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Celem planowanego przedsiewziecia bedzie budowa pólnocnego fragmentu  IV 
Obwodnicy Miasta Krakowa, umozliwiajacej przejecie ruchu pojazdów z wewnetrznego -
podstawowego ukladu drogowego miasta, ruchu tranzytowego oraz ruchu generowanego w 
Krakowie i gminach Wielka Wies, Zielonki, Michalowice polozonych na pólnoc od miasta.

Rozwiazanie tych problemów powoduje koniecznosc znalezienia takiego korytarza, 
który stanowilby powiazanie ruchu pomiedzy dwoma wezlami Modlnica i Nowohuckim 
(Okulickiego – Lowinskiego) – Zastów na wysokich parametrach planowanej obwodnicy. 

Zaklada sie, ze zrealizowana inwestycja:
zapewni wysokiej klasy polaczenie samochodowe na kierunku: wschód – zachód –
pólnoc z tej strony miasta,
odciazy III obwodnice Krakowa z ruchu tranzytowego, co w perspektywie poprawi 
przepustowosc ukladu drogowego Krakowa,
pozwoli na zmiane przebiegu drogi krajowej nr 79 i wyprowadzenie ruchu 
samochodów ciezarowych poza obszary zurbanizowane. W chwili obecnej miejski 
odcinek  DK 79 (stanowiacej tzw. wariant „0” Pólnocnej Obwodnicy Krakowa) 
przecina pólnocne dzielnice miasta, które sa jedynymi   najbardziej zurbanizowanych 
w calym Krakowie (jak sie ocenia mieszka w jej otoczeniu przeszlo 35 % 
mieszkanców miasta!). 
rozstrzygnie jednoznacznie kwestie rezerwowanych terenów w gminie Zielonki i 
Kraków i wplynie na wyjasnienie sytuacji planistycznej w gminach,
poprawi warunki komunikacyjne w gminie Zielonki oraz polaczeniem gmin 
pólnocnych z Krakowem.

Planowane przedsiewziecie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia                  
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko 
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddzialywania na 
srodowisko. Wynika to z § 2 ust.1 pkt 32 (drogi inne niz wymienione w pkt     o nie mniej 
niz czterech pasach ruchu, na lacznym odcinku nie mniejszym niz 10 km), w którym podano, 
ze inwestycja ta nalezy do przedsiewziec, dla których              raportu o oddzialywaniu 
na srodowisko jest wymagane.

W zwiazku z tym, ze podczas budowy planowanej obwodnicy (wg wariantu I i wariantu 
III) wystapia kolizje z istniejaca na analizowanym terenie infrastruktura, konieczne bedzie ich 
przelozenie lub przebudowa/budowa:

przelozenie sieci gazu wysokopreznego (w tym przypadku konieczna bedzie 
przebudowa sieci gazu wysokopreznego  DN 500) moze wymagac opracowania 
oceny oddzialywania na srodowisko zgodnie z § 3.1 pkt 33;
przebudowa sieci kanalizacyjnej (w tym przypadku konieczna bedzie budowa i 
przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Szczególnie
duzy zakres obejmuje kanalizacja deszczowa, które bedzie zwiazana z budowa
tuneli) moze wymagac opracowania oceny oddzialywania na srodowisko 
zgodnie z par. 3.1 punktem 79;
przebudowa linii napowietrznych wysokiego napiecia moze wymagac 
opracowania oceny oddzialywania na srodowisko zgodnie z par. 3.1 punktem 7;
budowa dróg serwisowych o calkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km 
moze wymagac opracowania oceny oddzialywania na srodowisko zgodnie z par. 
3.1 punktem 60 (w tym przypadku calkowita dlugosc dróg serwisowych wynosi 
18 873m).

1.     WSTEP

1.1. Cel i zakres opr acowania

•

•

•

•

•

−

−

−

−
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W dniu 15 listopada 2008 weszla w zycie ustawa z dnia   pazdziernika 2008 r. o 
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. 

Zakres raportu jest zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o 
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

W raporcie okreslono stopien uciazliwosci i zagrozenia dla srodowiska 
przyrodniczego oraz wplywu na warunki zycia i zdrowie      , jakie powstana w wyniku 
realizacji inwestycji przy przyjetych przez inwestora               technicznych                             
i lokalizacyjnych, ze szczególowoscia i dokladnoscia odpowiednia do posiadanych danych               
i zalozen zawartych w koncepcji budowy planowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa. 

Podstawe opracowania stanowi umowa na wykonanie Raportu o oddzialywaniu na 
srodowisko przedsiewziecia, polegajacego na budowie Pólnocnej Obwodnicy Miasta 
Krakowa zawarta z firma MP –Mosty Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków.

Inwestorem przedsiewziecia jest Urzad Marszalkowski Województwa Malopolskiego z 
siedziba w Krakowie przy ul. Raclawickiej 56.

Niniejszy dokument zostal sporzadzony w oparciu o nastepujace akty prawne:
1. Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008r. w 

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony srodowiska                 
(Dz. U. Nr 25, poz. 150);

2. Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 wrzesnia 2010 r. 
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 185 poz. 1243);

3. Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w 
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151 poz. 
1220);

4. Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w 
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz.U. Nr 0 poz. 145)

5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163              
poz. 981);

6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                       
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pózn. zm.);

7. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania 
na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z pózn. zm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz. 281);

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 5, poz. 31);

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2  1 r. w sprawie wymagan w 
zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w srodowisku przez 
zarzadzajacego droga, linia kolejowa, linia tramwajowa, lotniskiem lub portem                     
(Dz. U. Nr 140, poz. 824 z pózn. zm.);

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2  7 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów halasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826);

1.2. Podstawy formalno – pr awne opracowania

1.2.1. Podstawa for malna

1.2.2. Podstawy pr awne
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12. Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010    w sprawie przedsiewziec 
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397);

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 
jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu scieków do wód     do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z 
pózn. zm.);

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wód powierzchniowych oraz srodowiskowych 
norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. 201     257 poz. 1545);

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i 
sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143 poz. 896);

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia  001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206);

17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie okreslenia 
rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie (Dz. U. Nr 92, poz. 1029);

18. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia    1 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. Nr 25 poz. 133 z pózn. zm.);

19. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia  010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków bedacych przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 
takze kryteriów wyboru obszarów kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako 
obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77 poz. 510);

20. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roslin (Dz.U. Nr 0 poz. 81);

21. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2011 Nr 237 poz. 1419);

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

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pózn. zm.); 

24. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia  006r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moze przekazywac    bom fizycznym 
lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych 
metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527 z pózn. zm.);

25. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w 
których wprowadzanie gazów lub pylów do powietrza z instalacji nie wymaga 
pozwolenia (Dz.U. Nr 130 poz. 881);

26. Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w         sieci autostrad i dróg 
ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334 z pózn. zm.);

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

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.U. 2003 nr 32 
poz. 262 z pózn. zm.);

29. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200  r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055);

30. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie 
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania 
takich wyrobów (Dz.U. Nr 216 poz. 1824);
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31. Rozporzadzenie Nr 82/06 Wojewody Malopolskiego z dnia 17 pazdziernika 2006r. w 
sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie (Dz. U     654, poz. 3998).

32. Rozporzadzenie Nr 84/06 Wojewody Malopolskiego z dnia    pazdziernika 2006r. w 
sprawie Dlubnianskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Nr 655, poz. 4000).

1. Opis do wariantowej koncepcji pólnocnej obwodnicy miasta Krakowa, Wykonawcy 
konsorcjum: MP Mosty Sp. z o.o., ARG Projektowanie Inwestycyjne Sp. j., Altrans 
Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu. 

2. Prezentacja Pólnocna obwodnica Krakowa, Koncepcja programowo – przestrzenna, 
Wykonawcy konsorcjum: MP Mosty Sp. z o.o., ARG Projektowanie Inwestycyjne              
Sp. j., Altrans Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu.

3. Studium funkcjonalno –lokalizacyjne przebiegu pólnocnej obwodnicy Krakowa to  I 
czesc I – Uwarunkowania, ALTRANS Pracownia Planowania i Projektowania 
Systemów Transportu ul. Armii Krajowej 2/82, 30-150 Kraków, Kraków 2006 r.

4. Studium funkcjonalno –lokalizacyjne przebiegu pólnocnej obwodnicy Krakowa to  I 
czesc II – Rozwiazania, ALTRANS Pracownia Planowania i Projektowania Systemów 
Transportu ul. Armii Krajowej 2/82, 30-150 Kraków, Kraków 2006 r.

5. Studium geologiczno – inzynierskie dla zadania „Budowa obwodnicy pólnocnej 
miasta Krakowa”, PGG „Geoprojekt” Sp. z o.o. w Krakowie.

6. Studium geologiczno – inzynierskie dla zadania „Budowa obwodnicy pólnocnej 
miasta Krakowa – wariant III”, PGG „Geoprojekt” Sp. z o.o. w Krakowie, styczen 
2010 r.

7. „Inwentaryzacja przyrodnicza w rejonie lokalizacji przedsiewziecia polegajacego na 
budowie pólnocnej obwodnicy Krakowa”, dr S. Tworek, dr D. Chmura,                              
dr L. Przybylowicz, mgr B. Król, Kraków wrzesien 2009 r.

8. Raport o stanie srodowiska w województwie malopolskim   roku 2007, WIOS w 
Krakowie 2008 r.

9. Ocena jakosci wód powierzchniowych w województwie malopolskim w  roku 2008, 
WIOS w Krakowie, czerwiec 2009r.

10. Atlas podzialu hydrologicznego Polski, praca zbiorcza pod kierunkiem                              
H. Czarneckiej Warszawa, 2005 r.

11. Program ochrony srodowiska gminy Zielonki 2004 – 2014.
12. Program ochrony srodowiska wraz z planem gospodarki odpadami gminy 

Michalowice. 
13. Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka 

Wies.
14. Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Zielonki.
15. Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Michalowice.
16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wies Uchwala Nr 

XXXVIII/178/2005 Rady Gminy Wielka Wies z dnia 11 marca 2005 r.
17. Podrecznik dobrych praktyk wykonywania opracowan srodowiskowych dla dróg 

krajowych, red: Bohatkiewicz J. GDDKiA Oddz. Kraków, 2008 r. Zalacznik nr 5. 
Zagadnienia wykonywania opracowan srodowiskowych dla dróg krajowych w  
odniesieniu do wód powierzchniowych i podziemnych.

1.3.  Zródla informacj i  stanowiace podstawe do spor zad    a 
r apor tu
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18. Wytyczne prognozowania stezen zawiesin ogólnych i weglowodorów 
ropopochodnych w sciekach z dróg krajowych. „EKKOM” Sp. z o.o.,                       
red: Bohatkiewicz, Kraków 2006 r.

19. Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi. Tom I Ustawodawstwo, 
skladowanie odpadów, transport towarów niebezpiecznych, dokumentacja. Praca 
zbiorowa pod redakcja A. Tabora – Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów 
Jakosci Politechniki Krakowskiej im. T. Kosciuszki, Kraków 2005 r. 

20. Raport oddzialywania inwestycji na srodowisko kulturowe, Dworaczynski E., Naglik 
R., Wojtal M., Kraków-Tarnów 2009-2010.

21. Raport o oddzialywaniu na srodowisko w zakresie ochrony powietrza i klimatu 
akustycznego dla przedsiewziecia pt. Pólnocna obwodnica Krakowa. Instytut Rozwoju 
Miast w Krakowie, Kraków 2010 r.

22. Raport o stanie srodowiska w województwie malopolskim   2009r., WIOS w 
Krakowie.

23. Korytarze ekologiczne w Malopolsce, Instytut Nauk o Srodowisku UJ, Instytut 
Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2005 r.

24. Przyrodnicze aspekty zagospodarowania Przestrzennego kraju – przeslanki i 
Rekomendacje dla KPZK, Marek Degórski Instytut Geograf i i Przestrzennego 
Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Warszawa 2007 r., Opracowanie 
wykonane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

25. Program ochrony srodowiska Gminy Zielonki 2004-2014.
26. Program malej retencji województwa malopolskiego, HYDROPROJEKT Kraków   

Sp. z o.o., Kraków 2004 r.
27. Zródla internetowe.
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Projektowana pólnocna obwodnica Krakowa wg wariantu I          jest w granicach 
administracyjnych gminy Wielka Wies, miasta Krakowa oraz gminy Zielonki w 
województwie malopolskim. Natomiast projektowana trasa wg wariantu III polozona jest w 
granicach administracyjnych gminy Wielka Wies, miasta          gminy Zielonki oraz 
gminy Michalowice (Rys.1). 

Poczatek projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa w obu rozpatrywanych 
wariantach, zlokalizowany jest na terenie gminy Wielka Wies na wezle „Modlnica”- z droga 
krajowa nr 94. Pólnocna obwodnica Krakowa stanowi kontynuacje odcinka drogi od wezla 
Balice poprzez wezel Radzikowskiego do wezla Modlnica. W chwili obecnej, odcinek 
Radzikowskiego – Modlnica jest juz oddany do eksploatacji i obejmuje czesc lacznic wezla 
Modlnica umozliwiajacych jazde w obu kierunkach na relacjach Kraków – Zabierzów, 
Olkusz – Zabierzów.

Dalszy przebieg drogi zaprojektowano w dwóch rozpatrywanych wariantach (I i III). 
Wariant II zostal wylaczony z kolejnych opracowan po ustaleniach na posiedzeniu Rady 
Technicznej w dniu 05.10.2009r. Do glównych powodów, przez które wariant II przebiegu 
planowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa nie zyskal akceptacji, zaliczaja sie:

najwieksza kolizyjnosc z zabudowa gminy Zielonki z posród trzech 
przedstawionych tras (wg wariantu I, II i III),
przebieg w bezposrednim sasiedztwie duzego osiedla mieszkaniowego 
Mistrzejowice o gestej zabudowie z wielopietrowych bloków, na fragmencie 
nawet pomiedzy tymi blokami.

Orientacyjny przebieg rozpatrywanych wariantów pólnocnej obwodnicy Krakowa              
(tj. I, II i III) zostal pokazany na Rys. 2 dolaczonym do niniejszego Raportu.

Projektowana droga wg wariantu I biegnie na pólnoc od rejonu Krakowa „Tonie”, 
nastepnie przez teren niezabudowany (Gliniki) i przecina droge z Ton do Pekowic. Dalej na 
pólnoc od ulic Na Zielonki oraz Waliszewskiego przecina poludniowa czesc gminy Zielonki i 
rzeke Pradnik i dochodzi do ul. Dozynkowej na pólnoc od szpitala w Witkowicach. Nastepnie 
biegnac na pólnoc od Lysej Góry przecina droge Kraków – Kielce i biegnie, az do drogi                  
z Sudolu do Wegrzc. Po minieciu drogi z Dziekanowic do Bosutowa trasa wariantu I 
prowadzi na poludnie, w kierunku Dziekanowic i dalej wzdluz linii kolejowej przekraczajac 
ja dwukrotnie na poludnie od Splaw i Batowic. Nastepnie projektowana obwodnica przecina 
ul. Gustawa Marcinka, przebiega przez teren ogrodów dzialkowych. Dalej wlacza sie wraz z 
trasa wariantu III w projektowany wezel Nowohucki (realizowany w ramach innego zadania 
tj. budowy drogi S7) na terenie miasta Krakowa.

Wariant II biegnie na odcinku poczatkowym (od wezla po  Modlnica) podobnie jak 
wariant I, nastepnie odbija nieco bardziej na pólnoc (blizej fortów Syberia i Pekowice), 
przecina Pradnik miedzy Pekowicami a Zielonkami, omija Zielonki od strony pólnocnej i 
biegnac pomiedzy Polami nad Dolami i Stara Wsia przecina drogi Zielonki – Bibice i 
Witkowice – Fort Marszowiec. Nastepnie schodzi bardziej na poludnie przecinajac droge 
Kraków – Kielce w tym samym miejscu co wariant I. W dalszym przebiegu przecina linie 
kolejowa Kraków - Warszawa, ulice Powstanców, rejon cmentarza Batowice, w dalszej czesci 
wchodzi pomiedzy zabudowe Batowic i dzielnice Mistrzejowice. Planowana trasa przecina 

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA 
DROGOWEGO

2.1. Lokalizacj a pr zedsiewziecia 

War iant I  

War iant I I

•

•
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ulice Piasta Kolodzieja, a nastepnie przechodzi przez linie PKP, ul    Mistrzejowicka, az do 
wezla Nowohuckiego (realizowanego w ramach innego zadania tj. budowy drogi S7). Wariant 
II jest niewiele dluzszy od wariantu I o okolo 300m – Rys. 2.

Planowana pólnocna obwodnica Krakowa wg wariantu III przecina ul. Lokietka 
prowadzaca z Ton do miejscowosci Trojadyn. Nastepnie omija Pekowice po stronie pólnocnej 
i biegnie dalej pomiedzy Zielonkami a Trojanowicami, kierujac sie na poludnie od Garlicy 
Murowanej. Od strony pólnocnej omija Bibice i przecina trase Kraków – Kielce pomiedzy 
Wegrzcami a Michalowicami. Nastepnie schodzi nieco bardziej na poludnie omijajac od 
strony pólnocnej miejscowosci Bolen i Bosutów i dalej biegnie w kierunku poludniowo-
wschodnim omijajac po stronie zachodniej Dziekanowice   Batowice. Nastepnie przecina 
droge laczaca ul. Powstanców z Batowicami i przechodzi wzdluz linii kolejowej 
przekraczajac ja dwukrotnie na poludnie od Splaw i Batowic. Nastepnie projektowana 
obwodnica przecina ul. Gustawa Marcinka, przebiega przez teren ogrodów dzialkowych. 
Dalej wlacza sie wraz z terasa wariantu I w projektowany wezel Nowohucki (realizowany w 
ramach innego zadania tj. budowy drogi S7)  na terenie miasta Krakowa.

Dlugosc projektowanej trasy wg wariantu I wynosi okolo 11,6 km, natomiast                          
wg wariantu III okolo 14,3 km.

W dalszej czesci Raportu przedstawiono, w sposób bardziej szczególowych, 
rozpatrywane warianty planowanej trasy, które sa mozliwe do zrealizowania, tj. wariant I i III.

W ramach budowy planowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa planuje sie wykonanie: 
budowy pólnocnej obwodnicy Krakowa o przekroju dwujezdniowym, 
przebudowy kolidujacego ukladu komunikacyjnego, 
budowy obiektów inzynierskich (tunele, wiadukty, estakady, mosty, przepusty), 
przebudowy i budowy skrzyzowan z drogami przecinajacymi planowany uklad 
komunikacyjny, 
budowy systemu dróg dojazdowych zapewniajacych obsluge przyleglego terenu, 
budowy systemu odwodnieniowego drogi i przyleglego terenu, 
budowy, przebudowy lub zabezpieczenia urzadzen infrastruktury technicznej 
kolidujacych z inwestycja, 
budowy zabezpieczen ekologicznych.

Planowana trasa pólnocnej obwodnicy Krakowa bedzie rea izowana jako droga o  
parametrach drogi ekspresowej.

Projektowana trasa bedzie posiadala dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wg dwóch 
rozpatrywanych wariantów. Minimalna szerokosc w liniach rozgraniczajacych na odcinkach 
miedzywezlowymi wynosic bedzie 60 - 70 m. Odleglosc pomiedzy skrzyzowaniami powinna 
wynosic min. 3000 m (wyjatkowo 1500m). Predkosc projektowa Vp =100 km/h poza terenem 
zabudowy i Vp = 80km/h w terenie zabudowanym. Predkosc miarodajna: Vm= 100 km/h na 
terenie zabudowy. 

War iant I I I

2.2.Char akter ystyka projektowanej  pólnocnej  obwodnicy 
K rakowa 

2.2.1. Stan pr oj ektowany
Opis przedsiewziecia

•
•
•
•

•
•
•

•
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W przekroju poprzecznym obwodnica, wg dwóch rozpatrywanych wariantów, bedzie 
posiadac: pas dzielacy o szerokosci 4m. Przy krawedziach wewnetrznych pasa dzielacego 
projektuje sie opaski o szerokosci 0.5m kazda. Jezdnie beda posiadac 3 pasy ruchu o 
szerokosci 3.5m kazdy, pasy awaryjne o szerokosci 2.5 m i poboczne gruntowe o szerokosci 
2.0m. Planuje sie wykonac drogi zbiorcze o szerokosci 7.0 m wraz z poboczami ziemnymi.

Min. luk poziomy przy przechylce 2% - 2500m
Min. luk poziomy przy przechylce 6% - 600m
Max spadek podluzny 6%.

Uklad konstrukcyjny
Przewiduje sie wykonanie nowych nawierzchni na bazie podbudowy z kruszyw 

porfirowych z pobliskich kamieniolomów z rejonu Krzeszowic – Zalas. Warstwy bitumiczne 
beda wykonane z mieszanek odpornych na koleinowanie – modyfikowanych polimerami.              
W wykopach konstrukcja nawierzchni bedzie wyposazona w dreny boczne.  

Punktem wyjsciowym Wariantu I jest budowany wezel w Modlniczce na drodze 
krajowej nr 94. Omijajac Fort Tonie trasa przebiega po poludniowej stronie obiektu, poprzez 
tereny rolnicze do wezla dwupoziomowego z projektowana droga wojewódzka nr 794 (Trasa 
Wolbromska) przecinajac na tym obszarze ulice Lokietka, a nastepnie ulice Jurajska 
odcinkiem tunelowym. Na tym odcinku obwodnica przebiega poczatkowo w granicach 
administracyjnych gminy Wielka Wies (ok. 820 metrów – od wezla Modlnica do granicy 
Krakowa) i miasta Krakowa. Kierujac sie dalej na wschód trasa przecina granice gminy 
Zielonki i przechodzi przez tereny niezabudowane zblizajac sie do ulicy Krakowskie 
Przedmiescie. Ze wzgledu na zabudowania wzdluz ulicy Krakowskie Przedmiescie 
zaproponowano tunel rozpoczynajacy sie tuz przed ulica Staropolska, który zredukuje wplyw 
obwodnicy na otoczenie. Pólnocna obwodnica Krakowa przekroczy proponowanym tunelem 
ulice Krakowskie Przedmiescie, ulice Bankowa, rzeke Pradnik Bialy (Bialucha) i przejdzie 
ponownie na teren miasta Krakowa. Zmierzajac do wezla „Wegrzce” z droga krajowa numer 
7 planowana trasa przebiega glównie po terenach rolniczych, krzyzuje sie z ulica Dozynkowa 
przekracza ponownie granice miasta Krakowa, potok Bibczanka i ulice Parkowa. Wezel z 
droga krajowa nr 7 zaprojektowano jako wezel dwupoziomowy typu karo z relacjami w 
poziomie terenu oraz przejsciem niwelety pólnocnej obw  nicy tunelem w poziomie -1. 
Trasa omija wies Wegrzce po stronie poludniowej i dalej terenami niezabudowanymi dobiega 
do drogi powiatowej nr 2156K do Wegrzc. Przed droga gminna do Bosutowa zaproponowano 
wprowadzenie trasy do tunelu. Pozwoli to ominac zabudowania wzdluz drogi do Bosutowa 
oraz do Dziekanowic. Koniec tunelu przewidziany jest miedzy droga gminna do Dziekanowic 
i droga powiatowa nr 2156K do Batowic. W rejonie Dziekanowic pólnocna obwodnica 
Krakowa biegnie przez tereny podmokle. Planowana droga bedzie przekraczala potok Sudol 
Dominikanski i jego lewobrzezny doplyw. 

Na skrzyzowaniu obwodnicy pólnocnej z droga powiatowa    Batowic zaprojektowano 
wezel dwupoziomowy typu karo z relacjami w poziomie terenu oraz            niwelety 
tunelem w poziomie -1. Na tym odcinku trasa przebiega po terenach czesciowo 
zabudowanych oraz obszarach rolniczych. Nastepnie pólnocna obwodnica Krakowa przebiega 
wzdluz linii kolejowej przekraczajac ja dwukrotnie w poziomie +1 i dalej       teren 
ogrodów dzialkowych wlacza sie w projektowany wezel „Nowohucki” (realizowany w 
ramach innego zadania tj. budowy drogi S7) na trasie S7. 

W przewazajacej czesci trasa w wariancie I przebiega po terenach uzytkowanych jako 
rolne, terenach zielonych , terenach komunikacyjnych, terenach mieszkalnych oraz innych tj.: 
doliny rzek i potoków, niezabudowanych fragmentów obszarów podlegajacych ochronie 
zabytków i innych rezerw.

War iant I
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Trasa omawianego wariantu przebiega poprzez Szlak Twierdzy Kraków. W miejscu 
kolizji trasy z zabudowaniami Baterii B-3 oraz cmentarzem cholerycznym (wpisanymi do 
rejestru zabytków) zaproponowano zaglebienie trasy i poprowadzenie jej w tunelu.                        
W obszarze omawianego przebiegu trasy w nie wystepuja obszary Natura 2000, rezerwaty 
przyrody czy uzytki ekologiczne.

Wariant ten wykorzystuje rezerwowany od wielu lat korytarz dla prowadzenia 
obwodnicy pólnocnej. Korytarz ten przebiega w niewielk    odleglosci od granicy miasta 
Krakowa i gminy Zielonki. Czesciowo przechodzi przez tereny miasta Krakowa, czesciowo 
przez gmine Zielonki.

Laczna dlugosc trasy wg wariantu I to okolo 11,61 km.

Wariant ten jest odsuniety na pólnoc od granic miasta    kowa. Przebieg tego wariantu 
uwzglednia uwarunkowania urbanistyczne – przebiega poza gesta zabudowa mieszkaniowa. 
Od wezla Modlnica przebieg trasy odchodzi w kierunku p       m przechodzac nad ulica 
Lokietka i po zachodniej stronie Fortu Tonie (Syberia)  Nastepnie trasa bedzie przebiegac 
wzdluz linii wysokiego napiecia. Taka wlasnie idea przyswiecala przy prowadzeniu tego 
wariantu, teren, który juz wczesniej zostal przeciety  inia wysokiego napiecia stanowi niejako 
rezerwe, która mozna bedzie wykorzystac do prowadzenia drogi. Trasa przebiega po 
pólnocnej stronie Pekowic. Po pólnocno – wschodniej stronie Pekowic zlokalizowano wezel 
drogowy z DW794 pomiedzy rzeka Bialucha (Pradnik) a droga wojewódzka. Wezel bedzie 
typu: „pólkoniczyna w przyleglych cwiartkach” i wypadnie na przecieciu 3 tras: obwodnicy 
(POK), trasy Wolbromskiej i drogi wojewódzkiej 794, dlatego bedzie doposazony w dwa 
dodatkowe ronda turbinowe.

Za wezlem z DW trasa pólnocnej obwodnicy Krakowa przejdzie przez malo 
zabudowane tereny pomiedzy Zielonkami a Trojanowicami, przekraczajac obiektami ulice 
Trojanowicka, Garlicka, potok Garliczanka, potok Bibiczanka, ulice Lipowa na pólnoc od 
Bibic, zakrecajac przy wezle z DK 7 w podobnym ukladzie jak linia wysokiego napiecia.

Planowana trasa przecina DK7 w niewielkiej odleglosci przed szczytem góry, przed 
serpentynami w gminie Michalowice. 

Z uwagi na zabudowania w rejonie skrzyzowania z DK 7,      lokalizacje wezla na 
wzniesieniu, zaproponowano dlugi tunel – ok. 700m, który w tym rejonie zniweluje wplyw  
obwodnicy na otoczenie. Samo skrzyzowanie z DK 7 bedzie rozwiazane poprzez 
czterowlotowe rondo turbinowe zlokalizowane nad tunelem, do którego beda prowadzily 
lacznice polaczone z drogami zbiorczymi oraz jezdnie drogi krajowej. 

Od wezla przy DK7, obwodnica przebiega dalej w sasiedztwie linii WN poprzez 
niezabudowane tereny pomiedzy Lasem Mlodziejowskim a miejscowosciami Bolen i 
Bosutów. Za Bosutowem wykorzystano wolna przestrzen przed Dziekanowicami celem 
zejscia w kierunku poludniowym w rejon linii kolejowej, wzdluz której doprowadzono 
pólnocna obwodnice Karkowa do wlaczenia w projektowany wezel na trasie S7: Nowohucki
(realizowany na etapie budowy drogi S7). Na wysokosci Dziekanowic i Batowic 
zaprojektowano tunel o dlugosci ok. 700m, nad którym przewidziano dwa ronda turbinowe: 
pierwsze na przecieciu z droga gminna do Dziekanowic oraz na skrzyzowaniu z droga 
powiatowa biegnaca w kierunku Batowic i Raciborowic. Przed wlaczeniem do wezla 
Nowohuckiego (realizowany na etapie budowy drogi S7) przewidziano jeszcze 3 wiadukty. 
Pierwszy na drodze gminnej do Batowic oraz dwa kolejowe: pierwszy na przekroczeniu linii 
kolejowej Kraków – Warszawa, drugi na lacznicy w kierunku Nowej Huty.

Laczna dlugosc trasy wg wariantu III to okolo 14,38 km.

War iant I I I
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Planowana pólnocna obwodnica Krakowa wg wariantu I obejmuje odcinek                                
ok. 11,6 km trasy. Trasa pólnocnej obwodnicy laczy droge krajowa nr 94 z droga ekspresowa 
nr S7 i przebiega przez tereny gminy Wielka Wies, Zielonki oraz Kraków. 

W zwiazku z realizacja planowanej inwestycji wg wariantu I projektuje sie budowe 
wymienionych ponizej obiektów inzynierskich.             

Wykaz obiektów inzynierskich:

projektowane wiadukty w ciagu pólnocnej obwodnicy Krakowa (estakady)

km 1+909 – (WS 01) projektowany wiadukt w ciagu pólnocnej obwodnicy Krakowa  
nad ulica Lokietka i potokiem Sudól o dlugosci ok. 190 m; 
km 6+884 – (WS 08) projektowany wiadukt w ciagu pólnocnej obwodnicy Krakowa  
nad potokiem Bibiczanka i ulica Parkowa o dlugosci ok. 170m; 
km 11+300 – (WS 17) wiadukt w ciagu planowanej trasy nad linia kolejowa o 
dlugosci 65 m; 
km 11+662 – (WS 18) wiadukt w ciagu planowanej trasy nad linia kolejowa o 
dlugosci ok. 70 m; 
km 12+188 – (WS 19) wiadukt w ciagu planowanej trasy nad ul. Gustawa Morcinka o 
dlugosci ok. 20 m.

projektowane wiadukty drogowe

km 3+383 – (WD 03) wiadukt na skrzyzowaniu z projektowana droga wojewódzka              
nr 794 (Trasa Wolbromska) o dlugosci ok. 35 m;
km 5+791 – (WD 07) wiadukt na skrzyzowaniu z ulica Dozynkowa o dlugosci ok. 25 
m;
km 8+439 – (WD 11) wiadukt nad planowana trasa, na skrzyzowaniu z droga 
powiatowa 2156K do Wegrzc o dlugosci ok. 20 m;
km 11+003 – (WD 16) wiadukt nad planowana trasa w ciagu drogi gminnej do 
Batowic o dlugosci ok. 20 m;

projektowane tunele
km 2+100 – (TS 02) na przekroczeniu zabytkowej Baterii B-3 i ul. Jurajskiej o 
dlugosci ok. 1000,65 m, 
km 3+816  – (TS 04) pod ul. Staropolska, Krakowskie Przedmiescie, Do Cegielni oraz 
potokiem Pradnik Bialy (Bialucha) ok. 815 m, 
km 7+254 – (TS 09) pod DK 7 o dlugosci ok. 301 m, 
km 9+495 – (TS 14) pod drogami gminnymi do Bosutowa i Dziekanowic o dlugosci 
ok. 841 m,
km 10+446 – (TS 15) pod droga powiatowa DP 2156K o dlugosci ok. 202,7 m. 

projektowane przepusty
km 4+782 – (P-05) przepust drogowy pod ciagiem projektowanej pólnocnej 
obwodnicy Krakowa;
km 5+530 – (P-06) przepust drogowy pod ciagiem projektowanej pólnocnej 
obwodnicy Krakowa;

2.2.2. Obiekty budowlane zwiazane z realizacj a planowanego 
pr zedsiewziecia

War iant I
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km 7+926 – (P-10) przepust drogowy pod ciagiem projektowanej pólnocnej 
obwodnicy Krakowa;
km 8+980 – (P-12) przepust drogowy pod ciagiem projektowanej pólnocnej 
obwodnicy Krakowa;
km 9+213 – (P-13) przepust drogowy pod ciagiem projektowanej pólnocnej 
obwodnicy Krakowa;

projektowane wezly drogowe

km 3+283 – wezel „Zielonki” wraz z projektowanym nowym przebiegiem     i 
wojewódzkiej nr 794;
km 7+459  -  wezel „Wegrzce” na skrzyzowaniu z DK 7;
km 10+512 – wezel „Batowice” z droga powiatowa nr 2156K.

Wezel Nowohucki S7 nie wchodzi w zakres planowanej budowy pólnocnej obwodnicy 
Krakowa. Bedzie on realizowany w odrebnym zadaniu tj. w ramach budowy drogi S7.

drogi serwisowe
W korytarzu inwestycji wzdluz calej dlugosci przewidziano budowe dróg serwisowych, 

których zadaniem bedzie polaczenie ciagów dróg lokalnych i dojazdowych przecietych przez 
pólnocna obwodnice Krakowa oraz bezposrednia obsluga terenów usytuowanych wzdluz 
obwodnicy. Drogi serwisowe zostaly zaprojektowane w zdecydowanej wiekszosci jako 
dwukierunkowe o szerokosci 7,00 m z poboczami ziemnymi oraz na terenach 
zurbanizowanym z chodnikami dla pieszych o szerokosci     m, a w pozostalych 
przypadkach z rezerwa na jego budowe oraz budowe sieci uzbrojenia              
prowadzonych w pasie drogowym obwodnicy. W przypadku d        jednokierunkowych 
szerokosc jezdni wyniesie 5,00. 

W rejonach skrzyzowan i wezlów drogi serwisowe zostaly poprowadzone w sposób 
umozliwiajacy wykorzystanie projektowanych obiektów w  iagu trasy pólnocnej obwodnicy 
Krakowa dla wzajemnych obustronnych polaczen pomiedzy nimi. W ciagu dróg serwisowych 
zaproponowano obiekty mostowe konieczne do przekroczenia potoku Bibiczanka oraz potoku 
Pradnik.

projektowane obiekty mostowe w ciagach dróg serwisowych
km   4+308 – (MD 04a) most nad rzeka Pradnik o dlugosci ok. 12 m
km 6+903 – (MD 08a) most nad potokiem Bibiczanka o dlugosci ok. 70 m                    
(strona pólnocna)
km 6+903 – (MD 08b) most nad potokiem Bibiczanka o dlugosci ok. 70 m                    
(strona poludniowa).

Na odcinku od wezla Modlnica do ulicy Lokietka drogi serwisowe prowadzone sa po 
obu stronach inwestycji z wlaczeniem do ul. Lokietka w skrzyzowaniach jednopoziomowych. 
Na odcinku od ul. Lokietka do ul. Jurajskiej zaproponowano jedna droge serwisowa, 
prowadzona wzdluz tunelowego odcinka trasy, z wlaczeniem do ul. Lokietka oraz do 
ul. Jurajskiej, a na odcinku od ul. Jurajskiej do Wezla Zielonki prowadzono dwie jezdnie 
serwisowe z wlaczeniem do projektowanej Trasy Wolbromskiej. Po stronie poludniowej do 
obslugi terenu wykorzystywana jest istniejaca ul. Na Z elonki z korekta przebiegu w rejonie 
wezla Zielonki.

Na odcinku pomiedzy wezlem z Trasa Wolbromska (km ok.    83 do konca 
tunelowego odcinka trasy (km ok. 4+640) poprowadzono jedna droge serwisowa po 
poludniowej stronie trasy z polaczeniem z planowanym ukladem Trasy Wolbromskiej oraz do 
istniejacej ul. Krakowskie Przedmiescie. Czesc drogi serwisowej przebiega po stropie tunelu 
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pod Zielonkami. Na odcinku od ul. Krakowskie Przedmiescie do ul. Do Cegielni droga 
serwisowa poprowadzona zostala równiez na stropie tunelu pod Zielonkami z polaczeniem z 
ul. Bankowa oraz ulica do Cegielni. 

Na dalszym odcinku do skrzyzowania z ul. Parkowa drogi serwisowe poprowadzono 
obustronne. 

Na odcinku od ul. Parkowej do wezla z droga krajowa nr 7 droga serwisowa zostala 
poprowadzona jednostronnie po stronie pólnocnej z wlaczeniem do DK 7 w istniejacym 
skrzyzowaniu ok. 180 m na pólnoc od wezla „Wegrzce”. 

Na odcinku od wezla drogowego z DK 7 (km 7+472) do skrzyzowania z droga gminna 
do Bosutowa poprowadzono obustronne drogi serwisowe, a dalej jedna droge serwisowa z 
polaczeniem z planowanym ukladem drogi gminnej do Bosutowa oraz drogi gminnej do 
Dziekanowic wraz z podlaczeniem do proponowanego wezla drogowego trasy z droga 
powiatowa 2156K. Czesc drogi serwisowej przebiega po stropie tunelu pod Batowicami. 

Z uwagi na prowadzenie trasy drogowej wzdluz linii kolejowej nr 8 Warszawa –
Kraków,  na odcinku od wezla z DP 2156K do drogi gminnej do Batowic i dalej w kierunku 
wschodnim zaproponowano droge serwisowa prowadzona po       nej stronie planowanej 
inwestycji. W dalszej czesci odcinka do ulicy Morcinka koncepcja przewiduje budowe 
jednostronnej drogi serwisowej po stronie pólnocnej i      dniej pólnocnej obwodnicy 
Krakowa. 

Na odcinku od ul. Morcinka do konca zakresu inwestycji nie przewiduje sie budowy 
dróg serwisowych. 

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

Konstrukcja nawierzchni jezdni dróg serwisowych
4 cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego;
14 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego;
20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5;
22 cm warstwa wzmacniajaca z kruszywa lamanego lub zuzla wielkopiecowego 
kawalkowego stabilizowanego mechanicznie 0/63;

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

odcinek ul. Lokietka dl. 330 m km 1+963

dlugosc: 750m km 2+120 – 2+790

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

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

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

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

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

dlugosc: 530m km 3+730 – 4+240

odcinek ul. Krakowskie Przedmiescie dl. 95 m km 4+230

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

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

→
→
→

→

Tabela 2.2.2/1. Zestawienie lokalizacj i, dlugosci oraz orientacyjnego kilomet razu dróg serwisowych

Drogi serwisowe - strona lewa Drogi serwisowe - strona prawa
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dlugosc: 3020m km 4+550 – 7+450 dlugosc: 2480m km 4+530 – 7+010

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

dojazd do posesji dl. 210 m km 7+390

dlugosc: 280m km 7+500 – 7+680

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

odcinek DP 2156K dl. 163 m km 8+439

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

odcinek drogi serwisowej na stropie tunelu dl. 780 m km 9+500 – 10 +270

odcinek DP 2156K dl. 170 m km 10+267

dlugosc: 180m km 10+265 – 10+430 dlugosc: 230m km 10+270 – 10+480

dlugosc: 600m km 10+760 – 11+350

odcinek DG do Batowic dl. 120 m km 11+005

dlugosc: 230m km 11+420 – 11+600

dlugosc: 580m km 11+640 – 12+190

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

Laczna dlugosc dróg serwisowych: 18 873m.
Laczna powierzchnia jezdni dróg serwisowych: 132 916 m2.

Planowana pólnocna obwodnica Krakowa wg wariantu III obejmuje odcinek                                
ok. 14,3 km trasy. 

W zwiazku z realizacja planowanej inwestycji wg wariantu III projektuje sie budowe 
wymienionych ponizej obiektów inzynierskich.             

Wykaz obiektów inzynierskich:

projektowane estakady w ciagu pólnocnej obwodnicy Krakowa (wiadukty, mosty)

km 0+827 – (WS 01) projektowana droga przekracza ulice Lokietka i potok Sudol 
estakada (wiaduktem) o dlugosci okolo 274m. 
km 2+117– (MS 03) estakada (most) zwiazana jest z przekroczeniem doliny Pradnika 
(Bialuchy). Obiekt o dlugosci ok. 360m przekracza Pradnik (Bialuche) w km 2+380. 
Na drogach zbiorczych takze przewiduje sie wykonanie krótszych obiektów 
mostowych o rozpietosci ok. 60m.
km 2+752 – (WS 04) estakada (wiadukt) o dlugosci ok. 246m ma zapewnic 
bezkolizyjne rozwiazanie wezlowe (przeciecie projektowanej drogi z DW778 - Trasa 
Wolbromska).
km 3+632 – (WS 06) estakada nad ulica Garlicka bedzie posiadala dlugosc ok. 160m i 
bedzie takze rozwiazaniem umozliwiajacym polaczenie obustronnych dróg zbiorczych.
km 4+093 – (MS 07) estakade (most) nad dolina Garliczki, gdzie w            
miejscu bedzie ona wyniesiona nad teren ok. 12m. Dla prze        a potoku 

Drogi serwisowe - strona lewa Drogi serwisowe - strona prawa
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Garliczka, drogi zbiorcze beda posiadaly krótsze obiekty o dlugosci ok. 60 m kazdy. 
Planowana obwodnica Krakowa w km 4+232 przecina  potok Garliczka.
km 5+659 – (MS 10) estakade (most) o dlugosci okolo 120m nad potokiem 
Bibiczanka. Maksymalna wysokosc estakady nad terenem bedzie sie ksztaltowac w 
granicy 13m. Dla dróg zbiorczych przewidziano obiekty     owe o dlugosciach 
ok.100m. 
km 6+257  – (WS 12) estakade (wiadukt) o dlugosci 102 m, nad krótka  dolinka o 
glebokosci w stosunku do projektowanej niwelety od 7m   12m, umozliwiajaca 
polaczenie obustronnych dróg zbiorczych.
km 6+720 – (WS 13) wiadukt w ciagu pólnocnej obwodnicy Krakowa nad droga 
zbiorcza.
km 9+870 – (WS 15) wiadukt w ciagu pólnocnej obwodnicy Krakowa nad droga.
km 13+030 – (WS 18) wiadukt w ciagu pólnocnej obwodnicy Krakowa przebiega nad 
dwutorowa magistrala PKP Kraków – Warszawa.
km 13+390 – (WS 19) wiadukt w ciagu pólnocnej obwodnicy Krakowa przebiega nad 
linia kolejowa.
km 13+923 – (WS 20) wiadukt w ciagu pólnocnej obwodnicy Krakowa nad                     
ul. Gustawa Morcinka.

projektowane wiadukty drogowe

km 3+325 – (WD 05) zaprojektowano wiadukt drogowy o dlugosci okolo 50 m dla 
przeprowadzenia drogi gminnej do Trojanowic. 
km 4+759 – (WS 08) zaprojektowano wiadukt drogowy w ciagu planowanej 
obwodnicy nad droga zbiorcza dla polaczenia terenów z obu stron obwodnicy.
km 12+736 – (WD 17) zaprojektowano wiadukt dla drogi gminnej do Batowic. 
Wiadukt bedzie mial dlugosc ok. 40m z uwagi na przejscie nad obwodnica, która ma 
w tym miejscu 3 pasy ruchu + pasy wylaczania dla obu kierunków. 

projektowane tunele

km 7+000 – (TS 14) tunel drogowy pod droga krajowa DK 7 w celu ochrony 
sasiadujacej zabudowy mieszkaniowej  oraz wykonania bezkolizyjnego wezla.
km 11+767 – (TS 16) tunel drogowy w celu ochrony sasiadujacej zabu   y 
mieszkaniowej  oraz wykonania bezkolizyjnego wezla.

projektowane przepusty
km 1+486 – (P-02) przewiduje sie wykonanie przepustu ramowego. W miejscu tym 
nie ma zadnego cieku wodnego, ale jest to najnizsze miejsce z zamykanego obszaru 
zlewni i wymagane jest wykonanie przepustu dla przeprowadzenia ewentualnych wód 
opadowych na druga strone nasypu drogowego. Przewiduje sie, wykonanie przepustu 
o minimalnych wymiarach: 2.5x2.5m, co posluzy, takze jako przejscie dla malych 
zwierzat w kierunku  Lak Giebultowskich. 
km 5+130 – (P-09) przepust dla przeprowadzenia wód opadowych z lokalnych 
cieków, wodnych na druga strone obwodnicy, przewiduje sie wykonanie przepustu 
ramowego.
km 6+050 – (P-11) przepust dla przeprowadzenia wód opadowych z lokalnych cieków 
wodnych na druga strone obwodnicy, przewiduje sie wykonanie przepustu ramowego.
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projektowane wezly drogowe

km 2+700 ÷ 2+710 – wezel z planowana Trasa Wolbromska.
km 7+000÷7+700 – wezel z droga krajowa nr 7 – w formie tunelu.                                                                     
W punkcie przeciecia DK7 w km ok. 7+350 zaprojektowano rondo turbinowe laczace 
jezdnie drogi krajowej z lacznicami pólnocnej obwodnicy Krakowa.
km 12+736 –wezel drogowy pólnocnej obwodnicy Krakowa na drodze powiatowej 
2156K. Trasa obwodnicy bedzie przebiegac tunelem. Lacznice beda wyprowadzone 
przed obiektem w kierunku projektowanych skrzyzowan w        rond turbinowych 
nad tunelem.

drogi serwisowe

Zaprojektowano prowadzenie obustronnych dróg serwisowych o szerokosci 6-7 m. 
Drogi serwisowe beda sluzyly obsludze terenu przylegle         odnicy. 

projektowane obiekty mostowe w ciagach dróg serwisowych
km 1+055 – (MD 01a) most nad potokiem Sudol o dlugosci ok. 25 m.
km 1+090 - (MD 01b)  most nad potokiem Sudol o dlugosci ok. 25 m. 
km 4+230 – (MZ 07a) most nad potokiem Garliczka o dlugosci ok. 25 m.
km 5+659 – (MZ 10a) most nad rzeka Bibiczanka o szerokosci pomostu 10,70 m, o 
dlugosci ok. 34 m.
km 5+659 – (MZ 10b) most nad rzeka Bibiczanka o szerokosci pomost  10,70 m, o 
dlugosci ok. 34 m.

W zwiazku z realizacja planowanej inwestycji wg trasy          I konieczna bedzie 
przebudowa sieci energetycznych WN, SN i nn. Planowana budowa pólnocnej obwodnicy 
Krakowa bedzie wymagala:

- przebudowy kolidujacych napowietrznych linii 110 kV;
Linia 110 kV (istniejaca): 
a) Krzeszowice – Lubocza, Zabierzów – Pradnik
b) Krzeszowice – Lubocza, Pradnik – Górka
c) Pradnik – Górka, Górka – Politechnika
d) Krzeszowice – Lubocza, Górka – Politechnika

- przebudowy kolidujacych linii kablowych SN i nn;
- przebudowy kolidujacych napowietrznych linii SN i nn.

Wszystkie kolidujace linie kablowe i napowietrzne, nalezy przebudowac poza obszar 
kolizji.
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2.2.3. Warunki  techniczne uzbroj enia terenu i pr zebudo y sieci 
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inzynierskimi

Sieci elektryczne

War iant I



Raport o oddzialywaniu na srodowisko

Kraków, 2012r

Stan projektowany

.
19

a) linie kablowe 15 kV
Wszystkie kolidujace linie kablowe 15 kV, nalezy przebudowac poza obszar kolizji. 
Do przebudowy nalezy stosowac odpowiednio dobrany rodzaj kabla oraz wlasciwy 
osprzet. Szczególowe dane beda przedstawione na etapie projektu budowlanego.

b) linie napowietrzne 15 kV
Wszystkie kolidujace linie napowietrzne 15 kV, nalezy przebudowac poza obszar 
kolizji. Do przebudowy nalezy stosowac slupy zelbetowe oraz wlasciwie dobrane 
przewody.
Szczególowe dane beda przedstawione na etapie projektu budowlanego.

c) linie napowietrzne 110 kV
Z projektowanym ukladem drogowym koliduja napowietrzne linie 110 kV.  
Przewidziano budowe nowych odcinków w miejscach bezkolizyjnych z 
zastosowaniem nowych slupów kratowych i przewodów oraz kabli 110 kV. 

   Linie napowietrzne 110  kV projektuje sie jako wielotorowe.
Do budowy linii kablowych nalezy stosowac kable o izolacji roboczej z 
polietylenu usieciowanego, z zylami roboczymi i powrotnymi miedzianymi o 
przekrojach nie mniejszych niz odpowiednio 630 i 95 mm2, z uszczelnieniem 
wzdluznym i promieniowym.
Kable powinny spelniac wymagania normy lEC 60840.
Kable ukladac w wykopie, który zostanie wypelniony wstepnie         betonitu 
o grubosci min. 20 cm i zasypany warstwa betonitu o grubosci min. 20 cm oraz 
osloniety od góry warstwa plyt betonowych i folia tasmowa ostrzegawcza. 
Przepusty kablowe nalezy wypelniac bentonitem.
Kable i glowice kablowe nalezy chronic ogranicznikami        c. Liczniki z
dzialan ograniczników nalezy przepiac i zamontowac w dolnej czesci slupa. Dla 
slupów zlokalizowanych poza terenem stacji, liczniki nalezy zamontowac na 
wysokosci nie mniejszej niz 5 m nad poziomem terenu.

d) linie kablowe nn
Wszystkie kolidujace linie kablowe nn, nalezy przebudowac poza obszar kolizji. Do 
przebudowy nalezy stosowac odpowiednio dobrany rodzaj       oraz wlasciwy 
osprzet. Szczególowe dane beda przedstawione na etapie projektu budowlanego.

e) linie napowietrzne nn
Wszystkie kolidujace linie napowietrzne nn, nalezy przebudowac poza obszar kolizji. 
Do przebudowy nalezy stosowac slupy zelbetowe oraz wlasciwie dobrane przewody.

Orientacyjna lokalizacja istniejacych i projektowanych trasy linii kablowych i 
napowietrznych pokazana zostala na planie sytuacyjnym – Rys 3/1.

W zwiazku z realizacja planowanej inwestycji wg trasy          III konieczna bedzie 
przebudowa sieci energetycznych WN, SN i nn. Planowana budowa pólnocnej obwodnicy 
Krakowa bedzie wymagala:

- przebudowy kolidujacych napowietrznych linii 110 kV  ;
- przebudowy kolidujacych linii kablowych SN i nn;

−

−
−

−

War iant I I I



Raport o oddzialywaniu na srodowisko

Kraków, 2012r

Stan projektowany

.
20

- przebudowy kolidujacych napowietrznych linii SN i nn.
Wszystkie kolidujace linie kablowe i napowietrzne, nalezy przebudowac poza obszar 

kolizji.

a) linie kablowe 15 kV
Wszystkie kolidujace linie kablowe 15 kV, nalezy przebudowac poza obszar kolizji. 
Do przebudowy nalezy stosowac odpowiednio dobrany rodzaj kabla oraz wlasciwy 
osprzet. Szczególowe dane beda przedstawione na etapie projektu budowlanego.

b) linie napowietrzne 15 kV
Wszystkie kolidujace linie napowietrzne 15 kV, nalezy             poza obszar 
kolizji. Do przebudowy nalezy stosowac slupy zelbetowe oraz wlasciwie dobrane 
przewody.
Szczególowe dane beda przedstawione na etapie projektu budowlanego.

c) linie napowietrzne 110 kV
Z projektowanym ukladem drogowym koliduja napowietrzne linie 110 kV.  
Przewidziano budowe nowych odcinków w miejscach bezkolizyjnych z 
zastosowaniem nowych slupów kratowych i przewodów oraz kabli 110 kV (opis tak 
jak dla wariantu I);

d) linie kablowe nn
Wszystkie kolidujace linie kablowe nn, nalezy przebudowac poza obszar kolizji. Do 
przebudowy nalezy stosowac odpowiednio dobrany rodzaj       oraz wlasciwy 
osprzet. Szczególowe dane beda przedstawione na etapie projektu budowlanego.

e)linie napowietrzne nn
Wszystkie kolidujace linie napowietrzne nn, nalezy przebudowac poza obszar kolizji. 
Do przebudowy nalezy stosowac slupy zelbetowe oraz wlasciwie dobrane przewody.

Orientacyjna lokalizacja istniejacych i projektowanych trasy linii kablowych i 
napowietrznych pokazana zostala na planie sytuacyjnym – Rys 3/2.

W zwiazku z realizacja planowanej inwestycji wg rozpatrywanych wariantów konieczna 
bedzie budowa oswietlenia ulicznego w zakresie ukladu           pólnocnej obwodnicy 
Krakowa. Swoim zakresem obejmuje:

budowe oswietlenia ulicznego,
szafy oswietlenia ulicznego.

Projektowane oswietlenie spelniac bedzie wymogi norm oraz zalecen Polskiego
Komitetu Oswietleniowego w zakresie równomiernosci luminancji oraz natezenia 
oswietlenia, w zakresie oswietlenia poboczy i chodników oraz ograniczenia olsnienia.

Sieci wodociagowo-kanalizacyjne
W zwiazku z rozwiazaniami drogowymi zaprojektowano przebudowe kolidujacych  

sieci wodociagowych i kanalizacji zgodnie z informacja techniczna dla planowanej inwestycji 
wydana przez  MPWiK w Krakowie oraz  wstepnymi warunkami odwodnienia i przebudowy 
sieci wydanymi przez Wójta Gminy Zielonki. 

Sieci oswietleniowe

−
−
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Projekt obejmuje równiez odwodnienie zaprojektowanych tuneli drogowych.

Przebudowa kolizyjnych odcinków istniejacej sieci wodociagowej 100 mm 200 
mm zrealizowana zostanie poprzez wykonanie nowych odcinków sieci wraz z zalozeniem rur 
oslonowych na skrzyzowaniach z projektowana droga.

Przebudowa kolizyjnych odcinków kanalizacji cisnieniowej 100 mm 400 mm 
zrealizowana zostanie poprzez wykonanie nowych odcinków sieci wraz z zalozeniem rur 
oslonowych na skrzyzowaniach z projektowana droga. Przebudowa kanalów grawitacyjnych 
kolidujacych wysokosciowo z projektowana droga  przewidziano przez przepompowanie. 

Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowano glównie rowami z odprowadzeniem 
do cieków wodnych. Opis odwodnienia zamieszczono w rozdz. 2.4.

Zaplanowano równiez odwodnienie tuneli drogowych. Zaprojektowano ulozenie 
kanalów odwadniajacych w dnie tunelu. Odprowadzenie wód z tunelu przez przepompowanie 
i odprowadzenie kanalami tlocznymi i grawitacyjnymi  do cieków wodnych.

Srednice kanalów zostaly przeliczone z uwzglednieniem        wód z odcinków drogi  
przebiegajacych w wykopach przed zjazdem do tuneli. 

Przed odprowadzeniem kanalizacji do cieków wodnych scieki z okresowego 
oczyszczania jezdni, poprowadzone w tunelach, zostana oczyszczone w osadnikach i 
separatorach.

Siec gazowa

W rejonie projektowanej pólnocnej  obwodnicy  zlokalizowane sa nastepujace sieci gazowe:
siec wysokiego cisnienia - gazociag wysokiego cisnienia DN 500  CN 6,3 MPa relacji 
Sledziejowice Zederman krzyzujacy sie w kilku miejscach z projektowana obwodnica      
sieci sredniego cisnienia:

Ø 350 stal w rejonie ulicy Lokietka  oraz w rejonie projektowanych rozjazdów 
projektowanej ulicy Wolbromskiej
Ø 100 stal w rejonie  w rejonie ulicy Dlugopolskiej w Zielonkach,

Ø  63 PE w rejonie ulicy Dozynkowej w Krakowie

Ø 160  PE gazociag zasilajacy Wegrzce

Ø  50  PE  przy drodze do Batowic

Ø  200 stal  w rejonie wiaduktu kolejowego nad ulica Morcinka
sieci niskiego cisnienia:

Ø 100 stal   na terenie  Wegrzc

Ø 100 stal   na terenie  Dziekanowic

W rejonie projektowanej  pólnocnej  obwodnicy wariant     zlokalizowane sa 
nastepujace sieci gazowe:

siec wysokiego cisnienia - gazociag wysokiego cisnienia DN 500 CN 6,3 MPa relacji 
Sledziejowice Zederman krzyzujacy sie w kilku miejscach z projektowana obwodnica      

φ ÷ φ

φ ÷ φ
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sieci sredniego cisnienia:

Ø 350 stal w rejonie ulicy Lokietka oraz w rejonie projektowanych rozjazdów 
projektowanej ulicy Wolbromskiej
Ø   80 w Trojanowicach przy drodze do Skaly,
Ø  50 PE w  Trojanowicach

Ø  50 PE przy drodze do Garlicy Murowanej

Ø  50 PE na terenie przysiólka Czekaj - Bolen

Ø 110  PE relacji Dziekanowice - Bosutów
Ø  100 stal  przy rondzie w Dziekanowicach

Ø  50 PE  przy drodze do Batowic

Ø  200 stal  w rejonie wiaduktu kolejowego nad ulica Morcinka

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
W zwiazku z przewidywana budowa projektowanej obwodnicy Krakowa wraz                         

z drogami dojazdowymi przewiduje sie przebudowe kolidujacych sieci gazowych wysokiego, 
sredniego  i niskiego cisnienia  z uwzglednieniem warunków technicznych okreslonymi przez 
Operatora Gazociagów Przesylowych GAZ-SYSTEM Oddzial w Tarnowie oraz Karpacka 
Spólke Gazownictwa  Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie. 

Przebudowa kolizyjnych odcinków istniejacej sieci gazowej zrealizowana zostanie  
poprzez wykonanie nowych odcinków sieci. 

Przebudowywane gazociagi zaprojektowane beda zgodnie Rozporzadzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055).

Przebudowywane odcinki gazociagu wysokiego cisnienia DN 500 wykonywane  beda w 
I klasie lokalizacji na maksymalne cisnienie robocze MOP 6,0 MPa.

Zgodnie z Dz. U. Nr 97/2001 strefa kontrolowana przebudowywanych odcinków 
gazociagów wysokiego cisnienia wynosi dla gazociagu DN 500 - 8m, w której linia srodkowa 
pokrywa sie z osia gazociagu (po 4 m z kazdej strony). W strefie kontrolowanej operator sieci 
gazowej powinien sprawdzac wszelkie dzialania, które moglyby spowodowac uszkodzenie 
gazociagu.

Przebudowywane odcinki gazociagu wysokiego cisnienia DN 500 CN 6,3 MPa    
wykonane zostana z  rur stalowych ze stali L 360 wg PN – EN – 10208 – 2 + AC:1999 wraz z 
izolacja polietylenowa trójwarstwowa wykonana fabrycznie.

Wykonanie gazociagu w I klasie polaczen spawanych. Badanie wszystkich polaczen 
spawanych metodami  nieniszczacymi.

Na projektowanych odcinkach gazociagu wysokiego cisnienia przewiduje sie montaz 
rur stalowych oslonowych na skrzyzowaniach z projektowana droga oraz torami  kolejowymi. 
w przypadku przyjecia wariantu przebudowy gazociagu zgodnie z warunkami okreslonymi 
przez Gaz System konieczne bedzie wykonanie przekroczenia istniejacej linii kolejowej, 
którego realizacje  przewiduje sie  przewiertem kierunkowym, zgodnie z rozwiazaniami 
podanymi na planie sytuacyjnym.

Skrzyzowania gazociagu z droga oraz linia kolejowa nalezy wykonac zgodnie z 
zapisami zawartymi w  Standardzie Technicznym OGD Gaz System S.A.

Po zrealizowaniu nowych odcinków gazociagów przewiduje sie wykonanie 
pneumatycznej próby szczelnosci i wytrzymalosci gazociagu po jego zmontowaniu zgodnie z 
Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055.

Trasy przebudowywanych odcinków gazociagu powinny byc        oznaczone w 
terenie slupkami znacznikowymi.

•
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W trakcie budowy nalezy uwzglednic czasowe wydzielenie pasów montazowych 
umozliwiajacych transport i  skladowanie rur.

Orientacyjna lokalizacja planowanych sieci gazowych pokazana zostala na planie 
sytuacyjnym – Rys 4/1-4.

Siec teletechniczna
Przedmiotem koncepcji projektowej jest przebudowa kolidujacej sieci te              

TPSA oraz PKP „Telekomunikacja Kolejowa sp. z o.o. Zaklad Telekomunikacji w Krakowie 
/kanalizacja kablowa oraz linia napowietrzna sieci rozdzielczej/ oraz kable teletechniczne 
swiatlowodowe, TKD, kable magistralne i rozdzielcze które koliduja z planowana budowa  
pólnocnej obwodnicy Krakowa.

Projektowana droga pólnocna obwodnica Krakowa wedlug wariantu I i wariantu III 
przebiega glównie przez pola uprawne, laki i nieuzytki. 

Wariant ten wykorzystuje rezerwowany od wielu lat korytarz dla prowadzenia 
obwodnicy pólnocnej Krakowa. Korytarz ten przebiega w     ielkiej odleglosci od granicy 
miasta Krakowa. Czesciowo przechodzi przez tereny miasta Krakowa, czesciowo przez 
gmine Zielonki.

Wieksze tereny zadrzewione wystepuja tylko w poczatkowym odcinku trasy w rejonie 
starego fortu w Toniach oraz w dolinach rzek. W rejonie Pasternika trasa projektowanej drogi 
przebiega przez pola uprawne, laki i nieuzytki, z pojedyncza zabudowa mieszka    i starym 
fortem. W obrebie Doliny Pradnika planowana obwodnica           przez najwiekszy obszar 
zabudowany w gminie Zielonki oraz laki, plac sportowy, plac zabaw i nieuzytki. Dalej w 
rejonie Witkowic prowadzi przez pola uprawne, laki i nieuzytki z pojedyncza zabudowa 
mieszkalna (Bibice). Wkraczajac w doline Sudolskiego Potoku (S. Dominikanski –
Rozrywka) przecina zadrzewione nieuzytki i pola uprawne, a w Mistrzejowicach pola 
uprawne, laki i nieuzytki z pojedyncza zabudowa mieszkalna i przemyslowa (Dzie         i 
Batowice). Koncowy odcinek projektowanej trasy przecho    przez doline Dlubni, która w 
tym miejscu tworza laki, ogródki dzialkowe i nieuzytki. Projektowana trasa koliduje z 
pojedyncza zabudowa w Zielonkach, Dziekanowicach i Batowicach.

Zachodni odcinek trasy, czesc obwodnicy pomiedzy ul. Jurajska a planowana                       
ul. Wolbromska biegnie po granicy Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, natomiast 
odcinek pomiedzy miejscowosciami Zielonki i Wegrzce oraz w rejonie Dziekanowic i 
Batowic w otulinie Dlubnianskiego Parku Krajobrazowego (Rys. 1).

Budynki do wyburzenia
Projektowany przebieg pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu I powoduje 

koniecznosc wyburzen obiektów mieszkalnych oraz gospodarczych, tj.:
15 budynków mieszkalnych, 
22 budynków gospodarczych, 
15 szklarni czasowych oraz 45 altanek na terenach ogrodów dzial       w 
rejonie ul. Morcinka. 

2.3. Wykor zystanie i  zagospodarowanie istniej acego terenu

War iant I
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Trasa projektowanej obwodnicy wg wariantu III znajduje sie w granicach 
administracyjnych Krakowa oraz gmin Zielonki i Michalowice. Poczatkowy odcinek trasy 
pokrywa sie z przebiegiem obwodnicy wg wariantu I i zlokalizowany jest na granicy gminy 
Wielka Wies i miasta Krakowa (projektowany wezel Modlnica).

Projektowana trasa pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu III przebiega glównie 
tak jak wg wariantu I przez pola uprawne, laki i nieuzytki. Wieksze tereny zadrzewione 
wystepuje tylko w dolinach rzek w rejonie miejscowosci Bibice i Lasu Mlodziejowskiego w 
miejscowosci Bolen. W poczatkowym odcinku przebiegu drogi wg wariantu III   rejonie 
Pasternika trasa przebiega przez pola uprawne, laki i  ieuzytki, z pojedyncza zabudowa 
mieszkalna. W obrebie Doliny Pradnika droga prowadzi przez obszar zabudowany rejonu 
Zielonki – Podskale oraz laki i nieuzytki. Dalej przez pola uprawne, lak  i nieuzytki z 
pojedyncza zabudowa mieszkalna w miejscowosciach Bibice, Bolen i Bosutów. Nastepnie 
przechodzi równiez przez tereny pól uprawnych, laki i         i z pojedyncza zabudowa 
mieszkalna i przemyslowa w miejscowosciach Dziekanowice i Batowice. Koncowy odcinek 
projektowanej trasy przechodzi przez doline Dlubni, która w tym miejscu tworza laki, ogródki 
dzialkowe i nieuzytki. Projektowana trasa koliduje z p    yncza zabudowa w Zielonkach, 
Dziekanowicach i Batowicach.

Prawie caly zachodni odcinek projektowanej trasy wg wariantu III (okolo 800 m                    
od poczatku do DK nr 7, z wyjatkiem rejonu Podskala) znajduje sie w obrebie granic Parku 
Krajobrazowego Dolinek Krakowskich, natomiast odcinek od Bosutowa do Dziekanowic w 
granicach Dlubnianskiego Parku Krajobrazowego. 

Przy czym wariant I przebiega glównie po starej rezerw   terenowej, ale w sasiedztwie 
terenu duzo bardziej zasiedlonego niz w wariancie III.

Budynki do wyburzenia
Projektowany przebieg pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu III powoduje 

koniecznosc wyburzen obiektów mieszkalnych oraz gospodarczych, tj.:
5 budynków mieszkalnych istniejacych;
6 budynków gospodarczych;
42 altany dzialkowe;
15 szklarni czasowych (foliowych);
3 szklarnie (stale, szklane).

Dla dwóch budynków mieszkalnych  i jednego gospodarczego - znajdujacych sie tuz za 
granica projektowanego pasa istnieje duze prawdopodobienstwo potrzeby wykupu lub 
odszkodowania z uwagi na rejon budowanego tunelu.

Na obszarze, przez który przebiega trasa projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa 
wg wariantu I i wariantu III przewazaja gatunki drzew  isciastych takich jak: brzoza  
brodawkowata,  olsza  czarna, lipa drobnolistna,  kasztanowiec  bialy,  klon  pospolity,  
wierzba  biala,  wierzba  iwa,  topola (rózne gatunki), robinia akacjowa oraz krzewy np. bez 
czarny, glóg  jednoszyjkowy, deren swidwa.

Trasa ta rozpoczyna sie od drogi nr  94 i biegnie przez  pola  uprawne, przy których 
rosna  pojedyncze  drzewa  oraz  niewielki grupy drzew i krzewów. W sasiedztwie  potoku  

War iant I I I
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Sudol i ul. Lokietka rosnie duza grupa drzew gdzie gatunkami  dominujacymi  sa: olsze,  
glogi,  wierzby,  klony  i  brzozy.  Na odcinku poprzez ul. Jurajska, Szafirowa, skrzyzowaniu 
ul.  Na  Zielonki z ul. Waliszewskiego  oraz  drogi  na  Pekowice teren przeznaczony pod 
inwestycje porastaja pojedyncze drzewa rosnace pomiedzy polami uprawnymi oraz grupy 
drzew i krzewów takich jak: brzozy, wierzby, topole, kasztanowce.  

Na odcinku przecinajacym ul. Staropolska, ul. Krakowskie Przedmiescie w  Zielonkach,  
potok  Pradnik  Bialy  oraz  ul.  Bankowa  trasa  ta     gnie  czesciowo  przez  pola  uprawne  
z  niewielkimi  grupami  drzew  i  krzewów.  Nastepnie przechodzi  przez  tereny znajdujace  
sie w bliskim sasiedztwie zabudowan mieszkalnych z nasadzeniami uporzadkowanymi, 
zarówno gatunków ozdobnych jak i drzew i krzewów owocowych. Na odcinku od                     
ul. Do Cegielni, ul. Dozynkowej, poprzez potok Bibiczanka, ul. Parkowej az  do                          
ul. Warszawskiej  (E77) przebiega  przez  pola  uprawne  ze  skupieniami  drzew  i  krzewów,  
porastajacych  niektóre nieuprawiane  pola  jak  i  rosnacych  wzdluz skarp  dzielacych  pola. 
Wystepuja  równiez pojedyncze drzewa przydrozne (wierzby, topole, robinie). Teren 
pomiedzy ul. Warszawska, droga na Wegrzce i droga do Bosutowa jest porosniety przez duze 
grupy drzew i krzewów. 

Odcinek przecinajacy droge  na  Dziekanowice,  Batowice,  to  tereny  pól  uprawnych,  
przy których  wystepuja  pojedyncze  drzewa  i  krzewy,  niewielkie  skupiska  zieleni  oraz  
drzewa  i krzewy  rosnace  w  sasiedztwie  gospodarstw  przydomowych.  Ostatni  fragment  
inwestycji biegnie  wzdluz  linii kolejowej  przy  ul.  Powstanców  w  Krakowie,  przecinajac  
jednoczesnie dwa rozwidlenia torów kolejowych z wierzbami, robiniami oraz krzewami 
róznych gatunków rosnacymi przy torowisku, az do ul. Gustawa Morcinka przez tereny 
ogródków dzialkowych.

