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1.     WSTĘP 
1.1. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest uzupełnienie braków w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, 
wykazanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Ponadto, zmianie uległy 
niektóre uwarunkowania i przebieg planowanej trasy, co również stanowi przedmiot niniejszego 
opracowania. 

 
Kolejne punkty niniejszego opracowania stanowią uzupełniania odpowiadające tym 

samym punktom w pierwotnym raporcie. Z tego powodu numeracja rozdziałów i podrozdziałów 
odpowiada tej z pierwotnego raportu, co skutkuje nieciągłością numeracji w przypadku braku 
konieczności uzupełnienia danego rozdziału lub podrozdziału. Przywołane w dalszej części 
opracowania numery stron odpowiadają numeracji stron w pierwotnym raporcie.   

Opracowanie przyrodnicze, z uwagi na duży zakres uzupełnienia, w tym podstawowych 
elementów, jak metodologii badań, stanowi odrębny załącznik. 

 Przebieg analizowanych wariantów pozostał bez zmian za wyjątkiem przebiegu trasy w 
sąsiedztwie węzła Batowice. W tamtej lokalizacji powstała hala produkcyjna (działka nr 272/2, 
120617_2.0005 Batowice). Wariant 1 przebiegu Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) został 
zmieniony na odcinku od km:9+823 do km:11+498, tak by nie kolidował z nowopowstałym 
obiektem, przesuwając przebieg POK w stronę północną. Wariant 3 pozostał bez zmian ze 
względu na brak geometrycznej możliwości przeprowadzenia trasy o większym kącie zwrotu, 
dlatego przebieg POK przez Batowice stanowi element różnicujący oba warianty przy analizie. 

 
Na potrzeby niniejszego opracowania zaktualizowane zostały podkłady mapowe. Pełna 

aktualizacja została wykonana na zakresie, na którym zaprojektowano zmianę przebiegu 
wariantu 1, natomiast na pozostałym obszarze mapa została zaktualizowana o zmiany zabudowy 
analizowanego obszaru.  

 
 
1.2. Podstawy formalno – prawne opracowania 
 
1.2.2. Podstawy prawne 
 

Niniejszy dokument został sporządzony w oparciu o następujące akty prawne: 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. 2013 

nr 0 poz. 1232 z późn. zm.); 
2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity - Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1235 z późn. zm.);  

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.2013 nr 0 poz. 21 z późn. zm.); 
4. Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 

627); 
5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity - Dz.U. 2015 poz. 469); 
6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity –Dz.U. 

2015 poz. 196); 
7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                       

(Dz.U. 2014 poz. 1446 z późn. zm); 
8. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1031); 
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10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87) 

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

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity - Dz.U. 2014 poz. 112); 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.); 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 
jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2014 poz. 1482); 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji 
stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części 
wód powierzchniowych (Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1549); 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i sposobu 
oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. nr 143 poz. 896); 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800); 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923); 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 
Natura 2000 (tekst jednolity - Dz.U. 2014 poz. 1713); 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. Nr 25 poz. 133 z późn. zm.); 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409); 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014 poz. 1348); 

23. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.); 

24. 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.);  

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 
organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 
(Dz. U. Nr 75, poz. 527 z późn. zm.); 

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w 
których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia 
(Dz.U. Nr 130 poz. 881); 

27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg 
ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334 z późn. zm.); 

28. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 227 
poz. 1367 z późn. zm.); 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity - Dz.U. 
2015 poz. 305); 
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30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 
poz. 640); 

31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania 
takich wyrobów (Dz.U. Nr 216 poz. 1824); 

32. Rozporządzenie Nr 82/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2006r. w 
sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie (Dz. U. Nr 654, poz. 3998). 

33. Rozporządzenie Nr 84/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2006r. w 
sprawie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Nr 655, poz. 4000). 
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2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

DROGOWEGO 
2.1. Lokalizacja przedsięwzięcia  

Stronę nr 9, nagłówek „Wariant I” uzupełnia się o następujące informacje: 
 
W wariancie I zmieniony zostaje przebieg obwodnicy na odcinku od km:9+823 do 

km:11+498. W miejscu dwóch odcinków prostych i jednego łuku poziomego wprowadza się 
jeden odcinek prosty styczny do łuków w początkowym i końcowym punkcie zmienianego 
przebiegu trasy. Długość trasy pozostaje bez zmian. 

 
 
2.2.Charakterystyka projektowanej północnej obwodnicy Krakowa  
 
2.2.1. Stan projektowany 

Stronę nr 10,ostatni akapit oraz stronę nr 11 pierwszy akapit zmienia się na następujące 
poprawione o uszczegółowionej treści: 

 
Podstawowe parametry projektowanej drogi 

Projektowana trasa będzie posiadała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wg dwóch 
rozpatrywanych wariantów. Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających na odcinkach 
międzywęzłowymi wynosić będzie 60 - 70 m. Odległość pomiędzy skrzyżowaniami powinna 
wynosić min. 3000 m (wyjątkowo 1500m). Prędkość projektowa Vp =100 km/h poza terenem 
zabudowy i Vp = 80km/h w terenie zabudowanym. Prędkość miarodajna: Vm= 100 km/h na 
terenie zabudowy i Vm = 110 km/h poza terenem zabudowanym.  
 

W przekroju poprzecznym obwodnica, wg dwóch rozpatrywanych wariantów, będzie 
posiadać: pas dzielący o szerokości 4m. Przy krawędziach wewnętrznych pasa dzielącego 
projektuje się opaski o szerokości 0.5m każda. Jezdnie będą posiadać 3 pasy ruchu o szerokości 
3.5m każdy, pasy awaryjne o szerokości 2.5 m i poboczne gruntowe o szerokości 2.0m. Planuje 
się wykonać drogi zbiorcze o szerokości 7.0 m wraz z poboczami ziemnymi. 

Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym: 2% 
Min. łuk poziomy przy przechyłce 2% - 2500m 
Min. łuk poziomy przy przechyłce 6% - 600m 
Min. łuk pionowy wypukły/wklęsły 3500/2000 m dla Vp = 80 km/h 
Min. łuk pionowy wypukły/wklęsły 7000/3000 m dla Vp = 100 km/h 
Max spadek podłużny 6% dla Vp = 80 km/h 
Max spadek podłużny 5% dla Vp = 100 km/h 
Min. skrajnia pionowa drogi 4,70 m 

 
Węzły drogowe  
 Węzły zaprojektowano jako częściowo bezkolizyjne typu WB, na których występuje 
przecięcia torów jazdy niektórych relacji na jednej z dróg. W ramach węzła funkcjonuje 
wówczas na tej drodze skrzyżowanie lub zespół skrzyżowań, jednak relacje o dominujących 
natężeniach są prowadzone bezkolizyjnie. Oznacza to, że obwodnica przecina w innym poziomie 
(najczęściej w poziomie -1) inną drogę niższej kategorii. Połączenie z i na obwodnicę wykonane 
jest poprzez łącznice, dzięki którym brak jest przecinania torów jazdy na obwodnicy, a na drodze 
niższej kategorii zaprojektowano jedno lub zespół skrzyżowań. 
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Drogi innej kategorii 
 Budowa obwodnicy wymaga budowy i przebudowy dróg klasy Z, L i D. Prędkości 
projektowe tych dróg wynoszą 30 – 50 km/h. Pasy ruchu projektuje się szerokości 3,5 – 3,0 m. 
Pasy ruchu zostaną poszerzone na łukach poziomych o wartość 40/R na drogach klasy Z i 30/R 
na drogach klasy L i D. 

Min. łuk poziomy przy przechyłce 5% - 30 m dla Vp = 30 km/h 
Min. łuk poziomy przy przechyłce 5% - 80 m dla Vp = 50 km/h 
Min. łuk pionowy wypukły/wklęsły 300/300 m dla Vp = 30 km/h 
Min. łuk pionowy wypukły/wklęsły 1500/1500 m dla Vp = 50 km/h 
Max spadek podłużny 12% dla Vp = 30 km/h 
Max spadek podłużny 9% dla Vp = 50 km/h 
Min. skrajnia pionowa drogi 4,60 m na drodze klasy Z 
Min. skrajnia pionowa drogi 4,50 m na drodze klasy D i L 
 

Technologia robót drogowych 
Roboty drogowe wykonane zostaną po zakończeniu robót sieciowych oraz wykonaniu 

obiektów inżynierskich, w szczególności ich podziemnych elementów. Roboty ziemne 
rozpoczęte zostaną od usunięcia warstwy humusu i darniny. W gruntach spoistych humus usuwa 
się od dołu wzniesienia ku górze, odkładając humus na boki i w zwałach (tzw zwałce) robi się 
rowki odpływowe na wodę. Przy pomocy ciężkiego sprzętu takiego jak koparki, ładowarki, 
spycharki, zrywarki, równiarki, zgarniarki, walce, ubijarki wykonane zostaną wykopy i nasypy 
drogowe wraz z rowami stanowiącymi urządzenia odwadniające. Wykopy wykonuje się przy 
użyciu koparek przedsiębiernych, podsiębiernych sposobem podłużnym lub poprzecznym. 
Sposób podłużny polega na tym, ze koparka wybiera urobek z wykopu i przesuwa się wzdłuż 
jego osi, zaś sposób poprzeczny polega na przesuwaniu się koparki wzdłuż krawędzi wykopu 
podczas wybierania urobku. Nasypy wykonane zostaną metodą warstwową polegającą na 
niwelowaniu terenu za pomocą zgarniarek i równiarek przemieszczając grunt z miejsc w których 
przekracza niweletę do miejsc o ujemnym bilansie mas ziemnych, metodą boczną polegająca na 
poszerzaniu wybudowanego na właściwą wysokość zalążka nasypu lub metodą czołową 
polegająca na usypywaniu od czoła kolejnych warstw pochyłych. Podłoże powinno osiągnąć 
parametry E2 ≥ 120 MPa i wskaźnik zagęszczenia = 1,03. Następnie ułożone zostaną kolejne 
warstwy konstrukcji drogi. Pomiędzy warstwami asfaltowymi wykonane zostanie skropienie 
emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową. Wykonanie warstw asfaltowych będzie możliwe 
gdy temperatura powietrza będzie wynosić min. 10 °C, przy braku opadów oraz silnego wiatru. 
Mieszanka asfaltowa powinna być układarką. Temperatura wbudowywanej mieszanki będzie 
wynosić około 140 - 180 °C. Po wbudowaniu mieszanki należy ją niezwłocznie zagęścić 
walcami. W celu poprawy szorstkości powykonawczej warstwę należy posypać grysem od 2 mm 
do 4 mm lub grysem lakierowanym (otoczonym asfaltem ok. 1% m/m), w ilości od 1 do 2 kg/m . 
Grysy należy rozsypywać na gorącą mieszankę SMA bezpośrednio po ułożeniu i przywałować.  

Materiały stosowane do podbudów i nasypów powinny spełniać normy dla tego typu 
wyrobów, w szczególności normę PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu; normę PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 
nawierzchni drogowych;  PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych 
hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.; 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
Zapewni to odpowiednio wysoką jakość materiałów oraz zabezpieczenie przed skutkami 
zanieczyszczenia środowiska. 
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2.2.2. Obiekty budowlane związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia 
Cały rozdział 2.2.2 zostaje zmieniony do następującej treści, uzupełniając go o informacje 

na temat materiałów, technologii  parametrów obiektów budowlanych, rozszerzając i 
uszczegóławiając opisy obiektów budowlanych oraz zmieniając je w wariancie I, na odcinku na 
którym zmieniony został przebieg obwodnicy: 
 
Materiały obiektów inżynierskich 

Elementy betonowe wykonane zostaną z betonu o klasie wytrzymałości i ekspozycji 
dobranej do przenoszonych obciążeń oraz wpływu czynników środowiskowych: 

 
Elementy 

konstrukcyjny 
Klasa wytrzymałości 
wg PN-91/S-10042 

Klasa wytrzymałości 
wg PN-EN 206-1 

Klasa ekspozycji wg 
PN-EN 206-1 

Płyty pomostu, filary i 
słupy B45 C35/45 XC4 + XD3 +XF4 

Przyczółki B30 C25/30 XC4 + XD3 +XF4 
Kapy chodnikowe B30 C25/30 XC4 + XD3 +XF4 
Tunele głębokie B40 C30/37 XC1 + XA1 

Tunele płytkie, mury 
oporowe B40 C30/37 XC4 + XD3 +XF4 

Ściany szczelinowe B30 C25/30 XC4 + XD3 +XF4 
 

 Jako stal zbrojeniową należy użyć stal A-I (St3S-b) oraz A-IIIN (BSt500S), stal 
sprężającą klasy 2 (Rv=1860MPa), stal konstrukcyjna blachownic S355M, poprzecznic S355J2. 
 Górną powierzchnię płyty pomostu izolować papą zgrzewaną min. 5 mm. Górną 
powierzchnię płyty stropowej tunelu izolować papą zgrzewaną min. 5 mm zabezpieczoną od 
uszkodzeń mechanicznych betonem klasy B25 (C20/25) grubości min. 15 cm zbrojonego siatką. 
Nawierzchnię jezdni na obiektach mostowych wykonać z SMA, tak jak w przypadku 
nawierzchni na odcinkach drogowych, natomiast nawierzchnię w tunelach ze względów 
przeciwpożarowych wykonać z betonu cementowego B40 (C3-/37) grubości min. 30 cm. 
Nawierzchnię chodników i bezpieczników wykonać z preparatów epoksydowo-poliuretanowych 
o grubości min. 5 mm. Beton należy zabezpieczyć przeciwkorozyjnie powłokami akrylowymi, a 
w przypadku elementów podziemnych warstwami bitumicznymi wykonywanymi na zimno. 

Projektowane przepusty wyposażone zostaną w półki dla zwierząt. Półki należy 
zlokalizować powyżej lustrem najwyższego poziomu wody w przepuście. Półki umieścić po obu 
stronach przepustu, tak by przylegały do ścian bocznych przepustu. Szerokość półek powinna 
wynosić min. 50 cm. Półki powinny być pokryte drobnym kruszywem i humusem. 
 
Technologia wykonania obiektów mostowych  

Obiekty mostowe w ciągu północnej obwodnicy oraz w ciągu innych przebudowywanych 
i budowanych dróg wykonane zostaną jako konstrukcje sprężone o przekroju płytowo – 
belkowym, natomiast obiekty mostowe nad liniami kolejowymi wykonane zostaną jako obiekty 
skrzynkowe zespolone. Przepusty i przejścia dla zwierząt wykonane zostaną jako konstrukcje 
monolityczne o schemacie ramy zamkniętej. 

Ustroje nośne betonowe wykonane zostaną na rusztowaniach i dekowaniach 
przestawnych. Ustroje zespolone wykonane zostaną poprzez ustawienie stalowych belek, montaż 
deskowania płyt pomostu i zabetonowanie płyty pomostu. Nad podporami pośrednimi oraz nad 
przyczółkami zaprojektowano poprzecznice podporowe. W przypadku obiektów mostowych 
wykonywanych nad potokami niewielka szerokość potoków sprawia, że można wykonać 
tymczasowe rusztowanie bez ustawiania go w korycie potoku oraz na skarpach koryta. 

Przyczółki zaprojektowano jako obiekty masywne, pełnościenne i zatopione w nasypie. 
Przyczółek zbudowany jest z płyty fundamentowej, ściany czołowej oraz ścian bocznych, które 
stanowią także zabezpieczenie nasypu. Na ścianach zaplecznych oparte są płyty przejściowe. 
Wykonanie przyczółku rozpoczyna się od betonowania spodu ławy fundamentowej, a ścianę 
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zapleczną należy zabetonować po sprężeniu ustroju nośnego. Podpory pośrednie wykonane 
zostaną w postaci ścian żelbetowych lub słupów. Zabetonowanie nastąpi z wykorzystaniem 
rusztowań i deskowań przestawnych. Na podporach należy przewidzieć miejsce do ustawienia 
pras do podnoszenia konstrukcji nośnej w przypadku konieczności wymiany łożyska. 

Obiekty mostowe w ciągu POK będą miały szerokość 2 x 16.85 – 18.85, a obiekty 
mostowe w ciągu dróg serwisowych 10.70 - 12.16 zależnie od zastosowania chodników.  
 Podstawowe parametry obiektów mostowych (długość, szerokość, liczba i usytuowanie 
podpór pośrednich, wysokość ustroju nośnego nad zwierciadłem wody, sposób posadowienia) 
będą dobrane tak by mosty były zdolne przeprowadzić wody powodziowe o 
prawdopodobieństwie p=0,3% dla obiektów w ciągu obwodnicy oraz p=1% dla dróg 
serwisowych, zgodnie z wymogami §18, Rozporządzenia 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. 2000 nr 63 poz. 735 z późniejszymi 
zmianami. 
 
Technologia wykonania tuneli 

Tunele realizowane będą dwoma metodami w zależności od zagłębienia tunelu poniżej 
powierzchni. W przypadku tuneli o głębokości do 12 m wykonane zostaną w otwartym wykopie 
lub metodą stropową (mediolańską), natomiast w przypadku tuneli o głębokości powyżej 12 m 
wykonane zostaną metodami górnicznymi. Wykorzystanie metody górniczej podyktowane jest 
względami m.in. ochrony środowiska (przejście pod ciekiem wodnym metodą górniczą 
nienaruszającą cieku wodnego) oraz minimalizującymi uciążliwość dla otoczenia poprzez 
ograniczenie zasięgu wykopów przy metodzie górniczej w przypadku sąsiadującej zabudowy 
oraz minimalizując ilość niszczonej zieleni. W przypadku tuneli posadowionych płytko pod 
powierzchnią gruntu wykorzystanie metody górniczej jest niemożliwe ze względów 
technologicznych oraz powodowałoby uszkodzenia okolicznej zabudowy oraz tąpnięć ziemi 
przy drążeniu zbyt płytko. 

Tunel realizowany w wykopie zaprojektowano jako dwuprzęsłową ramę żelbetową 
zamkniętą o przekroju prostokątnym. Realizacja odbędzie się w wykopie zabezpieczonym 
ścianką stalową szczelną kotwioną lub jako ramę żelbetową zamkniętą wykonaną w postaci 
ścian szczelinowych zwieńczonych płytą stropową i rozpartych płytą denną. Ściany boczne 
tunelu wykonane zostaną jako żelbetowe o grubości 0,6 m, płyta stropowa o grubości 0,7 m a 
płyta denna 0,6 m - 0,87 m. Ściana środkowa będzie miała grubość 1,0 m – 2,0 m. Górna część 
wykopu dla tunelu na głębokości powyżej 3 m realizowana będzie w obudowie berlińskiej lub ze 
ścianek stalowych szczelnych. Wewnątrz pierwszej obudowy wykonana będzie docelowa 
konstrukcja ze ścian szczelinowych betonowych połączonych żelbetową płytą stropową. 
Połączenie ścian bocznych i płyty dennej wykonane zostanie za pomocą wnęk wykonanych w 
ścianach szczelinowych z użyciem elementów styropianowych montowanych do koszy 
zbrojeniowych sekcji ścian. Głębokość wnęk wynosi 10 cm. Wnęki będą odkrywane po 
zabetonowaniu i odkopaniu ścian szczelinowych. Ich powierzchnia zostanie oczyszczona i 
uszorstniona, a zbrojenie ze ścian szczelinowych łączone zostanie ze zbrojeniem płyty dennej. 
Miejsce połączenia styków w betonie oraz połączenia ściany szczelinowej i płyt stropowej oraz 
dennej zabezpieczać będą dodatkowo elementy uszczelniające w postaci taśm bentonitowych i 
węży iniekcyjnych układanych przed betonowaniem płyty dennej we wnęce. 
W konstrukcji tunelu realizowanego w wykopie przewidziano przerwy dylatacyjne 
rozmieszczone co 30,00 m. Mury oporowe na dojazdach do tunelu realizowanego w wykopie 
zaprojektowano jako ściany szczelinowe wspornikowe z rozparciem. Tunel drążony będzie po 
wykonaniu płyty stropowej. Metoda stropowa budowy tuneli jest stosowana w celu zmniejszenia 
wpływu wykonania głębokiego wykopu na otoczenie. Najpierw należy wykonać obwodowe 
ścianki szczelinowe, a następnie wykonać wykop do głębokości płyty stropowej. Na gruncie 
układa się chudy beton, na którym buduje się płytę stropową. Po zazbrojeniu, zabetonowaniu i 
wykonaniu izolacji płyty stropowej można ją zasypać i przywrócić teren nad tunelem do stanu 
użytkowności. Drążenie tunelu może odbyć się w dowolnym późniejszym okresie poprzez 
wykonanie wykopu pod wykonaną wcześniej płytą stropową w celu zbudowania ścianek 
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bocznych oraz płyty dennej. Przy dużych wymiarach tunelu w czasie wykonywania wykopu pod 
płytą stropową zabezpiecza się ją tymczasowo podpierając płytę stropową. 
 Tunel realizowany metodą górniczą będzie posiadać przekrój owalny. Tunel w głębszej 
części realizowany metodą NATM polegającej na wykorzystaniu sił działających w górotworze 
do stabilizacji samego tunelu. Wydrążony tunel natychmiast zabezpiecza się warstwą betonu 
natryskowego. Inne środki wspierające mogą obejmować łuki stalowe, kotwy i siatki. Rozwój 
technologii włókna polipropylenowe są dodawane do mieszanki betonowej w celu poprawy 
wytrzymałości obudowy. Grubość obudowy tunelu i płyty dennej tunelu wynosi 0,80 m. Metoda 
górnicza wykorzystana zostanie także do wykonywania tunelu pod ciekami wodnymi. Drążenie 
tunelu pod ciekami wodnymi nie różni się technologicznie od wykonywania na innych 
odcinkach, jedynie większe jest w takim przypadku zagrożenie wodne co wymaga 
zamontowania dodatkowych urządzeń sygnalizacyjnych awarii i systemów odwadniania. 
 Wykop na dojazdach do tunelu zabezpieczony będzie żelbetowymi ścianami oporowymi 
z rozporami. Ściany oporowe zaprojektowano jako ściany szczelinowe (rozparte dołem) lub jako 
ścianki stalowe szczelne (wspornikowe). Grubość ścian szczelinowych murów oporowych 
wynosi od 0,80 m do 1,00 m w zależności od wytężenia elementu. Długość ścian szczelinowych 
waha się od 5,0 m do 12,0 m. Rozpory żelbetowe rozmieszczone będą co 4,00 m, w odległości 
1,50 m poniżej poziomu jezdni. Poszczególne sekcje ścian oporowych będą oddylatowane od 
siebie. Rozstaw dylatacji ścian. szczelinowych i oczepów zwieńczających je waha się od 12,0 m 
do 16,00 m. Szczelność ściany szczelinowej zapewniona jest poprzez wykonanie szczelnych 
połączeń pomiędzy sekcjami ścian szczelinowych poprzez stosowanie wkładek gumowych w 
stykach sekcji lub wykształcenie zamka pomiędzy sekcjami ścian szczelinowych, utrudniającego 
penetrację wody. 
  
 
Wariant I 

Planowana północna obwodnica Krakowa wg wariantu I obejmuje odcinek                                
ok. 11,6 km trasy. Trasa północnej obwodnicy łączy drogę krajową nr 94 z drogą ekspresowa nr 
S7 i przebiega przez tereny gminy Wielka Wieś, Zielonki oraz Kraków. Obiekty mostowe w 
ciągu POK zaprojektowano jako oddzielne dla każdej jezdni. 

W związku z realizacją planowanej inwestycji wg wariantu I projektuje się budowę 
wymienionych poniżej obiektów inżynierskich.         

 
1. km 1+909 – wiadukt WS 01 pozwalający przekroczyć górą ul. Łokietka oraz potok 

Sudoł przez POK. Zaprojektowano wiadukt o długości 150 m o konstrukcji belkowej 
sprężonej posiadający 3 podpory pośrednie w rozstawie 40+2x30+50. Rozstaw podpór 
i przyczółków dobrany  jest tak, by nie ingerować w koryto potoku. Pomiędzy 
pierwszą a drugą podporą przebiegać będzie ul Łokietka. Pomiędzy trzecią podporą a 
końcowym przyczółkiem przepływać będzie potok Sudoł. Podpory posadowione będą 
na głębokości około 2,0 m. 

2. km 2+100 – tunel TS 02 pozwalający przejść dołem pod wzgórzem „Syberia”  i                  
ul. Jurajską. Zaprojektowano tunel o długości 1000 m. Konstrukcja tunelu wykonana 
będzie z belek sprężonych o przekroju jak w akapicie dotyczącym technologii robót 
tunelowych. Tunel wykonany zostanie częściowo metodą odkrywkową, a częściowo 
metodą górniczą. Metodą górniczą wykonany zostanie początkowy odcinek tunelu 
przechodzący pod wzgórzem „Syberia”      

3. km 3+383 – wiadukt WD 03 pozwalający przeprowadzić POK dołem pod 
projektowaną DW 794 – Trasą Wolbromską. Zaprojektowano wiadukt o długości 70 m 
o konstrukcji belkowej sprężonej posiadający 1 podporę pośrednią umieszczoną 
centralnie. Podpory posadowione będą na głębokości około 2,0 m. 

4. km 3+816 – tunel TS 04 pozwalający przejść dołem pod ul. Staropolską, Krakowskie 
Przedmieście, Do Cegielni oraz potokiem Prądnik Biały (Białucha). Zaprojektowano 
tunel o długości 815 m. Konstrukcja tunelu wykonana będzie zgodnie z opisem w 
akapicie dotyczącym technologii robót tunelowych. Tunel wykonany zostanie 
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częściowo metodą odkrywkową, a częściowo metodą górniczą. Metodą odkrywkową 
wykonane zostaną jedynie początkowy i końcowy odcinek o łącznej długości około 
200 m. Pozostała część będzie wykonywana metodą górniczą m.in. z powodu 
przekraczania Białuchy.    

5. km 4+782 – przepust P 05 przeprowadzający wody z lewego rowu pod koroną drogi do 
rowu prawego. Długość przepustu wynosi 44 m a przekrój w świetle 3x3 m. 
Wykonany jako rama żelbetowa. 

6. km 5+530 – przepust P 06 przeprowadzający wody z lewego rowu pod koroną drogi do 
rowu prawego. Długość przepustu wynosi 57 m a przekrój w świetle 3x3 m. 
Wykonany jako rama żelbetowa. 

7. km 5+791 – wiadukt WD 07 pozwalający na przeprowadzić POK dołem pod ul. 
Dożynkową. Zaprojektowano wiadukt o długości 61 m o konstrukcji belkowej 
sprężonej posiadający 1 podporę pośrednią umieszczoną centralnie. Podpory 
posadowione będą na głębokości około 2,0 m 

8. km 6+884 – wiadukt WS 08 pozwalający przekroczyć górą ul. Parkową oraz potok 
Bibiczanka przez POK oraz 2 mosty pozwalające przekroczyć potok Bibiczanka przez 
dwie drogi zbiorcze prowadzone wzdłuż POK. Zaprojektowano wiadukt o długości 
170  m o konstrukcji belkowej sprężonej posiadający 3 podpory pośrednie w rozstawie 
50+2x42+36. Rozstaw podpór i przyczółków dobrany  jest tak, by nie ingerować w 
koryto potoku. Pomiędzy początkowym przyczółkiem a pierwszą podporą przebiegać 
będzie potok Bibiczanka. Pomiędzy drugą a trzecią przepływać będzie ul. Parkowa. 
Podpory posadowione będą na głębokości około 2,0 m. Towarzyszące mosty w ciągu 
dróg zbiorczych będą posiadały rozpiętość 50,0 m co nie wymaga zastosowania podpór 
pośrednich pomiędzy przyczółkami. Schemat konstrukcyjny tak jak w przypadku 
głównego obiektu. 

9. km 7+254 – tunel TS 09 pozwalający przejść dołem pod drogą krajową nr 7. Stanowi 
on element węzła z DK 7 Zaprojektowano tunel o długości 301 m. Konstrukcja tunelu 
wykonana będzie zgodnie z opisem w akapicie dotyczącym technologii robót 
tunelowych. Tunel wykonany zostanie metodą odkrywkową.      

10. km 7+926 – przepust P 10 przeprowadzający wody z lewego rowu pod koroną drogi do 
rowu prawego. Długość przepustu wynosi 69 m a przekrój w świetle 3x3 m. 
Wykonany jako rama żelbetowa. 

11. km 8+439 – wiadukt WD 11 pozwalający na przeprowadzić POK dołem pod drogą 
powiatową 2156K do Węgrzc. Zaprojektowano wiadukt o długości 68 m o konstrukcji 
belkowej sprężonej posiadający 1 podporę pośrednią umieszczoną centralnie. Podpory 
posadowione będą na głębokości około 2,0 m. 

12. km 8+980 – przepust P 12 przeprowadzający wody dopływu potoku Sudół z lewej 
strony drogi na prawą. Długość przepustu wynosi 69 m a przekrój w świetle 3x3 m. 
Wykonany jako rama żelbetowa. 

13. km 9+213 – przepust P 13 przeprowadzający wody potoku Sudół z lewej strony drogi 
na prawą. Długość przepustu wynosi 69 m a przekrój w świetle 3x3 m. Wykonany jako 
rama żelbetowa. 

14. km 9+495 – tunel TS 14 pozwalający przejść dołem pod wzgórzem oraz pod drogami 
gminnymi do Bosutowa i Dziekanowic. Zaprojektowano tunel o długości 816 m 
Konstrukcja tunelu wykonana będzie zgodnie z opisem w akapicie dotyczącym 
technologii robót tunelowych. Tunel wykonany zostanie na początkowym odcinku o 
długości 500 m metodą górniczą, a na dalszym metodą odkrywkową. 

15. km 10+547 TS 15 pozwalający przejść dołem pod drogą powiatową 2156K. Stanowi 
on element węzła Batowice. Zaprojektowano tunel o długości 230 m. Konstrukcja 
tunelu wykonana będzie zgodnie z opisem w akapicie dotyczącym technologii robót 
tunelowych. Tunel wykonany zostanie metodą odkrywkową. 

16. km 11+046 – wiadukt WD 16 pozwalający na przeprowadzić POK dołem pod drogą 
serwisową. Zaprojektowano wiadukt o długości 40 m o konstrukcji belkowej 
sprężonej. Długość wiaduktu nie wymaga zastosowania podpór pośrednich. Podpory 



 
 

Raport o oddziaływaniu  na  środowisko  - UZUPEŁNIENIE
 

                                                                                               

13 
 

posadowione będą na głębokości około 2,0 m. Dodatkowo zaprojektowano wiadukt 
WD16a pozwalającym przeprowadzić drogę serwisową nad torami. Zaprojektowano 
wiadukt o długości 55 m o konstrukcji belkowej sprężonej posiadający 1 podporę 
pośrednią umieszczoną centralnie. Podpory posadowione będą na głębokości około 2,0 
m 

17. km 11+324 – wiadukt WS 17 pozwalający przekroczyć górą linię kolejową dwutorową 
przez POK. Zaprojektowano wiadukt o długości 110 m o konstrukcji zespolonej 
posiadający 1 podporę usytuowaną centralnie. Pomiędzy przyczółkiem początkowym a 
podporą przebiegać będzie linia kolejowa. Podpory posadowione będą na głębokości 
około 2,0 m 

18. km 11+662 – wiadukt WS 18 pozwalający przekroczyć górą nad linią kolejową 
jednotorową przez POK. Zaprojektowano wiadukt o długości 76 m o konstrukcji 
zespolonej posiadający 2 podpory pośrednie w rozstawie 22+32+22 m. Pomiędzy 
pierwszym a drugim przyczółkiem przebiegać będzie linia kolejowa jednotorowa. 
Rozstaw podpór i przyczółków dobrany  jest tak, by nie ingerować w przebieg linii 
kolejowej. Podpory posadowione będą na głębokości około 2,0 m. 

19. km 12+188 – wiadukt WS 19 pozwalający przekroczyć górą nad ul. Morcinka. 
Zaprojektowano wiadukt o długości 20 m co nie wymaga zastosowania podpór 
pośrednich pomiędzy przyczółkami. Schemat konstrukcyjny tak jak w przypadku 
głównego obiektu  

 
drogi serwisowe 

 W korytarzu inwestycji wzdłuż całej długości przewidziano budowę dróg serwisowych, 
których zadaniem będzie połączenie ciągów dróg lokalnych i dojazdowych przeciętych przez 
północną obwodnicę Krakowa oraz bezpośrednia obsługa terenów usytuowanych wzdłuż 
obwodnicy. Drogi serwisowe zostały zaprojektowane w zdecydowanej większości jako 
dwukierunkowe o szerokości 7,00 m z poboczami ziemnymi oraz na terenach zurbanizowanym z 
chodnikami dla pieszych o szerokości 2,0 m, a w pozostałych przypadkach z rezerwą na jego 
budowę oraz budowę sieci uzbrojenia technicznego prowadzonych w pasie drogowym 
obwodnicy. W przypadku odcinków jednokierunkowych szerokość jezdni wyniesie 5,00.  

 W rejonach skrzyżowań i węzłów drogi serwisowe zostały poprowadzone w sposób 
umożliwiający wykorzystanie projektowanych obiektów w ciągu trasy północnej obwodnicy 
Krakowa dla wzajemnych obustronnych połączeń pomiędzy nimi. W ciągu dróg serwisowych 
zaproponowano obiekty mostowe konieczne do przekroczenia cieków wodnych zgodnie z 
opisem wyżej. 
 

Na odcinku od węzła Modlnica do ulicy Łokietka drogi serwisowe prowadzone są po obu 
stronach inwestycji z włączeniem do ul. Łokietka w skrzyżowaniach jednopoziomowych. Na 
odcinku od ul. Łokietka do ul. Jurajskiej zaproponowano jedną drogę serwisową, prowadzoną 
wzdłuż tunelowego odcinka trasy, z włączeniem do ul. Łokietka oraz do ul. Jurajskiej, a na 
odcinku od ul. Jurajskiej do Węzła Zielonki prowadzono dwie jezdnie serwisowe z włączeniem 
do projektowanej Trasy Wolbromskiej. Po stronie południowej do obsługi terenu 
wykorzystywana jest istniejąca ul. Na Zielonki z korektą przebiegu w rejonie węzła Zielonki. 

 Na odcinku pomiędzy węzłem z Trasą Wolbromską (km ok. 3+383 do końca tunelowego 
odcinka trasy (km ok. 4+640) poprowadzono jedną drogę serwisową po południowej stronie 
trasy z połączeniem z planowanym układem Trasy Wolbromskiej oraz do istniejącej ul. 
Krakowskie Przedmieście. Cześć drogi serwisowej przebiega po stropie tunelu pod Zielonkami. 
Na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Do Cegielni droga serwisowa poprowadzona 
została również na stropie tunelu pod Zielonkami z połączeniem z ul. Bankową oraz ulicą do 
Cegielni.  

 Na dalszym odcinku do skrzyżowania z ul. Parkową drogi serwisowe poprowadzono 
obustronne.  
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 Na odcinku od ul. Parkowej do węzła z drogą krajową nr 7 droga serwisowa została 
poprowadzona jednostronnie po stronie północnej z włączeniem do DK 7 w istniejącym 
skrzyżowaniu ok. 180 m na północ od węzła „Węgrzce”.  

 Na odcinku od węzła drogowego z DK 7 (km 7+472) do skrzyżowania z drogą gminną do 
Bosutowa poprowadzono obustronne drogi serwisowe, a dalej jedną drogę serwisową z 
połączeniem z planowanym układem drogi gminnej do Bosutowa oraz drogi gminnej do 
Dziekanowic wraz z podłączeniem do proponowanego węzła drogowego trasy z droga 
powiatową 2156K. Cześć drogi serwisowej przebiega po stropie tunelu pod Batowicami.  

 Z uwagi na prowadzenie trasy drogowej wzdłuż linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków,  
na odcinku od węzła z DP 2156K do drogi gminnej do Batowic i dalej w kierunku wschodnim 
zaproponowano drogę serwisową prowadzoną po północnej stronie planowanej inwestycji. W 
dalszej części odcinka do ulicy Morcinka koncepcja przewiduje budowę jednostronnej drogi 
serwisowej po stronie północnej i wschodniej północnej obwodnicy Krakowa.  

 Na odcinku od ul. Morcinka do końca zakresu inwestycji nie przewiduje się budowy dróg 
serwisowych.  

Konstrukcję nawierzchni jezdni dróg serwisowych zaprojektowano dla kategorii ruchu 
KR3 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 
1999 roku – Dz. U. nr 43 poz.  430. 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dróg serwisowych 
 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego; 
 14 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego; 
 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5; 
 22 cm warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego lub żużla wielkopiecowego 

kawałkowego stabilizowanego mechanicznie 0/63; 
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Tabela 2.2.2/1. Zestawienie lokalizacji, długości oraz orientacyjnego kilometrażu dróg serwisowych 

Drogi serwisowe - strona lewa Drogi serwisowe - strona prawa 

długość: 895m km 1+060 – 1+950 długość: 880m km 1+110 – 1+980 

odcinek ul. Łokietka dł. 330 m km 1+963 

 długość: 750m km 2+120 – 2+790 

odcinek ul. Jurajskiej dł. 100 m km 2+307 

długość: 475m km 2+940 – 3+260 długość: 510m km 2+990 – 3+470 

przejazd poprzeczny na stronie tunelu dł. 96 m km 2+305 

przejazd poprzeczny na stronie tunelu dł. 82 m km 3+110 

dojazd do schronu amunicyjnego dł. 117 m km 3+400 

 długość: 530m km 3+730 – 4+240 

odcinek ul. Krakowskie Przedmieście dł. 95 m km 4+230 

odcinek drogi serwisowej na stropie tunelu dł. 310 m km 4+240 – 4 +550 

odcinek ul. Bankowej dł. 108 m km 4+340 

długość: 3020m km 4+550 – 7+450 długość: 2480m km 4+530 – 7+010 

odcinek ul. Parkowej dł. 140 m km 7+007 

 dojazd do posesji dł. 210 m km 7+390 

 długość: 280m km 7+500 – 7+680 

długość: 2170m km 7+460 – 9+520 długość: 1920m km 7+580 – 9+490 

odcinek DP 2156K dł. 163 m km 8+439 

odcinek DG do Bosutowa dł. 152 m km 9+520 

odcinek drogi serwisowej na stropie tunelu dł. 790 m km 9+500 – 10 +300 

długość: 270m km 10+300 – 10+545  

odcinek DP 2156K dł. 700 m km 10+545 

długość: 350m km 10+720 – 11+050 długość: 480m km 10+520 – 10+970 

odcinek DG do Batowic dł. 350 m km 11+050 

długość: 850m km 11+050 – 11+640  

długość: 580m km 11+640 – 12+190  

odcinek ul. Morcinka dł. 160 m km 12+191 

 
Łączna długość dróg serwisowych: 20 343m. 
Łączna powierzchnia jezdni dróg serwisowych: 143 268 m2. 
 
