 

 Zaplecze socjalne wyposażyć w szczelne instalacje sanitarne, a wytwarzane ścieki usuwać do 
oczyszczalni 

W zakresie klimatu akustycznego:  

 Prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej 

W zakresie oddziaływania na stan sanitarny powietrza:  

 Stosowanie gotowych mieszanek przygotowywanych w wytwórniach dla ograniczenia pylenia 
podczas przygotowywania spoiwa w miejscu budowy. 

 Na placu budowy należy ograniczyć pylenie np. poprzez zraszanie wodą terenu w okresach 
suszy oraz zabezpieczyć pyliste materiały sypkie przed ich rozwiewaniem np. poprzez 
przykrycie plandekami. 

 Transport materiałów sypkich wywrotkami wyposażonymi w opończe ograniczające pylenie. 

 Mycie opon pojazdów wyjeżdżających z budowy. 

 Wyłączanie silników podczas postoju bądź załadunku w celu ograniczenia emisji spalin 
z maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych 

W zakresie oddziaływania na wodę:  

 Oczyszczanie ścieków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 
2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz. 
U. Nr 137, poz.984 ze zmianami] tak, aby na odpływie zawartość zawiesin ogólnych nie była 
większa niż 100 mg/l a węglowodorów ropopochodnych 15 mg/l, 

 Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” (Dz. U. 2012 poz.145) 
w przypadku odprowadzania spływów opadowych do wód lub do ziemi należy dla 
projektowanego systemu odwodnienia uzyskać pozwolenia wodnoprawne – art. 122 ust. 1 
punkt 1 lub 3 ustawy.  
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 Ujęcie ścieków sanitarnych z baz i wykonanie tymczasowych urządzeń do ich oczyszczania 
przed odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub wywożenie ścieków do oczyszczalni 
ścieków komunalnych, 

 Ujęcie wód deszczowych i gruntowych z odwodnienia wykopów oraz pochodzących z 
procesu mycia opon pojazdów na placu budowy i ich mechaniczne podczyszczanie 
z zawiesiny (piasku, gliny, itp.), a następnie wprowadzenie tych wód do cieków 
powierzchniowych w obrębie projektowanej drogi. 

 W celu uniknięcia niekorzystnego oddziaływania na stosunki wodne w trakcie prowadzenia 
ewentualnych prac w korytach niewielkich cieków i rowów melioracyjnych należy 
przestrzegać następującej kolejności prac:  

 Oczyszczenie terenu przewidywanego do przerzucenia koryta cieku z roślinności 
i humusu, a następnie zdeponowanie go w celu późniejszego wykorzystania, 

 Wybudowanie i umocnienie nowego koryta,  

 Przekierowanie wód istniejącego cieku do projektowanego, 

 Osuszenie starego koryta cieku, 

 Rozbiórka umocnień i likwidacja istniejącego koryta.  

 Unikanie lokalizacji baz materiałowo sprzętowych i zapleczy socjalnych w dolinach rzek oraz 
w sąsiedztwie ujęć wód podziemnych;  

 Zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed przedostaniem się ścieków, paliw, 
smarów i substancji ropopochodnych, pochodzących z maszyn budowlanych, poprzez 
wyposażenie w sorbenty;  

W zakresie oddziaływania na klimat:  

 Wykonanie nasadzeń ochronnych bądź stosowanie na etapie eksploatacji ogrodzeń 
sezonowych na terenach otwartych.  

 Konieczność doraźnego usuwania śliskości. 

W zakresie oddziaływania na przyrodę ożywioną:  

 Opracowanie planu wycinki;  

 Zabezpieczenie drzew i krzewów pozostających na placu budowy przed uszkodzeniem;  

 Pokrycie humusem odsłoniętych powierzchni ziemi bezpośrednio po zakończeniu prac 
budowlanych;  

 Wykonanie urządzeń oczyszczających spływy z powierzchni dróg przed wprowadzeniem ich 
do odbiorników;  

 Usunięcie zieleni, zarówno w postaci drzew i krzewów, jak roślinności zielnej, przeprowadzić 
poza okresem lęgowym, przypadającym od 01 marca do 30 sierpnia;  

 Ogrodzenie placu budowy przed wejściem płazów na odcinku: km 4+450 ÷ 4+900; zakres 
ogrodzenia uzgodnić z pracownikami nadzoru przyrodniczego;  

 Zapewnienie obecności nadzoru przyrodniczego podczas prac realizacyjnych;  