W zwiazku z realizacja planowanej inwestycji konieczna bedzie wycinka drzew i 
krzewów znajdujacych sie w pasie drogowym. W zalaczniku nr 4 przedstawiono orientacyjna 
liczbe drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, która zostanie uszczególowiona na 
dalszym etapie projektowania.

Trasa ta rozpoczyna sie od drogi nr 94, przecina ul. Lokietka, w tym miejscu kieruje sie 
w strone pólnocna przecinajac potok Sudól i rosnace wzdluz jego koryta wierzby i olsze. 
Nastepnie prowadzi przez teren zalesiony (glogi, topole, olsze, lipy) do  przeciecia z              
ul. Ojcowska sa to pola uprawne z rosnacymi pojedynczy   drzewami (brzozy, olsze) oraz 
tereny rolnicze, z nieznaczna iloscia drzew i krzewów. Na wysokosci ul. Galicyjskiej,                    
ul. Na Blonie, przechodzi przez fragment zalesiony z gatunkami takimi jak: wierzba, glóg, 
topola. Nastepnie przecina rzeke Bialuche, wzdluz której  rosna:  wierzby,  olsze  i  krzewy  
róznych  gatunków. Dalej inwestycja biegnie przez pola uprawne z sladowa iloscia drzew, 
przecina droge na Trojanowice, ul. Trojanowicka, posesje  prywatne  z  drzewami  ozdobnymi  
oraz  gatunkami owocowymi, az do Garlicy Murowanej. Nastepnie przebiega przez pola 
uprawne przecinajac gospodarstwa przydomowe z charakterystyczna dla nich roslinnoscia.  
Na odcinku pomiedzy potokiem Garliczka i Bibiczanka  zielen  istniejaca  to  drzewa  rosnace  
wzdluz  ich  dolin (wierzby, olsze, topole), a takze pola uprawne z pojedynczymi drzewami az 
do ul. Lipowej. Nastepnie biegnie równolegle do ul. Sportowej przy gospodarstwach  
domowych, przez tereny rolnicze oraz obszary zakrzewione i grupy drzew, gdzie 
dominujacymi gatunkami sa robinie biale, olsze czarne      wierzby. Na odcinku od                    
ul.  Krakowskiej  (E77), poprzez droge  na  Bosutów,  droge  na  Dziekanowice  az  do    drogi  
na  Batowice  sa  to  pola  uprawne  z niewielkimi grupami drzew i krzewów oraz tereny rolne 
z gospodarstwami ogrodniczymi. 

Ostatni fragment inwestycji biegnie wzdluz linii kolejowej przy ul. Powstanców w 
Krakowie, przecinajac jednoczesnie dwa rozwidlenia torów kolejowych z wierzbami,  

War iant I I I
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robiniami oraz krzewami róznych  gatunków rosnacymi przy torowisku, az do ul. Gustawa 
Morcinka przez tereny ogródków dzialkowych.

W zwiazku z realizacja planowanej inwestycji konieczna bedzie wycinka drzew i 
krzewów znajdujacych sie w pasie drogowym. 

Odwodnienie planowanej obwodnicy zostanie dostosowane    naturalnych warunków 
terenowych oraz sposobu jej poprowadzenia: nasypy, tunele, przeprawy mostowe i przepusty, 
estakady, wiadukty, wezly drogowe. Zaklada sie, ze w rejonach niewymagajacych 
szczególnej ochrony splywy opadowe beda wprowadzane do nieszczelnych rowów 
przydroznych, poprowadzonych w wykopach. Z dotychczasowych, licznych badan i 
ekspertyz wynika, ze jest to rozwiazanie w sposób zadowalajacy chroniace grunt i wody 
przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi oraz zmniejszajace koszty utrzymania dróg [17]. 
Obecnie przewazaja opinie, ze dlugie ciagi kanalizacji deszczowej, w tym odwadniajace 
drogi, obnizaja poziom wód gruntowych, zmieniaja stosunki wodne w siedliskach roslin i 
zwierzat oraz przyczyniaja sie do zwiekszenia fali powodziowej. Ponadto zrzuty punktowe, 
pomimo zastosowania osadników i separatorów substancji ropopochodnych, czesciej niz 
rozproszone systemy odprowadzania scieków powoduja wzrost zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych. W zwiazku z tym wszedzie tam, gdzie         na to sposób 
poprowadzenia drogi i nie przewiduje sie wystapienia podtopien oraz zanieczyszczenia 
uzytkowych poziomów wodonosnych preferuje sie odprowadzanie wód opadowych do nie 
szczelnych rowów trawiastych.

W przypadku obydwu wariantów przewiduje sie, ze podstawowym sposobem 
podczyszczania scieków opadowych z obwodnicy beda procesy fizyczno-chemiczne i 
biologiczne zachodzace w rowach trawiastych otoczonych strefami buforowymi porosnietymi 
roslinnoscia niska i srednia. 

Rowy przydrozne nalezy traktowac jako urzadzenia oczyszczajace splywy z dróg i 
dlatego powinny byc oczyszczane i konserwowane przynajmniej raz w roku. Osady 
gromadzace sie w rowach moga zawierac substancje szkodliwe dla srodowiska i dlatego 
powinny byc wywozone na skladowiska odpadów niebezpiecznych.

Z niektórych odcinków drogi (luki pionowe), których parametry wymagaja nachylenia 
jezdni w kierunku pasa dzielacego, wody opadowe beda kierowane do kanalizacji deszczowej 
przez betonowe korytka (scieki) przykraweznikowe. Skanalizowana zostanie równiez 
wiekszosc obiektów inzynierskich. Przewiduje sie, ze scieki opadowe, odplywajace poprzez
wpusty uliczne, bedzie zbierala kanalizacja deszczowa   róznego typu studzienkami.                   
W przypadku nieduzych zlewni, rozwiazaniem, które z re     zapewnia dobre usuwanie 
zawiesiny ze scieków opadowych sa studzienki rewizyjne lub wpustowe, pelniace 
równoczesnie role osadników. Planowana obwodnica Krakowa (obydwa warianty) zostanie 
poprowadzona przez tereny, w których dominuja grunty o malej wodoprzepuszczalnosci. 
Dlatego zaproponowano zastosowanie odpowiednich rozwiazan opózniajacych nagly odplyw 
z intensywnych deszczów lub roztopów a takze umozliwiajacych retencjonowanie i regulacje 
odplywu wód deszczowych. Koncepcja odwodnienia zaklada, ze przewazajaca czesc 
obwodnicy (tab. 2.4/1) zostanie wyposazona w urzadzenia opózniajace odplyw wód 
opadowych. Przewiduje sie, ze beda to glównie, usytuowane w pasie drogowym, poszerzone 
rowy oraz zbiorniki (stawy) regulujace odplyw wód opad    h. Jedynie w rejonie Batowic 
zaproponowano podziemny zbiornik retencyjny. W materialach uzupelniajacych Koncepcje 
programowo-przestrzenna przedstawiono graficznie zlewnie czastkowe oraz podano 
obliczenia hydrauliczne (dla deszczów ulewnych o odplywie jednostkowym 132 l/s z ha). 

2.4. Odwodnienie i podstawowe metody podczyszczania scieków 
opadowych z pólnocnej  obwodnicy K rakowa
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Obliczenia te posluzyly do okreslenia lokalizacji i pojemnosci planowanych urzadzen 
opózniajacych odplyw wód deszczowych.

Wody opadowe i roztopowe, ujete w szczelne uklady kanalizacyjne, ze zlewni o 
powierzchni wiekszej niz 0,1 ha, przed wprowadzeniem d  wód powierzchniowych lub do 
ziemi powinny byc oczyszczane, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 
lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu scieków do wód 
lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla srodowiska wodnego -                        
Dz. U. Nr 137, poz. 984, par. 19.1, p.1. Biorac pod uwage wyniki pomiarów zanieczyszczen 
w wodach opadowych [18] przewiduje sie, ze w rejonie wylotów zostana zainstalowane z 
reguly tylko osadniki zawiesin. Dotychczasowe rozpoznanie oparte na duzym zbiorze danych 
analitycznych (1403 pomiary) wykazalo, ze zawartosc substancji ropopochodnych w sciekach 
opadowych i roztopowych z dróg nigdzie nie byla wyzsza od wartosci dopuszczalnych – 15 
mg/l. Wiekszosc pomiarów (79%) nie przekraczala granicy oznaczalnosci weglowodorów 
ropopochodnych. Pozostale wyniki (21%) swiadczyly równiez o nieznacznym 
zanieczyszczeniu scieków opadowych weglowodanami ropop   odnymi [18]. W zwiazku z 
tym uznano, ze splywy opadowe nie beda wymagaly oczyszczania w separatorach, tym 
bardziej, ze sa to urzadzenia technologicznie przystosowane do usuwania weglowodorów 
ropopochodnych ze scieków, które zwieraja wyzsze stezenia tych zanieczyszczen. Gdyby w 
trakcie eksploatacji pólnocnej obwodnicy Krakowa stwierdzono, ze splywy opadowe 
zawieraja duzo weglowodorów ropopochodnych, to nie widzi sie przeszkód technicznych do 
zainstalowania separatorów lub zastosowania innych met   usuwania zanieczyszczen 
ropopochodnych.

Obliczenia oparte na modelu prognozy ruchu pojazdów wykonane zgodnie z norma PN-
S-02204* wskazuja, ze ujete w szczelne systemy kanalizacyjne splywy opadowe z omawianej 
w niniejszym „Raporcie ...” obwodnicy beda wymagaly usuwania zawiesin ogólnych. 
Stezenia prognozowane dla 2015 i 2030 r. (tab. 2.5.2/1-3) wskazuja, ze zainstalowane 
osadniki powinny eliminowac okolo 60% zawiesiny ogólnej. 

Niezaleznie od przyjetego do realizacji wariantu przebiegu obwodnicy Krakowa oraz 
projektowanych rozwiazan wezlów drogowych, tuneli, estakad, wiaduktów i mostów, splywy 
opadowe z tych obiektów bedzie zbierala kanalizacja deszczowa. Skanalizowane zostana 
równiez te odcinki drogi, z których scieki opadowe splywaja w kierunku pasa rozdzielajacego 
obydwie jezdnie. Przewiduje sie, ze splywy odprowadzane kanalizacja deszczowa beda 
podczyszczane w osadnikach odpowiednio dobranych do powierzchni zlewni czastkowych. 
Glówne zlewnie wód opadowych nalezy podzielic na mniejsze, co pozwoli na ograniczenie 
rozmiarów osadników oraz równomierne odprowadzanie oczyszczonych scieków opadowych 
z pasów drogowych. Oczyszczone wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostana przez 
umocnione wyloty betonowe do projektowanych rowów przy     ych lub bezposrednio do 
wód powierzchniowych. 

Projekt odwodnienia obwodnicy powinien uwzgledniac wytyczne z „Podrecznika 
dobrych praktyk ...” [17], który zaleca dostosowywanie urzadzen usuwajacych 
zanieczyszczenia komunikacyjne do rzeczywistych, a nie do potencjalnych i nie 
potwierdzonych wynikami badan, zagrozen. Niemniej zaleca sie, zeby scieki z prac 
porzadkowych w tunelach oraz splywy opadowe z jezdni poprowadzonych przez obszary 
uzytkowych poziomów wodonosnych (wariant III) byly oczyszczane w osadnikach 
zintegrowanych z separatorami substancji ropopochodnych. Separatory beda stanowily 
zabezpieczenie przed wyciekami paliw pochodzacych z kolizji drogowych i awaryjnych 
wycieków paliw lub innych substancji niebezpiecznych przewozonych autocysternami.

                                                  
* Polska Norma: PN-S-02204/1997 – Drogi samochodowe. Odwadnianie dróg.
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Rozwiazania projektowe powinny zapewnic prawidlowe odwodnienie obiektów 
inzynierskich oraz ochrone wód podziemnych i powierzchniowych. Odnosne zalecenia 
zostana omówione w dalszych rozdzialach „Raportu ...”, podczas oceny przewidywanych 
oddzialywan scieków opadowych z pólnocnej obwodnicy Krakowa na wody podziemne i 
powierzchniowe, z uwzglednieniem sytuacji awaryjnych i mozliwosci zminimalizowania ich 
prognozowanych oddzialywan na srodowisko gruntowo-wodne.

Planowany sposób odwodnienia pólnocnej obwodnicy Krakowa (wariant I) 
przedstawiono w tabeli 2.4/1.

1. ok. km 
0+916 -
1+945

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty

-

ok. km 0+916 -
1+347

planowany 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
zbiornika 
regulujacego 
przeplyw wody, a 
nastepnie do 
istniejacego rowu 
melioracyjnego 
zlokalizowanego w 
km 1+232.00

2. ok. km 
1+604 –
1+895

planowana 
kanalizacja 
deszczowa 
odprowadzajaca 
wode do 
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
km 1+895

ok. km 1+347-
2+026

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
zbiornika 
regulujacego 
przeplyw wody, a 
nastepnie do potoku 
Sudol od Modlnicy

3. ok. km 
1+895

planowane 
urzadzenie 
podczyszczajace 
wode, woda 
odprowadzona do 
planowanego rowu 
trawiastego

ok. km 1+611 
- 1+900

planowana 
kanalizacja 
deszczowa 
odprowadzajaca 
wode do 
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
km 1+900

Tabela 2.4/1. Planowane odwodnienie pólnocnej obwodnicy K rakowa
Sposób odwodnienia planowanej t rasy pólnocnej obwodnicy K rakowa wg wariantu I preferowanego do 

realizacji

Strona lewa (pólnocna drogi) Os drogi Strona prawa (poludniowa drogi)
L p. km Sposób 

odwodnienia
km Sposób 

odwodnienia
km Sposób 

odwodnienia
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4. 1-WS1 woda z obiektu  
odprowadzana do 
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
km 2+090

-

ok. km 1+900 planowane 
urzadzenie 
podczyszczajace 
wode, woda 
odprowadzona do 
planowanego 
przydroznego rowu 
trawiastego

5. ok. km 2+090 planowane 
urzadzenie 
podczyszczajace 
wode, woda 
odprowadzona do 
planowanego 
przydroznego rowu 
trawiastego

1-WS1 woda z obiektu  
odprowadzana do 
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
km 2+090

6. ok. km 
2+020 -
2+098

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
podczyszczona 
wode planowanego 
zbiornika 
regulujacego 
przeplyw wody, a 
nastepnie do 
potoku Sudol od 
Modlnicy

ok. km 2+090 planowane 
urzadzenie 
podczyszczajace 
wode, woda 
odprowadzona do 
planowanego 
przydroznego rowu 
trawiastego

7. ok. km 
2+162 -
3+165

planowana 
kanalizacja 
deszczowa, 
zlokalizowana w 
tunelu, 
odprowadzajaca 
wode z jezdni do 
istniejacego rowu 
przydroznego, 
zlokalizowanego w 
km 2+790, 
wykorzystujac 
urzadzenie 
podczyszczajace i 
przepompowujace 
wode  

ok. km 2+801 planowana 
kanalizacja 
deszczowa 
odprowadzajaca 
wode z 
planowanych 
kanalizacji 
deszczowych 
zlokalizowanych 
w tunelu do 
urzadzenia 
podczyszczajaceg
o i 
przepompowujace
go wode

ok. km 2+033 -
2+098

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
podczyszczona 
wode do 
planowanego 
zbiornika 
regulujacego 
przeplyw wody, a 
nastepnie do potoku 
Sudol od Modlnicy
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8. ok. km 
3+172 -
3+225

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
przepustu 
drogowego 
zlokalizowanego na 
planowanej 
lacznicy drogowej

ok. km 2+165 -
3+168

planowana 
kanalizacja 
deszczowa, 
zlokalizowana w 
tunelu, 
odprowadzajaca 
wode z jezdni do 
istniejacego rowu 
przydroznego, 
zlokalizowanego w 
km 2+790, 
wykorzystujac 
urzadzenie 
podczyszczajace i 
przepompowujace 
wode  

9. ok. km 
3+225 –
3+242

planowany przepust 
drogowy 
zlokalizowany na 
planowanej lacznicy 
drogowej

-

ok. km 3+174 -
3+478

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do planowego 
przepustu 
drogowego 
zlokalizowanego w 
km 3+478 - 3+520

10. ok. km 
3+242 -
3+285

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
przepustu 
drogowego 
zlokalizowanego na 
lacznicy drogowej

ok. km 3+478 -
3+520

planowany, 
przepust drogowy

11. ok. km 
3+285 –
3+302

planowany 
przepust drogowy 
zlokalizowany na 
planowanej 
lacznicy drogowej

ok. km 3+520 -
3+586

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanej 
kanalizacji 
deszczowej

km 3+600 planowany zbiornik 
na kanalizacji 
regulujacy 
przeplyw wody 
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12. ok. km 
3+300 -
3+555

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do planowanej 
kanalizacji 
deszczowej

ok. km 3+600 –
4+345

planowana 
kanalizacja 
deszczowa 
odprowadzajaca 
wode do 
planowanego 
zbiornika 
regulujacego 
przeplyw wody, a 
nastepnie do 
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
4+345.00

13. ok. km 
3+568 -
3+808

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanej 
kanalizacji 
deszczowej

ok. km 
3+568

planowana 
kanalizacja 
deszczowa 
odbierajaca wode 
z planowanych 
przydroznych 
rowów 
trawiastych

ok. km 3+600 
– 3+806

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanej 
kanalizacji 
deszczowej

14. ok. km 
3+815 -
4+700

planowana 
kanalizacja 
deszczowa, 
zlokalizowana w 
tunelu, 
odprowadzajaca 
podczyszczona 
wode z jezdni do 
rzeki Bialucha, 
zlokalizowanej w 
km 4+272, 
wykorzystujac 
urzadzenie 
podczyszczajace i 
przepompowujace 
wode  

ok. km 
3+808  

planowana 
kanalizacja 
deszczowa 
odbierajaca wode 
z planowanych 
przydroznych 
rowów 
trawiastych

ok. km 3+818 
– 4+700

planowana 
kanalizacja 
deszczowa, 
zlokalizowana w 
tunelu, 
odprowadzajaca 
wode z jezdni do 
rzeki Bialucha, 
wykorzystujac 
urzadzenie 
podczyszczajace i 
przepompowujace 
wode  
zlokalizowane w 
km 4+271

15. ok. km 
4+757 -
5+395

planowana 
kanalizacja 
deszczowa, 
zlokalizowana w 
korpusie 
drogowym, 
odprowadzajaca 
wode z jezdni do 
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
km 4+762

ok. km 
4+271

planowana 
kanalizacja
deszczowa 
odprowadzajaca 
wode z 
planowanych 
kanalizacji 
deszczowych 
zlokalizowanych 
w tunelu do 
urzadzenia 
podczyszczajaceg
o i 
przepompowujace
go wode  

ok. km 4+630 
- 5+355

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
zbiornika 
regulujacego 
przeplyw wody, a 
nastepnie do 
istniejacego rowu 
melioracyjnego 
zlokalizowanego w 
km 4+610.00
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16. ok. km 
4+762

planowane 
urzadzenie 
podczyszczajace 
wode, woda 
odprowadzona do 
planowanego 
przepustu 
drogowego 
zlokalizowanego w 
km 4+757 ok. km 

4+782
planowany 
przepust drogowy

w ok. km 
4+765

planowane 
urzadzenie 
podczyszczajace 
wode, woda 
odprowadzona do 
planowanego 
przepustu 
drogowego 
zlokalizowanego w 
km 4+757

17. ok. km 
4+757–
5+535

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do przepustu 
drogowego 
zlokalizowanego w 
km 4+757

w ok. km 
4+630 - 5+405

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
istniejacego rowu 
melioracyjnego 
zlokalizowanego w 
km 4+610

18. ok. km 
5+535 -
6+923

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
zbiornika 
regulujacego 
przeplyw wody, a 
nastepnie do 
potoku Bibiczanka

ok. km 
5+530

planowany 
przepust drogowy

w ok. km 
4+765

planowane 
urzadzenie 
podczyszczajace 
wode, woda 
odprowadzona do 
planowanego
przepustu 
drogowego 
zlokalizowanego w 
km 4+757

19. ok. km 
6+412 -
6+875

planowana 
kanalizacja 
deszczowa 
odprowadzajaca 
wode do 
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
km 6+875

- -

w ok. km 
4+757 –
5+395

planowana 
kanalizacja 
deszczowa, 
zlokalizowana w 
korpusie 
drogowym.  
odprowadzajaca 
wode do 
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
km 4+765

20. ok. km 
6+875

planowane 
urzadzenie 
podczyszczajace 
wode, woda 
odprowadzona do 
planowanego 
zbiornika 
regulujacego 
przeplyw wody 

w ok. km 
5+355- 6+920

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
zbiornika 
regulujacego 
przeplyw wody, a 
nastepnie do potoku 
Bibiczanka 
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21. 1-WS08 woda z obiektu 
odprowadzona do
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
km 6+6+875

- -

w ok. km 
6+415 - 6+878

planowana 
kanalizacja 
deszczowa 
odprowadzajaca 
wode do 
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
km  6+878

22. ok. km 
6+930 -
7+432

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
zbiornika 
regulujacego 
przeplyw wody, a 
nastepnie do 
potoku Bibiczanka

w ok. km 
6+878

planowane 
urzadzenie 
podczyszczajace 
wode, woda
odprowadzona do 
planowanego 
zbiornika 
regulujacego 
przeplyw wody 

23. ok. km 
7+060 -
7+515

planowana 
kanalizacja 
deszczowa 
zlokalizowana z 
korpusie 
drogowym oraz w 
tunelu, 
odprowadzajaca 
wode do 
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
km 7+060

1-WS08 woda z obiektu 
odprowadzana do 
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
km 6+878

24. ok. km 
7+060

planowane 
urzadzenie 
podczyszczajace 
wode, woda 
odprowadzona do 
planowanego 
przydroznego rowu 
trawiastego

w ok. km 
7+058

planowane 
urzadzenie 
podczyszczajace 
wode, woda 
odprowadzona do 
planowanego 
zbiornika 
regulujacego 
przeplyw wody 
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25. ok. km 
7+530 -
7+927

planowana 
kanalizacja 
deszczowa 
zlokalizowana w  
planowanym tunelu 
i korpusie 
drogowym, 
odprowadzajaca 
wode do 
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
km 7+915

ok. km 
7+926

planowany 
przepust drogowy

w ok. km 
7+070 –
7+515

planowana 
kanalizacja 
deszczowa, 
zlokalizowana w 
korpusie drogowym 
oraz w tunelu, 
odprowadzajaca 
wode z jezdni do 
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
km 7+058

26. ok. km 
7+915

planowane 
urzadzenie 
podczyszczajace 
wode, woda 
odprowadzona do 
planowanego 
przepustu 
drogowego 
zlokalizowanego w 
km 7+927

w ok. km  
7+525 –
7+927

planowana 
kanalizacja 
deszczowa, 
zlokalizowana w 
tunelu oraz w 
korpusie 
drogowym, 
odprowadzajaca 
wode z jezdni do 
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
km 7+918

27. ok. km 
7+927 –
8+145

planowana 
kanalizacja 
deszczowa 
odprowadzajaca 
wode do 
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
km 7+942

ok. km 7+918 planowane 
urzadzenie 
podczyszczajace 
wode, woda 
odprowadzona do 
planowanego 
przepustu 
drogowego 
zlokalizowanego w 
km 7+927.30

28. ok. km 
7+942

planowane 
urzadzenie 
podczyszczajace 
wode, woda 
odprowadzona do 
planowanego 
przepustu 
drogowego 
zlokalizowanego w 
km ok. 7+927

ok. km 7+927 
– 8+140

planowana 
kanalizacja 
deszczowa 
zlokalizowana w 
korpusie 
drogowym, 
odprowadzajaca 
wode z jezdni do 
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
km 7+942
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29. ok. km 
7+927 –
8+190

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
przepustu 
drogowego 
zlokalizowanego w 
km 7+927

ok. km 7+942 planowane 
urzadzenie 
podczyszczajace 
wode, woda 
odprowadzona do 
planowanego 
przepustu 
drogowego 
zlokalizowanego w 
km 7+927

30. ok. km 
  8+170 –
8+990

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
zbiornika 
regulujacego 
przeplyw wody , a 
nastepnie do cieku 
wodnego 
zlokalizowanego                
w km 9+000

ok. km 7+780 
– 7+975

planowany 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
zbiornika 
regulujacego 
przeplyw wody, a 
nastepnie do 
istniejacego cieku 
wodnego w dnie 
doliny w km 7+980

31. ok. km 
8+445 –
8+980

planowana 
kanalizacja 
deszczowa, 
zlokalizowana w 
korpusie 
drogowym 
odprowadzajaca 
wode do 
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
km 8+980

ok. km 7+980 
– 8+170

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
zbiornika 
regulujacego 
przeplyw wody, a 
nastepnie do 
istniejacego cieku 
wodnego w dnie 
doliny, 
zlokalizowanego w 
km 7+980

32. ok. km 
8+980

planowane 
urzadzenie 
podczyszczajace 
wode, woda 
odprowadzona do 
planowanego 
przydroznego rowu 
trawiastego

km 8+980 planowany 
przepust dla wód 
doplywu Sudolu 
Dominikanskiego

ok. km 8+175 
- 9+000

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
zbiornika 
regulujacego 
przeplyw wody, a 
nastepnie do 
planowanego 
przepustu 
drogowego 
zlokalizowanego w 
km 8+998
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33. ok. km 
8+990 –
9+480

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
przepustu 
drogowego 
zlokalizowanego w 
km 8+998

ok. km 9+010 
- 9+450

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
zbiornika 
regulujacego 
przeplyw wody, a 
nastepnie do 
planowanego 
przepustu 
drogowego 
zlokalizowanego w 
km 8+998

34. ok. km 
9+008 –
9+342

planowana 
kanalizacja 
deszczowa 
odprowadzajaca 
wode do 
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
km 9+315

km 9+213 planowany 
przepust dla wód 
Sudolu 
Dominikanskiego

ok. km 8+460 
- 8+985

planowana 
kanalizacja 
deszczowa 
zlokalizowana w 
korpusie 
drogowym, 
odprowadzajaca 
wode z jezdni do 
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
km 8+925.00

35. ok. km 
9+315

planowane 
urzadzenie 
podczyszczajace 
wode, woda 
odprowadzona do 
planowanego, 
przydroznego rowu 
trawiastego

ok. km 8+925 planowane 
urzadzenie 
podczyszczajace 
wode, woda 
odprowadzona do 
planowanego 
zbiornika 
regulujacego 
przeplyw wody 

36. ok. km 
9+190 –
9+480

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
zbiornika 
regulujacego 
przeplyw wody, a 
nastepnie do 
planowanego 
przepustu 
drogowego 
zlokalizowanego w 
km 8+998

km 10+763 planowana 
kanalizacja 
deszczowa 
odprowadzajaca 
wode do 
planowanego 
kolektora 
deszczowego

ok. km 9+000 
- 9+340

planowana 
kanalizacja 
deszczowa 
zlokalizowana w 
korpusie 
drogowym, 
odprowadzajaca 
wode z jezdni do 
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
km 9+315
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37. ok. km 
9+422 –
10+765

planowana 
kanalizacja 
deszczowa 
odprowadzajaca 
wode do 
planowanego 
kolektora 
deszczowego

km 11+275 planowany 
kolektor 
deszczowy

ok. km 9+315 planowane 
urzadzenie 
podczyszczajace 
wode, woda 
odprowadzona do 
planowanego, 
przydroznego rowu 
trawiastego

38. ok. km 
10+765 –
11+275

planowany kolektor 
deszczowy

39. ok. km 
10+840–
11+220

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
kolektora 
deszczowego

ok. km 9+010 
- 9+450

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do cieku 
wodnego 
zlokalizowanego w 
km 9+000

40. ok. km 
11+225

planowane 
urzadzenie 
podczyszczajace 
wode, woda 
odprowadzona do 
planowanego 
kolektora 
deszczowego

km 11+788 
-  12+ 475

planowany 
kolektor 
deszczowy

ok. km 9+425 
- 10+755

planowana 
kanalizacja 
deszczowa, 
zlokalizowana w 
tunelu i korpusie 
drogowym, 
odprowadzajaca 
wode do 
planowanego 
kolektora 
deszczowego

41. 1-WD17 woda z obiektu 
odprowadzona do 
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
km 11+225

ok. km 11+290 
- 11+770

planowany kolektor 
deszczowy 
odprowadzajacy 
podczyszczone 
wody opadowe z 
pasa drogowego do 
kolektora 
umieszczonego w 
osi planowanej 
inwestycji

42. ok. km 
11+565 -
11+645

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
zbiornika 
regulujacego 
przeplyw wody, a 
nastepnie do 
istniejacego rowu 
na terenie 
kolejowym 

ok. km 11+735 planowane 
urzadzenie 
podczyszczajace 
wode, woda 
odprowadzona do 
planowanego 
kolektora 
deszczowego
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43. ok. km 
11+700 -
12+175

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
przepustu 
drogowego 
zlokalizowanego na 
drodze bocznej

1-WD18 woda z obiektu 
odprowadzona do 
planowanego 
urzadzenia 
podczyszczajacego 
wode 
zlokalizowanego w 
km 11+735

44. ok. km 
12+175–
12+205

planowany przepust 
drogowy na drodze 
bocznej

ok. km 
11+310–
11+690

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
zbiornika 
regulujacego 
przeplyw wody, a 
nastepnie do rowu 
na terenie 
kolejowym

45. ok. km 
12+205 -
12+400

planowany, 
przydrozny  rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
przepustu 
drogowego 
zlokalizowanego na 
drodze bocznej

ok. km 11+790 
– 12+175

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
przepustu 
drogowego 
zlokalizowanego na 
drodze bocznej

46. ok. km 
12+400 –
12+458

planowany przepust 
drogowy 
zlokalizowany na 
drodze bocznej

ok. km 12+175 
– 12+200

planowany przepust 
drogowy na drodze 
bocznej

47. ok. km 
12+458-
12+548

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty 
odprowadzajacy 
wode do 
planowanego 
zbiornika 
regulujacego 
przeplyw wody, a 
nastepnie laczy sie 
z odwodnieniem 
planowanego wezla 
Nowohuckiego, 
które odprowadza 
wode do rzeki 
Dlubni

km 12+512 planowany 
przepust drogowy

ok. km 
12+200–
12+548

planowany, 
przydrozny rów 
trawiasty laczacy 
sie z odwodnieniem 
planowanego wezla 
Nowohuckiego, 
odprowadzajacy 
wode do rzeki 
Dlubni

48. ok. km 
12+475 -
12+548

planowany kolektor 
deszczowy

- -
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Planuje sie odwodnic drogi serwisowe za pomoca przydroznych rowów trawiastych oraz 
projektowanej kanalizacji deszczowej, które beda odprowadzac podczyszczona wode z jezdni 
do potoków lub innych istniejacych cieków wodnych. Tam gdzie drogi serwisowe przylegaja 
do glównego ciagu komunikacyjnego, planuje sie odwodnic je przy pomocy przydroznych 
rowów trawiastych lub kanalizacji deszczowej obslugujacych glówny ciag komunikacyjny 
obwodnicy. Obiekty mostowe, ze wzgledu na ich niewielka powierzchnie, planuje sie 
odwodnic za pomoca, przydroznych rowów trawiastych, do których woda doprowadzona 
zostanie przez systemy kanalizacji deszczowej obslugujace te obiekty. 

Wszystkie zaproponowane rozwiazania dla odwodnienia przedmiotowej inwestycji, 
stanowia ogólne rozwiazania projektowe, które na etapie projektu budowlanego moga byc 
nieznacznie zmienione i uszczególowione.

Prognoza ruchu opracowana zostala przez firme ALTRANS   Krakowa w 2009r. dla 
wyznaczonych horyzontów czasowych 2015 i 2030. Uwzgledniala ona zmiany w generacji 
ruchu, zarówno na obszarze Krakowa jak i w obszarze gmin Wielka Wies, Zielonki i 
Michalowice, wywolane zjawiskiem migracji mieszkanców    kowa poza miasto, wzrostem 
liczby ludnosci, wzrostem ruchliwosci mieszkanców oraz wzrostem wskaznika motoryzacji. 
Potoki ruchu na odcinkach pólnocnej obwodnicy Krakowa   wariancie I wyniosa roku 2030:             
w kierunku wschodnim 3488 – 3820 pojazdów umownych w godzinie szczytu 
popoludniowego oraz w kierunku zachodnim 3549 – 3768 pojazdów umownych w godzinie 
szczytu popoludniowego. W wariancie III potoki wyniosa odpowiednio w roku 2030 w 
kierunku wschodnim 3319 – 3584 pojazdów umownych w godzinie szczytu popoludniowego, 
a w kierunku zachodnim 3298 – 3757 pojazdów umownych w godzinie szczytu 
popoludniowego. Takie potoki ruchu uzasadniaja projektowanie docelowego rozwiazania 
pólnocnej obwodnicy Krakowa o przekroju trzypasowym w kazdym kierunku. 

Jak wynika z ponizszych tabel po wybudowaniu obwodnicy pólnocnej Krakowa 
zarówno wg wariantu I jak i wariantu III zmniejszy sie sredniodobowe natezenie ruchu na 
istniejacych drogach Krakowa, tj.: ul. Jasnogórskiej – Wolbromskiej, ul. Wolbromskiej -                       
29-go Listopada, ul. 29-go Listopada – Powstanców oraz ul. 29-go Listopada - Stella 
Sawickiego, ul. Okulickiego. 

Odwodnienie dróg serwisowych

2.5. Przewidywane wielkosci emisj i, wynikaj ace z 
funkcjonowania obiektu drogowego

2.5.1. Prognozowane natezenie r uchu poj azdów
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1. Jasnogórska - Wolbromska 0
2. Wolbromska - 29-go Listopada 0

3. 29-go Listopada - Powstanców 0

4. Powstanców - Ekspresowa S7 0

5.Ekspresowa S7 (1)* 26970

6.Ekspresowa S7 (2)** 26970

7. Jasnogórska 28120
8. Wolbromska 20490

9. 29-go Listopada 17420

10. Powstanców 10500

11. Jasnogórska - Wolbromska 62510

12.Wolbromska - 29-go Listopada 83270
13. 29-go Listopada - Stella Sawickiego 80110

14. Okulickiego 23950

* od strony pólnocnej z kierunku Warszawy ** od strony poludniowej od autostrady A4

1. Jasnogórska -
Wolbromska 0 0 0 0 0 0
2. Wolbromska - 29-go 
Listopada 0 0 0 0 0 0
3. 29-go Listopada -
Powstanców 0 0 0 0 0 0
4. Powstanców -
Ekspresowa S7 0 0 0 0 0 0

5.Ekspresowa S7 (1)* 2697 2373 108 162 54 2697

6.Ekspresowa S7 (2)** 2697 2373 108 162 54 2697

7. Jasnogórska 2812 2475 112 169 56 2812

8. Wolbromska 2049 1803 82 123 41 2049

9. 29-go Listopada 1742 1533 70 105 35 1742

10. Powstanców 1050 924 42 63 21 1050

11. Jasnogórska -
Wolbromska 6251 5501 250 375 125 6251
12.Wolbromska - 29-go 
Listopada 8327 7328 333 500 167 8327
13. 29-go Listopada -
Stella Sawickiego 8011 7050 320 481 160 8011

14. Okulickiego 2395 2108 96 144 48 2395
* od strony pólnocnej z kierunku Warszawy  ** od poludnia od autostrady A4

Tabela 2.5.1/1. Prognoza ruchu dla war iantu 0 bezinwestycyjnego w roku 2015

Rok 2015 w0 Sredniodobowe 
netezenie ruchu 

(poj./dob.)
Przecietne warunki ruchowe w ciagu doby

Odcinek pólnocnej obwodnicy K rakowa

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy K rakowa 
- I I I  obwodnica

Tabela 2.5.1/2. Struktura ruchu pojazdów dla war iantu 0 bezinwestycyjnego w roku 2015

Rok 2015 w0

Pojazdy 
umowne

Pojazdy osobowe 
(w tym 16% udzial 

samochodów. 
dostawczych)

Pojazdy ciezkie

SUMA
Godzina szczytu 
popoludniowego Samochody 

ciezarowe

Samochody 
ciezarowe z 
przyczepa

Autobusy
Odcinek pólnocnej 
obwodnicy K rakowa

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy K rakowa - I I I obwodnica



Raport o oddzialywaniu na srodowisko

Kraków, 2012r.
41

1. Jasnogórska - Wolbromska 48620
2. Wolbromska - 29-go Listopada 44210

3. 29-go Listopada - Powstanców 47530

4. Powstanców - Ekspresowa S7 49020

5.Ekspresowa S7 (1)* 26970

6.Ekspresowa S7 (2)** 55330

7. Jasnogórska 20030
8. Wolbromska 18450

9. 29-go Listopada 19630

10. Powstanców 13740

11. Jasnogórska - Wolbromska 48400

12.Wolbromska - 29-go Listopada 70090
13. 29-go Listopada - Stella Sawickiego 63720

14. Okulickiego 22050

* od strony pólnocnej z kierunku Warszawy

** od strony poludniowej od autostrady A4

Tabela 2.5.1/3. Prognoza ruchu dla war iantu I  w roku 2015

Rok 2015 w1 Sredniodobowe 
netezenie ruchu 

(poj./dob.)
Przecietne warunki ruchowe w ciagu doby

Odcinek pólnocnej obwodnicy K rakowa

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy K rakowa - I I I 
obwodnica



Raport o oddzialywaniu na srodowisko

Kraków, 2012r.
42

1. Jasnogórska -
Wolbromska 4862 4279 194 292 97 4862
2. Wolbromska - 29-go 
Listopada 4421 3890 177 265 88 4421
3. 29-go Listopada -
Powstanców 4753 4183 190 285 95 4753
4. Powstanców -
Ekspresowa S7 4902 4314 196 294 98 4902

5.Ekspresowa S7 (1)* 2697 2373 108 162 54 2697

6.Ekspresowa S7 (2)** 5533 4869 221 332 111 5533

7. Jasnogórska 2003 1763 80 120 40 2003

8. Wolbromska 1845 1624 74 111 37 1845
9. 29-go Listopada 1963 1727 79 118 39 1963

10. Powstanców 1374 1209 55 82 27 1374

11. Jasnogórska -
Wolbromska 4840 4259 194 290 97 4840
12.Wolbromska - 29-go 
Listopada 7009 6168 280 421 140 7009
13. 29-go Listopada -
Stella Sawickiego 6372 5607 255 382 127 6372

14. Okulickiego 2205 1940 88 132 44 2205

* od strony pólnocnej z kierunku Warszawy ** od strony poludniowej od autostrady A4

1. Jasnogórska - Wolbromska 42020

2. Wolbromska - 29-go Listopada 32830
3. 29-go Listopada - Powstanców 33480

4. Powstanców - Ekspresowa S7 39570

5.Ekspresowa S7 (1)* 26970

6.Ekspresowa S7 (2)** 48820

7. Jasnogórska 19430

8. Wolbromska 16940
9. 29-go Listopada 10020

10. Powstanców 13870

11. Jasnogórska - Wolbromska 52070

Tabela 2.5.1/4. Struktura ruchu pojazdów dla war iantu I w roku 2015

Pojazdy 
umowne

Pojazdy 
osobowe (w tym 

16% udzial 
samochodów. 
dostawczych)

Pojazdy ciezkie

SUMA
Godzina szczytu 
popoludniowego Samochody 

ciezarowe

Samochody 
ciezarowe z 
przyczepa

Autobusy
Odcinek pólnocnej 
obwodnicy K rakowa

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Tabela 2.5.1/5. Prognoza ruchu dla war iantu I I I  w roku 2015

Rok 2015 w3
Sredniodobowe 
netezenie ruchu 

(poj./dob.)

Przecietne warunki ruchowe w ciagu doby

Odcinek pólnocnej obwodnicy K rakowa

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy 
K rakowa - I I I obwodnica



Raport o oddzialywaniu na srodowisko

Kraków, 2012r.
43

12.Wolbromska - 29-go Listopada 76240

13. 29-go Listopada - Stella Sawickiego 68700

14. Okulickiego 22380

* od strony pólnocnej z kierunku Warszawy ** od strony poludniowej od autostrady A4

1. Jasnogórska - Wolbromska 4202 3698 168 252 84 4202
2. Wolbromska - 29-go 
Listopada 3283 2889 131 197 66 3283
3. 29-go Listopada -
Powstanców 3348 2946 134 201 67 3348
4. Powstanców - Ekspresowa 
S7 3957 3482 158 237 79 3957

5.Ekspresowa S7 (1)* 2697 2373 108 162 54 2697

6.Ekspresowa S7 (2)** 4882 4296 195 293 98 4882

7. Jasnogórska 1943 1710 78 117 39 1943

8. Wolbromska 1694 1491 68 102 34 1694
9. 29-go Listopada 1002 882 40 60 20 1002

10. Powstanców 1387 1221 55 83 28 1387

11. Jasnogórska -
Wolbromska 5207 4582 208 312 104 5207
12.Wolbromska - 29-go 
Listopada 7624 6709 305 457 152 7624
13. 29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 6870 6046 275 412 137 6870

14. Okulickiego 2238 1969 90 134 45 2238

* od strony pólnocnej z kierunku Warszawy

** od strony poludniowej od autostrady A4

Rok 2015 w3
Sredniodobowe 
netezenie ruchu 

(poj./dob.)

Przecietne warunki ruchowe w ciagu doby

Odcinek pólnocnej obwodnicy K rakowa

Tabela 2.5.1/6. Struktura ruchu pojazdów dla war iantu I I I w roku 2015

Rok 2015 w3

Pojazdy 
umowne

Pojazdy osobowe 
(w tym 16% 

udzial 
samochodów. 
dostawczych)

Pojazdy ciezkie

SUMA
Godzina szczytu 
popoludniowego Samochody 

ciezarowe

Samochody 
ciezarowe z 
przyczepa

Autobusy
Odcinek pólnocnej 

obwodnicy K rakowa

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy K rakowa - I I I obwodnica



Raport o oddzialywaniu na srodowisko

Kraków, 2012r.
44

1. Jasnogórska - Wolbromska 0
2. Wolbromska - 29-go Listopada 0

3. 29-go Listopada - Powstanców 0

4. Powstanców - Ekspresowa S7 0

5.Ekspresowa S7 (1)* 41970

6.Ekspresowa S7 (2)** 41970

7. Jasnogórska 38800
8. Wolbromska 31910

9. 29-go Listopada 27100

10. Powstanców 16350

11. Jasnogórska - Wolbromska 84740

12.Wolbromska - 29-go Listopada 94820
13. 29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 110900

14. Okulickiego 27760

* od strony pólnocnej z kierunku Warszawy ** od strony poludniowej od autostrady A4

1. Jasnogórska - Wolbromska 0 0 0 0 0 0

2. Wolbromska - 29-go Listopada 0 0 0 0 0 0
3. 29-go Listopada - Powstanców 0 0 0 0 0 0

4. Powstanców - Ekspresowa S7 0 0 0 0 0 0

5.Ekspresowa S7 (1)* 4197 3693 168 252 84 4197

6.Ekspresowa S7 (2)** 4197 3693 168 252 84 4197

7. Jasnogórska 3880 3414 155 233 78 3880

8. Wolbromska 3191 2808 128 191 64 3191
9. 29-go Listopada 2710 2385 108 163 54 2710

10. Powstanców 1635 1439 65 98 33 1635

11. Jasnogórska - Wolbromska 8474 7457 339 508 169 8474
12.Wolbromska - 29-go 
Listopada 9482 8344 379 569 190 9482
13. 29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 11090 9759 444 665 222 11090

14. Okulickiego 2776 2443 111 167 56 2776

Tabela 2.5.1/7. Struktura ruchu pojazdów dla war iantu 0 bezinwestycyjnego w roku 2030

Rok 2030 w0

Sredniodobowe 
netezenie ruchu 

(poj./dob.)

Przecietne warunki ruchowe w 
ciagu doby

Odcinek pólnocnej obwodnicy 
K rakowa

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy 
K rakowa - I I I obwodnica

Tabela 2.5.1/8. Struktura ruchu pojazdów dla war iantu 0 bezinwestycyjnego w roku 2030

Rok 2030 w0

Pojazdy 
umowne

Pojazdy 
osobowe (w 
tym 16% 

udzial 
samochodów. 
dostawczych)

Pojazdy ciezkie

SUMA
Godzina szczytu 
popoludniowego Samochody 

ciezarowe

Samochody 
ciezarowe z 
przyczepa

Autobusy
Odcinek pólnocnej obwodnicy 

K rakowa

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy K rakowa - I I I obwodnica



Raport o oddzialywaniu na srodowisko

Kraków, 2012r.
45

1. Jasnogórska - Wolbromska 71670
2. Wolbromska - 29-go Listopada 70640

3. 29-go Listopada - Powstanców 74640

4. Powstanców - Ekspresowa S7 74430

5.Ekspresowa S7 (1)* 41970

6.Ekspresowa S7 (2)** 84220

7. Jasnogórska 36310
8. Wolbromska 29430

9. 29-go Listopada 36900

10. Powstanców 14510

11. Jasnogórska - Wolbromska 66700

12.Wolbromska - 29-go Listopada 82820
13. 29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 93730

14. Okulickiego 23670

* od strony pólnocnej z kierunku Warszawy    ** od strony poludniowej od autostrady A4

Tabela 2.5.1/9. Prognoza ruchu dla war iantu I  w roku 2030

Rok 2030 w1
Sredniodobowe 
netezenie ruchu 

(poj./dob.)

Przecietne warunki ruchowe w 
ciagu doby

Odcinek pólnocnej obwodnicy 
K rakowa

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy 
K rakowa - I I I obwodnica



Raport o oddzialywaniu na srodowisko

Kraków, 2012r.
46

1. Jasnogórska - Wolbromska 7167 6307 287 430 143 7167
2. Wolbromska - 29-go 
Listopada 7064 6216 283 424 141 7064
3. 29-go Listopada -
Powstanców 7464 6568 299 448 149 7464
4. Powstanców - Ekspresowa 
S7 7443 6550 298 447 149 7443

5.Ekspresowa S7 (1)* 4197 3693 168 252 84 4197

6.Ekspresowa S7 (2)** 8422 7411 337 505 168 8422

7. Jasnogórska 3631 3195 145 218 73 3631

8. Wolbromska 2943 2590 118 177 59 2943
9. 29-go Listopada 3690 3247 148 221 74 3690

10. Powstanców 1451 1277 58 87 29 1451

11. Jasnogórska - Wolbromska 6670 5870 267 400 133 6670
12.Wolbromska - 29-go 
Listopada 8282 7288 331 497 166 8282
13. 29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 9373 8248 375 562 187 9373

14. Okulickiego 2367 2083 95 142 47 2367

* od strony pólnocnej z kierunku Warszawy ** od strony poludniowej od autostrady A4

Tabela 2.5.1/10. Struktura ruchu pojazdów dla war iantu I  w roku 2030

Rok 2030 w1

Pojazdy 
umowne

Pojazdy 
osobowe (w 
tym 16% 

udzial 
samochodów. 
dostawczych)

Pojazdy ciezkie

SUMA

Godzina szczytu 
popoludniowego

Samochody 
ciezarowe

Samochody 
ciezarowe z 
przyczepa

Autobusy
Odcinek pólnocnej 

obwodnicy K rakowa

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy K rakowa - I I I obwodnica



Raport o oddzialywaniu na srodowisko

Kraków, 2012r.
47

1. Jasnogórska - Wolbromska 73210

2. Wolbromska - 29-go Listopada 66630
3. 29-go Listopada - Powstanców 66850

4. Powstanców - Ekspresowa S7 71370

5.Ekspresowa S7 (1)* 41970

6.Ekspresowa S7 (2)** 82590

7. Jasnogórska 39600

8. Wolbromska 22010
9. 29-go Listopada 21440

10. Powstanców 14830

11. Jasnogórska - Wolbromska 64740
12.Wolbromska - 29-go Listopada 84120

13. 29-go Listopada - Stella Sawickiego 94480

14. Okulickiego 24680

* od strony pólnocnej z kierunku Warszawy    ** od strony poludniowej od autostrady A4

Tabela 2.5.1/11. Prognoza ruchu dla war iantu I I I w roku 2030

Rok 2030 w3 Sredniodobowe 
netezenie ruchu 

(poj./dob.)

Przecietne warunki ruchowe w ciagu doby

Odcinek pólnocnej obwodnicy K rakowa

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy K rakowa -
I I I  obwodnica



Raport o oddzialywaniu na srodowisko

Kraków, 2012r.
48

1. Jasnogórska - Wolbromska 7321 6442 293 439 146 7321
2. Wolbromska - 29-go Listopada 6663 5863 267 400 133 6663

3. 29-go Listopada - Powstanców 6685 5883 267 401 134 6685

4. Powstanców - Ekspresowa S7 7137 6281 285 428 143 7137

5.Ekspresowa S7 (1)* 4197 3693 168 252 84 4197

6.Ekspresowa S7 (2)** 8259 7268 330 496 165 8259

7. Jasnogórska 3960 3485 158 238 79 3960
8. Wolbromska 2201 1937 88 132 44 2201

9. 29-go Listopada 2144 1887 86 129 43 2144

10. Powstanców 1483 1305 59 89 30 1483

11. Jasnogórska - Wolbromska 6474 5697 259 388 129 6474

12.Wolbromska - 29-go Listopada 8412 7403 336 505 168 8412
13. 29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 9448 8314 378 567 189 9448

14. Okulickiego 2468 2172 99 148 49 2468

* od strony pólnocnej z kierunku Warszawy

** od strony poludniowej od autostrady A4

W zwiazku z planowana inwestycja – budowa pólnocnej obwodnicy Krakowa, 
wykonane zostaly pomiary ruchu, na podstawie których sporzadzono modelowe prognozy 
ruchu. Do tego celu wykorzystane zostaly materialy zebrane podczas pomiarów ruchu, wyniki 
prognozy ruchu opracowane przez firme ALTRANS Pracownia Planowania i Projektowania 
Systemów Transportu w Krakowie.

W zwiazku z brakiem danych prognostycznych odnosnie zróznicowania ruchu w ciagu 
doby, sredniogodzinne natezenie ruchu pojazdów w czasie 16 godzin dnia, oszacowano za 
pomoca wzoru:

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

Natomiast sredniogodzinne natezenie ruchu pojazdów w czasie 8 godzin nocy, 
wyznaczono za pomoca wzoru:

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

gdzie:

Qdob – wartosc natezenia dobowego ruchu w pojazdach rzeczywistych.

Tym samym wartosci strumienia ruchu w poszczególnych okresach doby wynosza:

Tabela 2.5.1/12. Struktura ruchu pojazdów dla war iantu I I I  w roku 2030

Rok 2030 w3

Pojazdy 
umowne

Pojazdy 
osobowe (w 
tym 16% 

udzial 
samochodów. 
dostawczych)

Pojazdy ciezkie

SUMA

Godzina szczytu popoludniowego

Samochody 
ciezarowe

Samochody 
ciezarowe z 
przyczepa

AutobusyOdcinek pólnocnej obwodnicy 
K rakowa

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy K rakowa - I I I obwodnica



Raport o oddzialywaniu na srodowisko

Kraków, 2012r.
49

Jasnogórska - Wolbromska 0 0 0

Wolbromska - 29-go Listopada 0 0 0

29-go Listopada - Powstanców 0 0 0

Powstanców - Ekspresowa S7 0 0 0

Ekspresowa S7 (1 )* 24990 1359 406

Ekspresowa S7 (2)** 24990 1359 406

Jasnogórska 26058 1417 423

Wolbromska 18987 1032 309
29-go Listopada 16143 878 262
Powstanców 9730 529 158

Jasnogórska - Wolbromska 57926 3150 941
Wolbromska - 29-go Listopada 77163 4196 1254
29-go Listopada - Stella Sawickiego 74235 4037 1206
Okulickiego 22194 1207 361

* od strony pólnocnej z kierunku Warszawy

** od strony poludniowej od autostrady A4

Tabela 2.5.1/13. Przecietne warunki ruchowe w ciagu doby /rok 2015/ wariant „  0”   bezinwestycyjny

Odcinek drogi 

Warunki ruchowe

Sredniodobowe 
natezenie 

ruchu

(poj./dob.)

Sredniogodzinne 
natezenie ruchu

dzien (poj./h)

Sredniogodzinne 
natezenie ruchu

noc (poj./h)

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy K rakowa - I I I obwodnica



Raport o oddzialywaniu na srodowisko

Kraków, 2012r.
50

Jasnogórska -
Wolbromska 45054 2450 732

Wolbromska - 29-go 
Listopada 40968 2228 666

29-go Listopada -
Powstanców 44044 2395 716

Powstanców -
Ekspresowa S7 45425 2470 738

Ekspresowa S7 (1)* 24992 1359 406

Ekspresowa S7 (2)** 51272 2788 833

Jasnogórska 18561 1009 302
Wolbromska 17097 930 278
29-go Listopada 18190 989 296
Powstanców 12732 692 207

Jasnogórska -
Wolbromska 44851 2439 729
Wolbromska - 29-go 
Listopada 64950 3532 1055
29-go Listopada -
Stella Sawickiego 59047 3211 960
Okulickiego 20433 1111 332

* od strony pólnocnej z kierunku Warszawy

** od strony poludniowej od autostrady A4

Tabela 2.5.1/14. Przecietne warunki ruchowe w ciagu doby /stan prognozowany 2015/ wariant „  I”  
preferowany

Odcinek drogi Warunki ruchowe

Sredniodobowe 
natezenie ruchu

(poj./dob.)

Sredniogodzinne 
natezenie ruchu

dzien (poj./h)

Sredniogodzinne 
natezenie ruchu

noc (poj./h)

Odcinek pólnocnej obwodnicy K rakowa

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy K rakowa - I I I obwodnica



Raport o oddzialywaniu na srodowisko

Kraków, 2012r.
51

Jasnogórska 38939 2117 633

Wolbromska 30422 1654 494
29-go Listopada 31025 1687 504
Powstanców 36668 1994 596

Ekspresowa S7 (1)* 24992 1359 406

Ekspresowa S7 (2)** 45240 2460 735

Jasnogórska 18005 979 293
Wolbromska 15698 854 255
29-go Listopada 9285 505 151
Powstanców 12853 699 209

Jasnogórska -
Wolbromska 48251 2624 784
Wolbromska - 29-go 
Listopada 70649 3842 1148
29-go Listopada -
Stella Sawickiego 63662 3462 1035
Okulickiego 20739 1128 337

* od strony pólnocnej z kierunku Warszawy

** od strony poludniowej od autostrady A4

Jasnogórska -
Wolbromska 0 0 0

Wolbromska - 29-go 
Listopada 0 0 0

29-go Listopada -
Powstanców 0 0 0

Powstanców -
Ekspresowa S7 0 0 0

Ekspresowa S7 (1)* 38892 2115 632

Ekspresowa S7 
(2)** 38892 2115 632

Jasnogórska 35955 1955 584

Wolbromska 29570 1608 481
29-go Listopada 25113 1366 408
Powstanców 15151 824 246

Tabela 2.5.1/15. Przecietne warunki ruchowe w ciagu doby /stan prognozowany 2015/ wariant „ I I I”  alternatywny

Odcinek drogi Warunki ruchowe

Sredniodobowe 
natezenie ruchu

(poj./dob.)

Sredniogodzinne 
natezenie ruchu

dzien (poj./h)

Sredniogodzinne 
natezenie ruchu

noc (poj./h)

Odcinek pólnocnej obwodnicy K rakowa

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy K rakowa -                           
I I I  obwodnica

Tabela 2.5.1/16. Przecietne warunki ruchowe w ciagu doby /rok 2015 / wariant „  0”   bezinwestycyjny

Odcinek drogi 

Warunki ruchowe

Sredniodobowe 
natezenie ruchu

(poj./dob.)

Sredniogodzinne 
natezenie ruchu

dzien (poj./h)

Sredniogodzinne 
natezenie ruchu

noc (poj./h)

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa



Raport o oddzialywaniu na srodowisko

Kraków, 2012r.
52

Jasnogórska -
Wolbromska 78526 4270 1276
Wolbromska - 29-go 
Listopada 87867 4778 1428
29-go Listopada -
Stella Sawickiego 102767 5588 1670
Okulickiego 25724 1399 418

* od strony pólnocnej z kierunku Warszawy

** od strony poludniowej od autostrady A4

Jasnogórska 66414 3611 1079

Wolbromska 65460 3559 1064
29-go Listopada 69166 3761 1124
Powstanców 68972 3750 1121

Ekspresowa S7 (1)* 38892 2115 632

Ekspresowa S7 (2)** 78044 4244 1268

Jasnogórska 33647 1830 547
Wolbromska 27272 1483 443
29-go Listopada 34194 1859 556
Powstanców 13446 731 218

Jasnogórska -
Wolbromska 61809 3361 1004
Wolbromska - 29-go 
Listopada 76746 4173 1247
29-go Listopada -
Stella Sawickiego 86856 4723 1411
Okulickiego 21934 1193 356

* od strony pólnocnej z kierunku Warszawy

** od strony poludniowej od autostrady A4

Jasnogórska 67841 3689 1102

Wolbromska 61744 3357 1003
29-go Listopada 61948 3368 1007

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy K rakowa -                           
I I I  obwodnica

Tabela 2.5.1/17. Przecietne warunki ruchowe w ciagu doby /stan prognozowany 2030/ wariant „  I”  preferowany

Odcinek drogi Warunki ruchowe

Sredniodobowe 
natezenie ruchu

(poj./dob.)

Sredniogodzinne 
natezenie ruchu

dzien (poj./h)

Sredniogodzinne 
natezenie ruchu

noc (poj./h)

Odcinek pólnocnej obwodnicy K rakowa

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy K rakowa -                            
I I I  obwodnica

Tabela 2.5.1/18. Przecietne warunki ruchowe w ciagu doby /stan prognozowany 2030/wariant  „ I I I”  alternatywny

Odcinek drogi Warunki ruchowe

Sredniodobowe 
natezenie ruchu

(poj./dob.)

Sredniogodzinne 
natezenie ruchu

dzien (poj./h)

Sredniogodzinne 
natezenie ruchu

noc (poj./h)

Odcinek pólnocnej obwodnicy K rakowa
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Pora 
dnia 

6:00-
22:00

Pora 
nocy 

22:00-
6:00

Pora 
dnia 

6:00-
22:00

Pora 
nocy 

22:00-
6:00

Pora 
dnia 

6:00-
22:00

Pora 
nocy 

22:00-
6:00

Pora 
dnia 

6:00-
22:00

Pora 
nocy 

22:00-
6:00

Pora 
dnia 

6:00-
22:00

Pora 
nocy 

22:00-
6:00

.
53

Powstanców 66136 3596 1075

Ekspresowa S7 (1)* 38892 2115 632

Ekspresowa S7 (2)** 76533 4162 1244

Jasnogórska 36696 1995 596
Wolbromska 20396 1109 331
29-go Listopada 19868 1080 323
Powstanców 13742 747 223

Jasnogórska -
Wolbromska 59992 3262 975
Wolbromska - 29-go 
Listopada 77951 4239 1267
29-go Listopada -
Stella Sawickiego 87551 4761 1423
Okulickiego 22870 1244 372

* od strony pólnocnej z kierunku Warszawy

** od strony poludniowej od autostrady A4

Prognoza na rok 2015 Prognoza na rok 2030
Przewozy 
pasazerskie

Przewozy 
towarowe

Przewozy 
pasazerskie

Przewozy 
towarowe

Przewozy 
wynikajace z 
wprowadzenia 
Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej 
SKA

61 11 15* 3* 61 11 15* 3* 52 8

* przyjeto 25% przewozów towarowych

Realizacja pólnocnej obwodnicy Krakowa wplynie na zmiany zachowan
komunikacyjnych osób korzystajacych z dróg po pólnocnej stronie Krakowa. Mozliwosc 
wyboru trasy przejazdu na kierunku wschód – zachód, ale równiez w dojazdach z kierunku 
pólnocnego, mozliwosc wczesniejszego skorzystania z drogi w kierunku wschodnim lub 
zachodnim spowoduje rozklad natezenia ruchu pojazdów na poszczególne drogi. Prognozy
ruchu pokazuja, ze po realizacji pólnocnej obwodnicy najwiekszy spadek ruchu nastapi na 
drogach lokalnych. Na drogach o wysokiej przepustowosci, m.in. na ciagu III obwodnicy, 
ruch bedzie na zblizonym poziomie jak w przypadku bezinwestycyjnym. Natomiast prognozy 
ruchu prowadzone na sieciowych ukladach dróg wykazuja, ze w pierwszej kolejnosci 
wypelniaja sie odcinki dróg o wysokiej przepustowosci   predkosci, nastepnie drogi nizszych 
klas, a dopiero kiedy na podstawowym ukladzie dróg wyczerpana zostanie przepustowosc 

Odcinek drogi Warunki ruchowe

Sredniodobowe 
natezenie ruchu

(poj./dob.)

Sredniogodzinne 
natezenie ruchu

dzien (poj./h)

Sredniogodzinne 
natezenie ruchu

noc (poj./h)

Odcinek pólnocnej obwodnicy K rakowa

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy K rakowa -                             
I I I  obwodnica

Tabela 2.5.1/19. Prognoza ruchu pociagów na linii kolejowej nr 8 K raków Glówny Osobowy – Warszawa 
Zachodnia odc. K raków Batowice – Tunel ( w obu kierunkach) z uwzglednieniem ruchu 
na Szybkiej K olei Aglomeracyjnej SK A
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odcinki dróg lokalnych. Realizacja pólnocnej obwodnicy oraz pozostalych dróg ukladu 
podstawowego pozwoli na znaczne zmniejszenie ruchu na         lokalnych i przeniesienie 
go na drogi wyzszych klas. 

Najistotniejszymi czynnikami, decydujacymi o ilosci zanieczyszczen kumulujacych sie 
na jezdniach a nastepnie wyplukiwanych przez splywy opadowe sa:

natezenie ruchu samochodowego,
przekrój poprzeczny drogi, a szczególnie liczba pasów  uchu i szerokosc pasa 
dzielacego jezdnie, rodzaj poboczy i ich zagospodarowanie roslinnoscia,
sposób poprowadzenia drogi, np. nasypy, estakady, wykopy,
zurbanizowanie terenu,
topografia terenu determinujaca przewietrzanie drogi.

Na jakosc wód opadowych i roztopowych splywajacych z dróg oddzialywaja  
zanieczyszczenia gazowe (spaliny samochodowe) oraz pylowe, powstajace podczas scierania 
sie opon i tarcz hamulcowych oraz nawierzchni drogi. Najczesciej notowana przyczyna 
zanieczyszczenia jezdni substancjami ropopochodnymi sa drobne wycieki paliw oraz 
wyplukiwanie przez gromadzaca sie na jezdni wode opadowa smarów i innych 
zanieczyszczen z podwozi i opon samochodów. W okresie  imowym dodatkowym zródlem 
zanieczyszczenia sa srodki chemiczne (glównie NaCl) oraz szorstkie (piasek, zwir itp.) do 
zwalczania sliskosci jezdni.

Nastepnym czynnikiem, czesto decydujacym o jakosci sci     opadowych i 
roztopowych, odprowadzanych z jezdni i wprowadzanych d  wód powierzchniowych lub do 
ziemi, jest prawidlowa eksploatacja drogi, w tym czyszczenie: pasów drogowych, kratek 
sciekowych, systemu odwadniajacego oraz wywozenie osadów a takze koszenie poboczy i 
rowów.

Glównymi zanieczyszczeniami zawartymi w sciekach opadowych z dróg sa:
zawiesiny ogólne,
weglowodory ropopochodne,
specyficzne mikrozanieczyszczenia organiczne (BTEX-benzen-toluen-
etylobenzen-ksylen, WWA - wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne),
metale ciezkie,
chlorki, stosowane podczas zwalczania sliskosci zimowej.

Warunki, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu splywów opadowych i roztopowych 
do wód powierzchniowych okresla par. 19 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska                             
z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 984). W paragrafie tym podano, ze splywy z 
opadów atmosferycznych ujete w szczelne systemy kanalizacyjne z dróg krajowych klasy G, 
powstajace z deszczów o natezeniu, co najmniej 15 l/s/ha wprowadzane do wód lub do ziemi 
nie powinny zawierac wiecej niz:

100 mg/l zawiesin ogólnych,
15 mg/l weglowodorów ropopochodnych.

Obliczenia prognozowanych stezen zanieczyszczen komunikacyjnych z projektowanej 
pólnocnej obwodnicy Krakowa wykonano tylko dla zawiesiny ogólnej, gdyz obecnie brak jest 
wzorów, a nawet ogólnych wytycznych, na podstawie, których mozna prognozowac 
zanieczyszczenie weglowodorami ropopochodnymi splywów z dróg. Niemniej, 
dotychczasowe wyniki badan wskazuja, ze scieki opadowe z dróg obciazonych duzym 
ruchem samochodowym zawieraja bardzo malo weglowodorów ropopochodnych [18]. 
Dlatego nie przewiduje sie, aby splywy opadowe z projektowanej obwodnicy byly 
zanieczyszczone tymi substancjami.

2.5.2. Prognozowane zanieczyszczenie splywów opadowych 

−
−

−
−
−

−
−
−

−
−

•
•
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Przewidywana w 2015 i 2030 r. zawartosc zawiesin w sciekach opadowych z 
projektowanej drogi (tab. 2.5.2/1-3) obliczono zgodnie z Polska Norma (PN-S-02204/1997 –
Drogi samochodowe. Odwadnianie dróg). Prognozowane wartosci stezen zawiesiny oparto na 
opracowanej na podstawie bardzo duzego zbioru danych zaleznosci pomiedzy natezeniem 
ruchu pojazdów na drodze biegnacej przez tereny nie zurbanizowane (wariant I i III) oraz 
zabudowane, o 4 pasach ruchu (wariant „0”) a zawartoscia zawiesiny w splywach 
opadowych. Do obliczen wartosci posrednich zastosowano interpolacje liniowa. Projekt 
przewiduje, ze obwodnica bedzie posiadala po 3 pasy ruchu w obu kierunkach (6 jezdni) oraz 
2 pasy awaryjne i szerokie pobocza. W zwiazku z tym obliczenia prognostyczne ilosci 
zawiesiny ogólnej w splywach opadowych aproksymowano dla 8 pasów ruchu. Obliczenia 
wykonano stosujac wspólczynnik poprawkowy:

Sz = (5,2 : 8) • S
  w którym:
Sz – prognozowane stezenia zawiesiny
S – wartosci interpolowane z danych przedstawionych w PN-S-02204/197
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ul. Jasnogórska
do projektowanej DW 79
ul. Wolbromska

62 510 351
zakres

70 - 211
sr. – 140

84 740 362
zakres

72 - 217
sr. – 145

proj. ul. Wolbromska
do ul. 29 Listopada 83 270 361

zakres
72 - 217
sr. – 144

94 820 364
zakres

73 - 218
sr. – 146

ul. 29 Listopada
do ul. Stella-Sawickiego 80 110 360

zakres
72 - 216
sr. - 144

110 900 368
zakres

74 - 221
sr. – 147

ul. Stella-Sawickiego
do ul. Okulickiego 23 950 276

zakres
55 - 166
sr. - 110

  27 760 289
zakres

58 - 173
sr. - 116

Obszar zabudowany.
Prognozowane stezenia zawiesiny w podczyszczonych sciekach opadowych
wartosc minimalna       -   80% redukcja zawiesiny 
wartosc maksymalna   -   40% redukcja zawiesiny 
srednio                         -   60% redukcja zawiesiny 

Tabela 2.5.2/1.  Prognozowana zawartosc zawiesiny ogólnej  w sciekach opadowych odplywajacych z istniejacej drogi alternatywnej
(I I I  obwodnica K rakowa) oraz przewidywana efektywnosc jej usuwania

Odcinek
istniejacej

drogi

Wariant „ 0”  - bezinwestycyjny
2015 r. 2030 r.