Wariant III 

Planowana północna obwodnica Krakowa wg wariantu III obejmuje odcinek                                
ok. 14,3 km trasy. Obiekty mostowe w ciągu POK zaprojektowano jako oddzielne dla każdej 
jezdni. 

W związku z realizacją planowanej inwestycji wg wariantu III projektuje się budowę 
wymienionych poniżej obiektów inżynierskich.      

 
1. km 0+827 – wiadukt WS 01 pozwalający przekroczyć górą ul. Łokietka oraz potok 

Sudoł przez POK oraz 2 mosty pozwalające przekroczyć potok Sudoł przez dwie drogi 
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zbiorcze prowadzone wzdłuż POK. Zaprojektowano wiadukt o długości 274 m o 
konstrukcji belkowej sprężonej posiadający 4 podpory pośrednie w rozstawie 
56+3x54+56. Rozstaw podpór i przyczółków dobrany  jest tak, by nie ingerować w 
koryto potoku. Pomiędzy początkowym przyczółkiem a pierwszą podporą przebiegać 
będzie ul Łokietka. Pomiędzy czwartą podporą a końcowym przyczółkiem przepływać 
będzie potok Sudoł. Podpory posadowione będą na głębokości około 2,0 m. 
Towarzyszące mosty w ciągu dróg zbiorczych będą posiadały rozpiętość 25,0 m co nie 
wymaga zastosowania podpór pośrednich pomiędzy przyczółkami. Schemat 
konstrukcyjny tak jak w przypadku głównego obiektu. 

2. km 1+486 – przepust P 02 przeprowadzający wody z prawego rowu pod koroną drogi 
do rowu lewego. Długość przepustu wynosi 84,5 m a przekrój w świetle 3x3 m. 
Posadowiony około 5,5 m poniżej poziomu jezdni POK. Wykonany jako rama 
żelbetowa. 

3. km 2+117 – most MS 03 pozwalający przekroczyć górą ul. Galicyjską i rzekę Białuchę 
oraz 2 mosty pozwalające przekroczyć rzekę Białuchę przez dwie drogi zbiorcze 
prowadzone wzdłuż POK. Zaprojektowano wiadukt o długości 360 m o konstrukcji 
belkowej sprężonej posiadający 6 podpór pośrednich w rozstawie 55+5x50+55. 
Rozstaw podpór i przyczółków dobrany  jest tak, by nie ingerować w koryto rzeki. 
Pomiędzy pierwszą a drugą podporą przebiegać będzie ul Galicyjska. Pomiędzy piątą a 
szóstą podporą przepływać będzie rzeka Białucha. Podpory posadowione będą na 
głębokości około 2,0 m. Towarzyszące mosty w ciągu dróg zbiorczych będą posiadały 
rozpiętość 60,0 m co nie wymaga zastosowania podpór pośrednich pomiędzy 
przyczółkami. Schemat konstrukcyjny tak jak w przypadku głównego obiektu. 

4. km 2+754 – wiadukt WS 04 pozwalający przekroczyć górą DW778 – Trasę 
Wolbromską przez POK. Wiadukt stanowi element węzła z Trasą Wolbromską 
Zaprojektowano wiadukt o długości 246 m o konstrukcji belkowej sprężonej 
posiadający 5 podpór pośrednich w rozstawie 33+40+50+50+40+33. Pomiędzy trzecią 
a czwartą podporą pośrednią przebiegać będzie Trasa Wolbromska. Podpory 
posadowione będą na głębokości około 2,0 m. 

5. km 3+325 – wiadukt WD 05 pozwalający przekroczyć górą POK przez drogę do 
Trojanowic wraz z przepustem przeprowadzającym potok Galicjanka pod POK. 
Zaprojektowano wiadukt o długości 50 m z jedną podporą pośrednią usytuowaną 
centralnie. Konstrukcja belkowa sprężona. Długość przepustu wynosi 81 m a przekrój 
w świetle 3x3 m. Posadowiony około 6 m poniżej poziomu jezdni POK. Wykonany 
jako rama żelbetowa. 

6. km 3+632 – wiadukt WS 06 pozwalający na przekroczenie górą ul. Garlickiej przez 
POK. Zaprojektowano wiadukt o długości 160 m o konstrukcji belkowej sprężonej 
posiadający 3 podpory pośrednie w rozstawie 40+2x40+40. Pomiędzy drugą a trzecią 
podporą przebiegać będzie ul. Garlicka. Podpory posadowione będą na głębokości 
około 2,0 m. 

7. km 4+093 – most MS 07 pozwalający przekroczyć górą dolinę Garliczką z potokiem 
Garliczka przez POK oraz 2 mosty w ciągu dróg zbiorczych nad potokiem Garliczka. 
Most będzie miał długość 90 m z jedną podporą pośrednią usytuowaną centralnie. 
Rozstaw podpór i przyczółków dobrany  jest tak, by nie ingerować w koryto potoku. 
Potok Garliczka będzie przepływał pomiędzy podporą pośrednią a przyczółkiem 
końcowym. Konstrukcja belkowa sprężona. Towarzyszące mosty w ciągu dróg 
zbiorczych będą posiadały rozpiętość 25,0 m co nie wymaga zastosowania podpór 
pośrednich pomiędzy przyczółkami. Schemat konstrukcyjny tak jak w przypadku 
głównego obiektu. 

8. km 4+759 – wiadukt WS 08 pozwalający przekroczyć górą drogę łączącą drogi 
zbiorcze biegnące wzdłuż POK. Zaprojektowano wiadukt o długości 15 m co nie 
wymaga zastosowania podpór pośrednich pomiędzy przyczółkami. Konstrukcja 
żelbetowa. 
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9. km 5+130 – przepust P 09 przeprowadzający wody z lokalnych cieków wodnych z 
lewej na prawą stronę obwodnicy. Długość przepustu wynosi 81 m a przekrój w 
świetle 3x3 m. Posadowiony około 6 m poniżej poziomu jezdni POK. Wykonany jako 
rama żelbetowa. 

10. km 5+659 – most MS 10 pozwalający przekroczyć górą potok Bibiczanka przez POK 
oraz 2 mosty pozwalające przekroczyć potok Bibiczanka przez drogi zbiorcze. 
Zaprojektowano most o długości 120 m o konstrukcji belkowej sprężonej z dwoma 
podporami pośrednimi w rozstawie 40+50+30. Rozstaw podpór i przyczółków dobrany  
jest tak, by nie ingerować w koryto potoku. Potok Bibicznakna będzie przepływał 
pomiędzy pierwszą a drugą podporą. Podpory posadowione będą na głębokości około 
2,0 m. Towarzyszące mosty w ciągu dróg zbiorczych będą posiadały rozpiętość 100,0 
m z jedną podporą pośrednią usytuowaną centralnie w przypadku mostu po prawej 
stronie POK i w rozstawie 40+60 w przypadku mostu po stronie lewej. W obu 
przypadkach potok przepływać będzie pomiędzy podporą a przyczółkiem końcowym. 
Schemat konstrukcyjny tak jak w przypadku głównego obiektu. 

11. km 6+050 – przepust P 11 przeprowadzający wody z lokalnych cieków wodnych w 
lewej na prawą stronę obwodnicy. Długość przepustu wynosi 81 m a przekrój w 
świetle 3x3 m. Posadowiony około 6 m poniżej poziomu jezdni POK. Wykonany jako 
rama żelbetowa. 

12. km 6+257 – wiadukt WS 12 pozwalający przekroczyć górą drogę łączącą drogi 
zbiorcze biegnące wzdłuż POK. Zaprojektowano wiadukt o długości 102 m o 
konstrukcji belkowej sprężonej posiadający 2 podpory pośrednie w rozstawie 
31+40+31. Pomiędzy pierwszą a drugą podporą przebiegać będzie jezdnia drogi 
zbiorczej. Podpory posadowione będą na głębokości około 2,0 m. 

13. km 6+720 – wiadukt WS 13 pozwalający przekroczyć górą drogę łączącą drogi 
zbiorcze biegnące wzdłuż POK. Zaprojektowano wiadukt o długości 64 m o 
konstrukcji belkowej sprężonej posiadający 1 podporę pośrednią usytuowaną 
centralnie. Pomiędzy przyczółkiem początkowym a podporą przebiegać będzie jezdnia 
drogi zbiorczej. Podpory posadowione będą na głębokości około 2,0 m. 

14. km 7+000 – tunel TS 14 pozwalający przejść dołem pod drogą krajową nr 7. Stanowi 
on element węzła z DK 7 Zaprojektowano tunel o długości 700 m. Konstrukcja tunelu 
wykonana będzie zgodnie z opisem w akapicie dotyczącym technologii robót 
tunelowych. Tunel wykonany zostanie częściowo metodą odkrywkową na 
początkowym i końcowym odcinku o długości łącznej 450 m a częściowo metodą 
górniczą w części środkowej. 

15. km 9+870 – wiadukt WS 15 pozwalający przekroczyć górą drogę łączącą drogi 
zbiorcze wzdłuż POK. Zaprojektowano wiadukt o długości 15 m co nie wymaga 
zastosowania podpór pośrednich pomiędzy przyczółkami. Konstrukcja żelbetowa. 

16. km 11+767 – tunel TS 16 pozwalający przejść dołem pod drogą wzgórzem, drogą 
gminną do Dziekanowic i drogą powiatową 2156K do Batowic. Stanowi on element 
węzła Batowice. Zaprojektowano tunel o długości 711 m. Tunel wykonany zostanie w 
całości metodą odkrywkową. 

17. km 12+736 – wiadukt WD 17 w miejsce istniejącego wiaduktu nad torami kolejowymi 
projektuje się dłuższy i szerszy wiadukt przeprowadzający drogę zbiorczą nad torami 
kolejowymi oraz nad POK. Zaprojektowano wiadukt o długości 90 m o konstrukcji 
belkowej sprężonej posiadający 3 podpory pośrednie w rozstawie 20+25+25+20. 
Pomiędzy przyczółkiem początkowym a pierwszą podporą przebiegać będzie jezdnia 
POK w kierunku przeciwnym do kilometraża trasy. Pomiędzy pierwszą a drugą 
podporą przebiegać będzie jezdnia POK w kierunku zgodnym z kilometrażem trasy. 
Pomiędzy drugą a trzecią podporą przebiegać będą dwie nitki torów kolejowych a 
pomiędzy trzecią podporą i przyczółkiem końcowym przebiegać będą kolejne dwie 
nitki torów. Rozstaw podpór i przyczółków dobrany  jest tak, by nie ingerować w 
przebieg linii kolejowej. Podpory posadowione będą na głębokości około 2,0 m. 
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18. km 13+030 – wiadukt WS 18 pozwalający przekroczyć górą linię kolejową dwutorową 
przez POK. Zaprojektowano wiadukt o długości 140 m o konstrukcji zespolonej 
posiadający 1 podporę usytuowaną centralnie. Pomiędzy przyczółkiem początkowym a 
podporą przebiegać będzie linia kolejowa. Podpory posadowione będą na głębokości 
około 2,0 m 

19. km 13+390 – wiadukt WS 19 pozwalający przekroczyć górą nad linią kolejową 
jednotorową przez POK. Zaprojektowano wiadukt o długości 76 m o konstrukcji 
zespolonej posiadający 2 podpory pośrednie w rozstawie 22+32+22 m. Pomiędzy 
pierwszym a drugim przyczółkiem przebiegać będzie linia kolejowa jednotorowa. 
Rozstaw podpór i przyczółków dobrany  jest tak, by nie ingerować w przebieg linii 
kolejowej. Podpory posadowione będą na głębokości około 2,0 m. 

20. km 13+923 – wiadukt WS 20 pozwalający przekroczyć górą nad ul. Morcinka. 
Zaprojektowano wiadukt o długości 20 m co nie wymaga zastosowania podpór 
pośrednich pomiędzy przyczółkami. Schemat konstrukcyjny tak jak w przypadku 
głównego obiektu. 
  

 
drogi serwisowe 

Zaprojektowano prowadzenie obustronnych dróg serwisowych o szerokości 6-7 m. Drogi 
serwisowe będą służyły obsłudze terenu przyległego do obwodnicy.  
 
 
2.2.3. Warunki techniczne uzbrojenia terenu i przebudowy sieci 

infrastruktury technicznej kolidującej z trasą drogową i obiektami 
inżynierskimi 

 

Stronę nr 23 (koniec rozdziału) uzupełnia się o następujące informacje: 
 

Zestawienie przebudowywanej infrastruktury technicznej kolidującej z POK 

Wariant I: 

Dla linii napowietrznych podano zakres przebudowy pomiędzy słupami z kilometrażem słupów 
(w odniesieniu do kilometrażu POK), dla linii podziemnych podano zakres przebudowy z 
kilometrażem sieci w miejscu przecięcia z POK. Dla przyłączy podano kilometraż budynku, do 
którego są doprowadzone. 
 
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej  250 mm w km:1+135  przebiegającej pod POK o 
długości 150 m. 
 
- przebudowa linii wysokiego napięcia 110kV napowietrznej od słupa w km:1+440 po lewej 
stronie POK do słupa w km:1+731 po prawej stronie POK jako sieć kablową podziemną o 
długości 380 m  
 
- rozbiórka przyłącza elektrycznego napowietrznego do rozbieranego budynku w km:1+885 
 
- przebudowa sieci gazowej  350 mm w km:1+979 przebiegającej pod POK o długości 45 m. 
 
- przebudowa napowietrznej linii teletechnicznej od słupa w km:2+710 po lewej stronie POK do 
słupa w km:2+770 po prawej stronie POK o długości 190 m. 
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- przebudowa linii średniego napięcia 15kV napowietrznej od słupa w km:2+909 po prawej 
stronie POK do słupa w km:3+010 po stronie lewej o długości 240 m.  
 
- przebudowa sieci elektrycznej średniego napięcia 15kV, sieci oświetlenia ulicznego, 
kanalizacji sanitarnej  300 mm, sieci wodociągowej  110 mm, sieci teletechnicznej 
napowietrznej oraz sieci gazowej  32 mm i  50 mm  na odcinku przebudowywanej drogi 
serwisowej (ul. Na Zielonki) na odcinku od km:3+020 do km:3+250 
 
- rozbiórka przyłącza elektrycznego napowietrznego, teletechnicznego napowietrznego, 
wodociągowego  50 mm i gazowego  32 mm do rozbieranego budynku w km:3+180 
 
- przebudowa sieci wodociągowej  160 mm w km:3+563 przebiegającej pod POK o długości 65 
m. 
 
- przebudowa linii średniego napięcia 15kV napowietrznej od słupa w km:3+949 po lewej 
stronie POK do słupa w km:4+006 po prawej stronie POK jako sieć kablową podziemną o 
długości 150 m. 
 
- przebudowa sieci gazowej  100 mm w km:4+024 przebiegającej pod POK o długości 85 m. 
 
- przebudowa sieć oświetlenia ulicznego w km:4+029 o długości 52 m. 
 
- rozbiórka przyłącza elektrycznego napowietrznego, wodociągowego  40 mm i gazowego  32 
mm do rozbieranego budynku w km:4+085 
 
- przebudowa sieci wodociągowej  160 mm od km:4+045 do km:4+140 przebiegającej pod 
POK poprzecznie i podłużnie o na sieć przebiegającą wzdłuż POK oraz przekraczającą POK ze 
strony prawej na lewą o długości 150 m. 
 
- przebudowa linii teletechnicznej napowietrznej od słupa w km:4+085 po prawej stronie POK 
do słupa w km:4+144 po lewej stronie POK jako sieć kablową podziemną o długości 135 m.  
 
- rozbiórka przyłącza elektrycznego napowietrznego, wodociągowego  40 mm i gazowego  32 
mm do rozbieranego budynku w km:4+175 
 
- przebudowa linii teletechnicznej napowietrznej od słupa w km:4+175 po lewej stronie POK do 
słupa w km:4+245 po prawej stronie POK jako sieć kablową podziemną o długości 130 m.  
 
- przebudowa linii elektrycznej średniego napięcia 15kV napowietrznej wraz z oświetleniem 
ulicznym od słupa w km:4+205 po lewej stronie POK do słupa w km:4+250 po prawej stronie 
POK o długości 120 m.  
 
- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w km:4+235 przebiegającej pod POK o długości 100 
m.  
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- rozbiórka przyłączy elektrycznego napowietrznego, wodociągowego  40 mm i  50 mm, 
gazowego  32 mm oraz teletechnicznego napowietrznego do rozbieranego budynku w 
km:4+250 
 
- przebudowa sieci gazowej  100 mm w km:4+248 przebiegającej pod POK o długości 65 m 
 
- przebudowa napowietrznej linii elektrycznej średniego napięcia 15kV od słupa w km:4+300 po 
lewej stronie POK do słupa w km:4+365 po prawej stronie POK o długości 95 m. 
 
- przebudowa napowietrznej linii teletechnicznej od słupa w km:4+280 po lewej stronie POK do 
słupa w km:4+360 po prawej stronie POK o długości 125 m.  
 
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej  250 mm w km:4+335 na długości 110 m 
 
- rozbiórka przyłącza elektrycznego napowietrznego, wodociągowego  40 mm oraz kanalizacji 
sanitarnej  160 mm do rozbieranego budynku w km:4+355 
 
- rozbiórka przyłącza elektrycznego napowietrznego, wodociągowego  40 mm oraz kanalizacji 
sanitarnej  160 mm do rozbieranego budynku w km:4+375 
 
- przebudowa sieci wodociągowej  63 mm i  160 mm w km:4+400 na długości 75 m 
 
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej  200 mm w km:4+615 na długości 130 m 
 
- przebudowa napowietrznej linii elektrycznej średniego napięcia 15kV od słupa w km:4+640 po 
lewej stronie POK do słupa w km:4+710 po prawej stronie POK jako sieć kablową podziemną o 
długości 150 m. 
 
- przebudowa napowietrznej linii elektrycznej średniego napięcia 15kV od słupa w km:4+885 po 
lewej stronie POK do słupa w km:4+940 po prawej stronie POK jako sieć kablową podziemną o 
długości 190 m. 
 
- przebudowa napowietrznej linii elektrycznej średniego napięcia 15kV od słupa w km:5+010 po 
prawej stronie POK do słupa w km:5+540 po prawej stronie POK o długości 550 m. 
 
- przebudowa napowietrznej linii elektrycznej średniego napięcia 15kV wraz z oświetleniem 
ulicznym od słupa w km:5+785 po lewej stronie POK do słupa w km:5+785 po prawej stronie 
POK o długości 105 m. 
 
- przebudowa sieci gazowej  63 mm w km:5+800 przebiegającej pod POK o długości 100 m 
 
- przebudowa napowietrznej i podziemnej linii elektrycznej średniego napięcia 15kV, linii 
gazowej  500 mm, wodociągowej   225 mm i  300 mm, teletechnicznej napowietrznej i 
podziemnej w rejonie węzła z DK7 od km:7+100 do km:7+900 
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- rozbiórka przyłącza elektrycznego napowietrznego, wodociągowego  40 mm, gazowego  32 
mm oraz teletechnicznego napowietrznego do rozbieranego budynku w km:7+480 
 
- przebudowa linii wysokiego napięcia 110kV napowietrznej od słupa w km:7+885 po lewej 
stronie POK do słupa w km:8+255 po prawej stronie POK jako sieć kablową podziemną o 
długości 480 m 
 
- przebudowa sieci gazowej  160 mm w km:8+032 przebiegającej pod POK o długości 100 m 
 
- przebudowa podziemnej sieci teletechnicznej w km:8+294 przebiegającej pod POK o długości 
200 m 
 
- przebudowa napowietrznej linii teletechnicznej od słupa w km:8+405 po lewej stronie POK do 
słupa w km:8+483 po prawej stronie POK o długości 180 m 
 
- przebudowa podziemnej sieci teletechnicznej w km:8+428 przebiegającej pod POK o długości 
100 m 
 
- przebudowa linii wysokiego napięcia 110kV napowietrznej od słupa w km:8+570 po prawej 
stronie POK do słupa w km:8+670  po lewej stronie POK jako sieć kablową podziemną o 
długości 260 m  
 
- przebudowa podziemnej linii teletechnicznej w km:9+505 przebiegającej pod POK o długości 
100 m 
 
- przebudowa napowietrznej linii teletechnicznej od słupa w km:9+480 po prawej stronie POK 
do słupa w km:9+550 po lewej stronie POK o długości 130 m 
 
- przebudowa linii średniego napięcia 15kV napowietrznej od słupa w km:9+480 po prawej 
stronie POK do słupa w km:9+520 po lewej stronie POK jako sieć kablową podziemną o 
długości 140 m  
 
- rozbiórka przyłącza elektrycznego napowietrznego, wodociągowego  40 mm oraz 
teletechnicznego napowietrznego do rozbieranego budynku w km:9+550 
 
- przebudowa sieci wodociągowej  150 mm w km:10+276 przebiegającej pod POK o długości 
120 m.  
 
- przebudowa sieci gazowej  100 mm w km:10+286 przebiegającej pod POK o długości 
120 m.  
 
- przebudowa napowietrznej linii elektrycznej średniego napięcia 15kV wraz z oświetleniem od 
słupa w km:10+276 po prawej stronie POK do słupa w km:10+320 po lewej stronie POK o 
długości 150 m.  
 
- przebudowa sieci teletechnicznej kablowej w km:10+276 przebiegającej pod POK o długości 
130 m. 
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- przebudowa sieci gazowej  50 mm w km:10+580 przebiegającej pod POK o długości 140 m.  
 
- przebudowa napowietrznej linii teletechnicznej od słupa w km:10+500 po prawej stronie POK 
do słupa w km:10+650 po lewej stronie POK o długości 230 m 
 
- przebudowa napowietrznej linii elektrycznej średniego napięcia 15kV od słupa w km:10+520 
po prawej stronie POK do słupa w km:10+620 po lewej stronie POK o długości 130 m 
 
- przebudowa sieci wodociągowej  100 mm w km:10+600 przebiegającej pod POK o długości 
140 m 
 
- rozbiórka przyłącza elektrycznego napowietrznego, wodociągowego  40 mm, gazowego   15 
mm oraz teletechnicznego napowietrznego do rozbieranego budynku w km:10+540 
 
- rozbiórka przyłącza elektrycznego napowietrznego, wodociągowego  40 mm, gazowego   15 
mm oraz teletechnicznego napowietrznego do rozbieranego budynku w km:10+560 
 
- przebudowa linii wysokiego napięcia 110kV napowietrznej od słupa w km:10+740 po prawej 
stronie POK do słupa w km:10+900  po lewej stronie POK jako sieć kablową podziemną o 
długości 230 m  
 
- przebudowa linii wysokiego napięcia 110kV napowietrznej od słupa w km:10+700 po lewej 
stronie POK do słupa w km:10+880  po prawej stronie POK jako sieć kablową podziemną o 
długości 400 m  
 
- przebudowa linii średniego napięcia 15kV napowietrznej od słupa w km:11+050 po prawej 
stronie POK do słupa w km:11+070  po lewej stronie POK jako sieć kablową podziemną o 
długości 100 m  
 
- przebudowa sieci gazowej  500 mm w km:11+190 przebiegającej pod POK o długości 
130 m.  
 
- przebudowa sieci teletechnicznej kablowej w km:11+290 przebiegającej pod POK o długości 
140 m. 
 
- przebudowa kablowej  linii elektrycznej średniego napięcia 15kV w km:11+300 przebiegającej 
pod POK o długości 140 m. 
 
- przebudowa linii wysokiego napięcia 110kV napowietrznej od słupa w km:11+280 po prawej 
stronie POK do słupa w km:11+440 po lewej stronie POK jako sieć kablową podziemną o 
długości 260 m 
 
- przebudowa linii wysokiego napięcia 110kV napowietrznej od słupa w km:11+430 po prawej 
stronie POK do słupa w km:11+500 po lewej stronie POK jako sieć kablową podziemną o 
długości 140 m 
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- przebudowa sieci gazowej  500 mm w km:11+765 przebiegającej pod POK o długości 
250 m.  
 
- przebudowa sieci gazowej  500 mm w km:11+770 przebiegającej pod POK o długości 
250 m.  
 
- przebudowa sieci gazowej  200 mm w km:12+180 przebiegającej pod POK o długości 
100 m.  
 
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej  160 mm w km:12+190 przebiegającej pod POK o 
długości 100 m.  
 
- przebudowa sieci wodociągowej  100 mm w km:12+185 przebiegającej pod POK o długości 
100 m.  
 
- przebudowa linii średniego napięcia 15kV kablowej w km:12+200 przebiegającej pod POK o 
długości 100 m.  
 
 
Zestawienie przebudowywanej infrastruktury technicznej kolidującej z POK 

Wariant III: 

Dla linii napowietrznych podano zakres przebudowy pomiędzy słupami z kilometrażem słupów 
(w odniesieniu do kilometrażu POK), dla linii podziemnych podano zakres przebudowy z 
kilometrażem sieci w miejscu przecięcia z POK. Dla przyłączy podano kilometraż budynku, do 
którego są doprowadzone. 
 
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej  250 mm w km:1+100  przebiegającej pod POK o 
długości 150 m. 
 
- przebudowa linii wysokiego napięcia 110kV napowietrznej od słupa w km:0+120 po lewej 
stronie POK do słupa w km:0+600 po prawej stronie POK jako sieć kablową podziemną o 
długości 740 m  
 
- przebudowa sieci gazowej  350 mm w km:0+885 przebiegającej pod POK o długości 115 m. 
 
- rozbiórka przyłącza elektrycznego napowietrznego do rozbieranego budynku w km:1+680 
 
- przebudowa sieci gazowej  500 mm w km:1+835 przebiegającej pod POK o długości 160 m.  
 
- przebudowa linii średniego napięcia 15kV kablowej w km:1+925 przebiegającej pod POK o 
długości 180 m.  
 
- przebudowa linii wysokiego napięcia 110kV napowietrznej od słupa w km:1+850 po lewej 
stronie POK do słupa w km:1+980 po prawej stronie POK jako sieć kablową podziemną o 
długości 270 m  
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- przebudowa wodociągu  160 mm w km:2+400 przebiegającej pod POK o długości 140 m.  
 
- przebudowa wodociągu  200 mm w km:2+550 przebiegającej pod POK o długości 150 m.  
 
- przebudowa napowietrznej i podziemnej linii elektrycznej średniego napięcia 15kV, 
napowietrznej linii elektrycznej wysokiego napięcia 110kV, sieci gazowej  80 mm, sieci 
wodociągowej   100 mm, sieci teletechnicznej napowietrznej i podziemnej w rejonie węzła z 
Trasą Wolbromską od km:2+600 do km:3+100 
 
- przebudowa sieci gazowej  80 mm w km:3+300 przebiegającej pod POK o długości 90 m.  
 
- przebudowa wodociągu  100 mm w km:3+305 przebiegającej pod POK o długości 90 m.  
 
- przebudowa sieci gazowej  50 mm w km:3+720 przebiegającej pod POK o długości 90 m.  
 
- przebudowa napowietrznej linii teletechnicznej od słupa w km:3+720 po prawej stronie POK 
do słupa w km:3+800 po lewej stronie POK o długości 170 m 
 
- przebudowa napowietrznej linii elektrycznej średniego napięcia 15kV wraz z oświetleniem od 
słupa w km:3+720 po lewej stronie POK do słupa w km:3+750 po prawej stronie POK o 
długości 100 m.  
 
- rozbiórka przyłącza elektrycznego napowietrznego do rozbieranego budynku w km:3+705 
 
- przebudowa napowietrznej linii elektrycznej średniego napięcia 15kV od słupa w km:5+060 po 
lewej stronie POK do słupa w km:5+140 po lewej stronie POK o długości 80 m 
 
- przebudowa linii wysokiego napięcia 110kV napowietrznej od słupa w km:7+090 po prawej 
stronie POK do słupa w km:8+800 po lewej stronie POK jako sieć kablową podziemną o 
długości 1900 m  
 
- przebudowa linii średniego napięcia 15kV kablowej w km:7+355 przebiegającej pod POK o 
długości 125 m.  
 
- przebudowa linii średniego napięcia 15kV kablowej w km:7+420 przebiegającej pod POK o 
długości 100 m.  
 
- przebudowa napowietrznej linii teletechnicznej od słupa w km:7+415 po prawej stronie POK 
do słupa w km:7+425 po lewej stronie POK o długości 100 m 
 
- rozbiórka przyłącza elektrycznego napowietrznego do rozbieranego budynku w km:7+380 
 
- przebudowa sieci gazowej  32 mm w km:7+460 przebiegającej pod POK o długości 80 m.  
 
- przebudowa sieci wodociągowej  40 mm w km:7+540 przebiegającej pod POK o długości 
160 m.  
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- przebudowa sieci teletechnicznej kablowej w km:8+400 przebiegającej pod POK o długości 
450 m. 
 
- przebudowa sieci teletechnicznej kablowej w km:9+490 przebiegającej pod POK o długości 
700 m. 
 
- przebudowa sieci teletechnicznej kablowej w km:10+180 przebiegającej pod POK o długości 
190 m. 
 
- przebudowa linii wysokiego napięcia 110kV napowietrznej od słupa w km:10+570 po lewej 
stronie POK do słupa w km:10+570 po prawej stronie POK jako sieć kablową podziemną o 
długości 220 m 
 
- przebudowa sieci wodociągowej  100 mm w km:10+590 przebiegającej pod POK o długości 
130 m.  
 
- przebudowa napowietrznej linii teletechnicznej od słupa w km:10+710 po prawej stronie POK 
do słupa w km:10+725  po lewej stronie POK o długości 135 m 
 
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej  150 mm w km:10+760  przebiegającej pod POK o 
długości 140 m. 
 
- przebudowa sieci gazowej  110 mm w km:10+770  przebiegającej pod POK o długości 140 
m. 
 
- przebudowa linii wysokiego napięcia 110kV napowietrznej od słupa w km:11+050 po lewej 
stronie POK do słupa w km:11+050 po prawej stronie POK jako sieć kablową podziemną o 
długości 150 m 
 
- przebudowa sieci teletechnicznej kablowej w km:11+130 przebiegającej pod POK o długości 
280 m. 
 
- rozbiórka przyłącza elektrycznego napowietrznego, wodociągowego  40 mm oraz gazowego  
40 mm  do rozbieranego budynku w km:11+970 
 
- przebudowa sieci wodociągowej  150 mm w km:11+980 przebiegającej pod POK o długości 
120 m.  
 
- przebudowa sieci gazowej  100 mm w km:11+990 przebiegającej pod POK o długości 
120 m.  
 
- przebudowa napowietrznej linii elektrycznej średniego napięcia 15kV wraz z oświetleniem od 
słupa w km:11+980 po lewej stronie POK do słupa w km:12+010 po prawej stronie POK o 
długości 150 m.  
 
- przebudowa sieci teletechnicznej kablowej w km:11+980 przebiegającej pod POK o długości 
130 m. 
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- przebudowa napowietrznej linii elektrycznej średniego napięcia 15kV wraz z oświetleniem od 
słupa w km:12+240 po lewej stronie POK do słupa w km:12+240 po prawej stronie POK o 
długości 160 m.  
 
- przebudowa napowietrznej linii teletechnicznej  od słupa w km:12+240 po lewej stronie POK 
do słupa w km:12+240 po prawej stronie POK o długości 100 m.  
 
- przebudowa sieci wodociągowej  100 mm w km:12+250 przebiegającej pod POK o długości 
80 m.  
 
- rozbiórka przyłącza elektrycznego napowietrznego, wodociągowego  40 mm oraz gazowego  
25 mm  do rozbieranego budynku w km:12+290 
 
- przebudowa linii wysokiego napięcia 110kV napowietrznej od słupa w km:12+270 po prawej 
stronie POK do słupa w km:12+410 po lewej stronie POK jako sieć kablową podziemną o 
długości 230 m 
 
- przebudowa sieci gazowej  500 mm w km:12+420 przebiegającej pod POK o długości 
800 m.  
 
- przebudowa linii wysokiego napięcia 110kV napowietrznej od słupa w km:12+280 po prawej 
stronie POK do słupa w km:12+690 po prawej stronie POK jako sieć kablową podziemną o 
długości 450 m 
 
- przebudowa linii wysokiego napięcia 110kV napowietrznej od słupa w km:12+570 po lewej 
stronie POK do słupa w km:12+620 po prawej stronie POK jako sieć kablową podziemną o 
długości 400 m 
 
- przebudowa sieci teletechnicznej kablowej w km:12+960 przebiegającej pod POK o długości 
250 m. 
 
- przebudowa kablowej  linii elektrycznej średniego napięcia 15kV w km:12+970 przebiegającej 
pod POK o długości 200 m. 
 
- przebudowa linii wysokiego napięcia 110kV napowietrznej od słupa w km:13+020 po prawej 
stronie POK do słupa w km:13+180 po lewej stronie POK jako sieć kablową podziemną o 
długości 250 m 
 
- przebudowa linii wysokiego napięcia 110kV napowietrznej od słupa w km:13+235 po lewej 
stronie POK do słupa w km:13+235 po prawej stronie POK jako sieć kablową podziemną o 
długości 250 m 
 
- przebudowa sieci gazowej  500 mm w km:13+465 przebiegającej pod POK o długości 
250 m.  
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- przebudowa sieci gazowej  500 mm w km:13+505 przebiegającej pod POK o długości 
250 m.  
 
- przebudowa sieci gazowej  500 mm w km:13+510 przebiegającej pod POK o długości 
250 m.  
 
- przebudowa sieci gazowej  200 mm w km:13+920 przebiegającej pod POK o długości 
100 m.  
 
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej  160 mm w km:13+930 przebiegającej pod POK o 
długości 100 m.  
 
- przebudowa sieci wodociągowej  100 mm w km:13+925 przebiegającej pod POK o długości 
100 m.  
 
- przebudowa linii średniego napięcia 15kV kablowej w km:13+940 przebiegającej pod POK o 
długości 100 m.  
 
 
Poza wyżej wymienionymi sieciami nie wyklucza się występowania w terenie innych sieci 
uzbrojenia nieujętych na mapach, które będą musiały zostać przebudowane lub rozebrane. 
 
2.3. Wykorzystanie i zagospodarowanie istniejącego terenu 

 
Na stronie nr 23 zmienia się brzmienie akapitu „Budynki do wyburzenia” na następujący: 
 

 
Budynki do wyburzenia 

Projektowany przebieg północnej obwodnicy Krakowa wg wariantu I powoduje 
konieczność wyburzeń obiektów mieszkalnych oraz gospodarczych, tj.: 

 12 budynków mieszkalnych,  
 21 budynków gospodarczych,  
 13 szklarni czasowych  
 45 altanek na terenach ogrodów działkowych.  

 
 

Na stronie nr 24 zmienia się brzmienie akapitu „Budynki do wyburzenia” na następujący: 
 
 
Budynki do wyburzenia 

Projektowany przebieg północnej obwodnicy Krakowa wg wariantu III powoduje 
konieczność wyburzeń obiektów mieszkalnych oraz gospodarczych, tj.: 

 5 budynków mieszkalnych istniejących; 
 7 budynków gospodarczych w tym jedną nową halę produkcyjną; 
 42 altany działkowe; 
 15 szklarni czasowych (foliowych); 
 3 szklarnie (stałe, szklane 
 45 altanek na terenach ogrodów działkowych). 
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2.4. Odwodnienie i podstawowe metody podczyszczania ścieków 

opadowych z północnej obwodnicy Krakowa 
 
Trzeci akapit na str nr 26, zmienia się na następujący: 
 
Rowy przydrożne należy traktować jako urządzenia oczyszczające spływy z dróg i dlatego 

powinny być oczyszczane i konserwowane przynajmniej dwa razy w roku i wykonywać 
przeglądy stanu przynajmniej raz na kwartał oraz po każdych gwałtownych lub długotrwałych 
opadach. W razie stwierdzenia w czasie przeglądu zanieczyszczenie, niedrożności rowu lub jego 
uszkodzenia, należy go bezzwłocznie wyczyścić, udrożnić i naprawić. Osady gromadzące się w 
rowach mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i dlatego powinny być wywożone 
na składowiska odpadów niebezpiecznych. 

 
Tabelę na str nr 28, zmienia się na opis o następującej treści: 
 
Podane poniżej pojemności zbiorników regulujących przepływ wody określono dla 

deszczu miarodajnego, określanego jako prawdopodobieństwo „p” pojawienia się opadów przy 
czym prawdopodobieństwo to wynosi p=10% dla obwodnicy oraz p=100% dla dróg 
serwisowych (DzU 43, 1999). Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu „p” wyrażone w 
procentach określa ile razy w przeciągu stulecia zostanie osiągnięte przekroczenie danego 
natężenia deszczu. Oznacza to, że dla p=10% może pojawić się deszcz o natężeniu wyższym 10 
razy w ciągu stulecia (średnio raz na 10 lat), a dla p=100% 100 razy w ciągu stulecia (średnio raz 
w roku). Na podstawie literatury (R. Edel, „Odwodnienie dróg”) oraz doświadczenia. Na tym 
etapie dane o pojemności zbiorników są szacunkowe i należy traktować podane wartości jako 
minimalne wymagane pojemności, mogące ulec zwiększeniu na etapie projektu budowlanego. 
Wyloty do odbiorników każdorazowo poprzedzone są urządzeniami podczyszczającymi wodę 
takimi jak separatory i osadniki oraz urządzeniami regulującymi przepływ wody takimi jak 
zbiorniki retencjonujące wody. 