 Wykonanie stałych zabezpieczeń przed wejściem płazów na jezdnię w rejonach ich 
występowania, czyli na odcinkach: km 3+300 ÷ 4+000 oraz 4+450 ÷ 4+900;  
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 Przystosowanie do celów migracji zwierząt mostu na Popradzie poprzez zapewnienie stref 
dostępnych dla zwierząt po obu stronach koryta cieku o min. szerokości 6,5 m oraz 
wysokości min. 3,5 m oraz wykonanie oświetlenia kierunkowego;  

 Wykonanie zespołu trzech przepustów dla płazów na odcinku 4+500 ÷ 4+800, w tym 
jednego zintegrowanego i trzech suchych.  

W zakresie oddziaływania na dziedzictwo kulturowe:  

 Przeprowadzenie prac archeologicznych towarzyszących inwestycji lub wyprzedzających 
inwestycję.  

11.2. UZGODNIENIA PRZED UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ  

Zgodnie z przepisami ustawy „Prawo ochrony środowiska”, „Prawo wodne”, ustawy 
o odpadach oraz innych ustaw przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Inwestor winien 
uzyskać następujące pozwolenia oraz dokonać następujących uzgodnień: 

 Pozwolenia wodnoprawne na  

 wykonywanie urządzeń wodnych w postaci przepustów na ciekach,  

 odprowadzenie spływów z dróg za pomocą rowów trawiastych do gruntu. 

 Uzgodnienia warunków geologiczno-inżynierskich i warunków hydrogeologicznych;  

Na etapie opracowania projektu budowlanego wymagane jest sporządzenie dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 3 
października 2005 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać 
dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska [Dz. U. nr 201, poz.1673]; 
opracowanie to należy poprzedzić wykonaniem projektu prac geologicznych, zgodnie 
z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 roku 
w sprawie projektów prac geologicznych [Dz. U. nr 153, poz.1777]; 

Przed wejściem na teren budowy Wykonawca powinien posiadać uregulowany sposób 
postępowania z odpadami, wytwarzanymi na etapie prowadzenia prac budowlanych.  

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy uzyskać zezwolenia wynikających 
z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w sprawie odstępstwa od zakazów 
w odniesieniu do gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową oraz zezwolenie na usunięcie 
drzew i krzewów (art. art. 56 83 ustaw ustawy o ochronie przyrody). 

 WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE  

Na etapie eksploatacji inwestycji należy prowadzić: 

 Systematyczne usuwanie osadów z rowów trawiastych oczyszczających spływy opadowe, 

 Staranne utrzymywanie rowów przydrożnych, 

 Kontrola stanu technicznego przepustów dla płazów – usuwanie zaśmieceń, uzupełnianie 
podkładu mineralnego, kontrola naprowadzeń dla płazów itp.; 

 Stała pielęgnacja zieleni, w przypadku jej ubytków – uzupełnianie; 

11.3. ANALIZA POREALIZACYJNA I MONITORING  

W okresie po 12 miesiącach od przekazania przedsięwzięcia do użytkowania wskazane jest 
wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie weryfikacji stanu akustycznego środowiska 
i podjęcia ewentualnych działań naprawczych, zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. Nr 
199, poz. 1227 z późn. zm.]. 

W celu skontrolowania poziomu emisji hałasu od drogi na etapie analizy porealizacyjnej 
proponuje się lokalizację punktów pomiarowych dla poszczególnych wariantów: 

dla wariantu A: 

 1 – km 0+000, strona prawa, ul. Okrzei 18 

 2 – km 0+000, strona lewa, ul. Węgierska 68 

 3 – km 0+280, strona prawa, ul. Podmłynie 21 
dla wariantu B: 

 1 – km 0+000, strona prawa, ul. Okrzei 18 

 2 – km 0+000, strona lewa, ul. Węgierska 71 

 3 – km 0+700, strona lewa, ul. Podmłynie 4 

 4 – km 0+800, strona lewa, ekran E2 ul. Podmłynie 1 

 5 – km 1+200, strona lewa ekran E1 
Lokalizacja proponowanych punktów pomiarowych przedstawiona została na mapach 
oddziaływania na środowisko. 

Lokalizacja punktów monitoringu hałasu do analizy porealizacyjnej zostały przedstawione 
na załącznikach mapowych. Badania hałasu należy wykonać metodą bezpośrednią pomiarów 
ciągłych, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii 
przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem [Dz. U. Nr 
140, poz.824]. 
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