Prognozowane
sredniodobowe
natezenie ruchu

[poj./dobe]

Stezenie zawiesiny ogólnej 
w wodach opadowych [mg/l]

Prognozowane
sredniodobowe
natezenie ruchu

[poj./dobe]

Stezenie zawiesiny ogólnej
w wodach opadowych [mg/l]

splywajacych oczyszczonych splywajacych oczyszczonych
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ul. Jasnogórska
do projektowanej DW 79
ul. Wolbromska

48 620 181
zakres

36 - 109
sr. – 72

71 670 192
zakres

38 - 115
sr. – 77

proj. ul. Wolbromska
do ul. 29 Listopada 44 210 178

zakres
36 - 107
sr. – 71

70 640 192
zakres

38 - 115
sr. – 77

ul. 29 Listopada
do ul. Powstanców 47 530 180

zakres
36 - 108
sr. – 72

74 640 193
zakres

39 - 116
sr. – 77

ul. Powstanców
do planowanej
drogi ekspresowej S 7

49 020 182
zakres

36 – 109
sr. - 73

74 430 193
zakres

39 - 116
sr. - 77

Obszar  niezabudowany.
Prognozowane stezenia zawiesiny w podczyszczonych sciekach opadowych
wartosc minimalna       -  80% redukcja zawiesiny 
wartosc maksymalna   -  40% redukcja zawiesiny 
srednio                        -  60% redukcja zawiesiny 

Tab. 2.5.2/2.  Prognozowana zawartosc zawiesiny ogólnej w sciekach opadowych odplywajacych   z projektowanej pólnocnej obwodnicy K rakowa poprowadzonej 
wedlug wariantu I oraz przewidywana efektywnosc jej usuwania

Odcinek
pólnocnej obwodnicy

K rakowa

Wariant I
2015 r. 2030 r.

Prognozowane
sredniodobowe
natezenie ruchu

[poj./dobe]

Stezenie zawiesiny ogólnej 
w wodach opadowych [mg/l]

Prognozowane
sredniodobowe
natezenie ruchu

[poj./dobe]

Stezenie zawiesiny ogólnej 
w wodach opadowych [mg/l]

splywajacych oczyszczonych splywajacych oczyszczonych
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ul. Jasnogórska
do projektowanej DW 79
ul. Wolbromska

42 020 175
zakres

35 - 105
sr. – 70

73 210 193
zakres

39 - 116
sr. – 77

proj. ul. Wolbromska
do ul. 29 Listopada 32 830 164

zakres
33 – 98 
sr. – 66

66 630 191
zakres

38 - 115
sr. – 76

ul. 29 Listopada
do ul. Powstanców 33 480 165

zakres
33 - 99
sr. – 66

66 850 191
zakres

38 - 115
sr. – 76

ul. Powstanców
do planowanej
drogi ekspresowej S 7

39 570 172
zakres

34 - 103
sr. - 69

71 370 192
zakres

38 – 115 
sr. - 77

Obszar  niezabudowany.
Prognozowane stezenia zawiesiny w podczyszczonych sciekach opadowych
wartosc minimalna       -   80 % redukcja zawiesiny 
wartosc maksymalna    -   40% redukcja zawiesiny 
srednio                         -   60% redukcja zawiesiny 

Tabela 2.5.2/3.  Prognozowana zawartosc zawiesiny ogólnej  w sciekach opadowych odplywajacych z projektowanej  pólnocnej obwodnicy K rakowa poprowadzonej 
wedlug wariantu I I I  oraz przewidywana efektywnosc jej usuwania

Odcinek
pólnocnej obwodnicy

K rakowa

Wariant I I I
2015 r. 2030 r.

Prognozowane
sredniodobowe
natezenie ruchu

[poj./dobe]

Stezenie zawiesiny ogólnej 
w wodach opadowych [mg/l]

Prognozowane
sredniodobowe
natezenie ruchu

[poj./dobe]

Stezenie zawiesiny ogólnej 
w wodach opadowych [mg/l]

splywajacych oczyszczonych splywajacych oczyszczonych
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Wyniki badan skutecznosci dzialania urzadzen do oczyszczania scieków opadowych z 
dróg krajowych [17] wykazuja, ze efektywnosc (% redukcji) usuwania zawiesiny ogólnej w 
rowach obsianych trawa miesci sie z reguly w przedziale 40 – 90%, a w odpowiednio 
zaprojektowanych i eksploatowanych osadnikach 40 – 80%. Wartosci te posluzyly do 
obliczenia prognozowanych stezen zawiesiny w wodach opadowych wprowadzanych do 
srodowiska. Jako wartosc przecietna przyjeto 60% redukcji zawiesiny ogólnej.

Przedstawione w tabelach 2.5.2/1 - 3 prognozowane stezenia zawiesiny ogólnej w 
sciekach opadowych z istniejacej drogi - III obwodnicy Krakowa (wariant 0) oraz                            
z projektowanych arterii komunikacyjnych wskazuja, ze   magany (niezbedny) i zalecany 
procent redukcji zanieczyszczen powinien wynosic:

Wariant „0”       2015 r.     okolo  64 – 72%
                           2030 r.     okolo  65 – 73%
                           zalecany dla obydwu horyzontów czasowych    80%

Wariant I            2015 r.     okolo  45%
                           2030 r.     okolo  48%
                           zalecany dla obydwu horyzontów czasowych    60 - 70%

Wariant III         2015 r.     okolo  39 – 43%
                           2030 r.     okolo  48%
                           zalecany dla obydwu horyzontów czasowych    60 - 70%.

Zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu drogi oprócz czynników bezposrednio 
zwiazanych z emisja spalin takich jak:

struktura rodzajowa pojazdów,

szybkosc i plynnosc ruchu pojazdów,

stan techniczny pojazdów,

obciazenie silnika,

sklad chemiczny paliwa,
zalezy równiez posrednio od wielu innych czynników, z których najwazniejsze to:

sposób usytuowania drogi w terenie (na poziomie gruntu, w wykopie, po nasypie),

uksztaltowanie drogi,

zagospodarowanie otoczenia drogi (ekrany, pasy zieleni),

warunki klimatyczne (predkosc i kierunek wiatru, stan równowagi atmosfery).
Silniki spalinowe emituja przede wszystkim: weglowodor   acetylen, aldehydy, tlenki 

azotu i wegla, a takze zwiazki siarki oraz pewne ilosci silnie toksycznego benzo(a)pirenu. 
Obok zanieczyszczen pylowych i gazowych zwiazanych ze           paliw, drogi stanowia 
równiez zródlo zanieczyszczen pylowych pochodzacych ze scierania powierzchni 
asfaltowych i ogumienia.

2.5.3.Prognozowana emisj a zanieczyszczen powiet r za
2.5.3.1.Ogólna charakterystyka zanieczyszczen komunikacyjnych – samochodowych

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Emisja zanieczyszczen ze zródel komunikacyjnych ulega          fluktuacjom w 
ciagu doby, wraz ze zmianami natezenia i warunków ruchu, warunków dyspersji 
zanieczyszczen itp. W nocy jest bardzo mala, a w godzinach szczytu osiaga wartosc 
maksymalna. 

Jednym z dominujacych udzialów w emisji zanieczyszczen na terenie, przez który 
przebiegac bedzie planowana pólnocna obwodnica Krakowa, bedzie miala emisja 
komunikacyjna (tzw. „goraca emisja”) zwiazana z ruchem pojazdów samochodowych na tej 
projektowanej arterii komunikacyjnej.

Ze wzgledu na charakter i funkcje planowanego przedsiewziecia, stosunkowo 
niewielki bedzie udzial najbardziej toksycznej „zimnej emisji” pochodzacej z rozruchu 
i nagrzewania silników po dluzszym (gl. nocnym) postoju. Nalezy podkreslic, ze ten typ 
zanieczyszczenia maja charakter lokalny. 

Obliczenia wielkosci emisji zanieczyszczen komunikacyjnych z Pólnocnej Obwodnicy 
Krakowa wykonano stosujac wskazniki emisji opracowane   analizie zanieczyszczen 
komunikacyjnych wykonanej przez: AIRBE S.c. Jerzy Burzynski, Joanna Niedzialek oraz 
PPiPST ALTRANS Stanislaw Albricht, Maciej Górnikiewicz1, podane w rozdz. 5.2.7.2.

Podstawa do wyznaczenia poziomu emisji wskaznikowego zanieczyszczenia, jakim 
jest: NO2 byla analiza warunków ruchu i parametrów drogi. Okreslone na tej podstawie 
przecietne jednostkowe wielkosci emisji tlenków azotu    kg/h) z glównych odcinków 
analizowanych fragmentów obwodnicy, dróg dojazdowych dla poszczególnych wariantów o 
horyzontów czasowych wynosza:

Jasnogórska 0,0250537 0,007456 0,0191878 0,1680849
Wolbromska 0,0182808 0,0055243 0,0140286 0,1228907
29-go Listopada 0,0155246 0,0046173 0,0118888 0,1041459
Powstanców 0,0094207 0,0028034 0,0060373 0,0632028

Jasnogórska -
Wolbromska 2,8771061 0,7645196 2,1729106 19,0346968
Wolbromska - 29-go 
Listopada 3,9984072 1,0651868 3,0206671 26,4610435
29-go Listopada -
Stella Sawickiego 5,2894654 1,4117676 3,9968995 35,01283934
Okulickiego 1,3403411 0,3568528 1,0125116 8,8696019

                                                  
1 Wykonanej w 2003 r. dla potrzeb „Studium  uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”.

2.5.3.2. Przewidywane oddzialywanie emisji komunikacyjnych (samochody)

Tabela 2.5.3.2/1. Przecietne jednostkowe wielkosci emisj i t lenków azotu (w kg/h) z glównych 
odcinków analizowanego fragmentu  drogi  war iant „  0”   bezinwestycyjny /stan na 
rok 2015/

Odcinek drogi 

Emisja zanieczyszczen

kg/h

Mg/rokdzien noc doba

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy K rakowa - I I I obwodnica
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Jasnogórska - Wolbromska 3,8722685 1,1585432 2,9676934 25,996994
Wolbromska - 29-go 
Listopada 3,4852466 1,0451172 2,6718701 23,405582
29-go Listopada -
Powstanców 2,9174663 0,8713387 2,2354238 19,582312
Powstanców - Ekspresowa 
S7 2,0546593 0,6137359 1,5743515 13,791319

Jasnogórska 0,0200359 0,0053241 0,0151319 0,1325556
Wolbromska 0,0183986 0,0049236 0,0139069 0,1218247
29-go Listopada 0,0196471 0,0052534 0,0123933 0,145419

Powstanców 0,0137479 0,0036161 0,0086522 0,0908468

Jasnogórska - Wolbromska 2,22853793 0,595468619 1,684181493 14,75342988
Wolbromska - 29-go 
Listopada 3,36291428 0,896136415 2,540654993 22,25613774
29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 5,22858309 1,39178276 3,949649647 34,59893091

Okulickiego 1,23678079 0,331127209 0,934896266 8,189691287

Jasnogórska -
Wolbromska 2,3806552 0,7432511 1,8348538 16,073319
Wolbromska - 29-go 
Listopada 3,4393895 1,0290141 2,635931 2,635931
29-go Listopada -
Powstanców 3,3494065 0,9974853 2,5654328 22,473191
Powstanców -
Ekspresowa S7 1,5090999 0,4514032 1,1565343 10,131241

Jasnogórska 0,0193998 0,0052063 0,0146686 0,1284971
Wolbromska 0,0169262 0,0045349 0,0127958 0,112091
29-go Listopada 0,0100827 0,0027209 0,0063684 0,0747731
Powstanców 0,0138304 0,0037574 0,008744 0,0917415

Jasnogórska -
Wolbromska 2,394879516 0,636106458 1,80862183 15,84352723
Wolbromska - 29-go 
Listopada 3,660871999 0,976986246 2,76624341 24,23229231
29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 4,531495937 1,208087927 3,42369327 29,99155302
Okulickiego 1,255909625 0,334425589 0,94874828 8,311034928

Tabela 2.5.3.2/2. Przecietne jednostkowe wielkosci emisj i t lenków azotu (w kg/h) z glównych 
odcinków analizowanego fragmentu drogi – war iant I /stan na rok 2015/

Odcinek drogi 

Emisja zanieczyszczen

kg/h

Mg/rokdzien Noc doba

Odcinek pólnocnej obwodnicy K rakowa

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy K rakowa - I I I obwodnica

Tabela 2.5.3.2/3. Przecietne jednostkowe wielkosci emisj i t lenków azotu (w kg/h) z glównych 
odcinków analizowanego fragmentu drogi war iant I I I  /stan na rok 2015/

Odcinek drogi 

Emisja zanieczyszczen

kg/h

Mg/rokdzien noc doba

Odcinek pólnocnej obwodnicy K rakowa

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy K rakowa - I I I obwodnica
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Jasnogórska 0,015947194 0,004749817 0,01221473 0,1070011
Wolbromska 0,013136696 0,003912307 0,0100619 0,0881422
29-go Listopada 0,011169319 0,003355929 0,00856486 0,0750281
Powstanców 0,006712676 0,001989823 0,00429931 0,0450123

Jasnogórska -
Wolbromska 1,798124968 0,478877073 1,35837567 11,8993708
Wolbromska - 29-
go Listopada 2,100255185 0,560139877 1,58688342 13,9010987
29-go Listopada -
Stella Sawickiego 3,374961721 0,900039174 2,54998754 22,3378908
Okulickiego 0,71739753 0,191074524 0,54195653 4,7475392

Jasnogórska -
Wolbromska 2,3999434 0,7160547 1,8386472 16,106549
Wolbromska -
29-go Listopada 2,3394367 0,7007422 1,7932052 15,708477
29-go Listopada -
Powstanców 1,9228578 0,5757684 1,473828 12,910734
Powstanców -
Ekspresowa S7 1,3117418 0,3913907 1,0049581 8,8034328

Jasnogórska 0,0167342 0,0044914 0,0126533 0,1108426
Wolbromska 0,0135921 0,0036031 0,0102624 0,0898988
29-go Listopada 0,0170266 0,0045419 0,012865 0,1126975
Powstanców 0,0066902 0,0017819 0,0042178 0,044274

Jasnogórska -
Wolbromska 1,41595514 0,37829785 1,07006937 9,37380772
Wolbromska -
29-go Listopada 1,83502641 0,489449 1,38650061 12,1457453
29-go Listopada -
Stella Sawickiego 2,85520399 0,76054458 2,15698418 18,8951815
Okulickiego 0,61068118 0,16305988 0,46147408 4,04251294

Tabela 2.5.3.2/4. Przecietne jednostkowe wielkosci emisj i t lenków azotu (w kg/h) z glównych 
odcinków analizowanego fragmentu  drogi  war iant „  0”   bezinwestycyjny 
/stan prognozowany 2030/

Odcinek drogi 

Emisja zanieczyszczen

kg/h

Mg/rokdzien noc doba

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy K rakowa - I I I obwodnica

Tabela 2.5.3.2/5. Przecietne jednostkowe wielkosci emisj i t lenków azotu (w kg/h) z glównych 
odcinków analizowanego fragmentu drogi – war iant I /stan prognozowany 2030/

Odcinek drogi 

Emisja zanieczyszczen

kg/h

Mg/rokdzien noc doba

Odcinek pólnocnej obwodnicy K rakowa

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy K rakowa - I I I obwodnica



Raport o oddzialywaniu na srodowisko

Kraków, 2012r.
63

Jasnogórska -
Wolbromska 1,6684957 0,519321 1,2854374 11,260432
Wolbromska - 29-go 
Listopada 3,110953017 0,931838063 2,384581365 20,88893276
29-go Listopada -
Powstanców 2,799961 0,838344 2,1460886 18,799737
Powstanców -
Ekspresowa S7 1,1443454 0,3419489 0,8768799 7,6814682

Jasnogórska 0,0182858 0,0048118 0,0137945 0,1208394
Wolbromska 0,0101744 0,0027207 0,0076898 0,067363
29-go Listopada 0,0098933 0,002625 0,0074705 0,0654418
Powstanców 0,0068365 0,00181 0,0043064 0,0452105

Jasnogórska -
Wolbromska 1,373544933 0,366140128 1,037743331 9,09063158
Wolbromska - 29-go 
Listopada 1,862001865 0,497273618 1,407092449 12,3261299
29-go Listopada - Stella 
Sawickiego 2,8774624 0,768340514 2,174421771 19,0479347
Okulickiego 0,63712458 0,170931607 0,481726922 4,21992784

Tabela 2.5.3.2/6. Przecietne jednostkowe wielkosci emisj i t lenków azotu (w kg/h) z glównych 
odcinków analizowanego fragmentu drogi war iant I I I/stan prognozowany 2030/

Odcinek drogi 

Emisja zanieczyszczen

kg/h

Mg/rokdzien noc doba

Odcinek pólnocnej obwodnicy K rakowa

Drogi dojazdowe do pólnocnej obwodnicy K rakowa

Istniejaca droga alternatywna do pólnocnej obwodnicy K rakowa - I I I obwodnica
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Wystepowanie oddzialywan akustycznych zwiazanych z uruchomieniem tej waznej dla 
Krakowa i malopolski inwestycji komunikacyjnej moze sie wiazac przede wszystkim z 
oddzialywaniem bezposrednich zródel liniowych, jakimi bedzie ruch samochodów. 

W przypadku analizowanej arterii komunikacyjnej na podstawie prognozy natezenia 
ruchu dla poszczególnych odcinków pólnocnej obwodnicy Krakowa, dróg dojazdowych i 
skrzyzowan (wezlów bezkolizyjnych) wykonano obliczenia symulacyjne okreslajac zasieg 
poszczególnych linii równowaznego poziomu dzwieku w ot        planowanej trasy w roku 
2015 (tzw. stan istniejacy zaraz po zrealizowaniu inwestycji) oraz dla roku 2030 (stan 
docelowy).

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

Program ten sluzy do prognozowania poziomu dzwieku w bezposrednim otoczeniu dróg 
na podstawie danych teoretycznych lub empirycznych. Przez dane empiryczne rozumie sie 
zmierzone poziomy halasu w odleglosci jednego metra od krawedzi jezdni. Wynik 
bezposrednich pomiarów halasu zastepuja dane dotyczace struktury ruchu analizowanych 
odcinków dróg takie jak, srednia predkosc potoku ruchu, procent pojazdów ciezkich i 
natezenie ruchu pojazdów. 

Opiera sie o tzw. tymczasowy model obliczeniowy zgodny z francuska krajowa metoda 
obliczeniowa  "NMPB-Routes-96", do której odnosi sie francuska norma "XPS 31-133".

Metodyka ta jest zalecana w Dyrektywie 2002/49/EU do stosowania w krajach 
czlonkowskich UE tymczasowa metodyka modelowania halasu drogowego.

Prognozowanie imisji halasu w sieci punktów recepcyjnych odbywa sie na podstawie 
znajomosci parametrów geometrycznych zródel oraz ich mocy akustycznej okreslonej w 
sposób teoretyczny na podstawie danych charakteryzujacych odcinek drogi zgodnie z 
cytowana metoda obliczeniowa "NMPB-Routes-96" i odpowiadajaca jej francuska norma 
"XPS 31-133".

Pozwala to okreslic równowazny poziom dzwieku w wybran   punkcie na podstawie 
znajomosci polozen zródel (odcinków dróg) oraz ich parametrów akustycznych, 
charakterystyki podloza terenu, przy uwzglednieniu zjawisk ekranowania przez ekrany 
naturalne i urbanistyczne. W przyjetym modelu mozna wprowadzic odcinki dróg z podzialem 
na kierunek ruchu. Program automatycznie dzieli kazdy wprowadzony do projektu odcinek na 
mniejsze odcinki równej dlugosci, spelniajace warunki   k dla zródel punktowych i zastepuje 
je nastepnie zródlami punktowymi zlokalizowanymi w geometrycznym srodku kazdego 
elementarnego zródla liniowego. 

Obliczenia wykonano dla roku 2015 oraz dla stanu docelowego, tj. dla roku 2030 dla 
przedzialów czasu odniesienia równych 16 godzin w ciagu dnia i 8 godzin w ciagu nocy.

W wyniku przeprowadzonych symulacji komputerowych otrzymano rozklady poziomu 
dzwieku na wysokosci 4 m nad poziomem terenu. Do raportu dolaczono ma   wynikowe z 
rozkladem poziomu dzwieku dla wybranego, preferowanego wariantu I. Zestawienie danych 
wejsciowych, ze wzgledu na ich obszernosc, dolaczono na nosniku CD.

2.5.4. Prognozowana emisj a halasu komunikacyj nego

Prognoza emisji halasu 

M etodyka obliczeniowa
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Maksymalny zasieg równowaznego poziomu dzwieku, w terenie otwartym, od 
planowanej drogi wg wariantu wskazanego do realizacji dla roku 2015 z uwzglednieniem
ekranów akustycznych i cichych nawierzchni:

w odniesieniu do normy 55 dB dla pory dziennej przyjetej dla terenów zabudowy 
mieszkaniowo jednorodzinnej wynosi od okolo 50 m od osi drogi do max. okolo            
200 m (w rejonie Batowic i wezla Modlnica). 
w odniesieniu do normy 60 dB dla pory dziennej dla terenów zabudowy 
mieszkaniowo wielorodzinnej i mieszkaniowej z uslugami - w porze dziennej wynosi 
od okolo 30 m do max. okolo 80 m. 
w odniesieniu do normy 50 dB dla pory nocy – dla obu ww. rodzaju terenów w porze 
nocnej wynosi od okolo 50 m do max. okolo 170 m.

Maksymalny zasieg równowaznego poziomu dzwieku, w terenie otwartym, od 
planowanej drogi dla roku 2030 po uwzglednieniu ekranów akustycznych i cichej 
nawierzchni, wynosi:

w odniesieniu do normy 55 dB dla pory dziennej przyjetej dla terenów zabudowy 
mieszkaniowo jednorodzinnej wynosi od osi drogi okolo 60 m max. okolo 250 m              
(w rejonie Batowic i wezla Modlnica). 
w odniesieniu do normy 60 dB dla pory dziennej dla terenów zabudowy 
mieszkaniowo wielorodzinnej i mieszkaniowej z uslugami - w porze dziennej wynosi 
od osi drogi okolo 50 m do max. okolo 100 m. 
w odniesieniu do normy 50 dB dla pory nocy – dla obu ww. rodzaju terenów w porze 
nocnej wynosi od okolo 50 m do max. okolo 200 - 250 m dla najbardziej obciazonych 
ruchem odcinków pólnocnej obwodnicy Krakowa.

Najwiekszy zasieg halasu od planowanej inwestycji zwiazany jest z duzym natezeniem 
ruchu komunikacyjnego na aktualnie uzytkowanych drogach, które w przyszlosci beda 
krzyzowac sie z planowana pólnocna obwodnica Krakowa. 

W stanie istniejacym (rok 2015) przypadku zrezygnowania z budowy pólnocnej 
obwodnicy Krakowa zaobserwowac mozna, na podstawie prognoz przeprowadzonych 
programem Traffic Noise 2008 Standard Edition, znaczne przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu halasu zarówno dzien jak i przede wszystkim w nocy wystepujacy wzdluz calej ulicy 
Opolskiej (stanowiacej alternatywe projektowanej obwodnicy). Wzdluz tej ulicy równowazny 
poziom halasu osiaga miejscami poziom 80 dB w dzien i 75 dB w nocy. Poniewaz       ta 
przebiega w wiekszosci przez tereny zabudowane halas od ulicy jest ekranowany przez 
rozmieszczone wzdluz niej budynki i ekrany akustyczne. Natomiast na terenach otwartych 
zasiegi obejmuja znacznie wieksze obszary.

−

−

−

−

−

−

War iant „ 0”  - bezinwestycyjny
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Rys. 2.5.4/1. Maksymalny zasieg halasu komunikacyjnego dla wariantu „ 0”  bezinwestycyjnego (odcinek 
od ul. Wyki do al. 29-L istopada w K rakowie) dla dziennej pory doby w roku 2015
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Dla horyzontu czasowego, tj. roku 2030 (stan docelowy) obserwuje sie dalszy znaczny 
wzrost natezenia ruchu samochodowego osiagajacy granice przepustowosci dla calego ciagu 
ulic Conrada - Opolskiej – Bora Komorowskiego (tj. DK 79), nawet w przypadku 
zrealizowania projektowanych estakad nad ul. Wyki, Pradnicka i w rejonie skrzyzowania al. 
Bora Komorowskiego-ul. Okulickiego/ ul. Stelli Sawickiego/ul. Wislickiej. Pociagnie to za 
soba dalsze pogorszenie parametrów klimatu akustycznego. Na wielu obszarach istniejace 
ekrany akustyczne stana sie juz niewystarczajace. 

Rys. 2.5.4/2. Maksymalny zasieg halasu komunikacyjnego dla wariantu „ 0”  bezinwestycyjnego (odcinek 
od ul. Wyki do al. 29-L istopada w K rakowie) dla nocnej pory doby w roku 2015
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Rys. 2.5.4/3. Maksymalny zasieg halasu komunikacyjnego dla wariantu „ 0”  bezinwestycyjnego (odcinek 
od ul. Wyki do al. 29-L istopada w K rakowie) dla nocnej pory doby w roku 2030

Prognozowane wyniki obliczen halasu komunikacyjnego z pr ojektowanej  
obwodnicy dla preferowanego war iantu I podano w rozdziale 5.2.8. 
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20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 03 Inne odpady komunalne

Katalog odpadów w sprawie katalogu 
odpadów 

1305 Odpady z odwadniania olejów w separatorach

Zródlo: Katalog odpadów w sprawie katalogu 
odpadów 

niebezpieczne elementy lub czesci  skladowe usuniete z   zytych urzadzen
elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz 

wymienione w 16 02 15

odpady powstale w wyniku wypadków i  zdarzen losowych 
zaliczanych do powaznych awarii  -

.
69

W trakcie eksploatacji projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa nie przewiduje sie 
powstawania znaczacych ilosci odpadów. 

Przewiduje sie powstawanie nastepujacych rodzajów odpa                                              
grupy 20 przedstawionych w ponizszej tabeli.

Ilosc trudna 
do 

oszacowania 
ok. 0,009  
Mg/rok

20 02 01 Odpady ulegajace biodegradacji

20 02 03 Inne odpady nieulegajace biodegradacji

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i p laców
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

Zródlo: , zalacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27wrzesnia 2001 r. 
(Dz. U. nr 112, poz. 1206)

W czasie eksploatacji systemu gromadzenia i oczyszczania wód opadowych, przy 
zastosowaniu separatorów, moga pojawic sie odpady:

grupy 13 Oleje odpadowe i odpady cieklych paliw (z wylaczeniem olejów 
jadalnych oraz 05, 12 i 19);

Ilosc trudna 
do 

oszacowania 
ok. 0,007 
Mg/rok

13 05 01* Odpady stale z p iaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania o lejów w separatorach

* odpady niebezpieczne.
, zalacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27wrzesnia 2001 r. 

(Dz. U. nr 112, poz. 1206)

Zagospodarowaniem odpadów z systemu oczyszczania wód opadowych zajmowac sie 
beda wyspecjalizowane firmy, oczyszczajace okresowo rowy przydrozne o ukladzie 
kanalizacji deszczowej, osadniki i separatory.

Eksploatacja drogi bedzie równiez zródlem zuzytych zró    swiatla zawierajacych rtec            
(16 02 15* - ) oraz 
opraw oswietleniowych (16 02 16 –

). Okreslenie ilosci powstawania wyzej wymienionych od   ów jest 
trudne do oszacowania. Zalezy ona od wypadków drogowych, w których moze zostac 
uszkodzone oswietlenie drogowe oraz dlugosci „zywotnosci” zastosowanych urzadzen 
elektrycznych.

Odpady te powinny byc magazynowane do ilosci transportowych w miejscu specjalnie 
do tego celu przystosowanym, oznaczonym  i zabezpieczonym przed dostepem osób trzecich. 
Beda one przekazywane, na postawie karty przekazania odpadu, wyspecjalizowanym firmom 
posiadajacym stosowne zezwolenia na transport, zbieranie, odzysk badz unieszkodliwianie 
tego typu odpadów.

Szczególna grupa odpadów, których powstawania nie mozna wykluczyc sa odpady 
nalezace do podgrupy 16 81–

tabela 2.5.5/3.

2.5.5. Prognozowane r odzaj e i i losci  powstawania odpadów

Tabela 2.5.5/1. Rodzaje odpadów, które moga powstac podczas eksploatacji drogi

K od Rodzaj odpadów
I losc w 
Mg/rok

20 Odpady komunalne, lacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Tabela 2.5.5/2. Rodzaje odpadów, które moga powstac podczas eksploatacji drogi
K od Rodzaj odpadów I losc w 

Mg/rok
13 Oleje odpadowe i odpady ciek lych paliw (z wylaczeniem olejów 

jadalnych oraz 05, 12 i 19)

⇒
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16 02 Odpady urzadzen elektrycznych i elektronicznych

16 81 Odpady powstale w wyniku wypadków i zdarzen losowych

Zródlo:  Katalog odpadów w sprawie katalogu 
odpadów 

.
70

ilosc
trudna do 

oszacowania
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub czesci skladowe usuniete z zuzytych urzadzen

16 02 16 Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15*

16 81 01* Odpady wykazujace wlasciwosci niebezpieczne
ilosc

trudna do 
oszacowania16 81 02 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01

* odpady niebezpieczne.
, zalacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27wrzesnia 2001 r. 

(Dz. U. nr 112, poz. 1206)

Okreslenie ilosci odpadów o kodach: 16 81 01* oraz 16    02 jest trudne do 
oszacowania ze wzgledu na zródlo ich powstawania tych   padów tj. w wyniku wypadków 
zdarzen losowych.

Wyzej wymienione odpady beda powstawac w trakcje eksploatacji drogi.                        
Odpady powstale w czasie eksploatacji dróg beda usuwane i zagospodarowywane przez 
Zarzadzajacego droga.

W zwiazku z projektowana budowa pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu I i 
wariantu III przebudowane zostana linie napowietrzne wysokiego i sredniego napiecia poza 
obszar kolizji – Rys 3/1-2.

W zwiazku z realizacja planowanej obwodnicy wg wariantu I i wariantu III nie 
przewiduje sie negatywnych oddzialywan elektromagnetycznych. Zgodnie z informacja 
zawarta w Raporcie o stanie srodowiska w województwie   lopolskim w 2009r., w  zadnym  
z  mierzonych punktów nie wykazano przekroczen dopuszczalnego poziomu promieniowania 
pól elektromagnetycznych pomimo obowiazywania w  Polsce  rygorystycznych  przepisów  w  
zakresie  ochrony ludnosci  przed  promieniowaniem  elektromagnetycznym.

Nalezy podkreslic, ze w niektórych krajach, gdzie lini  napowietrznych najwyzszych 
napiec jest wielokrotnie wiecej nie w Polsce, nie wprowadzono przepisów dotyczacych 
ochrony przed polami elektromagnetycznymi.

Tabela 2.5.5/3. Rodzaje odpadów, które moga powstac podczas eksploatacji drogi
K od Rodzaj odpadów I losc w 

Mg/rok
16 Odpady nieujete w innych grupach

2.5.6. Prognozowane oddzialywania elekt romagnetyczne
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Analizowany obszar przedsiewziecia – budowa pólnocnej obwodnicy Krakowa                        
w wiekszej swojej czesci pólnocno - zachodniej, polozony jest  na terenie Wyzyny 
Krakowskiej,  w mniejszej,  poludniowo wschodniej,  na   terenie Wyzyny Miechowskiej. Pod 
wzgledem geologicznym, lezy na terenie Monokliny Slasko –Krakowskiej, która graniczy od 
wschodu z Niecka Miechowska. 

Morfologicznie teren opracowania znajduje sie w obrebie Sklonu Wyzyny Malopolskiej. 
Wyzynne doplywy Wisly pociely ten obszar na szerokie garby. 

W wariancie I sa to od zachodu: rejon Pasternika, Witkowicki oraz Mistrzejowicki. 
Natomiast w wariancie III od zachodu jest to rejon Pasternika a od wschodu Mistrzejowicki. 
Wydzielone obszary maja podobna wysokosc oraz plaskie lub lekko zaokraglone 
wierzchowiny wyciete w ilach miocenu i okryte osadami                   Stoki, o profilu 
wypuklo – wkleslym, okryte sa lessem i rozczlonkowane dolinami okresowo odwadnianymi 
(parowami, wadolami i nieckami ablacyjnymi). W wariancie I rozdzielaja one doliny rzeczne: 
doline Pradnika (Bialuchy), doline Sudolu Dominikanskiego oraz doline Dlubni, natomiast w 
wariancie III doline Pradnika (Bialuchy) i doline Dlubni. W obrebie wydzielonych obszarów 
przebiegu wariantu I wystepuja mniejsze doliny cieków        od Modlnicy, Bibiczanka i ich 
doplywy), a wg wariantu III tylko dolina Sudolu, a na   okach niezbyt glebokie dolinki 
nieckowate. Czesc dróg biegnie w plytkich wykopach, lokalnie na nasypach. Trasa 
omawianego odcinka drogi przebiega poczatkowo w obrebie rejonu Pasternika o 
wysokosciach bezwzglednych w granicach 240 - 270 m npm. Rozciety jest on dolina potoku 
Sudól i jego dwóch mniejszych doplywów. Sudól o biegu        ma koryto wciete w dno 
doliny na glebokosc 2 - 3 m. Spadki w obrebie dolin i wierzchowiny nie przekraczaja 5%, 
natomiast asymetryczne zbocze doliny Sudolu i zbocza jego lewobocznego doplywu maja 
spadki ponad 10% i sa zlaziskowe. W obrebie stoku spadki wynosza 5 - 10 %. Szeroka na 
okolo 600 m, plaskodenna (spadki ponizej 5%), asymetryczna dolina Pradnika oddzielona jest 
od rejonu Pasternika wyrazna krawedzia o wysokosci okolo 1,5 – 3,5 m, natomiast jej lewe 
(wschodnie) zbocze jest lagodne. 

Dno doliny rozciete jest na glebokosc 1 - 2 m waskim korytem rzeki oraz rowami 
odwadniajacymi. We wschodniej czesci doliny wystepuja   dmoklosci. Wysokosci 
bezwzgledne zawieraja sie tu w granicach 228 - 230 m npm.

Srodkowy odcinek trasy drogi (wg wariantu I) zajmuje rejon Witkowicki o 
wysokosciach bezwzglednych w granicach 240 - 275 m npm. Rozciety jest gleboka i 
asymetryczna dolina Bibiczanki oraz licznymi dolinkami nieckowatymi. Spadki przewaznie 
wynosza 5 - 10%, miejscami przekraczaja 10%. Od Mistrzejowic oddziela go waska                    
(10 - 20 m), plaskodenna i podmokla dolina Sudolu Dominikanskiego o wysokosci 
bezwzglednej okolo 237 m npm. Rejon Mistrzejowicki charakteryzuje sie wysokosciami 
bezwzglednymi w granicach 220 - 265 m npm o spadkach do 10%, a tylko miejscami 
powyzej 10%. W zachodniej czesci znajduje sie wzniesienie zbudowane z wapieni jurajskich, 
z nieczynnymi lomami, skarpami o wysokosci do 4 m, i n               Koncowy odcinek 
trasy planowanej obwodnicy zajmuje szeroka na okolo 600 m, plaskodenna i asymetryczna 

3. OPIS ELEM ENTÓW PRZYRODNI CZYCH 
SRODOWI SK A OBJETYCH ZAK RESEM  
PRZEWIDYWANEGO ODDZI ALYWANIA 
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZI ECI A NA 
SRODOWI SK O

3.1. Polozenie geograficzne i r zezba terenu
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dolina Dlubni o wysokosciach bezwzglednych 212 - 220 m npm. Jej prawe (pólnocne) zbocze 
jest lagodne, natomiast lewe (poludniowe) strome (spadki powyzej 10%) i zlaziskowe.       

Osuwiska to nagle przemieszczenie sie mas ziemnych powierzchniowej zwietrzeliny i 
mas skalnych podloza spowodowane silami przyrody lub dzialalnoscia czlowieka 
(podkopanie stoku lub jego znaczne obciazenie). Jest to rodzaj ruchów masowych, polegajacy 
na osuwaniu sie materialu skalnego i/lub zwietrzelinowego po pewnej powierzchni. Ruch taki 
zachodzi pod wplywem sily ciezkosci. Osuwiska sa szczególnie czeste w obszarach o 
sprzyjajacej im budowie geologicznej, gdzie warstwy skal przepuszczalnych i 
nieprzepuszczalnych wystepuja naprzemiennie.

        Do zjawisk wywolujacych osuwisko naleza: 
wzrost wilgotnosci gruntu spowodowany dlugotrwalymi opadami lub roztopami,
podciecie stoku przez erozje, np. w dolinie rzecznej lub w wyniku dzialalnosci 
czlowieka, np. przy budowie drogi,
nadmierne obciazenie stoku, np. przez budownictwo,
wibracje zwiazane np. z pracami ziemnymi, ruchem samoc  dowym, 
eksplozjami,
trzesienia ziemi.

Na obszarze gdzie realizowana bedzie planowana pólnocna obwodnica Krakowa 
zarówno wg wariantu I jak i wariantu III znajduja sie tereny predysponowane do powstawania 
powierzchniowych ruchów masowych (zwlaszcza przy glebszych wykopach i podcieciach).
Sa to stoki o spadkach przekraczajacych 10 %, oraz krawedzie dolin potoków i wieksze 
dolinki nieckowate.

Zgodnie informacja zawarta w Studium geologiczno – inzynierskim dla zadania 
„Budowa obwodnicy pólnocnej miasta Krakowa” [5] w km okolo 0+820 - 0+900, 1+650 -
1+730 oraz 11+630 - 11+710 przebiegu obwodnicy wg wariantu I, lewe (wschodnie) zbocza 
dolin Sudolu od Modlnicy (Robotnej) i jego doplywu wzdluz ul. Jurajskiej oraz Dlubni sa 
terenami zlaziskowymi, z mozliwoscia powstawania ruchów masowych. 

W rejonie projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu III wystapia 
zróznicowane warunki geologiczno – inzynierskie zwiazane z budowa geologiczna i 
morfologia terenu. 

W rejonie doliny Garliczki, glebokiej i waskiej doliny Bibiczanki oraz szerokiej doliny 
Wielki Dól, spadki terenu wynosza od 5% do 10%, miejscami (glównie na zboczach dolin) 
przekraczaja 10%. Zbocza doliny Garliczki sa zlaziskowe i osuwiskowe, natomiast 
Bibiczanki oraz Malego i Wielkiego Dolu predysponowane do powstawania osuwisk. Doliny 
te maja wyrazne krawedzie o wysokosci do okolo 6 m. Ko      odcinek wariantu trasy 
drogowej zajmuje szeroka na okolo 600 m, plaskodenna i asymetryczna dolina Dlubni o 
wysokosciach bezwzglednych 212 - 220 m npm. Jej prawe zbocze jest lagodne, natomiast 
lewe (poludniowe) strome - spadki powyzej 10 %  i zlaziskowe.

3.1.1. Ruchy masowe ziemi 

War iant I

War iant I I I

−
−

−
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Podloze terenu opracowania buduja osady jurajskie, kredowe, miocenskie oraz osady 
czwartorzedowe. 

to górnojurajskie wapienie skaliste, wystepujace na trasie przebiegu 
projektowanej obwodnicy wg wariantu I w rejonie Dziekanowic. Odslaniaja sie tam                            
w nieczynnym kamieniolomie. Strop osadów skalnych, zwietrzaly i spekany, wystepuje na 
zmiennej glebokosci. Skaly te sa podlozem gleb pólnocno – zachodniej czesci terenu od 
Podskala w Zielonkach poprzez Garlice Murowana, Janusz       Trojanowice do 
Przybyslawic. Wapienie tego wieku charakteryzuja sie licznymi szczelinami, które bywaja 
wypelnione zlepiencami utworzonymi z otoczaków, kwarcu i kalcytu.  Obserwowane sa one 
w licznych odslonieciach powierzchniowych znajdujacych sie na terenie Trojanowic i 
Przybyslawic. 

Wedlug przebiegu projektowanej obwodnicy wg wariantu III osady jurajskie, wystepuja 
we wschodniej czesci trasy, od doliny Pradnika do rejonu fortu Marszowiec w gminie 
Zielonki. Wystepuja na zmiennej glebokosci, a na powierzchni odslaniaja sie w dolinie 
Garliczki w rejonie Podskala (w stropie margle kredowe). W stropie wapienie sa zwietrzale i 
spekane.

to górnokredowe margle i opoki miejscami z czertami, wystepujace w 
srodkowej (rejon ul. Dozynkowej) i wschodniej czesci trasy drogi wg wariantu I                             
(rejon Dziekanowic) na wiekszej glebokosci, a lokalnie (Dziekanowice) odslaniajace sie w 
nieczynnym, zarosnietym lomie.  Skaly z okresu kredy buduja równiez podloze we 
wschodniej czesci analizowanego terenu okolice miejscowosci Bolen i Bosutów.  
Wyksztalcone jako osady weglanowe, reprezentowane sa przez zlepience zbudowane z 
jurajskich bul krzemiennych i wapiennych otoczaków, przez piaski biale srednio i 
róznoziarniste, przez wapienie biale, lite zawierajace liczne ziarna kwarcu i glaukonitu oraz 
przez margle szare i biale. 

Wedlug przebiegu projektowanej obwodnicy w wariancie III osady wystepuja 
w srodkowej i wschodniej czesci wariantu trasy (do rejonu Dziekanowic) na wiekszej 
glebokosci, a lokalnie (Podskale, Bibice, Las Mlodziejowski) odslaniajace sie na powierzchni. 
W stropie sa zwietrzale i spekane.

wystepuja prawie na calym terenie trasy drogi prowadzo                     
wg wariantu I. Sa to ily warstw skawinskich, a w czesci poczatkowej warstw chodenickich. 
Miejscami pojawiaja sie równiez ily z gipsami warstw wielickich. Strop ilów znajduje sie na 
zmiennej glebokosci, od okolo 2 do okolo 16 m ppt.

Wedlug przebiegu projektowanej obwodnicy w wariancie III osady miocenskie 
wystepuja w poczatkowym (do doliny Pradnika) i koncowy  (od Dziekanowic) odcinku  
drogi. Sa to ily warstw skawinskich których strop znajduje sie na zmiennej glebokosci, od 
okolo 2 do kolo 16 m ppt.

Wszystkie te skaly zarówno na trasie przebiegu wariantu I jak i III przykryte sa 
utworami czwartorzedowymi (plejstocenskimi i holocenskimi) osadami lessowymi, 
lodowcowymi i wodno – lodowcowymi oraz osadami rzecznymi. Osady lessowe (plejstocen) 
– to pyly i gliny pylaste, pokrywaja prawie cala (z wyjatkiem dolin rzecznych) trase drogi. 
Miazszosc ich siega 6 - 7 m. Podscielaja je, a w czesci poczatkowej trasy wystepuja od 
powierzchni mady i piaski lodowcowe, a w dolinie Pradnika piaski i zwiry wodno-
lodowcowe. W sklad holocenskich osadów rzecznych wypelniajacych obnizenia dolin 
wystepuja mady i mady organiczne, o miazszosci do okolo 4 m.

3.2. Geologia, powier zchnia ziemi i  war unki glebowe

3.2.1. Budowa podloza

Osady jur ajskie 

Osady kredowe

kredowe

Osady miocenskie
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Na powierzchni rozprzestrzenia sie gleba (poziom próchniczny), a miejscami nasypy 
drogowe i niebudowlane o zmiennym skladzie i grubosci.

Miazszosc lessów  siega   niekiedy   do   okolo   20  m.  W  dolinach rzecznych,   utwory   
czwartorzedowe   reprezentowane   sa   przez   zwiry   i   piaski   o   róznej granulacji oraz 
najmlodsze utwory holocenskie, wyksztalcone jako mulki i zwiry.

Gleba to górna warstwa skorupy ziemskiej. W jej sklad         czastki mineralne, 
materia organiczna, woda, powietrze oraz zywe organizmy. Gleba jest niezwykle           
zróznicowanym siedliskiem przyrodniczym.

W obszarze opracowania jednostkami typologicznymi sa gleby pylowe i gliniaste,  
wytworzone z  lessów  i lessów ilastych.  Poludniowa czesc przedmiotowego terenu obfituje 
w czarnoziemy wytworzone z lessów, dolina Pradnika w mady lekkie, srednie i ciezkie, a 
pólnocna czesc w redziny.  

Wiekszosc gleb z analizowanego terenu nalezy do II i III klasy bonitacyjnej, gleby              
w klasie IV i nizszych  wystepuja nielicznie, glównie na stromych zboczach dolin i uskokach. 
Ze wzgledu na duza zyznosc gleb, produkcja rolna nalezy tutaj do intensywnych, szczególnie 
w branzy warzywniczo – ogrodniczej.

Wsród gleb wytworzonych z lessów, które sa dobrymi i bardzo dobrymi glebami 
uprawnymi, przewazaja gleby brunatne, zasobne w skladniki pokarmowe, posiadajace poziom 
próchniczy o miazszosci  od 25 do 35 cm.  W wyniku erozji,  u podnózy zboczy odkladaja sie 
gleby majace charakter namytych czarnoziemów i pylowych czarnych ziem, gleboko 
próchniczych, lekko podmakajacych ale równiez bardzo zyznych.

Dzieki zróznicowanej budowie geologicznej, na terenie               obszaru 
(glównie gmina Zielonki) w kilku miejscach prowadzona byla eksploatacja surowców 
mineralnych. Na terenie tym zlokalizowane byly dwa duze zaklady  wydobywajace   surowce:

kopalnia piasku w Przybyslawicach, wydobywajaca slabo        owane piaski   
dolnej kredy;
cegielnia w Zielonkach, wydobywajaca surowce ilaste /gline/ do wyrobu cegly.

Przy drodze z Krakowa do Skaly, w Januszowicach, znajduje sie nieczynny maly 
kamieniolom, którego dolna czesc tworzy wapien skalisty górnej jury, sciety od góry 
powierzchnia abrazyjna. Na niej lezy warstwa wapienia   otoczakami i ziarnami kwarcu, a 
wyzej zlepieniec, przechodzacy ku górze znowu w wapien. Wszystkie te zloza od dawna nie 
sa juz eksploatowane, a pozostalosci po wydobywaniu kopalin (kopanki, wyrobiska) tworza 
ciekawy urozmaicony krajobraz.

Trasa wariantu I pólnocnej obwodnicy Krakowa bedzie przecinala poludniowy skraj 
GZWP nr 409 „Niecka Miechowska”, a wariantu III zostanie poprowadzona przez obszary 
dwóch Glównych Zbiorników Wód Podziemnych: nr 326 „Czestochowa” i nr 409.

wydzielono w obrebie monokliny krakowsko-slaskiej. Poziom 
wodonosny typu szczelinowo-krasowego wystepuje glównie w wapieniach skalistych i 
pylowych górnej jury. Obydwa warianty obwodnicy do okolo km 6,5 zostana poprowadzone 
przy poludniowej granicy zbiornika (w tzw. rejonie krakowskim) w skalach górnej jury (J3). 

3.2.2. Gleby i ich j akosc

3.2.2.1. Jakosc gleb

3.2.3. Zloza kopalin

3.3. Wody podziemne 

Zbiornik GZWP nr  326

•

•
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Wschodni zasieg GZWP nr 326 pokrywa sie w zarysie ze skrajem uskoku tektonicznego, 
którym plynie potok Bibiczanka (Rys. 1). Zasilanie warstwy wodonosnej odbywa sie przez 
infiltracje opadów atmosferycznych. Zbiornik nie jest przykryty warstwami izolujacymi jego 
zasoby wodne od zanieczyszczen antropogenicznych [10].

– czesc poludniowo-wschodnia (SE). Zbiornik wód 
podziemnych wyodrebniono z obszaru wodonosnego Niecki  iechowskiej. Utwory 
wodonosne typu szczelinowo-porowego wystepuja w skalach okresu kredowego (K2), 
zbudowanych z margli i wapieni oraz gez i opok [10]. Jest to GZWP o duzych zasobach wód 
(zasoby dyspozycyjne oszacowano na 325 tys. m3/d), zasilany przez infiltracje wód 
opadowych. Projektowana pólnocna obwodnica Krakowa, wg wariantu III, prawie cala trasa 
do polaczenia obu wariantów, a w przypadku poprowadzenia jej zgodnie z zalozeniami 
wariantu I – tylko czesc jej przebiegu (km ok. 7,8 do ok. 10,0 – Rys. 1) bedzie przechodzila 
przez poludniowy skraj GZWP nr 409. Warstwa wodonosna jest slabo chroniona przed 
doplywem zanieczyszczen z powierzchni gruntu, a wiec jest to zbiornik podatny na 
oddzialywania antropogeniczne [10].

W dolinie Pradnika i Dlubni panuja skomplikowane warunki hydrogeologiczne 
uzaleznione zarówno od rzezby terenu, jak i od poziomu stropu osadów skalnych starszego 
podloza (osady jurajskie i miocenskie). Jest to obszar o slabo poznanych powiazaniach 
hydraulicznych pomiedzy wystepujacymi tu czterema poziomami wodonosnymi: jurajskim, 
kredowym, miocenskim (trzeciorzed) oraz czwartorzedowym.

Dla obydwu wariantów przebiegu planowanej obwodnicy wykonano Studia 
geologiczno-inzynierskie [5, 6]. Na terenie, przez który projektuje sie poprowadzic wariant I i 
III panuja zblizone warunki hydrogeologiczne. W zwiazku z tym, informacje o wodach 
gruntowych omówiono wspólnie. W rejonach planowanego przebiegu obydwu wariantów 
wystepuja wody gruntowe strefy saturacji oraz grawitacyjne wody wsiakowe.

Wody gruntowe o zwierciadle przewaznie naporowym wystepuja w czwartorzedowych 
warstwach niespoistych (zwiry, otoczaki). Ciagly, czwartorzedowy poziom wodonosny o 
nieduzych zasobach wystepuje w Dolinie Pradnika. Woda          w tym rejonie wystepuje 
na glebokosci 3 – 4 m, a jej poziom stabilizuje sie na glebokosci 0,5 – 3,5 m, w strefie 
podzboczowej do ok. 4 m. W innych miejscach projektowanej obwodnicy, wody gruntowe 
wystepuja glebiej (7 – 15 m ppt).

Zwierciadlo wód gruntowych w tym rejonie ulega znacznym wahaniom, uzaleznionym 
od wielkosci opadów atmosferycznych w zlewni rzeki, a zatem takze od    lkosci przeplywu 
wody w Pradniku.

W spoistych (plejstocenskich i holocenskich) osadach:            lodowcowych i 
namulach rzecznych wystepuje grawitacyjna woda wsiakowa. Woda ta tworzy intensywne 
wyplywy w obrebie dolin Pradnika, Dlubni oraz ich doplywów. Wyplywy wody wystepuja na 
glebokosci 0,2 – 2,5 m ppt. Niezbyt intensywne wyplywy pojawiaja sie po okresach 
dlugotrwalych opadów lub podczas roztopów na stokach d       i wierzchowin na glebokosci 
0,5 – 4,0 m ppt, [5, 6]. Ponadto w tych okresach, na zmiennych glebokosciach moga sie 
pojawic warstwy zawodnione, tzw. zawieszone poziomy wodonosne, które w czasie suszy 
moga prawie calkowicie zanikac.

Zbiornik GZWP nr  409
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Na obszarze, przez który planuje sie poprowadzic pólnocna obwodnice Krakowa 
znajduja sie liczne studnie wiercone, z których moze b   pobierana woda z omówionych 
uprzednio GZWP nr 326 i 409 oraz z poziomu wodonosnego wystepujacego w Dolinie 
Pradnika (Rys. 1). Wiekszosc otworów studziennych nie jest obecnie uzytkowana i stanowi 
awaryjne zródlo zaopatrzenia gminy Zielonki w wode. Dla prawie 98% mieszkanców gminy 
Zielonki woda do spozycia dostarczana jest z gminnych   dociagów grupowych czy 
lokalnych lub z miejskiej sieci wodociagowej Krakowa. Z indywidualnych studni kopanych, 
ujmujacych plytkie wody gruntowe, wystepujace w dolinie Garliczki, korzystaja mieszkancy 
pólnocnej czesci miejscowosci Zielonki, w tym osiedla Podskale (Rys. 1).

Wedlug danych z Przedsiebiorstwa Uslug Komunalnych Gminy Zielonki z siedziba w 
Wegrzcach, w rejonie rozpatrywanych tras przebiegu obw  nicy, ujecia wody obecnie 
eksploatowane lub potencjalnie mozliwe do eksploatacji znajduja sie w miejscowosciach: 
Zielonki, Bibice, Bosutów i Batowice (tab. 3.3/1).

Dla wiekszosci studni, ze wzgledu na warunki geologiczne wyznaczono oraz 
zatwierdzono, odnosnymi decyzjami Wojewody Malopolskiego, wylacznie strefy ochrony 
bezposredniej, mieszczace sie w granicach ogrodzonych   oznakowanych dzialek ujec wody. 
Tylko dla studni SP-2, ujmujacej wode z czwartorzedowej warstwy wodonosnej ustalono 
strefe ochrony wewnetrznej i zewnetrznej (tab. 3.3/1). Wariant III projektowanej obwodnicy 
(Rys. 1) przebiega przez zewnetrzna strefe ochrony (o powierzchni 32 ha) ujecia 
rezerwowego (studnia SP-2), które jest przygotowane do uruchomienia w sytuacji awaryjnej 
lub okresowego, wiekszego od przecietnego zapotrzebowania wody.

Na omawianym obszarze nie sa prowadzone badania wód podziemnych w ramach sieci 
monitoringu krajowego i regionalnego. Obydwa omówione uprzednio zbiorniki wód 
podziemnych GZWP nr 326  - „Czestochowa” i GZWP nr 409 – „Niecka Miechowska” 
(czesc poludniowo-wschodnia) zalicza sie do zagrozonych, zarówno z uwagi na krótszy niz 
25 lat czas przenikania zanieczyszczen z powierzchni terenu, jak i wystepowanie na ich 
obszarze wielkopowierzchniowych, punktowych oraz pasmowych (w tym istniejacych dróg) 
ognisk zanieczyszczen. Z informacji uzyskanych w Przedsiebiorstwie Uslug Komunalnych, 
które zajmuje sie miedzy innymi eksploatacja ujec wód podziemnych na terenie gminy 
Zielonki wynika, ze aktualnie pobierane sa wody o dobrej jakosci. O wylaczeniu z 
eksploatacji studni S-3 w Zielonkach oraz studni w Batowicach zadecydowaly tzw. 
zanieczyszczenia geogeniczne, glównie wzrost zawartosc    iazków zelaza.

3.3.1. Uj ecia wód podziemnych
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(dolina Pradnika)
S-1 25 m rezerwowa kolo

r = 8 m
- -

(dolina Pradnika)
SP-2 15 m rezerwowa 86 x 16 m

Pieciobok
71 x 105 x 130 x 17 x 

191 m

32 ha

(dolina Garliczki)
S-3 360 m nie

eksploatowana
20 x 10 m - -

(dol. pot. Bibiczanka)
- 40 m 1428 m3/d 8 x 10 m - -

B-1 60 m 540 m3/d 30 x 18,5 m - -

B-2 45 m 630 m3/d
Pieciobok

28 x 27 x 9,5 x 25 
x 13 m

- -

- 305 m nie
eksploatowana

52 x 72 m - -

Tabela 3.3/1. Aktualnie eksploatowane, rezerwowe lub obecnie nie uzytkowane ujecia wody do spozycia na terenie gminy Zielonki, w otoczeniu rozpat rywanych 
war iantów przebiegu planowanej pólnocnej obwodnicy K rakowa

Miejscowosc
Studnia

glebinowa
symbol

Glebokosc
studni

Sredniodobowy 
pobór wody

Strefa ochrony ujecia

bezposrednia
posrednia

wewnetrzna zewnetrzna
Zielonki

Zielonki

Zielonki

Bibice – Pod L asem

Bosutów - Wegrzce

Bosutów - Bolen

Batowice
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Planowana pólnocna obwodnica Krakowa zostanie poprowadzona glównie w zlewni 
Pradnika, nazywanego w obrebie miasta rzeka Bialucha. Tylko koncowy odcinek trasy 
obwodnicy bedzie przechodzil przez doline rzeki Dlubni. Obie rzeki sa lewobrzeznymi 
doplywami Wisly (rzeki II rzedu). Pradnik-Bialucha uchodzi w km 81,9 a Dlubnia w km 89,4 
biegu Wisly.

(Rys. 1) przecina, od strony zachodniej ku 
wschodowi, doliny potoków  w nastepujacych miejscach:

I.1. –potok Sudol od Modlnicy (Robotna), prawobrzezny doplyw Pradnika –                                
ul. Wladyslawa Lokietka (w obrebie gminy Kraków);

I.2.  –  rzeka Pradnik (Bialucha), ponizej ujscia potok Garliczki (gmina Zielonki);
I.3. – potok Bibiczanka, lewobrzezny doplyw Pradnika w rejonie osiedla Lysa Góra   

(gmina Zielonki);
I.4. – prawostronny doplyw potoku Sudol Dominikanski wyplywajacy z rejonu polozonego 

na wschód od miejscowosci Wegrzce (gmina Zielonki);
I.5. –  potok  Sudol Dominikanski (Rozrywka), lewobrzezny doplyw Pradnika, na pólnoc 

od miejscowosci Dziekanowice; (gmina Zielonki);
I.6.a., b., c. – dolina rzeki Dlubni w rejonie wezla Nowohuckiego (Kraków) -

realizowanego w ramach budowy drogi S7.

bedzie przekraczala doliny rzek i potoków (od zachodu    wschodowi) w nastepujacych 
miejscach:

III.1. – potok Sudol  od Modlnicy (Robotna), prawobrzezny doplyw Pradnika, przy granicy 
miasta Krakowa i gmin Wielka Wies oraz Zielonki (w obrebie gminy Kraków);

III.2. – rzeka Pradnik, powyzej Pekowic oraz ujscia potoku Garl   ka (gmina Zielonki);
III.3. – potok Garliczka, ponizej Garlicy Murowanej (gmina Zielonki);
III.4. – potok Bibiczanka, na pólnoc od miejscowosci Bibice (gm    Zielonki);
III.5.a., b., c. – dolina rzeki Dlubni w rejonie wezla Nowohuckiego (Kraków) -  

realizowanego w ramach budowy drogi S7.
Nazwy potoków przyjeto zgodnie z opracowaniem WIOS Oddzial w Krakowie [9],                     

a dlugosc rzek i ich doplywów na podstawie „Atlasu podzialu hydrologicznego Polski” [10].

Zródla potoku znajduja sie w obrebie miejscowosci Giebultów (gmina Wielka Wies). 
Potok, prawostronny doplyw Pradnika posiada dlugosc ok. 8,8 km [10], w tym 6 km na obszarze 
Krakowa. W rejonie planowanej trasy wariantu I (~5,4 km biegu cieku) potok plynie w mulistym 
korycie i prowadzi wode metna, sprawiajaca wrazenie zanieczyszczonej. Dolina potoku, 
naturalnie meandrujacego, porosnieta jest resztkami roslinnosci naturalnej (legi olchowe) a na 
skraju doliny wystepuje pas zadrzewien ze znacznym udzialem topoli ( ) – fot. 1, 2.

Dane z monitoringu jednolitych czesci wód powierzchniowych w 2008r. [9] dotycza 
punktu pomiarowego znajdujacego sie ponizej omawianego stanowiska w km 1,4 biegu potoku. 
Elementy fizyko-chemiczne wspierajace ocene stanu i potencjalu ekologicznego wskazuja na 
bardzo niekorzystne warunki tlenowe oraz silne zanieczyszczenie wód potoku substancjami 
organicznymi (BZT5, OWO), zwiazkami azotu i fosforu i wysokie zasolenie      
(przewodnosc, substancje rozpuszczone). Ocena stanu ekologicznego, wykonana na podstawie 
fitobentosu (glony zyjace na obrzezu i dnie potoku) byla w sprzecznosci z podstawowymi 

3.4. Wody powier zchniowe

Przebieg obwodnicy wedlug war iantu I

Planowana tr asa przebiegu pólnocnej obwodnicy K rakowa        war iantu I I I

3.4.1. Charakter ystyka plynacych wód powier zchniowych

War iant I
I .1. Sudol od M odlnicy
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wskaznikami chemicznymi wody i wskazywala na umiarkowany stan ekologiczny potoku Sudol 
od Modlnicy (III klasa jakosci wody). Zakres badan obejmowal ponadto 3 wskazniki zaliczane 
do substancji szczególnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (cynk, miedz i fenole lotne) z 
Wykazu II – czyli tych, których wprowadzenie do wód nalezy ograniczac (Rozporzadzenie 
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nalezy spelnic przy 
wprowadzaniu scieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z pózn. zm.). Wymienione wskazniki nie 
przekroczyly wartosci granicznych dla wód o dobrym stanie chemicznym.

W potoku Sudol od Modlnicy az 9 wskazników chemicznych wspierajacych ocene 
biologiczna przekraczalo wartosci graniczne dla dobrego stanu wód [9]. W zwiazku z tym, potok 
zaliczono do jednolitych czesci wód powierzchniowych o zlej jakosci (zly stan wód).

Zakres analityczny nie obejmowal wskazników: zawiesiny ogólnej i weglowodorów 
ropopochodnych, a wiec pozwalajacych na ustalenie oddzialywanie planowanej obwodnicy 
Krakowa na stan jakosci wód.

Rzeka Pradnik wyplywa z Wyzyny Olkuskiej (tereny wsi Suloszowa) i posiada zlewnie o 
powierzchni okolo 196 km2. Rzeka o dlugosci 35,9 km [10] a plynie przez Wyzyne Krakowsko-
Czestochowska. W srodkowym biegu Pradnik przeplywa przez Ojcowski Park Narodowy a 
nastepnie przez Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie”. W miejscowosci Zielonki rzeke 
zasila jej najwiekszy doplyw lewostronny – potok Garliczka. Ponizej Zielonek, w granicach 
administracyjnych miasta Krakowa Pradnik posiada naturalne koryto oraz doline i tworzy liczne 
meandry. Obszar ten, o powierzchni 14,145 ha zostal objety ochrona jako Uzytek Ekologiczny 
„Dolina Pradnika”.

Planowana trasa obwodnicy bedzie przechodzila w tunelu pod korytem rzeki w km 8,2 
biegu Pradnika. W tym rejonie Pradnik plynie pomiedzy glówna ulica Zielonek (ul. Krakowskie 
Przedmiescie) a zabudowaniami przy lokalnej ulicy Bankowej, biegnacej przy lewym brzegu 
rzeki (Rys. 1). Brzegi rzeki otacza dosc waski pas zieleni, na którym rosna stare drzewa, glównie 
olsze ( ), topole ( ), krzaczaste wierzby ( ) i rózne krzewy (fot. 3, 4).                           
W sasiedztwie niektórych zabudowan, na obrzezu dzialek, posadzone zostaly drzewa owocowe, 
iglaki i krzewy ozdobne. 

Rzeka prowadzi wody dosc metne, sprawiajace wrazenie umiarkowanie 
zanieczyszczonych.

Wstepna ocena stanu wód powierzchniowych w woj. malopolskim [8] zalicza odcinek 
Pradnika pomiedzy ujsciem do Wisly (km 0,5) a doplywem potoku Garliczka, do jednolitych 
czesci wód powierzchniowych (fragmenty rzek o podobnych cechach fizjograficznych i 
biologicznych). Badane elementy: wskazniki biologiczne (fitobentos) oraz wskazniki fizyko-
chemiczne wspierajace ocene ekologiczna klasyfikuja Pradnik do rzek o zlym stanie wód i 
slabym stanie ekologicznym (kl. IV). Kontrolowane substancje szczególnie szkodliwe dla 
srodowiska: cynk, miedz i fenole lotne (z Wykazu II) nie przekraczaly wartosci granicznych dla 
dobrego i wyzszego niz dobry stanu wód. 

Zakres analityczny nie uwzglednial tzw. zanieczyszczen komunikacyjnych – zawiesiny 
ogólnej i weglowodorów ropopochodnych.

Potok wyplywa w miejscowosci Wola Zachariaszowska, polozonej na Wyzynie 
Krakowskiej (gmina Michalowice). Dolina Bibiczanki o asymetrycznych zboczach biegnie 
wzdluz uskoku tektonicznego. Lewy brzeg doliny ograniczaja miejscami dosc strome wzgórza 
wapienne, prawy, znacznie lagodniejszy jest wciety w poklady ilów i lessów.

Bibiczanka jest potokiem o dlugosci okolo 7,9 km [10], prowadzacym niewiele wody.
Poczatkowo plynie przez tereny niezainwestowane, a nastepnie wzdluz zabudowy wsi Bibice. Po 

I .2. Pradnik ponizej ujscia Gar liczki w miejscowosci Zielonki

I .3. Bibiczanka w rejonie osiedla L ysa Góra
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opuszczeniu Doliny Bibickiej ponownie przeplywa przez        niezabudowany, dochodzac do 
Witkowic. Bibiczanka uchodzi do Pradnika na terenie krakowskiego osiedla – Pradnik Bialy. 
(Rys. 1).

Planowany przebieg pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu I przecina Bibiczanke w 
km 3,3 biegu potoku na pólnoc od osiedla Lysa Góra. Jest to teren slabo zabudowany. Obrzeze 
Bibiczanki porasta waski pas zadrzewien, w którym dominuja olsze czarne ( ) i 
bzy czarne ( ). W rejonie skrzyzowania potoku z planowana droga Bibiczanka 
posiada zamulone koryto i prowadzi wody metne oraz zanieczyszczone (fot. 5, 6).

W ramach monitoringu jednolitych czesci wód powierzchniowych [9] badany byl ujsciowy 
(km 0,9) odcinek potoku. W tym punkcie pomiarowym Bibi       prowadzila wode dobrze 
natleniona, o nieduzej zawartosci zanieczyszczen organicznych (BZT5, OWO – II klasa jakosci 
wód). Przypuszcza sie, ze na odcinku pomiedzy Bibicami a km 0,9 wody potoku ulegaja 
samooczyszczeniu, o czym swiadcza stezenia pierwiastków biogennych, przekraczajace wartosci 
graniczne dla wód o dobrej jakosci. Slaby stan ekologiczny oraz stezenia zwiazków azotu i 
fosfor ogólny zaklasyfikowaly Bibiczanke do potoków o zly stanie wód. Zakres analityczny nie 
uwzglednial tzw. zanieczyszczen komunikacyjnych – zawiesiny ogólnej i weglowodorów 
ropopochodnych.

W rejonie Dziekanowic pólnocna obwodnice Krakowa (wg wariantu I) planuje sie 
poprowadzic przez tereny podmokle. Jest to naturalne obnizenie terenu, w którym gromadza sie 
wody opadowe, splywajace ze wzniesien znajdujacych sie pomiedzy Wegrzcami a Bosutowem 
(fot. 7, 8). Trasa obwodnicy zostala poprowadzona w rejonie ujsciowym potoku plynacego ze 
wsi Wegrzce – prawostronnego doplywu Sudolu Dominikanskiego. Obrzeze cieku jest 
porosniete trzcina pospolita ( ) i roslinnoscia synantropijna (fot. 9, 10). Na 
obrzezu rosna pojedyncze drzewa i krzewy, dno potoku jest muliste a woda lekko metna.

W odleglosci ok. 200 m od opisanego uprzednio cieku, planowana droga bedzie 
przekraczala potok Sudol Dominikanski i jego lewobrzezny doplyw (fot. 11). 

Sudol Dominikanski (Rozrywka) wyplywa ze wzgórz polozonych pomiedzy Boleniem a 
Bosutowem. Nastepnie przeplywa przez Dziekanowice, Batowice i Pradnik Czerwony. Dolny 
odcinek potoku zostal ujety w zasklepiony kanal. Sudol Dominikanski jest potokiem o dlugosci 
okolo 9 km [10]. Planowane obwodnica Krakowa bedzie poprowadzona w okolo km 5,0 biegu 
Sudolu Dominikanskiego. W tym rejonie potok plynie przez tereny ekstensywnie uzytkowane 
rolniczo i posiada szeroka doline porosnieta drzewami, glównie olsze czarne ( ) z 
domieszka wierzb ( ) oraz krzewami, wsród których najczestszym gatunkiem          czarny 
( ). Koryto Sudolu Dominikanskiego jest muliste a wyglad wody wskazywal na 
jej zanieczyszczenie (fot. 12, 13).

Punkt pomiarowy monitoringu wód powierzchniowych usytuowano w          odleglosci 
(km 4,2) od rejonu przebiegu wariantu I planowanej obwodnicy. Wyniki badan wskazuja, ze 
Sudol Dominikanski jest potokiem o niezadowalajacym stanie ekologicznym (IV klasa jakosci) 
oraz prowadzacym wody zanieczyszczone (wysokie BZT5  i ogólny wegiel organiczny, azot 
amonowy, organiczny i fosfor ogólny) oraz bardzo slabo natlenione. Natomiast badane 
substancje szczególnie szkodliwe dla srodowiska wodnego z Wykazu II (cynk, miedz, fenole 
lotne) nie przekraczaly wartosci granicznych dla wód o dobrej jakosci. Przeprowadzone badania 
zaklasyfikowaly Sudol Dominikanski do jednolitych czesci wód powierzchniowych o zlym 
stanie [9]. W Sudole Dominikanskim równiez nie badano             pozwalajacych na 
okreslenie poziomu zanieczyszczen komunikacyjnych – zawiesiny ogólnej i substancji 
ropopochodnych.