 
Wody opadowe z początkowego odcinka do km:2+280 odprowadzone zostaną przy 

pomocy rowów oraz kanalizacji deszczowej (na obiektach mostowych i w tunelach) do potoku 
Sudół w km:2+017. Na tym odcinku zlokalizowane zostaną urządzenia podczyszczające wodę w 
km:1+895 (strona lewa) i km:1+900 (strona prawa) oraz w km:2+090 (strona prawa i lewa). Za 
urządzeniami podczyszczającymi wodę zlokalizowane zostaną zbiorniki regulujące przepływ 
wody w km: 2+010 o pojemności 550 m3 (strona prawa) oraz w km:2+050 o pojemności 80 m3 
(strona prawa) oraz o pojemności 80 m3 (strona lewa). 

Wody opadowe z odcinka od km:2+280 do km:3+168 zostaną odprowadzone przy pomocy 
rowów (z dróg serwisowych) oraz kanalizacji deszczowej (w tunelu) do istniejącego rowu 
przydrożnego w km:2+790 biegnącego wzdłuż ul. Jurajskiej. Z ul. Jurajskiej woda spływa 
rowem do ul. Na Zielonki skąd woda wprowadzona jest do istniejącej kanalizacji będącej częścią 
sieci kanalizacyjnej Miasta Krakowa. Na odcinku zlokalizowano urządzenie podczyszczające 
wodę w km:2+790 oraz zbiornik regulujący przepływ wody w km:2+760 o pojemności 60 m3. 

Wody opadowe z odcinka od km:3+168 do km:4+610 odprowadzone zostaną przy pomocy 
rowów (odcinki obwodnicy prowadzone po terenie oraz drogi serwisowe) oraz kanalizacji (na 
obiektach mostowych i w tunelach oraz jako kontynuacja kanalizacji z obiektów mostowych 
odprowadzonej do odbiornika wód) do potoku Prądnik w km:4+323. Wprowadzenie wody do 
potoku poprzedzone jest urządzeniami podczyszczającymi w km:4+272 (strona lewa) i 
km:4+345 (strona prawa). W km:3+600 i km:4+310 po stronie prawej zlokalizowano zbiorniki 
regulujący przepływ wody o pojemności 250 m3 każdy. Przy przekraczaniu dróg serwisowych 
przez rowy zaprojektowano przepusty. Na odcinku od km:4+200 do km:4+550 projektowane 
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rowy należy wykonać jako szczelne z uwagi na ochronę wód gruntowych na obszarze gruntów 
przepuszczalnych. 

Wody opadowe z odcinka od km:4+610 do km:5+530 odprowadzone zostaną przy pomocy 
rowów oraz kanalizacji (odcinek kanalizacji kończy się w km:5+395) do rowu melioracyjnego w 
km:4+610. Rów melioracyjny po około 250 m wprowadza wody do potoku Prądnik. Urządzenia 
podczyszczające zlokalizowane zostaną w km:4+762 (strona prawa i lewa). Przed wlotem do 
rowu zaprojektowano zbiorniki regulujące przepływ wody o pojemności 220 m3 (strona prawa) 
oraz 640 m3 (strona lewa). 

Wody opadowe z odcinka od km:5+530 do km:7+515 odprowadzone zostaną przy pomocy 
rowów oraz kanalizacji (na obiektach mostowych i w tunelach) do potoku Bibiczanka w 
km:6+922. Zaprojektowano urządzenia podczyszczające wodę zlokalizowane w km:6+875 
(strona lewa i prawa) oraz km:7+060 (strona prawa i lewa). Przed wprowadzeniem wody do 
potoku zaprojektowano zbiorniki regulujące przepływ wody w km:6+870 (strona prawa o 
pojemności 470 m3, strona lewa o pojemności 360 m3), w km:6+980 (strona lewa) o pojemności 
330 m3 oraz w km:7+040 o pojemności 400 m3 (strona prawa). Na odcinku od km:6+800 do 
km:7+100 projektowane rowy należy wykonać jako szczelne z uwagi na ochronę wód 
gruntowych na obszarze gruntów przepuszczalnych. 

Wody opadowe z odcinka od km:7+515 do km:9+785 odprowadzone zostaną przy pomocy 
rowów i kanalizacji do potoku Sudół Dominikański w km:8+980. Urządzenia podczyszczające 
wodę zlokalizowane zostaną w km:8+980 (strona lewa) i w km:8+930 (strona prawa) oraz w 
km:9+315 (strona prawa i lewa). Zaprojektowano zbiorniki regulujące przepływ wody w 
km:8+900 (strona prawa) o pojemności 290 m3, w km:8+950 (strona lewa) o pojemności 310 
m3, w km:9+000 (strona lewa) o pojemności 60 m3 oraz w km:9+040 (strona prawa) o 
pojemności 170 m3. Dodatkowo zbiornik zaprojektowano przy przepuście w km:9+250 (strona 
lewa) o pojemności 180 m3. Na odcinku od km:8+900 do km:9+300 projektowane rowy należy 
wykonać jako szczelne z uwagi na ochronę wód gruntowych na obszarze gruntów 
przepuszczalnych. 

Wody opadowe od km:9+785 do końca zakresu opracowania zostaną odprowadzone przy 
pomocy rowów i kanalizacji (na obiektach mostowych i w tunelach oraz pod drogą zbierająca 
wodę  z rowów) do potoku Dłubnia zlokalizowanego na końcu zakresu opracowania. Przed 
wlotem do Dłubni zaprojektowano urządzenie podczyszczające wodę. Z uwagi na przebiegającą 
w wykopie linię kolejową oddzielającą odbiornik wód (Dłubni) od rowów biegnących wzdłuż 
obwodnicy i dróg serwisowych konieczne jest wprowadzenie wody ze wszystkich rowów do 
kanalizacji. Przed wlotami do kanalizacji zaprojektowano zbiorniki regulujące przepływ wody. 
Największy o pojemności 600 m3 zlokalizowany jest w km:11+200 po stronie lewej. Ponadto 
planuje się zbiorniki w km:10+260 o pojemności 60 m3 (strona prawa), w km:10+750 o 
pojemności 50 m3 (strona lewa), w km:11+040 o pojemności 110 m3 (strona prawa), w 
km:11+080 o pojemności 140 m3 (strona lewa) oraz w km:11+370 o pojemności 100 m3 (strona 
prawa). Obszar ronda po południowej stronie torów zostanie wpięty do sieci kanalizacji 
deszczowej miasta Krakowa. 
 
2.5. Przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania 

obiektu drogowego 
2.5.1. Prognozowane natężenie ruchu pojazdów 

 
Stronę nr 39,ostatni akapit uzupełniono o następujące informacje: 
 
Modele rozkładu ruchu pojazdów w sieci drogowej, opracowane w oparciu o empiryczne 

badania i pomiary ruchu wskazują, że w pierwszej kolejności wypełniają się odcinki dróg o 
wysokiej przepustowości i prędkości, następnie drogi niższych klas, a dopiero kiedy na 
podstawowym układzie dróg wyczerpana zostanie przepustowość odcinki dróg lokalnych. Z tego 
powodu poniższa prognoza będąca podstawą do analizy hałasu i emisji zanieczyszczeń ogranicza 
się na kierunku poprzecznym do obwodnicy do dróg: Jasnogórska, Władysława Łokietka oraz 
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Krakowskie Przedmieście – DW794  (a w roku 2035 zamiast tych dwóch, Trasa Wolbromska), 
29 Listopada – DK7 oraz Powstańców. Drogi równoległe do POK objęte analizą stanowi ciąg III 
obwodnicy Krakowa. Na północ od POK brak istotnych dróg przebiegających na kierunku 
wschód-zachód aż do wysokości Skały tj. prawie 15 km na północ od projektowanej POK. 
Ponadto analizie w roku 2035 podlega odcinek S7 w rejonie węzła Nowohuckiego. 

Nieistniejące obecnie odcinki drogowe uwzględnionych w analizie w 2035 tj. S7 w 
kierunku Warszawy oraz Trasa Wolbromska mają bardzo duże prawdopodobieństwo powstania i 
dlatego zostały ujęte w analizie. S7 do granicy z województwem świętokrzyskim została 
uwzględniona na liście podstawowej rządowego programu budowy dróg ruchu do roku 2020. 
Trasa posiada już decyzję środowiskową. Trasa Wolbromska znajduje się w wieloletnim planie 
inwestycyjnym Krakowa. Obecnie trwają konsultacje w sprawie budowy trasy. Co prawda 
pojawiają się protesty, ale dotyczą one odcinka wewnątrz III obwodnicy - czy ten odcinek i w 
jakiej formie powinien powstać, natomiast nie jest poddawana w wątpliwość konieczność 
powstania odcinka od III obwodnicy w kierunku POK. Nawet jeżeli zrealizowany zostanie 
postulat braku budowy Trasy Wolbromskiej w obrębie III obwodnicy, to w zamian planowana 
jest budowa parkingu Park&Ride przy III obwodnicy i przekierowanie ludzi dojeżdżających na 
parking do linii tramwajowej, co i tak oznacza przejazd samochodem na odcinku pomiędzy III 
obwodnicą a POK. Uwzględniane nowe odcinki drogowe w prognozie na rok 2035 nie są 
uwzględniane w prognozie na rok 2020, gdyż w tym roku S7 będzie najprawdopodobniej 
dopiero kończona, a przedłużenie terminu oddania do użytkowania możliwe jest do 2022 (termin 
rozliczenia w UE programu budowy dróg na lata 2014-2020), natomiast dyskusja na temat Trasy 
Wolbromskiej najprawdopodobniej odsunie jej powstanie o kilka lat, więc w roku 2020 nie 
została uwzględniona. 

Pod pojęciem wariantu bezinwestycyjnego, w szczególności w roku 2035, należy rozumieć 
brak budowy POK, a nie brak inwestycji drogowych w ogóle. Wariant bezinwestycyjny na rok 
2035 zakłada powstanie planowanych (opisanych powyżej) odcinków drogowych, dlatego w 
wariancie „0” na rok 2035 ujęta jest zarówno S7 jak i Trasa Wolbromska. 

 
Na stronach od 40 do 53 poprawiono natężenia pojazdów na następujące: 

 
 

Tabela 2.5.1/1. Prognoza ruchu dla wariantu 0 bezinwestycyjnego w roku 2020 

Rok 2020 w0 Średniodobowe 
natężenie ruchu 

(poj./dob.) 
Przeciętne warunki ruchowe w ciągu doby 

Odcinek północnej obwodnicy Krakowa 
Radzikowskiego - Jasnogórska 23909 
Jasnogórska - Wolbromska 0 
Wolbromska - 29-go Listopada 0 
29-go Listopada - Powstańców 0 
Powstańców - Ekspresowa S7 0 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 
DK94 w stronę Olkusza 34075 
Jasnogórska 31680 
Łokietka i Krakowskie Przedmieście 24297 
29-go Listopada 20647 
Powstańców 12450 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa 

- III obwodnica 
Jasnogórska - Wolbromska 69920 
Wolbromska - 29-go Listopada  87120 
29-go Listopada - Stella Sawickiego 90373 
Okulickiego 25220 
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Tabela 2.5.1/2. Struktura ruchu pojazdów dla wariantu 0 bezinwestycyjnego w roku 2020 

Rok 2020 w0 
Pojazdy 
umowne 

Pojazdy osobowe 
(w tym 16% udział 

samochodów. 
dostawczych) 

Pojazdy ciężkie 

SUMA 
Godzina szczytu 
popołudniowego Samochody 

ciężarowe 

Samochody 
ciężarowe z 
przyczepą 

Autobusy Odcinek północnej 
obwodnicy Krakowa 
Radzikowskiego - 
Jasnogórska 2630 2104 96 48 143 2391 
Jasnogórska - 
Wolbromska 0 0 0 0 0 0 
Wolbromska - 29-go 
Listopada 0 0 0 0 0 0 
29-go Listopada - 
Powstańców 0 0 0 0 0 0 
Powstańców - 
Ekspresowa S7 0 0 0 0 0 0 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 
DK94 w stronę Olkusza 3748 2999 136 68 204 3407 
Jasnogórska 3485 2788 127 63 190 3168 
Łokietka i Krakowskie 
Przedmieście 2673 2138 97 49 146 2430 
29-go Listopada 2271 1817 83 41 124 2065 
Powstańców 1370 1096 50 25 75 1245 

Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 
Jasnogórska - 
Wolbromska 7691 6153 280 140 420 6992 
Wolbromska - 29-go 
Listopada  9583 7667 348 174 523 8712 
29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 9941 7953 361 181 542 9037 
Okulickiego 2774 2219 101 50 151 2522 

 
Tabela 2.5.1/3. Prognoza ruchu dla wariantu I w roku 2020 

Rok 2020 w1 Średniodobowe 
natężenie ruchu 

(poj./dob.) 
Przeciętne warunki ruchowe w ciągu doby 

Odcinek północnej obwodnicy Krakowa 

Radzikowskiego - Jasnogórska 40446 
Jasnogórska - Wolbromska 55913 
Wolbromska - 29-go Listopada 50842 
29-go Listopada - Powstańców 43728 
Powstańców - Ekspresowa S7 0* 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 
DK94 w stronę Olkusza 34075 
Jasnogórska 25038 
Łokietka i Krakowskie Przedmieście 22110 
29-go Listopada 24538 
Powstańców 23702 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III 

obwodnica 
Jasnogórska - Wolbromska 54500 
Wolbromska - 29-go Listopada  74333 
29-go Listopada - Stella Sawickiego 75847 
Okulickiego 25220 

* brak S7 – ostatni węzeł zjazdowy z POK stanowi Węzeł Batowice w rejonie ulicy Powstańców. 
Odcinek od Węzła Batowice do końca POK ślepy do czasu wybudowania S7. 



 
 

Raport o oddziaływaniu  na  środowisko  - UZUPEŁNIENIE
 

                                                                                               

32 
 

Tabela 2.5.1/4. Struktura ruchu pojazdów dla wariantu I w roku 2020 

Pojazdy 
umowne 

Pojazdy 
osobowe (w tym 

16% udział 
samochodów. 
dostawczych) 

Pojazdy ciężkie 

SUMA 
Godzina szczytu 
popołudniowego Samochody 

ciężarowe 

Samochody 
ciężarowe z 
przyczepą 

Autobusy Odcinek północnej 
obwodnicy Krakowa 
Radzikowskiego - 
Jasnogórska 4449 3559 162 81 243 4045 
Jasnogórska - 
Wolbromska 6150 4920 224 112 335 5591 
Wolbromska - 29-go 
Listopada 5593 4474 203 102 305 5084 
29-go Listopada - 
Powstańców 4810 3848 175 87 262 4373 
Powstańców - 
Ekspresowa S7 0 0 0 0 0 0 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 
DK94 w stronę Olkusza 3748 2999 136 68 204 3407 
Jasnogórska 2754 2203 100 50 150 2504 
Łokietka i Krakowskie 
Przedmieście 2432 1946 88 44 133 2211 
29-go Listopada 2699 2159 98 49 147 2454 
Powstańców 2607 2086 95 47 142 2370 

 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa 

Jasnogórska - 
Wolbromska 5995 4796 218 109 327 5450 
Wolbromska - 29-go 
Listopada  8177 6541 297 149 446 7433 
29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 8343 6675 303 152 455 7585 
Okulickiego 2774 2219 101 50 151 2522 

 
Tabela 2.5.1/5. Prognoza ruchu dla wariantu III w roku 2020 

Rok 2020 w3 
Średniodobowe 
natężenie ruchu 

(poj./dob.) 
Przeciętne warunki ruchowe w ciągu doby 

Odcinek północnej obwodnicy Krakowa 

Radzikowskiego - Jasnogórska 36237 
Jasnogórska - Wolbromska 48323 
Wolbromska - 29-go Listopada 37755 
29-go Listopada - Powstańców 30802 
Powstańców - Ekspresowa S7 0* 
Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 
DK94 w stronę Olkusza 34075 
Jasnogórska 24288 
Łokietka i Krakowskie Przedmieście 18630 
29-go Listopada 12525 
Powstańców 23926 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy 
Krakowa - III obwodnica 
Jasnogórska - Wolbromska 56293 
Wolbromska - 29-go Listopada  78867 
29-go Listopada - Stella Sawickiego 79583 
Okulickiego 25220 
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* brak S7 – ostatni węzeł zjazdowy z POK stanowi Węzeł Batowice w rejonie ulicy Powstańców. 
Odcinek od Węzła Batowice do końca POK ślepy do czasu wybudowania S7. 

 
Tabela 2.5.1/6. Struktura ruchu pojazdów dla wariantu III w roku 2020 

Rok 2020 w3 

Pojazdy 
umowne 

Pojazdy osobowe 
(w tym 16% 

udział 
samochodów. 
dostawczych) 

Pojazdy ciężkie 

SUMA 
Godzina szczytu 
popołudniowego Samochody 

ciężarowe 

Samochody 
ciężarowe z 
przyczepą 

Autobusy Odcinek północnej 
obwodnicy Krakowa 

Radzikowskiego - 
Jasnogórska 3986 3189 145 72 217 3624 
Jasnogórska - Wolbromska 5316 4252 193 97 290 4832 
Wolbromska - 29-go 
Listopada 4153 3322 151 76 227 3775 
29-go Listopada - 
Powstańców 3388 2711 123 62 185 3080 
Powstańców - Ekspresowa S7 0 0 0 0 0 0 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 
DK94 w stronę Olkusza 3748 2999 136 68 204 3407 
Jasnogórska 2672 2137 97 49 146 2429 
Łokietka i Krakowskie 
Przedmieście 2049 1639 75 37 112 1863 
29-go Listopada 1378 1102 50 25 75 1253 
Powstańców 2632 2105 96 48 144 2393 

Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 
Jasnogórska - Wolbromska 6192 4954 225 113 338 5629 
Wolbromska - 29-go 
Listopada  8675 6940 315 158 473 7887 
29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 8754 7003 318 159 478 7958 
Okulickiego 2774 2219 101 50 151 2522 
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Tabela 2.5.1/7. Struktura ruchu pojazdów dla wariantu 0 bezinwestycyjnego w roku 2035 

Rok 2035 w0 
Średniodobowe 
natężenie ruchu 

(poj./dob.) 

Przeciętne warunki ruchowe w 
ciągu doby 

Odcinek północnej obwodnicy 
Krakowa 

Radzikowskiego - Jasnogórska 25059 
Jasnogórska - Wolbromska 0 
Wolbromska - 29-go Listopada 0 
29-go Listopada - Powstańców 0 
Powstańców - Ekspresowa S7 0 
Ekspresowa S7 (1)* 50364 
Ekspresowa S7 (2)** 50364 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 
DK94 w stronę Olkusza 53188 
Jasnogórska 43712 
Łokietka i Krakowskie 
Przedmieście 37838 
29-go Listopada 32120 
Powstańców 19386 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy 

Krakowa - III obwodnica 
Jasnogórska - Wolbromska 94785 
Wolbromska - 29-go Listopada  99204 
29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 125108 
Okulickiego 29232 

* od strony północnej z kierunku Warszawy ** od strony południowej od autostrady A4 



 
 

Raport o oddziaływaniu  na  środowisko  - UZUPEŁNIENIE
 

                                                                                               

35 
 

 
Tabela 2.5.1/8. Struktura ruchu pojazdów dla wariantu 0 bezinwestycyjnego w roku 2035 
Rok 2035 w0 

Pojazdy 
umowne 

Pojazdy 
osobowe (w 
tym 16% 

udział 
samochodów. 
dostawczych) 

Pojazdy ciężkie 

SUMA 
Godzina szczytu 
popołudniowego Samochody 

ciężarowe 

Samochody 
ciężarowe z 
przyczepą 

Autobusy Odcinek północnej obwodnicy 
Krakowa 

Radzikowskiego - Jasnogórska 2756 2205 100 50 150 2506 
Jasnogórska - Wolbromska 0 0 0 0 0 0 
Wolbromska - 29-go Listopada 0 0 0 0 0 0 
29-go Listopada - Powstańców 0 0 0 0 0 0 
Powstańców - Ekspresowa S7 0 0 0 0 0 0 
Ekspresowa S7 (1)* 5540 4432 201 101 302 5036 
Ekspresowa S7 (2)** 5540 4432 201 101 302 5036 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 
DK94 w stronę Olkusza 5851 4681 213 106 319 5319 
Jasnogórska 4808 3847 175 87 262 4371 
Łokietka i Krakowskie 
Przedmieście 4162 3330 151 76 227 3784 
29-go Listopada 3533 2827 128 64 193 3212 
Powstańców 2133 1706 78 39 116 1939 

Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 
Jasnogórska - Wolbromska 10426 8341 379 190 569 9479 
Wolbromska - 29-go Listopada  10912 8730 397 198 595 9920 
29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 13762 11010 500 250 751 12511 
Okulickiego 3216 2572 117 58 175 2923 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Raport o oddziaływaniu  na  środowisko  - UZUPEŁNIENIE
 

                                                                                               

36 
 

 
 
Tabela 2.5.1/9. Prognoza ruchu dla wariantu I w roku 2035 

Rok 2035 w1 
Średniodobowe 
netężenie ruchu 

(poj./dob.) 

Przeciętne warunki ruchowe w 
ciągu doby 

Odcinek północnej obwodnicy 
Krakowa 

Radzikowskiego - Jasnogórska 58190 
Jasnogórska - Wolbromska 82421 
Wolbromska - 29-go Listopada 81236 
29-go Listopada - Powstańców 85836 
Powstańców - Ekspresowa S7 85595 
Ekspresowa S7 (1)* 48266 
Ekspresowa S7 (2)** 96853 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 
DK94 w stronę Olkusza 53185 
Jasnogórska 45388 
Łokietka i Krakowskie Przedmieście 35268 
29-go Listopada 46125 
Powstańców 18138 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy 

Krakowa - III obwodnica 
Jasnogórska - Wolbromska 75106 
Wolbromska - 29-go Listopada  87834 
29-go Listopada - Stella Sawickiego 106256 
Okulickiego 24925 

* od strony północnej z kierunku Warszawy   ** od strony południowej od autostrady A4 
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Tabela 2.5.1/10. Struktura ruchu pojazdów dla wariantu I w roku 2035 

Rok 2035 w1 

Pojazdy 
umowne 

Pojazdy 
osobowe (w 

tym 16% 
udział 

samochodów. 
dostawczych) 

Pojazdy ciężkie 

SUMA 

Godzina szczytu 
popołudniowego 

Samochody 
ciężarowe 

Samochody 
ciężarowe z 
przyczepą 

Autobusy Odcinek północnej 
obwodnicy Krakowa 

Radzikowskiego - Jasnogórska 6401 5121 233 116 349 5819 
Jasnogórska - Wolbromska 9066 7253 330 165 495 8242 
Wolbromska - 29-go Listopada 8936 7149 325 162 487 8124 
29-go Listopada - Powstańców 9442 7554 343 172 515 8584 
Powstańców - Ekspresowa S7 9415 7532 342 171 514 8559 
Ekspresowa S7 (1)* 5309 4247 193 97 290 4827 
Ekspresowa S7 (2)** 10654 8523 387 194 581 9685 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 
DK94 w stronę Olkusza 5851 4681 213 106 319 5319 
Jasnogórska 4993 3994 182 91 272 4539 
Łokietka i Krakowskie 
Przedmieście 3879 3104 141 71 212 3527 
29-go Listopada 5074 4059 185 92 277 4613 
Powstańców 1995 1596 73 36 109 1814 

Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 
Jasnogórska - Wolbromska 8262 6609 300 150 451 7511 
Wolbromska - 29-go Listopada  9662 7729 351 176 527 8783 
29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 11688 9351 425 213 638 10626 
Okulickiego 2742 2193 100 50 150 2493 

* od strony północnej z kierunku Warszawy ** od strony południowej od autostrady A4 

 
Tabela 2.5.1/11. Prognoza ruchu dla wariantu III w roku 2035 

Rok 2035 w3 Średniodobowe 
netężenie ruchu 

(poj./dob.) 
Przeciętne warunki ruchowe w ciągu doby 

Odcinek północnej obwodnicy Krakowa 

Radzikowskiego - Jasnogórska 56822 
Jasnogórska - Wolbromska 84192 
Wolbromska - 29-go Listopada 76625 
29-go Listopada - Powstańców 76878 
Powstańców - Ekspresowa S7 82076 
Ekspresowa S7 (1)* 48266 
Ekspresowa S7 (2)** 94979 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 
DK94 w stronę Olkusza 53185 
Jasnogórska 49500 
Łokietka i Krakowskie Przedmieście 24206 
29-go Listopada 26800 
Powstańców 18538 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - 

III obwodnica 
Jasnogórska - Wolbromska 69991 
Wolbromska - 29-go Listopada  87018 
29-go Listopada - Stella Sawickiego 104236 

Okulickiego 25989 
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* od strony północnej z kierunku Warszawy   ** od strony południowej od autostrady A4 

 
Tabela 2.5.1/12. Struktura ruchu pojazdów dla wariantu III w roku 2035 
Rok 2035 w3 

Pojazdy 
umowne 

Pojazdy 
osobowe (w 

tym 16% 
udział 

samochodów. 
dostawczych) 

Pojazdy ciężkie 

SUMA 
Godzina szczytu popołudniowego 

Samochody 
ciężarowe 

Samochody 
ciężarowe z 
przyczepą 

Autobusy Odcinek północnej obwodnicy 
Krakowa 

Radzikowskiego - Jasnogórska 6250 5000 227 114 341 5682 
Jasnogórska - Wolbromska 9261 7409 337 168 505 8419 
Wolbromska - 29-go Listopada 8429 6743 306 153 460 7662 
29-go Listopada - Powstańców 8457 6765 308 154 461 7688 
Powstańców - Ekspresowa S7 9028 7223 328 164 492 8208 
Ekspresowa S7 (1)* 5309 4247 193 97 290 4827 
Ekspresowa S7 (2)** 10448 8358 380 190 570 9498 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 
DK94 w stronę Olkusza 5851 4681 213 106 319 5319 
Jasnogórska 5445 4356 198 99 297 4950 
Łokietka i Krakowskie 
Przedmieście 2663 2130 97 48 145 2421 
29-go Listopada 2948 2358 107 54 161 2680 
Powstańców 2039 1631 74 37 111 1854 

Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 
Jasnogórska - Wolbromska 7699 6159 280 140 420 6999 
Wolbromska - 29-go Listopada  9572 7658 348 174 522 8702 
29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 11466 9173 417 208 625 10424 
Okulickiego 2859 2287 104 52 156 2599 

* od strony północnej z kierunku Warszawy 
** od strony południowej od autostrady A4 
 

W związku z planowaną inwestycją – budowa północnej obwodnicy Krakowa, wykonane 
zostały pomiary ruchu, na podstawie których sporządzono modelowe prognozy ruchu. Do tego 
celu wykorzystane zostały materiały zebrane podczas pomiarów ruchu. 

W związku z brakiem danych prognostycznych odnośnie zróżnicowania ruchu w ciągu 
doby, średniogodzinne natężenie ruchu pojazdów w czasie 16 godzin dnia, oszacowano za 
pomocą wzoru: 

Q1h = Qdob x 0,87 x 1/16 [ poj. rz./h ] 

Natomiast średniogodzinne natężenie ruchu pojazdów w czasie 8 godzin nocy, 
wyznaczono za pomocą wzoru: 

Q1h = Qdob, x 0,13 x 1/8 [ poj. rz./h ] 

gdzie: 

Qdob – wartość natężenia dobowego ruchu w pojazdach rzeczywistych. 

 Tym samym wartości strumienia ruchu w poszczególnych okresach doby wynoszą: 
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Tabela 2.5.1/13. Przeciętne warunki ruchowe w ciągu doby /rok 2020/ wariant „ 0”  bezinwestycyjny 

Odcinek drogi  

Warunki ruchowe 
Średniodobowe 
natężenie ruchu 

(poj./dob.) 

Średniogodzinne 
natężenie ruchu 

dzień (poj./h) 

Średniogodzinne 
natężenie ruchu 

noc (poj./h) 
Radzikowskiego - Jasnogórska 23909 1300 389 
Jasnogórska - Wolbromska 0 0 0 
Wolbromska - 29-go Listopada 0 0 0 
29-go Listopada - Powstańców 0 0 0 
Powstańców - Ekspresowa S7 0 0 0 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 

DK94 w stronę Olkusza 34075 1853 554 
 Jasnogórska 31680 1723 515 

Łokietka i Krakowskie Przedmieście 24297 1321 395 
29-go Listopada 20647 1123 336 
 Powstańców 12450 677 202 

Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 
Jasnogórska - Wolbromska 69920 3802 1136 
Wolbromska - 29-go Listopada  87120 4737 1416 
29-go Listopada - Stella Sawickiego 90373 4914 1469 
Okulickiego 25220 1371 410 
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Tabela 2.5.1/14. Przeciętne warunki ruchowe w ciągu doby /stan prognozowany 2020/ wariant „ I” 
preferowany 

Odcinek drogi  Warunki ruchowe 

 
Średniodobowe 
natężenie ruchu 

(poj./dob.) 

Średniogodzinne 
natężenie ruchu 

dzień (poj./h) 

Średniogodzinne 
natężenie ruchu 

noc (poj./h) 
Odcinek północnej obwodnicy Krakowa 

Radzikowskiego - Jasnogórska 40446 2199 657 
Jasnogórska - Wolbromska 55913 3040 909 

Wolbromska - 29-go Listopada 50842 2765 826 
29-go Listopada - Powstańców 43728 2378 711 
Powstańców - Ekspresowa S7 0 0 0 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 
DK94 w stronę Olkusza 34075 1853 554 
Jasnogórska 25038 1361 407 
Łokietka i Krakowskie 
Przedmieście 22110 1202 359 
29-go Listopada 24538 1334 399 
Powstańców 23702 1289 385 

Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 
Jasnogórska - Wolbromska 54500 2963 886 
Wolbromska - 29-go 
Listopada  74333 4042 1208 
29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 75847 4124 1233 
Okulickiego 25220 1371 410 
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Tabela 2.5.1/15. Przeciętne warunki ruchowe w ciągu doby /stan prognozowany 2020/ wariant „III” alternatywny 

Odcinek drogi  Warunki ruchowe 

 
Średniodobowe 
natężenie ruchu 

(poj./dob.) 

Średniogodzinne 
natężenie ruchu 

dzień (poj./h) 

Średniogodzinne 
natężenie ruchu 

noc (poj./h) 
Odcinek północnej obwodnicy Krakowa 

Radzikowskiego - 
Jasnogórska 36237 1970 589 

Jasnogórska - Wolbromska 48323 2628 785 
Wolbromska - 29-go 
Listopada 37755 2053 614 

29-go Listopada - 
Powstańców 30802 1675 501 

Powstańców - Ekspresowa 
S7 0 0 0 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 
DK94 w stronę Olkusza 34075 1853 554 
Jasnogórska 24288 1321 395 
Łokietka i Krakowskie 
Przedmieście 18630 1013 303 
29-go Listopada 12525 681 204 
Powstańców 23926 1301 389 

Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa -                           III 
obwodnica 

Jasnogórska - 
Wolbromska 56293 3061 915 
Wolbromska - 29-go 
Listopada  78867 4288 1282 
29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 79583 4327 1293 
Okulickiego 25220 1371 410 
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Tabela 2.5.1/16. Przeciętne warunki ruchowe w ciągu doby /rok 2035 / wariant „ 0”  bezinwestycyjny 

Odcinek drogi  

Warunki ruchowe 
Średniodobowe 
natężenie ruchu 

(poj./dob.) 

Średniogodzinne 
natężenie ruchu 

dzień (poj./h) 

Średniogodzinne 
natężenie ruchu 

noc (poj./h) 

Radzikowskiego - 
Jasnogórska 25059 1363 407 

Jasnogórska - 
Wolbromska 0 0 0 

Wolbromska - 29-go 
Listopada 0 0 0 

29-go Listopada - 
Powstańców 0 0 0 

Powstańców - 
Ekspresowa S7 0 0 0 

5.Ekspresowa S7 
(1)* 50364 2739 818 
6.Ekspresowa S7 
(2)** 50364 2739 818 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 

 Jasnogórska 43712 2377 710 

Wolbromska 37838 2057 615 
29-go Listopada 32120 1747 522 
 Powstańców 19386 1054 315 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa -                           III 

obwodnica 
DK94 w stronę 
Olkusza 53188 2892 864 
Jasnogórska - 
Wolbromska 94785 5154 1540 
Wolbromska - 29-go 
Listopada  99204 5394 1612 
29-go Listopada - 
Stella Sawickiego 125108 6803 2033 
Okulickiego 29232 1589 475 

* od strony północnej z kierunku Warszawy 
** od strony południowej od autostrady A4 
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Tabela 2.5.1/17. Przeciętne warunki ruchowe w ciągu doby /stan prognozowany 2035/ wariant „ I” preferowany 

Odcinek drogi  Warunki ruchowe 

 
Średniodobowe 
natężenie ruchu 

(poj./dob.) 

Średniogodzinne 
natężenie ruchu 

dzień (poj./h) 

Średniogodzinne 
natężenie ruchu 

noc (poj./h) 
Odcinek północnej obwodnicy Krakowa 

Radzikowskiego - 
Jasnogórska 58190 3164 946 

Jasnogórska - 
Wolbromska 82421 4482 1339 

Wolbromska - 29-go 
Listopada 81236 4417 1320 

29-go Listopada - 
Powstańców 85836 4667 1395 

Powstańców - 
Ekspresowa S7 85595 4654 1391 
Ekspresowa S7 (1)* 48266 2624 784 
Ekspresowa S7 (2)** 96853 5266 1574 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 
DK94 w stronę 
Olkusza 53188 2892 864 
Jasnogórska 45388 2468 738 
Wolbromska 35268 1918 573 
29-go Listopada 46125 2508 750 
Powstańców 18138 986 295 

Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa -                            
III obwodnica 

Jasnogórska - 
Wolbromska 75106 4084 1220 
Wolbromska - 29-go 
Listopada  87834 4776 1427 
29-go Listopada - 
Stella Sawickiego 106256 5778 1727 
Okulickiego 24925 1355 405 

* od strony północnej z kierunku Warszawy 
** od strony południowej od autostrady A4 
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Tabela 2.5.1/18. Przeciętne warunki ruchowe w ciągu doby /stan prognozowany 2035/wariant „III” alternatywny 

Odcinek drogi  Warunki ruchowe 

 
Średniodobowe 
natężenie ruchu 

(poj./dob.) 

Średniogodzinne 
natężenie ruchu 

dzień (poj./h) 

Średniogodzinne 
natężenie ruchu 

noc (poj./h) 
Odcinek północnej obwodnicy Krakowa 

Radzikowskiego - 
Jasnogórska 56822 3090 923 

Jasnogórska - 
Wolbromska 84192 4578 1368 

Wolbromska - 29-go 
Listopada 76625 4166 1245 

29-go Listopada - 
Powstańców 76878 4180 1249 

Powstańców - 
Ekspresowa S7 82076 4463 1334 
Ekspresowa S7 (1)*  48266 2624 784 
Ekspresowa S7 (2)** 94979 5164 1543 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 
DK94 w stronę 
Olkusza 53188 2892 864 
Jasnogórska 49500 2692 804 
Wolbromska 24206 1316 393 
29-go Listopada 26800 1457 436 
Powstańców 18538 1008 301 

Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa -                             
III obwodnica 

Jasnogórska - 
Wolbromska 69991 3806 1137 
Wolbromska - 29-go 
Listopada  87018 4732 1414 
29-go Listopada - 
Stella Sawickiego 104236 5668 1694 
Okulickiego 25989 1413 422 

* od strony północnej z kierunku Warszawy 
** od strony południowej od autostrady A4 

 
 

 
2.5.3.Prognozowana emisja zanieczyszczeń powietrza 
 
2.5.3.2. Przewidywane oddziaływanie emisji komunikacyjnych (samochody) 
 

Zapisy rozdziału 2.5.3.2. otrzymują następujące brzmienie: 
 
 

Emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych ulega znacznym fluktuacjom w ciągu 
doby, wraz ze zmianami natężenia i warunków ruchu, warunków dyspersji zanieczyszczeń itp. 
W nocy jest bardzo mała, a w godzinach szczytu osiąga wartość maksymalną.  

Jednym z dominujących udziałów w emisji zanieczyszczeń na terenie, przez który 
przebiegać będzie planowana północna obwodnica Krakowa, będzie miała emisja 
komunikacyjna (tzw. „gorąca emisja”) związana z ruchem pojazdów samochodowych na tej 
projektowanej arterii komunikacyjnej. 
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Ze względu na charakter i funkcje planowanego przedsięwzięcia, stosunkowo 
niewielki będzie udział najbardziej toksycznej „zimnej emisji” pochodzącej z rozruchu 
i nagrzewania silników po dłuższym (gł. nocnym) postoju. Należy podkreślić, że ten typ 
zanieczyszczenia mają charakter lokalny.  

Szacowanie rzeczywistych wartości wskaźników emisji zanieczyszczeń pochodzących ze 
spalin pojazdów samochodowych poruszających się pod drogach jest bardzo skomplikowanym 
problemem. Wielkość emisji zanieczyszczeń ze spalin samochodowych dla silnika pracującego 
w bardzo zmiennych warunkach i pod różnym obciążeniem jest funkcją wielu zmiennych 
niezależnych, a jej oszacowanie wymaga dokonania licznych pomiarów oraz korzystania ze 
statystycznych metod obliczeniowych. O wiarygodności wyników obliczeń emisji w znacznej 
mierze decyduje zawartość baz danych dotyczących parku samochodowego. 

Dlatego też w krajach Unii Europejskiej najbardziej rozpowszechnionym i zalecanym 
systemem szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza jest procedura CORINAIR. W 
części dotyczącej transportu samochodowego system CORINAIR korzysta z metodologii 
komputerowego programu COPERT, obejmującej również inwentaryzację parku 
samochodowego.  