I .4.  i  I .5.  Prawostronny doplyw potoku Sudol Dominikanski oraz Sudol Dominikanski na 
terenie przewidywanego polderu 
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Koncowy (wschodni) odcinek pólnocnej obwodnicy zostanie wlaczony w uklad 
komunikacyjny Krakowa planowanym wezlem Nowohuckim. Rozpatrywany projekt nie 
obejmuje tego wezla drogowego, usytuowanego nad koryte  Dlubni, która jest najwieksza, 
rzeka w tym rejonie, o dlugosci okolo 50 km [10], uchodzaca do Wisly w obrebie Krakowa. 
Wyplywa z Wyzyny Miechowskiej i do wodowskazu w Zeslawicach (fot. 16) posiada zlewnie o 
powierzchni okolo 264 km2. Powyzej przekroju wodowskazowego zasila Dlubnie potok 
Baranówka (fot. 15), nazywany równiez Potokiem Luborzyckim.

Na Dlubni, okolo km 9,0 jej biegu, wykonano w latach 60-tych XX wieku zbiornik 
retencyjny, do którego w 1989 r. dobudowano drugi. Dlubnia stanowi jedno ze zródel 
zaopatrzenia miasta Krakowa w wode (do celów komunalnych i przemyslowych). Wymienione 
zbiorniki pelnia funkcje przeciwpowodziowa oraz magazynuja wode dla ujecia w Zeslawicach. 
W zwiazku z pelniona funkcja, Dolina Dlubni zostala objeta ochrona: utworzono strefe ochrony 
posredniej dla podstawowego ujecia wody w Raciborowicach oraz dla zbiorników retencyjnych 
– strefa ochrony przy prawym brzegu Dlubni dochodzi do granic administracyjnych Krakowa.

Obydwa rozpatrywane warianty przebiegu pólnocnej obwodnicy Krakowa lacza sie w 
jeden koncowy odcinek trasy przy rozjezdzie linii kolejowych relacji Kraków – Tunel –
Warszawa oraz odgalezienia torów prowadzacych do terenów przemyslowych w Nowej Hucie, 
dochodzac po okolo 1,4 km do Doliny Dlubni. Bedzie to równiez rejon polaczenia projektowanej 
obwodnicy, bezkolizyjnym wezlem drogowym typu „trabka”, z planowanym przebiegiem drogi 
ekspresowej do Warszawy (S7). Projektowany wezel drogowy (realizowany w odrebny  
zadaniu) bedzie kolidowal z meandrujaca w tym rejonie rzeka Dlubnia (Rys.1). Splywy opadowe 
z koncowego odcinka planowanej obwodnicy (tab. 2.4\1) zostana skierowane poprzez system 
odwadniajacy wezel Nowohucki do rzeki Dlubni.

W 2008 roku Dlubnia byla badana w dwóch punktach pomiarowych JCWP, w Konczycach 
(km 10,4 biegu rzeki) powyzej ujecia wody w Raciborowicach oraz w Nowej Hucie w rejonie 
ujscia do Wisly (km 0,7). W zasiegu oddzialywania omawianego przedsiewziecia 
komunikacyjnego znajduje sie równiez ujsciowy fragment potoku Baranówka  - lewostronnego 
doplywu  Dlubni. Ujsciowy odcinek tego potoku (km 0,5) zostal równiez w 2008 r. objety 
badaniami prowadzonymi przez WIOS w Krakowie [9].

Dlubnia pomiedzy ul. G. Morcinka a linia kolejowa do Nowej Huty plynie w naturalnym 
korycie porosnietym starodrzewem olchowym oraz krzewam  i roslinnoscia synantropijna              
(fot. 14 - 18). Dane z monitoringu wód powierzchniowych [9] wskazuja, ze Dlubnia w rejonie 
koncowego odcinka pólnocnej obwodnicy Krakowa prowadzi wody czyste (o dobrym stanie 
chemicznym). W punkcie pomiarowym polozonym okolo 2,6    (Dlubnia – Konczyce, km 
10,4) powyzej opisywanego odcinka, stezenia zawiesiny         i weglowodorów 
ropopochodnych równiez nie przekraczaly wartosci granicznych dla dobrego stanu wód. Na stan 
jakosciowy wód  Dlubni w rejonie km 7,8 (punkty I.6.a.b.c. i III.5.a.b.c – Rys. 1) oddzialuje jej 
doplyw – potok Baranówka (I.7). Stan wody potoku Baranówka oceniono jako zly, ale 
zadecydowaly o tym nieduze przekroczenia stezen azotu      hla (azot organiczny + azot 
amonowy) i azotu azotanowego. Wizje lokalne przeprowadzone w rejonie polaczenia 
projektowanych dróg (obwodnica i S7) sugeruja, ze Dlubnia i jej doplyw Baranówka (fot. 15) 
prowadza wody nieznacznie zanieczyszczone.

Podstawowe informacje o potoku podano w punkcie I.1. wariantu I. W rejonie 
planowanego przebiegu obwodnicy wg wariantu III (km ~5,9 biegu rzeki) potok posiada 
charakter zbiorczego rowu melioracyjnego o sztucznym, prawie prostym korycie (Rys. 1). Potok 
plynie przez laki i nieuzytki. Obrzeze porasta trzcina pospolita ( ), 
skoszona przed zima oraz pojedyncze olchy czarne ( ). W dalszej czesci jego 

I .6.a., b., c.  Rzeka Dlubnia powyzej  i ponizej  ujscia potoku Bar anówka

War iant I I I
I I I .1. Sudol od M odlnicy
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doliny rosna skupiska krzaczastych wierzb ( ). Koryto cieku jest muliste z bardzo ubogim 
fitobentosem a woda sprawia wrazenie metnej i zanieczyszczonej (fot. 19,  20). Wytyczne z 
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 
stanu jednolitych czesci wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162 poz. 1008) oraz 
przeprowadzona wizja lokalna pozwalaja na zaliczenie Sudolu od Modlnicy w rejonie kolizji z 
obwodnica do plynacych wód powierzchniowych o zlej jakosci (zly stan wód).

Informacje ogólne przedstawiono w punkcie I.2. wariantu I obwodnicy. W przypadku 
poprowadzenia pólnocnej obwodnicy Krakowa trasa wariantu III, droga bedzie przechodzila nad 
rzeka Pradnik  okolo km 11 jej biegu. W tym rejonie Pradnik meandruje w naturalnej, szerokiej 
dolinie (Rys. 1). Jest to obszar niezabudowany, ekstensywnie uzytkowany rolniczo (fot. 21). 
Obrzeze Pradnika porasta waski pas zadrzewien, glównie pojedyncze drzewa: olsze czarne 
( ) i stare wierzby, którym towarzysza liczne krzewy (fot. 22, 23).

Na omawianej czesci rzeki nie wyznaczono punktu monitoringu wód powierzchniowych, 
niemniej warunki hydromorfologiczne oraz wyglad obrzeza, dna i wody swiadcza, ze Pradnik w 
tym rejonie jest rzeka nieznacznie zanieczyszczona o umiarkowanym stanie ekologicznym.

Potok ten jest równiez nazywany Garliczanka lub Naramka, gdyz jej obszar zródliskowy 
znajduje sie we wsi Narama (gmina Michalowice). Jest to potok o dlugosci okolo 7,8 km [10], 
lekko meandrujacy w naturalnej, szerokiej dolinie. Gar iczka przeplywa przez miejscowosc 
Zielonki, gdzie uchodzi do Pradnika. Obwodnice planuje sie poprowadzic przy prawym brzegu 
Garliczki, a najblizej niej (okolo 100 – 150 m) droga bedzie przebiegala w rejonie Podskala             
(fot. 24, 25). Po okolo 600 m, liczac od Podskala, obwodnica bedzie przecinala potok w km 2,5 
jego biegu (punkt III.3. na Rys. 1). W tym rejonie dolina Garliczki jest szeroka, ograniczona od 
poludnia pasmami wzniesien (fot. 26). Obrzeze porastaja drzewa (olsze czarne i wierzby) oraz 
krzewy (fot. 27, 28).

Dno i brzegi potoku sa muliste a woda sprawia wrazenie nieznacznie zanieczyszczonej. 
Garliczka jest potokiem prowadzacym nieduzo wody. W ramach monitoringu wód 
powierzchniowych prowadzonego przez WIOS, potok ten w      r. nie byl kontrolowany pod 
wzgledem jakosciowym.

Ogólne informacje o potoku podano w punkcie I.3.
Planowana trasa wariantu III przebiega przez teren slabo zainwestowany, z pasmem 

wzniesien ograniczajacych doline Bibiczanki (brzeg lewy) – fot. 29. Na omawianym odcinku, 
Bibiczanka jest potokiem prowadzacym bardzo malo, wizualnie czystej wody. Naturalna dolina 
potoku jest porosnieta drzewami (olchy i wierzby) oraz krzewami bzu czarnego, trzmieliny 
( ) i glogu ( ) – fot. 30, 31.

Koncowy odcinek pólnocnej obwodnicy Krakowa – od rozjazdu kolejowego w Batowicach 
(Rys. 1) jest wspólny dla obydwu rozpatrywanych wariantów    i III). W zwiazku z tym opis 
aktualnego stanu jakosciowego Dlubni i potoku Baranówka oraz dokumentacja fotograficzna 
Doliny Dlubni odpowiada podanemu w punkcie I.6a.b.c. (fot. 14 – 18).

I I I .2. Pradnik powyzej ujscia potoku Gar liczka, przed miejscowoscia Pekowice 

I I I .3. Potok Gar liczka ponizej miejscowosci Gar lica M urowana

I I I .4. Potok Bibiczanka na pólnoc od miejscowosci Bibice

I I I .5.a., b., c. Dlubnia powyzej  i ponizej potoku Baranówka
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Po wzgledem klimatycznym obszar, na którym planowana jest pólnocna obwodnica 
Krakowa lezy w granicach region Wyzyny Krakowsko-Miechowskiej.  Srednia temperatura  
roczna wynosi  od 8 ºC  do 8,5ºC, a srednie opady roczne wynosza ok. 750 mm. Okres wegetacji 
trwa ok. 215 dni. Roczny rozklad opadów cechuje duza zmiennosc. Przewazaja opady  miesiecy 
letnich, a najnizsze sa opady w miesiacach zimowych. Opady maja duze znaczenie dla zasilania 
wód powierzchniowych i podziemnych. Wedlug szacunków WIOS w Krakowie zawartosc 
substancji zanieczyszczajacych w powietrzu nie przekracza wartosci dopuszczalnych. Lokalnie 
moga wystepowac wyzsze stezenia szczególnie wzdluz drogi Kraków-Warszawa, w wyniku 
emisji spalin samochodowych. Jest to równiez przyczyna duzego natezenia halasu. Pod 
wzgledem klimatycznym analizowany teren jest malo zróznicowany.  Jedynie w rejonie dolinie 
Dlubni wystepuje wieksza amplituda temperatur, wyzsza wilgotnosc, a takze pojawiaja sie tzw. 
zastoiska  zimnego  powietrza  /inwersja/.
Warunki klimatyczne dla upraw rolnych sa korzystne.  Wystepuje tu 112 – 130 dni                                 
z  przymrozkami  i  20 – 40  dni  mroznych.  Pokrywa sniezna utrzymuje sie przez okolo 60 dni. 

Grubosc pokrywy snieznej osiaga najwyzsza wartosc na przelomie stycznia i lutego. Do 
zjawisk pogodowych naleza takze burze, deszcze ulewne   grady. Na omawianym obszarze dni z 
burza wystepuja srednio od 20 - 28 dni w roku, z maksimum w lipcu. Najwieksze 
prawdopodobienstwo dni z gradem wystepuje w maju i lipcu. W lipcu oraz czerwcu wystepuja 
takze najwyzsze wartosci opadów dobowych. Ulewy i deszcze nawalne moga pojawiac sie od 
polowy kwietnia do wrzesnia.                                                                                                

Wiatry wieja przewaznie z kierunku zachodniego i dni w          jest tu okolo 76 %.                
W dnach dolin wiatry sa slabsze i wieja wzdluz ich osi. 

Na warunki klimatyczne silnie wplywa rzezba terenu, w dolinach czesto wystepuja mgly i 
przymrozki, oraz duze wahania temperatury i wilgotnosci powietrza, natomiast na stokach i 
grzbietach wzniesien, ze wzgledu na dobre przewietrzan    rzadko zdarzaja sie zamglenia oraz 
wystepuja dluzsze okresy bezprzymrozkowe.

Stan jakosci powietrza atmosferycznego zwiazany jest ze stopniem koncentracji zródel 
emisji zanieczyszczen, wielkoscia emisji, warunkami rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen oraz 
wplywem zanieczyszczen transgranicznych.

Stan jakosci powietrza moze wplywac na zdrowie ludzi,       lywuje równiez na systemy 
oddechowe roslin, zmiany odczynu gleby i wód powierzchniowych.

Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony srodowiska z 27 kwietnia 2001 roku Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Srodowiska co roku dokonuje oceny       u substancji w powietrzu w 
strefie, a nastepnie dokonuje klasyfikacji stref. Prowadzona ocena ma na celu monitorowanie 
zmian jakosci powietrza i powinna skutkowac zmniejszeniem stezen zanieczyszczen w 
powietrzu przynajmniej do poziomu stezenia dopuszczalnego na terenie kraju w okreslonym 
terminie, stwierdzane stezenia nie powinny przekraczac wartosci dopuszczalnej po tym terminie.

Oceny stanu aerosanitarnego dokonuje sie porównujac uzyskane wyniki pomiarów z 
dopuszczalnymi stezeniami zanieczyszczen. Wartosci stezen dopuszczalnych substancji 
zanieczyszczajacych powietrze okresla rozporzadzenie M        Srodowiska z dnia 03 marca 
2008 roku (Dz. U. Nr 47 poz. 281), zamieszczone w dalszej czesci raportu w tabeli                           
nr 5.2.6.1/1.

Jak wynika z opublikowanego przez WIOS w Krakowie „Raportu o stanie srodowiska w 
województwie malopolskim w roku 2007” analizowany obszar (projektowana pólnocna 

3.5. K limat i j akosc powietr za

3.5.1. K limat

3.5.2. Jakosc powietr za 
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obwodnica Krakowa) charakteryzuje sie nastepujacymi stezeniami dwutlenku siarki, dwutlenku 
azotu i pylu zawieszonego w powietrzu.

Kraków                     
ul. Pradnicka

13 1 0

Kraków                    
ul. Pradnicka

33 83 0

Kraków                        
ul. Pradnicka

52 130 122

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 47, poz. 281),  srednioroczne stezenia 
SO2 i NO2 nie przekraczaja wartosci stezen dopuszczalnych substa     zanieczyszczajacych 
powietrze. Jedynie w przypadku sredniorocznego stezenia poziomu PM10 zostaly one 
przekroczone.

Stan zanieczyszczenia powietrza w analizowanym rejonie planowanej inwestycji zgodnie z 
pismem znak WM.5021-27/10 Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z 
dnia 26.02.2010r. (zalacznik 2) wynosi:

srednie stezenie pylu PM10 w roku kalendarzowym na poziomie 55 µg/m3;
srednie stezenie dwutlenku azotu (NO2) w roku kalendarzowym na poziomie                   
35 µg/m3;
srednie stezenie benzenu (C6H6) w roku kalendarzowym na poziomie 4,6 µg/m3;
srednie stezenie olowiu (Pb) w roku kalendarzowym na poziomie 0,06 µg/m3,

oraz na terenie gmin powiatu krakowskiego (Michalowice, Modlnica, Wielka Wies, 
Zielonki):

Tab. 3.5.2/1. Zestawienie poziomu SO2 w okolicy projektowanej pólnocnej obwodnicy K rakowa
Lokalizacja Srednie

stezenie
w roku

kalendarzowym

[ g/m3]

Czestosc 
przekraczania 

dopuszczalnego 
poziomu stezen 1-

godzinnych w roku 
kalendarzowym

Czestosc
przekraczania

dopuszczalnego
poziomu
stezen 24

godzinnych w
roku kalendarzowym

SO2 SO2 SO2

Tab. 3.5.2/2. Zestawienie poziomu NO2 w okolicy projektowanej pólnocnej obwodnicy K rakowa
Lokalizacja Srednie

stezenie
w roku

kalendarzowym

[ g/m3]

% stezenia 
dopuszczalnego 

dla rocznego 
okresu 

usrednienia

Czestosc
przekraczania

dopuszczalnego
poziomu
stezen 1

godzinnych w
roku kalendarzowym

NO2 NO2 NO2

Tab. 3.5.2/3. Zestawienie poziomu PM10 w okolicy projektowanej pólnocnej obwodnicy K rakowa
Lokalizacja Srednie

stezenie
w roku

kalendarzowym

[ g/m3]

% stezenia 
dopuszczalnego 

dla rocznego 
okresu 

usrednienia

Czestosc
przekraczania

dopuszczalnego
poziomu
stezen 24

godzinnych w
roku kalendarzowym

PM 10 PM 10 PM 10

3.5.2.1. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza - tlo zanieczyszczen

µ

µ

µ

−
−

−
−
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srednie stezenie pylu PM10 w roku kalendarzowym na poziomie 36 µg/m3;
srednie stezenie dwutlenku azotu (NO2) w roku kalendarzowym na poziomie                   
25 µg/m3;
srednie stezenie benzenu (C6H6) w roku kalendarzowym na poziomie 3,4 µg/m3;
srednie stezenie olowiu (Pb) w roku kalendarzowym na poziomie 0,03 µg/m3.

Dopuszczalne wartosci poziomu halasu dla terenów o okreslonym przeznaczeniu i 
charakterze zagospodarowania przestrzennego regulowane sa Rozporzadzeniem Ministra 
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów halasu w 
srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

W Rozporzadzeniu tym kazdemu rodzajowi terenu przypisano 2 wartosci dopuszczalnych 
poziomów halasu w srodowisku powodowanego przez poszczególne grupy zró    halasu dla 
róznych czasów usredniania w ciagu dnia i w nocy. W zaleznosci od rodzaju zródel dotycza one 
wartosci równowaznego poziomu dzwieku wystepujacego w ciagu 16 lub 8 godzin pory dziennej 
i 8 lub 1 godz. w porze nocnej. 

Wyciag z ww. rozporzadzenia przedstawia tabela nr 3.6.1/1.

1 a) Obszary A ochrony 
uzdrowiskowej

b) Tereny szpitali 
50 45 45 40

2 a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwiazanej 
ze stalym lub 
wielogodzinnym pobytem 
dziec i i mlodziezy3

c) Tereny domów opieki
d) Tereny szpitali w miastach

55 50 50 40

3 a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania zb iorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe2

d) Tereny mieszkaniowo-
uslugowe

60 50 55 45

                                                  
2 Wartosci okreslone dla dróg i linii kolejowych stosuje sie takze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych
3 W przypadku niewykorzystania tych terenów, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowiazuje na nich dopuszczalny poziom halasu w 
porze nocy   

−
−

−
−

3.6. Halas i wibr acje 

3.6.1. Warunki  dopuszczalne w zakresie kl imatu akustyc    o w rej onie 
pr oj ektowanej  pólnocnej  obwodnicy K rakowa

Tabela 3.6.1/1. Dopuszczalne poziomy halasu w srodowis   na podstawie Rozporzadzenia                                 
MS z 14 czerwca 2007r.

Lp. RRooddzzaajj tteerreennuu

Dopuszczalny poziom halasu w dB

Drogi lub linie kolejowe2 Pozostale obiekty i dzialalnosc 
bedaca zródlem halasu

LA eqD

pr zedzi al  czasu 
odniesieni a r ów ny 

16 godzi nom

LA eqN

pr zedzi al  czasu 
odniesieni a r ów ny

8 godzi nom

LA eqD

pr zedzi al  czasu 
odniesieni a r ów ny 8 

najmni ej  
kor zystnym  

godzi nom dni a 
kol ejno po sobie 
nastepujacych 

LA eqN

pr zedzi al  czasu 
odniesieni a r ów ny 1 
najmni ej  kor zystnej   

godzi nie nocy
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4 a) Tereny w strefie sródmiejskiej 
miast powyzej 100 tys. 
mieszkanców4

65 55 55 45

Dopuszczalne wartosci poziomu emisji dzwieku A do srodowiska dla terenów       nych 
w otoczeniu projektowanej inwestycji wynosza:

przyjete na podstawie punktu 2 cytowanego rozporzadzenia wynosza: 

w porze dnia tj. w godz. 600 – 2200,

w porze nocy tj. w godz. 2200 – 600,

przyjete na podstawie punktu 3 cytowanego rozporzadzenia wynosza: 

w porze dnia tj. w godz. 600 – 2200,

w porze nocy tj. w godz. 2200 – 600.

Obszary chronione akustycznie zostaly przedstawione na wynikowych mapach 
akustycznych dolaczonych do niniejszego Raportu.

Halas i wibracje sa w ostatnich latach rosnacym zagrozeniem dla srodowiska, zdrowia i 
zycia ludzi. Bardzo czesto oddzialywanie halasu i wibracji odbierane jest w sposób subiektywny, 
co powoduje, ze dziedzina ta jest niedostatecznie eksponowana i doceniana przy rozpatrywaniu 
spraw zwiazanych z ochrona i ksztaltowaniem srodowiska. Postepujaca urbanizacja i rozwój 
komunikacji drogowej powoduja, ze z kazdym dniem zwiekszaja sie uciazliwosci wynikajace ze 
stalego narastania halasu zarówno w aglomeracjach miejskich i przemyslowych, jak i w 
mniejszych miejscowosciach. Maja one wplyw na stan psychiczny i zdrowie czlowieka.

Zagrozenie halasem i wibracjami charakteryzuje sie mnogoscia zródel i powszechnoscia 
wystepowania. Najbardziej uciazliwymi emitorami halasu i wibracji, majacymi zasadniczy 
wplyw na klimat akustyczny srodowiska, sa w kolejnosci  trasy komunikacyjne (halas generuja 
tu poruszajace sie: pojazdy samochodowe, motocykle, ciagniki, pociagi, itp.), zaklady 
przemyslowe na skutek stosowania generujacych halas i  ibracje technologii oraz halasliwych i 
„silnie drgajacych” maszyn i urzadzen. Zaklady przemyslowe i warsztaty uslugowe sa zródlami 
halasu o ograniczonym zasiegu oddzialywania, wplywaja one na   imat akustyczny, jednakze 

                                                  
4 Strefa sródmiejska miast powyzej 100 tys. Mieszkanców to teren zwartej zabudo wy mieszkaniowej z koncentracja obiektów administracyjnych, 
handlowych i uslugowych. W przypadku miast, w których wystepuja dzielnice o liczbie mieszkanców pow. 100 tys., mozna wyznaczyc w tych 
dzielnicach strefa sródmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwarta zabudowa mieszkaniowa z koncentracja obiektów administracyjnych, 
handlowych i uslugowych.  

Lp. RRooddzzaajj tteerreennuu

Dopuszczalny poziom halasu w dB

Drogi lub linie kolejowe2 Pozostale obiekty i dzialalnosc 
bedaca zródlem halasu

LA eqD

pr zedzi al  czasu 
odniesieni a r ów ny 

16 godzi nom

LA eqN

pr zedzi al  czasu 
odniesieni a r ów ny

8 godzi nom

LA eqD

pr zedzi al  czasu 
odniesieni a r ów ny 8 

najmni ej  
kor zystnym  

godzi nom dni a 
kol ejno po sobie 
nastepujacych 

LA eqN

pr zedzi al  czasu 
odniesieni a r ów ny 1 
najmni ej  kor zystnej   

godzi nie nocy

55 dB

50 dB

60 dB

50 dB

3.6.2. Ogólna charakter ystyka klimatu akustycznego w rej onie szlaków 
komunikacyj nych

DOPUSZCZALNE WARTOSCI  POZI OMU DZWI EKU W SRODOWI SKU W REJONI E 

PLANOWANEJ I NWESTYCJI :

•

−

−

•

−

−
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wplyw ten ma charakter lokalny. Takie stacjonarne zródla halasu moga jednak powodowac 
uciazliwosci dla osób zamieszkujacych w ich najblizszym sasiedztwie. 

Znacznie wiekszy wplyw na srodowisko wywiera halas komunikacyjny. W skali kraju 
wyraznie widac gwaltowny rozwój motoryzacji, jaki ma miejsce od kilkunastu ostatnich lat. 
Nastapil kilkakrotny wzrost liczby pojazdów poruszajac    sie po drogach i ulicach miast.              
W zwiazku z tym wzroslo równiez zagrozenie srodowiska halasem komunikacyjnym, które jest 
proporcjonalne do tzw. wskaznika presji motoryzacji, który wiaze gestosc sieci drogowej i 
natezenie ruchu w tej sieci z potencjalna liczba ludzi objeta wplywem uciazliwosci 
powodowanych przez srodki transportu.

Emisje halasu samochodowego podzielic mozna na dwie podstawowe grupy:
halas podzespolów napedowych,
halas powodowany interakcja kól i nawierzchni drogowej.

W pierwszym przypadku emisja halasu zalezy od postepu technicznego, w ostatnich latach 
„wymuszanego” polityka panstw Unii Europejskiej. Ograniczanie emisji halasu pojazdów, 
przede wszystkim samochodowych, jest m. innymi przedmiotem kilku Dyrektyw Unii 
Europejskiej5 oraz przepisów krajowych6, które zharmonizowano ze wspomnianymi 
dyrektywami. Celem dyrektyw jest wprowadzenie w krajach czlonkowskich takich samych 
wymagan odnoszacych sie do homologacji pojazdów silnikowych (samochody oraz motocykle) 
oraz wymagan odnoszacych sie do badan emisji halasu pojazdu oraz ukladu wydechowego, a 
takze uwzglednienie szybkiej weryfikacji wymagan technicznych ze wzgledu na postep 
techniczny. W dyrektywie tej okreslono dopuszczalne poziomy halasu mierzonego podczas 
ruchu pojazdu oraz metody badan. Dyrektywa zostala oparta na przepisach (regulaminach) 
zaproponowanych przez Europejska Komisje Gospodarcza ONZ.

W tym drugim przypadku emisja halasu zalezy od rodzaju i jakosci opon oraz nawierzchni 
drogowej. Aktualnie trwaja badania i prace o charakterze wdrozeniowym w zakresie takiego 
doboru konstrukcji nawierzchni oraz bieznika opon, by uzy     jak najmniejsza emisje halasu. 
Poszukiwanie takich rozwiazan nie jest sprawa latwa. Bardzo czesto stoi ono w sprzecznosci z 
optymalnymi warunkami hamowania, co jest najistotniejszym zagadnieniem.

Na sumaryczny poziom emisji halasu generowanego przez poruszajacy sie pojazd ma 
wplyw szereg czynników zwiazanych z ruchem, droga i jej otoczeniem, tj.:

natezenie ruchu;
srednia predkosc potoku pojazdów;
struktura ruchu (udzial pojazdów halasliwych);
plynnosc ruchu;
pochylenie drogi;
tekstura nawierzchni drogowej (jej rodzaj i stan).

W Krakowie, podobnie jak w innych miastach glównym „sprawca” zagrozen i uciazliwosci 
akustycznych jest komunikacja drogowa, a w dalszej kolejnosci tramwajowa i kolejowa. 

Planowana inwestycja jak sama nazwa wskazuje zlokalizowana jest po pólnocnej stronie 
Krakowa w wiekszosci w obszarze zabudowy o charakterze miejskim. 

                                                  
5 Dyrektywy R ady:

• 70/157/EWG z dnia 6  lutego 1970r. w sprawie zblizenia przepisów prawa panstw czlonkowskich dotyczacych dopuszczalnego 
poziomu dzwieku A oraz ukladu wylotowego pojazdów silnikowych (ze zmianami - Dyrektywy Rady: 84/372/EWG z 3.07.1984, 84/424/EWG z 
3.09.1984, 92/97/EWG z 10.11.1992)

• ostatnie zmiany wprowadzono Dyrektywa Komisji 96/20/WE z dnia 27 marca 1996 r. dostosowujaca do postepu technicznego 
Dyrektywe Rady 70/157/EWG w sprawie zblizenia przepisów prawa panstw  czlonkowskich dotyczacych dopuszczalnego poziomu dzwieku A 
oraz ukladu wylotowego pojazdów silnikowych

• 78/1015/EWG z dnia 23 listopada 1978 r sprawie zblizenia przepisów prawa panstw czlonkowskich dotyczacych dopuszczalnego 
poziomu dzwieku A oraz ukladu wylotowego motocykli (ze zmianami - Dyrektywy Rady: 87/56/EWG z 18.12.1986, 89/235/EWG z 
13.03.1989).
6 w szczególnosci Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pózn. zm.) 

−
−

−
−
−
−
−
−
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Klimat akustyczny w otoczeniu rozpatrywanej inwestycji determinowany jest przede 
wszystkim:

z dróg dojazdowych do projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa:
Jasnogórskiej,
Wolbromskiej,
29-go Listopada,
Powstanców.

z drogi alternatywnej do projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa, 
stanowiacej fragment DK 79 i skladajacej sie z odcinków biegnacych pomiedzy 
ulicami:

Jasnogórska – Wolbromska,
Wolbromska – 29-go Listopada,
29-go Listopada – Stella Sawickiego
Okulickiego

Jak wynika z analizy mapy akustycznej (http://mapaakustyczna.um.krakow.pl:280/mapa_k/
publikacja 2008r.) przekroczenia wartosci poziomów dopuszczalnych halasu od dróg dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego (LDWN = 60 dB –
w dzien i LN = 50 dB – w nocy) zauwaza sie w bezposrednim sasiedztwie glównych ulic, w tym 
glównie ul. Jasnogórskiej, ul. 29-go Listopada, ul. Okulickiego (tj. w odleglosci okolo    20 m 
od ulicy poziom halasu waha sie od 70 - 75 dB, w odleglosci okolo 30m – 40 m od ulicy poziom 
halasu jest nizszy 65-70 dB, a w odleglosci okolo 50 m od ulicy poziom halasu wynosi                
60-65 dB). Jest to glówne w tym rejonie miasta zródlo halasu komunikacyjnego –
samochodowego (Mapa akustyczna. WIOS 2007).

Planowana inwestycja jak sama nazwa wskazuje zlokalizowana jest po pólnocnej stronie 
miasta Krakowa w znacznej czesci w obszarze istniejacej badz planowanej zabudowy o 
charakterze miejskim (wariant I) i podmiejskim (wariant III). 

Aktualnie klimat akustyczny w otoczeniu rozpatrywanej inwestycji determinowany jest 
przede wszystkim emisja halasu komunikacyjnego pochodzacego z istniejacych dróg:

z dróg dojazdowych do projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa, tj. z ulic:
ul. Jasnogórskiej (relacji: Kraków- Olkusz),
ul. Krakowskie Przedmiescie/ul. Glogera (proj. ul. Wolbromskiej) relacji: 
Kraków- Skala/Wolbrom,
Al. 29-go Listopada (DK nr 7, relacji: Kraków- Kielce/Warszawa),
ul. Powstanców (relacji: Kraków-Zastów-Proszowice).

drugorzedne znaczenie ma ruch pojazdów na pozostalych drogach lokalnych, w 
tym na: ul. Lokietka, ul. Na Zielonki, ul. Dozynkowa, ul. Morcinka, itp.

Jak wynika z aktualnej mapy akustycznej Krakowa 
http://mapaakustyczna.um.krakow.pl:280/mapa_k/ publikacja 2008r.) poziom klimatu 
akustycznego ksztaltowany ruchem pojazdów na tych ulicach ksztaltuje sie nastepujaco: 

→
−
−
−
−

→

−
−
−
−

→
−
−

−
−

→

3.6.3. Charakter ystyka aktualnego stanu klimatu akustycznego w otoczeniu 
pr oj ektowanej  pólnocnej  obwodnicy K rakowa
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ul. Jasnogórska = 75 dB 65 – 60 dB 90 m 100 m

ul.Krakowskie 
Przedmiescie/                     
ul. Glogera

70 – 75 dB 50 – 55 dB 45 m 50 m

Al. 29-go Listopada = 75 dB 65 – 70 dB 70 m 100m

ul. Lokietka 65 – 70 dB 55 – 60 dB 35 m 25 m

ul. Na Zielonki 60 – 65 dB 50 – 55 dB 15 m 10 m

ul. Dozynkowa 65 – 70 dB 55 – 60 dB 20 m 6 m

ul. Morcinka 65 – 70 dB 55 – 60 dB 10 m 20 m

Projektowana pólnocna obwodnica Krakowa ma przejac czesc ruchu pojazdów z  aktualnie 
czesciowo pelniacej ta funkcje tj. z drogi alternatywnej do projektowanej trasy, która stanowi 
ciag ulic: 

Conrada – Opolska (odcinki: od ul. Jasnogórskiej do ul. Glogera –
projektowana ul. Wolbromska, od ul. Glogera do 29 Listopada),
Lublanska – Al. Bora – Komorowskiego – Okulickiego                                          
(od. ul. 29 Listopada do ul. Stella Sawickiego)
Okulickiego

Wymieniony wyzej ciag ulic stanowi w chwili obecnej jedno z glównych zródel halasu 
komunikacyjnego – samochodowego w Krakowie.

Jak wynika z aktualnej mapy akustycznej Krakowa poziom klimat akustyczny 
ksztaltowany ruchem pojazdów na tych ciagach komunikacyjnych ksztaltuje sie nastepujaco:

ul. Conrada –
Opolska (odcinek: 
od ul. Jasnogórskiej 
do ul. ul. Glogera –
proj. ul. 
Wolbromska, 

= 75 dB 70 – 75 dB 300 m 150m

ul. Opolska od              
ul. Glogera do 29 
Listopada ),

= 75 dB 70 – 75 dB 250 m 180 m

ul. Lublanska–od              
ul. 29 Listopada 

= 75 dB 70 – 75 dB 200m 170 m

Tabela 3.6.3/1. Aktualny poziom klimatu akustycznego w rejonie planowanej pólnocnej obwodnicy 
K rakowa przy istniejacych ciagach komunikacyjnych w analizowanej czesci K rakowa

Ulica

Równowazny poziom 
dzwieku u „ zródla”  (tj. 

w odleglosci 1 m od 
krawedzi jezdni)  

Zasieg strefy przekroczen 
dopuszczalnego poziomu dzwieku od 

dróg dla terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego [m]

LDWN LN LDWN = 60 dB(A) LN = 50 dB(A)

Tabela 3.6.3/2. Aktualny poziom klimatu akustycznego w rejonie planowanej pólnocnej obwodnicy 
K rakowa przy glównych istniejacych ciagach komunikacyjnych w analizowanej czesci 
K rakowa

Ulica

Równowazny poziom 
dzwieku u „ zródla”  (tj. w 

odleglosci 1 m od krawedzi 
jezdni)  

Zasieg strefy przekroczen 
dopuszczalnego poziomu dzwieku 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego [m]

LDWN LN LDWN = 60 dB(A) LN = 50 dB(A)

−

−

−
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Al. Bora –
Komorowskiego

= 75 dB 70 – 75 dB 200 m 100 m

ul. Okulickiego do             
ul. Stella 
Sawickiego)

= 75 dB 70 – 75 dB 240 m 120 m

ul. Okulickiego od                  
ul. Stella 
Sawickiego)

= 75 dB 70 – 75 dB 220 m 110 m

W przypadku pozostalych zródel halasu (drogi lokalne,    as bytowo-komunalny, itp.) 
dane z aktualnej mapy akustycznej Krakowa zostaly zweryfikowane i uzupelnione w oparciu o 
bezposrednie pomiary akustyczne.

Pomiary wykonano zgodnie z wymaganiami obowiazujacych  orm, i wytycznych, w tym 
m. innymi norm: PN-ISO 196-1, PN-ISO 196-2, PN-ISO 196-3. Zestawy pomiarowe spelnialy 
wymagania normy IEC 651 dla przyrzadów klasy dokladnosci 1.                             

Pomiary wykonywano dwoma, nastepujacymi zestawami pomiarowymi:
miernikiem poziomu dzwieku klasy dokladnosci 1, wchodzacym w sklad 
analizatora akustycznego SVAN 912 z przedwzmacniaczem  irmy SVANTEK typ 
SV01 i z mikrofonem firmy G.R.A.S. – firmy SVANTEK. Przyrzad posiadal  
aktualne swiadectwo wzorcowania i byl kazdorazowo przed i po pomiarach 
kalibrowany kalibratorem akustycznym typ SV 03 firmy SVANTEK. Przyrzad ten 
umozliwia miedzy innymi pomiar takich wartosci jak: Lmin, Lmax, Leq, z wybranym 
filtrem korekcyjnym A, C, LIN oraz redukcja czasowa pozwalajaca na eliminacje 
zaklócen. Zakres mierzonych czestotliwosci od 16Hz do 16 kHz, zakres pomiarowy 
od 20 do 110 dB. 
calkujacym miernikiem poziomu dzwieku firmy SONOPAN, typ IM-10 klasy 
dokladnosci 1. Przyrzad byl kazdorazowo przed i po pomiarach kalibrowany 
kalibratorem akustycznym typ KA-10.

W kazdym punkcie pomiarowym wykonano pomiar z wlaczonym filtrem korekcyjnym A i 
stala czasowa "Fast”. 

Lokalizacja punktów pomiarowych, ilosc pomiarów w poszczególnych punktach oraz czas 
ich trwania byly dobierane tak, aby w pelni charakteryzowaly stan klimatu akustycznego danego 
terenu, w glównego, dominujacego zródla halasu uwzgledniajac wszystkie istotne sytuacje 
akustyczne.

Warunki meteorologiczne panujace podczas wykonywania pomiarów przedstawiaja sie 
nastepujaco:
Pomiar w dniu 22.10.2009r.

Wielkosci mierzone (srednie) Wartosc
Predkosc i kierunek wiatru (m/s) Od 0,5 – 1,0 E do 1 – 1,5 NE 0,5 – 1,6 NE 
Temperatura otoczenia (ºC) 4 - 14 13 - 11
Wilgotnosc wzgledna (%) 95 - 75 80 - 96
Cisnienie atmosferyczne (hPa) 1010 - 1008 1008 

Ulica

Równowazny poziom 
dzwieku u „ zródla”  (tj. w 

odleglosci 1 m od krawedzi 
jezdni)  

Zasieg strefy przekroczen 
dopuszczalnego poziomu dzwieku 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego [m]

LDWN LN LDWN = 60 dB(A) LN = 50 dB(A)

3.6.3.1. Pomiary akustyczne 

Data
por a dnia 22/23.10.2009

por a nocy

•

•
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Inne spostrzezenia
w czasie pomiarów brak opadów atmosferycznych, rano 

zamglenie

Pomiar w dniu 16.11.2009r.

Wielkosci mierzone (srednie) Wartosc
Predkosc i kierunek wiatru (m/s) 1 SW 1 N
Temperatura otoczenia (ºC) 11,0 6,0
Wilgotnosc wzgledna (%) 85 90,0
Cisnienie atmosferyczne (hPa) 1015,0 1015,0
Inne spostrzezenia w czasie pomiarów, brak opadów atmosferycznych

WYNIKI POMIARÓW

Wyniki pomiarów przedstawiaja ponizsze tabele.

Zmierzone wartosci poziomu dzwieku w dB(A) dla pory dziennej 

1 Zielonki skraj zabudowy przy ul. 
Krakowskie Przedmiescie – w odl. 10 
m od krawedzi jezdni (budynek przy 
ul. Nad Naramka 208) -

39,1 79,2 67,5 komunikac ja,

2 Zielonki skraj zabudowy 
mieszkaniowej  przy ul. Bankowej 40

48,1 60,1 56,1 jw.

3 skraj zabudowy mieszkaniowej  
Marszowiec przy ul. Kró lewskiej 12 –
rejon petli autobusowej  ok. 10 m od 
krawedzi ulicy

50,3 78,8 65,6
komunikac ja, halas bytowo-
komunlany

4 Zielonki -  Podskalne skraj zabudowy 
przy ul. Garlickiej – 10 m od krawedzi 
jezdni

33,3 73,3 54,9
halas bytowo-komunlany 
komunikac ja,

5 Wegrzce skraj zabudowy przy                   
ul. Krakowskiej 16 (DK nr 7) – 10 m 
od krawedzi jezdni 

59,5 80,9 68,5 komunikac ja,

6 Bibice skraj zabudowy w rej.                    
ul. Witkowickej (DK nr 7) – 10 m od 
krawedzi jezdni

58,9 81,9 68,9
jw.

7 Dziekanowice – 10 m od krawedzi 
jezdni

49,8 78,5 62,3
jw.

8 Batowice skraj zabudowy  – 10 m od 
krawedzi jezdni

44,8 77,7 61,5
jw.

9 Batowice skraj zabudowy w rej. 
budynków nr 116 – 10 m od krawedzi 
jezdni

43,7 75,1 63,8
jw.

10  ul. Morcinka – 10 m od krawedzi 
jezdni

46,8 79,6 64,8
jw.

Data
por a dnia 22/23.10.2009

por a nocy

Data
16.11.2009
por a dnia

16.11.2009
por a nocy

Punkty pomiarowe poziom dzwieku
Uwagi

nr Lokalizacja LA mi n LA max LA eq
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Zmierzone wartosci poziomu dzwieku  w dB(A) dla pory nocnej

1 Zielonki skraj zabudowy przy                   
ul. Krakowskie Przedmiescie – w odl. 
10 m od krawedzi jezdni (budynek 
przy ul. Nad Naramka 208) 

33,1 69,0 59,1 komunikac ja,

2 Zielonki skraj zabudowy 
mieszkaniowej  przy ul. Bankowej 40 37,1 58,0 51,1 jw.

3 skraj zabudowy mieszkaniowej  
Marszowiec przy ul. Kró lewskiej 12 –
rejon petli autobusowej  ok. 10 m od 
krawedzi ulicy

35,2 63,8 58,5
komunikac ja, halas bytowo-
komunlany

4 Zielonki -  Podskalne skraj zabudowy 
przy ul. Garlickiej – 10 m od krawedzi 
jezdni

31,1 67,1 49,5 komunikac ja,

5 Wegrzce skraj zabudowy przy                      
ul. Krakowskiej 16 (DK nr 7) – 10 m 
od krawedzi jezdni 

59,5 80,9 62,5 jw

6 Bibice skraj zabudowy w rej.                    
ul. Witkowickej (DK nr 7) – 10 m od 
krawedzi jezdni

45,8 78,8 63,0
jw.

7 Dziekanowice – 10 m od krawedzi 
jezdni

39,8 68,5 53,5
komunikac ja, halas bytowo-
komunlany

8 Batowice skraj zabudowy – 10 m od 
krawedzi jezdni

39,8 67,3 52,5
komunikac ja, halas bytowo-
komunlany

9 Batowice skraj zabudowy w rej. bud nr 
116 – 10 m od krawedzi jezdni

41,7 70,1 54,8
komunikac ja, halas bytowo-
komunlany

10 ul. Morcinka – 10 m od krawedzi 
jezdni

40,2 73,5 55,8
komunikac ja, halas bytowo-
komunlany

Jak wynika z przeprowadzonych pomiarów, dominujacymi „skladnikami” halasu na 
wiekszosci terenów, przez które przebiegac bedzie analizowana obwodnica droga, jest halas 
komunikacyjny oraz czesciowo halas komunalno - bytowy.

Tlo akustyczne na badanym terenie, w dni powszednie w porze dziennej, ksztaltuje sie na 
poziomie maksymalnie ok. 49,5 dB(A) – pkt nr 4 reprezentujacy fragment projektowanej 
obwodnicy (wariant III), tj. w miejscu najbardziej oddalonym od wplywu glównych dróg 
stanowiacych dominujace zródla halasów komunikacyjnych.

Zmierzony poziom tla pomiarowego – tj. sredni równowazny poziom dzwieku 
generowanego przede wszystkim przez halas komunikacyjny, w mniejszym stopniu przez halas 
bytowy, na calym terenie badanego obszaru wahal sie: od 56 dB(A) do blisko 70 dB(A) – w 
rejonie drogi krajowej nr 7 (wynik ten jest zgodny z danymi z mapy akustycznej Krakowa). 

Wyniki pomiarów wykonane dla potrzeb niniejszego raportu, wskazuja, ze w odniesieniu 
do wartosci dopuszczalnych przekroczenia, wystepuja jedynie w bezposrednim sasiedztwie 
glównych dróg i wynosza maksymalnie do ok. 10 dB w dzien i 14 dB w przypadku DK nr 7. 
Stwierdzony zasieg stref oddzialywania tych dróg jest    dny z cytowanymi na wstepie 
rozdzialu wynikami prezentowanymi w mapie akustycznej Krakowa.

Punkty pomiarowe poziom dzwieku
Uwagi

nr Lokalizacja LA mi n LA max LA eq
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Betula pendula
Populus tremula, Salix caprea S. fragi lis

Crataegus monogyna Sorbus aucuparia. 
Rubus sp R. idaeus

Juglans regia.

Artemisio-Tanacetum vulgare 
Crepis biennis, Vicia cracca

V. vi llosa, Angelica sylvestris, Arrhenatherum elatius, 
Hypericum perforatum, Galeopsis tetrahit, G. speciosa,. 

Holcus mollis, Daucus carota, Plantago 
lanceolata. Arrhenatheretum elatioris

Solidago canadensis S. gigantea, 
Erigeron annuus

Artemisio-Tanacetum vulgaris. 
Rhinanthus minor, R. serotinus, Medicago lupulina, 

                                                                                              

.
93

Szata roslinna Gminy Zielonki [25] charakteryzuje sie       urozmaiceniem typowym dla 
jury Krakowsko – Wielunskiej. Cenne przyrodniczo zbiorowiska roslin wystepuja w znacznym 
oddaleniu – na pólnoc od obydwu wariantów planowanej obwodnicy, w dolinach Pradnika i 
Korzkiewki. W dolinach Pradnika i jego doplywów znajduja sie nieduze zbiorowiska lesne, w 
których przewazaja drzewa lisciaste, glównie buki, graby i deby szypulkowe. W runie i na 
obrzezach lasów wystepuja chronione gatunki: zawilec zólty, lilia zlotoglów, jaskier kaszubski, 
gwiazdnica wielkokwiatowa i bardzo rzadki storczyk - obuwik. Wymagajace ochrony siedliska 
przyrodnicze oraz gatunki roslin znajduja sie poza zasiegiem oddzialywan omawianego 
przedsiewziecia. 

Planowana pólnocna obwodnica Krakowa zostanie poprowadzona przede wszystkim przez 
tereny rolnicze (fot. 32 – 34) i zainwestowane. Enklawy zadrzewien i zbiorowisk roslin o 
charakterze naturalnym wystepuja jedynie tam, gdzie uksztaltowanie terenu i warunki glebowe
ograniczyly rozwój rolnictwa. Na omawianym terenie przewazaja jednak zbiorowiska ruderalne i 
segetalne (fot. 35, 36). Miejscami najbardziej godnymi uwagi na inwentaryzowanym obszarze 
[7] sa tereny polozone na trasie lub w bezposrednim sasiedztwie wariantu III. Sa to Laki 
Giebultowskie, znajdujace sie na wschód od miejscowosci Trojadyn oraz okolice Lasu 
Mlodziejowskiego polozone na pólnoc od miejscowosci Bolen i Bosutów.

W drugiej dekadzie lipca 2009 r. przeprowadzono inwentaryzacje flory naczyniowej na 
obszarach planowanego przebiegu pólnocnej obwodnicy Krakowa [7]. Podczas prac terenowych 
zidentyfikowano typy siedlisk i zbiorowiska roslinne za szczególnym uwzglednieniem rzadkich i 
chronionych gatunków roslin. W rejonie przebiegu obydwu rozpatrywanych wariantów 
stwierdzono wystepowanie podobnych zbiorowisk roslin.

Zadrzewienia tworza najczesciej nastepujace gatunki: brzoza , osika 
wierzby np. wierzba iwa wierzba pogieta a w podszycie 

glóg i jarzebina Runo na ogól jest zdominowane przez 
gesto rosnace jezyny najczesciej maliny wlasciwej – oraz rosliny zielone 
typowe dla zrebów, lak i siedlisk ruderalnych. Dosc czesto spotyka sie samosiejki orzecha 
wloskiego 

Na analizowanym terenie czeste sa równiez ugory i nieuzytki. Ugory zasiedlane przez 
zbiorowiska segetalne np. platy zespolu bylicy i wrotycza (fot. 
36). Rosna w nich pepawa dwuletnia wyka ptasia i wyka kosmata 

dziegiel lesny owsica dziurawiec 
zwyczajny poziewniki: szortki i pstry 
klosówka miekka marchew zwyczajna babka 

Niektóre miejsca przypominaja ubogie swieze laki ze 
wzgledu na panujaca tam owsice lecz sklad florystyczny tych zbiorowisk upodabnia je do 
zbiorowisk ruderalnych.

Na nieuzytkach dominuje nawloc kanadyjska i olbrzymia 
a takze przymiotno roczne . Wymienione gatunki uznane sa za inwazyjne na 
terenie Polski. Stanowia zagrozenie dla rodzimej róznorodnosci biologicznej. Rosliny te bardzo 
czesto tworza samodzielne agregacje. Z gatunków rodzimych spotyka sie platy zespolu bylicy i 
wrotycza Inne dominujace gatunki to szelezniki wiekszy i 
mniejszy lucerna nerkowata trzcinnik 

3.7. Roslinnosc i  zwier zeta
3.7.1. Roslinnosc

Zadrzewienia i zbiorowiska zar oslowe

Zbior owiska ruderalne i segetalne
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Calamagrostis epigeios, Equisetum arvense, Achi llea 
mi llefolium, Rumex acetosa, Cirsium arvense, 

Echinops sphaerocephalus Armoracia 
rusticana.

Alnus glutinosa
Salix Geranium pratense Urtica 
dioica Humulus lupulus Epi lobium hi rsutum

I mpatiens parvi flora

Arrnhenatherum elatius. 
Centarium erythraea

Tri folion medii

Lepista personata 
Lepista nebularis
Melanoleuca cognata
Clitocybe clavipes
Calocybe gambosa
Marasmius oreades
Laccaria laccata
Mycena epipterygia
Mycena galericulata
Lepiota cristata
Lepiota clypeolaria
Agaricus campestris
Agaricus arvensis
Agaricus bitorquis
Amanita rubescens
Volvariella speciosa
Volvariella volvacea
Clitopilus prunulus
Coprinus comatus
Psathyrella candolleana
Psathyrella velutina
Panaeolus foenisecii
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piaskowy skrzyp polny krwawnik 
szczaw zwyczajny ostrozen polny przegorzan 

kulisty (gatunek obcego pochodzenia) oraz lopian 

Obrzeza wszystkich rzek i potoków, przez które bedzie           la planowana pólnocna 
obwodnica Krakowa posiadaja naturalny charakter. Sa one porosniete pozostaloscia lasów 
legowych. Wsród drzew dominuje olsza czarna oraz krzewiaste formy wierzb 

sp. W runie najczesciej wystepuja: bodziszek lakowy , pokrzywa 
, chmiel , wierzbownica kosmata , niecierpek 

drobnokwiatowy . 

Blisko Lasu Mlodziejowskiego stwierdzono fragmenty zaniedbanych lak (rejon przebiegu 
projektowanej trasy pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu III), na których rosna masowo 
owsica Najcenniejszym gatunkiem jest objeta scisla ochrona centuria 
pospolita . Odnotowano wystepowanie okolo stu egzemplarzy tej rosliny 
(fot.37). Spotyka sie tu równiez fragmenty ubogich muraw kserotermicznych i cieplolubnych 
okrajków ze zwiazku . 

Badany teren zarówno w wariancie I jak i III nie przedstawia wysokich walorów z punktu 
widzenia zachowania grzybów w Polsce. Nie stwierdzono      powania grzybów chronionych, 
a zidentyfikowane gatunki naleza do pospolitych i licznie wystepujacych w Polsce                     
(tabela 3.7.1/1). 

1. Gasówka dwubarwna
2. Gasówka mglista
3. Ciemnobialka wiosenna
4. Lejkówka lejkowata
5. Majówka wiosenna
6. Twardzioszek przydrozny
7. Lakówka pospolita
8. Grzybówka skrzydlasta
9. Grzybówka helmiasta

10. Czubajeczka cuchnaca
11. Czubajeczka welnista
12. Pieczarka polna
13. Pieczarka polowa
14. Pieczarka szlachetna
15. Muchomor czerwieniejacy
16. Pochwiak okazaly
17. Pochwiak pochwiasty
18. Sadówka podsadka
19. Czernidlak kolpakowaty
20. Kruchaweczka zaroslowa
21. Kruchaweczka omszona
22. Kolpaczek kosny

Zbior owiska wód i ich brzegów

Zbior owiska lak i muraw

Grzyby

Tabela 3.7.1/1. Wyniki inwentaryzacj i grzybów w rejonie planowanej t rasy pólnocnej obwodnicy 
K rakowa wg wariantu I i I I I

L p. Gatunek - nazwa polska Gatunek - nazwa lacinska
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Hypholoma fasciculare
Inocybe geophylla
Russula nigricans
Fomitopsis pinicola
Phellinus ribis
Bjerkandera adusta
Gloeophyllum sepiarium
Polyporus squamosus
Stereum hirsutum
Crucibulum laeve
Tremella foliacea

Zródlo: Inwentaryzacja przyrodnicza w rejonie lokalizacji  przedsiewziecia polegajacego na budowie pólnocnej 
obwodnicy Krakowa, wrzesien 2009r., dolaczona do niniejszego Raportu, jako oddzielne opracowanie

Bombus sp

Aricia agestis

B. lapidarius B. terrestris B. pascuorum

Melanargia galathea Zygaena loti
Erynnis tages

Carabus coriaceus
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23. Maslanka wiazkowa
24. Strzepiak ziemisty
25. Golabek czarniawy
26. Hubiak pospolity
27. Czyren porzeczkowy
28. Szaroporka podpalana
29. Niszczyca plotowa
30. Zagiew luskowana
31. Skórnik szorstki 
32. Kubecznik pospolity
33. Trzesak listkowaty

Zwierzeta zagrozone, rzadkie i prawnie chronione spotyka sie najczesciej w pólnocno-
zachodniej, sasiadujacej z Ojcowskim Parkiem Narodowym czesci Gminy Zielonki [25].                 
W dolinach Pradnika i jego doplywów wystepuja pizmaki   sprowadzone z Polski pólnocnej 
bobry oraz liczne gatunki plazów. W Pradniku zyja pstragi potokowe i teczowe. 

Badania przeprowadzono podczas kilkukrotnych inspekcji terenowych w okresie od 7 lipca 
do 26 sierpnia 2009 r. Umozliwilo to odnalezienie gatunków chronionych i rzadkich.

Na analizowanym terenie (odcinek poczatkowy, na poludnie od fortów Syberia i 
Pekowice), zasiedlonym glównie przez nieuzytki i pozostalosci sadów z roslinnoscia zielna, 
krzewami i miejscami drzewami, zaobserwowano liczne motyle dzienne i inne owady 
odzywiajace sie nektarem i pylkiem. Miejsce to stanowi równiez baze pokarmowa dla gatunków 
trzmieli ( .): trzmiela kamiennika, trzmiela ziemnego oraz rudego, a takze trzmiela 
gajowego i drzewnego odnotowano równiez trzmiela lesnego.

Na terenie, który tworza wilgotne laki i szuwarowiska    luz potoku Sudol Dominikanski 
plynacego pólnocnymi granicami Dziekanowic, nie znalez     gatunków motyli podlegajacych 
ochronie. Licznie wystepowal tu czesty w Polsce gatunek - modraszek agestis ( ).

Zdecydowana wiekszosc terenu pod planowana inwestycje   dowe pólnocnej obwodnicy 
Krakowa wg wariantu III jest zajeta przez pola uprawne (zboza, rosliny okopowe) oraz 
nieuzytki, tereny ruderalne i lezace odlogiem pola. Niewielkie powierzchnie pokryte sa 
krzewami i drzewami.

Do najbardziej interesujacych miejsc na trasie projektowanej drogi wg wariantu III zalicza 
sie:

  Laki Giebultowskie (na pólnoc od drogi Tonie-Modlnica) - teren podmokly, na obrzezach 
porosniety zioloroslami. Zaobserwowano tam kilka gatunków trzmieli: trzmiel kamiennik 
( ), trzmiel ziemny ( ), trzmiel rudy ( ).

  niewielkie, kserotermiczne zbocze przy drodze 794 Zielonki-Trojanowice na pólnocny-
zachód od skrzyzowania na Garlice Murowana. Zaobserwowano tam liczne gatunki 
motyli dziennych: polowiec szachownica ( ), krasnik ( ), 
powszelatek brunatek ( ) oraz liczne trzmiele, miedzy innymi chronione: 
trzmiel rudy, gajowy i drzewny oraz okaz biegacza skórzastego ( ).

L p. Gatunek - nazwa polska Gatunek - nazwa lacinska

3.7.2. Zwierzeta

Bezkregowce

War iant I

War iant I I I

−

−



Raport o oddzialywaniu  na  srodowisko

Kraków, 2012r

Argiope bruennichi

Argiope bruennichi
Carabus coriaceus Carabus violaceus

Carabus nemoralis Carabus 
granulatus Carabus cancellatus Bombus 
pascuorum Bombus pratorum Bombus 
hypnorum Bombus lucorum

Helix pomatia

Hyla arborea

Rana ridibunda

Rana temporaria

Lacerta agilis
Zootoca vivipara

Vanellus vanellus

Crex crex

Anas platyrhynchos

Perdix perdix

Coturnix coturnix

Buteo buteo
Phasianus colchicus

Cuculus canorus

Streptopelia decaocto

Columba palumbus

Dendrocopos major

Picus canus

Alauda arvensis

Motacilla alba
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  fragment pólnocno - wschodni od miejscowosci Bosutów (Bolen) w poblizu 
Mlodziejowskiego Lasu, gdzie zaobserwowano licznie wystepujace samice tygrzyka 
paskowanego ( ).  Na fragmentach nieuzytków oraz skrawkach lak z 
duza iloscia kwiatów liczne byly równiez trzmiele: gajowy i drzewny, mlode osobniki 
tygrzyka paskowanego (fot. 38), a takze po jednym okazie biegacza gajowego  (fot. 39), 
biegacza granulowanego, biegacza fioletowego, biegacza wregatego i biegacza 
skórzastego (fot. 40).

Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie nastepujacych gatunków objetych 
ochrona: tygrzyk paskowany ( ),

biegacz skórzasty ( ), biegacz fioletowy ( ), 
biegacz gajowy ( ), biegacz granulowany (

), biegacz wregaty ( ), trzmiel rudy (
), trzmiel lesny ( ), trzmiel drzewny (

), trzmiel gajowy ( ).

Miejscami, szczególnie na terenach wilgotniejszych i w poblizu zbiorników i cieków
wodnych, licznie wystepuje slimak winniczek , gatunek w Polsce czesciowo 
chroniony. 

Inwentaryzacje kregowców przeprowadzono poprzez dwukrotne przejscie tras przebiegu 
kazdego z planowanych wariantów drogi w okresach 28-30 maja i 18 – 20 czerwca 2009 r. [7]. 
W trakcie przejscia notowano wszystkie osobniki widziane badz slyszane w promieniu do 100 
metrów od trasy przejscia. Zawarte w tabeli ponizej szacunki liczebnosci ptaków legowych                
(z wyjatkiem wróbli) oparte sa na liczeniach bezposrednich. Oszacowania  iczebnosci 
pozostalych grup kregowców dokonano na podstawie obserwacji bezposrednich, posrednich (np. 
róznego rodzaju slady wystepowania) oraz oceny stanu siedlisk poszczególnych gatunków.

Rzekotka drzewna - C
Zaba smieszka C C

Zaba trawna B B

Jaszczurka zwinka C B

Jaszczurka zyworodna - C

Czajka 3-4 6-8

Derkacz - 1

Krzyzówka 2 2
Kuropatwa 3-5 4-5

Przepiórka 3-4 4-6

Myszolów 2 3
Bazant 20-25 15-20

Kukulka 3 4
Sierpówka 3-5 1-2

Grzywacz 12-15 13-16

Dziec io l duzy 1 1
Dziec io l zielonosiwy - 2

Skowronek 18-24 20-30

Pliszka siwa 2-3 1-2

−

pajeczaki:  
owady: 

Mieczaki

Plazy, gady, ptaki  i ssaki

Tabela 3.7.2/1. Wyniki oceny liczebnosci kregowców dla rozpat rywanych war iantów przebiegu drogi –
pólnocnej obwodnicy K rakowa

Grupa/gatunek

Ocena liczebnosci gatunków dla 
war iantów

Wariant I Wariant I I I
Plazy i gady

Ptaki
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Motacil la flava

Anthus pratensis

Sturnus vulgaris

Pica pica

Corvus corone

Turdus merula

Turdus philomelos

Turdus pilaris

Luscinia megarhynchos

Phoenicurus ochruros

Saxicola rubetra

Saxicola rubicola
Sylvia borin

Sylvia atricapilla

Sylvia communis

Sylvia nisoria

Sylvia curruca
Acrocephalus palustris

Phylloscopus trochilus

Phylloscopus collybita

Hippolais icterina

Locustella fluviatilis

Locustella naevia

Lanius collurio

Parus major
Poecile montana

Cyanistes caeruleus
Fringilla coelebs

Serinus serinus

Carduelis carduelis

Carduelis chloris

Carduelis cannabina

Emberiza citrinella

Emberiza schoeniclus

Passer montanus

Passer domesticus

Lepus europaeus

Talpa europaea

Erinaceus roumanicus

Apodemus agrarius

Myodes glareolus

Microtus arvalis

Capreolus capreolus

Vulpes vulpes

Martes foina

Myotis daubentonii
Objasnienia:

Zródlo: Inwentaryzacja przyrodnicza w rejonie lokalizacji  przedsiewziecia polegajacego na budowie pólnocnej 
obwodnicy Krakowa, wrzesien 2009r., dolaczona do niniejszego Raport, jako oddzielne opracowanie
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Pliszka zó lta 6-8 10-14

Swiergotek lakowy 1 3-4
Szpak 20-30 15-20

Sroka 5-6 3-4

Wrona 2-3 1-2
Kos 12-16 8-12

Drozd spiewak 1 -
Kwiczol 8-11 7-10

Slowik rdzawy 1 2

Kopciuszek 8-10 4-5
Poklaskwa 4-6 7-10

Klaskawka 3-4 4-6
Gajówka 2-3 3-4

Kapturka 9-12 10-13

Cierniówka 14-18 16-20

Jarzebatka - 1

Piegza 2-3 2
Lozówka 20-25 20-24

Piecuszek 11-14 8-12

Pierwiosnek 4-5 4-5
Zaganiacz 3-4 3-4

Strumieniówka 5-7 6-9
Swierszczak 3-4 3-4

Gasiorek 3-4 6

Bogatka 9-12 10-13

Sikora czarnoglowa 2-3 1-2

Modraszka 5-7 4-6
Zieba 10-14 9-12

Kulczyk 6-8 5-7

Szczygiel 7-10 6-8
Dzwoniec 3-4 2-3

Makolagwa 3-4 5-6
Trznadel 2-3 4-6

Potrzos 7-9 7-10

Mazurek 6-7 5-7
Wróbel domowy A B

Zajac szarak C B

Kret europejski A A

Jez wschodni C B

Mysz polna A A

Nornica ruda A A

Nornik polny A A

Sarna B B

Lis B B

Kuna domowa C C

Nocek rudy B B

A – gatunek czesty na badanym terenie, B – gatunek rzadki, C – gatunek bardzo rzadki

Grupa/gatunek

Ocena liczebnosci gatunków dla 
war iantów

Wariant I Wariant I I I

Ssaki
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Sklad taksonomiczny kregowców na badanych obszarach jest typowy dla mozaiki terenów 
rolniczych, nieuzytków, zadrzewien sródpolnych i terenów zurbanizowanych. Niewielki jest 
udzial fauny lesnej, a gatunki typowe dla wnetrza lasu w ogóle tu nie wystepuja. Lokalnie licznie 
pojawiaja sie natomiast gatunki polne i strefy ekotonu. 

Herpetofauna jest nieliczna i malo róznorodna ze wzgledu na ubóstwo drobnych 
zbiorników wodnych oraz dosc intensywna gospodarke rolna (tab. 3.7.2/1). Na omawianym 
obszarze najczesciej notowano zabe trawna. Plazy obserwowano glównie w obrebie dolin rzek i 
potoków: Sudolu od Modlnicy, Pradnika, Bibiczanki i jej doplywu, Sudolu Dominikanskiego i 
Dlubni. Oprócz wymienionych uprzednio siedlisk, zabe trawna i zabe smieszke stwierdzono w 
wawozach polozonych na poludnie od lasu Mlodziejewskie   (trasa obwodnicy wg wariantu III) 
– Rys. 1.

Róznorodnosc awifauny, szczególnie charakterystycznej     pól i zadrzewien sródpolnych 
byla duza. Lacznie na badanym terenie wykazano obecnosc 50 gatunków ptaków legowych, w 
tym 4 gatunki z zalacznika I Dyrektywy Ptasiej (derkacz, dzieciol zielonosiwy, jarzebatka, 
gasiorek – fot. 41, Rys. 1).

Sposród ssaków na badanym terenie wystepuja tylko gatunki pospolite, w tym polne, 
ekotonowe i synantropijne. Na badanym obszarze nietoperze obserwowano sporadycznie, a 
jedynym, nieco czesciej wystepujacym gatunkiem byl nocek rudy, zerujacy nad wodami.

Najwiecej obserwacji rzadszych gatunków kregowców, w tym ptaków zanotowano na 
planowanej trasie przebiegu wariantu III obwodnicy pólnocnej Krakowa, co czyni te propozycje 
najmniej korzystna dla zachowania walorów przyrodniczych na obszarze parków 
krajobrazowych lub w ich sasiedztwie. 

Obszary chronione
Najblizej polozonym, obszarem podlegajacym ochronie prawnej, nie kolidujacym                              

z pólnocna obwodnica Krakowa jest Ojcowski Park Narodowy. Projektowana trasa pólnocnej 
obwodnicy Krakowa wg wariantu I oddalona jest od enklawy Ojcowskiego Parku Narodowego –
rezerwat brzozy ojcowskiej w sasiedztwie miejscowosci         Korzkiewski o okolo 4,5 km, 
natomiast wg wariantu III o okolo 4,0 km. Odleglosc rozpatrywanych wariantów pólnocnej 
obwodnicy Krakowa do najbardziej wysunietej na poludnie granicy Ojcowskiego Parku 
Narodowego szacuje sie okolo 6,1 km – wariant III i okolo 6,6 km – wariant I.

Na analizowanym obszarze w najblizszym otoczeniu projektowanej inwestycji znajduja sie  
dwa parki krajobrazowe wraz z otulina: Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie i Dlubnianski 
Park Krajobrazowy.

Zgodnie z informacja uzyskana od Regionalnego Konserwatora Przyrody, pismo                     
znak OP.PS.6651-6-10 (zalacznik 3), wariant III obwodnicy w czesci zachodniej i srodkowej
zlokalizowany jest na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, natomiast w czesci 
wschodniej jest polozony we fragmencie na obszarze Dlubnianskiego Parku Krajobrazowego. 
Wariant I obwodnicy w czesci zachodniej jest zlokalizowany w odleglosci ok. 100 m od granic 
uzytku ekologicznego „Dolina Pradnika”.

- zajmuje on powierzchnie  20 686 ha, na terenie 
dziesieciu gmin. Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie zajmuje obszar Wyzyny Olkuskiej i 
ciagnie sie az do Rowu Krzeszowickiego. Z powodu tak duzej powierzchni, park     posiada 
bardzo urozmaicona rzezbe terenu. W czesci pólnocnej wystepuja samotne ostance skalne oraz 
pojedyncze formy krasowe, natomiast czesc poludniowa parku porozcinana jest duza liczba 
potoków plynacych glebokimi dolinami pelnymi skalek zboczowych. Wiekszosc obszaru 
porastaja lasy debowo-sosnowe z domieszka buka i jodly, natomiast na wyniesieniach 
wapiennych wyksztalcily sie murawy naskalne.

W obrebie parku znajduje sie piec rezerwatów przyrody:

3.8. Obszar y chronione i  walor y kr ajobr azowe

Park K rajobrazowy „ Dolinki K rakowskie”
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Dolina Eliaszówki - rezerwat lesny, polozony miedzy Czerna a Paczóltowicami;
Dolina Kluczwody - rezerwat krajobrazowy, obejmujacy fragment doliny 
pomiedzy Gackami i Wierzchowiem;
Dolina Raclawki - rezerwat krajobrazowy, polozony miedzy Dubiem a 
Paczóltowicami;
Dolina Szklarki - rezerwat lesny, polozony miedzy Jerzmanowicami a Szklarami;
Wawóz Bolechowicki - rezerwat krajobrazowy, polozony we wsi Bolechowice;

Na terenie parku zlokalizowane sa równiez pomniki przyrody, wsród których dominuja 
pomniki przyrody "nieozywionej" - ostance wapienne, jaskinie i zródla. Naleza do nich m.in.: 
Jaskinia Nietoperzowa, Jaskinia Wierzchowska Górna, zródla Bedkówki, Kobylanki i Sztoly 
oraz wiele ostanców wapiennych o róznych formach morfologicznych. Do pomników przyrody 
ozywionej naleza m.in. zabytkowe przykoscielne zadrzew    a lipowe w Raclawicach oraz stara 
aleja bukowa przy klasztorze w Czernej. 
Znajduja sie tu takze 3 stanowiska dokumentacyjne odsloniecie porfiru oraz martwicy 
wapiennej w Radwanowicach i kamieniolom w Trojanowicach.

Wariant I planowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa w rejonie ok. km 2+850 – ok. km 
3+400 zostal poprowadzony poprzez fragment granicy Parku Krajobrazowego Dolinki 
Krakowskie polozony na terenie miasta Krakowa. Na ww. odcinku teren pod inwestycje 
porosniety jest przez pojedyncze drzewa rosnace pomiedzy polami uprawnymi oraz przez grupy 
zadrzewien i krzewów  tj.: brzozy, wierzby, topole i kasztanowce.

Trasa wariantu III przechodzi przez wiekszy obszar parku tj. w ok. km 0+980  - ok. km 
7+200; wzdluz poludniowo – wschodniej jego granicy. Pólnocna obwodnica Krakowa wg 
wariantu III, zlokalizowana na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, swoim 
przebiegiem przecina pola uprawne z pojedynczymi drzewami (brzozy olsze), zalesienia (glogi, 
topole, olsze, lipy) i poszczególne doliny cieków wodnych tj. potoku Sudol od Modlnicy, rzeki 
Pradnik Bialy (Bialucha), potoków Garliczanki i Bibiczanki, w których dolinach rosna rózne 
gatunki drzew, np: wierzby, olsze, topole i krzewy.

, obejmujacy wylacznie doline rzeki Dlubni i jej zbocza –
zajmuje on powierzchnie 10 959,6 ha na terenie 6 gmin. Dlubnianski Park Krajobrazowy 
polozony jest w poludniowej czesci Wyzyny Krakowskiej, który obejmuje doline rzeki Dlubni z 
kompleksami lasów w zlewni Minózki i wawóz Ostrysz.
Obszar parku rozciaga sie od Dziekanowic w kierunku pólnocnym i pólnocno - zachodnim do 
wsi Trzyciaz. Na terenie parku znajduja sie pomniki przyrody (znacznie oddalone od przebiegu 
projektowanej trasy wg wariantu I jak i III). 

Realizacja planowanej trasy wg wariantu I nie wplynie            na walory 
krajobrazowe Dlubnianskiego Parku Krajobrazowego. Trasa planowanej pólnocnej obwodnicy 
Krakowa wg wariantu I nie ingeruje w obszar parku. Natomiast analizowany wariant III 
projektowanej drogi przecina granice parku, nieznacznie ja zahaczajac, w rejonie ok. km 8+350 
– ok. km 8+540 oraz ok. km 9+500 – ok. km 10+770. Na ww. odcinkach trasa prowadzi glównie 
przez tereny nie wyrózniajace sie walorami estetyczno-widokowymi. Sa to tereny pól uprawnych 
z niewielkimi grupami drzew i krzewów oraz tereny rolne z gospodarstwami ogrodniczymi.

Obydwa parki wchodza w sklad Zespolu Jurajskich Parków Krajobrazowych, a pólnocno-
zachodni skraj analizowanego terenu przebiega przez otuline Ojcowskiego Parku Narodowego.

Walory krajobrazowe
Zróznicowane uksztaltowanie terenu i szata roslinna decyduja w duzej mierze o 

atrakcyjnosci krajobrazu danego obszaru. Analizowany teren, po którym poprowadzona zostanie 
trasa pólnocnej obwodnicy Krakowa charakteryzuje sie urozmaicona rzezba terenu. Nie 
przedstawia jednak wysokich walorów krajobrazowych. Przewazaja tutaj tereny rolnicze i 

−
−

−

−
−
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Dlubnianski Park K rajobr azowy



Raport o oddzialywaniu  na  srodowisko

Kraków, 2012r

                                                                                              

.
100

zainwestowane (glównie rozproszona zabudowa, tylko miejscami zwarta – glównie w gminie 
Zielonki). Enklawy zadrzewien i zbiorowisk roslin o charakterze naturalnym wystepuja jedynie 
tam, gdzie uksztaltowanie terenu i warunki glebowe ograniczyly rozwój rolnictwa. Na 
analizowanym terenie czeste sa równiez ugory i nieuzytki.
Obrzeza wszystkich rzek i potoków, przez które bedzie przechodzila planowana pólnocna 
obwodnica Krakowa posiadaja naturalny charakter. Sa one glównie porosniete 
zadrzewieniami/zakrzyczeniami, które spotyka sie równiez wzdluz dróg, rowów, itp.
Wystepujace na przebiegu planowanej trasy zarówno, wg wariantu I i III, walory krajobrazowe 
nie przedstawiaja istotnej wartosci estetycznej.  

Trasa pólnocnej obwodnicy Krakowa przechodzi w kierunku wschodnim od wezla 
„Modlnica”, w dotychczas rezerwowanym korytarzu, w którym znajduja sie obszary uzytkowane 
glównie jako tereny uprawne, tereny zieleni nieurzadzonej oraz tereny zabudowy mieszkalnej. 
Na poczatkowym odcinku, teren, po którym przebiega planowana trasa jest lekko nachylony w 
kierunku wschodnim. Na tym odcinku trasa przebiega wylacznie po terenach uzytkowanych jako 
rolnicze. W rejonie istniejacej ul. Lokietka na poludnie od planowanego przebiegu obwodnicy 
zlokalizowane sa budynki mieszkalne. W dalszym kilometrze trasy przeplywa potok Sudól.
Tereny znajdujace sie w korytarzu inwestycji lekkim wzniesieniem przechodza w pola uprawne, 
przechodzace w doline, na której dnie prowadzona jest istniejaca ulica Jurajska. Za ulica Jurajska 
na niewielkim wzniesieniu w korytarzu inwestycji zloka izowane sa budynki mieszkalne oraz 
zagajnik lesny otaczajacy zabudowania. W kierunku wschodnim planowany przebieg obwodnicy 
przybliza sie do ul. Na Zielonki, a nastepnie przecina granice administracyjna miasta Krakowa i 
gminy Zielonki. Teren niewielkim spadkiem dochodzi do ul. Na Popielówce i ul. Staropolskiej. 
Tutaj trasa przechodzi przez tereny uzytkowane rolniczo. Wystepuje równiez zabudowa 
mieszkalna. Przesuwajac sie na wschód, wzdluz korytarza inwestycji zlokalizowane sa 
zabudowania mieszkalne, a trasa przecina doline Pradnika (Bialuchy). W dolinie przebiega droga 
wojewódzka nr 794 ul. Krakowskie Przedmiescie, potok Pradnik (Bialucha) oraz ul. Sadowa. 
Jest to teren mieszkalny z duza iloscia zabudowan. Po    hodniej stronie doliny Pradnika po 
przekroczeniu rzedu zabudowy jednorodzinnej znajduja sie glównie pola uprawne. W tym 
miejscu planowanej inwestycji ponownie przekraczana jest granica administracyjna gminy 
Zielonki i miasta Krakowa. Nastepnie od ul. Do Cegielni i teren wznosi sie polami uprawnymi w 
kierunku wschodnim przecinajac ul. Dozynkowa. Po poludniowej stronie inwestycji 
zlokalizowany jest teren Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego. W kierunku wschodnim 
rozciagaja sie pola uprawne o niewielkim spadku. Ponow    trasa wkracza na teren gminy 
Zielonki. Na dalszym kilometrze trasy przeplywa potok Bibiczanka. Teren wznosi sie w 
kierunku wschodnim, na jego zboczu po stronie poludniowej i pólnocnej zlokalizowana jest 
zabudowa mieszkaniowa. Grzbietem wzniesienia przebiega droga krajowa nr 7. W rejonie 
planowanego skrzyzowania teren jest niezabudowany. Trasa w kierunku wschodnim przechodzi 
przez pola uprawne o niewielkim spadku z miejscowymi pofaldowaniami. Obszar ten, to 
glównie pola uprawne z niewielka liczba drzew. Na pólnoc od inwestycji znajduje sie osiedle 
mieszkaniowe „Magiczne Wzgórze”. Nastepnie planowana inwestycja przecina droge 
powiatowa nr 2156K w miejscowosci Wegrzce. Dalej na wschód korytarz przewidziany pod 
inwestycje przebiega przez teren niezabudowany; sa to  ola uprawne o niewielkim nachyleniu z 
kepami drzew. Nachylenie terenu zmienia kierunek i zaczyna sie wznies     . Planowana trasa 
przecina zagajnik lesny i polami uprawnymi dochodzi do drogi gminnej do Bosutowa. 

Przesuwajac sie w kierunku wschodnim planowany korytarz inwestycji przebiega po 
polach uprawnych. Nastepne wzniesienie opada w kierunku drogi gminnej    Dziekanowic.              
W rejonie Dziekanowic pólnocna obwodnica Krakowa biegnie przez tereny podmokle. Trasa 
obwodnicy zostala poprowadzona w rejonie prawostronnego doplywu Sudolu Dominikanskiego.
Obrzeze cieku jest porosniete trzcina pospolita i roslinnoscia synantropijna. Na obrzezu rosna 
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pojedyncze drzewa i krzewy, dno potoku jest muliste a      lekko metna. W odleglosci                  
ok. 200 m od ww. cieku, planowana droga bedzie przekraczala potok Sudol Dominikanski i jego 
lewobrzezny doplyw. 

W rejonie przeciecia trasy drogi powiatowej nr 2156K w Batowicach teren jest plaski o 
niewielkim pochyleniu w kierunku poludniowo – wschodnim. Tuz przed skrzyzowaniem z ta 
droga, zlokalizowane sa zabudowania mieszkalne. Na wschód od drogi do Batowic znajd    sie 
pola uprawne; teren przebiega bez wiekszych zmian nachylenia.  Nastepnie teren opada w 
kierunku poludniowym. Trasa przecina dwie linie kolejowe usytuowane w wykopach. Na 
poludnie od torów kolejowych znajduja sie osiedla mieszkaniowe w dzielnicy Nowa Huta. Na 
tym obszarze teren przebiega równo, bez zmian pochylenia. Korytarz inwestycji przechodzi 
równolegle do linii kolejowej, przez pola uprawne. Przesuwajac sie w kierunku poludniowym 
projektowana inwestycja przecina ulice Gustawa Morcinka i dalej po terenach ogrodów 
dzialkowych, na których znajduja sie niewielkie zabudowania – altany, laczy sie z droga 
ekspresowa S7.

Planowana trasa pólnocnej obwodnicy Krakowa podobnie jak w wariancie I przebiega 
przez teren, który generalnie jest wykorzystywany pod       lnosc rolnicza lub stanowi 
nieuzytki. Tylko w niewielkim stopniu przebiega przez tereny zabudowane. Na poczatkowym 
odcinku trasa poprowadzona zostala po terenach pomiedzy gmina Wielka Wies i gmina Zielonki 
W rejonie ul. Lokietka biegnie po nieuzytkowanych gruntach, az do potoku Sudol gdzie znajduja 
sie laki i tereny uprawne. Potok na tym odcinku posiada charakter zbiorczego rowu 
melioracyjnego, a brzegi sa obrosniete trzcina i pojedynczymi drzewami. Na pólnocny wschód  
od Sudolu teren wznosi sie w kierunku Pekowic, wchodzac miedzy teren fortu „Syberia” i Lak 
Giebultowskich. Teren ten jest niezabudowany, w wiekszosci porosniety malymi zagajnikami z 
róznej wielkosci drzew i samosiejek. Na wysokosci Pekowic znajduja sie ogródki dzialkowe z 
zabudowa dzialkowa. W dalszym kilometrze trasy przewazaja tereny oznaczone jako rolne, ale 
stanowiace wyraznie nieuzytki,  poprzerastane samosiejkami o róznych rozmiarach. Nastepnie
teren planowanej inwestycji przecina sie z ulica Ojcowska , która przebiega – tzw. Szlak Orlich 
Gniazd. Teren przed ulica Ojcowska (na zachód) jest generalnie uzytkowany rolniczo, natomiast 
po drugiej stronie ulicy wystepuja nieuzytki w formie     ich lak z luzno rosnacymi krzakami i 
mlodymi drzewami – samosiejkami. W sasiedztwie rzeki Pradnik znajduja sie tereny rolne –
uprawne.  Wzdluz zachodniego brzegu przebiega ulica Na Blonie. W tym rejonie Pradnik 
meandruje w naturalnej, szerokiej dolinie o szerokosci ok. 4-5m. Obrzeze Pradnika porasta 
waski pas zadrzewien, glównie pojedyncze drzewa  oraz         Teren pomiedzy  rzeka Pradnik 
a droga wojewódzka nr 794 stanowia tereny rolne, generalnie  wykorzystywane pod uprawy. 
Na odcinku od DW 794 az do drogi gminnej prowadzacej do Trojanowic teren sie gwaltownie 
wznosi od poziomu Doliny Pradnika ok. 245 m n.p.m. do szczytu w rejonie przeciecia drogi 
gminnej tj. ok. 275 m n.p.m. Tereny  sa  czesciowo zagospodarowane rolniczo ale nie sa 
zabudowane. Droga gminna przebiega w niewielkim wykopie. Na dalszym odcinku az do drogi 
gminnej do Garlicy teren stanowia grunty upraw rolnych. Po zachodnio - pólnocnej stronie drogi 
gminnej do Garlicy Murowanej – w rejonie tzw. Podskala znajduja zabudowania mieszkalno –
gospodarcze, które beda w kolizji z planowana inwestycja. Sama droga gminna posiada 
nawierzchnie bitumiczna i podobnie jak droga do Trojanowic, przebiega w niewielkim wykopie. 
Przedmiotowy odcinek terenu znajduje sie juz w niecce        Garliczka. Na odcinku od w/w 
drogi gminnej az do potoku Garliczka, tj. na ok. 500m wystepuja tereny rolnicze – uprawne, w 
dwóch miejscach teren inwestycji przecina gospodarstwa i koliduje z zabudowa gospodarcza 
omijajac budynki mieszkalne w nieduzej odleglosci. Potok Garliczka jest ciekiem lekko 
meandrujacym w naturalnej,  szerokiej dolinie. Obrzeze porastaja drzewa  oraz krzewy. 
Garliczka jest potokiem prowadzacym nieduzo wody. Na wschód od potoku, teren gwaltownie 
sie wznosi osiagajac poziom ok. 292m n.p.m. Zasadniczo omawiany teren od potoku Garliczka 
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az do DK 7 stanowia grunty rolne poprzeplatane nieuzytkami,             w rejonie potoku 
Bibiczanka oraz wawozu tzw.: Wielkiego Dolu. Na omawianym odcinku, Bibiczanka jest 
potokiem prowadzacym bardzo malo, wizualnie czystej wody. Naturalna dolina potoku jest 
porosnieta drzewami  oraz krzewami czarnego bzu. Jest raczej waska w stosunku do dolin 
poprzednich cieków wodnych ale o wzglednie stromszych   oczach. Teren na wschód od 
Bibiczanki, ciagle sie wznosi i osiaga najwyzszy poziom trasy tj. ok. 313 m n.p.m. Rejon 
skrzyzowania z DK7 obejmuje tereny nieuzytków od stron  zachodniej oraz grunty uprawne po 
stronie wschodniej drogi krajowej. Nastepnie teren inwestycji przecina ogrodzone dzialki 
budowlane z budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Prawie juz do konca trasy teren pod 
inwestycje stanowia grunty rolne, które sa obecnie wykorzystywane pod uprawy. Na wysokosci 
Dziekanowic  teren jest zabudowany. Koncowy odcinek planowanej inwestycji przebiega 
wzdluz linii kolejowej, a w miejscu przekroczenia - linia kolejowa przebiega w znacznym 
wykopie. Ostatni ciag komunikacyjny na trasie planowanej obwodnicy to istniejaca ulica                  
G.Morcinka. Caly koncowy odcinek planowanej inwestycji, liczac w zasadzie od ulicy 
G.Morcinka przebiega poprzez tereny ogrodów dzialkowych.

Zgodnie z informacja zawarta w „Raporcie oddzialywania inwestycji na srodowisko 
kulturowe” [20] dla inwestycji budowa pólnocnej obwodnicy Krakowa, stanowiacym oddzielne 
opracowanie dolaczone do niniejszego Raportu, ilosc zabytkowych obiektów wpisanych do 
ewidencji konserwatorskiej lub rejestru zabytków jest niewielka w tym rejonie.   

Oba warianty trasy obwodnicy, glównie jednak wariant III, poprowadzone sa po trasie 
polozonej z dala od historycznych szlaków komunikacyjnych i poza centrami podkrakowskich 
miejscowosci, tak wiec zasadniczo nie koliduja z budynkami oraz innymi obiektami                          
np. kapliczkami znajdujacymi sie w Rejestrze Zabytków       dztwa Malopolskiego i 
ewidencji konserwatorskiej.

Na trasie inwestycji znajduja sie tylko trzy krzyze przydrozne o cechach 
charakterystycznych dla twórczosci ludowej:

krzyz przydrozny drewniany (wspólczesny) zlokalizowany na trasie przebiegu wariantu 
III w miejscowosci Trojanowice;
krzyz przydrozny drewniany (XX wiek) zlokalizowany na trasie przebiegu wariantu I               
w rejonie projektowanej Trasy Wolbromskiej powyzej ul. Na Zielonki;
krzyz przydrozny metalowy (wspólczesny) zlokalizowany    trasie przebiegu wariantu I 
w rejonie projektowanej Trasy Wolbromskiej ponizej ul. Na Zielonki.

Sa one istotnym elementem krajobrazu kulturowego dla tego regionu kraju. Nie maja one 
jednak wartosci zabytkowej, a jedynie kultowa.

W rejonie skrzyzowania ul. Jurajskiej, ul. Na Zielonki i trasy pólnocnej obwodnicy 
Krakowa projektowanej wg wariantu I znajduje sie cmentarz zmarlych podczas epidemii cholery 
w XIX w wpisany do rejestru zabytków. Planowana droga wg wariantu I zostanie poprowadzona 
tunelem pod ww. cmentarzem cholerycznym. W otoczeniu projektowanej pólnocnej obwodnicy 
Krakowa zlokalizowane sa równiez ocalale relikty zewnetrznego       ienia Twierdzy Kraków. 
Sa to pozostalosci systemu umocnien, infrastruktury wojskowej i dróg rokadowych 
stanowiacych nierozerwalna calosc, funkcjonujace niegdys jako system wspóldzialajacych 
elementów. 

3.9. Zabytki i dobr a kultur y
3.9.1. Zabytki

−

−

−
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1. Dwupoziomowe skrzyzowanie dróg 
fortecznych

wiadukt „Czerwony 
Most” rejon 
projektowanej Trasy 
Wolbromskiej

2. Schron amunicyjny rejon ul. Pekowickiej

3. Bateria towarzyszaca B5 Fortu 44 
„Tonie”

rejon ul. Lokietka

4. Zielen maskujaca wzdluz dróg: ul. Jurajska, 
ul. Na Zielonki,                      
ul. Pekowicka,                        
ul. Waliszewskiego

5. Bateria szance piechoty inf. Sch V/I powyzej Wojewódzkiego 
Szpitala Okulistycznego

6. Siec drozna zwiazana z fortem 44 
„Tonie”

rejon ul. Na Zielonki i              
ul. Pekowickiej

7. Bateria towarzyszaca B4 fortu 44a 
„Pekowice”

Pekowice

8. Fort 44 „Tonie” Pekowice

9. Fort opancerzony 44a „Pekowice” Pekowice

10. Bateria szance piechoty inf. Sch V/I rejon Wojewódzkiego 
Szpitala Okulistycznego 
po stronie  zachodniej             
ul. Dozynkowej

11. Szance piechoty inf. Sch V/II 
Witkowice

po stronie  wschodniej            
ul. Dozynkowej

12. Fort 45 Marszowiec Marszowiec, gm. Zielonki

13. Fort 45a Bibice Bibice, gm. Zielonki

14. Bateria B4 Maroszowiec przy drodze 
na Bibice

15. Bateria B1 Marszowiec przy drodze 
na Bibice

16. Relikty fortu Lysa Góra Wegrzce

17. Fort 48 „Batowice” Batowice

18. Fort 48a „Mistrzejowice” Mistrzejowice

19. Siec drozna Twierdzy Kraków

W celu uzyskania opinii Wojewódzkiego Urzedu Ochrony Zabytków w Krakowie na temat 
zaproponowanych wariantów przebiegu trasy pólnocnej obwodnicy Krakowa przedlozono w 
dniu 01.03.2010r. Raport oddzialywania inwestycji na srodowisko kulturowe – Pólnocna 
obwodnica Krakowa. W odpowiedzi na to, wystosowane zostalo pismo znak 
OZKr.MG.MTW.JJ.562-601/10 z dnia 01.07.2010r. z Wojewódzkiego Urzedu Ochrony 
Zabytków w Krakowie – zalacznik 1.1. W pismie tym Wojewódzki Urzad Ochrony Zabytków w 
Krakowie informuje, ze preferowany wariant I realizacj  planowanej trasy ingeruje w system 
fortyfikacji, zielni i ukladu dróg fortecznych zapola       44 „Tonie” objetej wpisem do rejestru 
zabytków. Jedna mozliwoscia realizacji planowanej drogi wg wariantu I jest przesuniecie trasy, 
tak, aby nie naruszala zabytkowej baterii i pozostalych zabytkowych elementów krajobrazu 
warownego.

W zwiazku z powyzszym skorygowano przebieg trasy wg wariantu I i ponownie 
przedlozono do Wojewódzkiego Urzedu Ochrony Zabytków w Krakowie w celu uzyskania 

   Tabela 3.9.1/1. Elementy Twierdzy K raków wystepujace w rejonie planowanej inwestycji
L p. Obiekt Lokalizacja
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opinii. Zgodnie z pismem z dnia 19.05.2011r. znak OZKr.MG.JJ.MTW.562-601/10/11 –
zalacznik 1, Wojewódzki Urzad Ochrony Zabytków w Krakowie zaopiniowal pozytywnie 
przedstawiona koncepcje, z uwagami do uwzglednienia na dalszym etapie projektowania.

W strefie oddzialywan pólnocnej obwodnicy Krakowa znalazly sie lacznie 53 stanowiska 
archeologiczne, wsród których 13 jest zlokalizowanych na wspólnych odcinkach przebiegu obu 
wariantów oraz 1 stanowisko w strefie wezla obwodnicy   droga ekspresowa S7. Stanowiska 
archeologiczne zostaly szczególowo zewidencjonowane, omówione i przedstawione na mapach  
w oddzielanym opracowaniu - Raporcie oddzialywania inwestycji na srodowisko kulturowe [20].

Na trasie przebiegu pólnocnej obwodnicy Krakowa wg war      I zinwentaryzowano 35 
stanowisk, glównie malych i srednich rozmiarów. Szesnascie z nich, znajdujacych sie w strefie 
kolizji zostalo zakwalifikowanych do ratowniczych badan wyprzedzajacych, dziesiec kolejnych 
stanowisk nalezy traktowac jako zagrozone (tzw. strefa A oddzialywania inwestycji), a osiem 
stanowisk znajdujacych sie w dalszej odleglosci od trasy przebiegu obwodnicy zostalo 
zaklasyfikowanych do tzw. strefy B oddzialywania inwestycji. Tylko jedno stanowisko 
kolidujace z planowana inwestycja nie wymaga wykonania badan wyprzedzajacych.

Na trasie przebiegu pólnocnej obwodnicy Krakowa wg war      III zinwentaryzowano 32 
stanowiska archeologiczne, glównie srednich i duzych rozmiarów. Dwadziescia jeden z nich, 
znajdujacych sie w strefie kolizji zostalo zakwalifikowanych do ratowniczych badan 
wyprzedzajacych, cztery kolejne stanowiska nalezy traktowac jako zagrozone (tzw. strefa A 
oddzialywania inwestycji), a siedem stanowisk znajdujacych sie w dalszej odleglosci od trasy 
przebiegu obwodnicy zostalo zaklasyfikowanych do tzw. strefy B oddzialywania inwestycji. 

W rejonie planowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu I i III przebiegaja linie 
elektroenergetyczne WN, SN i nn, których przebudowa bedzie konieczna w zwiazku z realizacja 
planowanej inwestycji.

Opis kolizji z liniami WN, SN i nn przedstawiony zostal w rozdziale 2.2.3. niniejszego 
raportu.

Wariant zerowy to brak podejmowania inwestycji polegajacej na budowie pólnocnej 
obwodnicy Krakowa. 

Ruch drogowy odbywalby sie po dotychczasowym ciagu ulic: ul. Conrada, ul. Opolska, ul. 
Lublanska, ul. Bora – Komorowskiego, ul. Okulickiego stanowiacych aktualnie  miejski” 
odcinek drogi krajowej nr 79. Trasa ta przebiega przez pólnocne, najbardziej zurbanizowane 
fragmenty Krakowa. Jak sie ocenia na terenach przez które przebiega, lub które bezposrednio 
granicza z DK 79 mieszka przeszlo 35% wszystkich mieszkanców Krakowa. Taki odsetek 
mieszkanców bedzie nadal narazony na uciazliwy tranzyt samochodów ciezarowych. Nalezy 
równiez zaznaczyc, ze obecny slad DK 79 przebiega przez uklad urbanistyczny "Starej Nowej 
Huty", który znajduje sie w rejestrze zabytków Krakowa

Ten jeden z najbardziej obciazonych ruchem ciagów komu            Krakowa 
przecinaja dwie kolejne drogi krajowe, tj. DK 94 i DK7. Natezenie ruchu równiez na tych 

3.9.2. Stanowiska archeologiczne 

3.10. Pole elektromagnetyczne

4. IDENTYFIKACJA PRZEWIDYWANYCH 
ODDZI ALYWAN NA SRODOWISKO 
ANALI ZOWANYCH WARI ANTÓW

4.1. War iant niepodej mowania pr zedsiewziecia – war iant 0

.



Raport o oddzialywaniu  na  srodowisko

Kraków, 2012r

                                                                                              

.
105

drogach wzrasta progresywnie, zwieksza sie jednoczesnie równiez udzial ciezkiego ruchu 
tranzytowego. 

Zaniechanie realizacji tej inwestycji oznacza, ze przez pólnocna czesc miasta Krakowa 
ulicami spelniajacymi aktualnie ta funkcje (ciag ulic: ul. Conrada,   . Opolska, ul. Lublanska,                   
ul. Bora – Komorowskiego, ul. Okulickiego) a - przejezdzac 
bedzie w ciagu doby od ok.  85 000 pojazdów – w roku 2015, do blisko -
w roku 2030. Tak ogromne natezenie ruchu pojazdów spowoduje znaczne zwiekszenie i tak juz 
bardzo duzego ponadnormatywnego zanieczyszczenia tej czesci miasta tlenkami azotu, 
powodujac znaczne rozszerzenie strefy ponadnormatywnego halasu (znaczna czesc 
zainstalowanych obecnie  ekranów akustycznych przestanie pelnic swoje funkcje) oraz zasiegu 
strefy drgan dynamicznych niszczacych pobliskie budynki. Wzrastajace natezenie ruchu na 
wymienionych arteriach komunikacyjnych prowadzi równiez do rosnacej stale liczby wypadków 
drogowych, podczas których gina ludzie. Rosnacy trend    h bardzo niekorzystnych zjawisk 
wplywa znaczaco, na jakosc i bezpieczenstwo zycia mieszkanców tej czesci miasta Krakowa. 

Wszystko to ma miejsce w miescie drugim w kraju pod wzgledem liczby mieszkanców i 
pod wzgledem powierzchni, jednym z najwazniejszych osrodków kulturalnych w Polsce oraz 
jednym z glównych miast turystycznych Europy wpisanym w 1978 r. na pierwsza liste 
swiatowego dziedzictwa kultury UNESCO, odwiedzanym przez blisko 7,5 miliona turystów 
rocznie. Utrzymanie tej sytuacji grozi totalnym paralizem komunikacyjnym w tej czesci miasta 
zagrazajac sprawnemu wypelnianiu metropolitalnych funkcji Krakowa w skali województwa i 
kraju i w konsekwencji moze doprowadzic do powaznych konfliktów spolecznych.

Jak juz wczesniej wspomniano obecnie ruch drogowy w tej czesci miasta odbywa sie 
równiez po dochodzacej do ww. ciagu komunikacyjnego drodze krajowej nr 7 (stanowiacej 
wyjazd i wjazd do Krakowa z kierunku Kielc i Warszawy), której nawierzchnia, jak i parametry 
nie sa przystosowane do przenoszenia tak duzego natezenia ruchu. W zwiazku z tym, obecny 
stan drogi stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa zarówno kierowców jak i pieszych. Wydluza 
sie czas podrózy, zaburzona jest plynnosc jazdy, co wplywa niekorzystnie nie tylko na komfort, 
ale równiez na bezpieczenstwo jazdy oraz srodowisko i zdrowie ludzi.

Wzdluz istniejacej drogi krajowej nr 7 usytuowana jest zabudowa mieszkaniowa 
miejscowosci gminy Wielka Wies, Zielonki i Michalowic, która znajduje sie w strefie 
ponadnormatywnego halasu.

W istniejacym stanie, wzmozony ruch samochodowy, poza       iwosciami dla kierowców 
poruszajacych sie po drodze krajowej nr 7 oraz mieszkanców zabudowy zlokalizowanej przy 
drodze negatywnie wplywa równiez na otaczajace srodowisko.

Pozostawienie stanu aktualnego bez podejmowania decyzji o budowie pólnocnej budowy 
obwodnicy Krakowa spowoduje zwiekszenie ilosci kolizji i zdarzen drogowych. Niesie to za 
soba równiez utrudnienia w latach przyszlych oraz sprawi jedynie, ze w latach pózniejszych 
budowa obwodnicy bedzie konieczna, gdyz obecny uklad jezdni nie pozwoli na plynny ruch 
pojazdów w tym rejonie.

Wysoka uciazliwosc i stwarzany stopien zagrozen dla srodowiska, zdrowia okolicznych 
mieszkanców i bezpieczenstwa uzytkowników dróg 

Wariant zerowy to brak podejmowania inwestycji polegajacej na budowie pólnocnej 
obwodnicy Krakowa. W przypadku przyjecia wariantu „0” na terenach przewidzianych pod 
lokalizacje obwodnicy nie beda prowadzone prace budowlane oprócz koniecznych remontów 
(okresowych robót) i dlatego nie przewiduje sie wystapienia znaczacych oddzialywan.

stanowiacych fr agment DK  79
111 000 pojazdów (!)

dyskwalifikuja war iant „ 0” , jako 
rozwiazanie ostateczne.
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Podstawowym zadaniem planowanej inwestycji polegajacej na budowie pólnocnej 
obwodnicy Krakowa jest umozliwienie przejecia z wewnetrznego – podstawowego ukladu 
drogowego miasta, ruchu tranzytowego oraz generowanego przez pojazdy w Krakowie, przez 
gminy pólnocne Wielka Wies, Zielonki, Michalowice.

Planowana budowa pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu I jak i wg wariantu III 
przejmie wszystkie funkcje pelnione przez istniejaca,   zastosowanie parametrów zgodnych z 
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 roku                         
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pózn. zm.) poprawi poziom bezpieczenstwa ruchu. 

Rozbudowa kanalizacji opadowej pociagnie za soba pewien wzrost ilosci odprowadzanych 
scieków opadowych, co spowoduje zmniejszenie zasilania plytkich wód gruntowych wodami z 
opadów atmosferycznych. Zmniejszy sie lokalnie bilans  ieleni biologicznie czynnej 
(przewidziana wycinka drzew i krzewów).

Przebieg pólnocnej obwodnicy, po raz pierwszy, zostal     uwzgledniony w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Krakowskiego Zespolu M     iego z roku 1977 wyznaczajac 
rezerwe dla planowanej drogi. Przebieg obwodnicy na odcinku od Modlnicy do Batowic 
pokrywal sie z obecna propozycja trasy wg wariantu I. 

W zwiazku z powyzszym planowany przebieg pólnocnej obwodnicy Krakowa                           
wg wariantu I wykorzystuje rezerwowany od wielu lat korytarz dla tego typu inwestycji. 
Korytarz ten przebiega w niewielkiej odleglosci od granicy miasta Krakowa i gminy Zielonki. 
Czesciowo przechodzi przez tereny miasta Krakowa i czesciowo przez gmine Zielonki                     
(opis wariantu w rozdz. 2.2.1 i 2.2.2). Tylko w poczatkowym odcinku od realizowanego wezla 
Modlnica do projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa   niewielkim stopniu zahacza o 
fragmenty gminy Wielka Wies.  

Na poczatkowym etapie rozwazan na temat przebiegu projektowanej trasy pólnocnej 
obwodnicy Krakowa, oprócz opisywanych w niniejszym Raporcie wariantów I i III, analizowany 
byl wariant II, którego orientacyjny przebieg przedstawiono na Rys. 2.

Trasa pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu II prowadzila przez tereny zwartej 
zabudowy mieszkaniowej zarówno na terenie gminy Zielonki jak i Nowej Huty w Krakowie -
osiedle Mistrzejowice. Ze wzgledu na najwieksza kolizyjnosc z zabudowa mieszkaniowa 
sposród trzech przedstawionych tras,  wariant II zostal wylaczony z dalszych opracowan. 
Wariant ten nie zyskal ogólnej akceptacji. Po przeprowadzeniu wstepnej analizy, stwierdzono, ze 
jest to wariant niemozliwy do realizacji.

Zgodnie z wymogami art. 66, pkt 5 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.                                  
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko        uwzglednic w Raporcie 
racjonalny wariant alternatywny. W zwiazku z tym zaproponowano przebieg pólnocnej 
obwodnicy Krakowa w wariancie III (opis wariantu w rozdz. 2.2.1 i 2.2.2). Przy poszukiwaniu 
przebiegu alternatywnego analizowanej drogi przyjeto nastepujace zalozenia:

4.2. Rozpatr ywane war ianty planowanej  inwestycj i polegajacej  na 
budowie pólnocnej  obwodnicy K r akowa

4.2.1.War iant pr oponowany pr zez wnioskodawce – war iant I

4.2.2.War iant wylaczony z dalszych analiz  – war iant I I

4.2.3. War iant alternatywny – war iant I I I
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minimalizacja uciazliwosci dla spoleczenstwa,
zaprojektowanie trasy z mozliwoscia szybkiego ruchu.

Wariant ten jest odsuniety najdalej na pólnoc od granic miasta Krakowa. Przebieg tego 
wariantu uwzglednia uwarunkowania urbanistyczne – przebiega poza gesta zabudowa 
mieszkaniowa. 

W celu wyboru najkorzystniejszego przebiegu pólnocnej  bwodnicy Krakowa dla 
srodowiska porównano dwa analizowane warianty mozliwe do realizacji: wariant I –
preferowany oraz wariant III - alternatywny. 

W tabeli ponizej przedstawiono dane dotyczace powierzchni zajetosci terenu, dlugosci 
projektowanej trasy, ilosci obiektów inzynierskich oraz kolizji z istniejacymi budynkami.

11 618 14 385

3 3

12 (w tym 5 tuneli) 21 (w tym 2 tunele)
39000 103000 

ok. 105 000–
115000

ok. 49 500– 54000

95
- b. mieszkalne 15
- b. gospodarcze 22
- szklarnie 15
- altanki dzialkowe 45

71
- b. mieszkalne 5
- b. gospodarcze 6
- szklarnie 15 (foliowe)
- szklarnie 3  (szklane)
- altanki dzialkowe 42

Jak wynika z powyzszej tabeli, dluzszym wariantem jest wariant III (ok. 14,3 km), z 
wieksza iloscia projektowanych obiektów inzynierskich niz w wariancie I, a tym samym wieksza 
powierzchnia zajmowanego terenu.    

Nalezy jednak zauwazyc, ze w stosunku do przebiegu drogi w wariancie I, wariant III 
obwodnicy, prowadzi po terenach znacznie mniej zurbanizowanych, sa to glównie tereny 
rolnicze lub nieuzytki. Natomiast trasa wg projektowanego wariantu I przebiega glównie po 
starej rezerwie terenowej, w sasiedztwie terenu duzo bardziej zasiedlonego niz w wariancie III.

Trasa planowanej obwodnicy wg wariantu III przechodzi       uzytkowe poziomy 
wodonosne (GZWP nr 326 i GZWP nr 409  oraz czwartorzedowy poziom wodonosny w Dolinie 
Pradnika), sluzace do zaopatrzenia w wode czesci mieszkanców gminy Zielonki. Dlatego prace 
przy budowie drogi a nastepnie jej eksploatacja bedzie wymagala szczególnej ochrony wód 
podziemnych. Zakladane w koncepcji rozwiazania technologiczno-techniczne zadowalajaco 
minimalizuja negatywne oddzialywania budowy i eksploatacji obwodnicy na wody podziemne. 
Niemniej, nie mozna wykluczyc, ze wystapia zmiany zasilania poziomów wodonosnych oraz, ze 
eksploatacja obwodnicy spowoduje (szczególnie w sytuacjach awaryjnych) zanieczyszczenie 
wód podziemnych.

Oba rozpatrywane warianty swoim zasiegiem w stopniu wiekszym lub mniejszym 
wkraczaja w sasiadujace z planowana pólnocna obwodnica Krakowa tereny parków 
krajobrazowych tj.: Park Krajobrazowy Dolinek Krakowskich oraz Dlubnianski Park 
Krajobrazowy. Czesc zachodnia projektowanej trasy drogi wg wariantu I (miedzy Toniami a 

−
−

4.3. Wybór  war iantu naj kor zystniejszego dla srodowiska

Tabela 4.3/1. Porównanie rozpatrywanych pod wzgledem zajetosci terenu i projektowanych obiektów 
inzynierskich i kolizj i z budynkami

L p. K ategoria porównawcza WARIANT I WARIANT I I I

1. Dlugosc odcinka [m]

2. I losc wezlów drogowych [szt.]

3.

Obiekty 
inzynierskie 

I losc [szt.]
Powierzchnia 
[m2] 

Powierzchnia 
projektowany
ch tuneli [m2]

4. Kolizje z budynkami 
(wybur zenia) [szt.]
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Zielonkami) znajduje sie w obrebie granic Parku Krajobrazowego Dolinek Krakowskich, 
natomiast odcinek do DK 7 i w rejonie Dziekanowic w granicach obszaru chronionego 
krajobrazu – Dlubnianski Park Krajobrazowy. Znacznie wiekszy bo prawie caly zachodni 
odcinek projektowanej trasy wg wariantu III (okolo 800 m od poczatku do DK nr 7,                           
z wyjatkiem rejonu Podskala) znajduje sie w obrebie granic Parku Krajobrazowego Dolinek 
Krakowskich, natomiast odcinek od Bosutowa do Dziekanowic w granicach Dlubnianskiego 
Parku Krajobrazowego. Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza na analizowanym 
obszarze wykazala, ze przewazaja tu nieuzytki i ugory         iska ruderalne i segetalne). 
Miejscami najbardziej godnymi uwagi sa tereny polozone w obszarze lub bezposrednim 
sasiedztwie wariantu III. Sa to Laki Giebultowskie polozone na wschód od miejscowosci 
Trojadyn oraz tereny polozone w okolicy Lasu Mlodziejowskiego na pólnoc od miejscowosci 
Bolen i Bosutów. W zwiazku z tym, budowa pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu III 
bedzie wiazala sie ze znacznie wiekszymi zniszczeniami siedlisk przyrodniczych. Na terenie Lak 
Giebultowskich stwierdzono wystepowanie ptaków: derkacza i gasiorka – gatunków 
wymienionych w zalaczniku I Dyrektywy Ptasiej oraz Las Mlodziejowski, gdzie 
zinwentaryzowano stanowisko centurii pospolitej, rosliny objetej scisla ochrona. Podczas 
realizacji planowanej inwestycji wg wariantu III stanowisko centurii pospolitej ulegnie 
zniszczeniu.

Biorac pod uwage mozliwosc zmian w zasobach oraz zanieczyszczenia uzytkowych 
poziomów wodonosnych a takze wystepowanie na trasie wariantu III dosc duzej populacji 
centurii pospolitej i wiekszej liczby objetych ochrona gatunków zwierzat, za najkorzystniejszy
dla srodowiska uznano przebieg projektowanej trasy pólnocnej obwodnicy Krakowa wg 
wariantu I.

Planowane przedsiewziecie ze wzgledu na swój charakter i spodziewane emisje 
zanieczyszczen do srodowiska nie bedzie zródlem zagrozen, które dawalyby efekty o zasiegu 
transgranicznym. 

Omawiany odcinek planowanej inwestycji komunikacyjnej znajduje sie                                       
w woj. malopolskim, powiat krakowski. Jest to teren znacznie oddalony od najblizszych granic 
polsko – ukrainskiej i polsko – slowackiej.

Nie przewiduje sie mozliwosci wystepowania oddzialywan transgranicznych podczas 
eksploatacji projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa.

Prawdopodobienstwo koniecznosci likwidacji budowanej p         obwodnicy Krakowa 
nalezy przyjmowac jako znikomo male, tym bardziej, ze ciagly rozwój transportu drogowego, 
raczej bedzie wymuszal budowe nowych, szybkich tras lub przebudowe istniejacych.

Jezeli jednak taka decyzja zapadnie to likwidacja anal         obwodnicy spowoduje 
koniecznosc powrotu uksztaltowania terenu do stanu pierwotnego, nawiezienia warstwy humusu, 
zasiania traw i nasadzen krzewów i drzew. Innym rozwiazaniem, dotyczacym tylko zachodniej 
czesci obwodnicy mogloby byc odtworzenie na tym terenie upraw. 

4.4. Transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

4.5. Skutki ewentualnej  likwidacj i  drogi
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W fazie prac drogowych oddzialywanie na ludzi bedzie znaczace. Przewiduje sie 
uciazliwosci dla lokalnej spolecznosci gminy Zielonki, przez które w wiekszosci przebiega 
projektowana pólnocna obwodnica Krakowa. Zwiazane beda one glównie z utrudnieniem 
dojazdu do poszczególnych posesji, utrudnieniem dojsc do obiektów uslugowych itp. 

W zwiazku z planowana inwestycja przewiduje sie wyburzenia budynków mieszkalnych i 
gospodarczych bezposrednio kolidujacych z inwestycja. Bezposrednio z prowadzenia trasy 
pólnocnej obwodnicy wynika, ze nastapi kolizja z 15 budynkami mieszkalnymi, 22 budynkami 
gospodarczymi, 15 szklarniami czasowymi oraz 45 altankami na terenach ogrodów dzialkowych 
w rejonie ul. Morcinka. 

Pomimo tego, ze czesc budynków juz zostala przeznaczona do wyburzen, pozostaje czesc 
zabudowan, które beda narazone na niekorzystne oddzialywania halasu. Wystepuje wówczas 
takze obnizenie standardu zycia osób zamieszkujacych lub przebywajacych w otoczeniu drogi. Z 
tego powodu zaleca sie na terenach zabudowy mieszkaniowej wykonywanie robót budowlanych 
jedynie w porze dziennej (6:00 – 22:00).

Oddzialywanie na zdrowie ludzi przejawiac sie bedzie przejsciowo jako uciazliwosci 
glównie w zakresie:

klimatu akustycznego od transportu, dostawy i rozladunku materialów stosowanych 
glównie w pracach budowlano-nawierzchniowych oraz prac maszyn budowlanych,
pylenia i wibracji od pojazdów budowy (koparki, spychacze, cementowozy, 
samochody ciezarowe i dostawcze),
zwiekszonego zagrozenia wypadkami od ruchu pojazdów, na drogach dojazdowych 
do placu budowy,
uciazliwosci zapachowych,
utrudnienia dostepu do mieszkan,
wieksze zagrozenie dla przemieszczajacych sie wzdluz drogi pieszych.

Wszystkie wymienione oddzialywania beda mialy charakte  bezposredni, krótkotrwaly i 
odwracalny.

Projektowana trasa wg wariantu III przebiega przez tereny zdecydowanie mniej  
zainwestowane niz wg wariantu I. Omija zabudowe mieszkaniowa terenu gmin Zielonki 
przechodzac pomiedzy Zielonkami a Trojanowicami (od pólnocy kierujac sie na pólnocny –
wschód). Z uwagi na zabudowania w rejonie skrzyzowania z DK 7 oraz lokalizacje wezla na 
wzniesieniu, zaplanowano budowe tunelu, który w tym rejonie zniweluje wplyw  obwodnicy na 
otoczenie. Nastepnie obwodnica przebiega poprzez niezabudowane tereny pomiedzy Lasem 
Mlodziejowskim a miejscowosciami Bolen i Bosutów. Za Bosutowem wykorzystano wolna 
przestrzen przed Dziekanowicami w celu poprowadzenia drogi  w kierunku poludniowym w 
rejon linii kolejowej i wlaczenia jej w projektowany wezel  Nowohucki (realizowany w ramach 

5. PRZEWIDYWANE ODDZI ALYWANI A NA 
SRODOWI SK O ANALI ZOWANYCH WARIANTÓW                
Z UWZGL EDNI ENI EM  ETAPÓW REALIZACJI  I  
EK SPL OATACJI  ORAZ M OZLIWOSCI  
WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARI I

5.1. Etap realizacj i

5.1.1. Oddzialywanie na zdrowie i j akosc zycia mieszkanców ludzi 
War iant I

War iant I I I

•

•

•

•
•
•
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innego zadania tj. budowy drogi S7)na trasie S7: ul. Lowinskiego – Okulickiego. 
W zwiazku z planowana inwestycja tak jak w wariancie I przewiduje sie wyburzenia budynków 
mieszkalnych (5szt.) i gospodarczych (6 szt.) bezposrednio kolidujacych z inwestycja.  Podczas 
realizacji prac budowlanych w zwiazku z budowa pólnocnej obwodnicy Krakowa oddzialywanie 
na zdrowie i jakosc zycia mieszkanców nie bedzie znaczace. Moga zdarzyc sie tak jak w 
wariancie I pewne utrudnienia z dojazdem do poszczególnych posesji oraz dojsciem do obiektów 
uslugowych itp. 

Zniszczenie podloza glebowego w obrebie terenu budowy       nej obwodnicy Krakowa 
(wariant I i III), które obecnie jest miejscem bytowania roslin i zwierzat, spowoduje calkowita 
eliminacje istniejacych tam biocenoz.

W najblizszym otoczeniu prac moze nastapic ponadto obnizenie ilosci biomasy,                   
a z zwiazku z tym miedzy innymi równiez obnizenie produktywnosci uzytków rolnych, gdyz pyl 
na roslinach obnizy okresowo ich zdolnosc do asymilacji i wzrostu.

Z uwagi na fakt, iz w zwiazku z projektowana inwestycja planowane jest wyciecie drzew i 
krzewów znajdujacych sie na trasie projektowanej drogi (wg wariantu I i III) spowoduje to utrate 
dla srodowiska przyrodniczego powierzchni biologicznie czynnych, a co za tym idzie zmniejszy 
sie znaczenie tego rejonu dla odbywania legów przez ptaki oraz jako miejsca schronienia dla 
malych i srednich ssaków. Przewidywane do wyciecia drzewa na trasie obwodnicy wedlug 
wariantu I podano w tabeli 5.1.2/1.

Swierk 40 – 55 15
Brzoza 30 – 100 73
Olsza 20 – 100 270
Dab szypulkowy 40 – 90 25
Topola 40 – 230 132
Wierzba 40 – 200 315
Glóg 30 – 60 190
Robinia 20 – 120 251
Lipa 50 – 100 67
Klon pospolity 25 – 80 66
Klon jesionolistny 50 10
Kasztanowiec 90 – 120 7
Jesion wyniosly 60 7

Z przeprowadzonych wizji lokalnych  wynika, ze w przypadku poprowadzenia obwodnicy 
wg wariantu III usuniecia bedzie wymagala wieksza liczba olszy i wierzb, gdyz obwodnica 
bedzie przechodzila dodatkowo przez doline potoku Garl     , która porastaja te wlasnie 
drzewa.

Z przeprowadzonej w 2009 r. inwentaryzacji przyrodniczej         ze na badanym terenie 
(wariant I) wystepuja przewaznie zbiorowiska ruderalne i segetalne, a niewielkie zbiorowiska 
lesne jedynie w dolinach rzek i potoków. W zwiazku z tym budowa obwodnicy wg wariantu I 
nie bedzie miala istotnego znaczenia dla bioróznorodnosci omawianego obszaru. 

Budowa pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu III bedzie wiazala sie ze z wiekszymi 
zniszczeniami siedlisk przyrodniczych, gdyz w bezposrednim sasiedztwie  polozone sa laki, na 
których wystepuje centuria pospolita ( ), roslina objeta ochrona scisla. 

5.1.2. Oddzialywanie na rosliny i zwier zeta
War iant I  i I I I

Tabela 5.1.2/1. Szacunkowa liczba drzew koniecznych do wyciecia w zwiazku z realizacja pólnocnej 
obwodnicy K rakowa (wariant  I)

L p. Takson
Obwód w piersnicy

[cm]
L iczba drzew

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Razem 1428
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Zinwentaryzowane na terenie przebiegu obydwu wariantów chronione gatunki 
bezkregowców: pajeczaki (tygrzyk paskowany) oraz owady (biegacze i trzmiele) sa dosc 
pospolite i wystepuja na terenie calego kraju. W zwiaz                        ic, ze planowana 
inwestycja w rozpatrywanych dwóch wariantach nie bedzie miala istotnego znaczenia dla 
bioróznorodnosci i liczebnosci bezkregowców (w tym objetego ochrona czesciowa slimaka 
winniczka) zyjacych w rejonie planowanej inwestycji.

Na trasie wariantu I przewazaja wystepujace czesto w Polsce gatunki kregowców, 
charakterystyczne dla obszarów rolniczych, zurbanizowanych, nieuzytków i nieduzych 
zadrzewien. Gatunki objete ochrona oraz ptaki wymienione w zalaczniku nr 1 do tzw. 
„Dyrektywy Ptasiej” obserwowano sporadycznie lub rzadko.

Wiecej zwierzat chronionych: plazy (rzekotka drzewna – , zaba smieszka –
, zaba trawna – ), jez wschodni ( ) i nocek 

rudy ( ) oraz ptaków wymienionych w zalaczniku nr 1 do Dyrektywy 
79/409/EEC (derkacz – , dzieciol zielonosiwy – , jarzebatka –

i gasiorek – ) stwierdzono w rejonie wariantu III pólnocnej obwodnicy 
Krakowa. W zwiazku z tym uznano, ze budowa obwodnicy wg wariantu III bedzie 
rozwiazaniem mniej korzystnym z punktu widzenia ochrony przyrody.

Tereny, na których bedzie budowana pólnocna obwodnica         zostana zubozone 
przyrodniczo na skutek wyciecia drzew, zniszczenia ros innosci zielnej i wyginiecia zwierzat, w 
tym gatunków objetych ochrona prawna. Niemniej, na omawianym obszarze nie wystepuja 
gatunki bedace przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej (Rozporzadzenie Ministra 
Srodowiska z 13 kwietnia 2010 r., Dz. U. Nr 77, poz. 510) ani wymagajace szczególnej ochrony 
(zagrozone wyginieciem). Z inwentaryzacji przyrodniczej [7] wynika, ze budowa obwodnicy 
(obydwa warianty) nie spowoduje istotnego zmniejszenia bioróznorodnosci ani liczebnosci 
poszczególnych taksonów  roslin i zwierzat.

Uciazliwosc dla srodowiska glebowego bedzie zwiazana z robotami ziemnymi oraz praca 
maszyn drogowych. Faza budowy wymaga zajecia znacznie szerszego niz w fazie eksploatacji 
pasa terenu. Poza terenem bazy budowy, oddzialywanie omawianego przedsiewziecia na 
bezposrednie otoczenie glebowe ograniczy sie do pasa drogowego, wyznaczonego projektem z 
zgodnego planem zagospodarowania przestrzennego gmin. 

W wyniku opisanych wczesniej prac ziemnych, w fazie budowy obwodnicy wystapia 
sytuacje calkowitego zniszczenia pokrywy glebowych: górnych poziomów glebowych 
praktycznie na calej szerokosci pasa drogowego - poza estakadami mostowymi oraz glebszych 
Ozimków i substratów glebowych w wykopach (w tym w tunelach). Tam gdzie te zjawiska nie 
wystapia dojdzie do znieksztalcenia struktury gleby wskutek jej ugniatania, spowodowanego 
praca ciezkiego sprzetu.

W okresleniu stopnia zagrozenia gleb istotne znaczenie maja: tracona powierzchnia gleb, 
ich wartosc bonitacyjna oraz wrazliwosc na zmiany spowodowane budowa nowej drogi –
pólnocnej obwodnicy Krakowa. Przy wykonywaniu prac ziemnych, w czasie pracy maszyn 
budowlanych nastapi silne przeksztalcenie gleb w pasie robót budowlanych, obejmujace:

usuniecie wierzchniej warstwy humusowej i zmiany skladu próchnicznego gleby 
oraz profilu glebowego wskutek przemieszania wierzchnich partii gleby ze skala 
macierzysta (zdzieranie górnych urodzajnych warstw ziemi, a nadsypywanie 
warstw glebszych;
mechaniczne zniszczenie gleby w obrebie nowego pasa jezdni i poboczy;
znieksztalcenie struktury gleby wskutek jej zageszczania i ugniatania, 
spowodowanego praca ciezkiego sprzetu zmechanizowanego; 
przesuszenie lub zawodnienie gleb spowodowanych zaburzeniem stosunków 
wodnych przy wykonywaniu wykopów lub w czasie ich odwadniania;

5.1.3. Oddzialywanie na powier zchnie ziemi i gleby

−

−
−

−
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zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi w        wycieków z 
maszyn drogowych i taboru samochodowego;
narazenie zwalowanej ziemi na przesuszenie, przemarzniecie i inne wplywy 
srodowiska zaleznie od warunków pogodowych.

Bezposrednie oddzialywanie budowy drogi na powierzchnie ziemi i glebe bedzie lokalne i 
ograniczy sie praktycznie do pasa o szerokosci kilkunastu metrów od osi drogi. Calkowite
zniszczenie gleb w fazie budowy wystapi w nowo zajetyc  pod droge miejscach, w miejscu 
projektowanych obiektów mostowych, wiaduktów, skrzyzowan itp.

Trasa pólnocnej obwodnicy Krakowa prowadzona byla z zalozeniem minimalizacji 
ingerencji w tereny zabudowane oraz minimalizacji niekorzystnego oddzialywania na tereny 
sasiednie. W zwiazku z tym przebieg wysokosciowy obwodnicy w wielu miejscach zostal 
celowo obnizony. Szacunkowa wielkosc robót ziemnych w wariancie I wynosi ok. 1,991 mln m3

(w wartosci uwzgledniono drazenie tuneli)  wykopu oraz ok. 0,623 mln m3 nasypu.

Szacunkowa wartosc robót ziemnych wynosi 1,393 mln m3 wykopu (w wartosci 
uwzgledniono drazenie tuneli) oraz okolo 0,551 mln m3 nasypu.

W efekcie prac budowlanych zmniejszy sie powierzchnia upraw rolnych. Czasowo 
zajmowany teren bedzie przywracany do pierwotnego stanu poprzez uporzadkowanie poboczy, 
ich ponowne obsianie trawa i zadrzewienie. Grunt w robotach ziemnych zageszczany bedzie 
przez wibrowanie. 

Kazda dzialalnosc budowlana, w tym budowa drogi, wymaga dobrego rozpoznania 
geologicznego terenu, ostroznosci i starannosci wykonania.  Powstawanie osuwisk jest 
najczesciej zwiazane z lokalnymi warunkami gruntowo-wodnymi podloza oraz wynika z bledów 
budowlanych, np.  nieprawidlowego odwodnienia.

Najczestsza przyczyna powstawania procesów osuwiskowych jest szkodliwe dzialanie 
wody. Polega ono na zwiekszeniu sil zsuwajacych przez     kszenie ciezaru gruntu i dzialanie 
cisnienia splywowego, zmniejszeniu sil utrzymujacych statecznosc masywu gruntowego. 

W przypadku budowy obiektów mostowych na zboczach, ich wykonanie wymaga 
podcinania stoku. Moze to powodowac naruszenie równowagi zbocza. Wykonywanie dla celów 
drogowych przekopów przez naturalne wzniesienia terenu, wykopów w rejonach skrzyzowan 
oraz podciec stoków moze powodowac ryzyko zainicjowania lub uaktywnienia przemieszczen 
mas ziemnych.

W przypadku wykonywania wykopu w terenie osuwiskowym,     rejon doliny Sudolu od 
Modlnicy i jego doplywu wzdluz ul. Jurajskiej oraz Dlubni – na trasie przebiegu projektowanej 
obwodnicy wg wariantu I oraz w rejonie doliny Garliczki, glebokiej i waskiej doliny Bibiczanki, 
szerokiej doliny Wielki Dól, a takze w koncowym odcinku doliny Dlubni – na trasie przebiegu 
projektowanej obwodnicy wg wariantu III, nalezy rozwazyc zagrozenia statecznosci 
spowodowane zwiekszeniem nachylenia powierzchni skarp, obnizeniem spójnosci gruntu 
wynikajacym z odciazenia czesci zbocza wskutek usuniecia jego nadkladu, odslonieciem skal 
lub gruntów podatnych na erodowanie.

Na etapie projektu budowlano - wykonawczego niezbedne beda dodatkowe szczególowe 
terenowe badania geologiczno - inzynierskie zakonczone sporzadzeniem dokumentacji 
geologiczno – inzynierskiej.

−

−

War iant I

War iant I I I

5.1.3.1. Ruchy masowe ziemi 
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W zwiazku z projektowana budowa pólnocnej obwodnicy Krakowa, przewiduje sie, iz 
beda powstawaly odpady, które zaliczono wg klasyfikacj  odpadów (Rozporzadzenie Ministra 
Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 roku w sprawie kata     odpadów Dz. U. Nr 168,                   
poz. 1763) do grupy 17 „

”.
Glównie beda to odpady z remontów i przebudowy dróg, a takze pochodzace z wycinki 

drzew i krzewów oraz z wyburzen budynków kolidujacych z planowana inwestycja                      
(tabela 5.1.4/1.).

W fazie budowy planowanej drogi powstawac beda odpady  odczas wykonywania 
niektórych prac tj.:

robót ziemnych,
ulozeniu nawierzchni drogi,
usuwaniu nawierzchni z istniejacych jezdni, wiaduktu, przebudowywanych w 
zwiazku z realizacja przedsiewziecia,
usuwaniu kolizji z urzadzeniami infrastruktury (gazociagami, siecia elektryczna 
WN, siecia wodno-kanalizacyjna);
wyburzenia budynków kolidujacych z planowana inwestycja.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwiazanych z planowana inwestycja, moga 
powstawac nastepujace rodzaje odpadów (tabela 5.1.4/1.):

1. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i 
remontów

do wykorzystania w celu utwardzenia 
powierzchni w sposób uniemozliwiajacy 
pylenie przez ich zestalenie lub przykryc ie 
warstwa niepylaca z zachowaniem przepisów 
odrebnych w szczególnosci przepisów prawa 
wodnego i prawa budowlanego

Ilosc 
trudna do 
oszacowa
nia

2. 17 01 02 Gruz ceglany do wykorzystania w celu utwardzenia 
powierzchni w sposób uniemozliwiajacy 
pylenie przez ich zestalenie lub przykryc ie 
warstwa niepylaca z zachowaniem przepisów
odrebnych w szczególnosci przepisów prawa 
wodnego i prawa budowlanego

3. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych 
materialów ceramicznych i 
elementów wyposazenia inne 
niz wymienione w 17 01 06

do wykorzystania w celu utwardzenia 
powierzchni w sposób uniemozliwiajacy 
pylenie przez ich zestalenie lub przykryc ie 
warstwa niepylaca z zachowaniem przepisów 
odrebnych w szczególnosci przepisów prawa 
wodnego i prawa budowlanego

4. 17 01 81 Odpady z remontów i 
przebudowy dróg

magazynowane do ilosci transportowych na 
wyznaczonym, szczelnie zabezpieczonym 
terenie

5. 17 01 82 Inne niewymienione odpady magazynowane do ilosci transportowych na 
wyznaczonym, szczelnie zabezpieczonym 
terenie

6. 17 02 01 Drewno do wykorzystania jako paliwo, o ile nie jest 
zanieczyszczone impregnatami i powlokami 
ochronnymi

7. 17 02 02 Szklo magazynowane w odpowiednio 
przygotowanych pojemnikach do ilosci 
transportowych na wyznaczonym, szczelnie 
zabezpieczonym terenie

8. 17 02 03 Tworzywa sztuczne magazynowane w odpowiednio 
przygotowanych pojemnikach do ilosci 
transportowych na wyznaczonym, szczelnie 
zabezpieczonym terenie

5.1.4. Gospodar ka odpadami

    Tabela 5.1.4/1. Przewidywane rodzaje i ilosci odpadów powstajacych w t rakcie budowy

L p. K od Rodzaje odpadów
Gospodarka odpadami I losc w 

Mg

−
−
−

−

−
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9. 17 03 02 Asfalt inny niz wymieniony w 
17 03 01

tymczasowe magazynowane w odpowiednio 
przygotowanych pojemnikach do ilosci 
transportowych na wyznaczonym, szczelnie 
zabezpieczonym terenie

10. 17 03 80 Odpadowa papa mozliwosc wykorzystania w celu 
wykonywania drobnych napraw i konserwac ji

11. 17 04 05 Zelazo i stal mozliwosc do wykorzystania w celu 
wykonywania drobnych napraw i konserwac ji

12. 17 04 11 Kable inne niz wymienione w 
17 04 10

magazynowane w odpowiednio 
przygotowanych pojemnikach do ilosci 
transportowych na wyznaczonym, szczelnie 
zabezpieczonym terenie

13. 17 05 06 Urobek z poglebiania inny niz 
wymieniony w 17 05 05

mozliwosc wykorzystania w celu utwardzenia 
powierzchni z zachowaniem przepisów 
odrebnych w szczególnosci przepisów prawa 
wodnego i prawa budowlanego

14. 17 05 08 Tluczen torowy (kruszywo) 
inny niz wymieniony w 17 05 
07

mozliwosc wykorzystania w celu 
utwardzenia powierzchni z zachowaniem 
przepisów odrebnych w szczególnosci 
przepisów prawa wodnego i prawa 
budowlanego

15. 17 06 05* Materialy konstrukcyjne 
zawierajace azbest

tymczasowe magazynowane w odpowiednio 
przygotowanych pojemnikach do ilosci 
transportowych na wyznaczonym, szczelnie 
zabezpieczonym terenie

16. 20 03 01 Niesegregowane odpady 
komunalne

tymczasowe magazynowane w odpowiednio 
przygotowanych pojemnikach 
przeznaczonych na odpady komunale do 
ilosci transportowych na wyznaczonym, 
szczelnie zabezpieczonym terenie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie 
listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moze przekazywac osobom fizycznym lub 
jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich 
odzysku (Dz. U. Nr 75 poz. 527), czesc odpadów, w postaci gruzu ceglano – betonowego                    
(lub ceglano-kamiennego) powstalych przy budowie drogi bedzie wykorzystana w rejonie jej 
budowy na wlasny uzytek. 
Odpady beda przekazywane zgodnie z wymogami ustawy o odpadach, specjalistycznym firmom 
posiadajacym stosowne zezwolenia na transport, zbieran    odzysk lub unieszkodliwianie 
odpadów. 

Oprócz wymienionych odpadów w trakcie budowy pólnocnej obwodnicy Krakowa 
powstana znaczne ilosci humusu, który zostanie zeskladowany na placu budowy i przeznaczony 
do wykorzystania przy realizacji zieleni urzadzonej. Pozostala ziemia uzyskana z wykopów 
zostanie wykorzystana przy budowie nasypów i zagospodarowana w ramach realizowanej 
inwestycji drogowej.

Wszystkie przekazania odpadów musza zostac udokumentowane za pomoca „karty 
przekazania odpadu”. Usuniecie odpadów powstajacych podczas budowy drogi bedzie nalezalo 
do obowiazków firmy wykonujacej droge, zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 roku 
z pózn. zm. Wytwórca odpadów powstajacych w wyniku swiadczenia uslug w zakresie budowy, 
rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji 
i napraw jest podmiot, który swiadczy usluge (wykonawca), chyba, ze umowa stanowi inaczej. 
Jezeli wiec umowa nie wskazuje, iz wytwórca odpadów jest Inwestor, a wykonawca nie posiada 
na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadów, winien on przed rozpoczeciem robót 
dopelnic wspomnianych wyzej obowiazków. 

W szczególnosci wytwórca zobowiazany bedzie do:
zagospodarowania wszystkich odpadów powstajacych w trakcie budowy drogi,

L p. K od Rodzaje odpadów
Gospodarka odpadami I losc w 
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przedstawienia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami do wlasciwego organu ochrony 
srodowiska,
gromadzenie w sposób selektywny powstajacych odpadów.

Wytwórca odpadów moze zlecic wykonanie obowiazku zagospodarowania odpadów 
innemu posiadaczowi odpadów. Przekazanie odpadów innym posiadaczom musi byc 
udokumentowane „Karta przekazania odpadu”.

W zwiazku z tym, iz na etapie realizacji inwestycji przewidziane sa do wyburzenia budynki 
mieszkalne pokryte plytami azbestowo – cementowymi (eternit), nalezy zastosowac 
odpowiednie srodki ostroznosci, gdyz niewlasciwe postepowanie z wyrobami zawierajacymi 
azbest przy pracach rozbiórkowych, prowadzi do ich destrukcji i znacznego zanieczyszczenia 
powietrza wlóknami azbestowymi. Zasady postepowania z wyrobami zawierajacymi azbest 
okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie 
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierajacych 
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobów                
(Dz.U. Nr 216 poz. 1824).

Glebokie wykopy i inne prace ziemne moga byc przyczyna zmian w zasilaniu poziomów 
wodonosnych, a pozostale etapy prac budowlanych stanowia potencjalne zródlo 
zanieczyszczenia wód gruntowych. 

Budowa obwodnicy na odcinku od projektowanego wezla drogowego „Modlnica” do 
Doliny Pradnika bedzie prowadzona w terenie niewymagajacym szczególnej ochrony wód 
podziemnych. Natomiast w Dolinie Pradnika wystepuje ciagly, czwartorzedowy poziom 
wodonosny. Planowane prace ziemne, moga spowodowac zaburzenie parametrów 
hydrogeologicznych i byc przyczyna zwiekszenia tempa migracji zanieczyszczen, szczególnie 
trudno i nie rozkladalnych (tzw. konserwatywnych), do         wodonosnej. W Dolinie 
Pradnika, na kierunku splywu wód podziemnych z trasy wariantu I znajduje sie kilka studni 
wierconych (Rys. 1). Obecnie studnie te sa nieuzywane, gdyz jest to rejon zaopatrywany w wode 
z miejskiej sieci wodociagowej Krakowa. Dlatego planowana obwodnice mozna zaliczyc do 
inwestycji komunikacyjnych, które nie beda oddzialywaly na uzytkowy poziom wodonosny.

Dalszy odcinek trasy, w tym czesc obwodnicy przechodzaca przy i przez poludniowa 
granice GZWP nr 409 (Rys.1) bedzie poprowadzony przez                    dami lessowymi o 
miazszosci 6 - 7 m (czwartorzedowe pyly i gliny ilaste). Warstwe te zalicza sie do osadów o 
duzej zdolnosci do biodegradacji zanieczyszczen, a jej miazszosc jest znacznie wieksza do 
niezbednej (ok. 2,5 m) dla samooczyszczenia infiltrujacych przez nia wód [17].

Na calej trasie wariantu I, rejonami podatnymi na zanieczyszczenie jest Dolina Pradnika 
oraz doliny jego doplywów: Sudolu od Modlnicy, Bibiczanki i Sudolu Dominikanskiego a takze 
Dolina Dlubni. Sa to tereny, na których nie mozna lokalizowac baz zaplecza budowy, a 
wszystkie prace zwiazane z wykonaniem omawianego przedsiewziecia nalezy prowadzic z 
zachowaniem szczególnych srodków ostroznosci.

Warunki hydrogeologiczne wskazuja, ze czesc wykopów bedzie wymagala stalego 
odwadniania. Odpompowywanie gromadzacych sie wód grunt    h oraz opadowych z reguly 
nie powoduje powstawania leja depresji. Wplyw poszczególnych etapów realizacji inwestycji 
oraz ich oddzialywania skumulowane zalicza sie do krótko- i sredniookresowych, które po 
wykonaniu pólnocnej obwodnicy Krakowa beda stopniowo zanikaly.