Stąd też obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych z planowanej drogi 
wykonano stosując metodologię opartą na modelu i programie komputerowym COPERT III 
(Metoda prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza od pojazdów – model i program 
komputerowy COPERT III, została zalecona do stosowania przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad (www.oos.pl oraz 
http://edroga.pl/images/stories/os_procedury/copert_iii/copert_iii.pdf).  

Dlatego też, aby uzyskać maksymalnie zbliżoną do rzeczywistej1 (obecnej i 
prognozowanej) strukturę poszczególnych kategorii pojazdów dla ww. grup pojazdów                  
(tj. samochody osobowe, samochody dostawcze, ciężarowe z przyczepą i bez przyczepy oraz 
autobusy) bazowano na opracowaniu „Analiza zanieczyszczeń komunikacyjnych dla Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. AIRBE S.c. 
Jerzy Burzyński, Joanna Niedziałek oraz PPiPST ALTRANS Stanisław Albricht, Maciej 
Górnikiewicz. AIRBE 2003r.”, które zostało sporządzone na potrzeby metodologii 
komputerowego programu obliczeniowego COPERT III. W opracowaniu dokonano 
szczegółowej analizy struktury pojazdów na: samochody osobowe, dostawcze, samochody 
ciężarowe z przyczepą, samochody ciężarowe bez przyczepy, autobusy, inne (w tym motocykle i 
motorowery) z uwzględnieniem zróżnicowania pojazdów pod względem: ciężaru pojazdu, 
rodzaju paliwa, rodzaju silnika, pojemności silnika (dla benzyn oraz dla oleju napędowego i 
LPG) – zarówno dla stanu istniejącego jak i prognozowanego. D 

Dysponując ogólną strukturą ruchu pojazdów (osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy) 
oraz szacowaną strukturą poszczególnych ich kategorii – dla poszczególnych horyzontów 
czasowych oraz stosując wzory zamieszczone w „Analizie…AIRBE” za „Ntziachristos, L., 
Samaras Z./Zierock, K.-H. – Emission Inventory Guidebook, August 2002, Road Transport – 
Activities 070100 – 0770500, określono wskaźniki emisji dla poszczególnych rodzajów 
analizowanych pojazdów dla lat 2020 i 2035.  

Określone na tej podstawie przeciętne jednostkowe wielkości emisji podstwowych 
zanieczysczeń komunikacyjnych tj. dwutlenku azotu, tlenku węgla i pyłu zawieszonego PM102 
(w kg/h) z głównych odcinków analizowanych fragmentów obwodnicy, dróg dojazdowych dla 
poszczególnych wariantów o horyzontów czasowych wynoszą: 
 
 
 
                                                
1 Każde, nawet teoretyczne, a tym bardziej oparte na rzeczywistych badaniach i analizach (nawet, jeśli dotyczą one innego, lecz położonego na 

terenie Polski miejsca) szczegółowe określenie struktury pojazdów wg ich kategorii w poszczególnych grupach, wpływa na istotne 
zwiększenie dokładności szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń w stosunku do stosowanych w kraju wskaźników emisji 
(nieuwzględniających zróżnicowania kategorii pojazdów) – zbliżając je do standardów europejskich. 

2 Udział pyłu zawieszonego PM 2,5 okreśłono w oparciu o dane z bazy CEIDARS (California Emission Inventory Development 
and Reporting System) - dla pojazdów samochodowych. 
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EMISJA PM10 
Tabela 2.5.3.2/1. Przeciętne jednostkowe wielkości emisji PM10 (w kg/h) z głównych odcinków 

analizowanego fragmentu  drogi  wariant „ 0”  bezinwestycyjny /stan na rok 2020/ 

Odcinek drogi  

Emisja zanieczyszczeń 
kg/h 

Mg/rok dzień noc doba 
Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 

DK94 w stronę 
Olkusza 

0,067114 
 
 

0,020109 
 

0,05144551 
 

0,4506626467 
 

dojazd- Jasnogórska 
0,082880 

 
0,024826 

 
0,06352873 

 
0,5565116806 

 

dojazd Wolbromska 

0,022786 
 
 

0,006823 
 

0,01746516 
 

0,1529948206 
 

dojazd 29-go 
Listopada 

0,056815 
 

 
0,016985 

 
0,04353864 

 
0,3813985057 

 

Powstańców 
0,002488 

 
0,000743 

 
0,00159563 

 
0,0167024778 

 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 

Jasnogórska - 
Wolbromska 

0,632938 
 

0,189580 
 
 

0,48515198 
 

4,2499313442 
 

Wolbromska - 29-go 
Listopada  

0,846388 
 

0,253498 
 

0,64875790 
 

5,6831192148 
 

29-go Listopada - 
Stella Sawickiego 

 
1,213175 

 
 

0,363204 
 

0,92985111 
 

8,1454957342 
 

Okulickiego 
0,022513 

 
0,005929 

 
0,01698513 

 
0,1487897591 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 2.5.3.2/2. Przeciętne jednostkowe wielkości emisji PM10 (w kg/h) z głównych odcinków 

analizowanego fragmentu  drogi  wariant „ 0”  bezinwestycyjny /stan na rok 2035/ 

Odcinek drogi  

Emisja zanieczyszczeń 
kg/h 

Mg/rok dzień noc doba 
Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 

DK94 w stronę 
Olkusza 

0,006550 
 

0,001910 
 

0,00436679 
 

0,0438314520 
 

dojazd- Jasnogórska 
0,070527 

 
0,020569 

 
0,05387443 

 
0,4719399704 

 

dojazd Wolbromska 
0,021879 

 
0,006385 

 
0,01671434 

 
0,1464176411 

 
dojazd 29-go 
Listopada 

0,054522 
 

0,015891 
 

0,04164491 
 

0,3648094175 
 

Powstańców 

0,002390 
 
 

0,000697 
 

0,00152687 
 

0,0159924088 
 

Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 
Jasnogórska - 
Wolbromska 

0,529407 
 

0,154446 
 

0,40441957 
 

3,5427154052 
 

Wolbromska - 29-go 
Listopada  

0,594499 
 

0,173429 
 

0,45414236 
 

3,9782870899 
 

29-go Listopada - 
Stella Sawickiego 

1,036045 
 
 

0,302282 
 

0,79145737 
 

6,9331666034 
 

Okulickiego 
0,013433 

 
0,003926 

 
0,01026390 

 
0,0899117241 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 2.5.3.2/3. Przeciętne jednostkowe wielkości emisji PM10 (w kg/h) z głównych odcinków 

analizowanego fragmentu drogi – wariant I /stan na rok 2020/ 

Odcinek drogi  

Emisja zanieczyszczeń 
kg/h 

Mg/rok dzień Noc doba 
Odcinek północnej obwodnicy Krakowa 

Radzikowskiego 
Jasnogórska 

0,099154 
 

0,050176 
 

0,08282801 
 

0,7255733816 
 

Jasnogórska-Wolbromska 
0,733166 

 
0,219188 

 
0,56184010 

 
4,9217192714 

 

Wolbromska-29listopada 
0,904756 

 
0,270340 

 
0,69328365 

 
6,0731647768 

 

29 listopada- Powstańców 
0,578844 

 
0,172839 

 
0,44350915 

 
3,8851401377 

 
Powstańców - Ekspresowa S 
7 

0,000000 
 

0,000000 
 

0,000000 
 

0,000000 
 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 

DK94 w stronę Olkusza  
0,045458 

 
0,012138 

 
0,03435104 

 
0,3009151090 

 

Jasnogórska 
0,004153 

 
0,001109 

 
0,00313823 

 
0,0274908742 

 

Wolbromska 
0,063886 

 
0,017045 

 
0,04827260 

 
0,4228679461 

 

29-go Listopada 
0,054038 

 
0,014436 

 
0,04083725 

 
0,3577343486 

 

Powstańców 
0,030741 

 
0,008191 

 
0,01938180 

 
0,2034461511 

 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 

Jasnogórska - Wolbromska 

0,494469 
 
 

0,147858 
 

0,37893189 
 

3,3194433771 
 

Wolbromska - 29-go 
Listopada  

0,723618 
 

0,216265 
 

0,55450048 
 

4,8574241712 
 

29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 

1,020340 
 

0,305070 
 

0,78191689 
 
 

6,8495919755 
 

Okulickiego 

0,019827 
 
 

0,005929 
 
 

0,01519430 
 
 

0,1331020292 
 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 2.5.3.2/4. Przeciętne jednostkowe wielkości emisji PM10 (w kg/h) z głównych odcinków 

analizowanego fragmentu drogi – wariant I /stan na rok 2035/ 

Odcinek drogi  

Emisja zanieczyszczeń 
kg/h 

Mg/rok dzień Noc doba 
Odcinek północnej obwodnicy Krakowa 

Radzikowskiego 
Jasnogórska 

0,136128 
 

0,040698 
 

0,10431787 
 

0,9138244978 
 

Jasnogórska-Wolbromska 
0,485804 

 
0,145230 

 
0,37227966 

 
3,2611698415 

 

Wolbromska-29listopada 
0,819838 

 
0,245001 

 
0,62822542 

 
5,5032547097 

 

29 listopada- Powstańców 
0,639729 

 
0,191254 

 
0,49023695 

 
4,2944756841 

 
Powstańców - Ekspresowa S 
7 

0,389437 
 

0,116393 
 

0,29842219 
 

2,6141784127 
 

S7 - od Warszawy 
0,160536 

 
0,047969 

 
0,12301372 

 
1,0776002039 

 

S7 - od południa 
0,315761 

 
0,094373 

 
0,24196509 

 
2,1196142056 

 
Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 

DK94 w stronę Olkusza 
0,069994 

 
0,020911 

 
0,04666274 

 
0,4698260344 

 

Jasnogórska 
0,073662 

 
0,022018 

 
0,05644733 

 
0,4944786309 

 

Wolbromska 
0,070810 

 
0,021149 

 
0,05425609 

 
0,4752833348 

 

29-go Listopada 
0,073654 

 
0,022006 

 
0,054256 

 
0,4943979683 

 

Powstańców 
0,023524 

 
0,007023 

 
0,01508312 

 
0,1578869240 

 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 

Jasnogórska - Wolbromska 
0,409541 

 

0,122415 
 
 

0,31383215 
 

2,7491696463 
 

Wolbromska - 29-go 
Listopada  

0,513754 
 

0,153496 
 

0,39366763 
 

3,4485284266 
 

29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 

0,858885 
 

 
0,256736 

 

 
0,65816888 

 

 
5,7655593607 

 

Okulickiego 
0,011774 

 
0,003518 

 
0,00902182 

 

0,0790311249 
 
 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 2.5.3.2/5. Przeciętne jednostkowe wielkości emisji PM10 (w kg/h) z głównych odcinków 
analizowanego fragmentu drogi – wariant III /stan na rok 2020/ 

Odcinek drogi  

Emisja zanieczyszczeń 
kg/h 

Mg/rok dzień Noc doba 
Odcinek północnej obwodnicy Krakowa 

Radzikowskiego 
Jasnogórska 

0,073158 
 

0,021874 
 

0,05606317 
 

0,4911133692 
 

 

Jasnogórska-Wolbromska 
0,719073 

 
0,214852 

 
0,55099946 

 
4,8267552447 

 

Wolbromska-29listopada 
0,816847 

 
0,244280 

 
0,62599158 

 
5,4836862054 

 

29 listopada- Powstańców 
0,635824 

 
0,189808 

 
0,48715217 

 
4,2674529889 

 
Powstańców - Ekspresowa S 
7 

0,000000 
 

0,000000 
 

0,000000 
 

0,000000 
 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 

DK94 w stronę Olkusza 
0,076723 

 
0,022938 

 
0,05879501 

 
0,5150442916 

 

Jasnogórska 
0,053695 

 
0,016056 

 
0,04114877 

 
0,3604632467 

 

Wolbromska 
0,000091 

 
0,000091 

 
0,00009134 

 
0,0008001804 

 

29-go Listopada 
0,000041 

 
0,000041 

 
0,00002757 

 
0,0002415391 

 

Powstańców 
0,000074 

 
0,000074 

 
0,00006493 

 
0,0006500388 

 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 

Jasnogórska - Wolbromska 
0,510821 

 
0,152693 

 
0,39144522 

 
3,4290600995 

 
Wolbromska - 29-go 
Listopada  

0,767652 
 

0,229511 
 

0,58827182 
 

5,1532611861 
 

29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 

1,070567 
 

0,320161 
 

0,82043205 
 

7,1869847452 
 

Okulickiego 
0,019827 

 
0,005929 

 
0,01519430 

 
0,1331020292 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 2.5.3.2/6. Przeciętne jednostkowe wielkości emisji PM10 (w kg/h) z głównych odcinków 

analizowanego fragmentu drogi – wariant III /stan na rok 2035/ 

Odcinek drogi  

Emisja zanieczyszczeń 
kg/h 

Mg/rok dzień Noc doba 
Odcinek północnej obwodnicy Krakowa 

Radzikowskiego 
Jasnogórska 

0,064727 
 

0,019337 
 

0,04959669 
 

0,4344670233 
 

Jasnogórska-Wolbromska 
0,698645 

 
0,208798 

 
0,53536240 

 
4,6897746475 

 

Wolbromska-29listopada 
0,922854 

 
0,275733 

 
0,70714672 

 
6,1946052974 

 

29 listopada- Powstańców 
0,884437 

 
0,264270 

 
0,67771449 

 
5,9367789332 

 
Powstańców - Ekspresowa S 
7 

0,376469 
 

0,112451 
 

0,28846322 
 

2,5269377859 
 

S7 - od Warszawy 
0,160606 

 
0,047990 

 
0,12306761 

 
1,0780722490 

 

S7 - od południa 
0,314244 

 
0,093933 

 
0,24080686 

 
2,1094680519 

 
Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 

DK94 w stronę Olkusza 
0,071951 

 
0,021496 

 
0,05513244 

 
0,4829602173 

 

Jasnogórska 
0,065729 

 
0,019637 

 
0,05036484 

 
0,4411960315 

 

Wolbromska 
0,051057 

 
0,015243 

 
0,03911933 

 
0,3426853694 

 

29-go Listopada 
0,026622 

 
0,007950 

 
0,02039816 

 
0,1786878743 

 

Powstańców 
0,034094 

 
0,010173 

 
0,02185874 

 
0,2288158645 

 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 

Jasnogórska - Wolbromska 
0,381652 

 
0,114099 

 
0,29246776 

 
2,5620175484 

 
Wolbromska - 29-go 
Listopada  

0,508933 
 

0,152090 
 

0,38998547 
 

3,4162727249 
 

29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 

0,842672 
 

0,251857 
 

0,64573361 
 

5,6566263960 
 

Okulickiego 
0,012277 

 
0,003668 

 

0,00940724 
 
 

0,0824073894 
 

Źródło: Opracowanie własne 
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EMISJA NO2 
 

Tabela 2.5.3.2/7. Przeciętne jednostkowe wielkości emisji NO2 (w kg/h) z głównych odcinków 
analizowanego fragmentu  drogi  wariant „ 0”  bezinwestycyjny /stan na rok 2020/ 

Odcinek drogi  

Emisja zanieczyszczeń 
kg/h 

Mg/rok dzień noc doba 
Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 

DK94 w stronę 
Olkusza 

0,283964 
 

0,100181 
 

0,22270302 
 

1,9508784925 
 

dojazd- Jasnogórska 

0,351249 
 
 

0,123947 
 
 

0,27548165 
 

2,4132192330 
 

dojazd Wolbromska 

0,096667 
 
 

0,034072 
 

0,07580198 
 

0,6640253583 
 

dojazd 29-go 
Listopada 

0,241130 
 

0,084833 
 

0,18903058 
 

1,6559078792 
 

Powstańców 

0,010530 
 
 

0,003723 
 

0,00694469 
 

0,0723660094 
 
 

Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 
Jasnogórska - 
Wolbromska 

2,599812 
 

0,907726 
 

2,03578351 
 

17,8334635574 
 

Wolbromska - 29-go 
Listopada  

3,479907 
 

1,212258 
 

2,72402412 
 

23,8624513002 
 

29-go Listopada - 
Stella Sawickiego 

4,983516 
 

1,735205 
 

3,90074537 
 

 
34,1705294326 

 

Okulickiego 
0,142356 

 
0,028305 

 
0,10433911 

 
0,9140106024 
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Tabela 2.5.3.2/8. Przeciętne jednostkowe wielkości emisji NO2 (w kg/h) z głównych odcinków 
analizowanego fragmentu  drogi  wariant „ 0”  bezinwestycyjny /stan na rok 2035/ 

Odcinek drogi  

Emisja zanieczyszczeń 
kg/h 

Mg/rok dzień noc doba 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 
DK94 w stronę 
Olkusza 

0,019416 
 

0,006771 
 

0,01520115 
 

0,1331620518 
 

dojazd- Jasnogórska 
0,209058 

 
0,072814 

 
0,16364366 

 
1,4335184611 

 

dojazd Wolbromska 
0,064874 

 
0,022583 

 
0,05077665 

 
0,4448034638 

 
dojazd 29-go 
Listopada 

0,161510 
 

0,056598 
 

0,12653915 
 

1,1084829278 
 

Powstańców 
0,007076 

 
0,002460 

 
0,00465295 

 
0,0485083217 

 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 

Jasnogórska - 
Wolbromska 

1,568937 
 

0,546790 
 

1,22822143 
 
 

10,7592197453 
 

Wolbromska - 29-go 
Listopada  

1,761544 
 

0,614029 
 

1,37903907 
 

12,0803822842 
 

29-go Listopada - 
Stella Sawickiego 

3,069911 
 

1,070246 
 

2,40335581 
 
 

21,0533969310 
 

Okulickiego 
0,039791 

 
0,013966 

 
0,03118251 

 
0,2731588310 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 2.5.3.2/9. Przeciętne jednostkowe wielkości emisji NO2 (w kg/h) z głównych odcinków 

analizowanego fragmentu drogi – wariant I /stan na rok 2020/ 

Odcinek drogi  

Emisja zanieczyszczeń 
kg/h 

Mg/rok dzień Noc doba 
Odcinek północnej obwodnicy Krakowa 

Radzikowskiego 
Jasnogórska 

0,433626 
 

0,219886 
 

0,36237912 
 

3,1744411211 
 

Jasnogórska-Wolbromska 
3,208231 

 
0,960636 

 
2,45903220 

 
21,5411220730 

 

Wolbromska-29listopada 
3,958906 

 
1,184466 

 
3,03409239 

 
26,5786493627 

 

29 listopada- Powstańców 
2,533348 

 
0,755933 

 
1,94087639 

 
17,0020771637 

 
Powstańców - Ekspresowa S 
7 

0,000000 
 

0,000000 
 

0,000000 
 

0,000000 
 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 

DK94 w stronę Olkusza 
0,163409 

 
0,043423 

 
0,10893933 

 
1,0811040426 

 

Jasnogórska 
0,014929 

 
0,003967 

 
0,01127478 

 
0,0987670421 

 

Wolbromska 
0,228912 

 
0,061257 

 
0,17302730 

 
1,5157191458 

 

29-go Listopada 
0,194435 

 
0,051989 

 
0,14695268 

 
1,2873054976 

 

Powstańców 
0,110405 

 
0,029042 

 
0,06948339 

 
0,7295680630 

 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 

Jasnogórska - Wolbromska 
2,398785 

 
0,717783 

 
1,83845086 

 
16,1048295519 

 

Wolbromska - 29-go 
Listopada  

3,414789 
 

1,021585 
 

2,61705461 
 

22,9253984144 
 

29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 

4,786391 
 

1,433297 
 

3,66869323 
 

32,1377526682 
 

Okulickiego 
1,349995 

 
0,403327 

 
1,03443921 

 
9,0616874643 
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Tabela 2.5.3.2/10. Przeciętne jednostkowe wielkości emisji NO2 (w kg/h) z głównych odcinków 

analizowanego fragmentu drogi – wariant I /stan na rok 2035/ 

Odcinek drogi  

Emisja zanieczyszczeń 
kg/h 

Mg/rok dzień Noc doba 
Odcinek północnej obwodnicy Krakowa 

Radzikowskiego 
Jasnogórska 

0,541724 
 

0,162012 
 

0,415153 
 

3,6367423692 
 

Jasnogórska-Wolbromska 
1,931498 

 
0,578331 

 
1,480442 

 
12,9686711728 

 

Wolbromska-29listopada 
3,249111 

 
0,971049 

 
2,48975713 

 
21,8102724331 

 

29 listopada- Powstańców 
2,535746 

 
0,757401 

 
1,94296413 

 
17,0203657392 

 
Powstańców - Ekspresowa S 
7 

1,543770 
 

0,461447 
 

1,18299555 
 

10,3630410400 
 

S7 - od Warszawy 
0,636556 

 
0,189753 

 
0,48762161 

 
4,2715653471 

 

S7 - od południa 
1,251597 

 
0,373861 

 
0,95901845 

 
8,4010016206 

 
Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 

DK94 w stronę Olkusza 
0,276977 

 
0,082748 

 
0,21223436 

 
1,8591730206 

 

Jasnogórska 
0,291724 

 
0,087477 

 
0,22364170 

 
1,9591013057 

 

Wolbromska 
0,280348 

 
0,083905 

 
0,21486720 

 
1,8822367071 

 

29-go Listopada 
0,291462 

 
0,086794 

 
0,22323900 

 
1,9555736563 

 

Powstańców 
0,092995 

 
0,028022 

 
0,05971320 

 
0,6249174050 

 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 

Jasnogórska - Wolbromska 
1,471708 

 
0,440549 

 
1,12798814 

 
9,8811761280 

 
Wolbromska - 29-go 
Listopada  

1,796546 
 

0,536919 
 

1,37666998 
 

12,0596290274 
 

29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 

2,987049 
 

0,893430 
 

2,28917588 
 

20,0531806970 
 

Okulickiego 
0,594808 

 
0,178215 

 
0,45594330 

 
3,9940633354 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 2.5.3.2/11. Przeciętne jednostkowe wielkości emisji NO2 (w kg/h) z głównych odcinków 

analizowanego fragmentu drogi – wariant III /stan na rok 2020/ 

Odcinek drogi  

Emisja zanieczyszczeń 
kg/h 

Mg/rok dzień Noc doba 
Odcinek północnej obwodnicy Krakowa 

Radzikowskiego 
Jasnogórska 

0,443921 
 

0,132710 
 

0,34018391 
 

2,9800110169 
 

Jasnogórska-Wolbromska 
4,087268 

 
1,221937 

 
3,13215762 

 
27,4377007689 

 

Wolbromska-29listopada 
4,601377 

 
1,376639 

 
3,52646405 

 
30,8918251002 

 

29 listopada- Powstańców 
3,605036 

 
1,075859 

 
2,76197705 

 
24,1949189423 

 
Powstańców - Ekspresowa S 
7 

0,000000 
 

0,000000 
 

0,000000 
 

0,000000 
 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 

DK94 w stronę Olkusza 
0,382369 

 
0,114278 

 
0,29300527 

 
2,5667261596 

 

Jasnogórska 
0,267800 

 
0,080178 

 
0,20525975 

 
1,7980754101 

 

Wolbromska 
0,001301 

 
0,001301 

 
0,00130090 

 
0,0113959215 

 

29-go Listopada 
0,000589 

 
0,000589 

 
0,00058903 

 
0,0051598876 

 

Powstańców 
0,000968 

 
0,000967 

 
0,00084627 

 
0,0084727349 

 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 

Jasnogórska - Wolbromska 
2,477531 

 
0,739801 

 
1,89828768 

 
16,6290000899 

 
Wolbromska - 29-go 
Listopada  

3,620755 
 

1,083483 
 

2,77499773 
 

24,3089801143 
 

29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 

5,022580 
 

1,503726 
 

3,84962850 
 

33,7227456803 
 

Okulickiego 
1,349995 

 
0,403327 

 
1,03443921 

 
9,0616874643 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 2.5.3.2/12. Przeciętne jednostkowe wielkości emisji NO2 (w kg/h) z głównych odcinków 

analizowanego fragmentu drogi – wariant III /stan na rok 2035/ 

Odcinek drogi  

Emisja zanieczyszczeń 
kg/h 

Mg/rok dzień Noc doba 
Odcinek północnej obwodnicy Krakowa 

Radzikowskiego 
Jasnogórska 

0,257296 
 

0,076945 
 

0,19717872 
 

1,7272856124 
 

Jasnogórska-Wolbromska 
2,777749 

 
0,830511 

 
2,12866983 

 
18,6471476786 

 

Wolbromska-29listopada 
3,670051 

 
1,097770 

 
2,81262373 

 
24,6385838738 

 

29 listopada- Powstańców 
3,516625 

 
1,050832 

 
2,69469436 

 
23,6055225637 

 
Powstańców - Ekspresowa S 
7 

1,497568 
 

0,447155 
 

1,14743040 
 

10,0514902936 
 

S7 - od Warszawy 
0,639107 

 
0,190510 

 
0,48957456 

 
4,2886731662 

 

S7 - od południa 
1,249559 

 
0,373999 

 
0,95770558 

 
8,3895008400 

 
Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 

DK94 w stronę Olkusza 
0,284720 

 
0,085062 

 
0,21816746 

 
1,9111469786 

 

Jasnogórska 
0,259957 

 
0,077705 

 
0,19920630 

 
1,7450471903 

 

Wolbromska 
0,202344 

 
0,060546 

 
0,15507799 

 
1,3584831770 

 

29-go Listopada 
0,105171 

 
0,031353 

 
0,08056459 

 
0,7057458430 

 

Powstańców 
0,134917 

 
0,040190 

 
0,08647643 

 
0,9052671784 

 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 

Jasnogórska - Wolbromska 
1,371754 

 
0,410497 

 
1,05133529 

 
9,2096971036 

 
Wolbromska - 29-go 
Listopada  

1,779208 
 

0,532165 
 

1,36352722 
 

11,9444984817 
 

29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 

2,930860 
 

0,875797 
 

2,24583900 
 

19,6735496731 
 

Okulickiego 
0,620580 

 
0,184878 

 
0,47534602 

 
4,1640311266 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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EMISJA CO 
 

Tabela 2.5.3.2/13. Przeciętne jednostkowe wielkości emisji CO (w kg/h) z głównych odcinków 
analizowanego fragmentu  drogi  wariant „ 0”  bezinwestycyjny /stan na rok 2020/ 

Odcinek drogi  

Emisja zanieczyszczeń 
kg/h 

Mg/rok dzień noc doba 
Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 

DK94 w stronę 
Olkusza 

0,395179 
 

0,120647 
 

 
0,30366825 

 
2,6601338510 

 

dojazd- Jasnogórska 

 
0,488098 

 
0,148991 

 
0,37506214 

 
3,2855443393 

 

dojazd Wolbromska 
0,134208 

 
0,040948 

 
0,10312115 

 

 
0,9033412901 

 
dojazd 29-go 
Listopada 

0,334649 
 

0,101938 
 

0,25707883 
 

2,2520105701 
 

Powstańców 
0,014652 

 

0,004463 
 
 

0,00942412 
 

0,0985992742 
 

Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 

Jasnogórska - 
Wolbromska 

3,726982 
 

1,137818 
 
 

2,86392766 
 
 

25,0880063447 
 

Wolbromska - 29-go 
Listopada  

 
4,984414 

 
1,521188 

 
3,83000567 

 
33,5508496614 

 

29-go Listopada - 
Stella Sawickiego 

7,143701 
 

2,179228 
 
 

5,48887687 
 

48,0825613416 
 

Okulickiego 
0,274900 

 
0,035571 

 
0,19512416 

 
1,7092876134 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 2.5.3.2/14. Przeciętne jednostkowe wielkości emisji CO (w kg/h) z głównych odcinków 

analizowanego fragmentu  drogi  wariant „ 0”  bezinwestycyjny /stan na rok 2035/ 

Odcinek drogi  

Emisja zanieczyszczeń 
kg/h 

Mg/rok dzień noc doba 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 
DK94 w stronę 
Olkusza 

0,024185 
 

0,007576 
 

0,01612329 
 

0,1633604553 
 

dojazd- Jasnogórska 
0,260404 

 
0,081524 

 
0,01864845 

 
0,3267209106 

 

dojazd Wolbromska 
0,080792 

 
0,025297 

 
0,06229350 

 
0,5456910824 

 
dojazd 29-go 
Listopada 

0,201258 
 

0,063145 
 

0,15522056 
 

1,3597321281 
 

Powstańców 
0,008821 

 
0,002759 

 
0,00569738 

 
0,0595674934 

 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 

Jasnogórska - 
Wolbromska 

1,954537 
 

0,612158 
 

1,50707760 
 

13,2019997631 
 

Wolbromska - 29-go 
Listopada  

2,194714 
 

0,687415 
 

1,69228092 
 

14,8243808480 
 

29-go Listopada - 
Stella Sawickiego 

3,824786 
 

1,198151 
 

2,94924105 
 

 
25,8353516202 

 

Okulickiego 
0,049585 

 
0,015591 

 
0,03825383 

 
0,3351035692 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 2.5.3.2/15. Przeciętne jednostkowe wielkości emisji CO (w kg/h) z głównych odcinków 

analizowanego fragmentu drogi – wariant I /stan na rok 2020/ 

Odcinek drogi  

Emisja zanieczyszczeń 
kg/h 

Mg/rok dzień Noc doba 
Odcinek północnej obwodnicy Krakowa 

Radzikowskiego 
Jasnogórska 

1,349879 
 

0,683016 
 

1,12759105 
 

9,8776976409 
 

Jasnogórska-Wolbromska 
9,980969 

 
2,983680 

 
7,64853922 

 
67,0012036043 

 

Wolbromska-29listopada 
12,316934 

 
3,680034 

 
9,43796747 

 
82,6765950667 

 

29 listopada- Powstańców 
7,880043 

 
2,353003 

 
6,03769645 

 
52,8902208735 

 
Powstańców - Ekspresowa 
S 7 

0,000000 
 

0,000000 
 

0,000000 
 

0,000000 
 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 

DK94 w stronę Olkusza 
0,267696 

 
0,071447 

 
0,01449337 

 
1,7719679545 

 

Jasnogórska 
0,024456 

 
0,006527 

 
0,01847976 

 
0,1618826927 

 

Wolbromska 
0,376112 

 
0,100374 

 
0,28419965 

 
2,4895889451 

 

29-go Listopada 
0,318249 

 
0,085027 

 
0,24050826 

 
2,1068523642 

 

Powstańców 
0,181017 

 
0,048178 

 
0,11410994 

 
1,1978161981 

 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 

Jasnogórska - Wolbromska 
2,364889 

 
0,707641 

 
1,81247275 

 
15,8772613082 

 

Wolbromska - 29-go 
Listopada  

3,461031 
 

1,035419 
 

2,65249389 
 

23,2358465180 
 

29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 

4,876027 
 

1,460139 
 

3,73739785 
 

32,7396051272 
 

Okulickiego 

0,094741 
 
 

 
0,028305 

 
 

0,07259547 
 

0,6359362810 
 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 2.5.3.2/16. Przeciętne jednostkowe wielkości emisji CO (w kg/h) z głównych odcinków 

analizowanego fragmentu drogi – wariant I /stan na rok 2035/ 

Odcinek drogi  

Emisja zanieczyszczeń 
kg/h 

Mg/rok dzień Noc doba 
Odcinek północnej obwodnicy Krakowa 

Radzikowskiego 
Jasnogórska 

2,088533 
 

0,624417 
 

1,60049449 
 

14,0203317697 
 

Jasnogórska-Wolbromska 
7,453127 

 
2,228252 

 
5,71150223 

 
50,0327595166 

 

Wolbromska-29listopada 
12,578001 

 
3,758828 

 
9,63827678 

 
84,4313045581 

 

29 listopada- Powstańców 
9,814828 

 
2,934129 

 
7,52126159 

 
65,8862515541 

 
Powstańców - Ekspresowa S 
7 

5,974827 
 

1,785742 
 

4,57846512 
 

40,1073544264 
 

S7 - od Warszawy 
2,463009 

 
0,735887 

 
1,88730177 

 
16,5327634977 

 

S7 - od południa 
4,844460 

 
1,447851 

 
3,71225718 

 
32,5193728798 

 
Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 

DK94 w stronę Olkusza 
0,277557 

 
0,082921 

 
0,03530738 

 
1,8630606631 

 

Jasnogórska 
0,292186 

 
0,087438 

 
0,22393664 

 
1,9616849714 

 

Wolbromska 
0,280843 

 
0,083943 

 
0,21520969 

 
1,8852369122 

 

29-go Listopada 
0,292071 

 
0,087157 

 
0,22376649 

 
1,9601944861 

 

Powstańców 
0,093249 

 
0,027933 

 
0,05982086 

 
0,6261382128 

 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 

Jasnogórska - Wolbromska 
1,450912 

 
0,434324 

 
1,11204918 

 
9,7415508132 

 
Wolbromska - 29-go 
Listopada  

1,820874 
 

0,544189 
 

1,39531239 
 

12,2229365038 
 

29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 

3,042988 
 

0,910161 
 

2,33204590 
 

20,4287220810 
 

Okulickiego 
0,041743 

 
0,012507 

 
0,03199745 

 
0,2802976591 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 2.5.3.2/17. Przeciętne jednostkowe wielkości emisji CO (w kg/h) z głównych odcinków 

analizowanego fragmentu drogi – wariant III /stan na rok 2020/ 

Odcinek drogi  

Emisja zanieczyszczeń 
kg/h 

Mg/rok dzień Noc doba 
Odcinek północnej obwodnicy Krakowa 

Radzikowskiego 
Jasnogórska 

0,995931 
 

0,297780 
 

0,66395426 
 

6,6857556060 
 

Jasnogórska-Wolbromska 
9,842574 

 
2,940726 

 
0,76321411 

 
6,6857556060 

 

Wolbromska-29listopada 
11,188963 

 
3,345973 

 
8,57463314 

 
75,1137863087 

 

29 listopada- Powstańców 
8,704822 

 
2,598656 

 
6,66943365 

 
58,4242388019 

 
Powstańców - Ekspresowa S 
7 

0,000000 
 

0,000000 
 

0,000000 
 

0,000000 
 

Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 

DK94 w stronę Olkusza 
0,460342 

 
0,137624 

 
0,35276920 

 
3,0902581634 

 

Jasnogórska 
0,322201 

 
0,096360 

 
0,24692095 

 
2,1630274885 

 

Wolbromska 
0,000674 

 
0,000674 

 
0,00067373 

 
0,0059018864 

 

29-go Listopada 
0,000305 

 
0,000305 

 
0,00030505 

 
0,0026722780 

 

Powstańców 
0,000547 

 
0,000547 

 
0,00047888 

 
0,0047944877 

 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 

Jasnogórska - Wolbromska 
2,442522 

 
0,729347 

 
1,87146405 

 
16,3940250887 

 
Wolbromska - 29-go 
Listopada  

3,669786 
 

1,098155 
 

2,81257582 
 

24,6381642200 
 

29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 

5,116639 
 

1,531887 
 

3,92172155 
 

34,3542807357 
 

Okulickiego 
0,094741 

 
0,028305 

 
0,07259547 

 
0,6359362810 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 2.5.3.2/18. Przeciętne jednostkowe wielkości emisji CO (w kg/h) z głównych odcinków 

analizowanego fragmentu drogi – wariant III /stan na rok 2035/ 

Odcinek drogi  

Emisja zanieczyszczeń 
kg/h 

Mg/rok dzień Noc doba 
Odcinek północnej obwodnicy Krakowa 

Radzikowskiego 
Jasnogórska 

0,993018 
 

0,296669 
 

0,76090194 
 

6,6655010217 
 

Jasnogórska-Wolbromska 
10,718491 

 
3,203400 

 
8,21346083 

 
71,9499168710 

 

Wolbromska-29listopada 
14,158416 

 
4,230497 

 
10,84910975 

 
95,0382014274 

 

29 listopada- Powstańców 
13,568913 

 
4,054406 

 
10,39741060 

 
91,0813168696 

 
Powstańców - Ekspresowa S 
7 

5,775857 
 

1,725220 
 

4,42564428 
 

38,7686438876 
 

S7 - od Warszawy 
2,464088 

 
0,736210 

 
1,88812851 

 
16,5400057099 

 

S7 - od południa 
4,821103 

 
1,441193 

 
3,69446621 

 
32,3635239615 

 
Drogi dojazdowe do północnej obwodnicy Krakowa 

DK94 w stronę Olkusza 
0,285316 

 
0,085240 

 
0,21862366 

 
1,9151433018 

 

Jasnogórska 
0,260591 

 
0,077868 

 
0,19968342 

 
1,7492267240 

 

Wolbromska 
0,202575 

 
0,060528 

 
0,15522586 

 
1,3597784941 

 

29-go Listopada 
0,105504 

 
0,031486 

 
0,08083121 

 
0,7080813781 

 

Powstańców 
0,135199 

 
0,040316 

 
0,08667122 

 
0,9072824779 

 
Istniejąca droga alternatywna do północnej obwodnicy Krakowa - III obwodnica 

Jasnogórska - Wolbromska 
1,352371 

 
0,404697 

 
1,03647946 

 
9,0795600793 

 

Wolbromska - 29-go 
Listopada  

1,803302 
 
 

0,539372 
 
 

1,38199166 
 

12,1062468986 
 

29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 

2,985747 
 

 
0,892199 

 
2,28789744 

 
20,0419816034 

 

Okulickiego 
0,043551 

 
0,012974 

 
0,03335910 

 
0,2922257558 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

 

 

2.5.4. Prognozowana emisja hałasu komunikacyjnego 

Zapisy rozdziału 2.5.4. ulegają zmianom, otrzymują poniższe zmiany: 
 
Prognoza emisji hałasu  

Występowanie oddziaływań akustycznych związanych z uruchomieniem tej ważnej dla 
Krakowa i małopolski inwestycji komunikacyjnej może się wiązać przede wszystkim z 
oddziaływaniem bezpośrednich źródeł liniowych, jakimi będzie ruch samochodów.  

W przypadku analizowanej arterii komunikacyjnej na podstawie prognozy natężenia ruchu 
dla poszczególnych odcinków północnej obwodnicy Krakowa, dróg dojazdowych i skrzyżowań 
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(węzłów bezkolizyjnych) wykonano obliczenia symulacyjne określając zasięg poszczególnych 
linii równoważnego poziomu dźwięku w otoczeniu planowanej trasy w roku 2020 (tzw. stan 
istniejący po zrealizowaniu inwestycji) oraz dla roku 2035 (stan docelowy). 

Obliczenia wykonano programem: Program Traffic Noise 2008 - Prognozowanie hałasu 
drogowego : Copyright © 2006-2008 Soft-P Piotrków Tryb., Autor : Włodzimierz Pełka Soft-P - 
Piotrków Tryb.  

Program ten służy do prognozowania poziomu dźwięku w bezpośrednim otoczeniu dróg na 
podstawie danych teoretycznych lub empirycznych. Przez dane empiryczne rozumie się 
zmierzone poziomy hałasu w odległości jednego metra od krawędzi jezdni. Wynik 
bezpośrednich pomiarów hałasu zastępują dane dotyczące struktury ruchu analizowanych 
odcinków dróg takie jak, średnia prędkość potoku ruchu, procent pojazdów ciężkich i natężenie 
ruchu pojazdów.  

 

Metodyka obliczeniowa 
Opiera się o tzw. tymczasowy model obliczeniowy zgodny z francuską krajową metodą 

obliczeniową  "NMPB-Routes-96", do której odnosi się francuska norma "XPS 31-133". 
Metodyka ta jest zalecaną w Dyrektywie 2002/49/EU do stosowania w krajach 

członkowskich UE tymczasową metodyką modelowania hałasu drogowego. 
Prognozowanie imisji hałasu w sieci punktów recepcyjnych odbywa się na podstawie 

znajomości parametrów geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej określonej w sposób 
teoretyczny na podstawie danych charakteryzujących odcinek drogi zgodnie z cytowaną metodą 
obliczeniową "NMPB-Routes-96" i odpowiadającą jej francuską normą "XPS 31-133". 

Pozwala to określić równoważny poziom dźwięku w wybranym punkcie na podstawie 
znajomości położeń źródeł (odcinków dróg) oraz ich parametrów akustycznych, charakterystyki 
podłoża terenu, przy uwzględnieniu zjawisk ekranowania przez ekrany naturalne i urbanistyczne. 
W przyjętym modelu można wprowadzić odcinki dróg z podziałem na kierunek ruchu. Program 
automatycznie dzieli każdy wprowadzony do projektu odcinek na mniejsze odcinki równej 
długości, spełniające warunki jak dla źródeł punktowych i zastępuje je następnie źródłami 
punktowymi zlokalizowanymi w geometrycznym środku każdego elementarnego źródła 
liniowego.  

Obliczenia wykonano dla roku 2020 oraz dla stanu docelowego, tj. dla roku 2035 dla 
przedziałów czasu odniesienia równych 16 godzin w ciągu dnia i 8 godzin w ciągu nocy. 

W wyniku przeprowadzonych symulacji komputerowych otrzymano rozkłady poziomu 
dźwięku na wysokości 4 m nad poziomem terenu. Do raportu dołączono mapy wynikowe z 
rozkładem poziomu dźwięku dla wybranego, preferowanego wariantu 1,  wariantu 3 oraz dla 
wariantów „0” (bezinwestycyjnego oraz inwestycyjnych –zakładając realizację wariantów 1 i 3). 
Zestawienie danych wejściowych, ze względu na ich obszerność, dołączono na nośniku CD. 

 
 
Maksymalny zasięg równoważnego poziomu dźwięku, w terenie otwartym, od planowanej 

drogi wg wariantu I wskazanego do realizacji dla roku 2020 z uwzględnieniem ekranów 
akustycznych i cichych nawierzchni: 

 w odniesieniu do normy 61 dB dla pory dziennej przyjętej dla terenów zabudowy 
mieszkaniowo jednorodzinnej wynosi od około 100 m od osi drogi do max. około            
200 m.  

 w odniesieniu do normy 65 dB dla pory dziennej dla terenów zabudowy mieszkaniowo 
wielorodzinnej i mieszkaniowej z usługami - w porze dziennej wynosi od około 60 m do 
max. około 110 m.  

 w odniesieniu do normy 56 dB dla pory nocy – dla obu ww. rodzaju terenów w porze 
nocnej wynosi od około 60 m do max. około 200 m. 

Maksymalny zasięg równoważnego poziomu dźwięku, w terenie otwartym, od planowanej 
drogi wariant I dla roku 2035 po uwzględnieniu ekranów akustycznych i cichej nawierzchni, 
wynosi: 
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 w odniesieniu do normy 61 dB dla pory dziennej przyjętej dla terenów zabudowy 
mieszkaniowo jednorodzinnej wynosi od osi drogi około 60 m max. około 400 m              
(w rejonie węzła w Modlnicy).  

 w odniesieniu do normy 65 dB dla pory dziennej dla terenów zabudowy mieszkaniowo 
wielorodzinnej i mieszkaniowej z usługami - w porze dziennej wynosi od osi drogi około 
43 m do  max. około 300 m.  

 w odniesieniu do normy 56 dB dla pory nocy – dla obu ww. rodzaju terenów w porze 
nocnej wynosi od około 43 m do max. około 500 m dla najbardziej obciążonych ruchem 
odcinków północnej obwodnicy Krakowa (rejon węzła w Modlnicy). 

 
Największy zasięg hałasu od planowanej inwestycji związany jest z dużym natężeniem  

ruchu komunikacyjnego na aktualnie użytkowanych drogach, które w przyszłości będą  
krzyżować się z planowaną północną obwodnicą Krakowa.  
 

Prognozowane wyniki obliczeń hałasu komunikacyjnego z projektowanej obwodnicy 
dla preferowanego wariantu I podano w rozdziale 5.2.8.  
 
 
 
2.5.6. Prognozowane oddziaływania elektromagnetyczne 

Zapisy rozdziału 2.5.6. przyjmują poniższe brzmienie: 
 
W związku z projektowaną budową północnej obwodnicy Krakowa wg wariantu I i 

wariantu III przebudowane zostaną linie napowietrzne wysokiego i średniego napięcia poza 
obszar kolizji. 

W poniższych tabelach 2.5.6/1 i 2.5.6/2 przedstawiono wykaz kolizji planowanej trasy 
POK wg wariantu I i wariantu III z istniejącymi liniami wysokiego (WN) i średniego (SN) 
napięcia. 

 
Tabela 2.5.6/1. Zestawienie przebudowywanych linii elektrycznych SN i WN  kolidującej z POK wg wariantu I 

 
Lp. Km drogi Rodzaj linii 

napięcia Uwagi 

1. 
Początek przebudowy - km:1+440 

 110 kV 
Przebudowa z sieci nadziemnej na podziemną o 

długości 380 m 
 Koniec przebudowy - km:1+731 

2. Początek przebudowy - km:2+909 15kV Przebudowa z sieci nadziemnej na podziemną o 
długości 240 m Koniec przebudowy - km:3+010 

3. od km:3+020 do km:3+250 15kV Przebudowa na odcinku przebudowywanej drogi 
serwisowej (ul. Na Zielonki) 

4. Początek przebudowy - km:3+949 15kV Przebudowa z sieci nadziemnej na podziemną o 
długości 150 m Koniec przebudowy - km:4+006 

5. 
Początek przebudowy - km:4+205 

 15kV Przebudowa sieci napowietrznej o długości 120 m 
 Koniec przebudowy - km:4+250 

6. 
Początek przebudowy - km:4+300 

15kV Przebudowa sieci napowietrznej o długości 95 m 
Koniec przebudowy - km:4+365 

7. 
Początek przebudowy - km:4+640 

15kV 
Przebudowa z sieci nadziemnej na podziemną o 

długości 150 m. Koniec przebudowy - km:4+710 

8. Początek przebudowy - km:4+885 15kV Przebudowa z sieci nadziemnej na podziemną o 
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Tabela 2.5.6/1. Zestawienie przebudowywanych linii elektrycznych SN i WN  kolidującej z POK wg wariantu I 
 

Koniec przebudowy - km:4+940 długości 190 m. 

9. 
Początek przebudowy - km:5+010 

15kV Przebudowa sieci napowietrznej o długości 550 m 
Koniec przebudowy - km:5+540 

10. 
Początek przebudowy - km:5+785 15kV wraz z 

oświetleniem 
ulicznym od 

słupa 

Przebudowa sieci napowietrznej o długości 105 m  
Koniec przebudowy - km:5+785 

11. od km:7+100 do km:7+900 15kV 
Przebudowa napowietrznej i podziemnej linii 

elektrycznej w rejonie węzła z DK7 

12. 
Początek przebudowy - km:7+885 

110kV 
Przebudowa z sieci nadziemnej na podziemną o 

długości 480 m. Koniec przebudowy - km:8+255 

13. 
Początek przebudowy - km:8+570 

110kV 
Przebudowa z sieci nadziemnej na podziemną o 

długości 260 m. Koniec przebudowy - km:8+670 

14. 
Początek przebudowy - km:9+480 

15kV 
Przebudowa z sieci nadziemnej na podziemną o 

długości 140 m. Koniec przebudowy - km:9+520 

15. 
Początek przebudowy - km:10+276 15kV wraz z 

oświetleniem Przebudowa sieci napowietrznej o długości 150 m  
Koniec przebudowy - km:10+320 

16. 
Początek przebudowy - km:10+520 

15kV Przebudowa sieci napowietrznej o długości 130 m  
Koniec przebudowy - km:10+620 

17. 
Początek przebudowy - km:10+740 

110kV 
Przebudowa z sieci nadziemnej na podziemną o 

długości 230 m. Koniec przebudowy - km:10+900 

18. 
Początek przebudowy - km:10+700 

110kV 
Przebudowa z sieci nadziemnej na podziemną o 

długości 400 m. Koniec przebudowy - km:10+880 

19. 
Początek przebudowy - km:11+050 

15kV 
Przebudowa z sieci nadziemnej na podziemną o 

długości 100 m. Koniec przebudowy - km:11+070 

20. km:11+300 15kV 
Przebudowa kablowej linii elektrycznej 

przebiegającej pod POK o długości 140 m. 
 

21. 
Początek przebudowy - km:11+280 

110kV 
Przebudowa z sieci nadziemnej na podziemną o 

długości 260 m. 
 Koniec przebudowy - km:11+440 

22. 
Początek przebudowy - km:11+430 

110kV 
Przebudowa z sieci nadziemnej na podziemną o 

długości 140 m. Koniec przebudowy - km:11+500 

23. km:12+200 15 kV 
Przebudowa kablowej linii przebiegającej pod POK o 

długości 100 m. 
 

Objaśnienia: Dla linii napowietrznych podano zakres przebudowy pomiędzy słupami z kilometrażem słupów (w 
odniesieniu do kilometrażu POK), dla linii podziemnych podano zakres przebudowy z kilometrażem sieci w miejscu 
przecięcia z POK. 
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Tabela 2.5.6/2. Zestawienie przebudowywanych linii elektrycznych SN i WN  kolidującej z POK wg wariantu 
III 

 
Lp. Km drogi Rodzaj linii napięcia Uwagi 

1. Początek przebudowy - km:0+120 110kV 
Przebudowa z sieci nadziemnej na 

podziemną o długości 740 m Koniec przebudowy - km:0+600 

2. km:1+925 15kV 
Przebudowa kablowej linii przebiegającej 

pod POK o długości 180 m 

3. 
Początek przebudowy - km:1+850 

110kV 
Przebudowa z sieci nadziemnej na 

podziemną o długości 270 m 
 Koniec przebudowy - km:1+980 

4. km:2+600 do km:3+100 15kV i 110 kV 

Przebudowa napowietrznej i podziemnej 
linii elektrycznej średniego napięcia 15kV, 
napowietrznej linii elektrycznej wysokiego 

napięcia 110kV w rejonie węzła z Trasą 
Wolbromską 

5. 
Początek przebudowy - km:3+720 15kV wraz z 

oświetleniem 
Przebudowa sieci napowietrznej o długości 

100 m Koniec przebudowy - km:3+750 

6. 
Początek przebudowy - km:5+060 

15kV 
Przebudowa sieci napowietrznej o długości 

80 m Koniec przebudowy - km:5+140 

7. 
Początek przebudowy - km:7+090 

110kV 
Przebudowa z sieci nadziemnej na 

podziemną o długości 1900 m Koniec przebudowy - km:8+800 

8. km:7+355 15kV 
Przebudowa linii kablowej pod POK o 

długości 125 m 

9. km:7+420 15kV 
Przebudowa linii kablowej pod POK o 

długości 100 m. 

10. 
Początek przebudowy - km:10+570 

110kV 
Przebudowa z sieci nadziemnej na 

podziemną o długości 220 m Koniec przebudowy - km:10+570 

11. 
Początek przebudowy - km:11+050 

110kV 
Przebudowa z sieci nadziemnej na 

podziemną o długości 150 m Koniec przebudowy - km:11+050 

12. 
Początek przebudowy - km:11+980 

15kV 
Przebudowa z sieci nadziemnej na 

podziemną o długości 150 m. Koniec przebudowy - km:12+010 

13. 
Początek przebudowy - km:12+240 

15kV 
Przebudowa sieci napowietrznej o długości 

160 m  Koniec przebudowy - km:12+240 

14. 
Początek przebudowy - km:12+270 

110kV 
Przebudowa z sieci nadziemnej na 

podziemną o długości 230 m Koniec przebudowy - km:12+410 

15. 
Początek przebudowy - km:12+280 

110kV 
Przebudowa z sieci nadziemnej na 

podziemną o długości 450 m Koniec przebudowy - km:12+690 

16. 
Początek przebudowy - km:12+570 

110kV 
Przebudowa z sieci nadziemnej na 

podziemną o długości 400 m Koniec przebudowy - km:12+620 
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Tabela 2.5.6/2. Zestawienie przebudowywanych linii elektrycznych SN i WN  kolidującej z POK wg wariantu 
III 

 
Lp. Km drogi Rodzaj linii napięcia Uwagi 

17. km:12+970 15kV 
Przebudowa linii kablowej pod POK o 

długości 200 m 

18. 
Początek przebudowy - km:13+020 

110kV 
Przebudowa z sieci nadziemnej na 

podziemną o długości 250 m Koniec przebudowy - km:13+180 

19. 
Początek przebudowy - km:13+235 

110 kV 
Przebudowa z sieci nadziemnej na 

podziemną o długości 250 m Koniec przebudowy - km:13+235 

20. km:13+940 15kV Linia kablowa pod POK o długości 100 m. 

Objaśnienia: Dla linii napowietrznych podano zakres przebudowy pomiędzy słupami z kilometrażem słupów (w 
odniesieniu do kilometrażu POK), dla linii podziemnych podano zakres przebudowy z kilometrażem sieci w miejscu 
przecięcia z POK. 

 
W związku z realizacją planowanej obwodnicy wg wariantu I i wariantu III i konieczną 

przebudową  linii wysokiego i średniego napięcia poza obszar kolizji, nie przewiduje się 
negatywnych oddziaływań elektromagnetycznych.  
 

Należy podkreślić, że w niektórych krajach, gdzie linii napowietrznych najwyższych 
napięć jest wielokrotnie więcej nie w Polsce, nie wprowadzono przepisów dotyczących ochrony 
przed polami elektromagnetycznymi. 
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3.  OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH 

ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM 
PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA  
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 
ŚRODOWISKO 

 
 
3.3. Wody podziemne  

Stronę nr 75 i 76,  uzupełnia się o następujące informacje: 
 
W rejonach planowanego przebiegu obydwu wariantów występują wody gruntowe strefy 

saturacji oraz grawitacyjne wody wsiąkowe. 
Warunki hydrogeologiczne w obrębie projektowanych wariantów trasy drogowej (I i III) 

kształtują się w zależności od rzeźby terenu. 
 
Warunki gruntowo – wodne „Wariant I” 

Woda gruntowa występuje tu na głębokości 3 - 4 m, a poziom jej stabilizuje na 
głębokościach 0,8 - 2 m, do ca 4 m w strefie podzboczowej. Poziom wody charakteryzuje się tu 
zmiennymi wahaniami uzależnionymi od stanu wody w Prądniku oraz opadów atmosferycznych. 
Podobny typ wody stwierdzono miejscami, na całej projektowanej trasie drogi, w obrębie 
osadów niespoistych, na większej (7 - 15 m) głębokości. Jej poziom stabilizował się na 
zmiennych głębokościach, od 0,4 do 11 m. Natomiast w obrębie czwartorzędowych spoistych 
osadów rzecznych i lessowych występuje grawitacyjna woda wsiąkowa w postaci sączeń o 
zmiennej intensywności oraz intensywnych wypływów, na zmiennej głębokości. I tak w obrębie 
dolin rzecznych ( doliny Robotnej i jej dopływów, Bibiczanki, Sudolskiego Potoku i Dłubni ) 
występują intensywne i bardzo intensywne wypływy wody w strefie głębokości 0,2 - 2,5 m ppt, 
a w dolinie Prądnika sączenia o zmiennej intensywności w strefie głębokości 0,6 - 1,5 m. W 
obrębie dolinek nieckowatych na stokach grawitacyjna woda wsiąkowa pojawia się w strefie 
głębokości 0,5 - 4 m. Sączenia te będą się pojawiały szczególnie w okresach długotrwałych 
opadów lub roztopów. W porach mokrych mogą tworzyć zawieszone poziomy wodonośne, a w 
okresach suchych prawie całkowicie zanikać. Są one zasilane wodą pochodzącą z opadów i 
roztopów. Na wierzchowinach i stokach grawitacyjna woda gruntowa pojawia się okresowo w 
postaci sączeń o niezbyt dużej intensywności na zmiennej głębokości.   

Woda gruntowa wykazuje od słabej do średniej agresywności węglanowej względem 
betonu. Lokalnie jest nieagresywna. 

Środkowy odcinek projektowanej trasy drogi ( w km ca 6+500 - 8+500 ) znajduje się w 
obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych ( GZWP ) nr 409 Niecka Miechowska część 
SE. Cała końcowa ( wschodnia ) część projektowanej trasy drogi, od km ca 10+000 znajduje się 
poza obrębem strefy ochrony pośredniej ujęcia wód powierzchniowych na Dłubni w 
Raciborowicach. Ujęcie wody w Zesławicach w 2000 r. przestało pełnić funkcję awaryjnego 
ujęcia dla wodociągu krakowskiego [5]. 

 
Warunki gruntowo – wodne „Wariant III” 
Woda gruntowa strefy saturacji, o zwierciadle ciąłgym, przeważnie naporowym związana 

jest z dobrze przepuszczalnymi żwirami i otoczakami występującymi w dolinie Prądnika.  
Woda gruntowa występuje tu na głębokości 3 - 4 m, a poziom jej stabilizuje na 

głębokościach 0,5 do 3,5 m ppt. Poziom wody charakteryzuje się tu zmiennymi wahaniami 
uzależnionymi od stanu wody w Prądniku oraz opadów atmosferycznych. 
Natomiast w obrębie czwartorzędowych spoistych osadów rzecznych i lessowych występuje 
grawitacyjna woda wsiąkowa w postaci sączeń o zmiennej intensywności oraz intensywnych 
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wypływów, na zmiennej głębokości. I tak w obrębie dolin rzecznych (doliny Prądnika, Sudołu i 
jego dopływów, Bibiczanki, Garliczanki i Dłubni) występują intensywne i bardzo intensywne 
wypływy wody w strefie głębokości 0,2 - 2,5 m ppt. W obrębie dolinek nieskowatych na stokach 
grawitacyjna woda wsiąkowi pojawia się w strefie głębokości 0,5 – 4 m. 

Sączenia te będą się pojawiały szczególnie w okresach długotrwałych opadów lub 
roztopów. W porach mokrych mogą tworzyć zawieszone poziomy wodonośne, a w okresach 
suchych prawie całkowicie zanikać. Są one zasilane wodą pochodzącą z opadów i roztopów.  

Ich cechą charakterystyczną jest pojawienie się na zmiennych głębokościach i w 
zmiennych ilościach. 

Na wierzchowinach i stokach grawitacyjna woda gruntowa pojawia się okresowo w 
postaci sączeń o niezbyt dużej intensywności na zmiennej głębokości.   

Środkowy odcinek projektowanego wariantu znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych (GZWP) nr 409 Niecka Miechowska część SE. 
Nieduży fragment projektowanego wariantu trasy drogowej w obrębie doliny Prądnika znajduje 
się w obrębie strefy ochrony pośredniej ujęcia wód powierzchniowych na Dłubni w 
Raciborowicach. Ujęcie wody w Zesławicach w 2000 r. przestało pełnić funkcję awaryjnego 
ujęcia dla wodociągu krakowskiego [6]. 
 
Po rozdziale 3.3. Wody podziemne 
dodano nowy rozdział 3.3.1. Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych oraz                 
3.3.2. Analiza wpływu planowanej północnej obwodnicy Krakowa na jednolite części wód 
podziemnych 
 
3.3.1. Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych 

Według Ramowej Dyrektywy Wodnej obszarami odniesienia w zarządzaniu zasobami wód 
podziemnych są jednolite części wód podziemnych (JCWPd) rozumiane jako określona  objętość  
wód  podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw 
wodonośnych. W nawiązaniu do tego podziału, w okolicy i na obszarze Krakowa wyróżniono 
następujące części JCWPd: nr 150, nr 137, nr 138, nr 139 – Rys 3.3.1/1. 
 

 
Rys 3.3.1/1. Granice przebiegu JCWPd na terenie i w okolicy Krakowa 

   Źródło: Dane z RZGW Kraków http://www.krakow.rzgw.gov.pl 
 
 
 
Wariant I i III 

Analizowany rejon planowanej inwestycji wg wariantu I i III przebiegu trasy POK, 
położony jest na terenie występowania jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o 
europejskim kodzie JCWPd: 

 Wariant I 
 PLGW2200150 (od początku do ok. DK7); 
 PLGW2200137 (Morgi, Sudół); 
 PLGW2200138 (od Dziekanowic do końca); 
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 Wariant III 
 PLGW2200150 (od początku do ok. DK7); 
 PLGW2200137 (od DK7, Bosutów); 
 PLGW2200138 (Dziekanowice, Batowice). 

 
Podział jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), objętych opracowaniem,                          

z zaznaczonym przebiegiem trasy planowanej północnej obwodnicy Krakowa (wariant I i III) 
zaznaczono na Rys. 7 dołączonym do niniejszego opracowania. 

 
Zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 38e pkt. 1 ustawy z dnia 

18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) 
celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest zapobieganie lub 
ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa 
stanu oraz ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi 
między poborem a zasilaniem wód, tak, aby osiągnąć ich dobry stan. 
 W poniższej tabeli nr 3.3.1/1. Przedstawiono wykaz celów środowiskowych dla 
jednolitych części wód podziemnych JCWPd przez które będzie poprowadzona północna 
obwodnica Krakowa wg wariantu I i III. 
 
Tabela 3.3.1./1. Wykaz celów środowiskowych dla wskazanych jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) 

– wariant I i III (wg danych z RZGW w Krakowie) 
 

Jednolita część wód podziemnych (JCWPd) 
Cel środowiskowy 

Europejski kod JCWPd Nazwa JCWPd 

PLGW2200137 137 dobry stan ilościowy i chemiczny 

PLGW2200138 138 dobry stan ilościowy i chemiczny 

PLGW2200150 150 dobry stan ilościowy i chemiczny 

Źródło: Dane z RZGW Kraków http://www.krakow.rzgw.gov.pl 
 

Tabela 3.3.1./2. Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) 
Jednolite części wód 
podziemnych JCWP 
 

Ocena stanu Ocena 
ryzyka 

Derogacje  Uzasadnienie 

Europejski kod 
JCWP 

Nazwa 
JCWP 

ilościowego chemiczn
ego 

PLGW2200137 137 dobry dobry niezagrożo
na 

- - 

PLGW2200138 138 zły dobry niezagrożo
na 

- - 

PLGW2200150 150 dobry dobry niezagrożo
na 

- - 

Źródło: Dane z RZGW Kraków http://www.krakow.rzgw.gov.pl 

Dla w/w jednolitych części wód podziemnych (tj.: PLGW2200137, PLGW2200138 i 
PLGW2200150) celem środowiskowym jest osiągnięcie i/lub utrzymanie dobrego stanu 
ilościowego i chemicznego tych wód. 
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3.3.2. Analiza wpływu planowanej północnej obwodnicy Krakowa na 
jednolite części wód podziemnych  

 

Etap realizacji  

Wariant I i III 

Zgodnie z opisem technologii wykonania planowanej północnej obwodnicy Krakowa w 
tym obiektów inżynierskich (rozdz. 2.2.1 i 2.2.2) prace budowlane będą realizowane w taki 
sposób, aby ograniczyć do minimum oddziaływanie na wody podziemne. 

Budowa tuneli będzie miała ograniczony zasięg i nie będzie oddziaływać na JCWPd. 
W zawiązku z tym nie przewiduje się, aby realizacja trasy północnej obwodnicy Krakowa 

wg wariantu I i wariantu III nie będzie negatywnie wpływała na stan chemiczny i ilościowy 
wyznaczonych jednolitych części wód podziemnych (tj.: PLGW2200137, PLGW2200138, 
PLGW2200150). 

 
Tabela 3.3.2/1. Analiza wpływu realizacji planowanej północnej obwodnicy Krakowa wg wariantu I i 

wariantu III na utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego JCWPd  
Parametry ilościowe/chemiczne Wpływ realizacji POK na utrzymanie dobrego stanu ilościowego i 

chemicznego JCWPd 
Wariant I Wariant III 

Parametry ilościowe 
Bilans zasobów i  
poboru wód  
podziemnych 

Realizacja planowanej obwodnicy POK nie wpłynie negatywnie na bilans 
zasobów i poboru wód podziemnych 

Położenie  
zwierciadła wód  
podziemnych 

Położenie zwierciadła wód podziemnych w JCWPd w związku z realizacją 
POK, nie podlega istotnym zmianom, które mogłyby spowodować:  
-  niespełnienie celów środowiskowych przez wody powierzchniowe  
związane z wodami podziemnymi,   
-  znaczne obniżenie stanu retencji wód powierzchniowych,  
-  istotne szkody w ekosystemach lądowych bezpośrednio zależnych od  
wód podziemnych (tj.: w mokradłach, torfach, łęgach itp.). 

Przepływ wód  
podziemnych 

W związku z realizacją planowanej trasy wg wariantu I i III nie prognozuje 
się istotniej zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych, która 
mogłaby spowodować:  
- trwałą zmianę kierunku przepływu wód podziemnych i co wiązałoby się 
ze zmianami ingresji wód morskich, ascenzji wód zasolonych lub innych 
wód, mogących pogorszyć stan chemiczny JCWPd,  
 

Parametry chemiczne 
Wskaźniki fizyko- 
chemiczne 

Realizacja planowanej obwodnicy POK nie wpłynie negatywnie na jakość 
fizykochemiczną wód 

Występowanie  
efektów zasolenia 

Nie wystąpi w związku z realizacją planowanej trasy POK 

Zmiany PEW  
świadczące o  
zasoleniu 

Nie wystąpi w związku z realizacją planowanej trasy POK 

Zagrożenie dla  
osiągnięcia celów  
środowiskowych  
przez wody  
podziemne 

Nie wystąpi w związku z realizacją planowanej trasy POK  

Źródło: Opracowanie własne 
Objaśnienie: 
PEW - przewodność elektrolityczna  właściwa 
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Tabela 3.3.2/2. Ocena wpływu realizacji planowanej północnej obwodnicy Krakowa na JCWPd wg 

wariantu I i wariantu III 
Jednolite części wód 
podziemnych JCWP 
 

Ocena stanu Ocena zagrożenia dla osiągnięcia 
celów środowiskowych 

Wariant I 
POK 

Wariant III POK 

Europejski kod 
JCWP 

Nazwa 
JCWP 

ilościowego chemicznego 

PLGW2200137 137 dobry dobry Nie stanowi 
zagrożenia na dla 
osiągnięcia 
wyznaczonych  
celów 
środowiskowych 

Nie stanowi 
zagrożenia na dla 
osiągnięcia 
wyznaczonych  
celów 
środowiskowych 

PLGW2200138 

138 zły dobry Nie stanowi 
zagrożenia na dla 
osiągnięcia 
wyznaczonych  
celów 
środowiskowych 

Nie stanowi 
zagrożenia na dla 
osiągnięcia 
wyznaczonych  
celów 
środowiskowych 

PLGW2200150 

150 dobry dobry Nie stanowi 
zagrożenia na dla 
osiągnięcia 
wyznaczonych  
celów 
środowiskowych 

Nie stanowi 
zagrożenia na dla 
osiągnięcia 
wyznaczonych  
celów 
środowiskowych 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Podsumowując realizacja planowanej północnej obwodnicy Krakowa wg wariantu I,                    

a także wg wariantu III nie będzie stanowić zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych 
wyznaczonych dla JCWPd nr 137, 138 i 150. 

 
Etap eksploatacji 

Wariant I i III 

Na etapie użytkowania trasy północnej obwodnicy Krakowa (wariant I i III) nie 
prognozuje się negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych (JCWPd). W 
związku z tym, eksploatacja drogi nie będzie stanowiła zagrożenia na dla osiągnięcia 
wyznaczonych  celów środowiskowych JCWPd nr 137, 138 i 150. 
 
Po rozdziale 3.4.1. Charakterystyka płynących wód powierzchniowych 
dodano nowy rozdział 3.4.1.1. Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
3.4.1.2. Analiza wpływu planowanej północnej obwodnicy Krakowa na jednolite części wód 
powierzchniowych (w tym na wybrane wskaźniki jakości wód) 
 
3.4.1.1. Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych 
 
Wariant I i III 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz zrównoważona gospodarka wodno-
ściekowa stanowią priorytetowe cele środowiskowe regionu. 
          Analizowany teren poprowadzenia trasy północnej obwodnicy Krakowa położony jest w 
granicach zlewni jednolitych części wód powierzchniowych o kodzie europejskim: 

 Wariant I 
 RW20006213746 Sudół  
 RW20007213742 Prądnik do Garliczki 
 RW20006213744 Bibiczanka   
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 RW20009213749  Prądnik od Garliczki (bez Garliczki) do ujścia  
 RW20006213748 Sudół Dominikański   
 RW20009213769 Dłubnia od Minóżki (bez Minóżki) do ujścia  

 
 Wariant III 
 RW20006213746 Sudół  
 RW20007213742 Prądnik do Garliczanki  
 RW20006213744 Bibiczanka  
 RW20006213748 Sudół Dominikański   
 RW20009213769 Dłubnia od Minóżki (bez Minóżki) do ujścia  

 
Podział jednolitych częsci wód powierzchniowych (JCWP), objętych opracowaniem,                             
z zaznaczonym przebiegiem trasy planowanej północnej obwodnicy Krakowa (wariant I i III) 
zaznaczono na Rys. 7 dołączonym do niniejszego opracowania. 
 
Tabela 3.4.1.1/1. Wykaz celów środowiskowych dla wskazanych jednolitych części wód podziemnych (JCWP) 

(wg danych z RZGW w Krakowie) 
 

Jednolita część wód 
powierzchniowych (JCWP) 

Scalona  
część wód 

powierzchniowych 
(SCWP) 

Typ JCWP Status 
Cel 

środowiskowy Europejski kod JCWP Nazwa 
JCWP 

  

PLRW20006213746 Sudół 

GW0205 Potok wyżynny 
węglanowy z 
substratem 

drobnoziarnistym 
na lessach i 

lessopodobnych 
(6) 

Naturalna 
część wód 

dobry stan wód 

PLRW20007213742 Prądnik do 
Garliczki 

GW0205 Potok wyżynny 
węglanowy z 
substratem 

gruboziarnistym 
(7) 

Naturalna 
część wód 

dobry stan wód 

PLRW20006213744 Bibiczanka 

GW0205 Potok wyżynny 
węglanowy z 
substratem 

drobnoziarnistym 
na lessach i 

lessopodobnych 
(6) 

Naturalna 
część wód 

dobry stan wód 

PLRW20009213749 

Prądnik od 
Garliczki (bez 
Garliczki) do 

ujścia 

GW0205 Mała rzeka 
wyżynna 

węglanowa (9) 

Silnie 
zmieniona 
część wód 

dobry potencjał 
wód 

PLRW20006213748 Sudół 
Dominikański 

GW0205 Potok wyżynny 
węglanowy z 
substratem 

drobnoziarnistym 
na lessach i 

lessopodobnych 
(6) 

Silnie 
zmieniona 
część wód dobry potencjał 

wód 

PLRW20009213769 

Dłubnia od 
Minóżki (bez 
Minóżki) do 

ujścia 

GW0206 Mała rzeka 
wyżynna 

węglanowa (9) 

Silnie 
zmieniona 
część wód 

dobry potencjał 
wód 

Źródło: Dane z RZGW Kraków http://www.krakow.rzgw.gov.pl 
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Tabela 3.4.1.1./2. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych (JCPW) w 2014 roku 

JCWP Przebieg 
wariantów 

przez JCWP 

SCWP Status 
 

Stan/Potencj
ał 

ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Stan 
jcw 

Ocena 
ryzyka 

nieosiąg
nięcia 
celów 

środowi
skowyc

h 

Derogacje 

W1 W3 

PLRW20006213746 
Sudół X X GW0205 

Prądnik 
naturalna 
cześć wód 

- - zły 
niezagro

żona 
- 

PLRW20007213742 
Prądnik do Garliczki 

X 
X 

GW0205 
Prądnik 

naturalna 
cześć wód 

umiarkowany dobry zły 
niezagro

żona 
- 

PLRW20006213744 
Bibiczanka   

X X GW0205 
Prądnik 

naturalna 
cześć wód - - zły niezagro

żona - 

PLRW20009213749 
Prądnik od Garliczki 
(bez Garliczki) do 
ujścia 

X - GW0205 
Prądnik silnie 

zmieniona 
część wód 

umiarkowany dobry zły niezagro
żona - 

PLRW20006213748 
Sudół Dominikański   

X X GW0205 
Prądnik 

silnie 
zmieniona 
część wód 

słaby dobry zły niezagro
żona - 

PLRW20009213769 
Dłubnia od Minóżki 
(bez Minóżki) do 
ujścia 

X X 
GW0206 
Dłubnia 

silnie 
zmieniona 
część wód 

umiarkowany - zły niezagro
żona - 

Źródło: Wyniki klasyfikacji i ceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w 2014 roku, Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, lipiec 2015r. 

 
Zgodnie z informacją zawartą w opracowaniu p.n.: Plan gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły, Warszawa 2011, przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych 
części wód powierzchniowych brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym 
zgodnie z RDW3 warunkiem niepogarszania ich stanu.  Dla jednolitych części  wód, będących  
obecnie  w  bardzo dobrym stanie/potencjale  ekologicznym,  celem  środowiskowym  będzie  
utrzymanie  tego stanu/potencjału.  Ponadto, ustalając cele  uwzględniano  także  różnicę  
pomiędzy naturalnymi,  a  silnie  zmienionymi  oraz  sztucznymi  częściami  wód.  Dla 
naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co  najmniej  dobrego  stanu  ekologicznego,  
dla  silnie zmienionych  i  sztucznych  części  wód  –  co  najmniej  dobrego  potencjału  
ekologicznego.  
Ponadto, w obydwu przypadkach, w  celu  osiągnięcia  dobrego  stanu/potencjału  konieczne jest 
dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wymienionych w tabeli 
3.4.1.1/1. i 3.4.1.1/2 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) jest niezagrożona. 
 
3.4.1.2. Analiza wpływu planowanej północnej obwodnicy Krakowa na jednolite części wód 

powierzchniowych (w tym na wybrane wskaźniki jakości wód) 
 
Etap realizacji 
Wariant I i III 

Zgodnie z opisem technologii wykonania planowanej północnej obwodnicy Krakowa w 
tym obiektów inżynierskich (rozdz. 2.2.1 i 2.2.2) prace budowlane będą realizowane w taki 
sposób, aby ograniczyć do minimum oddziaływanie na wody powierzchniowe, w tym jednolite 
części wód powierzchniowych (JCWP). 

Planowane obiekty mostowe (nad ciekami) zarówno w wariancie I jak i wariancie III trasy 
północnej obwodnicy Krakowa będą budowane bez naruszenia koryta jak i skarp potoków. 

                                                
3   RDW – Ramowa Dyrektywa Wodna 
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Niewielka szerokość potoków sprawia, że można wykonać tymczasowe rusztowanie bez 
ustawiania go w korycie potoku oraz na skarpach koryta (wykaz obiektów rozdz.2.2.2). 

Tunele realizowane będą dwoma metodami (odkrywkową i górniczą) w zależności od 
zagłębienia tunelu poniżej powierzchni. Wykorzystanie metody górniczej umożliwi przejście 
pod ciekiem bez jakiejkolwiek ingerencji w jego koryto (wariant I – np. obiekt– tunel TS 04                     
w km 3+816) pozwalający przejść dołem pod ul. Staropolską, Krakowskie Przedmieście, Do 
Cegielni oraz potokiem Prądnik Biały (Białucha).  

Na etapie budowy wariantu I i alternatywnego (wariant III) w rejonach posadowienia 
obiektów mostowych i tuneli, czyli na terenach podatnych na zanieczyszczenia to jest: Dolina 
Prądnika oraz doliny jego dopływów: Sudołu od Modlnicy, Bibiczanki i Sudołu 
Dominikańskiego, potok Garliczanka, a także Dolina Dłubni, mogą wystąpić lokalne i chwilowe 
oddziaływania na wody powierzchniowe.  