−

−

5.1.5. Oddzialywanie na wody podziemne
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Prace ziemne i budowlane, zwiazane z realizacja omawianego przedsiewziecia 
komunikacyjnego na odcinku pomiedzy planowanym wezlem   ogowym „Modlnica” a 
zachodnia granica uskoku tektonicznego, którym plynie       Bibiczanka (Rys.1) beda 
prowadzone przy poludniowym krancu zasiegu GZWP nr 326                W rejonie tym, 
wariant III obwodnicy bedzie budowany na terenie o przewadze osadów lessowych. Sa to 
utwory slaboprzepuszczalne i dlatego nie przewiduje sie oddzialywania etapu budowy drogi na 
studnie w Pekowicach (Rys. 1), polozone na kierunku splywu wód podziemnych. Znajdujace sie 
w obrebie tego obszaru doliny: potoku Sudol od Modlnicy, rzeki Pradnik i potoku Garliczka sa 
wyscielone osadami rzecznymi i wodno-lodowcowymi, w których wystepuja wody gruntowe. 
Doliny te zalicza sie do rejonów podatnych na zanieczyszczenie, w których nie mozna 
lokalizowac obiektów zaplecza budowy. Prace budowlane    terenie miejscowosci Zielonki 
(Rys.1) beda prowadzone przy dwóch rejonach konfliktowych:

w strefie ochrony posredniej studni SP-2;
w rejonie Podskala, przy zabudowie, której mieszkancy            z 
indywidualnych studni, glównie kopanych.

Odwadnianie wykopów w tych rejonach spowoduje zmiany w zasilaniu i mozliwosc 
zanieczyszczenia przypowierzchniowych warstw wodonosnych. W zwiazku z tym, podczas 
budowy, studnia SP-2 stanowiaca razem ze studnia S-1 rezerwowe ujecie wody dla gminy 
Zielonki nie powinna byc wlaczana do eksploatacji. Ponadto przed rozpoczeciem prac przy 
budowie pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu III nalezy wykonac i oddac do 
uzytkowania siec wodociagowa, umozliwiajaca dostarczanie wody do spozycia dla mieszkanców 
pólnocnego skraju zabudowy miejscowosci Zielonki.

Dalsza czesc obwodnicy, az do odcinka, w którym przewiduje sie polaczenie obu 
wariantów (Rys. 1), bedzie budowana w obrebie uzytkowego poziomu wod  osnego, 
bazujacego glównie na zasobach GZWP nr 409. Na poludnie od planowanych prac 
budowlanych, czyli zgodnie z kierunkiem splywu wód podziemnych na skraju omawianego 
GZWP znajduja sie ujecia zaopatrujace w wode czesc wschodnia gminy Zielonki. Sa to otwory 
studzienne w Bibicach oraz Bosutowie (tab. 3.3/1). Budowa obwodnicy, a szczególnie 
odpompowywanie wody z wykopów oraz prace w rejonie wezla drogowego z DK nr 7 moze 
spowodowac  zmniejszenie wydajnosci wymienionych uprzednio ujec wody.

Dalsza czesc planowanej trasy obwodnicy bedzie realizowana w obrebie utworów 
czwartorzedowych przykrytych lessami o znacznej miazszosci i osadów aluwialnych, takze tych, 
które wyscielaja Doline Dlubni. Prace budowlane na tym obszarze nie beda stanowily 
szczególnego zagrozenia dla zasobów i stanu jakosciowego wód podziemnych.

Realizacja pólnocnej obwodnicy Krakowa, a szczególnie budowa estakad nad potokami, 
mostów i przepustów beda przyczyna okresowego zanieczyszczenia wód powierzchniowych. 
Podczas robót ziemnych, prowadzonych przy ciekach, do     przedostaja sie znaczne ilosci 
zawiesiny mineralnej oraz zwiazanych z nia zanieczyszczen, takze      icznych i metali 
ciezkich kumulujacych sie w gruncie. Mniejszym zagrozeniem dla wód sa weglowodory ciezkie 
(>C35), zaliczane do frakcji asfaltu. Weglowodory te,   uwagi na duza mase czasteczkowa, 
zalicza sie do malo mobilnych i trudno wyplukiwanych przez wode. Natomiast istotne, 
potencjalne zagrozenie stanowi mozliwosc zanieczyszczenia gruntu i wód wyciekami lzejszych 
substancji ropopochodnych z maszyn i samochodów obslugujacych budowe, a takze 
rozpuszczalników, farb i lakierów, w tym zabezpieczen antykorozyjnych, uzywanych w trakcie 
prac wykonczeniowych.

War iant I I I
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Prace budowlane beda prowadzone w srodkowych biegach nastepujacych rzek i potoków:
I.1. – potok Sudol od Modlnicy, prawobrzezny doplyw Pradnika – ul. Wladyslawa 

Lokietka,
I.2. – rzeka Pradnik, ponizej ujscia pot. Garliczki,
I.3. – potok Bibiczanka, lewobrzezny doplyw Pradnika w rejonie osiedla Lysa Góra,  
I.4. – prawostronny doplyw potoku Sudol Dominikanski wyplywajacy z rejonu 

polozonego na wschód od miejscowosci Wegrzce,
I.5. – potok Sudol Dominikanski, lewobrzezny doplyw Pradnika, na pólnoc od 

miejscowosci Dziekanowice,
I.6.a. b., c. – w dolinie Dlubni.

Kolizje plynacych wód powierzchniowych z przebiegiem planowanej drogi pokazano na Rys. 1. 
Charakterystyke Pradnika i jego doplywów oraz rzeki Dlubni podano w rozdz. 3.5.1. 
Wymienione rzeki i potoki posiadaja cechy cieków plynacych przez wyzyny, a wiec sa dosc 
gleboko wciete w podloze. Koryta rzek i potoków sa z reguly muliste, tylko w rejonach bystrzyn 
stwierdzono odcinki o dnie kamienisto-mulistym. Srodkowy bieg rzek i potoków nalezy do 
czesci plynacych wód powierzchniowych o najwiekszej odpornosci na zanieczyszczenia, gdyz 
prowadza znaczne ilosci wody oraz posiadaja uklad hydrologiczno-biocenotyczny o duzej 
zdolnosci do samooczyszczania. W zwiazku z tym nie przewiduje sie znaczacego oddzialywania 
prac budowlanych na stan jakosci wód, z wyjatkiem wyraznego zmetnienia wody. Niekorzystny 
wyglad wody spowodowany zostanie zawartoscia duzej ilosci zawiesiny, o przewadze pylu 
lessowego oraz wzrostem barwy wody. Zmiany te beda sie utrzymywaly w trakcie prowadzenia 
prac ziemnych w kazdym z wymienionych cieków. Zasieg niekorzystnych oddzialywan moze 
przekraczac nawet 1 km oraz budzic zaniepokojenie lokalnej spolecznosci i organizacji 
ekologicznych. Beda to jednak oddzialywania okresowe,       po zakonczeniu prac 
budowlanych beda stopniowo zanikaly. 

Wody z odpompowywania wykopów, przed wprowadzeniem do      i potoków, nalezy 
pozbawic latwo opadalnej zawiesiny w przygotowanych wczesniej urzadzeniach 
podczyszczajacych, np. w basenach.

Prace budowlane beda prowadzone w sasiedztwie nastepujacych rzek i potoków:
III.1. – potok. Sudol od Modlnicy, prawobrzezny doplyw Pradnika, przy granicy 

miasta Krakowa oraz gmin Wielka Wies i Zielonki,
III.2. – rzeka Pradnik, powyzej Pekowic oraz ujscia potoku Garl   ka,
III.3. – potok Garliczka, ponizej Garlicy Murowanej,
III.4. – potok Bibiczanka, na pólnoc od miejscowosci Bibice,
III.5.a., b., c. –w dolinie Dlubni.

Kolizje plynacych wód powierzchniowych z trasa obwodnicy wg wariantu III przedstawiono na 
Rys. 1, a ich cechy charakterystyczne omówiono w rozdz. 3.5.1.

Oddzialywania prac budowlanych na potoki Sudol od Modlnicy i Garliczke, rzeke Pradnik 
i Dlubnie beda zblizone do opisanych dla wariantu I. Natomiast Bibiczanka, w rejonie 
planowanej budowy estakady oraz mostów dla dróg serwisowych, jest potokiem prowadzacym 
bardzo malo wody (fot. 30 i 31), a wiec podatnym na zanieczyszczenie. Roboty ziemne oraz 
zamulenie jej koryta i wód spowoduja przeksztalcenie doliny Bibiczanki, dlatego nalezy sie 
liczyc ze znacznie dluzszym, niz czas trwania prac budowlanych, okresem negatywnych 
oddzialywan.

Prace budowlane moga byc przyczyna zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
substancjami ropopochodnymi. Przedostanie sie zwiazków ropopochodnych na obrzeze i do 
wody stanowi zagrozenie dla wszystkich omówionych cieków (wariant I i III). W przypadku 
rejonu, w którym zostanie poprowadzony wariant III – zanieczyszczenie Bibiczanki byloby 

War iant I
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szczególnie niebezpieczne, gdyz moze ono spowodowac skazenie, polozonego w dolinie tego 
potoku, ujecia wód podziemnych (Rys. 1).

Na etapie realizacji przedsiewziecia zwiazanego z budowa drogi pólnocnej obwodnicy 
Krakowa, zarówno w wariancie I jak i w wariancie III wystapi glównie czasowy wzrost 
zapylenia oraz emisja spalin z transportu materialów i maszyn budowlanych. 

W czasie budowy drogi dochodzi glównie do emisji zanieczyszczen: 

z maszyn drogowych i srodków transportu /spaliny/,

z przejazdu pojazdów przewozacych materialy sypkie i prac ziemnych /pyl porywany w 
trakcie transportu/ - emisja niezorganizowana,

lub pylenia z odkrytych powierzchni gruntu w przypadku pojawienia sie warunków 
suszy- emisja niezorganizowana,

z ukladania nawierzchni (weglowodory i inne substancje).
Emisje te maja zwykle charakter niezorganizowany. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra 

Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. 
(Dz. U. Nr 283, poz. 2840), nie 

wymaga pozwolenia wprowadzanie gazów lub pylów do powietrza z instalacji, z których 
wprowadzanie gazów lub pylów do powietrza odbywa sie w sposób niezorganizowany, bez 
posrednictwa przeznaczonych do tego celu srodków technicznych.

Wymienione powyzej rodzaje i zródla emisji posiadaja charakter czasowy – tzn. zanikaja 
wraz z zakonczeniem prac i oddzialuja jedynie lokalnie – tj. w poblizu terenu oraz zaplecza 
budowy. 

Dodatkowym czynnikiem zwiekszajacym zanieczyszczenie srodowiska na etapie realizacji, 
moga byc utrudnienia w ruchu powodujace zatory pojazdów, które moga byc przyczyna 
zwiekszonej emisji zanieczyszczen. Dlatego tez, waznym czynnikiem ograniczajacym szkodliwe 
oddzialywanie na etapie realizacji, jest takze zapewnienie  fektywnych dojazdów na tereny 
budowy oraz objazdów dla uzytkowników drogi.

Wzrost poziomu emisji halasu do srodowiska, jaki moze            w tym etapie 
realizacji inwestycji (wg wariantu I i wariantu III) wiazac s   bedzie przede wszystkim z 
wykorzystywaniem znacznej ilosci róznorodnego parku maszynowego, srodków transportu oraz 
znacznej rozleglosci terenu prowadzonych robót. 

Niekorzystne oddzialywania akustyczne wystepowac beda na kazdym etapie budowy i 
bede zwiazane z wykorzystywaniem srodków transportowyc   maszyn roboczych, napedowych 
oraz zmechanizowanych narzedzi podczas prowadzenia nastepujacych prac:

na etapie robót przygotowawczych zwiazanych z przygotowaniem i budowa 
zaplecza budowy, wycinaniem drzew, oczyszczaniem terenu pod nowa konstrukcje 
jezdni (spycharki, zrywarki, koparki, pily, pompy, itp.),
na etapie robót ziemnych (spycharki, zgarniarki, koparki, równiarki, walce, ubijaki, 
wibratory, itp.),
przy ukladaniu poszczególnych warstw nawierzchni (spycharki, równiarki,  
wykanczarki,  mieszarki,  kultywatory, walce statyczne i wibracyjne, itp.),
przy budowie, montazu i eksploatacji obiektów towarzyszacych budowie drogi 
(baza zaplecza technicznego, itp.).

5.1.7. Oddzialywanie na j akosc powiet r za i k limat
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Strefa potencjalnych oddzialywan akustycznych obejmowac bedzie w czasie prowadzenia 
prac budowlanych najblizsze otoczenie terenu robót, rejon zaplecza budowy, rejon dróg 
dojazdowych do miejsca prac budowlanych.    

Najbardziej uciazliwa pod wzgledem akustycznym bedzie praca ciezkiego sprzetu 
budowlanego. Do szczególnie halasliwych prac budowlanych nalezy zaliczyc roboty zwiazane z 
wykonywaniem scianek szczelnych, pali wierconych moga  ne byc zródlem emisji halasu o 
poziomie maksymalnym przekraczajacym 85-110 dB. Zródlem maksymalnego poziomu 
dzwieku, przekraczajacego stosunkowo czesto poziom 80 dB(A), moga byc równiez samochody 
ciezarowe transportujace materialy, surowce, maszyny i urzadzenia na placach budów. Do 
bardzo halasliwych urzadzen nalezy zaliczyc takze wszelkiego rodzaju mloty, zageszczarki oraz 
pily do wykonywania fug w warstwie scieralnej generujace dzwieki na poziomie 65-85 dB. 

Halas emitowany do srodowiska w tej fazie realizacji inwestycji bedzie halasem 
okresowym nieustalonym w funkcji czasu charakteryzujacym sie duza dynamika przekraczajaca 
15-25 dB. Uciazliwosc akustyczna zalezna jest od oddalenia od placu budowy, stopnia 
koncentracji maszyn i sprzetu budowlanego na danym odcinku budowy oraz od czasu i 
równoczesnosci pracy poszczególnych urzadzen. Ze wzgledu na to, iz na obecnym etapie brak 
jest szczególowego harmonogramu prac budowlanych poszczególnych odcinków obwodnicy 
oraz wykazu urzadzen pracujacych przy budowie, nie mozna wykonac szczególowej analizy 
wplywu budowy na klimat akustyczny otoczenia.

Ogólnie mozna stwierdzic, ze uciazliwosc akustyczna placu budowy moze dochodzic do 
200 m. Przykladem moga byc wyniki badan prowadzonych przez Martina i Solainego w TRRL 
(Transport and Road Research Laboratory), w ramach, których ustalono, ze równowazny poziom 
halasu w bezposrednim otoczeniu drogi (dla okresu 6h), na której byly realizowane prace 
drogowe, wynosil od 70 do 83 dB(A), a w odleglosci 30 m od drogi – od 62 do 75 dB(A).

Roboty ziemne i prace budowlane beda przyczyna uciazliwosci, których czas jest 
relatywnie krótki, dlatego tez nie jest celowe rozpatrywanie zastosowania stalych zabezpieczen 
akustycznych. Powstajacy halas moze stwarzac uciazliwosc glównie dla mieszkanców                     
obszarów zabudowy mieszkaniowej, które znajduja sie w bezposrednim otoczeniu aktualnego 
frontu robót. 

W poblizu tych fragmentów budowanej drogi gdzie w stosunkowo nieznacznej odleglosci 
od terenu budowy znajduja sie zabudowania mieszkalne,   isja halasu budowlanego moze 
spowodowac wystapienie okresowego dyskomfortu akustycznego mieszkanców. W tym rejonie 
zaleca sie by roboty zwiazane z realizacja inwestycji        zaly sie tylko do pory dziennej 
doby.

Podczas realizacji analizowanego przedsiewziecia zakres prac ziemnych, wykraczajacych 
poza pas drogowy bedzie dosc znaczny. Stad tez istnieje mozliwosc odsloniecia znajdujacych sie 
w tym rejonie stanowisk archeologicznych, sladów osadnictwa i kultury materialnej.

W strefie oddzialywania wariantu I projektowanej obwodnicy Krakowa przewazaja 
stanowiska malych i srednich rozmiarów, oddzielone dlugimi odcinkami pozbawionymi reliktów 
zabytkowych. Natomiast w strefie oddzialywania wariantu III projektowanej obwodnicy 
Krakowa przewazaja stanowiska srednich i duzych rozmiarów równiez oddzielone       i 
odcinkami pozbawionymi reliktów zabytkowych.

Sposród 53 stanowisk znajdujacych sie w strefie oddzialywania inwestycji tylko dla 
jednego z obiektów usytuowanych w projektowanym pasie          wystarczajaca forme 
ochrony stanowi nadzór archeologiczny. Natomiast, az 37 kwalifikuja sie do badan 
wyprzedzajacych, tj.: 16 przy realizacji wariantu I i    przy realizacji wariantu III, przy czym 5 
sposród nich jest zagrozona zniszczeniem przy realizacji trasy w obu rozpatrywanych 
wariantach. Sa to w wiekszosci przypadków stanowiska o duzej wartosci poznawczej. 

5.1.9. Oddzialywanie na dobra mater ialne, dobra kultur y 
War iant I  i I I I
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Jednoczesnie jednak nie ma wsród nich obiektów, które   racji unikalnosci wymagajacej 
trwalego zachowania, uniemozliwilyby realizacje inwestycji w projektowanym ksztalcie. Brak 
jest równiez stanowisk plaskich wpisanych do rejestru          zagrozonych zniszczeniem 
wskutek budowy. 

WARIANT I 16
1304 ary

+1 stanowisko tylko
do nadzoru

10 8 35

WARIANT III 21
3237 ary 4 7 32

- kolizja: obiekt mieszczacy sie w pasie drogowym, zagrozony calkowitym zniszczeniem;
- STREFA A: obiekt czesciowo zagrozony, znajdujacy sie w bezposrednim sasiedztwie projektowanej drogi lub w przypadku, którego istnieje 
znaczne prawdopodobienstwo rozszerzenia sie zasiegu w kierunku pasa drogowego;
- STREFA B: obiekt w strefie oddzialywania, zagrozony w nie wielkim stopniu, znajdujacy sie w pasie do ok. 150 m od osi projektowanej drogi 
(w szczególnych przypadkach do 300 m).

Na trasie pólnocnej obwodnicy Krakowa w rejonie skrzyzowania ul. Jurajskiej i                   
ul. Na Zielonki, znajduje sie cmentarz choleryczny wpisany do rejestru zabytków. W sasiedztwie 
projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa (wg wariantu I) zlokalizowany jest równiez 
zewnetrzny pierscien Twierdzy Kraków, realizowany w drugiej polowie XIX w, który oprócz 
systemu umocnien obejmuje infrastrukture, w tym budynki koszarowe i drogi rokadowe. W 
zwiazku z tym, ze podczas realizacji planowanej inwestycji wg wariantu I mozliwa jest kolizja z 
ocalalymi reliktami zewnetrznego pierscienia Twierdzy Kraków, glównie z:

Wiaduktem „Czerwony Most”; 
Schronem amunicyjnym; 
Bateria towarzyszaca B5 Fortu 44 „Tonie”;
Bateria szance piechoty Inf. Sch V/I w Marszowcu;
Siecia drozna zwiazana z Fortem 44 „Tonie”;
Siecia drozna z wiazana z innymi fortami;

zmieniono przebieg planowanej trasy pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu I w taki 
sposób, aby nie zagrazal on zlokalizowanym w jej sasiedztwie obiektom zabytkowym. 
Zaproponowano rozwiazania, które zostaly pozytywnie zaakceptowane przez Wojewódzki
Urzad Ochrony Zabytków w Krakowie (zalacznik 1).

Kwestie zwiazane z ochrona w/w obiektów (stanowisk archeologicznych i zabytków)
nalezy rozwiazac na etapie projektowania inwestycji, pod warunkiem uszczególowienia 
rozpoznania terenu dla wybranego juz wariantu. Szczególy projektu w tym zakresie musza byc 
uzgadniane w stosownych urzedach. Na realizacje inwestycji niezbedne jest uzyskanie 
pozwolenia konserwatorskiego.

Realizacja planowanego przedsiewziecia wedlug rozpatrywanych wariantów bedzie 
wymagala równiez zniszczenia dóbr materialnych tj. wyburzenia budynków mieszkalnych, 

Tabela 5.1.9/1. Stanowiska archeologiczne znajdujace sie w st refie oddzialywani a planowanej inwestycj i w 
rozbiciu na rozpatrywane warianty projektowanej pólnocnej obwodnicy K rakowa i z 
uwzglednieniem stopnia zagrozenia zniszczeniem 

Rozpatrywane 
war ianty 

projektowanej
pólnocnej 
obwodnicy 
K rakowa

I losc stanowisk 
archeologicznych 

znajdujacych sie w 
obrebie 

zagrozonych 
zniszczeniem  

K OL IZJA

Zakres 
oddzialywania 
projektowanej 

drogi 

STREFA A
I losc stanowisk

Zakres 
oddzialywania 
projektowanej 

drogi             

STREFA B
I losc stanowisk

Laczna ilosc 
stanowisk

−
−
−
−
−
−
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gospodarczych i innych zabudowan oraz przelozenia niektórych elementów infrastruktury 
technicznej. 

Budowa pólnocnej obwodnicy Krakowa bedzie wiazala sie   dosc znacznym 
oddzialywaniem na dobra kultury i dobra materialne omawianego obszaru.

Planowana pólnocna obwodnica Krakowa wg rozpatrywanych wariantów czesciowo 
bedzie przebiegala przez tereny parków krajobrazowych. Projektowana droga ma charakter 
inwestycji liniowej. Elementami, które beda szczególnie eksponowane sa planowane estakady, 
wiadukty i mosty.

nieznacznie zahacza o teren „Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie”,              
a w pozostalej czesci przebiega w obszarze otuliny parków krajobrazowych: „Dolinki 
Krakowskie” oraz „Dlubnianskiego Parku Krajobrazowego”. 

przebiega czesciowo przez tereny objete obszarowa forma ochrony przyrody 
„Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie” i „Dlubnianski    k Krajobrazowy” wraz z otulina. 
Jednak ingerencja projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa w obszary objete ochrona jest 
nieznaczna i nie koliduje z elementami przyrodniczymi parku. 

Wplyw  inwestycji na krajobraz,  polegajacej  na  budowie  drogi  po  nowym sladzie, 
poprowadzonej  po  terenach  o  innym  dotychczas uzytkowaniu (las, pole uprawne, zabudowa) 
jest   nieunikniony.  Planowana    droga    bedzie    nowym    elementem    krajobrazu. 

Na etapie budowy wplyw na walory krajobrazowe bedzie krótkoterminowy i glównie 
zwiany z: 

usunieciem  fragmentów  powierzchni  zalesionych  oraz  drzew  i  krzewów  wpisanych 
w krajobraz otoczenia, 

  wyburzeniem wskazanych budynków, w tym mieszkalnych, gospodarczych i o innym 
przeznaczeniu, kolidujacych z budowa drogi,
czasowym zajeciem sasiadujacych terenów pod drogi dojazdowe i place budów, 
wzmozonym ruchem pojazdów i ciezkiego sprzetu budowlanego. 

Etap  budowy  drogi  wiazac  sie  bedzie  z  mechanicznym  naruszeniem powierzchni 
ziemi i gleb. W trakcie realizacji prac budowlanych przeksztalceniu ulegnie przede wszystkim 
wierzchnia warstwa gleb wskutek odhumusowania  gruntów  pod  budowe  drogi,  zas  glebsze  
warstwy w skutek zaburzenia ich struktury ze wzgledu na zageszczenie warstw itp. 
Najistotniejsza zmiana w trakcie realizacji przedsiewziecia bedzie przede wszystkim wycinka  
drzew  i  krzewów  rosnacych  w  pasie  drogowym, wyburzenie budynków oraz  sama  budowa  
poszczególnych jezdni a takze czasowe zajecie terenu pod zaplecze budowy. 

Podsumowujac, znaczna czesc trasy planowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa w obu 
rozpatrywanych wariantach, przebiega po terenach, które nie przedstawiaja wysokich walorów 
krajobrazowych. Uwzgledniajac jednak lokalizacje wariantów trasy w odniesieniu do obszarów  
parków krajobrazowych, mozna stwierdzic, ze wariant I jest korzystniejszy do realizacji z 
punktu widzenia ochrony przyrody i krajobrazu.

W zwiazku z realizacja planowanej inwestycji drogowej     wariantu I i III) konieczna 
bedzie przebudowa krótkich odcinków linii napowietrznych wysokiego, sredniego i niskiego               
napiecia (Rys 3/1-2). 

Opis projektowanej przebudowy linii napowietrznych wysokiego sredniego i niskiego 
napiecia kolidujacych z planowana pólnocna obwodnica Krakowa znajduje sie w rozdziale 2.2.3.

Na etapie budowy nalezy uwzglednic zalecenia z miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obowiazujacych w rejonie planowanej trasy. Majac jednak na uwadze, ze w  

5.1.10. Obszar y chr onione i walor y kr aj obr azowe
War iant I  i I I I

War iant I

War iant I I I

5.1.11. Pole elektr omagnetyczne

−

−

−
−
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zadnym z mierzonych punktów na terenie malopolski nie wykazano przekroczen 
dopuszczalnego poziomu promieniowania pól elektromagnetycznych, zgodnie z informacja 
zawarta w Raporcie o stanie srodowiska w województwie malopolskim w 2009r., mozna 
stwierdzic, ze przebudowa krótkich odcinków linii napowietrznych wysokiego 110 kV i 
sredniego i niskiego napiecia w zwiazku z planowana pólnocna obwodnica Krakowa                           
(wg wariantu I i III) nie bedzie negatywnie oddzialywa   na srodowisko ani nie spowoduje 
pogorszenia warunków zdrowotnych i uzytkowych panujacych w analizowanym rejonie.  

Projektowana pólnocna obwodnica Krakowa bedzie inwestycja zgodna z nastepujacymi 
zalozeniami polityki transportowej Polski i Unii Europejskiej:

Bezpieczenstwo w transporcie jest jednym z 
podstawowych zadan polityki transportowej. Zyskalo ono range jednego z pieciu celów 
szczególowych: poprawa bezpieczenstwa prowadzaca do radykalnej redukcji liczby wypadków 
drogowych i ograniczenie ich skutków (zabici i ranni). 

. Kierunek dzialan pt. „Tworzenie 
nowoczesnej sieci transportowej”, zawiera dzialanie „Bezpieczenstwo ruchu drogowego”, 
którego celem jest osiagniecie standardów krajów wysoko rozwinietych w dziedzinie 
bezpieczenstwa ruchu drogowego, glównie poprzez zmniejszenie liczby przekroczen predkosci, 
zwiekszenie stosowania pasów bezpieczenstwa, zmniejszenie liczby kierujacych pod wplywem 
alkoholu i audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego wszystkich projektów budowy, przebudowy i 
modernizacji dróg.

Jednym z pieciu celów Strategii jest 
„Bezpieczenstwo ruchu drogowego”. Cel ten zaklada zmniejszenie liczby smiertelnych ofiar 
wypadków drogowych o 50% w stosunku do roku 2003 tj. nie wiecej niz 2800 zabitych w roku 
2013. Jednym z celów szczególowych jest budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury 
drogowej.

Czas na decyzje zaklada cel: o 50% mniej ofiar 
smiertelnych w roku 2010. Oznacza to nie wiecej niz 20 tys. zabitych we wszystkich krajach 
Unii (UE15), w roku 2010. III Europejski Program Dzial   na rzecz Bezpieczenstwa Ruchu 
Drogowego zmierza do: 

zachecania uzytkowników dróg do poprawnego zachowania na drodze,
poprawy bezpieczenstwa pojazdów,
poprawy infrastruktury drogowej, a w tym m.in. w wiekszym niz do tej pory 
stopniu promowac koncepcje dróg czytelnych i przyjaznych poprzez zapewnienie 
czytelnej geometrii i oznakowania dróg.

Projektowana pólnocna obwodnica Krakowa biegnie odcinkowo w poblizu terenów 
zamieszkalych i w pewnym stopniu moze u osób szczególnie wrazliwych wzbudzac uczucie 
niepokoju, ograniczac swobode poruszania sie, zaklócac nocny wypoczynek przez halas, drgania 
i swiatla reflektorów oraz emisje zanieczyszczen komunikacyjnych. Halas szkodzi zdrowiu tak 
samo jak zanieczyszczone powietrze, tym bardziej, ze zasieg uciazliwosci halasowej w 
srodowisku miejskim ciagle sie powieksza. Halas zaburza wypoczynek, prace umyslowa oraz 
powoduje uczucie zmeczenia i braku komfortu. Halas dziala negatywnie na sluch, uklad 
nerwowy i krazenia, a takze zwieksza ryzyko wystapienia wielu chorób.

Generalnie jednak, w przypadku analizowanej inwestycji potencjalne niekorzystne 
oddzialywanie na zdrowie ludzi beda mialy jedynie charakter posredni, ograniczony do 

5.2. Etap eksploatacj i

5.2.1. Oddzialywanie bezpieczenstwo ruchu, na zdrowie i j akosc zycia 
mieszkanców or az powazne awar ie

War iant I  i War iant I I I

•
•
•
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niewielkiej grupy mieszkanców, zamieszkujacych najblizsze otoczenie projektowanej 
obwodnicy. W celu porównania liczby zaludnienia i istniejacej zabudowy w sasiedztwie 
planowanej inwestycji wg wariantu I i III przeprowadzono szczególowa analize (ponizsza 
tabela).

50m 13 16

100m 35 33

150m 47 41

200m 88 6 59

250m 110 71 76

300m 114 91

RAZEM 484 316

Jak wynika z powyzszego zestawienia liczba zinwentaryzowanych budynków w odleglosci 
50 m od planowanej obwodnicy Krakowa jest nieco mniejsza w otoczeniu wariantu I niz 
wariantu III. Wynika to z rezerwy terenowej pod projektowana inwestycje, gdzie obowiazywal 
zakaz budowy nowych budynków. Wraz ze wzrostem odleglosci od krawedzi jezdni wzrasta 
liczba budynków mieszkalnych. Przy zalozeniu sredniej  iczebnosci gospodarstwa domowego 4 
osoby, w pasie 300 metrów od krawedzi jezdni pólnocnej obwodnicy Krakowa w wariancie I 
znajdzie sie: 1936 osób, a w wariancie III:  1264 osoby.   

W celu ograniczenia uciazliwosci zwiazanych z nadmierna emisja halasu przez 
projektowana droge zaproponowano wykonanie ekranów akustycznych na prawie calej dlugosci 
projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu   oraz wariantu III z wylaczeniem 
odcinków gdzie projektowane sa tunele.

Nalezy podkreslic, ze zakladany docelowo wzrost ilosci samochodów na tej drodze 
w stosunku do obecnego natezenia ruchu pojazdów nie wywola proporcjonalnego wzrostu 
stezen, a uwzgledniajac stala poprawe emisji jednostkowych z pojazdów prognozowane                      
(rok 2030) stezenia beda nawet nizsze. W zwiazku z tym przyjeto, ze eksploatacja projektowanej 
obwodnicy nie spowoduje przekroczen norm jakosci powietrza, poza pasem drogowym, w 
zakresie emitowanych przez pojazdy zanieczyszczen (rok 2030).

Planowana obwodnica stanowi ponadto potencjalne (o malym prawdopodobienstwie 
wystapienia) zagrozenia w przypadku wystapienia sytuacji awaryjnych, katastrof w komunikacji 
drogowej, w tym równiez z udzialem pojazdów przewozacych niebezpieczne substancje 
chemiczne. W niekorzystnych warunkach meteorologicznych (ulewne lub dlugotrwale deszcze, 
roztopy) planowana arteria komunikacyjna zwieksza mozl      wystapienia lokalnych 
podtopien budynków polozonych w sasiedztwie drogi. Dlatego tez zaproponowano, w 
niniejszym  raporcie, zastosowanie odpowiednich rozwiazan opózniajacych nagly odplyw z 
intensywnych deszczów lub roztopów a takze umozliwiajacych retencjonowanie i regulacje 
odplywu wód deszczowych (rozdz. 2.4.).

Tabela 5.2.1/1. Zestawienie zabudowan w sasiedztwie rozpat rywanych war iantów (I i I I I)

Odleglosc od krawedzi 
jezdni

I losc zabudowan (lub mieszkan w blokach)

WARIANT I WARIANT II I

BUDYNKI MIESZKALNE M IESZKANIA
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Planowana obwodnice poprowadzono przez teren zainwestowany o przecietnych walorach 
przyrodniczych. W tym rejonie dominuja zbiorowiska ruderalne i segetalne oraz drzewa odporne 
na zanieczyszczenia pochodzace z dróg obciazonych duzym ruchem samochodów. Nalezy sie 
jednak liczyc z niekorzystnym oddzialywaniem zanieczyszczen komunikacyjnych, a szczególnie 
chlorków uzywanych do zwalczania sliskosci zimowej jezdni, na rosnace w poblizu pasów 
drogowych drzewa i rosliny zielne. Jednak nie przewiduje sie, zeby eksploatacja drogi 
projektowanej wedlug wariantu I przyczynila sie do istotnego obnizenia funkcji przyrodniczej 
terenów sasiadujacych z obwodnica.

Przez omawiany teren nie przebiegaja korytarze ekologiczne o znaczeniu krajowym, 
regionalnym i ponad lokalnym [23]. Jednak obecnie w niektórych rejonach, szczególnie 
niezainwestowanych, wystepuja dosc licznie zwierzeta,   tym chronione bezkregowce, plazy, 
ptaki i ssaki. Przypuszcza sie, ze eksploatacja pólnocnej obwodnicy Krakowa (emisja i imisja 
spalin, halas, oswietlenie drogi i swiatla pojazdów) spowoduje wycofanie z sasiedztwa drogi 
chronionych bezkregowców i kilku gatunków ptaków. Niemniej stwierdzone na trasie wariantu I 
obwodnicy bezkregowce i ptaki sa dosc pospolicie spotykane na terenie calego kraju a zarówno 
w blizszym jak i dalszym sasiedztwie planowanej inwestycji znajduja sie dogodne siedliska, 
umozliwiajace ich dalsza egzystencje. Do zwierzat, które niechetnie opuszczaja swój areal 
naleza plazy oraz ssaki. Dla tych zwierzat droga o szesciu jezdniach, obciazona duzym ruchem 
pojazdów stanowi nieprzekraczalna, czesto smiertelna bariere, uniemozliwiajaca przechodzenie 
na tereny, gdzie dawniej rozmnazaly sie (plazy) lub zerowaly. Obecnie glównym szlakiem 
przemieszczania sie zwierzat sa doliny rzek i innych cieków oraz naturalne obnizenia terenu. 
Projektowane estakady i mosty nad ciekami oraz przepusty wody zostana zaprojektowane w taki 
sposób, zeby mogly jednoczesnie pelnic funkcje przejsc dla srednich lub/i malych zwierzat. 
Zmniejszy to negatywne oddzialywania planowanej obwodnicy na lokalna faune oraz ograniczy 
czestosc wypadków drogowych z udzialem zwierzat.

Planowana droga wg wariantu III przebiega przez tereny zdecydowanie cenniejsze 
przyrodniczo niz wariant I, i dlatego moze byc przyczyna obnizenia funkcji                
terenów sasiadujacych z analizowana inwestycja, tj. Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie 
i Dlubnianskiego Parku Krajobrazowego wraz z ich otulinami. 

Zagrozeniem dla czesci gatunków rosnacych obecnie przy trasie planowanego przebiegu 
drogi dwujezdniowej bedzie chemiczne (solanka, glównie NaCl) zwalczanie sliskosci zimowej. 
Dotychczasowe obserwacje wskazuja, ze po kilkuletniej            i drogi w sasiedztwie pasów 
jezdni gina gatunki wrazliwe, a dominacje przejmuja rosliny synantropijne, odporne na 
zanieczyszczenia oraz tolerujace znaczne zasolenie gruntu. 

Z przeprowadzonej inwentaryzacji kregowców (plazów, gadów, ptaków i ssaków) wynika, 
ze eksploatacja drogi nie bedzie przyczyna istotnego w skali lokalnej, a wiec i regionalnej 
zmniejszenia sie liczebnosci i róznorodnosci gatunkowej. Wsród odnotowanych ptaków nie 
stwierdzono gatunków rzadkich ani unikajacych terenów                 (tab. 3.7.2/1.).                   
W zwiazku z tym nie przewiduje sie, aby eksploatacja drogi byla przyczyna  mniejszenia sie 
populacji ptaków nalezacych do gatunków, które odbywaja legi na obszarach rolniczych oraz w 
nieduzych zadrzewieniach. Oddzialywanie na chronione bezkregowce oraz ptaki wymienione 
zalaczniku nr 1 do tzw.: ”Dyrektywy Ptasiej” (derkacz, dziec    zielonosiwy, jarzebatka, 
gasiorek) bedzie analogiczne z opisanym dla wariantu I.

5.2.2. Oddzialywanie na rosliny i zwier zeta
War iant I

War iant I I I
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W zwiazku z eksploatacja projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa zarówno                     
wg wariantu I jak i III mozna spodziewac sie, w bezposrednim sasiedztwie jezdni, nieduzego 
zanieczyszczenia i zakwaszenia gleb oraz osadzania sie na roslinnosci zanieczyszczen 
komunikacyjnych. Z reguly zasieg bezposrednich oddzialywan dróg obciazonych duzym ruchem 
pojazdów na gleby i rosliny nie przekracza 15 – 30 m.* Sa to pasy przydrozne, na których rzadko 
stwierdza sie znaczne pogorszenie warunków glebowych,   nizenie zywotnosci rosnacych tam 
roslin czy zmniejszanie sie plonów rolniczych. Dodatkowym zródlem zanieczyszczania poboczy 
dróg sa sole (glównie NaCl), uzywane do zwalczania sliskosci zimowej. Oddzialywaja one 
niekorzystnie na organizmy zyjace w glebach, szczególnie w przypadku zawilgocenia terenu w 
sasiedztwie rowów przydroznych.

Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji w obydwu    patrywanych wariantach, a 
szczególnie w przypadku poprowadzenia obwodnicy trasa    iantu III (Rys 1.) nalezy 
prowadzic obserwacje i pomiary na obszarach szczególnie zagrozonych ruchami masowymi w 
celu zebrania podstawowych danych do opracowania metody stabilizacji osuwiska.

Osuwiska stanowia w praktyce budownictwa drogowego jeden z najtrudniejszych 
problemów. Mimo bardzo zaawansowanych technologii budowlanych, wykorzystujacych 
najnowsze zdobycze techniki, powstaja osuwiska, w wyniku, których wystepuja utrudnienia w 
eksploatacji dróg oraz zagrozenia dla uzytkowników, wyrzadzane sa takze znaczne straty 
materialne w infrastrukturze drogowej. 

W trakcie eksploatacji drogi – pólnocnej obwodnicy Krakowa nie przewiduje sie 
powstawania znaczacych ilosci odpadów, które mialyby niekorzystny wplyw na srodowisko. 
Odpadem powstajacym okresowo bedzie szlam z separatorów, osadników, rowów przydroznych 
oraz olej z odwadniania olejów w separatorach. 

Odpady gromadzone w osadnikach, separatorach i rowach     droznych naleza do 
niebezpiecznych. Ich wywozem i utylizacja beda zajmowac sie posiadajace firmy odpowiednie 
zezwolenia. 

Czestotliwosc czyszczenia zbiorników filtracyjnych i separatorów uzalezniona jest od 
jakosci i ilosci wód do nich doplywajacych. Usuwanie odseparowanych zwiazków 
ropopochodnych oraz osadu (piasku) odbywac sie bedzie przy uzyciu wozu asenizacyjnego. 

Znacznym zagrozeniem sa odpady, których powstawania nie mozna wykluczyc, nalezace 
do podgrupy 16 81 – odpady powstale w wyniku i zdarzen losowych (powaznych awarii).

W przypadku prawidlowego postepowania z odpadami zaliczanymi do niebezpiecznych 
(np. zawierajacymi substancje ropopochodne) projektowana inwestycja nie bedzie stanowila 
zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi. Wszystkie odpady powstale w czasie eksploatacji 
obwodnicy i dróg dojazdowych beda usuwane i zagospodarowywane zgodnie z wymogami 
Ustawy o odpadach i dlatego nie przewiduje sie, aby powstajace odpady stanowily zagrozenie 
dla srodowiska.

Glównym zródlem zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego w otoczeniu dróg o 
duzym nasileniu ruchu samochodowego sa:

emisja a nastepnie imisja (osadzanie sie) spalin i pylów;

                                                  
* GDDP, 1997. . Warszawa

5.2.3. Oddzialywanie na powier zchnie ziemi, gleby 

5.2.3.1. Ruchy masowe ziemi 

5.2.4. Gospodar ka odpadami

5.2.5. Oddzialywanie na wody podziemne 

•
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scieki opadowe z jezdni;
srodki do zwalczania sliskosci zimowej.

Oddzialywania zanieczyszczen pochodzacych z eksploatacji dróg na wody podziemne 
zaleza glównie od budowy geologicznej danego obszaru.    najistotniejszych warunków 
geosrodowiskowych zalicza sie: sklad litologiczny, wil        strefy aeracji i saturacji, 
miazszosc oraz zdolnosci oczyszczajace (sorpcja i biodegradacja zanieczyszczen) gleby i 
zalegajacych pod nia utworów skalnych a takze czas doplywu wody do warstwy wodonosnej. 
Duza liczba parametrów oraz ich wielokierunkowa zmiennosc sprawiaja, ze wykonanie oceny 
stopnia zagrozenia wód podziemnych jest zadaniem szczególnie trudnym.

Odcinek projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa od planowanego wezla „Modlnica” 
do Doliny Pradnika biegnie przez tereny zadowalajaco chroniace wody podziemne przed 
zanieczyszczeniami komunikacyjnymi. 

Dalej obwodnica zostanie poprowadzona w skanalizowanym tunelu, co wyeliminuje 
mozliwosc zanieczyszczenia zwiazanej z Dolina Pradnika czwartorzedowej warstwy 
wodonosnej. Scieki z prac porzadkowych w tunelu nalezy przed ich odprowadzeniem oczyscic w 
osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Rozwiazanie to pozwoli na zadowalajaca 
ochrone wystepujacego w Dolinie Pradnika poziomu wodonosnego.

Dalsza czesc obwodnicy, az do konca trasy, zostanie przeprowadzona glównie przez grunty 
slaboprzepuszczalne, o dobrych wlasnosciach sorpcyjnyc  i oczyszczajacych. Bedzie to rejon, w 
którym nie przewiduje sie niekorzystnych oddzialywan na wody podziemne.

Trasa wariantu I obwodnicy Krakowa bedzie przechodzila przez obszar o slabo 
udokumentowanych warunkach hydrogeologicznych, w który  czwartorzedowe zasoby wodne 
nie sa eksploatowane. Na omawianym odcinku, obwodnica        przecinala waski pas gruntów 
przepuszczalnych w dolinie potoku Bibiczanka (Rys. 1), a nastepnie namuly i piaski doliny 
potoku Sudol Dominikanski (fot. 8). Sa to tereny, gdzie plytko zalegajace wody podziemne 
moga ulec zwiekszonemu zanieczyszczeniu. Beda to jednak oddzialywania lokalne oraz, dzieki 
procesom samooczyszczania, szybko zanikajace [17]. Dalszy fragment drogi zostanie 
poprowadzony w dlugim (ok. 840 m) i glebokim (do 23 m      tunelu. Scieki z prac 
porzadkowych w tunelu nalezy przed ich wprowadzeniem do rowu oczyscic w osadnikach 
zintegrowanych z separatorami. Koncowy odcinek obwodnicy przechodzi wiaduktem nad 
Dolina Dlubni. Bedzie to rejon ochraniany przez kanalizacje deszczowa, wyposazona w 
osadniki. W zwiazku z tym, nie przewiduje sie oddzialywania zanieczyszczen komunikacyjnych 
na plytkie wody gruntowe, pozostajace w kontakcie hydraulicznym z wodami 
powierzchniowymi.

Planowana obwodnica przebiega przy poludniowym skraju  ZWP nr 326 „Czestochowa”. 
Ustalenie poludniowej granicy tego zbiornika jest problematyczne, z uwagi na wystepowanie w 
tym rejonie skomplikowanych warunków hydrogeologicznych.

Poczatkowy odcinek przedsiewziecia komunikacyjnego zostanie poprowadzony przez 
teren o przewadze osadów lessowych, zadowalajaco chroniacych wody podziemne przed 
infiltracja zanieczyszczen komunikacyjnych, z wyjatkiem doliny potoku Sudol od Modlnicy.

W dolinie Sudolu wystepuja nieduze zasoby wód podziemn     mogacych miec kontakt 
hydrauliczny z poziomem wodonosnym, w obrebie którego          sie studnie w Pekowicach 
(Rys. 1). Jednak projektowana trasa obwodnicy bedzie oddalona o okolo 500 m od najblizszych 
studni i zostanie poprowadzona w utworach lessowych o      h zdolnosciach sorpcyjno-
oczyszczajacych. Dlatego nie przewiduje sie, aby migracja zanieczyszczen komunikacyjnych 
stanowila zagrozenie dla zespolu studni w Pekowicach.

•
•
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Nastepnie trasa wariantu III bedzie przecinala poziom    onosny w Dolinie Pradnika i 
strefe ochrony posredniej studni SP-2, stanowiacej razem ze studnia S-1 rezerwowe ujecie wody 
dla gminy Zielonki (Rys. 1). Zasieg ustalonej strefy ochronnej wskazuje, ze eksploatacja ujecia 
wody moze spowodowac powstanie leja depresji, siegajacego do planowanego przebiegu 
obwodnicy. Istnieje zatem mozliwosc doplywu zanieczyszczen z eksploatacji drogi do studni 
SP-2. W zwiazku z tym, czesc obwodnicy przechodzaca przez Doline Pradnika, a w 
szczególnosci przez strefe ochronna studni nalezy wyposazyc w szczelna kanalizacje deszczowa. 
Splywy ze skanalizowanego odcinka, przed ich wprowadze     do rowu otwartego nalezy 
oczyscic z zawiesiny i zanieczyszczen z nia zwiazanych oraz z substancji ropopochodnych(w 
osadniku zintegrowanym z separatorem). Pólnocny fragment miejscowosci Zielonki, przez który 
bedzie poprowadzona obwodnica nie zostal wyposazony w          uklad zaopatrzenia w 
wode. Mieszkancy tego rejonu korzystaja z indywidualnych studni, na które eksploatacja 
projektowanej obwodnicy moze wywierac niekorzystny wplyw. Dlatego zalecono, aby przed 
rozpoczeciem prac budowlanych wyposazyc w siec wodociagowa pólnocny skraj zabudowy 
Zielonek (rozdz. 5.1.5.). W omawianej czesci miejscowosci Zielonki projektowana droga bedzie 
przebiegac w dolinie potoku Garliczka, na terenie o przewadze dobrze przepuszczalnych osadów 
rzecznych i wodno-lodowcowych. Okolo 500 m na poludnie (na kierunku splywu wód 
podziemnych) znajduje sie, wylaczona obecnie z eksploatacji, studnia S-3. Trasa obwodnicy 
bedzie przecinala zasobny poziom wodonosny i dlatego splywy opadowe z drogi w tym rejonie 
nalezy ujac w szczelny system kanalizacyjny, wyposazony w osadniki.

Nastepnie projektowana trasa wariantu III (ok. km 5 jej przebiegu) zostanie poprowadzona 
przez uzytkowy poziom wodonosny GZWP nr 409, wyodrebniony z kredowego obszaru 
wodonosnego „Niecka Miechowska”. Po okolo 400 m projektowana obwodnica wkracza w 
uskok tektoniczny, którym plynie potok Bibiczanka (Rys. 1). Bedzie to nastepny obszar 
wymagajacy wykonania szczelnego ukladu odwodnienia, tym bardziej, ze eksploatacja drogi 
moze oddzialywac niekorzystnie na najwydajniejsze ujecie wody gminy Zielonki (studnia w 
Bibicach). Scieki opadowe z estakady (o dlugosci ok. 120 m) nad potokiem Bibiczanka przed ich 
wprowadzeniem do rowu nalezy oczyscic w osadnikach, zapewniajacych co najmniej 60% 
redukcje zawiesiny ogólnej, zintegrowanych z separatorami substancji ropopochodnych.

W km ok. 7+000 – 7+700 przebiegu wariantu III, pólnocna obwodnica Krakowa zostanie 
poprowadzona w tunelu. Scieki z prac porzadkowych w ty  obiekcie nalezy, przed 
wprowadzeniem do ukladu kanalizacyjnego oczyscic w osadniku zintegrowanym z separatorem 
substancji ropopochodnych, gdyz moga one stanowic zagrozenie dla uzytkowanych ujec wody, a 
szczególnie dla otworu B-2 (Rys. 1).

Eksploatacja dalszego obwodnicy, az do rejonu polaczenia obu wariantów nie bedzie 
stanowila zagrozenia dla jakosci wód podziemnych.

Poprowadzenie pólnocnej obwodnicy Krakowa wedlug wariantu III, z punktu widzenia 
ochrony wód podziemnych bedzie niekorzystne, gdyz projektowana droga moze stanowic 
zagrozenie dla uzytkowych poziomów wodonosnych.

Prognozowana zawartosc zawiesiny ogólnej w splywach opadowych, wprowadzanych do 
wód powierzchniowych za posrednictwem rowów przydroznych lub kanalizacji deszczowej            
(po podczyszczeniu) podano w tabelach: 2.5.2/2 – wariant I oraz 2.5.2/3 – wariant III. Z obliczen 
prognostycznych wynika, ze przecietne stezenia zawiesiny ogólnej beda sie miescily w zakresie 
66 – 77 mg/l i nie przekrocza wartosci dopuszczalnej (100 mg/l). Dotychczasowe badania 
zawartosci weglowodorów ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych  
odplywajacych z dróg krajowych [17] wskazuja, ze ich stezenia z reguly sa znacznie nizsze od 
wartosci dopuszczalnych (15 mg/l).

5.2.6. Oddzialywanie na wody powier zchniowe 
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Wszystkie potoki i rzeki, stanowiace potencjalne odbiorniki splywów opadowych z 
projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa, prowadzily   2008 r. wody o zlej jakosci. 
Podstawowa przyczyna zlego stanu wód sa niedostatecznie oczyszczone scieki bytowe z licznej 
zabudowy jednorodzinnej, w tym typu zagrodowego oraz zanieczyszczenia pochodzace z 
rolniczego uzytkowania zlewni. W ciekach sasiadujacych z obwodnica przewazaja 
zanieczyszczenia biodegradalne, sprzyjajace rozwojowi          wodnych o slabym stanie 
ekologicznym (rozdz. 3.5.1.).

Badania prowadzone w 2008 r. w ramach monitoringu jednolitych czesci wód 
powierzchniowych [8] nie uwzglednialy tzw. zanieczyszczen komunikacyjnych – zawiesiny 
ogólnej i weglowodorów ropopochodnych. Wskazniki te byly kontrolowane tylko w Dlubni 
powyzej ujscia Baranówki i wynosily:

zawiesina ogólna                   - 32,9 mg/l
weglowodory ropopochodne -   0,025 mg/l. 

Omawiane rzeki i potoki prowadzily wody o zlej jakosci, ale ich wyglad wskazywal, ze nie 
sa zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi oraz nie zawieraja wyzszych od 50 mg/l 
stezen zawiesiny. Wieksze odbiorniki splywów opadowych z projektowanej trasy o   dnicy wg 
wariantu I zaliczono do cieków, w których wielkosc przeplywu pozwoli na zadowalajace 
rozcienczenie zanieczyszczen wprowadzonych przez splywy opadowe. Obliczenia 
prognostyczne wskazuja, ze podczyszczone splywy opadowe z obwodnicy beda wprowadzaly 
stezenia zawiesiny ogólnej i weglowodorów ropopochodnych porównywalne z tlem 
hydrochemicznym. Dlatego nie przewiduje sie istotnych  ddzialywan splywów opadowych 
(zmieniajacych stan jakosci wody) na potok Sudol od Modlnicy, rzeke Pradnik, potoki 
Bibiczanke i Sudol Dominikanski oraz rzeke Dlubnie.

Okresowo, podczas deszczy nawalnych i roztopów, w wodach powierzchniowych, a 
szczególnie w nieduzych ciekach, nalezy sie liczyc z mozliwoscia wzrostu zawartosci zawiesiny 
i zanieczyszczen z nia zwiazanych. Nalezy jednak zaznaczyc, ze wzrost ilosci zawiesiny podczas 
wezbran wody jest zjawiskiem naturalnym, na które splywy z dróg oddzialywaja w mniejszym 
stopniu, niz inne warunki srodowiskowe i meteorologiczne.

Wprowadzenie splywów opadowych do cieków wymaga uzyskania pozwolen 
wodnoprawnych, które na podstawie operatów szczególowo okresla warunki hydrologiczne i 
jakosciowe, zgodne z wymogami „Prawa wodnego”.

Oddzialywanie splywów opadowych na potok Sudol od Modlnicy, Pradnik oraz potoki 
Garliczke i Bibiczanke bedzie wyrazniejsze, gdyz w rejonie trasy wariantu III wszystkie cieki 
prowadza mniejsze ilosci wody. Dotyczy to szczególnie  ibiczanki, w której przeplyw wody jest 
bardzo maly. Nad potokiem tym zostanie wykonana estakada o dlugosci okolo 120 m. Scieki 
opadowe z estakady bedzie zbierala kanalizacja deszczowa, wyposazona w urzadzenia 
podczyszczajace. Oczyszczone splywy opadowe nalezy wprowadzic do rowu przydroznego, 
kierujacego wody opadowe poza doline potoku Bibiczanka.

W rejonie przebiegu obydwu wariantów planowanej pólnoc       odnicy Krakowa nie ma 
i nie planuje sie wykonania ujec wodociagowych, pobierajacych wode z rzek i potoków 
omówionych w rozdz. 3.5. Wyjatek stanowi rzeka Dlubnia, z której w Raciborowicach 
pobierana jest woda dla wschodniej czesci Krakowa (dzielnica Nowa Huta). Wariant III 
planowanej obwodnicy przecina lub/i biegnie przy dziale wodnym Dlubni, ale w odleglosci nie 
blizszej niz 600 m od granicy strefy ochrony posredniej ujecia wody. Eksploatacja drogi 
poprowadzonej trasa wariantu III nie bedzie zatem oddzialywala na rzeke o chronionych 
zasobach wód i przeplywajaca przez obszar o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych 
(Park Krajobrazowy Dlubni). Koncowy, wspólny dla obydwu rozpatrywanych wariantów, 
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odcinek obwodnicy zbliza sie do strefy ochrony posredniej ujecia wodociagowego. Ten fragment 
strefy ustalono w celu ochrony rezerwowego ujecia wody ze zbiorników retencyjnych w 
Zeslawicach (opisanych w rozdz. 3.5.1. – przekrój I.6). Ujecie to zlikwidowano w 2000 r., z 
uwagi na zamulenie zbiorników i eutrofizacje wody. Dlatego eksploatacja obwodnicy, laczacej 
sie w tym rejonie z planowana droga szybkiego ruchu (S7) oraz oddzialywania skumulowane 
obu przedsiewziec komunikacyjnych nie beda stanowily zagrozenia dla rezerwowego ujecia 
wody. Mimo to, realizacja i eksploatacja drogi wykonanej wedlug zalozen wariantu III bedzie 
rozwiazaniem mniej korzystnym niz trasa zaproponowane   wariancie I, poniewaz docelowo 
ujecie wody z rzeki Dlubni w Raciborowicach znajdzie sie pomiedzy dwoma ruchliwymi 
arteriami komunikacyjnymi.

Wraz z rozwojem motoryzacji coraz wiekszym zródlem zanieczyszczen staja sie pojazdy 
mechaniczne. Jest to duzy problem, ale dotyczy przede wszystkim miast i wiekszych szlaków 
komunikacyjnych. Eksploatacja nowobudowanej drogi, nie spowoduje istotnego wzrostu emisji 
zanieczyszczen do atmosfery. 

Zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu drogi oprócz czynników bezposrednio 
zwiazanych z emisja spalin tj.:

struktura rodzajowa pojazdów,

szybkosc i plynnosc ruchu pojazdów,

stan techniczny pojazdów,

obciazenie silnika,

sklad chemiczny paliwa,

zalezy równiez posrednio od wielu innych czynników, z których najwazniejsze to:

sposób usytuowania drogi w terenie /na poziomie gruntu, w wykopie, po nasypie/ 

uksztaltowanie drogi,

zagospodarowanie otoczenia drogi /ekrany, pasy zieleni/,

warunki klimatyczne (predkosc i kierunek wiatru, stan równowagi atmosfery).

Silniki spalinowe emituja przede wszystkim: weglowodory, acetylen, aldehydy, tlenki 
azotu i wegla, a takze zwiazki siarki oraz pewne ilosci silnie toksycznego benzo(a)pirenu. Obok 
zanieczyszczen pylowych i gazowych zwiazanych ze spalaniem paliw, drogi stanowia równiez 
zródlo zanieczyszczen pylowych pochodzacych ze scierania powierzchni asfaltowych i 
ogumienia. 

Podstawowymi wyznacznikami dopuszczalnosci realizacji           iecia w aspekcie 
prawnym pozostaja stezenia glównych zanieczyszczen powietrza zawartych w spalinach 
pojazdów, tj. dwutlenku azotu i tlenku wegla, które wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 
dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, 
poz. 281) nie moga przekraczac wartosci podanych w tabeli nr 5.2.7.1/1.

Wielkosci te sa dotrzymane, jesli wraz z tzw. tlem zanieczyszczen ze zródel juz 
istniejacych dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu w [ g/m3] oraz dopuszczalna 
czestosc przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku dla podanych okresów usredniania 
wyników pomiarów sa nizsze od wartosci podanych w tabeli.

5.2.7. Oddzialywanie na j akosc powiet r za i k limat

5.2.7.1. K r yter ia oceny jakosci  powietr za
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1
Benzen
(71-43-2)

Rok
Kalendarzowy 5 c)

- 60
--
3

40
--
2

20
--
1

0

Dwutlenek 
azotu
(10102-44-0)

jedna godzina
200 c) 18 razy

15
--
30

10
--
20

5
--
10

0

2 Rok
Kalendarzowy 40 c) -

15
--
6

10
--
4

5
--
2

0

Tlenki 
azotud )

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

Rok
Kalendarzowy

40 e)do
31.12.20
02

30 e) od
1.01.2003 - 0 0 0 0

jedna godzina
350 c) 24 razy 0 0 0 0

3 Dwutlenek 
Siarki
(7446-09-5)

24 godziny 150 c) do
31.12.20
04

125 c) od
1.01.2005 3 razy 0 0 0 0

Rok
Kalendarzowy

40 e)do
31.12.20
02

20 e) od
1.01.2003 - 0 0 0 0

4
Olów f)

(7439-92-1)
Rok
Kalendarzowy 0,5 c) - 0 0 0 0

osiem godzing) 120 c)g ) 60 dnih ) do
31.12.2004

25 dnih )

od
1.01.2005

0 0 0 0

5 Ozon
(10028-15-6)

Okres
wegetacyjny
(1 V – 31VII)

24.000 e)i 

)

g/m3xh 
do
31.12.20
09

18.000 e) i )

g/m3xh 
od
1.01.2010

- 0 0 0 0

Pyl 
Zawieszony
PM10 j )

24 godziny 50 c) 35 razy 0 0 0 0

6 Rok
Kalendarzowy 40 c) - 0 0 0 0

7 Tlenek 
Wegla
(630-08-0)

osiem godzin
k ) 10.000 c)k ) - 0 0 0 0

Ob jasn ien ia :
a) o zn aczen ie  nu meryczn e subs tan cji wg  Ch emical A bstracts  Serv ice  Reg istry  Nu mb er,
b) w przypadku  p rog ramó w o ch ro ny  po wietrza , o  któ ry ch  mo wa w art. 91 us tawy  z dn ia  27 kwietn ia  2001 r. - Prawo  och ron y  s rod o wis ka (Dz. U. Nr 62, p o z. 627 i Nr              9 o raz z 

2002 r.  Nr 74,  p o z. 676) czes tos c  p rzekraczan ia  odnos i s ie  do  po zio mu  dopus zczaln ego  wraz z marg in es em to leran cji,
c) p o zio m dop us zczaln y  ze  wzg ledu  na och ron e zd ro wia lud zi,
d) su ma d wu tlen ku  azotu  i t len ku  azotu  w p rzeliczen iu  n a     t len ek azotu ,
e) p o zio m dop us zczaln y  ze  wzg ledu  na och ron e ros lin ,
f) su ma metalu  i jego  zwiazkó w w py le  zawieszonym PM10,
g ) maks y malna s redn ia  os miog od zinn a spos ród  s redn ich  kro czacych , ob liczany ch  ze  s red n ich  jed nogo d zinny ch  w ciagu  dob y; kazda tak ob liczo n a s red n ia  8-god zin na p rzy p isu je  s ie  dob ie , w 

któ rej s ie  ona kon czy; p ierws zy m o kres em ob liczen io wy m d la  kazdej d oby  jes t o kres  od  god zin y  17.00 d n ia  po p rzedn iego  d o  god zin y  01.00 d an ego  dn ia; ostatn im o kresem o b liczen io wy m 
d la  kazd ej d oby  jes t o kres  od  god zin y  16.00 d o  24.00 teg o  dn ia ,

h) liczb a dn i z p rzekro czen iem po zio mu  dop us zczaln ego  w ro ku  kalend arzo wy m us redn ion a w ciagu  ko lejn ych  trzech  la t;  w p rzypad ku  b raku  d any ch  p o miaro wy ch  z trzech  la t d otrzy man ie  
d opus zczalnej czes tos ci p rzekro czen  s p rawd za s ie  n a  po s tawie  danych  po miaro wych  z co  n ajmn iej jed neg o  ro ku ,

i) wy razony  jako  A OT 40, któ re  o znacza su me ró zn ic  po mied zy  s tezen iem s redn im jed no god zin ny m wy razony m w µg /m3 a wartos cia  80 µg/m3, d la  kazd ej god zin y  w ciagu  doby  po mied zy  
g od zin a 8.00 a  20.00 czasu  s rod ko woeu rop ejs kiego , d la  któ rej stezen ie  jes t wieks ze n iz 80 µg /m3;  wartos c  te  u znaje  s ie  za  do trzy man a, jezeli n ie  p rzekracza je j s red n ia  z takich  su m 
o b liczon a d la  o kresó w weg etacy jnych  z p ieciu  ko le jn ych  la t;  w p rzyp ad ku  b raku  dan ych  po miaro wy ch  z p ieciu  lat  dotrzy man ie  te j wartosci sp rawd za s ie  na  podstawie  d an ych  po miaro wy ch  
z co  najmn iej trzech lat;w p rzy pad ku  g dy  w s erii po miaro wej wystepu ja  b raki, ob liczana wartosc  A OT 40 n alezy  po mno zy c p rzez ilo raz liczb y  mo zliwy ch  termin ó w p o miaro wy ch  d o  liczby  
wy kon any ch  w ty m o kres ie  po miaró w,

j) stezen ie  py lu  o  s redn icy  aerod ynamiczn ej ziaren  do  10 µm (PM 10) mierzo n e metod a wago wa z s eparacja  frakcji lu b  metodami u zn any mi za  ró wno rzedn e,
k) maks y malna s redn ia  os miog od zinn a, sp os ród  s redn ich  kro czacych , ob liczan ych  co  god zin e z os miu  s red n ich  jedn ogod zin ny ch  w ciagu  dob y . Kazd a tak o b liczon a s redn ia  8-god zin na 

p rzyp isu je  s ie  d ob ie , w któ rej s ie  on a ko nczy; p ierws zy m o kresem o b liczen io wy m d la  kazd ej doby  jes t o kres  od  go d ziny  17.00 d n ia  p op rzedn iego  do  g od ziny  01.00 d anego  dn ia; os ta tn im 
o kres em ob liczen io wy m d la  kazdej do by  jest o kres  od  go             o  24.00 tego  dn ia .

Tabela 5.2.7.1/1. Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, czas ich 
obowiazywania, oznaczenie numeryczne tych substancj i, okresy, dla których usrednia sie 
wynik i pomiarów, dopuszczalne czestosci przekraczania tych poziomów oraz marginesy 
tolerancj i

Lp
.

Nazwa
substancj i

(numer 
CAS)

a)

Okres
usredniania

wyników
Pomiarów

Dopuszczalny
poziom substancj i

w powietrzu w
[ g/m3]

Dopuszczalna 
czestosc

przekraczania
dopuszczalnego 

poziomu
w roku

kalendarzowym b)

M argines tolerancj i [%]
----------
[ g/m3]

2007 2008 2009 Od 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9

m

m

µ
µ
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Emisja zanieczyszczen ze zródel komunikacyjnych ulega          fluktuacjom w okresie 
dobowym, wraz ze zmianami natezenia i warunków ruchu,     nków dyspersji zanieczyszczen 
itp. W nocy z uwagi na relatywnie niewielki ruch jest ona bardzo mala, w godzinach         
osiaga wartosc maksymalna. Badania wykazaly, ze obszary o podwyzszonych wartosciach 
stezen zanieczyszczen zlokalizowane sa w poblizu glównych ciagów komunikacyjnych. Imisja 
tlenków azotu zlokalizowana jest glównie wokól arterii o duzej przepustowosci, na których 
pojazdy rozwijaja znaczne predkosci. 

Oszacowanie rzeczywistej wartosci emisji toksycznych zwiazków spalin pochodzacych z 
pojedynczego pojazdu uczestniczacego w ruchu drogowym      bardzo skomplikowanym 
problemem. Wielkosci emisji dla silnika pracujacego w    ich warunkach jest funkcja wielu 
zmiennych niezaleznych, a jej oszacowanie wymaga dokonania licznych pomiarów oraz 
korzystania ze statystycznych metod obliczeniowych.

Wzory sluzace do obliczania wspólczynników emisji jednostkowej obowiazuja dla 
typowych warunków eksploatacji pojazdu. W celu zwiekszenia dokladnosci obliczen stosuje sie 
caly szereg wspólczynników korekcyjnych uwzgledniajacych np. wiek oraz calkowity przebieg 
pojazdu, jakosc stosowanego paliwa, stopien obciazenia pojazdu ladunkiem, czy tez jakosc i 
stopien nachylenia jezdni. Jednak najwazniejszym wspólczynnikiem korekcyjnym, dotyczacym 
przede wszystkim samochodów osobowych eksploatowanych na krótkich odcinkach drogi, jest 
wspólczynnik okreslajacy zwiekszenie emisji w fazie nagrzewania silnika. Wynika to z faktu, ze 
korzystanie z pojazdu samochodowego wiaze sie zawsze z koniecznoscia uruchomienia silnika, 
a nastepnie okresem, w którym nastepuje nagrzewanie poszczególnych jego wezlów.

W przypadku analizowanego fragmentu nowo budowanej obw  nicy, wplyw jej 
eksploatacji wiazal sie bedzie przede wszystkim z emisja zanieczyszczen gazowych podczas 
ruchu samochodów (tzw. „emisja goraca”). Ze wzgledu na charakter i funkcje planowanego 
przedsiewziecia komunikacyjnego, praktycznie nie wystapi tu emisja zanieczyszczen 
pochodzacych z ww. najbardziej toksycznej „zimnej emisji” z rozruchu i nagrzewania silników 
po postoju. 

Jak juz wspomniano w rozdz. 2.5.3.2, obliczenia wielkosci emisji zanieczyszczen 
komunikacyjnych z analizowanej obwodnicy wykonano stosujac wskazniki emisji opracowane 
w analizie zanieczyszczen komunikacyjnych wykonanej przez: AIRBE S.c. Jerzy Burzynski, 
Joanna Niedzialek oraz PPiPST ALTRANS Stanislaw Albricht, Maciej Górnikiewicz7.

Podstawa do wyznaczenia poziomu emisji wskaznikowego zanieczyszczenia, jakim jest: 
NO2

8 byla analiza warunków ruchu i parametrów drogi. W opracowaniu tym okreslajac 
wskazniki na rok 2030 (stan docelowy) uwzgledniono m.    ymi fakt, ze do tego roku Polska 
zakonczy tzw. „okres przejsciowy” i wprowadzac bedzie regulacje dotyczace emisji w terminach 
obowiazujacych wszystkie kraje Unii Europejskiej. Jednoczesnie na przestrzeni 2015 – 2030 
nastepowac bedzie ciagly proces zmniejszania udzialu starych pojazdów, na rzecz pojazdów 
spelniajacych wymagania norm EURO III-V9. Ponadto nalezy spodziewac sie wprowadzania 
róznych preferencji dla pojazdów o szczególnie malej emisji w stosunku do obowiazujacych 
limitów (np. dla pojazdów hybrydowych lub elektrycznych).

W ponizszej tabeli zestawiono wskazniki emisji glównej, wskaznikowej substancji 
zanieczyszczajacej, tj. NOx dla roku 2015 i 2030 (w zaleznosci od przyjetej sredniej predkosci 
ruchu pojazdów v = 100km/h – na POK oraz 50 km/h – na drogach dojazdowych).