Poniżej przedstawiono wpływ budowy północnej obwodnicy Krakowa wraz z 
planowanymi obiektami inżynierskimi na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP), 
określając potencjalne oddziaływanie na elementy biologiczne, hydromorfologiczne i 
fizykochemiczne w rejonach terenów wrażliwych na zanieczyszczenia, dla rozpatrywanych 
wariantów I i III przebiegu trasy. 
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Tabela 3.4.1.2/1. Wpływ budowy północnej obwodnicy Krakowa wraz z planowanymi obiektami inżynierskimi na elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne wyznaczonych JCWP 

Planowane obiekty w 
rejonie dolin cieków 

Elementy biologiczne Elementy  hydromorfologiczne Elementy fizykochemiczne 

Wariant I Wariant III 
Fi

to
pl

an
kt

on
 

Fi
to

be
nt

os
 

M
ak

ro
fit

y 

B
ez

kr
ęg

ow
ce

 
be

nt
os

ow
e 

R
yb

y 

W
ar

un
ki

 
m

or
fo

lo
gi

cz
ne

 

re
żi

m
  

hy
dr

ol
og

ic
zn

y 

ci
ąg

ło
ść

 c
ie

ku
 

St
an

 
fiz

yc
zn

y 

W
ar

un
ki

 
tle

no
w

e 

Z
as

ol
en

ie
 

Z
ak

w
as

ze
ni

e 

Su
bs

ta
nc

je
 

bi
og

en
ne

 

W1 W3 W1 W3 W
1 

W
3 

W
1 

W
3 

W1 W3 W1 W3 W1 W3 W1 W3 W1 W3 W1 W3 W1 W3 W1 W3 W
1 

W
3 

km 1+909 – 
wiadukt WS 01  
pozwalający 
przekroczyć 
górą potok 
Sudoł 

km 0+827 – 
wiadukt WS 
01 
pozwalający 
przekroczyć 
górą potok 
Sudoł przez 
POK oraz 2 
mosty 
pozwalające 
przekroczyć 
potok Sudoł 
przez dwie 
drogi 
zbiorcze 
prowadzone 
wzdłuż POK 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2* 2* 2* 2* 1 1 1 1 1 1 

km 3+816 – 
tunel TS 04 
pozwalający 
przejść dołem 
pod potokiem 
Prądnik Biały 
(Białucha) 

km 2+117 – 
most MS 03 
pozwalający 
przekroczyć 
górą rzekę 
Białuchę oraz 
2 mosty 
pozwalające 
przekroczyć 
rzekę 
Białuchę 
przez dwie 
drogi 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2* 1 1 1 1 1 1 1 2* 1 2* 1 1 1 1 1 1 
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Tabela 3.4.1.2/1. Wpływ budowy północnej obwodnicy Krakowa wraz z planowanymi obiektami inżynierskimi na elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne wyznaczonych JCWP 

Planowane obiekty w 
rejonie dolin cieków 

Elementy biologiczne Elementy  hydromorfologiczne Elementy fizykochemiczne 

Wariant I Wariant III 
Fi

to
pl

an
kt

on
 

Fi
to

be
nt

os
 

M
ak

ro
fit

y 
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ez
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ęg

ow
ce
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W1 W3 W1 W3 W
1 

W
3 

W
1 

W
3 

W1 W3 W1 W3 W1 W3 W1 W3 W1 W3 W1 W3 W1 W3 W1 W3 W
1 

W
3 

zbiorcze 
prowadzone 
wzdłuż POK 

km 6+884 – 
wiadukt WS 08 
pozwalający 
przekroczyć 
górą potok 
Bibiczanka 
przez POK oraz 
2 mosty 
pozwalające 
przekroczyć 
potok 
Bibiczanka 
przez dwie 
drogi zbiorcze 
prowadzone 
wzdłuż POK 

km 4+093 – 
most MS 07 
pozwalający 
przekroczyć 
górą dolinę 
Garliczką z 
potokiem 
Garliczka 
przez POK 
oraz 2 mosty 
w ciągu dróg 
zbiorczych 
nad potokiem 
Garliczka 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2* 2* 2* 2* 1 1 1 1 1 1 

km 8+980 – 
przepust P 12 
przeprowadzają
cy wody 
dopływu 
potoku Sudół 

km 5+130 – 
przepust P 09 
przeprowadza
jący wody z 
lokalnych 
cieków 
wodnych z 
lewej na 
prawą stronę 
obwodnicy 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Tabela 3.4.1.2/1. Wpływ budowy północnej obwodnicy Krakowa wraz z planowanymi obiektami inżynierskimi na elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne wyznaczonych JCWP 

Planowane obiekty w 
rejonie dolin cieków 

Elementy biologiczne Elementy  hydromorfologiczne Elementy fizykochemiczne 

Wariant I Wariant III 
Fi

to
pl

an
kt

on
 

Fi
to

be
nt

os
 

M
ak

ro
fit

y 

B
ez

kr
ęg

ow
ce

 
be

nt
os

ow
e 

R
yb

y 

W
ar

un
ki

 
m

or
fo

lo
gi

cz
ne

 

re
żi

m
  

hy
dr

ol
og

ic
zn

y 

ci
ąg

ło
ść

 c
ie

ku
 

St
an

 
fiz

yc
zn

y 

W
ar

un
ki

 
tle

no
w

e 

Z
as

ol
en

ie
 

Z
ak

w
as

ze
ni

e 

Su
bs

ta
nc

je
 

bi
og

en
ne

 

W1 W3 W1 W3 W
1 

W
3 

W
1 

W
3 

W1 W3 W1 W3 W1 W3 W1 W3 W1 W3 W1 W3 W1 W3 W1 W3 W
1 

W
3 

km 9+213 – 
przepust P 13 
przeprowadzają
cy wody 
potoku Sudół 

km 5+659 – 
most MS 10 
pozwalający 
przekroczyć 
górą potok 
Bibiczanka 
przez POK 
oraz 2 mosty 
pozwalające 
przekroczyć 
potok 
Bibiczanka 
przez drogi 
zbiorcze 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2* 1 2* 1 1 1 1 1 1 

km 6+050 – 
przepust P 11 
przeprowadza
jący wody z 
lokalnych 
cieków 
wodnych w 
lewej na 
prawą stronę 
obwodnicy 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Źródło: Opracowanie własne          
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Objaśnienie: 
3 – oddziaływania niekorzystne wyraźne. 
2 – oddziaływania niekorzystne słabe ograniczone w czasie (do zakończenia prac przy budowie obiektów inżynierskich i uzależnione od warunków pogodowych 
1 – nie przewiduje się istotnych oddziaływa 
* - dotyczy zawiesiny, która na etapie budowy może potencjalnie dostać się do wód powierzchniowych 
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Podsumowując przy realizacji trasy i obiektów inżynierskich w wariancie I i III nie 
stwierdzono możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania na JCWP (nr 
PLRW20006213746, PLRW20007213742, PLRW20006213744, PLRW20009213749, 
PLRW20006213748, PLRW20009213769) w związku z przyjętymi rozwiązaniami. Jedynie przy 
budowie obiektu wg wariantu III w  km 2+117 – most MS 03 możliwe są potencjalne 
oddziaływania na stwierdzone gatunki ryb (ichtiofauna): pstrąg potokowy i kleń w potoku 
Białucha oraz na stan fizyczny i warunki tlenowe, w związku możliwością przedostania się 
zawiesiny do wód powierzchniowych. Wariant I w tym rejonie poprowadzony będzie tunelem 
wykonanym metodą górniczą, co w fazie budowy pozwala na uniknięcie negatywnego 
oddziaływania na ichtiofaunę, a tym samym na stan fizyczny i warunki tlenowe cieku. 

Dodatkowo realizacja wskazanych obiektów (mosty wiadukty) przeprowadzających trasę 
POK, wg wariantu I i III, nad ciekami (tabela) mogą potencjalnie nieznacznie oddziaływać na 
elementy fizykochemiczne t.j: stan fizyczny i warunki tlenowe, w związku możliwością 
przedostania się zawiesiny do wód powierzchniowych.  

Będą to potencjalne oddziaływania chwilowe, ograniczone w czasie do zakończenia prac 
przy posadowieniu obiektów oraz uzależnione od warunków pogodowych.                                            
Przy uwzględnieniu zalecenia, aby wody z odpompowywania wykopów a także spływy 
powierzchniowe z odsłoniętych podczas prac mas ziemnych, były pozbawione łatwoopadalnej 
zawiesiny, ograniczona zostanie do minimum mętność wody w rejonie wykonywanych prac 
budowlanych oraz zmniejszy się możliwość przedostawanie do wód powierzchniowych 
zanieczyszczeń, zaadsorbowanych na cząstkach zawiesiny.  

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki analiz stwierdza się, że realizacja planowanego 
przedsięwzięcia nie będzie negatywnie znacząco wpływała na parametry wód w zakresie 
wszystkich elementów jakości wód powierzchniowych.  

Realizacja planowanej trasy POK wg wariantu I i III i obiektów inżynierskich nie będzie 
stanowiła zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitej części 
wód powierzchniowych (JCWP). 
 

 
Etap eksplotacji 
Wariant I i III 
 

Zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale 2.4. niniejszego opracowania, wody 
opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą podczyszczane przed odprowadzeniem ich do 
odbiorników. Planuje się, że wyloty do odbiorników każdorazowo poprzedzone będą 
urządzeniami podczyszczającymi, t.j.: separatory i osadniki oraz urządzeniami regulującymi 
przepływ wody, takimi jak zbiorniki retencjonujące wody. 

W związku z powyższym, na etapie eksploatacji północnej obwodnicy Krakowa nie 
przewiduje się negatywnego oddziaływania na wyznaczone jednolite części wód 
powierzchniowych (JCWP nr PLRW20006213746, PLRW20007213742, PLRW20006213744, 
PLRW20009213749, PLRW20006213748, PLRW20009213769), a w związku z tym na 
poszczególne elementy: biologiczne, fizykochemiczne i hydromorfologiczne, na których 
podstawie ocenia się stan tych części wód.   

 
Poniżej, przedstawiono w formie tabelarycznej prognozowany wpływ inwestycji                     

(wg wariantu I i wariantu III) na elementy biologiczne, fizykochemiczne, i hydromorfologiczne. 
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Tabela 3.4.1.2/2. Ocena wpływu na etapie eksploatacji północnej obwodnicy Krakowa (wg wariantu I i III) na  
stan jednolitych części wód powierzchniowych   

JCWP SCWP Status 
 

Klasa elementów 
 

Wpływ POK na elementy  

Biologiczne Hydromor
fologiczne 

Fizykochemi
czne 

Biologiczne Hydromorfol
ogiczne 

Fizykochemi
czne 

W1 W3 W1 W3 W1 W3 

PLRW20006213746 
Sudół 

GW0205 
Prądnik 

naturalna 
cześć wód 

- - - brak 
wpływ
u 

brak 
wpły
wu 

brak 
wpły
wu 

brak 
wpły
wu 

brak 
wpły
wu 

brak 
wpły
wu 

PLRW20007213742 
Prądnik do Garliczki 

GW0205 
Prądnik 

naturalna 
cześć wód 

III I PSD brak 
wpływ
u 

brak 
wpły
wu 

brak 
wpły
wu 

brak 
wpły
wu 

brak 
wpły
wu 

brak 
wpły
wu 

PLRW20006213744 
Bibiczanka   

GW0205 
Prądnik naturalna 

cześć wód 
- - - brak 

wpływ
u 

brak 
wpły
wu 

brak 
wpły
wu 

brak 
wpły
wu 

brak 
wpły
wu 

brak 
wpły
wu 

PLRW20009213749 
Prądnik od Garliczki 
(bez Garliczki) do 
ujścia 

GW0205 
Prądnik silnie 

zmieniona 
część wód 

III II II brak 
wpływ
u 

- brak 
wpły
wu 

- brak 
wpły
wu 

- 

PLRW20006213748 
Sudół Dominikański   

GW0205 
Prądnik 

silnie 
zmieniona 
część wód 

IV II PPD brak 
wpływ
u 

brak 
wpły
wu 

brak 
wpły
wu 

brak 
wpły
wu 

brak 
wpły
wu 

brak 
wpły
wu 

PLRW20009213769 
Dłubnia od Minóżki 
(bez Minóżki) do 
ujścia 

GW0206 
Dłubnia 

silnie 
zmieniona 
część wód 

III II II brak 
wpływ
u 

brak 
wpły
wu 

brak 
wpły
wu 

brak 
wpły
wu 

brak 
wpły
wu 

brak 
wpły
wu 

Źródło: http://www.krakow.pios.gov.pl/monitoring/rzeki.php oraz opracowanie własne 
Objaśnienia: 
PSD/ PPD - poniżej stanu / potencjału dobrego 
 

Podsumowując eksploatacja planowanej północnej obwodnicy Krakowa wg wariantu I,                    
a także wg wariantu III nie będzie stanowić zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych 
wyznaczonych dla JCWP: nr PLRW20006213746, PLRW20007213742, PLRW20006213744, 
PLRW20009213749, PLRW20006213748, PLRW20009213769. 

 
 

 
3.5. Klimat i jakość powietrza 

 
3.5.2. Jakość powietrza  

 
Na stronie nr 84,zaktualizowano tło zanieczyszczeń: 

3.5.2.1. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza - tło zanieczyszczeń 
 

Tło zanieczyszczeń w rejonie planowanej trasy północnej obwodnicy Krakowa (pismo znak: 
WM.7016.134.2015 z dnia 11.06.2015 r. oraz pismo znak: WM.7016.87.2015 z dnia 
20.04.2015) zamieszczono odpowiednio w załączniku 2 i załączniku 2.1.  
 

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń powietrza przyjęto uśrednione wartość stężeń 
zanieczyszczeń z  danych zamieszczonych w załączniku 2 i 2.1.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Raport o oddziaływaniu  na  środowisko  - UZUPEŁNIENIE
 

                                                                                               

83 
 

Tabela 3.5.2.1/1. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń średniorocznych w porównaniu do istniejącego 
stanu zanieczyszczenia atmosfery (tła) przyjęte do obliczeń emisji zanieczyszczeń 

 Nazwa zanieczyszczenia Stężenie 
średnioroczne 

(Sa) 
µg/m3 

Wartość 
odniesienia (Da) 

µg/m3 

Tło (R) 
µg/m3 

Sa/R*100 
% 

pył PM-10 12,102 40 38 31,8 
dwutlenek azotu jako NO2 50,904 40 12 424,2 
pył zawieszony PM 2,5 11,228 20 28 40,1 

 
 

3.6. Hałas i wibracje  
3.6.1. Warunki dopuszczalne w zakresie klimatu akustycznego w rejonie 

projektowanej północnej obwodnicy Krakowa 
  

Dopuszczalny poziom dźwięku na terenach o określonym charakterze zagospodarowania 
normowany jest aktualnie przez Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 112). 

Wyciąg z ww. rozporządzenia przedstawia tabela nr 3.6/1. 
Klimat akustyczny środowiska, w zależności od spełnianych funkcji i zagospodarowania 

oraz wykorzystania terenu ma ustalone, regulowane administracyjnie, standardy akustyczne. 
 

Tabela 3.6/1.  Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 14 czerwca 2007 –(tekst jednolity Dz.U.2014 poz. 112) 

Lp. RRooddzzaajj  tteerreennuu  

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

Drogi lub linie kolejowe4 Pozostałe obiekty i działalność  
będąca źródłem hałasu 

LAeqD 

 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeqN 

 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 

8 godzinom 

LAeqD 
 

przedział czasu 
odniesienia równy 8 

najmniej korzystnym  
godzinom dnia 

kolejno po sobie 
następujących 

LAeqN 

 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 1 
najmniej 

korzystnej  
godzinie nocy 

1 a) Obszary A ochrony 
uzdrowiskowej 

b) Tereny szpitali poza miastem 
 

50 45 45 40 

2 a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej 
ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży5 

c) Tereny domów opieki 
społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe2  
d) Tereny mieszkaniowo-

usługowe 

65 56 55 45 

                                                
4 Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych 
5 W przypadku niewykorzystania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy    
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Lp. RRooddzzaajj  tteerreennuu  

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

Drogi lub linie kolejowe4 Pozostałe obiekty i działalność  
będąca źródłem hałasu 

LAeqD 

 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeqN 

 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 

8 godzinom 

LAeqD 
 

przedział czasu 
odniesienia równy 8 

najmniej korzystnym  
godzinom dnia 

kolejno po sobie 
następujących 

LAeqN 

 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 1 
najmniej 

korzystnej  
godzinie nocy 

4 a) Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców6  

68 60 55 45 

 
 
 
DOPUSZCZALNE WARTOŚCI POZIOMU DŹWIĘKU W ŚRODOWISKU W REJONIE 
PLANOWANEJ INWESTYCJI: 

Dopuszczalne wartości poziomu emisji dźwięku A do środowiska dla terenów położonych 
w otoczeniu projektowanej inwestycji wynoszą: 
 przyjęte na podstawie punktu 2 cytowanego rozporządzenia wynoszą:  

 61dB w porze dnia tj. w godz. 600 – 2200, 
 56 dB w porze nocy tj. w godz. 2200 – 600, 

 przyjęte na podstawie punktu 3 cytowanego rozporządzenia wynoszą:  
 65 dB w porze dnia tj. w godz. 600 – 2200, 
 56 dB w porze nocy tj. w godz. 2200 – 600. 

 
Obszary chronione akustycznie zostały przedstawione na wynikowych mapach 

akustycznych dołączonych do niniejszego Raportu. 
 
 

 
3.10. Pole elektromagnetyczne 
 Zapisy tego rozdziału przyjmują poniższe brzmienie: 

W rejonie planowanej północnej obwodnicy Krakowa wg wariantu I i III przebiegają linie 
elektroenergetyczne WN, SN, których przebudowa będzie konieczna w związku z realizacją 
planowanej inwestycji. 

Opis kolizji z liniami WN, SN przedstawiony został w rozdziale 2.2.3. oraz 2.5.6 
niniejszego raportu. 

 

                                                
6 Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i 
usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefą śródmiejską, jeżeli 
charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.   
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4. IDENTYFIKACJA PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁ-

YWAŃ NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH 
WARIANTÓW 

 

4.3. Wybór wariantu najkorzystniejszego dla środowiska 
 
Na stronie nr 107 zmienia treść tabelki na następującą: 
 

. Tabela 4.3/1. Porównanie rozpatrywanych pod względem zajętości terenu i projektowanych obiektów 
inżynierskich i kolizji z budynkami 

Lp. Kategoria porównawcza WARIANT I WARIANT III 
1. Długość odcinka [m] 11 618 14 385 

2. Liczba węzłów drogowych [szt.] 3 3 
3.  

 
Obiekty 
inżynierskie  

Liczba [szt.] 22 (w tym 5 tuneli i 
5 przepustów) 

25 (w tym 2 tunele i 
3 przepusty) 

Powierzchnia 
[m2]  
 

13300 35600 

Powierzchnia 
projektowany
ch tuneli [m2] 

ok. 105 000 – 
115 000 ok. 49 500 – 54 000 

4. Kolizje z budynkami 
(wyburzenia) [szt.] 

91 
- b. mieszkalne 12 
- b. gospodarcze 21 
- szklarnie 13 
- altanki działkowe 45 

75 
- b. mieszkalne 5 
- b. gospodarcze 7* 
- szklarnie 15 (foliowe) 
- szklarnie 3 (szklane) 
- altanki działkowe 45 

   *w tym jedna nowa hala produkcyjna 
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5. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW                
Z UWZGLĘDNIENIEM ETAPÓW REALIZACJI I 
EKSPLOATACJI ORAZ MOŻLIWOŚCI 
WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 

5.1. Etap realizacji 
 

5.1.5. Oddziaływanie na wody podziemne 
Na stronie nr 116 zweryfikowano zapis dot. wariantu I.  
 
 
Głębokie wykopy i inne prace ziemne mogą być przyczyną zmian w zasilaniu poziomów 

wodonośnych, a pozostałe etapy prac budowlanych stanowią potencjalne źródło 
zanieczyszczenia wód gruntowych.  
 

Wariant I 

Budowa obwodnicy na odcinku od projektowanego węzła drogowego „Modlnica” do 
Doliny Prądnika będzie prowadzona w terenie niewymagającym szczególnej ochrony wód 
podziemnych. Natomiast w Dolinie Prądnika występuje ciągły, czwartorzędowy poziom 
wodonośny. Jednak analiza technologii wykonania tunelu TS04 pod potokiem Prądnik Biały 
(Białuch) tunel wykonany zostanie metoda górniczą. W związku z tym nie zostanie zakłócony 
przepływ wody w potoku, nie zostaną zakłócone warunki gruntowo-wodne, koryto potoku nie 
zostanie naruszone, a woda w nim nie zostanie zmącona. W Dolinie Prądnika, na kierunku 
spływu wód podziemnych z trasy wariantu I znajduje się kilka studni wierconych. Obecnie 
studnie te są nieużywane, gdyż jest to rejon zaopatrywany w wodę z miejskiej sieci 
wodociągowej Krakowa. Na tym odcinku odwodnienie drogi wykonane zostanie przy pomocy 
rowów szczelnych oraz kanalizacji. Taki sposób odwodnienie nie będzie powodował 
przedostawania się zanieczyszczeń do wód gruntowych, dlatego planowaną obwodnicę można 
zaliczyć do inwestycji komunikacyjnych, które nie będą oddziaływały na użytkowy poziom 
wodonośny. 

Dalszy odcinek trasy, w tym część obwodnicy przechodząca przy i przez południową 
granicę GZWP nr 409 (Rys.1) będzie poprowadzony przez teren przykryty osadami lessowymi o 
miąższości 6 - 7 m (czwartorzędowe pyły i gliny ilaste). Warstwę tę zalicza się do osadów o 
dużej zdolności do biodegradacji zanieczyszczeń, a jej miąższość jest znacznie większa do 
niezbędnej (ok. 2,5 m) dla samooczyszczenia infiltrujących przez nią wód [17]. 

Na całej trasie wariantu I, rejonami podatnymi na zanieczyszczenie jest Dolina Prądnika 
oraz doliny jego dopływów: Sudołu od Modlnicy, Bibiczanki i Sudołu Dominikańskiego a także 
Dolina Dłubni. Są to tereny, na których nie można lokalizować baz zaplecza budowy, a 
wszystkie prace związane z wykonaniem omawianego przedsięwzięcia należy prowadzić z 
zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 

Warunki hydrogeologiczne wskazują, że część wykopów będzie wymagała stałego 
odwadniania. Odpompowywanie gromadzących się wód gruntowych oraz opadowych z reguły 
nie powoduje powstawania leja depresji. Wpływ poszczególnych etapów realizacji inwestycji 
oraz ich oddziaływania skumulowane zalicza się do krótko- i średniookresowych, które po 
wykonaniu północnej obwodnicy Krakowa będą stopniowo zanikały.  
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5.1.11. Pole elektromagnetyczne 
Zapisy tego rozdziału przyjmują brzmienie: 
W związku z realizacją planowanej inwestycji drogowej (wg wariantu I i III) konieczna 

będzie przebudowa krótkich odcinków linii napowietrznych wysokiego i średniego napięcia  
(rozdz. 2.2.3 i 2.5.6).  

Opis projektowanej przebudowy linii napowietrznych wysokiego średniego napięcia 
kolidujących z planowaną północną obwodnicą Krakowa znajduje się w rozdziale 2.2.3 i 2.5.6. 

Na etapie budowy należy uwzględnić zalecenia z miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obowiązujących w rejonie planowanej trasy. Przebudowa krótkich odcinków linii 
napowietrznych wysokiego 110 kV i średniego 15kV napięcia w związku z planowaną północną 
obwodnicą Krakowa (wg wariantu I i III) nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko ani 
nie spowoduje pogorszenia warunków zdrowotnych i użytkowych panujących w analizowanym 
rejonie.   

 
Oddziaływanie  pól  elektromagnetycznych  zakwalifikowano  jako  mało  istotne,  gdyż  

przy standardowo  przyjmowanych  wysokościach  słupów  pola  elektryczne  wytwarzane  przez  
te  linie  nie  będą stwarzać  zagrożenia  dla  zabudowy  mieszkaniowej,  tzn.  składowa  
elektryczna  elektromagnetycznego promieniowania  niejonizującego  nie  będzie  przekraczała  
wartości  dopuszczalnej  1  kV/m  określonej  w  rozporządzeniu  w  sprawie  szczegółowych  
zasad  ochrony  przed  promieniowaniem  szkodliwym  dla  ludzi  i środowiska, dopuszczalnych 
poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku oraz wymagań 
obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania. 

 
 
5.2. Etap eksploatacji 
5.2.1. Oddziaływanie bezpieczeństwo ruchu, na zdrowie i jakość życia 

mieszkańców oraz poważne awarie 
 
Na stronie nr 123 zmienia się treść tabelki na następującą: 
 

Tabela 5.2.1/1. Zestawienie zabudowań w sąsiedztwie rozpatrywanych wariantów (I i III)  

Odległość od krawędzi 
jezdni 

Liczba zabudowań (lub mieszkań w blokach) 
WARIANT I WARIANT III 

BUDYNKI MIESZKALNE MIESZKANIA   
50m 15   17 
100m 37   48 
150m 58   65 
200m 118 21 86 
250m 155 91 100 
300m 139   111 

RAZEM 634 427 
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5.2.5. Oddziaływanie na wody podziemne  

Rozdział 5.2.5 ze strony 126 otrzymuje poniższe brzmienie: 
 
Głównym źródłem zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w otoczeniu dróg o 

dużym nasileniu ruchu samochodowego są: 
 emisja a następnie imisja (osadzanie się) spalin i pyłów; 
 ścieki opadowe z jezdni; 
 środki do zwalczania śliskości zimowej. 

Oddziaływania zanieczyszczeń pochodzących z eksploatacji dróg na wody podziemne 
zależą głównie od budowy geologicznej danego obszaru. Do najistotniejszych warunków 
geośrodowiskowych zalicza się: skład litologiczny, wilgotność strefy aeracji i saturacji, 
miąższość oraz zdolności oczyszczające (sorpcja i biodegradacja zanieczyszczeń) gleby i 
zalegających pod nią utworów skalnych a także czas dopływu wody do warstwy wodonośnej. 
Duża liczba parametrów oraz ich wielokierunkowa zmienność sprawiają, że wykonanie oceny 
stopnia zagrożenia wód podziemnych jest zadaniem szczególnie trudnym. 
 
Wariant I 

Odcinek projektowanej północnej obwodnicy Krakowa od planowanego węzła „Modlnica” 
do Doliny Prądnika biegnie przez tereny zadowalająco chroniące wody podziemne przed 
zanieczyszczeniami komunikacyjnymi.  

Dalej obwodnica zostanie poprowadzona w skanalizowanym tunelu, co wyeliminuje 
możliwość zanieczyszczenia związanej z Doliną Prądnika czwartorzędowej warstwy 
wodonośnej. Ścieki z prac porządkowych w tunelu należy przed ich odprowadzeniem oczyścić w 
osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Rozwiązanie to pozwoli na zadowalającą 
ochronę występującego w Dolinie Prądnika poziomu wodonośnego. 

Dalsza część obwodnicy, aż do końca trasy, zostanie przeprowadzona głównie przez grunty 
słaboprzepuszczalne, o dobrych własnościach sorpcyjnych i oczyszczających. Będzie to rejon, w 
którym nie przewiduje się niekorzystnych oddziaływań na wody podziemne. 

Trasa wariantu I obwodnicy Krakowa będzie przechodziła przez obszar, w którym 
czwartorzędowe zasoby wodne nie są eksploatowane. Na omawianym odcinku, obwodnica 
będzie przecinała wąski pas gruntów przepuszczalnych w dolinie potoku Bibiczanka (Rys. 1), a 
następnie namuły i piaski doliny potoku Sudoł Dominikański (fot. 8). Są to tereny, gdzie płytko 
zalegające wody podziemne mogą ulec zwiększonemu zanieczyszczeniu. Będą to jednak 
oddziaływania lokalne oraz, dzięki procesom samooczyszczania, szybko zanikające [17]. Dalszy 
fragment drogi zostanie poprowadzony w długim (ok. 840 m) i głębokim (do 23 m ppt) tunelu. 
Ścieki z prac porządkowych w tunelu należy przed ich wprowadzeniem do rowu oczyścić w 
osadnikach zintegrowanych z separatorami. Końcowy odcinek obwodnicy przechodzi 
wiaduktem nad Doliną Dłubni. Będzie to rejon ochraniany przez kanalizację deszczową, 
wyposażoną w osadniki. W związku z tym, nie przewiduje się oddziaływania zanieczyszczeń 
komunikacyjnych na płytkie wody gruntowe, pozostające w kontakcie hydraulicznym z wodami 
powierzchniowymi. 

 
 
 

Wariant III 
Planowana obwodnica przebiega przy południowym skraju GZWP nr 326 „Częstochowa”. 

Ustalenie południowej granicy tego zbiornika jest problematyczne, z uwagi na występowanie w 
tym rejonie skomplikowanych warunków hydrogeologicznych. 

Początkowy odcinek przedsięwzięcia komunikacyjnego zostanie poprowadzony przez 
teren o przewadze osadów lessowych, zadowalająco chroniących wody podziemne przed 
infiltracją zanieczyszczeń komunikacyjnych, z wyjątkiem doliny potoku Sudoł od Modlnicy. 
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 W dolinie Sudołu występują nieduże zasoby wód podziemnych, mogących mieć kontakt 
hydrauliczny z poziomem wodonośnym, w obrębie którego znajdują się studnie w Pękowicach 
(Rys. 1). Jednak projektowana trasa obwodnicy będzie oddalona o około 500 m od najbliższych 
studni i zostanie poprowadzona w utworach lessowych o dużych zdolnościach sorpcyjno-
oczyszczających. Dlatego nie przewiduje się, aby migracja zanieczyszczeń komunikacyjnych 
stanowiła zagrożenie dla zespołu studni w Pękowicach. 

Następnie trasa wariantu III będzie przecinała poziom wodonośny w Dolinie Prądnika i 
strefę ochrony pośredniej studni SP-2, stanowiącej razem ze studnią S-1 rezerwowe ujęcie wody 
dla gminy Zielonki (Rys. 1). Zasięg ustalonej strefy ochronnej wskazuje, że eksploatacja ujęcia 
wody może spowodować powstanie leja depresji, sięgającego do planowanego przebiegu 
obwodnicy. Istnieje zatem możliwość dopływu zanieczyszczeń z eksploatacji drogi do studni 
SP-2. W związku z tym, część obwodnicy przechodzącą przez Dolinę Prądnika, a w 
szczególności przez strefę ochronną studni należy wyposażyć w szczelną kanalizację deszczową. 
Spływy ze skanalizowanego odcinka, przed ich wprowadzeniem do rowu otwartego należy 
oczyścić z zawiesiny i zanieczyszczeń z nią związanych oraz z substancji ropopochodnych(w 
osadniku zintegrowanym z separatorem). Północny fragment miejscowości Zielonki, przez który 
będzie poprowadzona obwodnica nie został wyposażony w zbiorowy układ zaopatrzenia w 
wodę. Mieszkańcy tego rejonu korzystają z indywidualnych studni, na które eksploatacja 
projektowanej obwodnicy może wywierać niekorzystny wpływ. Dlatego zalecono, aby przed 
rozpoczęciem prac budowlanych wyposażyć w sieć wodociągową północny skraj zabudowy 
Zielonek (rozdz. 5.1.5.). W omawianej części miejscowości Zielonki projektowana droga będzie 
przebiegać w dolinie potoku Garliczka, na terenie o przewadze dobrze przepuszczalnych osadów 
rzecznych i wodno-lodowcowych. Około 500 m na południe (na kierunku spływu wód 
podziemnych) znajduje się, wyłączona obecnie z eksploatacji, studnia S-3. Trasa obwodnicy 
będzie przecinała zasobny poziom wodonośny i dlatego spływy opadowe z drogi w tym rejonie 
należy ująć w szczelny system kanalizacyjny, wyposażony w osadniki. 

Następnie projektowana trasa wariantu III (ok. km 5 jej przebiegu) zostanie poprowadzona 
przez użytkowy poziom wodonośny GZWP nr 409, wyodrębniony z kredowego obszaru 
wodonośnego „Niecka Miechowska”. Po około 400 m projektowana obwodnica wkracza w 
uskok tektoniczny, którym płynie potok Bibiczanka (Rys. 1). Będzie to następny obszar 
wymagający wykonania szczelnego układu odwodnienia, tym bardziej, że eksploatacja drogi 
może oddziaływać niekorzystnie na najwydajniejsze ujęcie wody gminy Zielonki (studnia w 
Bibicach). Ścieki opadowe z estakady (o długości ok. 120 m) nad potokiem Bibiczanka przed ich 
wprowadzeniem do rowu należy oczyścić w osadnikach, zapewniających co najmniej 60% 
redukcję zawiesiny ogólnej, zintegrowanych z separatorami substancji ropopochodnych. 

W km ok. 7+000 – 7+700 przebiegu wariantu III, północna obwodnica Krakowa zostanie 
poprowadzona w tunelu. Ścieki z prac porządkowych w tym obiekcie należy, przed 
wprowadzeniem do układu kanalizacyjnego oczyścić w osadniku zintegrowanym z separatorem 
substancji ropopochodnych, gdyż mogą one stanowić zagrożenie dla użytkowanych ujęć wody, a 
szczególnie dla otworu B-2 (Rys. 1). 

Eksploatacja dalszego obwodnicy, aż do rejonu połączenia obu wariantów nie będzie 
stanowiła zagrożenia dla jakości wód podziemnych. 

Poprowadzenie północnej obwodnicy Krakowa według wariantu III, z punktu widzenia 
ochrony wód podziemnych będzie niekorzystne, gdyż projektowana droga może stanowić 
zagrożenie dla użytkowych poziomów wodonośnych. 

 
 
 
5.2.7. Oddziaływanie na jakość powietrza i klimat 

 
W związku z realizacją planowanej inwestycji zmniejszeniu ulegnie emisja spalin 

i innych zanieczyszczeń w zarówno w centrum Krakowa jak i przede wszystkim w jego 
północnej części (gł. W rejonie istniejącej „trasy alternatywnej”, tj. ulic Conrada, Opolskie, 
Lublańskiej, Gen. Bora Komorowskiego, ul. Okulickiego – w przeważającej części stanowiącej 
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DK 79), wynikająca z ograniczenia ruchu tranzytowego na rzecz ruchu lokalnego. Dlatego też 
prognozuje się poprawę jakości powietrza w tej części Krakowa po roku 2020 w stosunku do 
stanu obecnego. 

Wraz z rozwojem motoryzacji coraz większym źródłem zanieczyszczeń stają się pojazdy 
mechaniczne. Jest to duży problem, ale dotyczy przede wszystkim miast i większych szlaków 
komunikacyjnych. Eksploatacja nowobudowanej drogi, nie spowoduje istotnego wzrostu emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery.  

Zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu drogi oprócz czynników bezpośrednio 
związanych z emisją spalin tj.: 

 struktura rodzajowa pojazdów, 
 szybkość i płynność ruchu pojazdów, 
 stan techniczny pojazdów, 
 obciążenie silnika, 
 skład chemiczny paliwa, 
zależy również pośrednio od wielu innych czynników, z których najważniejsze to: 
 sposób usytuowania drogi w terenie /na poziomie gruntu, w wykopie, po nasypie/  
 ukształtowanie drogi, 
 zagospodarowanie otoczenia drogi /ekrany, pasy zieleni/, 
 warunki klimatyczne (prędkość i kierunek wiatru, stan równowagi atmosfery). 

Silniki spalinowe emitują przede wszystkim: dwutlenek azotu i tlenek węgla a także 
węglowodory, acetylen, aldehydy oraz niewielkie ilości związków siarki oraz pewne ilości silnie 
toksycznego benzo(a)pirenu. Obok zanieczyszczeń pyłowych i gazowych związanych ze 
spalaniem paliw, drogi stanowią również źródło zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze 
ścierania powierzchni asfaltowych i ogumienia.  

 
 

5.2.7.1. Kryteria oceny jakości  powietrza 
 

Podstawowymi wyznacznikami dopuszczalności realizacji przedsięwzięcia  
w aspekcie prawnym pozostają stężenia głównych zanieczyszczeń powietrza zawartych w 
spalinach pojazdów, tj. dwutlenku azotu i tlenku węgla, które wg Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1031) nie mogą przekraczać wartości podanych w tabeli nr 5.2.7.1/1.  
 
Tabela 5.2.7.1/1. Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, czas ich 

obowiązywania, oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla których uśrednia się 
wyniki pomiarów, dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów oraz marginesy 
tolerancji 

Lp. 
 
 

Nazwa 
substancji 

(numer 
CAS) 

a) 

Okres 
uśredniania 

wyników 
Pomiarów 

Dopuszczaln
y 

poziom 
substancji 

w powietrzu 
w 

[g/m3] 

Dopuszczalna 
częstość 

przekraczania 
dopuszczalnego 

poziomu 
w roku 

kalendarzowym 
b) 

Margines tolerancji [%] 
---------- 
[g/m3] 

Termin osiągnięcia 
poziomów 

dopuszczalnych 

od 2010 

1 2 3 4 5 9 10 

 
1 

Benzen 
(71-43-2) 

Rok 
Kalendarzowy 

 
5 c) 

-  
0 
 

 
2010r. 
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Lp. 
 
 

Nazwa 
substancji 

(numer 
CAS) 

a) 

Okres 
uśredniania 

wyników 
Pomiarów 

Dopuszczaln
y 

poziom 
substancji 

w powietrzu 
w 

[g/m3] 

Dopuszczalna 
częstość 

przekraczania 
dopuszczalnego 

poziomu 
w roku 

kalendarzowym 
b) 

Margines tolerancji [%] 
---------- 
[g/m3] 

Termin osiągnięcia 
poziomów 

dopuszczalnych 

od 2010 

 
 

Dwutlenek 
azotu 
(10102-44-0) 

jedna godzina 
 

 
200 c) 

 
18 razy 

 
0 
 

 
2010r. 

2 
 

 Rok 
Kalendarzowy 

 
40 c) 

 
- 

 
0 

 
2010r. 

 
 

Tlenki azotud) 
(10102-44-0, 
10102-43-9) 

Rok 
Kalendarzowy 

30e)  
 

 
- 

 
0 

 
2003r. 

  jedna godzina 
 

 
350c) 

 
24 razy 

 
0 

 
2005r. 

3 
 

Dwutlenek 
Siarki 
(7446-09-5) 

24 godziny 125c)  
3 razy 

 
0 

 
2005r. 

  Rok 
Kalendarzowy 

20e)  
 

 
- 

 
0 

2003r. 

 
4 

Ołów f) 
(7439-92-1) 

Rok 
Kalendarzowy 

 
0,5 c) 

 
- 
 
 

 
0 2005r. 

 Pył 
zawieszony 
PM2,5g) 

 

Rok 
kalendarzowy 

25 c), j) - 4 – 2010, 3 – 2011, 2 – 
2012, 1 – 2013, 1 - 2014  

2015 r. 

  20 c), k) - - 2020 r. 

 
 

Pył 
Zawieszony 
PM10h) 

 
24 godziny 

 
50 c) 

 
35 razy 

 
0 2005r. 

5  Rok 
Kalendarzowy 

 
40 c) 

 
- 

 
0 
 

2005r. 

6 
 

Tlenek Węgla 
(630-08-0) 

osiem godzin 
i) 

 
10000 c)i) 

 
- 

 
0 
 

2005r. 

 

Objaśnienia: 

a) oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number, 

b) w przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska , 
częstość przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji, 
c) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 

d) suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, 

e) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin, 

f) suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10, 

g) stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 µm (PM 2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za 
równorzędne, 
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h) stężenie pyłu o średnicy areodynamiczenj ziaren do 10 µm (PM 10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za 
równorzędne, 
i)    maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby; każdą tak 
obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od 
godziny 17.00 dnia poprzedniego do godziny 01.00 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 16.00 
do 24.00 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET. 
j) poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I) 

k)  poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II) 
 

 

W stosunku do pozostałych substancji zanieczyszczających w powietrzu, tym takich jak 
węglowodory (poza benzenem) - będące w przypadku dróg głównymi zanieczyszczeniami, 
obowiązują wartości odniesienia podane w zał. nr 1 do Rozporządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 
(Dz.U. Nr 16, poz. 87). 
 
Tabela 5.2.7.1/2. Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, 

oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednione są 
wartości odniesienia, z wyłączeniem obszarów parków narodowych i obszarów 
ochrony uzdrowiskowej 

Lp. 
Nazwa substancji (dla niektórych 
substancji podano w nawiasach ich 
nazwy zwyczajowe) 

Oznaczenie 
numeryczne 
substancji (numer 
CAS)a 

Wartości odniesienia w 
mikrogramach na 

metr 
1 godziny roku 

kalendarzowego 
16. Benzen 71-43-2 30 5 
 17. Benzo[a]piren  50-32-8 0,012 0,001 
 70. 

 
Ditlenek azotu (dwutlenek azotu) 

 
10102-44-0 200 40 

 72. Ditlenek siarki (dwutlenek siarki) 7446-09-5 350 20 
 98. Kadm b 7440-43-9 0,52 0,01 

0,005d 

 137. Pył zawieszony PM10 c) - 280 40 

 164. 
 
 

Węglowodory alifatyczne – do 
C12 (poza wymienionymi w innych 

pozycjach i metanem) 

- 3 000 1 000 

 165. Węglowodory aromatyczne (poza 
wymienionymi w innych pozycjach) 

- 1 000 43 

 Objaśnienia: 
a) - oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number, 
b) - jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10, 
c) - stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10), 
d) - wartości te będą stosowane od dnia 1 stycznia 2013r. 
 
 
5.2.7.2. Prognozowana wielkość emisji 

 
Emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych ulega znacznym fluktuacjom 

w okresie dobowym, wraz ze zmianami natężenia i warunków ruchu, warunków dyspersji 
zanieczyszczeń itp. W nocy z uwagi na relatywnie niewielki ruch jest ona bardzo mała, 
w godzinach szczytu osiąga wartość maksymalną. Badania wykazały, że obszary 
o podwyższonych wartościach stężeń zanieczyszczeń zlokalizowane są w pobliżu głównych 
ciągów komunikacyjnych. Zwiększony poziom imisji tlenków azotu stwierdza się głównie 
wokół arterii o dużej przepustowości, na których pojazdy rozwijają znaczne prędkości.  

Oszacowanie rzeczywistej wartości emisji toksycznych związków spalin pochodzących z 
pojedynczego pojazdu uczestniczącego w ruchu drogowym jest bardzo skomplikowanym 
problemem. Wielkości emisji dla silnika pracującego w takich warunkach jest funkcją wielu 
zmiennych niezależnych, a jej oszacowanie wymaga dokonania licznych pomiarów oraz 
korzystania ze statystycznych metod obliczeniowych. 
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Wzory służące do obliczania współczynników emisji jednostkowej obowiązują dla 
typowych warunków eksploatacji pojazdu. W celu zwiększenia dokładności obliczeń stosuje się 
cały szereg współczynników korekcyjnych uwzględniających np. wiek oraz całkowity przebieg 
pojazdu, jakość stosowanego paliwa, stopień obciążenia pojazdu ładunkiem, czy też jakość i 
stopień nachylenia jezdni. Jednak najważniejszym współczynnikiem korekcyjnym, dotyczącym 
przede wszystkim samochodów osobowych eksploatowanych na krótkich odcinkach drogi, jest 
współczynnik określający zwiększenie emisji w fazie nagrzewania silnika. Wynika to z faktu, że 
korzystanie z pojazdu samochodowego wiąże się zawsze z koniecznością uruchomienia silnika, 
a następnie okresem, w którym następuje nagrzewanie poszczególnych jego węzłów. 

W przypadku analizowanej drogi, wpływ jej eksploatacji wiązał się będzie przede 
wszystkim z emisją zanieczyszczeń gazowych podczas ruchu samochodów (tzw. „emisja 
gorąca”). Ze względu na charakter i funkcje planowanego przedsięwzięcia komunikacyjnego, 
praktycznie nie wystąpi tu emisja zanieczyszczeń pochodzących z ww. najbardziej toksycznej 
„zimnej emisji” z rozruchu i nagrzewania silników po postoju.  
 
 
Poniższy fragment rozdziału 5.2.7.2. otrzymuje nowe brzmienie: 
 

Podstawą do wyznaczenia poziomu emisji zanieczyszczeń decydujących o jej potencjalnej 
„uciążliwości”, tj.: NO2

7
, CO, PM10 była analiza warunków ruchu i parametrów drogi. W 

opracowaniu tym określając wskaźniki na rok 2035 (stan docelowy) uwzględniono m. innymi 
fakt, że Polska zakończyła już  tzw. „okres przejściowy” i wprowadziła regulacje dotyczące 
emisji w terminach obowiązujących wszystkie kraje Unii Europejskiej. Jednocześnie na 
przestrzeni 2020 – 2035 następować będzie ciągły proces zmniejszania udziału starych 
pojazdów, na rzecz pojazdów spełniających wymagania norm EURO III-V8. Ponadto należy 
spodziewać się wprowadzania różnych preferencji dla pojazdów o szczególnie małej emisji w 
stosunku do obowiązujących limitów (np. dla pojazdów hybrydowych lub elektrycznych). 

W poniższej tabeli zestawiono wskaźniki emisji głównych substancji zanieczyszczeń, tj. 
NO2, CO, PM10 dla roku 2020 i 2035 (w zależności od przyjętej średniej prędkości ruchu 
pojazdów v = 100km/h – na POK oraz 50 km/h – na drogach dojazdowych). 
 

Tabela 5.2.7.2/1.  Wskaźnik emisji substancji z pojazdów – lata 2020 i 2035 – wariant „0” 

Rodzaj 
pojazdu 

NOx* [g/km x poj.] 

rok 2020 rok 2035 

50 km/h 
50 km/h 

 
Osobowe i 
dostawcze 

0,225241 
 

0,0997612 
 

Ciężarowe 1,7457297 
 

0,7834324 
 

  
*Zgodnie Dyrektywami UE (w tym np. 22003A0717(01) 17.7.2003 DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ L 179/3) wartości 
dopuszczalne ogólnie odnoszą się do NO wraz z NO2, nazywanych wspólnie NOx, wyrażonych, jako NO2. 

 

 

Tabela 5.2.7.2/2.  Wskaźnik emisji substancji z pojazdów – lata 2020 i 2035 – wariant I 

Rodzaj 
pojazdu 

NOx* [g/km x poj.] 

rok 2020 rok 2035 

100 km/h 100 km/h 

Osobowe i 
dostawcze 

0,242265888 
 

0,1225384 
 

                                                
7  *Zgodnie Dyrektywami UE (w tym np. 22003A0717(01) 17.7.2003 DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ L 179/3) wartości 

dopuszczalne ogólnie odnoszą się do NO wraz z NO2, nazywanych wspólnie NOx, wyrażonych, jako NO 2 
8 W roku 2030 praktycznie 100 % pojazdów poruszających się po drogach będzie spełniało, co najmniej normę EURO V 
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Rodzaj 
pojazdu 

NOx* [g/km x poj.] 

rok 2020 rok 2035 

100 km/h 100 km/h 

Ciężarowe 1,492825788 
 

0,7834324 
 

  
*Zgodnie Dyrektywami UE (w tym np. 22003A0717(01) 17.7.2003 DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ L 179/3) wartości 
dopuszczalne ogólnie odnoszą się do NO wraz z NO2, nazywanych wspólnie NOx, wyrażonych, jako NO2. 

 

Tabela 5.2.7.2/3.  Wskaźnik emisji substancji z pojazdów – lata 2020 i 2035 – wariant III 

Rodzaj 
pojazdu 

NOx* [g/km x poj.] 

rok 2020 rok 2035 

100 km/h 100 km/h 

Osobowe i 
dostawcze 

0,4004213 
 

0,1225384 
 

Ciężarowe 1,3595213 
 

0,7834324 
 

  
*Zgodnie Dyrektywami UE (w tym np. 22003A0717(01) 17.7.2003 DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ L 179/3) wartości 
dopuszczalne ogólnie odnoszą się do NO wraz z NO2, nazywanych wspólnie NOx, wyrażonych, jako NO2. 

 

 

 

 

Tabela 5.2.7.2/4.  Wskaźnik emisji substancji z pojazdów – lata 2020 i 2035 – wariant „0” 

Rodzaj 
pojazdu 

CO [g/km x poj.] 

rok 2020 rok 2035 

50 km/h 50 km/h 

Osobowe i 
dostawcze 

0,4184343 
 

0,154798 
 

Ciężarowe 0,6968838 
 

0,401527 
 

  
 

Tabela 5.2.7.2/5.  Wskaźnik emisji substancji z pojazdów – lata 2020 i 2035 – wariant I 

Rodzaj 
pojazdu 

CO [g/km x poj.] 

rok 2020 rok 2035 

100 km/h 100 km/h 

Osobowe i 
dostawcze 

1,136889892 
 
 

0,725127 
 

Ciężarowe 0,42312675 
 

0,244543 
 

 
Tabela 5.2.7.2/6.  Wskaźnik emisji substancji z pojazdów – lata 2020 i 2035 – wariant III 

Rodzaj 
pojazdu 

CO [g/km x poj.] 

rok 2020 rok 2035 

100 km/h 100 km/h 

Osobowe i 
dostawcze 

1,1368899 
 

0,725127 
 

Ciężarowe 0,4231267 
 

0,244543 
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Tabela 5.2.7.2/7.  Wskaźnik emisji substancji z pojazdów – lata 2020 i 2035 – wariant „0” 

Rodzaj 
pojazdu 

PM10 [g/km x poj.] 

rok 2020 rok 2035 

50 km/h 50 km/h 

Osobowe i 
dostawcze 

0,0731947 
 

0,0469535 
 

Ciężarowe 0,0780207 
 

0,0141747 
 

 
Tabela 5.2.7.2/8.  Wskaźnik emisji substancji z pojazdów – lata 2020 i 2035 – wariant I 

Rodzaj 
pojazdu 

PM10 [g/km x poj.] 

rok 2020 rok 2035 

100 km/h 100 km/h 

Osobowe i 
dostawcze 

0,082118709 
 

0,0480232 
 

Ciężarowe 0,04642782 
 

0,0075866 
 

 
Tabela 5.2.7.2/8.  Wskaźnik emisji substancji z pojazdów – lata 2020 i 2035 – wariant III 

Rodzaj 
pojazdu 

PM10 [g/km x poj.] 

rok 2020 rok 2035 

100 km/h 100 km/h 

Osobowe i 
dostawcze 

0,0821187 
 

0,0480232 
 

Ciężarowe 0,0464278 
 

0,0075866 
 

 
 
 

Podstawą do wyznaczenia stopnia uciążliwości każdej, a tym samym również 
przedmiotowej arterii komunikacyjnej na jakość powietrza, jest analiza wielkości i rozkładu 
przestrzennego poziomu emisji przede wszystkim wskaźnikowego zanieczyszczenia, jakim jest: 
NO2

9 przeprowadzone w oparciu o ww. analizę warunków ruchu i parametrów drogi. 
Dlatego też pełną analizę wyników (łącznie z opracowaniem graficznym) 

przeprowadzono dla NO2, jako zanieczyszczenia o największym zagrożeniu przestrzennym 
uwzględniając dopuszczalne stężenia oraz CO, PM10 i PM2,5 ze względu na występujące 
przekroczenie dopuszczalnych poziomów imisji. 
 
 
Obliczenia emisji z ruchu pojazdów 

Emisję zanieczyszczeń z ruchu pojazdów określono wg następującej zależności: 
E = l · k · wsk   [kg/h] 

Gdzie 
l – droga przejazdu pojazdu [km], 
k – ilość pojazdów  [szt./h], 
wsk - wskaźnik emisji  [g/km] 
  

 

                                                
9 Zgodnie Dyrektywami UE (w tym np. 22003A0717(01) 17.7.2003 DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ L 179/3) 
wartości dopuszczalne ogólnie odnoszą się do NO wraz z NO2, nazywanych wspólnie NOx, wyrażonych, jako NO2. 
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Wyniki obliczeń wielkości emisji dla stanu na rok 2020 i 2035 przedstawiono w rozdziale 
2.5.3.2. Dla potrzeb obliczeniowych emisję z ruchu pojazdów zobrazowano w postaci: 

Dla potrzeb obliczeniowych emisję z ruchu pojazdów zobrazowano w w postaci: 
 wariant I - 23 emitorów liniowych; 
 wariant III - 34 emitorów liniowych. 

 
 
5.2.7.3. Prognoza stężeń zanieczyszczeń 
 
Zapisy rozdziału 5.2.7.3. przyjmują w całości nowe brzmienie: 
 

ZAŁOŻENIA I METODYKA OBLICZEŃ 
Zgodnie z praktyką prognozowania, założono, że miarą oddziaływań spalin 

samochodowych z analizowanego odcinka na otoczenie będą stężenia głównej substancji 
zawartej w spalinach pojazdów, tj. dwutlenku azotu – NO2

10
, dlatego też dla tej substancji oraz 

PM10 (w tym PM2,5) ze względu na występujące przekroczenie dopuszczalnych poziomów 
imisji, dokonano pełnej analizy, w tym graficznej. 

Obliczenia przewidywanego stanu zanieczyszczenia powietrza po oddaniu do użytku 
analizowanej arterii komunikacyjnej, wykonano w oparciu o obliczenia symulacyjne.  

Obliczenia prognozowanych stężeń substancji w powietrzu wykonano zgodnie z zał. nr 4: 
referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu (Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

Wszystkie obliczenia wykonane zostały programem komputerowym OPERAT-FB  
służącym do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, 
emitowanych ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych, zgodnie z ww. metodyką 
zawartą w rozporządzeniu MŚ. Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie 
nr BA/147/96.   

Obliczenia wykonano dla punktów recepcyjnych rozmieszczonych w siatkach 
obliczeniowych uwzględniając m. innymi takie dane jak: 

 parametr szorstkości terenu. Przyjęto średnią szorstkość aerodynamiczną terenu 
wynoszącą: zo = 1,417 m 

 wysokość emisji źródeł komunikacyjnych – h = 1 m n.p.t. W przypadku tuneli zalożono 
wysokość punktu emisji na wysokości 5 m npt (emisję liniową z tych fragmentów dróg 
zamieniono na emisję z przeciętnie 2 zastępczych źródeł punktowych) 

 charakterystykę anemologiczną ze stacji synoptycznej w Balicach k. Krakowa, 
 siatkę do maksymalnie ok. 30 000 receptorów w prostokątnym układzie z krokiem x, 

y równym   = ok. 20-80 m, 
 poziom tła zanieczyszczeń w rejonie planowanego przedsięwzięcia w wysokościach 

podanych przez WIOŚ w Krakowie – załącznik 2. Ze względu na występujące na 
przestrzeni ostatnich lat wahania poziomu stężeń, w tym gł. wskaźnikowego 
zanieczyszczenia komunikacyjnego, jakim jest dwutlenek azotu (zarówno wzrosty jak i 
spadki – np. w ostatnim roku) w obliczeniach prognostycznych na lata 2020 jak i 2035 
przyjęto aktualny poziom stężeń; 

  skład frakcyjny pyłu zawieszonego określono korzystając z bazy CEIDARS (California 
Emission Inventory Development and Reporting System) - dla pojazdów 
samochodowych. 

Rozkład poziomu zanieczyszczeń wyznaczono na wysokości 0.0 m nad poziomem 
terenu. Zgodnie z zalecaną metodyką, emisję liniową z dróg program zamienia na szereg źródeł 
punktowych. 
                                                
10 Przyjmuje się, iż dwutlenek azotu jest substancją charakterystyczną dla określenia obszaru uciążliwości drogi ze względu na 
zanieczyszczenie powietrza. Zanieczyszczenie to decyduje o skali i zasięgu uciążliwości i wykorzystywane jest przy 
ewentualnym wyznaczaniu tzw. obszar ograniczonego użytkowania. 
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Jak już wspomniano pełną analizę wyników (łącznie z opracowaniem graficznym) 
przeprowadzono dla NO2, jako zanieczyszczenia o największym zagrożeniu przestrzennym 
uwzględniając dopuszczalne stężenia oraz PM10 i PM2,5 ze względu na występujące 
przekroczenie dopuszczalnych poziomów imisji. Zestawienie danych wejściowych do obliczeń 
jak i wyniki symulacji przedstawiono w załączniku nr 6. 

Tym miejscu należy wyjaśnić, że do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
emitowanych przez pojazdy samochodowe przyjmuje się model liniowego źródła emisji. Jako 
pojedyncze liniowe źródło emisji przyjmuje się prosty odcinek jezdni, po którym pojazdy 
poruszają się ze stałą prędkością w określonym przedziale czasu. Według obowiązującej 
metodyki referencyjnej podanej w cyt. rozporządzeniu MŚ obliczenia poziomów substancji w 
powietrzu dla liniowego źródła emisji wykonuje się tak, jak obliczenia dla zespołu emitorów 
punktowych, po uprzednim umownym zastąpieniu źródła liniowego zespołem emitorów 
punktowych, według określonych zasad. 

Model obliczeniowy w metodyce, oparty o klasyczna formułę Pasquille'a jest modelem 
statycznym. Oznacza to, że oprócz stałych prędkości i kierunku wiatru wymaga on także 
nieruchomego źródła o stałej emisji. Problem polega na tym, że fizyczne źródła emisji, pojazdy 
samochodowe poruszają się po jezdni, zaś model źródła liniowego tego nie uwzględnia 
zakładając, że emisja jest na wstępie równomiernie rozłożona na całym odcinku jezdni. 
Uwzględnienie czynnika dynamicznego wynikającego z ruchu pojazdów oznacza, że emisja 
ulega szybszemu rozproszeniu i wyniesieniu, niż miałoby to miejsce w warunkach statycznych. 
Nieuwzględnienie tego czynnika, skutkuje znacznym zawyżaniem wyników obliczeń, w 
stosunku do wielkości faktycznie występujących. 

Dlatego też w przypadku analizowanej obwodnicy stężenia pochodzące z emitorów 
liniowych, będące drogami, po których poruszają się samochody obliczono  algorytmem 
CALINE3 (opcja zastosowanego programu Operat FB).  

Model CALINE3 (California Line Source Dispersion Model) uwzględniający wpływ 
turbulencji wynikającej z mieszania powietrza przez ruch samochodów, został pozytywnie 
zweryfikowany przez US EPA w oparciu o pomiary kontrolne. Model CALINE został zalecony 
do stosowania przez Ministerstwo  Środowiska  m.in.  we  "Wskazówkach  metodycznych  
dotyczących  modelowania  matematycznego w systemie zarządzania jakością powietrza", 
wydanych w marcu 2003 roku. Dokumentacja modelu: 
http://www.epa.gov/scram001/userg/regmod/caline3.pdf   

Poza tym, uwzględnia on fakt, że spaliny emitowane przez pojazdy samochodowe, 
mające temperaturę znacznie wyższą od temperatury otoczenia podlegają rozprężaniu, 
dodatkowo zwiększając efekt wstępnego rozproszenia i wyniesienia zanieczyszczeń. Jeżeli 
dodatkowo uwzględnimy okoliczność, że obliczenia wg metodyki podanej w cyt. aktualnie 
obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska bazują na maksymalnej emisji, uśrednionej 
w okresie 1 godziny, tym bardziej ma to znaczenie, dla jakości wyników obliczeń. 
Uwzględnienie ww. czynników dynamicznego i termicznego wartości, skutkować powinno 
znacznie mniejszym oddziaływaniem drogi na stan powietrza atmosferycznego 
w rzeczywistości. Wartości stężeń, percentyla 99,8 i częstości przekraczania stężeń 
maksymalnych, a także stężenia średniorocznego powinny być wówczas znacznie niższe od 
obliczonych modelem symulacyjnym. 

Ze względu na obszerność zbioru zestawienie danych wejściowych i wyników obliczeń  
dołączono do niniejszego Raportu… na nośniku elektronicznym w postaci plików tekstowych w 
załączniku 6. 
 
Wyniki obliczeń i ich analiza 

Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń prognozowanego stanu zanieczyszczenia powietrza 
dla planowanej trasy północnej obwodnicy Krakowa z podziałem na lata 2020 i 2035. 

Wyniki obliczeń zamieszczono również na rysunkach załączonych do niniejszego 
opracowania – Rysunki 5. 
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Wariant I 
Prognoza zanieczyszczeń powietrza dla Północnej Obwodnicy Krakowa – wariant I                
rok 2020 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 
 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 72,5 

8,373 
72,5 

4243 1270,4 6 1 WSW 
Stężenie średnioroczne µg/m3 3061 1380,5 6 1 NNW 
99,8 percentyl µg/m3 4243 1270,4 6 1 WSW 

 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 4243 Y = 1270,4 m , wynosi 72,5 i nie przekracza wartości odniesienia 
280 µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu PM-10 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 4243 Y = 1270,4 m, wynosi 72,5 µg/m3 i nie 
przekracza wartości odniesienia D1= 280 µg/m3. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 3061 
Y = 1380,5 m, wynosi 8,373 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 36 µg/m3. 
 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 
 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 326,9 

37,669 
326,9 

4243 1270,4 6 1 WSW 
Stężenie średnioroczne µg/m3 3061 1380,5 6 1 NNW 
99,8 percentyl µg/m3 4243 1270,4 6 1 WSW 

 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych dwutlenku azotu występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 4243 Y = 1270,4 m, wynosi 326,9 i przekracza wartości odniesienie 200 
µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych dwutlenku azotu 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 4243 Y = 1270,4 m, wynosi 326,9 µg/m3 i 
przekracza wartość odniesienia D1= 200 µg/m3. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 3061 
Y = 1380,5 m , wynosi 37,669 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 18 µg/m3. 
 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 
 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 67,2 

7,769 
67,2 

4243 1270,4 6 1 WSW 
Stężenie średnioroczne µg/m3 3061 1380,5 6 1 NNW 
99,8 percentyl µg/m3 4243 1270,4 6 1 WSW 

 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje 
w punkcie o współrzędnych X = 4243 Y = 1270,4 m , wynosi 67,2 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu zawieszonego 
PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 4243 Y = 1270,4 m , wynosi 67,2 µg/m3 
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Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 3061 
Y = 1380,5 m , wynosi 7,769 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0 µg/m3. 
 
 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 
 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 1017,0 

116,397 
1017,0 

4243 1270,4 6 1 WSW 
Stężenie średnioroczne µg/m3 3061 1380,5 6 1 NNW 
99,8 percentyl µg/m3 4243 1270,4 6 1 WSW 

 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenku węgla występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 4243 Y = 1270,4 m , wynosi     1017,0 i nie przekracza wartości 
odniesienia 30000 µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenku węgla 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 4243 Y = 1270,4 m, wynosi 1017,0 µg/m3 i nie 
przekracza wartości odniesienia D1= 30000 µg/m3. 
 
Prognoza zanieczyszczeń powietrza dla Północnej Obwodnicy Krakowa – wariant I                
rok 2035 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 
 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 64,0 

7,870 
64,0 

11119,7 2236 6 1 NNW 
Stężenie średnioroczne µg/m3 8118,8 1671 6 1 NNW 
99,8 percentyl µg/m3 11119,7 2236 6 1 NNW 

 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 11119,7 Y = 2236 m, wynosi 64,0 i nie przekracza wartości odniesienia 
280 µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu PM-10 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 11119,7 Y = 2236 m , wynosi 64,0 µg/m3 i nie 
przekracza wartości odniesienia D1= 280 µg/m3. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 8118,8 
Y = 1671 m , wynosi 7,870 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 36 µg/m3. 
 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 
 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 371,3 

45,198 
281,2 

1387,2 1009,1 6 1 S 
Stężenie średnioroczne µg/m3 1387,2 1009,1 6 1 S 
99,8 percentyl µg/m3 1387,2 1009,1 6 1 S 

 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych dwutlenku azotu występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 1387,2 Y = 1009,1 m , wynosi      371,3 i przekracza wartości odniesienie 
200 µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych dwutlenku azotu 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 1387,2 Y = 1009,1 m , wynosi 281,2 µg/m3 i 
przekracza wartość odniesienia D1= 200 µg/m3. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 1387,2 
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Y = 1009,1 m , wynosi 45,198 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 18 µg/m3. 
 
 
 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 
Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 59,4 

7,302 
59,4 

11119,7 2236 6 1 NNW 
Stężenie średnioroczne µg/m3 8118,8 1671 6 1 NNW 
99,8 percentyl µg/m3 11119,7 2236 6 1 NNW 

 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje 
w punkcie o współrzędnych X = 11119,7 Y = 2236 m , wynosi       59,4 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu zawieszonego 
PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 11119,7 Y = 2236 m , wynosi 59,4 µg/m3 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 8118,8 
Y = 1671 m , wynosi 7,302 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0 µg/m3. 
 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 
 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 1056,0 

122,423 
1056,0 

11119,7 2236 6 1 NNW 
Stężenie średnioroczne µg/m3 8118,8 1671 6 1 NNW 
99,8 percentyl µg/m3 11119,7 2236 6 1 NNW 

 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenku węgla występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 11119,7 Y = 2236 m , wynosi 1056,0 i nie przekracza wartości odniesienia 
30000 µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenku węgla 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 11119,7 Y = 2236 m , wynosi 1056,0 µg/m3 i nie 
przekracza wartości odniesienia D1= 30000 µg/m3. 
 

WNIOSEK: 
Podsumowując należy stwierdzić, że jak wykazały wyniki obliczeń symulacyjnych stanu 

zanieczyszczenia powietrza na rok 2020 i 2035, a wykonane dla stanu docelowego, eksploatacja 
przedmiotowej inwestycji – trasa POK wg wariantu I, nie spowoduje istotnego wzrostu emisji 
zanieczyszczeń do powietrza. Obliczone stężenia 1 godzinne jak i średnioroczne dla 
zanieczyszczenia, jakim jest pył zawieszony PM10 oraz CO, ze znacznym marginesem mieszczą się 
w tle dyspozycyjnym wynikającym z aktualnie obowiązujących norm imisji obowiązujących 
w otoczeniu budynków mieszkalnych. Jedynie w przypadku emisji pyłu zawieszonego PM2,5 i NO2 
obliczone średnioroczne stężenia, ze względu na wysoki poziom aktualnego tła zanieczyszczeń 
pyłem nie mieszczą się w stężeniu dyspozycyjnym Da – R. 
 

Dla zobrazowania wyników przeprowadzonych obliczeń symulacyjnych stanu 
zanieczyszczenia powietrza przy realizacji wariantu I POK na rok 2020 i 2035, zamieszczono 
poniższą tabelę: 
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Tabela porównawcza wyników obliczeń imisji zanieczyszczeń wariant I przy realizacji 
inwestycji w 2020 i 2035 roku 
 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń obliczonych zanieczyszczeń 

Substancja 
zanieczyszczeń  

Parametr Wartość 
Wariant I 

2020 

Wartość 
Wariant I 

2035 

   
PM10 Stężenie maksymalne µg/m3 72,5 

8,373 
72,5 

64,0 
7,870 
64,0 

 Stężenie średnioroczne µg/m3 

 99,8 percentyl µg/m3   
PM2,5 Stężenie maksymalne µg/m3 67,2 

7,769 
67,2 

59,4 
7,302 
59,4 

 Stężenie średnioroczne µg/m3 

 99,8 percentyl µg/m3  
NO2 Stężenie maksymalne µg/m3 

Stężenie średnioroczne µg/m3 
99,8 percentyl µg/m3 

326,9 
37,669 
326,9 

371,3 
45,198 
281,2 

CO Stężenie maksymalne µg/m3 
Stężenie średnioroczne µg/m3 
99,8 percentyl µg/m3 

1017,0 
116,397 
1017,0 

1056,0 
122,423 
1056,0 

 
Wariant III 
Prognoza zanieczyszczeń powietrza dla Północnej Obwodnicy Krakowa - wariant III rok 2020 
 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 74,4 
9,273 
60,2 

7889,8 4941 6 1 NNW 
Stężenie średnioroczne µg/m3 7929,9 4947,4 6 1 NNW 

99,8 percentyl µg/m3 8001,8 4965,7 6 1 WSW 

 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 7889,8 Y = 4941 m, wynosi 74,4 i nie przekracza wartości odniesienia 280 
µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu PM-10 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 8001,8 Y = 4965,7 m, wynosi 60,2 µg/m3 i nie 
przekracza wartości odniesienia D1= 280 µg/m3. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych               
X = 7929,9 Y = 4947,4 m, wynosi 9,273 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną                          
(Da-R)= 2 µg/m3. 
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Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 300,4 
54,250 
300,4 

1377,7 1072 6 1 NNE 
Stężenie średnioroczne µg/m3 1377,2 1078,3 6 1 NNE 

99,8 percentyl µg/m3 1377,7 1072 6 1 NNE 

 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych dwutlenku azotu występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 1377,7 Y = 1072 m, wynosi 300,4 i przekracza wartości odniesienie 200 
µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych dwutlenku azotu 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 1377,7 Y = 1072 m, wynosi 300,4 µg/m3 i 
przekracza wartość odniesienia D1= 200 µg/m3. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 1377,2 
Y = 1078,3 m, wynosi 54,250 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 18 µg/m3. 
 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 679,7 
118,379 
679,7 

1377,7 1072 6 1 NNE 
Stężenie średnioroczne µg/m3 1377,2 1078,3 6 1 NNE 

99,8 percentyl µg/m3 1377,7 1072 6 1 NNE 

 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenku węgla występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 1377,7 Y = 1072 m, wynosi 679,7 i nie przekracza wartości odniesienia 
30000 µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenku węgla 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 1377,7 Y = 1072 m, wynosi 679,7 µg/m3 i nie 
przekracza wartości odniesienia D1= 30000 µg/m3. 
 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 69,0 
8,604 
55,9 

7889,8 4941 6 1 NNW 
Stężenie średnioroczne µg/m3 7929,9 4947,4 6 1 NNW 

99,8 percentyl µg/m3 8001,8 4965,7 6 1 WSW 

 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje 
w punkcie o współrzędnych X = 7889,8 Y = 4941 m , wynosi       69,0 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu zawieszonego 
PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 8001,8 Y = 4965,7 m , wynosi 55,9 µg/m3 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 7929,9 
Y = 4947,4 m, wynosi 8,604 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0 µg/m3. 
 
Prognoza zanieczyszczeń powietrza dla Północnej Obwodnicy Krakowa - wariant III rok 2035 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 
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Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 125,7 

12,102 
94,0 

13179,1 1601,7 6 1 S 
Stężenie średnioroczne µg/m3 1380,7 1082,8 6 1 NNE 
99,8 percentyl µg/m3 13046,3 1710,2 4 1 WNW 
 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 13179,1 Y = 1601,7 m, wynosi 125,7 i nie przekracza wartości odniesienia 
280 µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu PM-10 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 13046,3 Y = 1710,2 m, wynosi 94,0 µg/m3 i nie 
przekracza wartości odniesienia D1= 280 µg/m3. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 1380,7 
Y = 1082,8 m , wynosi 12,102 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 2 µg/m3. 
 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 
 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 999,8 

50,904 
761,4 

13179,1 1601,7 6 1 S 
Stężenie średnioroczne µg/m3 1380,7 1082,8 6 1 NNE 

99,8 percentyl µg/m3 13170,1 1618,9 6 1 NNE 

 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych dwutlenku azotu występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 13179,1 Y = 1601,7 m , wynosi 999,8 i przekracza wartości odniesienie 
200 µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych dwutlenku azotu 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 13170,1 Y = 1618,9 m , wynosi 761,4 µg/m3 i 
przekracza wartość odniesienia D1= 200 µg/m3. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 1380,7 
Y = 1082,8 m , wynosi 50,904 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 18 µg/m3. 
 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 3857,4 
174,637 
2936,9 

13179,1 1601,7 6 1 S 
Stężenie średnioroczne µg/m3 1380,7 1082,8 1 1 ESE 

99,8 percentyl µg/m3 13170,1 1618,9 6 1 NNE 
 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenku węgla występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 13179,1 Y = 1601,7 m , wynosi     3857,4 i nie przekracza wartości 
odniesienia 30000 µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenku węgla 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 13170,1 Y = 1618,9 m , wynosi 2936,9 µg/m3 i nie 
przekracza wartości odniesienia D1= 30000 µg/m3. 
 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 
 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 125,7 

11,228 
13179,1 1601,7 6 1 S 

Stężenie średnioroczne µg/m3 1380,7 1082,8 6 1 NNE 
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99,8 percentyl µg/m3 94,0 13046,3 1710,2 4 1 WNW 
 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje 
w punkcie o współrzędnych X = 13179,1 Y = 1601,7 m , wynosi      125,7 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu zawieszonego 
PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 13046,3 Y = 1710,2 m , wynosi 94,0 µg/m3 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 1380,7 
Y = 1082,8 m , wynosi 11,228 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0 µg/m3. 
 
 
 
Wniosek: 

Podsumowując należy stwierdzić, że jak wykazały wyniki obliczeń symulacyjnych stanu 
zanieczyszczenia powietrza na rok 2020 i 2035, a wykonane dla stanu docelowego, eksploatacja 
przedmiotowej inwestycji – trasa POK wg wariantu III, spowoduje nieznaczny wzrost emisji 
zanieczyszczeń do powietrza. Obliczone stężenia 1 godzinne jak i średnioroczne dla 
zanieczyszczenia, jakim jest CO, ze znacznym marginesem mieści się w tle dyspozycyjnym 
wynikającym z aktualnie obowiązujących norm imisji obowiązujących w otoczeniu budynków 
mieszkalnych. Jedynie w przypadku emisji pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i NO2 obliczone 
średnioroczne stężenia, ze względu na wysoki poziom aktualnego tła zanieczyszczeń pyłem nie 
mieszczą się w stężeniu dyspozycyjnym Da – R. 
 
Tabela porównawcza wyników obliczeń imisji zanieczyszczeń wariant III przy realizacji 
inwestycji w 2020 i 2035 roku 
 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń obliczonych zanieczyszczeń 

Substancja 
zanieczyszczeń  

Parametr Wartość 
Wariant III 

2020 

Wartość 
Wariant III  

2035 
   

PM10 Stężenie maksymalne µg/m3 
Stężenie średnioroczne µg/m3 
99,8 percentyl µg/m3 

74,4 
9,273 
60,2 

125,7 
12,102 

94,0 
   
   

PM2,5 Stężenie maksymalne µg/m3 
Stężenie średnioroczne µg/m3 
99,8 percentyl µg/m3 

69,0 
8,604 
55,9 

125,7 
11,228 

94,0 
   
   

NO2 Stężenie maksymalne µg/m3 
Stężenie średnioroczne µg/m3 
99,8 percentyl µg/m3 

300,4 
54,250 
300,4 

999,8 
50,904 
761,4 

CO Stężenie maksymalne µg/m3 
Stężenie średnioroczne µg/m3 
99,8 percentyl µg/m3 

679,7 
118,379 
679,7 

3857,4 
174,637 
2936,9 
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Tabela porównawcza wyników obliczeń imisji zanieczyszczeń wariant I i  III przy realizacji 
inwestycji w 2020 i 2035 roku 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń obliczonych zanieczyszczeń 

Substancja 
zanieczyszczeń  

Parametr Wartość 
Wariant I 

2020 

Wartość 
Wariant III 

2020 

Wartość 
Wariant I  

2035 

Wartość 
Wariant III  

2035 
     

PM10 Stężenie maksymalne µg/m3 
Stężenie średnioroczne µg/m3 
99,8 percentyl µg/m3 

72,5 
8,373 
72,5 

74,4 
9,273 
60,2 

64,0 
7,870 
64,0 

125,7 
12,102 

94,0 
   
     

PM2,5 Stężenie maksymalne µg/m3 
Stężenie średnioroczne µg/m3 
99,8 percentyl µg/m3 

67,2 
7,769 
67,2 

69,0 
8,604 
55,9 

59,4 
7,302 
59,4 

125,7 
11,228 

94,0 
   
    

NO2 Stężenie maksymalne µg/m3 
Stężenie średnioroczne µg/m3 
99,8 percentyl µg/m3 

326,9 
37,669 
326,9 

300,4 
54,250 
300,4 

371,3 
45,198 
281,2 

999,8 
50,904 
761,4 

CO Stężenie maksymalne µg/m3 
Stężenie średnioroczne µg/m3 
99,8 percentyl µg/m3 

1017,0 
116,397 
1017,0 

679,7 
118,379 
679,7 

1056,0 
122,423 
1056,0 

3857,4 
174,637 
2936,9 

 
Jak wynika z powyższej tabeli, wariant I jest korzystniejszy do realizacji w porównaniu do 
wariantu III pod względem oddziaływania na jakość powietrza.  Obliczone wartości stężeń 
średniorocznych zanieczyszczeń są niższe przy realizacji wariantu I niż wariantu III dla obu 
rozpatrywanych wariantów czasowych 2020 i 2035. 
 