                                                  
7 Wykonanej w 2003 r. dla potrzeb „Studium  uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”.
8  *Zgodnie Dyrektywami UE (w tym np. 22003A0717(01) 17.7.2003 DZIENNIK URZEDOW Y UNII EUROPEJSKIEJ L 179/3) wartosci 

dopuszczalne ogólnie odnosza sie do NO wraz z NO2, nazywanych wspólnie NOx, wyrazonych, jako NO 2
9 W roku 2030 praktycznie 100 % pojazdów poruszajacych sie po drogach bedzie spelnialo, co najmniej norme EURO V

5.2.7.2. Prognozowana wielkosc emisj i
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Osobowe i 
dostawcze

0,23560 0,33136 0,11223 0,13786

Ciezarowe 2,59095 2,01582 1,12786 0,87284

*Zgodnie Dyrektywami UE ( w tym np. 22003A0717(01) 17.7.2003 DZIENNIK URZEDOW Y UN II EUROPEJSKIEJ L 179/3) wartosci 
dopuszczalne ogólnie odnosza sie do NO wraz z NO2, nazywanych wspólnie NOx, wyrazonych, jako NO2 .

Emisje zanieczyszczen z ruchu pojazdów okreslono wg nastepujacej zaleznosci:
[kg/h]

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

Wyniki obliczen wielkosci emisji dla stanu na rok 2015 i 2030 przedstawiono w rozdziale 
2.5.3.2. Dla potrzeb obliczeniowych emisje z ruchu pojazdów zobrazowano w postaci:

- wariant I - 22 emitorów liniowych oraz 10 emitorów otwartych (tunele), lacznie o                 
dlugosci ok. 11,6 km (lacznie z tunelami);

- wariant III - 21 emitorów liniowych oraz 4 emitorów punktowych (tunele), lacznie o 
dlugosci ok. 14,3 km (lacznie z tunelami);

- wariant 0 - 10 emitorów liniowych, lacznie o dlugosci ok. 10,8 km.

ZALOZENIA I METODYKA OBLICZEN
Zgodnie z praktyka prognozowania, zalozono, ze miara oddzialywan spalin 

samochodowych z analizowanego odcinka na otoczenie beda stezenia glównej substancji 
zawartej w spalinach pojazdów, tj. dwutlenku azotu – NO2

10
, dlatego tez dla tej substancji 

dokonano pelnej analizy, w tym graficznej.
Obliczenia przewidywanego stanu zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu po 

oddaniu do uzytku analizowanej arterii komunikacyjnej, wykonano w oparciu o obliczenia 
symulacyjne. 

Wszystkie obliczenia wykonane zostaly programem komputerowym EK100W wersja 4.8.
firmy ATMOTERM w Opolu, bedacym czescia Systemu Wspomagania Zarzadzania Ochrona 
Srodowiska SOZAT oraz posiadajacym atest Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie. 

W tym miejscu nalezy wyjasnic, ze do obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen 
emitowanych przez pojazdy samochodowe przyjmuje sie mo    liniowego zródla emisji. Jako 
pojedyncze liniowe zródlo emisji przyjmuje sie prosty         jezdni, po którym pojazdy 
poruszaja sie ze stala predkoscia w okreslonym przedziale czasu. 

Model obliczeniowy, oparty o klasyczna formule Pasquille'a jest modelem statycznym. 
Oznacza to, ze oprócz stalych predkosci i kierunku wiatru wymaga on takze nieruchomego 

                                                  
10 Przyjmuje sie iz dwutlenek azotu jest  substancja charakterystyczna dla okreslenia obszaru uciazliwosci drogi ze wzgledu na zanieczyszczenie 
powietrz za. Zanieczyszczenie to  decyduje o  skali i zasiegu uciazliwosci i wykorzystywane jest przy ewentualnym wyznaczaniu  tzw. obszar 
ograniczonego uzytkowania.

Tabela 5.2.7.2/1.  Wskaznik emisji substancj i z pojazdów – lata 2015 i 2030

Rodzaj  
pojazdu

NOx*  [g/km x poj .]

rok 2015 rok 2030

50 km/h 100 km/h 50 km/h 100 km/h

E = l · k · wsk

5.2.7.3. Prognoza stezen zanieczyszczen

Obliczenia emisji z ruchu pojazdów
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zródla o stalej emisji. Problem polega na tym, ze fizyczne zródla emisji, pojazdy samochodowe 
poruszaja sie po jezdni, zas model zródla liniowego tego nie uwzglednia zakladajac, ze emisja 
jest na wstepie równomiernie rozlozona na calym odcinku jezdni. Uwzglednienie czynnika 
dynamicznego wynikajacego z ruchu pojazdów oznacza, ze emisja ulega szybszemu 
rozproszeniu i wyniesieniu, niz mialoby to miejsce w warunkach statycznych. Nieuwzglednienie 
tego czynnika, skutkuje znacznym zawyzaniem wyników obliczen, w stosunku do wielkosci 
faktycznie wystepujacych.

Poza tym, uwzgledniajac fakt, ze spaliny emitowane przez      dy samochodowe, majace 
temperature znacznie wyzsza od temperatury otoczenia podlegaja rozprezaniu, dodatkowo 
zwiekszajac efekt wstepnego rozproszenia i wyniesienia zanieczyszczen. 

Na potrzeby niniejszego raportu obliczenia wykonano dla wybranych punktów profili 
obliczeniowych, oddzielnie dla kazdego z czastkowych o        drogi rózniacych sie 
natezeniem i struktura ruchu uwzgledniajac m. innymi takie dane jak: 

parametr szorstkosci terenu. Przyjeto zmienna szorstkosc aerodynamiczna terenu 
wynoszaca: 

niska zabudowa jednorodzinna, zagrodowa i niemieszkalna      zo = 0.5 m,

pola uprawne zo = 0.035 m,

laki, pastwiska zo = 0.020 m,

krzewu, zarosla, sady zo = 0.4 m,

lasy         zo = 2,0 m,

charakterystyke anemologiczna ze stacji synoptycznej w Balicach k. Krakowa,
ekwiwalentna wysokosc emisji zródel komunikacyjnych - h = 2.3 m n.p.t. (srednia 
wysokosc warstwy mieszania – w rzeczywistosci pozorne zródlo emisji przyjmowane 
przez program obliczeniowy znajduje sie na maksymalnej granicy warstwy mieszania tj. na 
wysokosci 5 m npt),
poziom tla zanieczyszczen w wysokosciach  podanych  przez WIOS w Krakowie –
zalacznik 2.
Rozklad poziomu zanieczyszczen wyznaczono na wysokosci 0.0 m nad poziomem terenu. 

Zgodnie z zalecana metodyka, emisje liniowa z dróg zamieniono na szereg zródel punktowych.
Jak juz wczesniej wspomniano pelna analize wyników przeprowadzono dla NO2

11  jako 
zanieczyszczenia o najwiekszym zagrozeniu przestrzennym uwzgledniajac dopuszczalne 
stezenia. 

Ze wzgledu na obszernosc zbioru zestawienie danych wejsciowych i wyników obliczen  
dolaczono do niniejszego Raportu… na nosniku elektroni          staci plików tekstowych.

Dla obliczonego pelnego zakresu obliczen przewidziane sa nastepujace obliczenia dla 
poziomu obliczeniowego Z=0:

stezenia maksymalne 1 godz.,

stezenia srednioroczne,

percentyl S99,8.

Zasieg strefy oddzialywania zanieczyszczen komunikacyjnych (dla wskaznikowego NO2) 
generowanych ruchem pojazdów, przedstawiono na mapach dolaczonych do niniejszego Raportu
– „Rysunki do raportu o oddzialywaniu na srodowisko przedsiewziecia polegajacego na budowie 
                                                  
11 Zgodnie Dyrektywami UE (w tym np. 22003A0717(01) 17.07.2003 DZIENNIK URZEDOWY UNII EUROPEJSKIEJ L 
179/3) wartosci dopuszczalne ogólnie odnosza sie do NO wraz z NO2, nazywanych wspólnie NOx, wyrazonych jako NO2

−
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→

→

→

−
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−
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Obliczenia podstawowe 

Wyniki obliczen i ich analiza
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pólnocnej obwodnicy Krakowa”. Zalaczniki graficzne dotycza planowanej obwodnicy                     
wg preferowanego (zarazem najkorzystniejszego dla srodowiska) wariantu I w rozpatrywanych 
horyzontach czasowych 2015 i 2030. Podsumowujac nalezy stwierdzic, jak wykazaly wyniki 
obliczen symulacyjnych stanu zanieczyszczenia powietrza, realizacja przedmiotowej inwestycji 
po zastosowaniu oslony tunelowej oraz ekranów nie spowoduje istotnych zmian poziomów 
imisji zanieczyszczen w srodowisku, poza terenem bezposrednio przylegajacym do drogi. 

Jak wynika z przeprowadzonych symulacyjnych obliczen propagacji zanieczyszczen 
powietrza (NO2), najblizsze budynki – w tym mieszkalne nie sa narazone na przekroczenia 
wartosci odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w 
powietrzu. Ilustruje to ponizsza tabela: 

wariant I                
>200 (lokalnie i 
tylko w zakresie 
pasa drogowego)

< 200 (nawet 
obrebie pasa 
drogowego)

200,000

Brak 
przekroczen 
poza pasem 
drogowym

Jak wynika z powyzszego zestawienia, wplyw eksploatacji obwodnicy na poziom stezen 
P99,8 w srodowisku nie bedzie istotny. 

W przypadku zrealizowania wariantu III stezenia zanieczyszczen (NO2) beda, obejmowaly 
znacznie wiekszy obszar. Ponadto jego realizacja w niewielkim, stopniu wplynie na obnizenie 
stezen zanieczyszczen (NO2) w bardzo gesto zaludnionych obszarach miasta gdzie przebiega 
„alternatywna” do obwodnicy trasa w ciagu ulic Conrada – Opolska-Lublanska – Bora-
Komorowskiego – Okulickiego.

Nalezy podkreslic, ze zakladany docelowo wzrost ilosci samochodów na tej drodze w 
nastepnych latach nie wywola proporcjonalnego wzrostu stezen, a uwzgledniajac stala poprawe 
emisji jednostkowych z pojazdów, prognozowane (lata 2015-2030) stezenia beda nawet nizsze.

Nalezy równiez podkreslic, ze stopien narazenia na wysokie stezenia spowodowane 
ruchem samochodów na terenach wzdluz analizowanej drogi jest mniejszy niz w obszarach si     
zabudowanych z uwagi na ogólnie korzystne warunki aerodynamiczne (przewaga wiatrów z 
sektora zachodniego) sprzyjajace przewietrzaniu, zmieszaniu turbulencyjnemu powietrza i 
obnizajace ostatecznie poziom stezen w sasiedztwie planowanej obwodnicy Krakowa. Nalezy 
zaznaczyc, ze w sytuacji, gdyby nie nastepowaly zmiany emisji na skutek stopniowej wymiany 
parku pojazdów, wzrost emisji zanieczyszczen z prognozy przyrostu ilosci samochodów na 2030 
r. w przypadku projektowanej arterii komunikacyjnej, bylby wyzszy w stosunku do stanu 
obecnego. Uwzgledniajac korekte zmian emisji jednostkowej, dzieki wprowadzeniu do ruchu 
nowych i wycofywaniu starych pojazdów, przyrostu emisji nie bedzie (nastapi nawet poprawa, 
jakosci powietrza) – za wyjatkiem terenów aktualnie oddalonych od istniejacych ciagów 
komunikacyjnych.

                                                  
12 Liczac od krawedzi jezdni po stronie zawietrznej w stosunku do drogi

Tabela 5.2.7.3/1.  Zestawienie najwyzszych wartosci ob iczonych maksymalnych stezen dwut lenku azotu NO2

(percentyla 99,8) na skraju najblizszej zabudowy - na wysokosci poszczególnych 
kondygnacji najbardziej narazonych na oddzialywanie zanieczyszczen z   analizowanego 
fragmentu  Pólnocnej Obwodnicy K rakowa 

Najblizsza zabudowa

najwyzsze wartosci 
percentyla 99,8

rok 2015 rok 2030
Wartosc 

odniesienia 
D1

Zasieg strefy12

przekroczen 
poziomu D1

[ g/m3] [ g/m3] [ g/m3] [m]

            

m m m
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Uciazliwosc akustyczna pólnocnej obwodnicy Krakowa – w fazie jej eksploatacji 
uzalezniona bedzie przede wszystkim od ogólnej liczby pojazdów w strumieniu ruchu, od ich 
rodzaju oraz parametrów drogi i jej otoczenia.

Trasa komunikacyjna stanowiac zlozone, liniowe zródlo      i halasu ze wzgledu na 
znaczna ilosc i charakter równoczesnie dzialajacych zródel punktowych (w         czasu) –
skladajacych sie z wielu zródel czastkowych, emitowac        halas ciagly o zmiennych 
wartosciach poziomu dzwieku. Poziom natezenia halasu w otoczeniu drogi jest zalezny przede 
wszystkim od wartosci poziomu natezenia halasu zewnetrznego poszczególnych pojazdów 
(zródla punktowe), parametrów drogi i ruchu – decydujacych o jej liniowym charakterze (zródla 
posrednie) oraz morfologicznych cech otoczenia – modyfikujacych propagacje halasu.

W przypadku analizowanej arterii komunikacyjnej na podstawie prognozy natezenia ruchu 
dla poszczególnych odcinków pólnocnej obwodnicy Krakowa, dróg dojazdowych i skrzyzowan 
(wezlów bezkolizyjnych) wykonano obliczenia symulacyjne okreslajac zasieg poszczególnych 
linii równowaznego poziomu dzwieku (rozdz. 2.5.4) w otoczeniu planowanej trasy w roku 2015 
(tzw. stan istniejacy zaraz po zrealizowaniu inwestycji) oraz dla roku 2030 (stan docelowy).

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

Ze wzgledu na obszernosc zbioru zestawienie danych wejsciowych i wyników obliczen  
dolaczono do niniejszego Raportu… na nosniku elektroni          staci plików tekstowych.

W stanie projektowanym (rok 2015) przypadku zrealizowania wariantu I pólnocnej 
obwodnicy Krakowa zaobserwowac mozna, spadek natezenia ruchu na istniejacych ulicach w 
odniesieniu do wariantu „0” – tzw. bezinwestycyjnego. Obwodnica przejmie duza czesc     u 
samochodowego, który odbywa sie na drogach istniejacych. W wyniku spadku natezenia ruchu 
nastapi istotna poprawa stanu klimatu akustycznego wzdluz istniejacych ulic: Conrada –                 
ul. Opolskiej – ul. Okulickiego. Zmniejsza sie wielkosci przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
halasu zarówno w dzien jak i przede wszystkim wystepujace w nocy. Wzdluz     ulicy 
równowazny poziom halasu obnizy sie do poziomu 75 dB w dzien i ponizej 70 dB w nocy.                
Na terenach otwartych maksymalne zasiegi przyjmuja wartosci podane w rozdziale 2.5.4.

Poniewaz wariant I obwodnicy przejmie znacznie wieksza czesc potoku pojazdów 
(szczególnie ciezarowych), po jej wybudowaniu nastapi znacznie wieksza poprawa stanu klimatu 
akustycznego wzdluz istniejacej trasy „alternatywnej” (ciag ul. Conrada – Opolskiej-Bora 
Komorowskiego – Okulickiego).

Aby ograniczyc strefe ponadnormatywnego oddzialywania   lasu wzdluz znacznej czesci 
calej trasy, w szczególnosci przebiegajacych przez lub w poblizu terenów zamieszkalych 
pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu I, zaprojektowano ekrany akustyczne (z 
wylaczeniem odcinków gdzie planowane sa tunele).

Ponadto dodatkowo w sytuacji gdy porealizacyjne wyniki pomiarów halasu potwierdza 
wystepowanie przekroczen poziomu dzwieku, w miejscach         ych proponowanymi 
ekranami akustycznymi mozna bedzie np. zamontowac na górnych krawedziach ekranów 
akustycznych dodatkowe dyfrakcyjne reduktory halasu.

Graficzna prezentacje wyników obliczen przestrzennego          równowaznego poziomu 
dzwieku wykonano dla projektowanej trasy pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu I, 
preferowanego do realizacji i najkorzystniejszego dla             w nocnej i dziennej porze 
doby dla lat 2015 i 2030.  Przedstawiono je na zalaczonych do niniejszego Raportu mapach -
„Rysunki do raportu o oddzialywaniu na srodowisko przedsiewziecia polegajacego na budowie 
pólnocnej obwodnicy Krakowa”. Natomiast prezentacje danych wejsciowych i wyników 

5.2.8. Halas i wibr acj e

Wyniki obliczen halasu
War iant I
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obliczen przestrzennego rozkladu równowaznego poziomu         zamieszczono na nosniku 
CD dolaczonym do niniejszego opracowania.

W stanie projektowanym (rok 2015) przypadku zrealizowania wariantu III pólnocnej 
obwodnicy Krakowa zaobserwowac mozna, spadek natezenia ruchu na istniejacych ulicach w 
odniesieniu do wariantu „0” – tzw. bezinwestycyjnego. Obwodnica przejmie pewna czesc ruchu 
samochodowego, który odbywa sie na drogach istniejacych. W wyniku spadku natezenia ruchu 
nie nastapi jednak znaczaca poprawa stanu klimatu akustycznego wzdluz istniejacych ulic 
Conrada – ul. Opolskiej – ul. Okulickiego. Jedynie nieznacznie zmniejsza sie wielkosci 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu zarówno dzien jak i przede wszystkim w nocy. 
Wzdluz tej ulicy równowazny poziom halasu obnizy sie do poziomu ponizej 80 dB w dzien i 
ponizej 75 dB w nocy. 

Poniewaz wariant III obwodnicy przejmie znacznie mniejsza czesc potoku pojazdów niz 
obwodnica w wariancie I, po jej wybudowaniu nastapi znacznie mniejsza poprawa stanu klimatu 
akustycznego wzdluz istniejacej trasy „alternatywnej”       ul. Conrada – Opolskiej-Bora 
Komorowskiego – Okulickiego).

Aby ograniczyc strefe ponadnormatywnego oddzialywania halasu wzdluz prawie calej 
trasy  pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu III, zaprojektowano ekrany akustyczne                                
(z wylaczeniem odcinków gdzie planowane sa tunele).

W fazie eksploatacji (2015r.) projektowanej obwodnicy Krakowa - tak w wariancie I jak i 
III, pogorszeniu ulegnie klimat akustyczny na terenach sasiadujacych z nowo wybudowana 
droga. W wielu miejscach, w tym w poblizu najblizszej          mieszkaniowej, gdzie 
dotychczas panowaly korzystne warunki akustyczne moga wystapic przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu dzwieku tak w porze dziennej jak i nocne. 

Podobna sytuacja wystapi dla horyzontu czasowego, tj.      2030 (stan docelowy). Jednak 
obserwowany dalszy znaczny wzrost natezenia ruchu spowoduje nieznaczne rozszerzenie sie 
strefy ponadnormatywnego oddzialywania halasu komunikacyjnego. 

W trakcie eksploatacji drogi wibracje powstaja na styku kól poruszajacych sie pojazdów 
drogowych z nawierzchnia trasy, a nastepnie przenosza sie przez podloze gruntowe do 
otoczenia: budynków i ich uzytkowników. Tym samym równiez w przypadku eksploatacji 
analizowanych odcinków pólnocnej obwodnicy Krakowa, przejazd pojazdów moze potencjalnie 
powodowac powstawanie wibracji i wstrzasów przenoszonych przez grunt. Z uwagi na nowa
nawierzchnie drogi nie przewiduje sie jednak znaczacego oddzialywania w zakresie drgan. 
Amplituda drgan przekazywanych przez podloze na budynki znajdujace sie w sasiedztwie 
projektowanej drogi nie przekroczy górnej granicy strefy drgan odczuwalnych przez budynek, 
ale nie szkodliwych dla jego konstrukcji.

Budowa pólnocnej obwodnicy Krakowa przewiduje zastosowanie wlasciwej podbudowy 
nosnej oraz nowej nawierzchni tak, ze wplyw drgan nie          stanowic w efekcie zadnej 
uciazliwosci.

Drgania te moga byc odczuwalne dopiero w sytuacji pogorszenia stanu nawierzchni. Ruch 
na nawierzchni drogowej, juz przy nierównosciach powyzej 20 mm, powoduje, bowiem 
przekraczanie predkosci drgan do 5 mm/s. Drgania te moglyby byc wówczas odczuwalne                  
(np. drgania szyb) w budynkach polozonych bezposrednio wzdluz budowanego odcinka drogi 
Ewentualne powstajace uszkodzenia nawierzchni, w polaczeniu z ruchem pojazdów ciezkich 
(pow. 20 ton), szczególnie o wadliwym systemie zawieszenia, moga powodowac chwilowe 
wzrastanie predkosci drgan do wartosci 10÷15 mm/s. 

War iant I I I

Wibracje
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Dlatego niezwykle istotne jest, aby podczas eksploatacji drogi na biezaco usuwac wszelkie 
nawet najmniejsze uszkodzenia nawierzchni.

Ze wzgledu na charakter i zakres analizowanej inwestycji nie bedzie ona znaczaco 
wplywac na dobra materialne, kultury i krajobraz.

W sasiedztwie analizowanego obszaru zlokalizowany jest zewnetrzny pierscien Twierdzy 
Kraków, realizowany w drugiej polowie XIX w., który oprócz systemu umocnien obejmuje
infrastrukture, w tym budynki koszarowe i drogi rokadowe. Zachowane elementy (obszary i 
obiekty), stanowia najwazniejsze wartosci kulturowe w     terenie. Sa to: fortyfikacje i zielen -
wpisane do rejestru zabytków, fortyfikacje i zielen - wpisane do ewidencji zabytków oraz 
zachowany uklad dróg. Omawiane elementy Twierdzy Kraków wystepuja generalnie w 
sasiedztwie przebiegu wariantu I. Sa to glównie: forty, schrony amunicji, baterie towarzyszace, 
ziemne szance. W rejonie przebiegu planowanej trasy wg wariantu I znajduje sie równiez 
cmentarz zmarlych podczas epidemii cholery w XIX w. wpisany do rejestru zabytków. W celu 
unikniecia kolizji ww. obiektem, droga na tym odcinku zostanie poprowadzona tunelem.

Koncepcja trasy wg wariantu I zaklada bezkolizyjne ominiecie w/w obiektów 
historycznych.

Budowa pólnocnej obwodnicy Krakowa w obydwu rozpatrywa   h wariantach spowoduje 
wprowadzenie szerokiej arterii komunikacyjnej na teren pól i lak. 

Inwestycja polegajaca na budowie pólnocnej obwodnicy Krakowa wedlug rozpatrywanych 
wariantów bedzie przecinala dwie obszarowe formy ochro   przyrody tj.: Park Krajobrazowy 
„Dolinki Krakowskie” oraz Dlubnianski Park Krajobrazowy. Sa to jednak w przewadze tereny o 
niskich walorach krajobrazowych. Przewazaja tu zbiorowiska ruderalne i segetalne. Mimo 
wszystko w

Analizowana pólnocna obwodnica Krakowa po  wybudowaniu  
bedzie  stanowic  nowy  element  przestrzenny w opisywanym rejonie.

Trasa pólnocnej obwodnicy Krakowa poprowadzona wg wariantu I przebiega wzdluz 
pólnocnej granicy miasta Krakowa, zahaczajac nieznacznie w poczatkowej czesci (ok. km 2+850 
– 3+400) o poludniowa granice Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”. W rejonie tym 
zlokalizowany zostanie (ok. km 3+283) wezel „Zielonki” wraz z projektowanym nowym 
przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 794. Nie wplynie to jednak w istotny sposób na walory 
krajobrazowe parku. Teren przebiegu trasy wg wariantu I jest antropogenicznie zmieniony, o 
znikomych walorach krajobrazowych i wartosciach przyrodniczych.  

Trasa pólnocnej obwodnicy Krakowa poprowadzona wg wariantu III przebiega przez 
tereny mniej zainwestowane. Od km ok. 0+980 – 7+200 trasa przebiega po terenie Parku 
Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie” wzdluz jego poludniowo – wschodniej granicy.                      
Od ok. km 8+350 – ok. km 8+540 oraz ok. km 9+500 – 10+770 trasa wariantu III prowadzona 
jest po niewielkim fragmencie terenu Dlubnianskiego Parku Krajobrazowego kierujac sie na 
poludnie w strone miasta Krakowa.

Najbardziej istotna ingerencja w elementy krajobrazu jest jego rozciecie przez sama droge, 
wycinka drzew i zmniejszenie powierzchni zielonych oraz budowa innych projektowanych 
obiektów inzynierskich np. wezlów, wiaduktów, mostów, estakad i ekranów akustycznych. 
Drogi obciazone duzym ruchem samochodów najsilniej zmieniaja krajobraz w nocy gdy 

5.2.9. Oddzialywanie na dobra mater ialne, dobra kultur y

5.2.10. Obszar y chr onione i  walor y kr aj obr azowe

pl yw pl anowanej  i nwes t ycj i na ot oczeni e w f azi e eks pl oat acj i  bedzi e 
dl ugot r wal y i  bezposr edni .

W   pr zypadku   pl anowanej    i nwest ycj i   wg war i ant u I    wpl yw   na   
kr aj obr az   bedzi e   znaczni e wi eks zy ni z wg war i ant u I ,  gdyz t r asa 
pr owadzona j es t  pr zez t er eny w mni ej szym s t opni u zagos podar owane.  
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stanowia one „ciagly pas swietlny” na dotychczas ciemnym (uprawy, laki, zalesienia) lub 
punktowo oswietlonym (skupiska zabudowy) obszarze.

Aktualnie analizowany teren poprzecinany jest siecia dróg komunikacyjnych: gminnych, 
powiatowych i krajowych. Droga o najwiekszym, w tym rejonie, natezeniu ruchu jest DK 7. 
Przebiega ona pomiedzy w/w parkami krajobrazowymi, stanowiac tym samym istotna bariere 
ekologiczna. W zwiazku z powyzszym, lokalizacja planowanej inwestycji drogowej w 
analizowanym rejonie, nie bedzie miala tak istotnego wplywu na aktualny krajobraz.

Istotnym zjawiskiem towarzyszacym pracy kazdej linii e  ktroenergetycznej jest 
wystepowanie wokól nich pola elektromagnetycznego, które przy odpowiednio duzych 
wartosciach moze wplywac na srodowisko poprzez oddzialywanie dwóch niezaleznych od siebie
skladowych pola – elektrycznej (E) i magnetycznej (H). Przyczyna powstawania pola 
elektrycznego jest napiecie istniejace pomiedzy poszczególnymi przewodami linii przesylowej a 
ziemia. Z kolei prad plynacy przewodami linii jest przyczyna powstania pola magnetycznego. 
Intensywnosc wystepowania pól elektromagnetycznych w srodowisku jest kontrolowana i w 
niektórych przypadkach podlega ograniczeniom na tyle,    ile uzasadnia to obecny stan wiedzy 
o oddzialywaniu pól elektromagnetycznych na czlowieka, a takze mozliwosci techniczne. W 
wielu krajach, równiez w Polsce, obowiazuja w tym wzgl          ególowe przepisy.

Standardy jakosci srodowiska w odniesieniu do pól elektromagnetycznych, wytwarzanych 
m.in. przez linie i stacje elektroenergetyczne wysokiego napiecia, sprecyzowano w 
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziern    2003r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 
tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

Zgodnie z zapisami zawartymi w tym rozporzadzeniu (zalacznik 1 do rozporzadzenia), 
dopuszczalny w srodowisku poziom pola elektromagnetycznego o czestotliwosci 50 Hz nie 
powinien przekraczac w miejscach dostepnych dla ludzi, wartosci granicznej:

natezenia pola elektrycznego (E) – 10 kV/m;
natezenia pola magnetycznego (H) – 60 A/m. 

Uznaje sie zatem, podobnie jak stanowia to ustalenia przepisów obowiazujacych w innych 
krajach, ze pola o podanych wyzej poziomach (a takze o poziomach nizszych) nie oddzialuja 
niekorzystne na zaden z elementów srodowiska w tym ludzi. 

Ponizej przedstawiono porównanie natezen pól elektrycznych o czestotliwosci 50 Hz 
spotykanych w srodowisku w celu pokazania, ze zlokalizowane w rejonie planowanej pólnocnej
obwodnicy Krakowa linie elektroenergetyczne wysokiego i sredniego napiecia mieszcza sie w 
granicach dopuszczalnego w srodowisku poziom pola elektromagnetycznego.

Pod liniami 
najwyzszych 

napiec
(220 – 400 kV)

1 – 10 0,8 – 40 Pralka 
automatyczna

0,13
w odl. 30 cm

0,3
w odl. 30 cm

W odleglosci 150 
m

od linii 400 kV

ponizej 0,5 ponizej 4 Monitor 
komputerowy

0,2
w odl. 30 cm

0,1
w odl. 30 cm

Pod liniami 
wysokiego 

0,5 – 4 ponizej 16 Maszynka do 
golenia

0,7
w odl. 3 cm

12 – 1200
w odl. 3 cm

5.2.11. Pole elektr omagnetyczne

Tabela 5.2.11/1. Wartosci pola elektrycznego i pola magnetycznego o czestotliwosci 50 Hz spotykane w 
srodowisku

Por ównanie natezen pól elektr ycznych 50 Hz wytwar zanych w sasiedztwie:

L in ii 
napowietr znych

Natezenie 
kV /m

Natezenie 
A/m

Ur zadzen 
elektr ycznych
powszechnego 

uzyt ku

Natezenie 
kV /m

Natezenie 
A/m

•
•
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napiecia (110 kV)

Pod liniami 
sredniego napiecia

(10 – 30 kV)

ponizej 0,3 0,8 – 16 Suszarka do 
wlosów

0,8
w odl. 10 cm

4
w odl. 10 cm

Pracujaca linia elektroenergetyczna jest zródlem pola elektrycznego i magnetycznego jak 
równiez zródlem powstawania halasu i zaklócen radioelektrycznych. 
Dopuszczalne poziomy halasu w srodowisku okreslone zostaly w rozporzadzeniu Ministra 
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów halasu w 
srodowisku. Zgodnie z zalacznikiem do powyzszego rozporzadzenia na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej obowiazuja 
nastepujace standardy klimatu akustycznego, w zakresie halasu emitowanego przez linie 
elektroenergetyczne:

1. a) Strefa  ochronna  „A”  
uzdrowiska
b) Tereny  szpitali,  domów  
opieki spolecznej
c) Tereny zabudowy zwiazanej ze 
stalym  lub  czasowym  pobytem 
dziec i i mlodziezy1)

45 40

2. a) Tereny  zabudowy  
mieszkaniowej jedno-   i   
wielorodzinnej oraz    zabudowy    
zagrodowej
i zamieszkania zb iorowego
b) Tereny  rekreacyjno-
wypoczynkowe1)

c) Tereny  mieszkaniowo-
uslugowe
d) Tereny  w strefie  Sródmiejskiej
miast  powyzej  100  tys.  
mieszkanców2)

50 45

Objasnienia:
1)  W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkc ja, w porze nocy, nie obowiazuje na nich dopuszcza lny poziom halasu w porze nocy.
2)  Strefa sródmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkanców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracja obiektów administracyjnych, handlowych i 
uslugowych. W przypadku miast, w których wystepuja dzie lnice o liczbie mieszkanców pow. 100 tys., mozna wyznaczyc w tych dzielnicach strefe sródmiejska, jeze li 
charakteryzuje sie ona zwarta zabudowa mieszkaniowa z koncentracja obiektów administracyjnych, handlowych i uslugowych.

Halas emitowany przez linie elektromagnetyczne wysokiego napiecia rózni sie znacznie od 
halasu powodowanego przez inne zródla w tym komunikacyjne. Halas napowietrznych linii 
wysokiego napiecia zdeterminowany jest bowiem zjawiskami ulotowymi, których intensywnosc 
– przy okreslonych parametrach linii –zalezy przede wszystkim od warunków atmosferycznych, 
których uwzglednienie przy pomiarowej identyfikacji poziomu halasu linii jest niezwykle trudne. 
Tak wiec, zasadniczym problemem w ocenie poziomu halasu wytwarzanego przez linie 
napowietrzne sa trudnosci pomiarowe. Czesto spotykana  uza rozbieznosc wyników 
spowodowana jest nie tylko róznymi warunkami pogodowymi wystepujacymi w czasie 

Por ównanie natezen pól elektr ycznych 50 Hz wytwar zanych w sasiedztwie:

L in ii 
napowietr znych

Natezenie 
kV /m

Natezenie 
A/m

Ur zadzen 
elektr ycznych
powszechnego 

uzyt ku

Natezenie 
kV /m

Natezenie 
A/m

Lp. Rodzaj  terenu Dopuszczalny poziom halasu w dB
Linie elektroenergetyczne

LAeq D
przedzial czasu odniesienia

równy
16 godzinom

LAeq N
przedzial czasu odniesienia

równy
8 godzinom

L inie 110kV 
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pomiarów lecz wynika równiez z klimatu akustycznego, którego wplywu w sposób 
jednoznaczny nie mozna uwzglednic. W szczególnosci trudny do wyeliminowania jest szelest 
drzew, wystepujacy nawet przy lekkim wietrze, którego           jest zblizone do szumu 
pochodzacego od ulotu.

W sasiedztwie linii napowietrznych najwyzszych napiec, w normalnych warunkach 
pogodowych (dobra pogoda, bez opadów), zjawisko ulotu, bedace przyczyna powstawania 
halasu linii, nie wystepuje, gdyz natezenie pola elekt         na powierzchni przewodów, nie 
przekracza natezenia krytycznego (przy którym zaczyna sie ulot) np. dla lini  o napieciu 400 kV 
–natezenie wynosi ok. 19-20 kV/cm. Podczas zlej pogody natezenie krytyczne spada do poziomu 
ok. 10-12kV/cm co powoduje, ze w przypadku linii o napieciu 4   kV (maksymalne natezenie 
pola o powierzchni przewodów: ok. 15-17 kV/cm) natomiast w przypadku linii o napieciu                
220 kV (maksymalne natezenie pola o powierzchni przewodów: ok. 12-15 kV/cm) powstanie 
zjawiska ulotu bedacego przyczyna halasu od linii.

W przypadku napowietrznych linii o napieciu 110 kV zjawisko ulotu praktycznie nie 
wystepuje, niezaleznie od warunków pogodowych, gdyz maksymalne natezenie pola 
elektrycznego na powierzchni przewodów tego rodzaju linii (niezaleznie od zastosowanego typu 
przewodu) nie przekracza ok. 7 – 10 kV/cm. W zwiazku z czym linie o napieciu 110 kV nie sa 
zródlem halasu o poziomach nieprzekraczajacych (niezaleznie od warunków pogodowych)  
dopuszczalnego poziomu halasu. 

Wokól linii srednich napiec: 6, 15, 20, 30 kV halas od ulotu praktycznie nie pojawia sie, 
gdyz przekroje przewodów - dobierane do przesylu pradów roboczych - sa na tyle duze, ze przy 
ww. napieciach wyladowania niezupelne nie wystepuja.

Jak wykazuja pomiary wykonywane przez rózne osrodki badawcze, poziomy halasu, 
emitowanego przez krajowe linie przesylowe wysokich i najwyzszych         nie przekraczaja 
w odleglosci kilkunastu metrów od osi linii - nawet w najgorszych warunkach pogodowych -
wartosci:

35 dB (A) dla linii 110 kV;
40 dB (A) dla linii 220 kV;
48 dB (A) dla linii 400 kV.

Biorac powyzej pod uwage stwierdzono, ze halas  jest         iem  zwiazanym  z  praca 
przede wszystkim  linii najwyzszych  napiec  tj. 400      Dla linii 110 kV, a tym bardziej dla 
srednich napiec, natezenie halasu w zadnych warunkach, nie przekracza wartosci dopuszczalnej.

W zwiazku z powyzszym linie napowietrzne wysokiego i sredniego przebudowane w 
zwiazku z realizacja pólnocnej obwodnicy Krakowa (wg wariantu I i III) nie beda dodatkowym 
zródlem halasu.

−
−
−



Raport o oddzialywaniu  na  srodowisko

Kraków, 2012r

                                                                                              

.
141

Na wszystkich drogach pomimo stosowania odpowiednich oznakowan, ograniczen czy 
ostrzezen dosc czesto zdarzaja sie wypadki drogowe. Niektóre z nich stanowia zagrozenie dla 
srodowiska, szczególnie, gdy z uszkodzonego samochodu           paliwo, oleje silnikowe lub 
plyn chlodniczy, a takze gdy kolizja drogowa jest przyczyna powstania pozaru. Niemiej sa 
wypadki, których nie zalicza sie do powaznych awarii.

Powazne awarie moga sie zdarzyc podczas przewozu drogowego substancji i towarów 
niebezpiecznych. Transport drogowy towarów niebezpiecznych powinien byc zgodny z umowa 
europejska ADR dotyczaca miedzynarodowych uregulowan w tym zakresie oraz Ustawa z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz szczególowymi przepisami, 
obejmujacymi miedzy innymi, klasyfikacje substancji niebezpiecznych z uwzglednieniem 
zagrozen dla ludzi i srodowiska, oznakowan jednostki transportowej, a takze wymagan 
stawianych przewoznikom oraz pojazdom (a szczególnie cysternom) przewozacym 
poszczególne klasy substancji niebezpiecznych [19].

Podano uprzednio uregulowania prawno – organizacyjne ograniczaja mozliwosc 
wystapienia powaznych awarii podczas przewozu drogowego substancji niebezpiecznych oraz 
umozliwiaja podjecie odpowiednich akcji ratowniczych,     ownych do zagrozen wynikajacych 
z charakterystyki danego materialu. Akcja ratownicza powinna  yc zgodna z procedurami 
postepowania w przypadku powaznych awarii chemicznych       zagrozen wybuchem i 
pozarem. Wystapienie powaznych awarii podczas przewozu substancji niebezpiecznych mozna 
istotnie ograniczyc poprzez wprowadzanie lokalnych ograniczen predkosci oraz przez specjalne 
utrzymanie dróg w zimie na terenach o podwyzszonym ryzyku np. mosty, estakady, rejony 
zalegania mgiel itp.

Trasa wariantu III pólnocnej obwodnicy Krakowa stanowi potencjalne zagrozenie dla 
uzytkowych poziomów wodonosnych. Niemniej wszystkie obecnie, eksploatowane ujscia wód 
podziemnych w gminie Zielonki pobieraja wode z glebokich otworów studziennych                        
(40 – 60 m ppt) i znajduja sie w oddaleniu od projektowanej drogi umozliwiajacym podjecie 
dzialan ratowniczych przez wyspecjalizowane jednostki. Biorac pod uwage opózniona reakcje 
wód podziemnych na zanieczyszczenia awaryjne uznano, ze projektowana obwodnica (obydwa 
rozpatrywane warianty) nie beda wymagaly zastosowania specjalnych zabezpieczen. 

Najwieksze zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi stanowi nie zrealizowanie obwodnicy, 
gdyz wówczas pojazdy przewozace substancje niebezpieczne lub/i toksyczne beda sie nadal 
przejezdzaly przez tereny gesto zabudowane po drodze obciazonej duzym ruchem lokalnym.

Pólnocna obwodnice Krakowa poprowadzono przy poludniowym skraju planowanego 
suchego zbiornika „Wegrzce” (Rys. 1). Zbiornik ten bylby napelniany woda Sudolu 
Dominikanskiego i jego doplywu tylko w wypadku zagrozenia powodziowego. Planowana 
obwodnica, która w tym rejonie zostanie poprowadzona na nasypie, bedzie jednoczesnie 
stanowila poludniowe obwalowanie rezerwowanego pod polder terenu. Nasyp, po którym 
zostanie poprowadzona droga nalezy wykonac jako konstrukcje szczelna. Skarpy nasypu do 
poziomu wyzszego o 0,5 m od rzednej spietrzenia wody powinny byc odpowiednio 
zabezpieczone, np. poprzez wykonanie narzutu kamiennego, ulozenie materacy gabionowych 
lub plyt betonowych. Planowane rozwiazania powinny zabezpieczyc przed powodzia zarówno 
pólnocna obwodnice Krakowa jak i zalewane przez potok    ol Dominikanski (Rozrywka) 
tereny polozone w dzielnicy Pradnik Czerwony.

Na etapie opracowywania projektów budowlanych zarówno P         Obwodnicy 
Krakowa jak i zbiornika „Wegrzce” niezbedna bedzie wzajemna koordynacja wysokosciowa 
niwelety trasy w stosunku do maksymalnego poziomu lustra wody.

5.3. Powazne awar ie

5.4. Zagrozenia powodziowe
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W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nastapia znaczace oddzialywania na 
srodowisko. Zastosowane rozwiazania projektowe oraz srodki minimalizujace beda chronic 
srodowisko naturalne oraz ludzi przed potencjalnym negatywnym oddzialywaniem niniejszego 
przedsiewziecia.

Znaczace oddzialywanie planowanego przedsiewziecia moze nastapic takze w przypadku 
zaistnienia powaznej awarii w wyniku sytuacji drogowych, które moga byc zródlem kolizji 
drogowych (rozdz. 5.3.).

Przedstawiony w rozdziale 5 niniejszego Raportu wplyw obu analizowanych wariantów 
pólnocnej obwodnicy Krakowa dotyczy zarówno etapu prac budowlanych jak i normalnej 
eksploatacji w zakresie poszczególnych komponentów i czynników srodowiskowych. 

Zróznicowanie wplywów na dwa etapy jak wykazala przeprowadzona analiza zalezne 
jest przede wszystkim od warunków prowadzenia prac budowlanych, warunków naturalnych, 
topograficznych i uzytkowania terenu.

Ponizej zdefiniowano kolejne typy oddzialywan zwiazanych z planowana inwestycja 
wymienionych w art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o 
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach 
oddzialywania na srodowisko. 

to skutki realizacji przedsiewziecia, wystepujace bez udzialu 
posrednich mediatorów oddzialywan. Dla analizowanej budowy pólnocnej obwodnicy 
Krakowa oddzialywanie to bedzie wynikiem bezposredniej emisji zanieczyszczen do 
wody i powietrza, jak równiez emisja halasu oraz drgania. Wsród tego rodzaju 
oddzialywan mozemy wyróznic oddzialywania to trwale 
zajecie pasa terenu pod obwodnice, zniszczenie wystepujacych ekosystemów i trwala 
zmiana krajobrazu. Towarzyszy temu równiez nieodwracalne przeksztalcenie strefy 
przyleglej.

– jest to taki rodzaj oddzialywania, który wynika z powiazania 
miedzy soba poszczególnych elementów srodowiska, np. emisja z planowanej drogi do 
powietrza powoduje posrednie zanieczyszczenie flory, g       wody itp. 

to skutki posrednie wplywajace na srodowisko, wynikajace ze 
zmian wystepujacych w zagospodarowaniu przestrzennym, populacji i rozwoju 
gospodarczym. Obejmuja potencjalne skutki dodatkowych zmian, jakie prawdopodobnie 
wystapia w pózniejszym czasie lub w innym miejscu w rezultacie realizacji danej 
inwestycji. Oddzialywania wtórne budowy obwodnicy beda przede wszystkim skutkiem 
zmniejszenia natezenia ruchu na glównych trasach komunikacyjnych Krakowa (ulice 
Conrada – Opolskiej, al. Bora Komorowskiego-ul. Okulickiego, ul. Stelli Sawickiego/ul. 
Wislickiej) polegac beda na zmniejszeniu skali i zasiegu negatywnych oddzialywan na 
terenach przyleglych do nich.

to te, które sa wynikiem stopniowych zmian 
spowodowanych przez planowane przedsiewziecie w tych samych zasobach, kiedy doda 
sie je do innych skutków z przeszlosci, obecnych i tych, które pojawia sie w 
przewidywalnej przyszlosci. Skumulowane oddzialywania na srodowisko moga pojawic

5.5. Opis pr zewidywanych znaczacych oddzialywan planowanego 
przedsiewziecia na srodowisko

5.5.1. Bezposrednie, posrednie, wtórne, skumulowane, kr ótko-, srednio- i  
dlugoter minowe, stale i  chwilowe oddzialywania planowanego 
pr zedsiewziecia na sr odowisko wynikaj ace z istnienia p zedsiewziecia, 
wykor zystywania zasobów sr odowiska, emisj i

•

•

•

•

Oddzialywania bezposrednie

Oddzialywania posrednie

Oddzialywania wtórne

Oddzialywania skumulowane
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sie w wyniku lacznych skutków osobno podejmowanych dzialan w ciagu pewnego okresu 
czasu. 

to oddzialywania zwiazane glównie z okresem budowy 
lub skutkami okresu budowy przedsiewziecia odczuwalnymi do 5 lat. Sa to skutki 
realizacji przedsiewziecia, bedace wynikiem przeksztalcen srodowiska. Wsród tego 
rodzaju oddzialywan mozemy wyróznic oddzialywania (badz 
czesciowo odwracalne) sa zwiazane z procesem realizacj  samej inwestycji, lokalizacja 
zaplecza budowy, dojazdem ciezkich maszyn i urzadzen budowlanych, przerzuceniem mas 
ziemnych, itp. Po zakonczeniu budowy czesc przejsciowo zajmowanych terenów moze 
zostac przywrócona do poprzedniego uzytkowania.

to oddzialywania zwiazane ze skutkami okresu budowy 
odczuwalnymi do 15 lat.

to przede wszystkim glówne oddzialywania czasu 
eksploatacji - halas i zanieczyszczenia powietrza oraz wiekszosc oddzialywan wtórnych 
zwiazanych ze zmiana uzytkowania terenu.

wystepuja, kiedy realizacja przedsiewziecia powoduje trwale, 
nieodwracalne przeksztalcenie srodowiska.

sa typem oddzialywania ograniczonego w skali czasu.

Oddzialywania na srodowisko wynikajace z istnienia przedsiewziecia wiaza sie z 
nastepujacymi zmianami:

– stanowi oddzialywanie o charakterze bezposrednim i 
stalym.

sasiadujacego z obwodnica – oddzialywanie to bedzie miec
charakter glównie wtórny, dlugoterminowy, zwiazany z rozwojem gospodarczym w 
okolicach wezlów, tworzeniem punktów uslugowych, rozwojem drobnego handlu, 
rozwojem infrastruktury, itp.

– poprawa warunków ruchu (w tym na terenie 
miasta Krakowa) stanowi trwale oddzialywanie bezposrednie i stale.

poprawa warunków zycia mieszkanców w rejonie 
rozpatrywanych tras komunikacyjnych w Krakowie (wariant „0”) stanowi trwale 
oddzialywanie bezposrednie i dlugoterminowe, posrednie, wtórne oraz skumulowane.

– stanowi oddzialywanie bezposrednie, stale, 
bedace wynikiem przeniesienia znacznej czesci ruchu z istniejacych dróg w Krakowie, na 
przebiegajacej w poblizu ww. obiektów, na obwodnice. Dodatkowo obserwowane bedzie  
oddzialywanie posrednie zwiazane ze zmniejszona emisja zanieczyszczen, w tym pylów
na etapie eksploatacji obwodnicy, co w znaczny sposób           negatywny wplyw na  
wyglad elewacji obiektów zabytkowych.

stanowi oddzialywanie bezposrednie i stale. Oddzialywania te moga byc przyczyna zmian 
w skladzie gatunkowym roslin oraz ploszenia zwierzat i ewentualnego wycofania sie z 
bezposredniego sasiedztwa obwodnicy gatunków wrazliwych na oddzialywania 
pochodzace z eksploatacji drogi (propagacja halasu i emisja zanieczyszczen).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Oddzialywania krótkoterminowe

Oddzialywania srednioterminowe

Oddzialywania dlugoterminowe

Oddzialywania stale

Oddzialywania chwilowe

Zmiana zagospodarowania terenu

Antropogenizacja terenu

Wzrost bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wplyw na zdrowie i zycie ludzi -

Wplyw na zabytki i obiekty kubaturowe

Wplyw na obszary, siedliska cenne przyrodniczo, chronione gatunki roslin i zwierzat –

A) ODDZI AL YW ANI A NA SRODOWI SK O, W YNI K AJACE Z I STNI ENI A 

PRZEDSI EW ZI ECI A
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– jako oddzialywanie stale, bezposrednie skutkujace zmniejszeniem 
powierzchni biologicznie czynnej, fragmentaryzacja ekosystemów, ograniczeniem 
wystepowania roslin i zwierzat, 

– jest oddzialywaniem bezposrednim, dlugoterminowym, skutkujacym 
ograniczeniem arealu wystepowania populacji zwierzat, ograniczeniem ich 
liczebnosci, zanikaniem gatunków, w tym gatunków chronionych. Dodatkowo
przedmiotowy efekt odczuwalny bedzie dla mieszkanców, terenów polozonych 
najblizej planowanego przedsiewziecia. 

– zmiana pokrycia terenu z powierzchni biologicznie czynnej na 
powierzchnie o mniejszym albedo skutkuje wzrostem temperatury nad powierzchnia
obwodnicy, a tym samym przebudowa lokalnej termodynamicznej struktury przyziemnych 
warstw atmosfery. Dodatkowo zastosowanie ekranów akustycznych tworzy bariere dla 
przemieszczajacych sie nisko nad powierzchnia ziemi mas powietrza. Zmieni sie kierunek 
oraz predkosc wiatru w mikroskali (mikroklimat lokalnie mezoklimat).

– obwodnica bedzie oddzialywac w sposób 
staly i bezposredni na krajobraz. 

– oddzialywanie to wiaze sie z wykorzystaniem powierzchni 
biologicznie czynnej na etapie budowy bezposrednio pod obwodnice, jak równiez z 
wykorzystaniem dodatkowej powierzchni niezbednej podczas prac budowlanych. W 
pierwszym przypadku oddzialywanie bedzie miec charakter oddzialywania stalego oraz 
krótko- i srednioterminowego dla terenu, gdzie zostanie przywrócone pokrycie zielenia, 
niewykorzystanego bezposrednio pod jezdnie. Beda to glównie: pas po obu stronach 
obwodnicy, zbocza nasypów, powierzchnie rowów, obszary wewnatrz wezlów, ronda, itp. 
W przypadku powierzchni ziemi, zajetej jako zaplecze dla maszyn wykorzystywanych w 
czasie prowadzenia budowy, oddzialywanie bedzie miec charakter krótkoterminowy i 
bedzie wymagalo uzyskania pozwolenia na czasowa zmiane uzytkowania terenu.

–  podczas budowy obwodnicy zostana wykorzystane piasek,   ir, 
pospólka oraz woda.

– do glównych substancji emitowanych do powietrza 
naleza: dwutlenek azotu (bedacy substancja wskaznikowa okreslajaca zasieg 
oddzialywania emisji zanieczyszczen z dróg) oraz tlenek wegla, weglowodory alifatyczne 
i aromatyczne oraz pyl zawieszony. Szczególowy opis od          a na powietrze 
zarówno na etapie budowy (oddzialywanie krótkoterminowe), jak i eksploatacji drogi 
zamieszczono w rozdziale 5. W przypadku emisji ww. substancji oddzialywania beda
miec charakter bezposredni, wynikajacy z pogorszenia sie jakosci powietrza, posredni – w 
przypadku zanieczyszczenia gleb oraz wody posrednio przez emisje zanieczyszczen do 
powietrza. 

–  glównymi zanieczyszczeniami wprowadzonymi przez  
scieki opadowe z dróg sa: zawiesiny ogólne, weglowodory ropopochodne i chlorki, 
stosowane podczas zwalczania sliskosci zimowej. Oddzialywanie wymienionych rodzajów 
zanieczyszczen bedzie mialo zarówno charakter bezposredni, jak i posredni. 
Zanieczyszczone wody beda migrowac do gleb a posrednio negatywnie wplywac na 
rosliny, zwierzeta i ludzi. Emisja zanieczyszczen do wód spowodowana budowa oraz 
eksploatacja obwodnicy bedzie kumulowac sie z zanieczyszczeniem wód 

•

•

•

•

•

•

Efekt rozciecia:

Zmiana mikroklimatu

Zmiana krajobrazu i walorów widokowych

Powierzchnia ziemi

Surowce mineralne

Emisja zanieczyszczen powietrza

Emisja zanieczyszczen do wód

o

o

B) ODDZI AL YW ANI A, W YNI K AJACE Z W YK ORZYST ANI A ZASOBÓW SRODOWI SK A

C) ODDZI AL YW ANI A NA SRODOWI SK O, W YNI K AJACE Z EM I SJI
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powierzchniowych i podziemnych, wynikajacym z ich dotychczasowego uzytkowania. 
Potencjalne zagrozenia dla wód podziemnych i powierzchniowych moga wystapic w 
wypadku zdarzen o znamionach powaznej awarii. Skala i    ieg takiego typu 
oddzialywania bedzie zalezna od rodzaju zanieczyszczenia, uksztaltowania i 
zagospodarowania terenu, zdolnosci srodowiska do neutralizacji zanieczyszczen a takze 
od skutecznosci podjetych dzialan ratowniczych.

– w przypadku emisji halasu, którego zródlem jest obwodnica, wystepuje 
oddzialywanie bezposrednie, stale, skumulowane z emisja halasu pochodzaca z innych 
zródel (np. z innych obiektów liniowych zwiazanych z transportem – drogi,  biegnace w 
poblizu lub przecinane przez obwodnice). 

- emisja ta ma charakter oddzialywania posredniego, chwilowego – dla etapu 
prowadzenia prac budowlanych oraz stalego dla etapu eksploatacji obwodnicy.

– oddzialywanie to bedzie miec charakter chwilowy – wynikajacy 
z wytwarzania odpadów na etapie prowadzenia prac budowlanych, jak równiez staly –
bedacy wynikiem eksploatacji obwodnicy. Dodatkowo, w wypadku wywiezienia odpadów 
bez wlasciwego ich zabezpieczenia, ich oddzialywanie na srodowisko moze miec
charakter wtórny, jak równiez kumulowac sie z niekorzystnym oddzialywaniem innych 
odpadów lub zanieczyszczen. 

Skumulowane oddzialywania na srodowisko moga pojawic sie w wyniku lacznych 
skutków osobno realizowanych przedsiewziec w ciagu pewnego okresu czasu. 

W przypadku analizowanego przedsiewziecia oddzialywania skumulowane wiaza sie 
przede wszystkim ze zwiekszeniem oddzialywania halasu, poniewaz do istniejacych zródel 
(istniejace w sasiedztwie planowanej inwestycji ciagi                linia kolejowa) emisji 
dodana zostanie emisja z nowoprojektowanej trasy S7 oraz zwiekszony ruch pociagów po 
przebiegajacej w poblizu linii kolejowej, glównie w zwiazku z planowanym docelowo 
uruchomieniem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

W  szczególnosci w przypadku analizowanej Pólnocnej Obwodnicy Krakowa  moga  
wystapic  nastepujace  oddzialywania  skumulowane zwiazane z nakladaniem sie: 

W tym przypadku budujac model obliczeniowy brano równoczesnie pod uwage ruch 
pojazdów na projektowanej obwodnicy, w tym na projektowanych wezlach budowanych w 
ramach niniejszej inwestycji oraz dodatkowo ruch  na wezle Nowohuckim realizowanym 
w ramach odrebnego zadania – budowa drogi ekspresowej S7 i  ruch na fragmentach drogi 
S7 (odcinki dochodzace do wezla od strony poludniowej i pólnocnej o dlugosciach 
odpowiednio ok. 300 i 500 m).
W celu przedstawienia oddzialywania skumulowanego planowanej trasy komunikacyjnej z 
projektowana droga S7 wykonano dodatkowe obliczenia dla 6 punktów obliczeniowych 
zlokalizowanych na skraju najblizszej zabudowy mieszkaniowej podlegajacej ochronie 
przed halasem, jednoczesnie bedacych w zasiegu oddzialywania linii kolejowej i drogi S7. 
Jako tlo przyjeto, obliczone wartosci poziomu dzwieku Leq w godzinach dziennych i 
nocnych dla analizowanych horyzontów czasowych (lata 2015 i 2030), wynikajace z 
oddzialywania pólnocnej obwodnicy Krakowa oraz drogi S7.

•

•

•

•

Emisja halasu

Drgania

Wytwarzanie odpadów

5.5.2. Oddzialywania skumulowane 

oddzialywania  akustycznego w rejonie projektowanych wezlów, w tym w rejonie 
wlaczenia sie projektowanej  pólnocnej obwodnicy K rakowa w wezle Nowohuckim do 
planowanej  drogi ekspresowej S7
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Dla obliczen oddzialywan skumulowanych przyjeto prognozowana prognoze ruchu –
tabele 2.5.1/13 – 2.5.1/18 oraz 2.5.1./19.
W przypadku emisji komunikacyjnej z planowanej obwodnicy i drogi S7 obliczenia 

wykonano programem Program Traffic Noise 2008 (Biuro Studiów i Projektów Ekologicznych 
oraz Technik Informatycznych Soft-P).
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Wyniki obliczen przedstawiono w ponizszej tabeli:

szerokosc  
(hdd°mm'ss.s'')

dlugosc
(hdd°mm'ss.s'')

od 
projektowa

nej drogi

od linii 
kolejowej

od wezla S7

1. Punkt na skraju terenu 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej w ok. 
km 11+100 (storna 
pólnocna) os. Batowice

N:50º6’30.41” E:20º0’54.24” ok. 60 m ok. 160 m ok. 1300 m 58,9 53,6 60,6 55,3 59,0 53,8 60,7 55,5

2. Punkt na skraju terenu 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej w ok. 
km 11+400 (storna 
pólnocna) os. Batowice

N:50º6’36.33” E:20º1’6.56” ok. 320 m ok. 250 m ok. 1700 m 53,8 48,5 55,3 50,0 54,4 49,2 56,1 50,8

3. Punkt na skraju terenu 
wyznaczonego pod 
zabudowe 
mieszkaniowa w ok. 
km 11+600 w 
sasiedztwie linii 
kolejowej (storna 
pólnocna) 

N:50º6’32.17” E:20º1’18.83” ok. 320 m ok. 20 m ok. 14500 m 54,3 49,0 55,8 50,6 55,0 49,8 56,6 51,3

4. Punkt na skraju terenu 
zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej w ok. 
km 11+300 (storna 
poludniowa) –

N:50º6’8.79” E:20º0’56.38” ok. 680 m ok. 460 m ok. 1500 m 50,7 45,5 54,3 49,0 51,9 46,8 55,2 50,0

Tabela 5.5.2/1. Oddzialywania skumulowane halasu uwzgledniajace planowana inwestycje  oraz wezel Nowohucki wraz z f ragmentem drogi S7
L p. Wybrany punkt w 

sasiedztwie t rasy 
planowanej drogi w 

sasiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej

Wspólrzedne geograficzne Odleglosc od zródla halasu

Oddzialywanie akustyczne planowanej 
inwestycj i na skraju najblizszej 

zabudowy
[dB(A)]

Oddzialywanie akustyczne 
skumulowane planowanej 

inwestycj i  oraz wezla 
Nowohuckiego wraz z f ragmentem 

drogi S7*  (realizowanych w 
ramach odrebnego zadania)

[dB(A)]
2015 2030 2015 2030
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szerokosc  
(hdd°mm'ss.s'')

dlugosc
(hdd°mm'ss.s'')

od 
projektowa

nej drogi

od linii 
kolejowej

od wezla S7

ul. Ognistych Wici, os. 
Piastów

5. Punkt na skraju terenu 
zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej w ok. 
km 12+000 (storna 
poludniowa) – ul. 
Popielidów os. Piastów

N:50º6’6.78” E:20º1’16.87” ok. 450 m ok. 330 m ok. 900 m 50,5 45,3 54,8 49,5 51,8 46,7 56,7 51,6

6. Punkt na skraju terenu 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej w ok.
km 12+548 (storna 
poludniowa) – ul. Sz. 
Marycjusza os. 
Mistrzejowice Nowe

N:50º5’53.61” E:20º1’37.57” ok. 400 m ok. 240 m ok. 300 m 50,9 45,6 55,4 50,2 55,2 50,3 61,7 56,8

*podane wartosci halasu nie uwzgledniaja dzialan minimalizacyjnych realizowanych przy budowie drogi S7 (np. ekrany akustyczne). Po zastosowaniu ekranów akustycznych wzdluz S7 
potencjalnie oddzialywanie skumulowane powinno  zmniejszyc sie nawet do 5 dB.

L p. Wybrany punkt w 
sasiedztwie t rasy 

planowanej drogi w 
sasiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej

Wspólrzedne geograficzne Odleglosc od zródla halasu

Oddzialywanie akustyczne planowanej 
inwestycj i na skraju najblizszej 

zabudowy
[dB(A)]

Oddzialywanie akustyczne 
skumulowane planowanej 

inwestycj i  oraz wezla 
Nowohuckiego wraz z f ragmentem 

drogi S7*  (realizowanych w 
ramach odrebnego zadania)

[dB(A)]
2015 2030 2015 2030
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W tym przypadku budujac model obliczeniowy brano równoczesnie pod uwage ruch na 
projektowanej obwodnicy na wezle Nowohuckim oraz fragmencie drogi S7 (ok. 300 – 500 
m odcinki w kierunku poludniowym i pólnocnym od wezla). Dodatkowo wzieto pod 
uwage natezenie ruchu na linii kolejowej nr 8 Kraków Glówny Osobowy – Warszawa 
Zachodnia (odc. Kraków Batowice – Tunel), a takze planowanej w przyszlosci Szybkiej 
Kolei Aglomeracyjnej SKA.

Ruch taboru kolejowego (pociagi osobowe, w tym SKA oraz towarowe) odbywal sie 
bedzie po torach przebiegajacych najblizej w poblizu wschodniego fragmentu terenu 
inwestycji. Oddzialywanie tego zródla halasu, nie zwiazanego bezposrednio z planowana 
inwestycja, na srodowisko bedzie scisle zwiazane i uwarunkowane ze struktura i 
natezeniem ruchu skladów kolejowych.
Dla obliczen oddzialywan skumulowanych przyjeto prognozowana prognoze ruchu 
kolejowego – tabele 2.5.1/13 – 2.5.1/18 oraz 2.5.1./19.
Do opisu poszczególnych rodzajów emitowanych dzwieków przyjeto model przedstawiony 
w Instrukcji ITB nr 311/1991. Definiuje ona poziom moc  akustycznej taboru kolejowego 
w zaleznosci od rodzaju operacji na poziomie:

Przejazd pociagu tranzytowego po linii 
kolejowej

97 50

Równowazne poziomy mocy akustycznej zródel liniowych obliczono wg ponizszego 
wzoru:

]10
1

log[10 ,1,0

1
,

gdzie:

– równowazny poziom halasu dla zastepczego zródla dzwieku,

– poziom mocy akustycznej i-tego zdarzenia,

– czas usredniania,

– czas i-tego zdarzenia.

Czas usredniania dla pory dnia/nocy to T = 8/1 najbardziej niekorzystnych godzin dla 
danego okresu.

•

•

=
×∑=

♦

♦

♦

♦

oddzialywania  akustycznego w rejonie projektowanych wezlów, w tym w rejonie 
wlaczenia sie projektowanej  pólnocnej obwodnicy K rakowa w wezle Nowohuckim do 
planowanej  drogi ekspresowej S7 or az linii kolejowej .

Emisja halasu ze zródla liniowego kolejowego:

Tabela 5.5.2/2. Poziom mocy akustycznej taboru kolejowego  - wg Inst rukcj i ITB 311/1991

Operacja
Moc akustyczna

[dB]
Zakladana 

predkosc[km/h]
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WYZNACZENIE RÓWNOWAZNEGO POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ DLA ZASTEPCZYCH 

ZRÓDEL DZWIEKU

Dla liniowych (powierzchniowych) zródel halasu dokonano obliczen poziomu mocy 
akustycznej czastkowej zastepczego zródla punktowego zgodnie z formula:

gdzie:

LAweqi – równowazny poziom mocy akustycznej calego zródla 
liniowego/powierzchniowego

n- liczba zródel czastkowych lub odcinków liniowych.

Do obliczen przyjeto, ze:
- ruch kolejowy odbywac sie bedzie prze okres 16 godzin      dziennej oraz 8 godzin w 

porze nocnej,
- zastepcze zródla dzwieku sa oddalone od siebie nie wie        20 m,
- sredniej predkosci przemieszczania sie pojazdów szynowych podczas jazdy po terenie                     

v = 50 km/h.
poziom emitowanej mocy akustycznej i krotnosc wystepowania w normowanym czasie.

Ponizej w tabeli przedstawiono dokladne wyliczenia r poziomu mocy 
akustycznej z ruchu pojazdów szynowych.

Rok 2015 -
dzien

Przejazd 
pociagu 

2300 169,2

4,75 100,4

Rok 2015 - noc 1,75 93,1
Rok 2030 -
dzien

8 102,7

Rok 2030- noc 2,75 95,1

Dodatkowe obliczenia oddzialywan skumulowanych wykonano dla 6 punktów 
obliczeniowych zlokalizowanych na skraju najblizszej zabudowy mieszkaniowej podlegajacej 
ochronie przed halasem z uwzglednieniem projektowanej       S7 oraz linii kolejowej. Jako tlo 
przyjeto, obliczone wartosci poziomu dzwieku Leq w godzinach dziennych i nocnych, 
wynikajace z oddzialywania pólnocnej obwodnicy Krakowa oraz drogi S7.

Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego Program HPZ’2001 
Windows: Wersja: listopad'2007  Instrukcji ITB nr 338/2003 (autor ITB Zaklad Akustyki 
Warszawa).

                                                  
13 Poziom mocy akustycznej czastkowej zastepczego zródla punktowego LA w eq1 = LA w eq – 10 lgn, gdzie: LA w eq – ekwiwalentny poziom mocy 
akustycznej A calego zródla liniowego, zmierzony lub obliczony, n – liczba odcinków na które podzielono zródlo liniowe (podano w nawiasie) –
zalozono przecietna ilosc wagonów w pociagu = 5 szt., dlugosc zastepczego zródla liniowego = 20m

♦

♦

ównowaznego

Tabela 5.5.2/3. Prognoza emisj i halasu zwiazanego z ruchem piciagów kolejowego  (dane, zalozenia, obliczony 
równowazny poziom mocy akustycznej)

Okres
Rodzaj 
operacji 
ruchowej

Dystans [m]
Czas trwania 

emisj i [s]
I losc pociagów  

[poc./h]

LAweq* *  (dB)

dla zródla 
l iniowego13

Poziom 
usredniony, 
w tym dla 

pojedynczego 
zastepczego 

zródla 
punktowego

79,8

72,4

82,1

74,4
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szerokosc  
(hdd°mm'ss.s'')

dlugosc
(hdd°mm'ss.s'

')

od 
projektowanej 

drogi

od linii 
kolejowej

od wezla S7

1. Punkt na skraju terenu 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej w ok. km 
11+100 (storna pólnocna) 
os. Batowice

N:50º6’30.41” E:20º0’54.24
”

ok. 60 m ok. 160 m ok. 1300 m

59,0 53,8 60,7 55,5 59,0 53,8 60,8 55,5

2. Punkt na skraju terenu 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej w ok. km 
11+400 (storna pólnocna) 
os. Batowice

N:50º6’36.33” E:20º1’6.56” ok. 320 m ok. 250 m ok. 1700 m

54,4 49,2 56,1 50,8 54,4 49,3 56,2 50,9

3. Punkt na skraju terenu 
wyznaczonego pod 
zabudowe mieszkaniowa 
w ok. km 11+600 w 
sasiedztwie linii 
kolejowej (storna 
pólnocna) 

N:50º6’32.17” E:20º1’18.83
”

ok. 320 m ok. 20 m ok. 14500 m

55,0 49,8 56,6 51,3 55,0 49,8 56,7 51,3

4. Punkt na skraju terenu 
zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej w ok. km 
11+300 (storna 
poludniowa) –
ul. Ognistych Wici, os. 
Piastów

N:50º6’8.79” E:20º0’56.38
”

ok. 680 m ok. 460 m ok. 1500 m

51,9 46,8 55,2 50,0 51,9 46,8 55,3 50,0

Tabela 55..55..22//44. Oddzialywania skumulowane halasu uwzgledniajace planowana inwestycje  oraz wezel Nowohucki wraz z f ragmentem drogi S7 i ruch pociagów na pobliskiej l inii 
kolejowej

L p. Wybrany punkt w 
sasiedztwie t rasy 

planowanej drogi w 
sasiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej

Wspólrzedne geograficzne Odleglosc od zródla halasu

Oddzialywanie akustyczne 
planowanej inwestycji lacznie z S7 
bez uwzglednienia linii kolejowej -

na skraju najblizszej zabudowy

Oddzialywanie akustyczne 
skumulowane planowanej 

inwestycj i,  wezla Nowohuckiego 
wraz z f ragmentem drogi S7*  

(realizowanych w ramach 
odrebnego zadania) oraz linii 

kolejowej
2015 2030 2015 2030
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szerokosc  
(hdd°mm'ss.s'')

dlugosc
(hdd°mm'ss.s'

')

od 
projektowanej 

drogi

od linii 
kolejowej

od wezla S7

5. Punkt na skraju terenu 
zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej w ok. km 
12+000 (storna 
poludniowa) – ul. 
Popielidów os. Piastów

N:50º6’6.78” E:20º1’16.87
”

ok. 450 m ok. 330 m ok. 900 m

51,8 46,7 56,7 51,6 51,8 46,7 56,8 51,7

6. Punkt na skraju terenu 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej w ok. km 
12+548 (storna 
poludniowa) – ul. Sz. 
Marycjusza os. 
Mistrzejowice Nowe

N:50º5’53.61” E:20º1’37.57
”

ok. 400 m ok. 240 m ok. 300 m

55,2 50,3 61,7 56,8 55,2 50,3 61,7 56,8

*podane wartosci halasu nie uwzgledniaja dzialan minimalizacyjnych realizowanych przy budowie drogi S7 (np. ekrany akustyczne). Po zastosowaniu ekranów akustycznych wzdluz S7 
potencjalnie oddzialywanie skumulowane powinno  zmniejszyc sie nawet do 5 dB.