Prognoza stanu zanieczyszczenia powietrza - wariant 0 (bezinwestycyjny) rok 2020 - część 1 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 91,2 5719,3 707,7 6 1 SSE 
Stężenie średnioroczne µg/m3 16,739 3462,6 1350,2 6 1 WSW 

99,8 percentyl µg/m3 88,8 8648,6 983 6 1 NNW 
 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 5719,3 Y = 707,7 m, wynosi 91,2 i nie przekracza wartości odniesienia 
280 µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu PM-10 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m, wynosi 88,8 µg/m3 i nie 
przekracza wartości odniesienia D1= 280 µg/m3. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 3462,6 
Y = 1350,2 m , wynosi 16,739 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 2 µg/m3. 
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Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 
 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 386,7 5719,3 707,7 6 1 SSE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 72,489 3462,6 1350,2 6 1 WSW 
99,8 percentyl µg/m3 375,8 8648,6 983 6 1 NNW 

 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych dwutlenku azotu występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 5719,3 Y = 707,7 m , wynosi      386,7 i przekracza wartości odniesienie 
200 µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych dwutlenku azotu 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi 375,8 µg/m3 i przekracza 
wartość odniesienia D1= 200 µg/m3. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 3462,6 
Y = 1350,2 m , wynosi 72,489 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 18 µg/m3. 
 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 
 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 553,4 5719,3 707,7 6 1 SSE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 101,880 3462,6 1350,2 6 1 WSW 
99,8 percentyl µg/m3 538,9 8648,6 983 6 1 NNW 

 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenku węgla występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 5719,3 Y = 707,7 m , wynosi  553,4 i nie przekracza wartości odniesienia 
30000 µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenku węgla 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi 538,9 µg/m3 i nie 
przekracza wartości odniesienia D1= 30000 µg/m3. 
 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 84,6 5719,3 707,7 6 1 SSE 
Stężenie średnioroczne µg/m3 15,531 3462,6 1350,2 6 1 WSW 

99,8 percentyl µg/m3 82,4 8648,6 983 6 1 NNW 
 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje 
w punkcie o współrzędnych X = 5719,3 Y = 707,7 m , wynosi       84,6 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu zawieszonego 
PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi 82,4 µg/m3 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 3462,6 
Y = 1350,2 m , wynosi 15,531 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0 µg/m3. 
 

WNIOSEK: 
Podsumowując należy stwierdzić, że jak wykazały wyniki obliczeń symulacyjnych stanu 

zanieczyszczenia powietrza na rok 2020, a wykonane dla stanu bezinwestycyjnego, w wariancie „0” 
wystąpi znaczny wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Obliczone stężenia 1 godzinne jak i 
średnioroczne dla zanieczyszczenia, jakim jest CO, mieści się w tle dyspozycyjnym wynikającym z 
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aktualnie obowiązujących norm imisji obowiązujących w otoczeniu budynków mieszkalnych. 
Jednak w przypadku emisji pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i NO2 obliczone średnioroczne 
stężenia, ze względu na wysoki poziom aktualnego tła zanieczyszczeń pyłem nie mieszczą się w 
stężeniu dyspozycyjnym Da – R. Nie podjęcie realizacji inwestycji polegającej na budowie trasy 
północnej obwodnicy Krakowa będzie skutkowało znacznym pogorszeniem jakości powietrza w 
tym rejonie. 
 
Prognoza stanu zanieczyszczenia powietrza - wariant 0 (inwestycyjny) realizacja w1 rok 2020 - 
część 1 
 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 
 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 74,4 8648,6 983 6 1 NNW 

Stężenie średnioroczne µg/m3 14,287 3462,6 1350,2 6 1 WSW 
99,8 percentyl µg/m3 74,4 8648,6 983 6 1 NNW 

 

Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi 74,4 i nie przekracza wartości odniesienia            
280 µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu PM-10 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi 74,4 µg/m3 i nie 
przekracza wartości odniesienia D1= 280 µg/m3. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych               
X = 3462,6 Y = 1350,2 m, wynosi 14,287 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną                      
(Da-R)= 2 µg/m3. 
 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów 
 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 366,8 

70,458 
366,8 

8648,6 983 6 1 NNW 
Stężenie średnioroczne µg/m3 3462,6 1350,2 6 1 WSW 

99,8 percentyl µg/m3 8648,6 983 6 1 NNW 
 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenków azotu występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi      366,8 i przekracza wartości odniesienie 200 
µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenków azotu 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi 366,8 µg/m3 i przekracza 
wartość odniesienia D1= 200 µg/m3. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 3462,6 
Y = 1350,2 m , wynosi 70,458 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 18 µg/m3. 
 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 
 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 460,5 

88,390 
460,5 

8648,6 983 6 1 NNW 
Stężenie średnioroczne µg/m3 3462,6 1350,2 6 1 WSW 

99,8 percentyl µg/m3 8648,6 983 6 1 NNW 
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Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenku węgla występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi      460,5 i nie przekracza wartości odniesienia 
30000 µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenku węgla 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi 460,5 µg/m3 i nie 
przekracza wartości odniesienia D1= 30000 µg/m3. 
 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 69,1 8648,6 983 6 1 NNW 
Stężenie średnioroczne µg/m3 13,256 3462,6 1350,2 6 1 WSW 

99,8 percentyl µg/m3 69,1 8648,6 983 6 1 NNW 
 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje 
w punkcie o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi       69,1 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu zawieszonego 
PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi 69,1 µg/m3 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 3462,6 
Y = 1350,2 m , wynosi 13,256 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0 µg/m3. 
 
Wniosek: 

Podsumowując należy stwierdzić, że jak wykazały wyniki obliczeń symulacyjnych stanu 
zanieczyszczenia powietrza na rok 2020, a wykonane dla stanu docelowego, w wariancie „0” przy 
realizacji POK wg wariantu I, wystąpi jedynie niewielki wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
Obliczone stężenia 1 godzinne jak i średnioroczne dla zanieczyszczenia, jakim jest CO, mieści się w 
tle dyspozycyjnym wynikającym z aktualnie obowiązujących norm imisji obowiązujących 
w otoczeniu budynków mieszkalnych. Jednak w przypadku emisji pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 
i NO2 obliczone średnioroczne stężenia, ze względu na wysoki poziom aktualnego tła 
zanieczyszczeń pyłem nie mieszczą się w stężeniu dyspozycyjnym Da – R. Przekroczenia te będą 
jednak mniejsze w porównaniu do wariantu bezinwestycyjnego „0”.  

Dla zobrazowania wyników przeprowadzonych obliczeń symulacyjnych stanu 
zanieczyszczenia powietrza na rok 2020, zamieszczono poniższą tabelę: 
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Tabela porównawcza wyników obliczeń imisji zanieczyszczeń wariant „0” z wariantem „0” 
przy realizacji w 1 w 2020 roku 
 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń obliczonych zanieczyszczeń 

Substancja 
zanieczyszczeń  

Parametr Wartość 
Wariant 0 

2020 

Wartość 
Wariant 0  

przy realizacji W 1  
2020 

   
PM10 Stężenie maksymalne µg/m3 91,2 74,4 

 Stężenie średnioroczne µg/m3 16,739 14,287 
 99,8 percentyl µg/m3 88,8 74,4 

PM2,5 Stężenie maksymalne µg/m3 84,6 69,1 
 Stężenie średnioroczne µg/m3 15,531 13,256 
 99,8 percentyl µg/m3 82,4 69,1 

NO2 Stężenie maksymalne µg/m3 
Stężenie średnioroczne µg/m3 
99,8 percentyl µg/m3 

386,7 
72,489 
375,8 

366,8 
70,458 
366,8 

CO Stężenie maksymalne µg/m3 
Stężenie średnioroczne µg/m3 
99,8 percentyl µg/m3 

553,4 
101,880 

538,9 

460,5 
88,390 
460,5 

 
 
Prognoza stanu zanieczyszczenia powietrza - wariant 0 (bezinwestycyjny) rok 2035 - część1 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 75,4 8648,6 983 6 1 NNW 
Stężenie średnioroczne µg/m3 11,971 5519,4 780,6 6 1 ENE 

99,8 percentyl µg/m3 75,4 8648,6 983 6 1 NNW 

 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi       75,4 i nie przekracza wartości odniesienia 
280 µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu PM-10 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi 75,4 µg/m3 i nie 
przekracza wartości odniesienia D1= 280 µg/m3. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 5519,4 
Y = 780,6 m , wynosi 11,971 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 2 µg/m3. 
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Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 
 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 230,4 8648,6 983 6 1 NNW 

Stężenie średnioroczne µg/m3 37,474 5519,4 780,6 6 1 ENE 
99,8 percentyl µg/m3 230,4 8648,6 983 6 1 NNW 

 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych dwutlenku azotu występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi      230,4 i przekracza wartości odniesienie 200 
µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych dwutlenku azotu 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi 230,4 µg/m3 i przekracza 
wartość odniesienia D1= 200 µg/m3. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 5519,4 
Y = 780,6 m , wynosi 37,474 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 18 µg/m3. 
 
 
 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 
 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 287,1 8648,6 983 6 1 NNW 

Stężenie średnioroczne µg/m3 45,988 5519,4 780,6 6 1 ENE 
99,8 percentyl µg/m3 287,1 8648,6 983 6 1 NNW 

 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenku węgla występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m, wynosi 287,1 i nie przekracza wartości odniesienia 
30000 µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenku węgla 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m, wynosi 287,1 µg/m3 i nie 
przekracza wartości odniesienia D1= 30000 µg/m3. 
 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 70,0 
11,107 

70,0 

8648,6 983 6 1 NNW 
Stężenie średnioroczne µg/m3 5519,4 780,6 6 1 ENE 

99,8 percentyl µg/m3 8648,6 983 6 1 NNW 
 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje 
w punkcie o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi       70,0 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu zawieszonego 
PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi 70,0 µg/m3 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 5519,4 
Y = 780,6 m , wynosi 11,107 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0 µg/m3. 
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WNIOSEK: 
Podsumowując należy stwierdzić, że jak wykazały wyniki obliczeń symulacyjnych stanu 

zanieczyszczenia powietrza na rok 2035, a wykonane dla stanu bezinwestycyjnego, w wariancie „0”, 
wystąpi znaczny wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Obliczone stężenia 1 godzinne jak i 
średnioroczne dla zanieczyszczenia, jakim jest CO, mieści się w tle dyspozycyjnym wynikającym z 
aktualnie obowiązujących norm imisji obowiązujących w otoczeniu budynków mieszkalnych. 
Jednak w przypadku emisji pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i NO2 obliczone średnioroczne 
stężenia, ze względu na wysoki poziom aktualnego tła zanieczyszczeń pyłem nie mieszczą się w 
stężeniu dyspozycyjnym Da – R. Nie podjęcie realizacji inwestycji polegającej na budowie trasy 
północnej obwodnicy Krakowa będzie skutkowało znacznym pogorszeniem jakości powietrza w 
tym rejonie. 
 
Prognoza stanu zanieczyszczenia powietrza - wariant 0 (inwestycyjny) realizacja w1 rok 
2035 - część 1 
 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 
 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 62,4 8648,6 983 6 1 NNW 

Stężenie średnioroczne µg/m3 10,158 3462,6 1350,2 6 1 WSW 
99,8 percentyl µg/m3 62,4 8648,6 983 6 1 NNW 

 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi       62,4 i nie przekracza wartości odniesienia 
280 µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu PM-10 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi 62,4 µg/m3 i nie 
przekracza wartości odniesienia D1= 280 µg/m3. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 3462,6 
Y = 1350,2 m , wynosi 10,158 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 2 µg/m3. 
 

 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 227,8 
37,119 
227,8 

8994,8 1026,4 6 1 NNW 
Stężenie średnioroczne µg/m3 8994,8 1026,4 6 1 NNW 

99,8 percentyl µg/m3 8994,8 1026,4 6 1 NNW 

 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenków azotu występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 8994,8 Y = 1026,4 m , wynosi      613,0 i przekracza wartości odniesienie 
200 µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenków azotu 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 8994,8 Y = 1026,4 m , wynosi 613,0 µg/m3 i 
przekracza wartość odniesienia D1= 200 µg/m3. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 8994,8 
Y = 1026,4 m , wynosi 86,042 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 18 µg/m3. 
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Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 255,0 
41,528 
255,0 

8648,6 983 6 1 NNW 
Stężenie średnioroczne µg/m3 3462,6 1350,2 6 1 WSW 

99,8 percentyl µg/m3 8648,6 983 6 1 NNW 

 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenku węgla występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi      255,0 i nie przekracza wartości odniesienia 
30000 µg/m3. 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych tlenku węgla 
występuje w punkcie o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi 255,0 µg/m3 i nie 
przekracza wartości odniesienia D1= 30000 µg/m3. 
 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 

 Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 57,9 
9,425 
57,9 

8648,6 983 6 1 NNW 
Stężenie średnioroczne µg/m3 3462,6 1350,2 6 1 WSW 

99,8 percentyl µg/m3 8648,6 983 6 1 NNW 

 
Najwyższa wartość stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje 
w punkcie o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi       57,9 
Najwyższa wartość 99,8 percentyla stężeń maksymalnych 1-godzinowych pyłu zawieszonego 
PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 8648,6 Y = 983 m , wynosi 57,9 µg/m3 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 3462,6 
Y = 1350,2 m , wynosi 9,425 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0 µg/m3. 
 
 
Wniosek: 

Podsumowując należy stwierdzić, że jak wykazały wyniki obliczeń symulacyjnych stanu 
zanieczyszczenia powietrza na rok 2035, a wykonane dla stanu docelowego, wariant „0” przy 
realizacji POK wg wariantu I, spowoduje niewielki wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
Obliczone stężenia 1 godzinne jak i średnioroczne dla zanieczyszczenia, jakim jest CO, mieści się w 
tle dyspozycyjnym wynikającym z aktualnie obowiązujących norm imisji obowiązujących 
w otoczeniu budynków mieszkalnych. Jednak w przypadku emisji pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 
i NO2 obliczone średnioroczne stężenia, ze względu na wysoki poziom aktualnego tła 
zanieczyszczeń pyłem nie mieszczą się w stężeniu dyspozycyjnym Da – R. Przekroczenia te będą 
jednak mniejsze w porównaniu do wariantu bezinwestycyjnego „0”.  

Dla zobrazowania wyników przeprowadzonych obliczeń symulacyjnych stanu 
zanieczyszczenia powietrza na rok 2035, zamieszczono poniższą tabelę: 
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Tabela porównawcza wyników obliczeń imisji zanieczyszczeń wariant „0” z wariantem „0” 
przy realizacji w 1 w 2035 roku 
 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń obliczonych zanieczyszczeń 

Substancja 
zanieczyszczeń  

Parametr Wartość 
Wariant 0 

2035 

Wartość 
Wariant 0  

przy realizacji W 1  
2035 

   
PM10 Stężenie maksymalne µg/m3 75,4 

11,971 
75,4 

62,4 
10,158 

62,4 
Stężenie średnioroczne µg/m3 
99,8 percentyl µg/m3 

PM2,5 Stężenie maksymalne µg/m3 
Stężenie średnioroczne µg/m3 
99,8 percentyl µg/m3 

70,0 
11,107 

70,0 

57,9 
9,425 
57,9 

NO2 
 

 

Stężenie maksymalne µg/m3 
Stężenie średnioroczne µg/m3 
99,8 percentyl µg/m3 
 

230,4 
37,474 
230,4 

613,0 
86,042 
613,0 

CO Stężenie maksymalne µg/m3 
Stężenie średnioroczne µg/m3 
99,8 percentyl µg/m3 

287,1 
45,988 
287,1 

255,0 
41,528 
255,0 
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5.2.8. Hałas i wibracje 
 

Rozdział 5.2.8. przyjmuje brzmienie 
Uciążliwość akustyczna północnej obwodnicy Krakowa – w fazie jej eksploatacji 

uzależniona będzie przede wszystkim od ogólnej liczby pojazdów w strumieniu ruchu, od ich 
rodzaju oraz parametrów drogi i jej otoczenia. 

Trasa komunikacyjna stanowiąc złożone, liniowe źródło emisji hałasu ze względu na 
znaczną ilość i charakter równocześnie działających źródeł punktowych (w funkcji czasu) – 
składających się z wielu źródeł cząstkowych, emitować będzie hałas ciągły o zmiennych 
wartościach poziomu dźwięku. Poziom natężenia hałasu w otoczeniu drogi jest zależny przede 
wszystkim od wartości poziomu natężenia hałasu zewnętrznego poszczególnych pojazdów 
(źródła punktowe), parametrów drogi i ruchu – decydujących o jej liniowym charakterze (źródła 
pośrednie) oraz morfologicznych cech otoczenia – modyfikujących propagację hałasu. 

W przypadku analizowanej arterii komunikacyjnej na podstawie prognozy natężenia ruchu 
dla poszczególnych odcinków północnej obwodnicy Krakowa, dróg dojazdowych i skrzyżowań 
(węzłów bezkolizyjnych) wykonano obliczenia symulacyjne określając zasięg poszczególnych 
linii równoważnego poziomu dźwięku (rozdz. 2.5.4) w otoczeniu planowanej trasy w roku 2020 
(tzw. stan istniejący zaraz po zrealizowaniu inwestycji) oraz dla roku 2035 (stan docelowy). 

Obliczenia wykonano programem Program Traffic Noise 2008 (Biuro Studiów i Projektów 
Ekologicznych oraz Technik Informatycznych Soft-P). 

Ze względu na obszerność zbioru zestawienie danych wejściowych i wyników obliczeń  
dołączono do niniejszego Raportu… na nośniku elektronicznym w postaci plików tekstowych. 
 
Wyniki obliczeń hałasu  
Wariant I 

W stanie projektowanym (rok 2020) przypadku zrealizowania wariantu I północnej 
obwodnicy Krakowa zaobserwować można, spadek natężenia ruchu na istniejących ulicach w 
odniesieniu do wariantu „0” – tzw. bezinwestycyjnego tabele 2.5.1/1 – 2.5.1/18. Obwodnica 
przejmie dużą część ruchu samochodowego, który odbywa się na drogach istniejących. W 
wyniku spadku natężenia ruchu nastąpi istotna poprawa stanu klimatu akustycznego wzdłuż 
istniejących ulic: Conrada – ul. Opolskiej – ul. Okulickiego. Zmniejszą się wielkości 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu zarówno w dzień jak i przede wszystkim 
występujące w nocy. Wzdłuż tej ulicy równoważny poziom hałasu obniży się do poziomu 75 dB 
w dzień i poniżej 70 dB w nocy. Na terenach otwartych maksymalne zasięgi przyjmują wartości 
podane w rozdziale 2.5.4. 

Ponieważ wariant I obwodnicy przejmie znacznie większą część potoku pojazdów 
(szczególnie ciężarowych), po jej wybudowaniu nastąpi znacznie większa poprawa stanu klimatu 
akustycznego wzdłuż istniejącej trasy „alternatywnej” (ciąg ul. Conrada – Opolskiej-Bora 
Komorowskiego – Okulickiego). 

Aby ograniczyć strefę ponadnormatywnego oddziaływania hałasu wzdłuż znacznej części 
całej trasy, w szczególności przebiegających przez lub w pobliżu terenów zamieszkałych 
północnej obwodnicy Krakowa wg wariantu I, zaprojektowano ekrany akustyczne (z 
wyłączeniem odcinków gdzie planowane są tunele). 

Ponadto dodatkowo w sytuacji gdy porealizacyjne wyniki pomiarów hałasu potwierdzą 
występowanie przekroczeń poziomu dźwięku, w miejscach chronionych proponowanymi 
ekranami akustycznymi można będzie np. zamontować na górnych krawędziach ekranów 
akustycznych dodatkowe dyfrakcyjne reduktory hałasu. 

Graficzną prezentację wyników obliczeń przestrzennego rozkładu równoważnego poziomu 
dźwięku wykonano dla projektowanej trasy północnej obwodnicy Krakowa wg wariantu I, 
preferowanego do realizacji i najkorzystniejszego dla środowiska, w nocnej i dziennej porze 
doby dla lat 2015 i 2030.  Przedstawiono je na załączonych do niniejszego Raportu mapach - 
„Rysunki do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 
północnej obwodnicy Krakowa”. Natomiast prezentację danych wejściowych i wyników 
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obliczeń przestrzennego rozkładu równoważnego poziomu dźwięku zamieszczono na nośniku 
CD dołączonym do niniejszego opracowania. 
 
Wariant III 

W stanie projektowanym (rok 2015) przypadku zrealizowania wariantu III północnej 
obwodnicy Krakowa zaobserwować można, spadek natężenia ruchu na istniejących ulicach w 
odniesieniu do wariantu „0” – tzw. bezinwestycyjnego. Obwodnica przejmie pewną część ruchu 
samochodowego, który odbywa się na drogach istniejących. W wyniku spadku natężenia ruchu 
nie nastąpi jednak znacząca poprawa stanu klimatu akustycznego wzdłuż istniejących ulic 
Conrada – ul. Opolskiej – ul. Okulickiego. Jedynie nieznacznie zmniejszą się wielkości 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu zarówno dzień jak i przede wszystkim w nocy. 
Wzdłuż tej ulicy równoważny poziom hałasu obniży się do poziomu poniżej 80 dB w dzień i 
poniżej 75 dB w nocy.  

Ponieważ wariant III obwodnicy przejmie znacznie mniejszą część potoku pojazdów niż 
obwodnica w wariancie I, po jej wybudowaniu nastąpi znacznie mniejsza poprawa stanu klimatu 
akustycznego wzdłuż istniejącej trasy „alternatywnej” (ciąg ul. Conrada – Opolskiej-Bora 
Komorowskiego – Okulickiego). 

Aby ograniczyć strefę ponadnormatywnego oddziaływania hałasu wzdłuż prawie całej 
trasy  północnej obwodnicy Krakowa wg wariantu III, zaprojektowano ekrany akustyczne                                
(z wyłączeniem odcinków gdzie planowane są tunele). 

 
 W fazie eksploatacji (2015r.) projektowanej obwodnicy Krakowa - tak w wariancie I jak i 

III, pogorszeniu ulegnie klimat akustyczny na terenach sąsiadujących z nowo wybudowaną 
drogą. W wielu miejscach, w tym w pobliżu najbliższej zabudowy mieszkaniowej, gdzie 
dotychczas panowały korzystne warunki akustyczne mogą wystąpić przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu dźwięku tak w porze dziennej jak i nocne.  

Podobna sytuacja wystąpi dla horyzontu czasowego, tj. roku 2030 (stan docelowy). Jednak 
obserwowany dalszy znaczny wzrost natężenia ruchu spowoduje nieznaczne rozszerzenie się 
strefy ponadnormatywnego oddziaływania hałasu komunikacyjnego.  

 
Wibracje dla wariantu I i III 

W trakcie eksploatacji drogi wg wariantu I czy też III wibracje powstają na styku kół 
poruszających się pojazdów drogowych z nawierzchnią trasy, a następnie przenoszą się przez 
podłoże gruntowe do otoczenia: budynków i ich użytkowników. Tym samym również w 
przypadku eksploatacji analizowanych odcinków północnej obwodnicy Krakowa, przejazd 
pojazdów może potencjalnie powodować powstawanie wibracji i wstrząsów przenoszonych 
przez grunt. Z uwagi na nową nawierzchnię drogi nie przewiduje się jednak znaczącego 
oddziaływania w zakresie drgań. Amplituda drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 
znajdujące się w sąsiedztwie projektowanej drogi nie przekroczy górnej granicy strefy drgań 
odczuwalnych przez budynek, ale nie szkodliwych dla jego konstrukcji. 

Budowa północnej obwodnicy Krakowa przewiduje zastosowanie właściwej podbudowy 
nośnej oraz nowej nawierzchni tak, że wpływ drgań nie powinien stanowić w efekcie żadnej 
uciążliwości. 

Drgania te mogą być odczuwalne dopiero w sytuacji pogorszenia stanu nawierzchni. Ruch 
na nawierzchni drogowej, już przy nierównościach powyżej 20 mm, powoduje, bowiem 
przekraczanie prędkości drgań do 5 mm/s. Drgania te mogłyby być wówczas odczuwalne                  
(np. drgania szyb) w budynkach położonych bezpośrednio wzdłuż budowanego odcinka drogi 
Ewentualne powstające uszkodzenia nawierzchni, w połączeniu z ruchem pojazdów ciężkich 
(pow. 20 ton), szczególnie o wadliwym systemie zawieszenia, mogą powodować chwilowe 
wzrastanie prędkości drgań do wartości 10÷15 mm/s.  

Dlatego niezwykle istotne jest, aby podczas eksploatacji drogi na bieżąco usuwać wszelkie 
nawet najmniejsze uszkodzenia nawierzchni. 
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5.2.11. Pole elektromagnetyczne 

 
Zapisy rozdziału zostają uzupełnione o następujące zapisy: 
 
Wyniki pomiarów (Linie i stacje elektroenergetyczne ...) prowadzone dla 

elektroenergetycznych linii  napowietrznych o górnym napięciu 110 kV wskazują, że w ich 
otoczeniu nie stwierdza się pól elektrycznych o natężeniach przekraczających wartość 
dopuszczalną dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, czyli 1 kV/m. Należy 
zaznaczyć, iż pola o maksymalnym natężeniu nie przekraczającym  kilku kV/m występują 
zwykle w bezpośrednim otoczeniu linii napowietrznych wysokiego napięcia.  
Natężenia pól elektrycznych maleją wraz z oddalaniem się od linii (wraz z kwadratem 
odległości); wartość dopuszczalna dla zabudowy mieszkaniowej (poniżej 1 kV/m) osiągana jest 
w odległości 10 do 30 m licząc od rzutu skrajnego przewodu, przy czym odległość ta zależy od 
napięcia pracy i, w mniejszym stopniu, od układu prowadzenia  poszczególnych  linii.   

 
W przypadku pola magnetycznego największe wartości jego natężenia również stwierdza 

się w pobliżu linii napowietrznych. Natężenia tych pól wynoszą maksymalnie 30 A/m, są więc 
dużo niższe od wartości dopuszczalnej ustalonej dla miejsc dostępnych dla ludzi, która wynosi 
60 A/m. Zestawienie wyników obliczeń natężenia pól elektromagnetycznych podano w 
poniższej tabeli: 
 
Tab. 5.2.11/1 Zestawienie wyników obliczeń pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz 

Punkt obliczeniowy Natężenie pola Poziom dopuszczalny pola 
elektrycznego 

[kV/m] 
magnetycznego 

[A/m] 
elektrycznego 

[kV/m] 
magnetycznego 

[A/m] 
Linia 110 kV – wyjście ze stacji 
elektroenergetycznej na 
poziomie 2 m 

poniżej 4,0 poniżej 16,0 10 60 

Linia 110 kV – w odległości 
150 m od linii m 

poniżej 0,5 poniżej 4,0 10 60 

 
 Należy również zwrócić uwagę, że w celu zminimalizowania ewentualnego oddziaływania 

pola elektromagnetycznego na ludzi, zwykle nie lokalizuje się zabudowy mieszkaniowej oraz 
miejsc dostępnych dla ludzi w bezpośrednim sąsiedztwie linii wysokiego napięcia.  

 
Niemniej jednak, Światowa Organizacja Zdrowia (Word Heath Organization – WHO), 

będąca autorytetem w dziedzinie badań wpływu pola elektoromagnetycznego na organizm 
ludzki, uznaje, że prawidłowo wykonana i eksploatowana linia 110 kV nie ma szkodliwego 
wpływu na zdrowie i życie ludzi.” 
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. 

5.5. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko 
 
 

5.5.2.  Oddziaływania skumulowane  
  
 
Zapisy tego rozdziału przyjmują następujące brzmienie: 
 

Skumulowane oddziaływania na środowisko mogą pojawić się w wyniku łącznych 
skutków osobno realizowanych przedsięwzięć w ciągu pewnego okresu czasu.  

W przypadku analizowanego przedsięwzięcia oddziaływania skumulowane wiążą się 
przede wszystkim ze zwiększeniem oddziaływania hałasu, ponieważ do istniejących źródeł 
(istniejące w sąsiedztwie planowanej inwestycji ciągi komunikacyjne, linia kolejowa) emisji 
dodana zostanie emisja z nowoprojektowanej trasy S7 oraz zwiększony ruch pociągów po 
przebiegającej w pobliżu linii kolejowej, głównie w związku z planowanym docelowo 
uruchomieniem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.  

Odrębnym źródłem hałasu jest ruch lotniczy na lotnisku w Balicach koło Krakowa. W 
związku z tym, że hałas związany ze startem i lądowaniem samolotów to inny rodzaj hałasu 
(inne źródło) nie można go kumulować z hałasem komunikacyjnym.  Dopuszczalne poziomy 
hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych 
(…) na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, to:  

LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom – 55 dB  
L Aeq N przedział czasu odniesienia równy 8godzinom – 45 dB 
Dla terenów  

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
b) Tereny  szpitali,  domów  opieki społecznej 
c) Tereny zabudowy związanej ze stałym  lub  czasowym  pobytem dzieci i młodzieży 

 
LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom – 60 dB  
L Aeq N przedział czasu odniesienia równy 8godzinom – 50 dB 
Dla terenów  

a) Tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jedno- i  wielorodzinnej oraz  zabudowy  
zagrodowej i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny  rekreacyjno-wypoczynkowe 
c) Tereny  mieszkaniowo-usługowe 
d) Tereny  w strefie  śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców. 

Wyżej wymienione dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku są  inne niż określone dla 
dróg i linii kolejowych, dlatego też nie można odnieść się w tym przypadku do oddziaływań 
skumulowanych. 

Do niniejszego opracowania dołączono mapę z imisją hałasu pochodzącego od startów i 
lądowań samolotów na lotnisku w Balicach koło Krakowa. 

 
W przypadku analizowanej Północnej Obwodnicy Krakowa  mogą  wystąpić  następujące  

oddziaływania  skumulowane związane z nakładaniem się:  
 oddziaływania  akustycznego w rejonie projektowanych węzłów, w tym w rejonie 

włączenia się projektowanej północnej obwodnicy Krakowa w węźle Nowohuckim do 
planowanej drogi ekspresowej S7 
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W tym przypadku budując model obliczeniowy brano równocześnie pod uwagę ruch 
pojazdów na projektowanej obwodnicy, w tym na projektowanych węzłach budowanych w 
ramach niniejszej inwestycji oraz dodatkowo ruch  na węźle Nowohuckim realizowanym 
w ramach odrębnego zadania – budowa drogi ekspresowej S7 i  ruch na fragmentach drogi 
S7.  

 
 oddziaływania  akustycznego w rejonie istniejących dróg krzyżujących się z planowaną 

obwodnicą  
W tym przypadku budując model obliczeniowy brano równocześnie pod uwagę ruch 
pojazdów na istniejących drogach krzyżujących się z planowaną obwodnicą w tym DK7. 
Jak widać to na mapach wynikowych Rys. 6. 

 
Dla obliczeń oddziaływań skumulowanych przyjęto prognozowaną prognozę ruchu – 
tabele 2.5.1/1 – 2.5.1/18. 
W przypadku emisji komunikacyjnej z planowanej obwodnicy i drogi S7 obliczenia 
wykonano programem Program Traffic Noise 2008 Standard Edition. 

 
 
Oddziaływania akustyczne wynikające z ruchu lotniczego na lotnisku w Balicach koło 
Krakowa oraz z planowanej północnej obwodnicy Krakowa nie będą się kumulowały. Są to 
inne rodzaje hałasu, o różnych źródłach powstawania (źródło: ruch lotniczy, powietrzny i 
ruch komunikacyjny, drogowy). 
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6. UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ 

WNIOSKODAWCĘ WARIANTU 
Zapisy rozdziału 6 przyjmują następujące brzmienie: 
Przedstawione w rozdziałach 5.1 etap realizacji i 5.2 etap eksploatacji projektowanej 

północnej obwodnicy Krakowa związki przyczynowo-skutkowe oraz wynikające z nich 
oddziaływania długookresowe i skumulowane na poszczególne komponenty środowiska 
wskazują, że na przebieg trasy wg wariantu I nie będzie wpływał w sposób istotny na stan 
środowiska przyrodniczego. Wariant III byłby korzystniejszy z punktu widzenia oddziaływania 
na warunki życia i zdrowia ludzi (rozdz. 5.2.1), ale przewiduje się możliwość niekorzystnego 
wpływu na pozostałe elementy środowiska, w tym na walory krajobrazowe analizowanego 
obszaru, jakość powietrza.  

W celu uzasadnienia wyboru przeprowadzono analizę wielokryterialną rozpatrywanych 
wariantów pod względem ich oddziaływania na najistotniejsze elementy środowiska (tab. 6/1 
 
Tabela 6/1. Ocena poszczególnych elementów środowiska dla każdego z analizowanych wariantów 

Wpływ 
poszczególnych 
wariantów na: 

Waga                
kryterium 

Wariant I Wariant III 

Ocena Waga 
kryterium  

x ocena 

Ocena Waga 
kryterium  

x ocena 
Warunki i życie 
ludzi             2,0 3 6,0 4 8,0 

Bezpieczeństwo 
ruchu 2,0 5 10,0 

 5 10,0 
 

Faunę  1,0 3 3,0 2 2,0 
Florę 1,0 3 3,0 2 2,0 
Obszar 
chronionego 
krajobrazu 

 
1,5 

 
3 

 
4,5 

 
2 

 
3,0 

Powietrze 1,0 3 3,0 2 2,0 
Ruchy masowe 1,5 3 4,5 2 3,0 
Wody 
powierzchniowe 

 
1,0 

 
3 

 
3,0 

 
2 

 
2,0 

Wody  
podziemne 

 
1,5 

 
3 

 
4,5 

 
1 

 
1,5 

 
Łączna ocena 
wartości 
 

 
12,5 

 
 

 
3,32 

 
 

 
2,68 

               
                Źródło: Opracowanie własne 
 
Skala oddziaływań: 
5 – oddziaływania bardzo korzystne, 
4 – oddziaływania korzystne, 
3 – nie przewiduje się istotnych oddziaływań 
2 – oddziaływania niekorzystne słabe, 
1 – oddziaływania niekorzystne wyraźne. 
 
Przyjęto następujące wartości wag: 
1,0  –  element środowiska niewymagający zastosowania wagi; 
1,5  –  element środowiska szczególnie wrażliwy; 
2,0 – uznane za najważniejsze oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu oraz warunki i życie 

ludzi (z uwzględnieniem oddziaływań akustycznych - hałas). 
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 Łączną ocenę wartości otrzymano z przemnożenia przypisanej każdemu analizowanemu 
wariantowi oceny oddziaływania na poszczególne elementy środowiska przez wagę kryterium, 
następnie zsumowano i podzielono przez sumę wag. Za najistotniejsze uwarunkowania 
środowiskowe uznano bezpieczeństwo ruchu, przewidywane oddziaływania poprowadzenia 
drogi przez tereny zurbanizowane, ruchy masowe, użytkowe poziomy wodonośne, stanowiące 
źródło zaopatrzenia w wodę gminy Zielonki oraz obszary parków krajobrazowych. 

 Z przeprowadzonej analizy wielokryterialnej wynika, że podjęcie inwestycji wg wariantu 
I będzie korzystniejsze pod względem warunków środowiskowych, gdyż łączna ocena wartości 
jest wyższa i nie sugeruje możliwości wystąpienia negatywnych oddziaływań                 
. 
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7. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA 

CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 
MINIMALIZACJĘ NEGATYWNYCH  ODDZIAŁYWAŃ 

7.1.  Etap realizacji 
 

7.1.3.   Wody podziemne i powierzchniowe 
 
Na stronie nr 157 zmienia się brzmienie akapitu drugiego na następujący: 
 
 
Założenia projektowe przewidują, że prace podczas drążenia tuneli będą realizowane 

według technologii NATM (nowa metoda austriacka) lub metodą odkrywkową. Zaproponowana 
metoda górnicza (NATM) polega na wzmocnieniu i uszczelnieniu podłoża, co zabezpiecza 
drążony tunel przed napływem wód gruntowych oraz eliminuje zmiany w dotychczasowych 
stosunkach gruntowo-wodnych (obniżenie zwierciadła wód podziemnych). W przypadku 
realizacji tuneli metodą odkrywkową prace będą prowadzone w obudowie z betonowych ścian 
szczelinowych. Analiza technologii i zakresu wykonania robót tunelowych wskazuje, że 
jedynym tunelem wykonywanym pod korytem rzeki lub potoku jest tunel TS04 w Wariancie I. 
Tunel ten poza początkowym i końcowym odcinkiem o długości 200 m wykonany zostanie 
metodą górniczą. Oznacza to, że pod potokiem Prądnik Biały (Białuch) tunel wykonany zostanie 
metoda górniczą. Z tego powodu nie zostanie zakłócony przepływ wody w potoku, nie zostaną 
zakłócone warunki gruntowo-wodne, koryto potoku nie zostanie naruszone, a woda w nim nie 
zostanie zmącona. 

 
 

 
 