L p. Wybrany punkt w 
sasiedztwie t rasy 

planowanej drogi w 
sasiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej

Wspólrzedne geograficzne Odleglosc od zródla halasu

Oddzialywanie akustyczne 
planowanej inwestycji lacznie z S7 
bez uwzglednienia linii kolejowej -

na skraju najblizszej zabudowy

Oddzialywanie akustyczne 
skumulowane planowanej 

inwestycj i,  wezla Nowohuckiego 
wraz z f ragmentem drogi S7*  

(realizowanych w ramach 
odrebnego zadania) oraz linii 

kolejowej
2015 2030 2015 2030
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Ostatecznie analizy akustyczne doprowadzily do wniosku,  ze najwiekszy efekt 
skumulowanego oddzialywania halasu z analizowanych zródel  wystepuje w rejonie planowanej 
drogi S7 (wezel i trasa S7). Obliczone poziomy dzwieku na skraju najblizszej, najbardziej 
eksponowanej na halas zabudowy mieszkaniowej sa maksymalnie o 5 dB wyzsze od 
oddzialywania samej obwodnicy.

Wplyw linii kolejowej ze wzgledu na relatywnie niewiel ie natezenie ruchu pociagów 
(nawet dla stanu docelowego tj. po uruchomieniu SKA) oraz dominujacy udzial halasu 
samochodowego,  jest relatywnie niewielki nie powoduje istotnego wzrostu poziomu dzwieku w 
analizowanych punktach.  

emisji zanieczyszczen powietrza w rejonie projektowanych wezlów w tym w rejonie 
wlaczenia sie projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa w wezle Nowohuckim do 
planowanej drogi ekspresowej S7

Do zródel emisji zanieczyszczen bedzie nalezal ruch komunikacyjny odbywajacy sie po 
projektowanej obwodnicy w tym na wezlach budowanych w ramach niniejszej inwestycji jak i 
na wezle Nowohuckim realizowanym w ramach odrebnego zadania – budowa drogi ekspresowej 
S7 oraz ruch na istniejacych drogach. 

Z przeprowadzonych obliczen zanieczyszczen powietrza w rejonie planowanych wezlów 
wynika, ze emisja zanieczyszczen miesci sie w liniach        iczajacych drogi.  Równiez 
odnoszac sie do oddzialywania skumulowanego  w rejonie wezla Nowohuckiego realizowanego 
w ramach budowy S7 nie  wystapia przekroczenia  stezen normatywnych  poza liniami 
rozgraniczajacymi .

Brak   jest   innych   obiektów,   które   moga   wplywac   na   zwiekszenie   oddzialywania                             
w poszczególnych komponentach analizowanego przedsiewz  cia. 

•
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Emisja spalin
Zapylenie
Imisja zanieczyszczen

Halas
Wibracje
Emisja
Imisja

Zmiany struktury gruntu, skladu 
biologicznego i chemicznego
Utrata gleb i innych gruntów
Nasypy i wykopy

Zanieczyszczenia wód
Obnizenie poziomu
Zmiana stosunków wodnych
Przeciecie warstw 
wodonosnych
Zagrozenia dla ujec wody
Zagrozenia dla 
zinwentaryzowanych siedlisk 

Zmiany przestrzeni zyciowej i 
ekosystemów
Zagrozenie dla niektórych 
gatunków
Zmniejszenie bioróznorodnosci 

Strefy przewidziane do dalszego 
rozpoznania sondazowego
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Poszczególne  elementy  srodowiska  przyrodniczego  sa  ze  soba  powiazane,  tworza  
integralna  calosc. Dlatego  tez  negatywny  wplyw  na  jeden  z  czynników  moze  przejawiac  
sie  pogorszeniem  stanu  calego ekosystemu. 

Przy okreslaniu negatywnych oddzialywan istotne jest uwzglednienie wzajemnych 
powiazan poszczególnych elementów srodowiska oraz oddzialywan posrednich wynikajacych z 
tych powiazan.

Z  punktu  widzenia  zdrowia  ludzi  najwazniejsze  sa  oddzialywania  na  powietrze  
atmosferyczne  i  klimat akustyczny.  Stan  zachowania  siedlisk  ma  w  tym  aspekcie  charakter  
posredni.

i oddzialywania bezposrednie

POWIETRZE I KLIMAT: Spaliny i pyly samochodowe zanieczyszczaja powierzchnie ziemi, gleby i wody 
powierzchniowe.
Zanieczyszczanie powietrza wplywaja na flore i faune oraz na ludzi.
Na mikroklimat wplywa zajec ie terenu i zmiany pokrycia powierzchni ziemi, 

KLIMAT AKUSTYCZNY: Halas i wibrac je wplywaja na czlowieka i swiat zwierzecy. Urzadzenia ochrony przed 
halasem wplywaja na krajobraz i na walory estetyczne drogi. Halas ma wplyw na 
zagospodarowanie przestrzenne.

POWIERZCHNIA ZIEMI 
LACZNIE Z GLEBA:

Zmienia s ie pokrycie powierzchni terenu i zmienia sie mikroklimat.
Pogarszaja sie wlasnosci retencyjne i filtracyjne gruntu, wplywa to na wody gruntowe i 
ujecia wody. 
Zanieczyszczenie gleby wplywaja na zanieczyszczenia wód gruntowych oraz wtórne 
zanieczyszczenia powietrza (dzialanie wiatru), 
Zmiany struktury gleby oraz jej skladu chemicznego i bio logicznego wplywaja na flore i 
faune, na zachowanie zasobów lesnych. 
Zmiany pokrycia powierzchni ziemi, przemieszczanie mas ziemnych, skarpy duzych
wykopów i nasypów wplywaja na krajobraz.

WODY POWIERZCHNIOWE 
I PODZIEMNE:

Zmiany poziomu wód gruntowych (wykopy, nasypy, odwodnienia) wplywaja na 
wilgotnosc gleby, to wplywa na   zinwentaryzowane s ied  iska w tym  na flore i faune tam 
wystepujaca.
Poziom wód gruntowych i stosunki wodne wplywaja na zb iorowiska roslinne.
Na wody gruntowe wplywaja zmiany powierzchni ziemi, je  pokryc ia i wlasnosci 
filtracyjnych gruntu.
Zmiany poziomu wód gruntowych oraz przeksztalcenia rze  i potoków wplywaja na  
zinwentaryzowane sied liska w tym na flore i faune tam wystepujaca.
Zanieczyszczenie wód w sasiedztwie ujec wody ma wplyw    zdrowie ludzi, a przez 
infiltrac je i systemy melioracyjne wplywa na jakosc upraw rolnych. 

SIEDLISKA, FLORA I
FAUNA:

Na sied liska, faune i flore wplywaja: stan czystosci powietrza, halas i drgania, mikrokli-
mat, zmiana stosunków wodnych, zanieczyszczenie gleby                erzchni ziemi.

Na faune i flore maja wplyw fragmentac ja s iedlisk zwiazana z budowa drogi, zmiany po-
wierzchni zyc iowej, zmiany krajobrazu.

Stan flory i fauny ma wplyw na zdrowie czlowieka przez  jakosc powietrza 
(zanieczyszczenia, halas i drgania, mikroklimat), rekreacje (zb ieranie grzybów, 
wedkarstwo w wodach, spacery, itp.).

Stan flory ma wplyw na krajobraz.
STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE Prowadzenie badan rozpoznania sondazowego spowoduje naruszenie pokrycia 

powierzchni terenu oraz zniszczenie gleby

5.5.3. Wzaj emne oddzialywanie miedzy elementami  sr odowiska

Tabela. 5.5.3/1. Elementy srodowiska i wzajemne powiazania pomiedzy potencjalnymi oddzialywaniami w 
                            odniesieniu do innych elementów srodowiska
Elementy srodowiska

Wzajemne powiazania oddzialywan i oddzialywania posrednie

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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              Zródlo: Opracowanie wlasne

Skala oddzialywan:

Przyjeto nastepujace wartosci  wag:
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Przedstawione w rozdzialach 5.1 etap realizacji i 5.2      eksploatacji projektowanej 
pólnocnej obwodnicy Krakowa zwiazki przyczynowo-skutkowe oraz wynikajace z nich 
oddzialywania dlugookresowe i skumulowane na poszczególne komponenty srodowiska 
wskazuja, ze na przebieg trasy wg wariantu I nie bedzie wplywal w sposób istotny na stan 
srodowiska przyrodniczego. Wariant III bylby korzystniejszy z punktu widzenia oddzialywania 
na warunki zycia i zdrowia ludzi (rozdz. 5.2.1), ale przewiduje sie mozliwosc niekorzystnego 
wplywu na wszystkie (z wyjatkiem jakosci powietrza) elementy srodowiska, w tym na walory 
krajobrazowe analizowanego obszaru. 

W celu uzasadnienia wyboru przeprowadzono analize wielokryterialna rozpatrywanych 
wariantów pod wzgledem ich oddzialywania na najistotniejsze elementy srodowiska (tab. 6/1).

Warunki i zycie 
ludzi            

2,0 3 6,0 4 8,0

Bezpieczenstwo 
ruchu

2,0 5
10,0

5
10,0

Faune 1,0 3 3,0 2 2,0
Flore 1,0 3 3,0 2 2,0
Obszar 
chronionego 
krajobrazu

1,5 3 4,5 2 3,0

Powietrze 1,0 2 2,0 3 3,0
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

5 – oddzialywania bardzo korzystne,
4 – oddzialywania korzystne,
3 – nie przewiduje sie istotnych oddzialywan
2 – oddzialywania niekorzystne slabe,
1 – oddzialywania niekorzystne wyrazne.

1,0  –  element srodowiska niewymagajacy zastosowania wagi;
1,5  –  element srodowiska szczególnie wrazliwy;
2,0 – uznane za najwazniejsze oddzialywania na bezpieczenstwo ruchu oraz warunki i zycie 

ludzi (z uwzglednieniem oddzialywan akustycznych - halas).

6. UZASADNI ENI E WYBRANEGO PRZEZ 
WNIOSKODAWCE WARI ANTU

Tabela 6/1. Ocena poszczególnych elementów srodowiska dla kazdego z analizowanych war iantów
Wplyw 
poszczególnych 
war iantów na:

Waga                
kryterium

Wariant I Wariant I I I

Ocena Waga 
kryterium 

x ocena

Ocena Waga 
kryterium 

x ocena

L aczna ocena 
wartosci

12,5 3,24 2,76
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Laczna ocene wartosci otrzymano z przemnozenia przypisanej kazdemu analizowanemu 
wariantowi oceny oddzialywania na poszczególne elementy srodowiska przez wage kryterium, 
nastepnie zsumowano i podzielono przez sume wag. Za najistotniejsze uwarunkowania 
srodowiskowe uznano bezpieczenstwo ruchu, przewidywane oddzialywania poprowadzenia 
drogi przez tereny zurbanizowane, ruchy masowe, uzytkowe poziomy wodonosne, stanowiace 
zródlo zaopatrzenia w wode gminy Zielonki oraz obszary parków krajobrazowych.

Z przeprowadzonej analizy wielokryterialnej wynika, ze podjecie inwestycji wg wariantu I 
bedzie korzystniejsze pod wzgledem warunków srodowiskowych, gdyz laczna ocena wartosci 
jest wyzsza i nie sugeruje mozliwosci wystapienia negatywnych oddzialywan.

Na etapie tym nalezy uwzglednic nastepujace zalecenia:
- uwzglednic szczególowe zalecenia zamieszczone w projektach,
- maksymalnie ograniczyc do niezbednego minimum powierzchnie pokrywy glebowo-

roslinnej (darni) podlegajacej zebraniu z powierzchni gruntu,
- uzytkowac sprzet budowlany w pelni sprawny nie powodujacy skazenia gleb 

w otoczeniu budowanej drogi,
- przywrócic do wlasciwego stanu powierzchnie ziemi.

Zagrozenia zwiazane z degradacja i zanieczyszczeniem gleb powinny byc 
zminimalizowane poprzez wpisanie rozwiazan i sposobów  ostepowania do Specyfikacji 
technicznej kontraktu na wykonanie przy budowie drogi w dziale „Ochrona srodowiska" oraz 
opracowanie projektu organizacji robót. Projekt budowlany powinien przewidziec nastepujace 
rozwiazania:
- wszystkie drogi techniczne prowadzic powinno sie wzdluz wycietego pasa drogowego 

minimalizujac obszar zajety pod budowe,
- w przypadku przebiegu dróg technicznych przez grunty o dobrej przepuszczalnosci utworów 

powierzchniowych, zaprojektowac czasowe warstwy ochronne izolujace skutki eksploatacji 
drogi technicznej od srodowiska gruntowego,

- zaplecza budowy wyposazyc w urzadzenia sanitarne dla pracowników, a w miejscach 
skladowania odpadów budowlanych itp. dokonac uszczelnienia podloza.

Budowa pólnocnej obwodnicy Krakowa spowoduje powstanie glównie odpadów                          
z remontów i przebudowy dróg. W wiekszosci nie naleza     do odpadów niebezpiecznych, 
powinny byc jednak sukcesywne usuwanie z terenu budowy. Odpady te moga byc wykorzystane 
na terenie budowy lub przekazane do wykorzystania np. w celach przemyslowych. 

Na etapie tym nalezy uwzglednic nastepujace zalecenia:
- sukcesywnie usuwac z terenu budowy wszelkiego typu odpady powstale w trakcie budowy 

tj.: odpady betonu i gruz betonowy powstaly z rozbiórek i remontów dróg,
niezawierajacy substancji niebezpiecznych nadmiar gleby i ziemi (w tym kamienie), urobek 
powstaly z poglebiania podstawy drogi oraz zbedne kruszywo; zgodnie z zalacznikiem do 
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 

7. OPIS PRZEWI DYWANYCH DZIALAN M AJACYCH NA 
CELU ZAPOBIEGANI E, OGRANI CZANIE LUB 
M INIM ALIZACJE NEGATYWNYCH  ODDZI ALYWAN

7.1. Etap real izacj i

7.1.1. Powier zchnia terenu (r zezba, gleby)

7.1.2. Gospodar ka odpadami

-
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(Dz. U. Nr 75, poz. 527) odpady takie mozna przekazywac osobom fizycznym do 
wykorzystania. 
odpady mieszanki mineralno-bitumicznej powinno sie przewozic do wytwórni i ponownie 
wykorzystac,
skladowac odpady na wyznaczonym miejscu, poza terenem            m, dolinami 
lokalnych cieków wodnych (zgodnie z wymogami w tym zakresie),
odpady niebezpieczne powstale w zwiazku z wyburzaniem budynków pokrytych plytami 
azbestowo – cementowymi (eternit), beda odpowiednio zabezpieczone   bezposrednio 
usuniete z terenu inwestycji przez odpowiednio wykwalifikowana firme posiadajaca 
stosowne zezwolenia. 

Prace budowlane, a szczególnie roboty ziemne, nalezy wykonac w szybkim tempie, aby 
skrócic czas najniekorzystniejszych oddzialywan. W trakcie realizacji planowanego 
przedsiewziecia powinny byc przestrzegane, podane w po         rozdziale, zalecenia 
chroniace grunt, a wiec takze minimalizujace infiltracje zanieczyszczen do wód podziemnych.

Zalozenia projektowe przewiduja, ze prace podczas drazenia tuneli beda realizowane 
wedlug technologii NATM (nowa metoda austriacka) lub metoda odkrywkowa. Zaproponowana 
metoda górnicza (NATM) polega na wzmocnieniu i uszczelnieniu podloza, co zabezpiecza 
drazony tunel przed naplywem wód gruntowych oraz eliminuje zmiany w dotychczasowych 
stosunkach gruntowo-wodnych (obnizenie zwierciadla wód podziemnych). W przypadku 
realizacji tuneli metoda odkrywkowa prace beda prowadzone w obudowie z betonowych scian 
szczelinowych. Tunele wykonywane metoda odkrywkowa pod rzekami lub potokami beda 
realizowane etapowo, najpierw do polowy cieku, przy utrzymaniu przeplywu wody w drugiej 
czesci  koryta. Po wykonaniu pierwszego segmentu nastepuje przelozenie koryta cieku nad 
wykonana juz czesc tunelu. Nastepnie realizowany jest       segment konstrukcji. Po 
zakonczeniu robót koryto rzeki lub potoku zostanie przywrócone do stanu poprzedniego. 
Wykonanie tunelu przy zastosowaniu metody odkrywkowej powoduje wprawdzie lokalne i 
okresowe zaklócenia przeplywu wody ale bez zaburzania  ilansu wody w cieku. Planowane 
nowoczesne technologie budowy tuneli z reguly nie powo     zaklócenia warunków gruntowo-
wodnych, a takze istotnych zmian przeplywu wody w ciekach.   zwiazku z tym uznano, ze 
przewidywane technologie budowy tuneli zadowalajaco zminimalizuja mozliwosc zmian w 
zasilaniu eksploatowanych i rezerwowych otworów studziennych, stanowiacych zródlo 
zaopatrzenia w wode czesci mieszkanców gminy Zielonki ani nie spowoduja zmniejszenia 
przeplywu wody w ciekach przeplywajacych pod projektowana droga.

Wybór lokalizacji baz zaplecza budowy i punktów sanitarnych, dla ekip budowlanych 
powinien uwzgledniac uwarunkowania hydrogeologiczne oraz mozliwosc oddzialywania na 
aktualnie eksploatowane i potencjalne ujecia wód podziemnych. Do najbardziej zagrozonych 
zaliczono tereny przy trasie wariantu III przebiegu pólnocnej obwodnicy Krakowa:

strefe ochrony posredniej rezerwowego ujecia wody w Dolinie Pradnika,
uskok tektoniczny, wzdluz którego plynie potok Bibiczanka.

Obszary wymagajace zastosowania dzialan minimalizujacych mozliwosc wystapienia 
niekorzystnych oddzialywan podano w rozdz. 5.1.5.

Odpady, a zwlaszcza niebezpieczne, nalezy skladowac w odpowiednio przygotowanych i 
zabezpieczonych miejscach poza obszarami wymienionymi       nio oraz mozliwie szybko 
wywozic na wyznaczone skladowisko.

W celu zminimalizowania oddzialywan na jakosc wód powierzchniowych wody z 
odpompowywania wykopów a takze splywy powierzchniowe z odslonietych podczas prac 
ziemnych gruntów, powinny byc pozbawione latwoopadalnej zawiesiny. Ograniczy to metnosc 

-

-

-

7.1.3.   Wody podziemne i  powierzchniowe

−
−
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wody i w konsekwencji zamulenie koryt rzek w rejonie wykonywanych prac budowlanych oraz 
zmniejszy  przedostawanie sie do wód powierzchniowych zanieczyszczen, zaadsorbowanych na 
czastkach zawiesiny.

Podczas prowadzenia robót ziemnych zwiazanych z budowa przepraw mostowych nalezy 
ograniczyc do niezbednego minimum ingerencje w doliny   koryta rzek oraz mniejszych cieków, 
przyjmujac zasade oszczednego zajecia terenu. W dolinach cieków nalezy zachowac 
dotychczasowe powiazania przyrodnicze i roslinnosc legowa umozliwiajace tym rejonom dalsze 
pelnienie funkcji lokalnych korytarzy ekologicznych.

Wplyw przedsiewziecia na powietrze w czasie realizacji mozna ograniczyc przez 
zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót, a w szczególnosci przez:
- systematyczne sprzatanie placu budowy,
- zraszanie woda placu budowy (zaleznie od potrzeb),
- przechowywanie cementu w hermetycznych zbiornikach (jesli beton bedzie wytwarzany na 

miejscu),
- ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i samochodów budowy 

na biegu jalowym,
- uwazne ladowanie materialów sypkich na samochody (nie sypanie na nadkola i inne czesci 

pojazdu),
- przykrywanie plandekami skrzyn ladunkowych samochodów      portujacych materialy 

sypkie (dotyczy tez ziemi z wykopów),
- ograniczenie predkosci jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy.

Podczas wykonywania prac budowlanych na obszarach sasiadujacych z terenem budowy 
drogi, moga wystapic lokalne przekroczenia dopuszczalnych poziomów dzwieku.

Glównymi zródlami halasu beda samochody ciezarowe transportujace ziemie i inne 
materialy w rejonie budowy. Halas bedzie zalezal od tempa prowadzenia prac budowlanych 
(wieksze tempo to wiekszy halas, lecz krótsze jego oddzialywanie). 

Zaleca sie, aby na terenach zabudowy mieszkaniowej lub w ich poblizu, roboty budowlane 
wykonywane byly jedynie w porze dziennej w zwiazku z ich niekorzystnym oddzialywaniem na 
zycie okolicznych mieszkanców (tj. halas, drgania, wibracje). 

Ponadto nalezy zachowac minimum 150 m odleglosci zabudowan mieszkalnych od granic 
powstajacych baz transportowych obslugujacych budowe trasy i innych obiektów typu: 
sortownie kruszywa lub poligonowe wytwórnie mas bitumicznych. 

W obiektach w sasiedztwie, których beda stosowane walce  ibracyjne uprzednio powinny 
byc wykonane inwentaryzacje uszkodzen ilustrowane zdjeciami. Bedzie to tzw. tlo, punkt 
odniesienia w przypadku dochodzenia roszczen. W przypadku skarg mieszkanców na 
uciazliwosc drgan mechanicznych konieczne moga byc konkretne pomiary tych drgan, a 
nastepnie ocena ich uciazliwosci. W przypadku przekroczenia progu komfortu mozna rozciagnac 
w czasie prace wywolujace nadmierne drgania i zejsc ponizej tego progu.

Nalezy ograniczyc do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewów, a nie wymagajace  
usuniecia drzewa prawidlowo zabezpieczyc drzewa poprzez:

- oszalowanie pni drzew deskami lub oblozenie matami ze slomy,
- podwiazanie koron drzew narazonych na uszkodzenia galezi,

7.1.4.   Zanieczyszczenie powiet r za

7.1.5.   K limat akustyczny

7.1.6.   Roslinnosc i  zwier zeta
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- nie skladowanie gleby i materialów budowlanych w obrebie rzutu koron drzew,
- ograniczenie poruszania sie, parkowania ciezkich maszyn budowlanych pod koronami 
  i w zasiegu systemów korzeniowych drzew.

Rekompensata za usuniete drzewa i krzewy powinno byc d            istniejacego drzewostanu 
oraz posadzenie krzewów w otoczeniu drogi lub, po odpowiednich uzgodnieniach, zalesienie 
innych terenów w powiecie krakowskim.

W rejonach, gdzie stwierdzono wystepowanie objetych oc   na prawna roslin i zwierzat 
nie nalezy lokalizowac baz zaplecza i dróg obslugujacych roboty budowlane. W przypadku 
realizacji obwodnicy wedlug wariantu III, nalezy przed rozpoczeciem prac ziemnych przesadzic 
(pod nadzorem botanika) kepy centurii pospolitej ( ) na  ekstensywnie 
uzytkowana lake lub pastwisko. Wymaga to (zgodnie z art. 56 Ustawy ) 
uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

W celu zminimalizowania mozliwosci uwiezienia i zabicia zwierzat nalezy przyslaniac 
glebokie wykopy i studzienki. Ponadto nalezy zapewnic        przyrodnika podczas 
prowadzenia prac ziemnych, polegajacy na sprawdzaniu w    ów i przenoszeniu napotkanych 
plazów i innych zwierzat do odpowiedniego dla danego gatunku siedliska.

Zaleca sie wykonanie poczatkowych robót ziemnych, w ty  wyciecie drzew, usuniecie 
roslinnosci i humusu w okresie póznego lata i jesieni. Najkorzystniejszym (optymalnym) 
okresem przeprowadzania prac przygotowujacym teren od robót budowlanych bylaby pora 
kalendarzowej jesieni. Przewiduje sie jednak mozliwosc przystapienia do prac  udowlanych w 
innych terminach niz optymalny po decyzji biologa uzaleznionej od warunków atmosferycznych 
panujacych w danym okresie.

Najistotniejszym dzialaniem ograniczajacym wplyw budowy pólnocnej obwodnicy 
Krakowa na awifaune bedzie wycinka drzew i krzewów oraz usuwanie roslinnosci zielnej po 
okresie legowym ptaków i opieki nad piskletami. Ponadto zaleca sie posadzenie na omawianym 
terenie rodzimych „kolczastych” krzewów, na których najchetniej zakladaja gniazda pokrzewki  
oraz gasiorek. Utracone miejsca legowe powinny zostac      pione przez odpowiednio 
rozmieszczone budki dla ptaków.

Natomiast obecnosc jedynego gatunku nietoperza (nocka rudego), stwierdzonego na trasie 
przebiegu obydwu wariantów nie wymaga podjecia dzialan minimalizujacych. Jest to gatunek 
wystepujacy w Polsce pospolicie, zerujacy nad wodami plynacymi i stojacymi, który nie unika 
terenów zurbanizowanych i oswietlonych.

Zrealizowanie wyzej wymienionych dzialan spowoduje, ze projektowana inwestycja nie 
bedzie miec istotnego wplywu na srodowisko przyrodnicze. 

Z przeprowadzonej oceny walorów krajobrazowych i przyrodniczych wynika, ze obydwa 
rozpatrywane warianty obwodnicy zostana poprowadzone przez tereny o przecietnej wartosci 
ekologicznej, estetycznej i kulturowej, a zatem o nieduzej wrazliwosci na wizualne zmiany 
krajobrazu. Niekorzystne oddzialywania pólnocnej obwod     Krakowa moga byc zlagodzone 
przez posadzenie przy poboczach drogi i w jej otoczeniu wielopietrowej zieleni, a takze przez 
odpowiednie dobranie i wkomponowanie w krajobraz wiaduktów, mostów oraz ekranów 
akustycznych. Dotyczy to szczególnie terenów znajdujacych sie w obrebie parków 
krajobrazowych lub z nimi sasiadujacych oraz dolin rzek i potoków. Doliny cieków (fot. 1 – 31) 
nie powinny zostac istotnie przeksztalcone oraz pozbawione pasów roslinnosci legowej. 
Poprawa estetyki otoczenia drogi, wazna równiez z punktu widzenia kierowców moze byc 
osiagnieta przez odpowiednie rozmieszczenie zieleni (w tym w pasie rozdzielajacym jezdnie o 
przeciwnych kierunkach ruchu) a takze przez wprowadzenie zieleni maskujacej ekrany 
akustyczne.

7.1.7. K raj obraz
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Podczas budowy obwodnicy zlagodzenie niekorzystnych efektów wizualnych mozna 
uzyskac dzieki ograniczeniu do niezbednego minimum tzw. frontu robót ziemnych oraz nie 
lokalizowaniu baz zaplecza budowy w miejscach eksponowanych widokowo.

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z budowa pólnocnej obwodnicy niezbedne jest 
powtórzenie badan powierzchniowych, a przede wszystkim nalezy uzyskac pozwolenie 
konserwatorskie na realizacje inwestycji.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewnic staly nadzór archeologiczny, a w
przypadku ich odkrycia niezbedne bedzie przeprowadzenie badan ratowniczych. 

W przypadku podjecia prac ziemnych i budowlanych zagrazajacym zinwentaryzowanym 
obiektom zabytkowym na trasie pólnocnej obwodnicy Krakowa, nalezy je odpowiednio 
zabezpieczyc i przeniesc najlepiej poza pas zajetosci inwestycji.

Na etapie eksploatacji nalezy zapewnic:
nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem odwodnienia nawierzchni drogi (studzienki, 
kolektory, przepusty),
konserwacje rowów odwadniajacych i ograniczanie zuzycia soli w zwalczaniu zimowej 
sliskosci jezdni,
utrzymania czystosci wzdluz trasy i szybkie usuwanie odpadów.
Podczas eksploatacji, w celu zminimalizowania potencjalnych, niekorzystnych wplywów 

zwiazanych z oddzialywaniem zanieczyszczen komunikacyjnych        umocnic skarpy 
powstale w wyniku budowy trasy na odcinkach przechodzacych w wykopie lub nasypie. Po 
odpowiednim zageszczeniu i umocnieniu gruntu, poprzez             i obsianie trawa, nalezy 
wszedzie gdzie jest to mozliwe wprowadzic nasadzenia zieleni sredniowysokiej zwartej.

Z przeprowadzonej analizy oddzialywan wynika, ze normalna eksploatacja pólnocnej 
obwodnicy Krakowa nie bedzie stanowila zagrozenia dla       wód podziemnych. Negatywne 
oddzialywania moga jednak wystapic w sytuacjach awaryjnych. W przypadku poprowadzenia 
obwodnicy trasa wariantu III moze wystapic splyw zanieczyszczen do uzytkowych poziomów 
wodonosnych. Zalecono, aby w tych rejonach wykonac szczelna kanalizacje deszczowa, a scieki 
opadowe z jezdni oczyszczac w osadnikach sprzezonych z separatorami substancji 
ropopochodnych. Rozwiazania te beda stanowily zadowalajace zabezpieczenie przed 
zanieczyszczeniami awaryjnymi, powstajacymi podczas wypadków drogowych oraz przed 
skutkami powaznych awarii mogacych wystapic podczas transportu substancji niebezpiecznych.

Najistotniejszym dzialaniem minimalizujacym oddzialywanie zanieczyszczen, 
wprowadzanych razem ze splywami opadowymi, bedzie podczyszczenie scieków w 
urzadzeniach dobranych odpowiednio do prognozowanych zagrozen. 

W sasiedztwie wszystkich odbiorników oczyszczonych scieków opadowych z pólnocnej 
obwodnicy Krakowa koncepcja odwodnienia przewiduje wykonanie poszerzonych rowów lub 
zbiorników opózniajacych odplyw wód deszczowych (tab. 2.4/1). Sposród cieków, które beda 
odbiornikami oczyszczonych splywów opadowych z planowanej obwodnicy najwieksze 

7.1.8. Zabytki chr onione

7.2. Etap eksploatacj i

7.2.1. Powier zchnia terenu (r zezba, gleby)

7.2.2. Wody podziemne

7.2.3.   Wody powier zchniowe

§

§
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zagrozenie powodziowe stanowi Sudol Dominikanski (pot. Rozrywka). Przewidywane w rejonie 
kolizji obwodnicy Krakowa z tym potokiem rozwiazanie - poprowadzenie drogi na szczelnym i 
zabezpieczonym nasypie, stanowiacym poludniowe obwalowanie terenu rezerwowanego pod 
suchy zbiornik „Wegrze” powinno zmniejszyc zagrozenie            dzielnicy Krakowa 
Pradnik Czerwony. W zwiazku z tym nie przewiduje sie,      eksploatacja obwodnicy byla 
przyczyna naglych wezbran wody w rzekach i potokach plynacych do Krakowa oraz stanowila 
wzrost zagrozenia powodziowego w obrebie miasta. Proponowany sposób odwodnienia jezdni 
oraz metody podczyszczania splywów opadowych podano w rozdz. 2.4. 

Dalsze zalecenia, lagodzace niekorzystny wplyw eksploatacji obwodnicy, dostosowane do 
podatnosci (wrazliwosci) poszczególnych potoków i rzek na zanieczyszczenie omówiono w 
rozdz. 5.2.6. 

Waznym dzialaniem ograniczajacym niekorzystne oddzialywania dróg obciazonych duzym 
ruchem samochodów jest utrzymanie jezdni i ich otoczenia w czystosci. Podczas eksploatacji 
obwodnicy obnizenie ladunku wprowadzanych zanieczyszczen mozna uzyskac wykonujac:

czeste czyszczenie i okresowe zmywanie jezdni oraz wywozenie sniegu, w celu 
ograniczenia kumulowania sie zanieczyszczen komunikacyjnych; obnizy to 
wysokie stezenia zanieczyszczen tzw. pierwszej fali splywów deszczowych i 
roztopowych,
systematyczne czyszczenie i konserwacje kanalizacji opadowej, rowów i urzadzen 
oczyszczajacych,
wlasciwe stosowanie srodków chemicznych w zimowym utrzymaniu dróg.

Ogólnie sposoby obnizenia halasu mozna podzielic na dw   kategorie: 
zmniejszenie halasu samego zródla;
ograniczenie propagacji halasu do srodowiska.

Wsród czynników majacych wplyw na generowanie halasu,      fizycznymi wlasnosciami 
nawierzchni, nalezy wymienic alezy on m.in. od:

utrzymywania sie wody lub sniegu na powierzchni jezdni,
zanieczyszczenie nawierzchni (zasklepienie porów),
zwiekszenie plynnosci strumienia pojazdów.

Z uwagi na prognozowane, lokalnie znaczace przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
dzwieku (glównie w godzinach nocnych) wzdluz nowobudowanej drogi na terenach 
podlegajacych ochronie przed halasem, proponuje sie zaprojektowanie szeregu  ekranów 
akustycznych. Powinny to byc ekrany dzwiekochlonne lub pochlaniajaco – rozpraszajace 
(odbijajace), np. typu „zielona scian” lub równowazne   wysokosci od 4 m - glównie na 
mostach, nasypach,  do 6 m – na pozostalym obszarze (wysokosc liczona od korony obw  nicy 
do szczytu ekranu zlokalizowanego w poboczu drogi). Lokalizacja ekranów w przekroju 
poprzecznym powinna zostac przyjeta zgodnie z warunkami bezpieczenstwa i stosownymi 
przepisami. Nalezy je zlokalizowac w poboczu gruntowym oraz na przeciwskarpie w odleglosci 
ok. 2-3 m od krawedzi jezdni, gdzie skutecznosc ekranowania jest najwieksza. 

Kolorystyka i ksztalt ekranów np. typu „zielona sciana” uwzgledniac beda walory 
krajobrazowe srodowiska i wkomponowywac sie w okoliczny krajobraz. 

Wszystkie zaproponowane srodki ochronne przed halasem (ekrany, cicha nawierzchnia) 
zostaly okreslone dla prognozy ruchu na stan docelowy tj.     2030 z uwzglednieniem terenów 
planowanej zabudowy podlegajacej ochronie przed halasem. O koniecznosci wybudowania 
dodatkowych ekranów powinien zadecydowac monitoring halasu, który pozwoli  na ocene 

•

•

•

•
•

•
•
•

7.2.4. K limat akustyczny

7.2.4.1. Proponowane sposoby obnizenia halasu komunikacyjnego w pr zypadku analizowanej  dr ogi 
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skutecznosci zaproponowanych zabezpieczen akustycznych oraz zweryfikuje obliczone zasiegi 
stref oddzialywania halasu komunikacyjnego. 

Funkcje przeciwhalasowe pelnic beda równiez zaproponowane w koncepcji tunele 
drogowe.

Lokalizacje ekranów akustycznych przedstawiono na zalaczonych do niniejszego 
pracowania mapach - „Rysunki do raportu o oddzialywaniu na srodowisko przedsiewziecia 
polegajacego na budowie pólnocnej obwodnicy Krakowa”.

Zaproponowano cicha nawierzchnie oraz ekrany akustyczne po prawej i lewej stronie 
planowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu wskazywanego do realizacji  na prawie 
calej jej dlugosci (z wylaczeniem odcinków gdzie planowane sa tunele).

Zestawienie proponowanych ekranów akustycznych – wariant I 
pólnocnej obwodnicy Krakowa

Lp. Strona lewa planowanej 
obwodnicy

Strona prawa planowanej 
obwodnicy

1 Ok. km 0+730 – 2+100 Ok. km 1+750 – 2+100
2. Ok. km 3+190 – 3+300 Ok. km 3+190 – 3+383
3. Ok. km 3+350 – 3+800 Ok. km 3+400 – 3+800
4. Ok. km 4+650 – 4+990 -
5. Ok. km 5+980 – 6+400 -
6. Ok. km 6+440 – 7+250 Ok. km 6+700 – 7+250
7. Ok. km 8+100 – 8+400 Ok. km 7+600 – 8+440
8. Ok. km 8+480 – 8+930

Ok. km 8+480 – 9+4809. Ok. km 9+400 – 9+500
10. Ok. km 10+300 – 10+450 Ok. km 10+300 – 10+450
11. Ok. km 10+730 – 11+000 -
12 Ok. km 11+020 -11+700 Ok. km 11+650 – 12+250

Wskazana powyzej lokalizacja proponowanych ekranów aku      ych jest jedynie 
orientacyjna. Zastrzega sie, ze moze ona ulec zmianie    etapie przygotowywania projektu 
budowlanego.

Dodatkowo na trasie przebiegu pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu I 
zaprojektowano tunele, które stanowia najbardziej skuteczna ochrone terenów najbardziej 
narazonych na ponadnormatywny halas emitowany z planowanej drogi, tj: 

km 2+100 na przekroczeniu zabytkowej Baterii B-3 i ul. Jurajskiej o dlugosci ok. 
1000,65 m, 
km 3+816 pod ulicami; Staropolska, Krakowskie Przedmiescie, Do Cegielni oraz rzeka
Pradnik Bialy (Bialucha) ok. 815 m, 
km 7+254  pod DK 7 o dlugosci ok. 301 m, 
km 9+495 pod drogami gminnymi do Bosutowa i Dziekanowic o dlugosci ok. 841 m,
km 10+446 pod droga powiatowa DP 2156K o dlugosci ok. 202,7 m. 

W wariancie III zaprojektowano ekrany akustyczne po prawej i lewej stronie planowanej 
pólnocnej obwodnicy Krakowa na prawie calej jej dlugosci (z wylaczeniem odcinków gdzie 
planowane sa tunele) .

Dodatkowo na trasie przebiegu pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu III 
zaprojektowano tunele, które maja w maksymalnym mozliwym stopniu chronic tereny 
najbardziej narazone na ponadnormatywny halas emitowany z planowanej drogi, tj.:

km 7+000 tunel drogowy w celu ochrony sasiadujacej zabudowy mieszkaniowej  oraz 
wykonania bezkolizyjnego wezla.
km 11+767 tunel drogowy w celu ochrony sasiadujacej zabudowy mieszkaniowej  oraz 
wykonania bezkolizyjnego wezla.

−

−

−
−
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W celu zabezpieczenia terenów zlokalizowanych w sasiedztwie trasy przed 
zanieczyszczeniem, zaleca sie tam gdzie to bedzie mozliwe wprowadzenia nasadzen przydroznej 
zieleni izolacyjnej. Zielen ta bedzie miala ogromne znaczenie dla ograniczenia negatywnych 
skutków eksploatacji projektowanej obwodnicy. W celu podniesienia biologicznej odpornosci 
zadrzewien i zakrzaczen w projekcie budowlanym nalezy         iec stworzenie odpowiednio 
dobranych zespolów stanowiacych zgrupowania gatunków drzew i krzewów o zblizonych 
wymaganiach siedliskowych. Zadrzewienia musza byc dost  owane do warunków miejscowych, 
co nada im równoczesnie wyglad zblizony do drzewostanów naturalnych. Nalezy zastosowac 
duzo roslin iglastych m. innymi ze wzgledu na ich stala fizjonomie równiez w sezonie 
zimowym. Aby zanieczyszczenia byly skutecznie pochlaniane nalezy zaprojektowac zwarte pasy 
zieleni o szerokosci minimum 10-20 m, z udzialem gatunków zimozielonych (pochlaniaja one 
ponad 60 proc. pylów).

Nalezy wspomniec, ze proponowana zielen izolacyjna pelnic bedzie równiez znaczaca role 
w poprawie mikroklimatu terenów zabudowanych. 

Równoczesnie proponuje sie, aby w miare mozliwosci w projekcie zawarto elementy, które 
sprzyjaja eliminacji nadmiernej emisji spalin:
- odpowiednie uksztaltowanie niwelety drogi, unikanie duzych pochylen podluznych oraz 

prowadzenie dróg na estakadach, wiaduktach, wysokich nasypach (co wplywa korzystnie na 
przewietrzenie terenów sasiadujacych z droga);

- jesli to mozliwe to drogi dojazdowe lokalne, biegnace w poblizu budowanej obwodnicy 
Krakowa powinny stanowic oddzielny ciag komunikacyjny      lokalnych i jak najrzadziej 
w nia wlaczajacy sie, tak, aby maksymalnie zmniejszyc       odcinków przecinajacych droge 
glówna. Nie bedzie to zmuszalo pojazdów poruszajacych     po drodze z pierwszenstwem 
przejazdu do zbyt czestego ograniczania predkosci, co       i na zmniejszenie emisji CO             
i wegla elementarnego, powstajacych w zwiekszonych ilosciach przy malych predkosciach 
jazdy;

- wprowadzenie takiej organizacji  na drodze, aby sprzyjala ona ciaglosci ruchu – tj. jazdy z 
jednakowa predkoscia optymalna (wyeliminowane zatrzymywania sie i zwolnienia przed 
nierównosciami jezdni).

Zmniejszenie oddzialywan na rosnaca w poblizu pasów ruchu zielen urzadzona, krzewy 
oraz drzewa mozna uzyskac dzieki odpowiednim zabiegom    u ogrodniczego, w tym przez 
wapnowanie, zabiegi rekultywacyjne oraz koszenie poboczy ograniczajace rozsiewanie sie roslin 
synantropijnych. Zminimalizowanie oddzialywan na rosnace w poblizu drogi drzewa powinno 
polegac na ograniczeniu stosowania solanki w zimowym utrzymaniu dróg.

Oddzialywania na biocenozy wodne oraz roslinnosc i zwierzeta zasiedlajace obrzeza 
cieków wodnych zostana ograniczone przez oczyszczanie         opadowych. Warunkiem 
niezbednym dla prawidlowego funkcjonowania ukladu odwadniajacego pasy drogowe jest 
odpowiednie uzytkowanie i konserwacja kanalizacji deszczowej, urzadzen odczyszczajacych 
scieki opadowe oraz okresowe usuwanie namulów i innych zanieczyszczen z rowów i 
przepustów.

Techniczne przygotowanie terenów pod budowe Pólnocnej     dnicy Krakowa 
powodowac bedzie usuniecie z pasa przeznaczonego na jezdnie, pobocze oraz infrastrukture 
drogowa drzew i krzewów, bedacych miejscem gniazdowania czesci gatunków ptaków 
wchodzacych w sklad lokalnej awifauny. Z wykonanej dla p       POK „Inwentaryzacji 
przyrodniczej …” (tab. 3.7.2/1) wynika, ze na obszarze, na którym planuje sie I i III wariant 
Obwodnicy gniazduje 50 gatunków ptaków. Analiza skladu gatunkowego pod katem 

7.2.5. Jakosc powietr za

7.2.6.   Roslinnosc i  zwier zeta

awifauny



Raport o oddzialywaniu  na  srodowisko

Kraków, 2012r

.

Betula pendula Populus tremula Salix 
caprea

Parthenocissus 
quinquefolia var. murorum P. tr icuspidata
Vitis riparia Hedera helix
Lonicera acuminata

                                                                                              

.
164

strategii w budowie gniazd i przewidywanej utraty miejsc do ich budowy po zrealizowaniu 
omawianej inwestycji pozwolila na wydzielenie trzech grup gatunków ptaków. 
1. . Naleza do niej te 

gatunki ptaków, które buduja swoje gniazda bezposrednio na ziemi, posród roslinnosci 
porastajacej uprawy, laki lub nieuzytki (czajka, derkacz, kuropatwa, przepiórka, bazant, 
skowronek polny, pliszka zólta, swiergotek lakowy, poklaskwa, klaskawka, swierczak i 
strumieniówka), nad wodami (kaczka krzyzówka, lozówka, potrzos) lub lokujacych swoje 
gniazda w zabudowaniach (pliszka siwa, kopciuszek, wróbel). Specyficzna strategia 
rozrodu kukulki nie wymaga budowy gniazd.
Wymienione gatunki utraca wprawdzie czesc arealu swojego gniazdowania, ale wycofaja 
sie na tereny nieco oddalone, gdzie znajda podobne warunki do rozrodu i bytowania.

2. 
Na wysokich starych drzewach gniazduja: myszolów, sierpówka, grzywacz, 

dzieciol zielonosiwy, sroka, wrona, kwiczol, zieba, kulczyk i szczygiel. Pojedyncze krzewy 
lub ich wieksze kepy sa miejscem gniazdowania dla kosa, drozda spiewaka, slowika 
rdzawego, gajówki, wszystkich gatunków pokrzewek, zaganiacza, gasiorka, dzwonca, 
makolagwy, pierwiosnka, piecuszka i trznadla.
Podane powyzej gatunki podczas budowy drogi i bezposrednio po jej ukonczeniu wycofaja 
sie wprawdzie na tereny odleglejsze albo przeniosa sie czasowo na miejsca ze 
starodrzewem lecz powróca, kiedy nasadzone drzewa i krzewy osiagna odpowiedni dla 
nich wiek i rozmiary, co stanie sie po uplywie kilku lub nawet kilkunastu lat.

polegajacych na zastapieniu naturalnych miejsc gniazdowania budkami legowymi.          
Do gatunków tych mozna zaliczyc: szpaka, mazurka i wszystkie zaobserwowane sikorki 
(bogatka, modraszka, czarnoglowa).

Odtworzenie w bliskim otoczeniu drogi lub powiekszenie arealu, porosnietego przez 
drzewa lub krzewy nalezy realizowac po zakonczeniu ciezkich robót budowlanych, a czas 
nasadzen powinien byc dostosowany do pory roku i warunków pogodowych.

Sadzone gatunki drzew powinny byc analogiczne do tych, które zostaly usuniete. Z opisu 
zamieszczonego w „Inwentaryzacji przyrodniczej …” wynika, ze na opisywanym terenie 
wystepowaly najczesciej brzozy ( ), osiki ( ) i wierzby (np. 

). Miejsca nasadzen, o ile bedzie to mozliwe, nalezy z    lizowac w poblizu 
zlikwidowanych zadrzewien. Ponadto mozna rozwazyc dosadzenie zimozielonych drzew 
iglastych.

Odtworzenie zakrzewien nalezy realizowac na znacznie wieksza skale. Na obszarach 
uprawianych rolniczo wskazane jest utworzenie pasa lub zgrupowan krzewów i niskich drzew po 
zewnetrznej stronie ekranów akustycznych. Zakrzewienia te powinny tworzyc gatunki, czesto 
wystepujace w okolicach Krakowa. Najbardziej korzystne, z punktu widzenia mozliwosci 
budowania gniazd i ich ochrony przed drapieznikami sa: dzika róza, glogi, deren, alycza, 
rokitnik, czarny bez, kalina, jarzebina, tarnina, trzmielina i jezyny.

Same ekrany akustyczne moga stanowic równiez podpore dla pnaczy, które rozrastajac sie 
beda schronieniem i miejscem budowania gniazd dla niektórych gatunków ptaków (np. wróbli). 
Szybko rosnace pnacza np.: winobluszcz pieciolistkowy   miana murowa (

), winobluszcz trójklapowy ( ),  winorosl pachnaca 
( ) oraz zimozielone: bluszcz pospolity ( ) czy wiciokrzew zaostrzony 
( ) sprzyjac beda tlumieniu halasów komunikacyjnych, moga czesciowo 
maskowac nieswoiste elementy krajobrazu i podkreslac przeszkode dla lotu ptaków.

Innym dzialaniem kompensacyjnym bedzie dla ptaków rozmieszczenie odpowiednio 
wykonanych budek legowych. „Inwentaryzacja przyrodnicza …” ocenia, ze wzdluz calego 

Gatunki, dla których nie mozna przeprowadzic dzialan k mpensacyjnych

Gatunki, dla których kompensacja utraconych miejsc gni  dowania beda nasadzenia drzew 
i krzewów

.Gatunki, dla których mozliwe jest podjecie natychmiast      dzialan kompensujacych3 ,
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przebiegu obwodnicy gniazduje ok. 35 – 40 par ptaków z gatunków zaliczonych do grupy 3. 
Liczebnosci te sa zblizone w obu wariantach.

Biorac pod uwage fakt, ze nie wszystkie ptaki mogly zostac wykryte podczas 
inwentaryzacji oraz, ze korzystnym bedzie zwiekszenie  iczebnosci tych gatunków zaleca sie 
rozmieszczenie 60 – 80 budek (wariant I), w proporcjach 1 : 1 dla ptaków malych (sikor) i 
szpaków. Dla wariantu III, ze wzgledu na jego wieksza dlugosc nalezy zwiekszyc  iczbe budek 
(80 – 100). Budki legowe nalezy rozmieszczac na drzewach odpowiednich pod wzgledem 
wieku, wysokosci i usytuowania. Moga znajdowac sie one nawet w dosc znacznej odleglosci od 
trasy obwodnicy, lecz nie powinny tworzyc skupisk. Lokalizacja dla budek legowych powinna 
zostac skonsultowana ze specjalistami z krakowskiego oddzialu Polskiego Towarzystwa 
Ornitologicznego.

Podstawowym sposobem minimalizujacym niekorzystne oddzialywania na 
bedzie wykonanie przejsc dla zwierzat. W wariancie I przewiduje sie tylko wykonanie 

przejsc dla zwierzat zespolonych z wiaduktami, mostami i przepustami. Planowana ich 
lokalizacje przedstawiono na Rys. 1, a podstawowe parametry przejsc podano w tabeli 7.2.6/1. 
Planowane wiadukty WS 01 i WS 08 beda posiadaly parametry przejsc wymagane dla duzych 
zwierzat. Beda to obiekty zwiazane z dolinami rzek i potoków, które nalezy ochronic przed 
przeksztalceniem. Takie poprowadzenie przepustów jest uznawane za najkorzystniejsze 
poniewaz pozwala na zachowanie dotychczasowych korytarzy ekologicznych. Przy duzych 
przejsciach zaleca sie rekultywacje obrzezy ziemia rodzima, pozwalajaca na odtworzenie
roslinnosci. Most na trasie drogi zbiorczej, poprowadzonej nad rzeka Pradnik Bialy (MD 04a) 
posiada wymiary i wspólczynnik ciasnoty wzglednej korzystniejszy od zaleconego dla przejsc 
dla srednich zwierzat (MP dla saren). Pozostale obiekty, w tym zespolone z ciekami wodnymi 
posiadaja wymiary i wspólczynnik ciasnoty odpowiadajace przejsciom dla malych zwierzat. 
Przejscia zespolone z ciekami powinny posiadac wyniesione ponad lustro wody pólki, pokryte 
ziemia rodzima, obramowane narzutem kamiennym. Obiekty te beda glównie wykorzystywane 
przez plazy i male ssaki. 

ok. 2+000
(rejon 
cieku)

Wiadukt w ciagu POK 
nad ulica Lokietka i 
potokiem Sudol

ul. Lokietka 
potok Sudol

35,50 3,0 - 6,0 99,00 4,50 12,55

ok. 4+308 
(rejon 
cieku)

Most w ciagu drogi 
zbiorczej nad rzeka 
Pradnik Bialy

rzeka 
Pradnik 
Bialy

12,50 1,9 - 2,8 18,00 2,50 3,60

ok. 5+530 Przepust drogowy 81,39 3,00 5,00 3,00 0,18

ok. 6+920 
(rejon 
cieku)

Wiadukt w ciagu POK 
nad potokiem 
Bibiczanka i ulica 
Parkowa

potok 
Bibiczanka
ul. Parkowa

39,50 3,5 - 10,0 112,00 6,50 18,43

ok. 7+926 Przepust drogowy 81,39 3,00 5,00 3,00 0,18

ok. 8+980 Przepust drogowy
doplyw
Sudolu

Dominik.
81,39 3,00 5,00 3,00 0,18

ok. 9+213 Przepust drogowy
potok Sudol 

Dominik. 81,39 3,00 5,00 3,00 0,18

pozostale 
kregowce

Tabela 7.2.6/1. Proponowane przejscia dla zwierzat pod trasa pólnocnej obwodnicy K rakowa i 
drogami serwisowymi – wariant  I

Symbol 
obiektu

km 
obwodnicy Nazwa obiektu Przeszkoda Szerokosc

[m]

Skrajnia 
srednia

pod 
obiektem

[m]

Parametry obiektu

Swiatlo
poziome

Swiatlo 
pionowe 
(srednie)

Wsp.
ciasnoty

WS 01

M D 
04a

P-06

WS 08

P-10

P-12

P-13
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W przypadku realizacji obwodnicy wedlug wariantu III oprócz przejsc zespolonych z 
wiaduktami WS 01, WS 12 i WS 13, mostami MS 03, MS 07   MS 10 oraz przepustami P-02,   
P-09 i P-11 przewiduje sie wykonanie dwóch samodzielnych obiektów, tzw. przejsc o funkcjach 
ekologicznych (tab. 7.2.6/2). Przejscia dla zwierzat w km  9+200 i 11+170 trasy wariantu III 
zaproponowano w celu zminimalizowania wplywów fragmentacji obszaru, obecnie slabo 
zurbanizowanego, stanowiacego dogodne polaczenie ekologiczne pomiedzy Parkiem 
Krajobrazowym „Dolinki Krakowskie” a Dlubnianskim Park    Krajobrazowym. Wszystkie 
przejscia pod planowanymi wiaduktami i mostami posiadaja wymiary, które umozliwiaja 
przemieszczanie sie duzych zwierzat. Przepusty i przejscia oddzielne posiadaja parametry 
odpowiednie dla malych zwierzat, ale beda mogly byc wykorzystywane przez niektóre srednie 
ssaki. 

Przy wszystkich przepustach, pelniacych funkcje przejsc dla plazów i malych ssaków 
nalezy wprowadzic odpowiednie ogrodzenia ochronne (zabezpieczenie przed wchodzeniem 
zwierzat na droge) oraz naprowadzajace, polaczone szczelnie z wejsciami do przepustów. 
Nalezy równiez wprowadzic oslonowe i izolacyjne nasadzenia roslinnosci, w których powinny 
dominowac gatunki rodzimych krzewów, posiadajacych dobre wlasnosci oslonowe i duza 
odpornosc na zanieczyszczenia komunikacyjne.

Ponadto pomiedzy pasami jezdni (jezeli pozwoli na to konstrukcja przepustu) nalezy 
przewidziec  tzw. „doswietlenie przejscia”.

ok.1+050
(rejon 
cieku) 

Wiadukt w ciagu 
POK nad ulica 
Lokietka i potokiem 
Sudol

ul. Lokietka 
potok Sudol 35,50 3,0 - 6,5 245,0 5,5 37,96

ok. 1+486 Przepust 84,56 3,00 5,0 3,0 0,18

ok. 2+390 
(rejon 
cieku)

Most w ciagu POK 
nad ulica Galicyjska 
i rzeka Pradnik

ulica Galicyjska
rzeka Pradnik 
Bialy

35,50 3, 0- 9,0 315,0 7,50 66,55

ok. 4+240
(rejon 
cieku)

Most w ciagu POK 
nad pot. Garliczka

pot. Garliczka 35,50 3,5 - 10,0 70,0 5,5 10,85

ok. 5+130 Przepust 81,39 3,00 5,00 3,0 0,18

ok. 5+659 
Most w ciagu POK 
nad rzeka 
Bibiczanka

pot. Bib iczanka 35,50 1,9 - 1,5 98,0 8,0 22,08

ok. 6+050 Przepust 81,39 3,00 5,0 3,0 0,18

ok. 6+257 
Wiadukt w ciagu 
POK nad droga 
zbiorcza

droga zbiorcza 35,50 2,5 - 8,0 72,0 6,0 12,17

ok. 6+720 
Wiadukt w ciagu 
POK nad droga 
zbiorcza

droga zbiorcza 35,50 3,5 - 10,0 60,0 8,0 13,52

Przepust 
drogowy

ok. 9+200 Przejscie dla 
zwierzat

81,39 3,0 5,0 3,0 0,18 

Tabela 7.2.6/2. Proponowane przejscia dla zwierzat pod trasa pólnocnej obwodnicy K rakowa i 
drogami serwisowymi – wariant  I I I

Symbol 
obiektu

km Nazwa obiektu Przeszkoda
Szerokos

c 
[m]

Skrajnia 
srednia 

pod 
obiektem

  [m]

Parametry obiektu

Swiatlo 
poziome

Swiatlo 
pionowe 
(srednie)

Wsp.
ciasnoty

WS 01

P-02

M S 03

M S 07

P-09

M S 10

P 11

WS 12

WS 13
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Przepust 
drogowy ok. 11+170

Przejscie dla 
zwierzat

81,39 3,0 5,0 3,0 0,18 

Lokalizacje, rodzaje oraz odleglosci pomiedzy planowanymi przejsciami umozliwia 
przemieszczanie sie zwierzat stwierdzonych na analizowanym obszarze. Zminimalizuje to 
zadowalajaco oddzialywania planowanej obwodnicy na nieduze, ale wymagajace zachowania 
lokalne populacje zwierzat, w tym na gatunki objete ochrona prawna.

Nie nalezy oczekiwac wystapienia istotnych oddzialywan wtórnych, polegajacych na 
zmianach krajobrazu. Moga wystapic pewne zmiany w strukturze krajobrazu zwiazane z 
wprowadzaniem nowych elementów – wykonanie skrzyzowan dróg, obiektów mostowych, 
wiaduktów itd.

Ograniczenie zmian wizualnych zostanie osiagniete dzieki posadzeniu zieleni o 
charakterze i skladzie gatunkowym omówionym w poprzednim rozdziale (7.2.6.), 
harmonizujacej z zagospodarowaniem otoczenia drogi i sposobem jej poprowadzenia.                     
Nie przewiduje sie oddzialywan pólnocnej obwodnicy Krakowa na krajobraz kulturowy                  
(rejony o gestej zabudowie), gdyz na tych obszarach droga zostanie poprowadzona w tunelach. 
Zaleca sie ponadto, aby forma i kolorystyka obiektów mostowych, wiaduktów itp. byla 
zharmonizowana z walorami wizualnymi krajobrazu. Dalsza minimalizacje niekorzystnych 
oddzialywan eksploatacji obwodnicy mozna uzyskac poprzez odpowiednie utrzymanie drogi, 
czyli dbalosc o stan techniczny, czystosc, itp. wyzej              nowych i istniejacych 
elementów zagospodarowania drogi i jej otoczenia a takze dzieki wlasciwej pielegnacji i 
uzupelnianiu przydroznych nasadzen.

Planowana inwestycja zostala zaprojektowana zgodnie ze sztuka inzynierska, 
obowiazujacymi przepisami oraz przy uwzglednieniu wymagan ochrony srodowiska.

Rozwiazania przyjete w ramach budowy analizowanej drogi beda zaprojektowane zgodnie 
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. 

                       
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pózn. zm.), co powinno zapewnic wymagany poziom rozwiazan 
technicznych. 

Symbol 
obiektu km Nazwa obiektu Przeszkoda

Szerokos
c 

[m]

Skrajnia 
srednia 

pod 
obiektem

  [m]

Parametry obiektu

Swiatlo 
poziome

Swiatlo 
pionowe 
(srednie)

Wsp.
ciasnoty

7.2.7. K raj obraz

8. PORÓWNANIE PROPONOWANYCH ROZWI AZAN 
TECHNICZNYCH Z PUNK TU WIDZENIA OSI AGNIEC 
KRAJOWYCH I  ZAGRANI CZNYCH
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Zgodnie z zapisami Prawo Ochrony Srodowiska w przypadku, gdy obszar oddzialywania 
trasy komunikacyjnej na srodowisko w warunkach normalnej eksploatacji, mimo zastosowania 
dostepnych rozwiazan technicznych, technologicznych i       zacyjnych, przekracza granice 
inwestycji to nalezy utworzyc obszar ograniczonego uzytkowania.

Z przeprowadzonej analizy oddzialywan wynika, ze w warunkach normalnej eksploatacji, 
wyzsza od dopuszczalnej, uciazliwosc akustyczna moze wystepowac poza granicami pasa 
drogowego. Niemniej prognoza przekroczenia halasu nie      duza i istnieja mozliwosci ich 
wyeliminowania.

Proponuje sie, aby ewentualna decyzja o ustanowieniu obszaru ograniczonego 
uzytkowania,  zostala podjeta zgodnie z art. 135 ust. 1 Prawo ochrony srodowiska                             
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) po przeprowadzeniu analizy porealizacyjnej w zakresie 
uciazliwosci akustycznej w celu sprawdzenia skutecznosci zaproponowanych zabezpieczen. 

W analizie porealizacyjnej, dokonuje  sie  porównania         zawartych w raporcie o 
oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko i w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, 
w szczególnosci ustalen dotyczacych  przewidywanego  charakteru  i zakresu  oddzialywania 
przedsiewziecia na srodowisko oraz planowanych  dzialan  zapobiegawczych  z  rzeczywistym 
oddzialywaniem przedsiewziecia  na   srodowisko i dzialaniami podjetymi dla jego ograniczenia.

Przedmiotem konsultacji spolecznych bylo „wykonanie wariantowej koncepcji pólnocnej 
obwodnicy Krakowa laczacej wezel dwupoziomowy Modlnica po stronie zachodniej z trasa S7 
zlokalizowana po stronie wschodniej miasta”.

Podstawowym celem opracowywanego projektu koncepcyjnego jest ustalenie                             
IV Obwodnicy Miasta Krakowa umozliwiajacej przejecie z wewnetrznego – podstawowego 
ukladu  drogowego miasta, ruchu tranzytowego oraz generowanego przez pojazdy w Krakowie, 
przez gminy pólnocne Wielka Wies, Zielonki, Michalowice.

Konsultacje spoleczne odbyly sie w terminie od 19.10.2  9r do 30.10.2009r. (fot. 42).              
W tych dniach w Urzedzie Marszalkowskim Województwa Malopolskiego ul. Raclawicka 56,                 
30-017 Kraków mozna sie bylo zapoznac z opisem inwestycji, planami sytuacyjnymi 
poszczególnych wariantów, przekrojami podluznymi oraz typowymi przekrojami poprzecznymi.

Dodatkowo w dniach 28.10.2009 do 30.10.2009 dyzur w Urzedzie Marszalkowskim pelnili 
projektanci poszczególnych wariantów. Podczas trwania dyzuru byla mozliwosc spisania notatki 
z uwagami do przedstawionej koncepcji. Wszystkie przeslane, podpisane i zaopatrzone w adres 
uwagi, wnioski i zastrzezenia, zostaly przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych,                      
tj. mozliwych do zastosowania ze wzgledów technicznych, prawnych i finansowych, zostaly 
uwzglednione.

Celem przeprowadzenia konsultacji na tym etapie inwestycji bylo:
poinformowanie spoleczenstwa o podejmowanych rozwiazaniach, decyzjach oraz 
uzyskanie informacji o relacji do poszczególnych wariantów; 
polepszenie jakosci podejmowanych rozwiazan i decyzji – zebrane uwagi i 
propozycje ze strony zainteresowanych grup spolecznych oraz organizacji 
pozarzadowych, pozwoli dostrzec aspekty rozwiazan, które trudno zauwazyc bez 
udzialu spolecznego; 

9.     STANOWI SK O W SPRAWIE OBSZARU 
OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

10. ANALI ZA M OZLI WYCH KONFLI KTÓW 
SPOLECZNYCH ZWIAZANYCH Z PL ANOWANYM  
PRZEDSIEWZI ECI EM

→

→
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mozliwosc przedstawienia inwestycji w mediach – przedstawienie przyczyn 
podjecia okreslonych kroków oraz przedstawienia korzysci, które wynikaja z 
realizacji inwestycji, pozyskanie informacji  i stosunku do inwestycji z prasy; 

W konsultacje zaangazowaly sie takze gminy, w których               dodatkowe 
spotkania z przedstawicielami wladz lokalnych. 

Ustalony okres trwania konsultacji spolecznych byl wystarczajacym czasem do wymiany 
informacji ze spoleczenstwem. W konsultacjach tych brali udzial mieszkancy poszczególnych 
miejscowosci: Witkowice, Batowice, Zielonki/Marszowiec, Bibice, Wegrzce, Trojanowice, 
Dziekanowice, Michalowice, Pekowice, Garlica Murowana, Januszowice, Bosutów, Bolen, 
Grebynice, Kraków, Mlodziejowice, Giebultów, Modlnica, Pekowice, Krowodrza, Wola 
Zachariaszowska, Szydlo. 

Zostalo zebranych ok. 2,5 tys. wniosków w formie propozycji zmian, protestów lub 
poparcia dla poszczególnych wariantów lub calej inwestycji. W przewazajacej czesci wnioski 
sprowadzaly sie do protestowania przeciw wariantowi, który bezposrednio bedzie sasiadowal z 
wnioskodawca a popieraniu rozwiazania bardziej oddalonego. Zebrano okolo 74 glosów za 
realizacja pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu I oraz okolo 197 przeciw. Natomiast za 
realizacja planowanej pólnocnej obwodnicy wg wariantu     bylo okolo 175 glosów a przeciw 
okolo 409 glosów. Biorac powyzsze pod uwage stosunek glosów za wariantem I do glosów 
przeciw wariantowy I wynosi ~ 0,37, natomiast stosunek glosów za wariantem III do glosów 
przeciw wariantowy III wynosi ~ 0,43.

Zebrane wnioski dotyczyly równiez prosby omówienia problematyki przyjetych rozwiazan 
miedzy innymi w rejonie Batowic, Marszowiec, a takze problematyki rozwiazan 
komunikacyjnych tj.: w jaki sposób beda rozwiazane polaczenia z siecia komunikacyjna miasta 
Krakowa. Czesc postulatów dotyczylo kwestii ceny wykupu nieruchomosci i odszkodowan za 
zajete tereny (utracone grunty) pod planowana obwodnice.

W ponizszej tabeli nr 10/1 zestawiono postulaty i wnioski zglaszane podczas trwania 
konsultacji spolecznych dla projektowanej  pólnocnej o   dnicy Krakowa.

1. A Batowice, 
Zielonki/Marszowiec, 

Bibice, Kraków, 
Dziekanowice, Garlica 
Murowana, Wegrzce, 

Giebultów, 
Trojanowice, Modlnica, 
Szydlo, Michalowice, 
Pekowice, Bosutów

Propozycje obnizenia parametrów obwodnicy, m.in.: do poziomu 
GP, G a nawet Z, zmniejszenie ilosci pasów ruchu -  do przekroju 
2x2. Wyjasnienie sprawy pasa awaryjnego liczonego jako 4 pas 
ruchu. Odpowiedz na propozycje pozostawienia rezerwy w pasie 
dzielacym dla przyszlego transportu szynowego.  Przedstawienie 
przepustowosci i prognoz ruchu. Problem analizy ekonomicznej.  
Odpowiedz na propozycje ustanowienia tras transportu 
zbiorowego na obwodnicy Krakowa. Zagadnienie dotyczy obu 
wariantów.

2. B Batowice, Kraków, 
Dziekanowice, 

Trojanowice, Zielonki, 
Wegrzce, Wola 

Zachariaszowska, 
Bibice

Omówienie problematyki rozwiazan na wysokosci Batowic w obu 
wariantach, m.in.: 
-prowadzenie trasy w wykopie czy w nasypie;
-dlaczego proponowane sa takie rozwiazania, prowadzenie w pasie 
rezerwy, 
- mozliwosc zblizenia do linii kolejowej, 
-czy mozna wychodzic z pasa rezerwy terenowej i jakie niesie to 
skutki, 
-czy mozna zrealizowac wezel na drodze powiatowej w rejonie 
Batowic, 
-propozycje innych rozwiazan dla wezla, odpowiedz na propozycje 

→

    Tabela 10/1. Zestawienie st reszczenia zgloszonych wniosków, postulatów w ramach konsultacji spolecznych 
dla projektowanej pólnocnej obwodnicy K rakowa

L p. Wniosek
/postulat

Miejsce zamieszkania 
osób zglaszajacych 
wniosek/postulat

Streszczenie tresci wniosku/postulatu
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polaczenia wezla w Batowicach z ulicami w Mistrzejowicach. 
Odpowiedz na propozycje poprowadzenia drogi powiatowej 
prostopadle do torów. Problematyka odwodnienia terenu i 
warunków wodnych w rejonie Batowic. Rozwiazania dotyczace 
uzbrojenia podziemnego i kolizji z obwodnica w rejonie Batowic, 
szczególnie przy prowadzeniu trasy w wykopie.  Zagadnienie 
dotyczy obu wariantów.

3. C Witkowice, Zielonki, 
Kraków, Wegrzce, 
Zielonki, Batowice

Omówienie problematyki rozwiazan na wysokosci Marszowca, 
m.in.: 
-propozycja przesuniecia trasy wg wariantu I (W1) na poludnie na 
wysokosci Szpitala w Witkowicach I (fakty za i przeciw). 
Omówienie rozwiazan wysokosciowych obwodnicy w rejonie 
ulicy Dozynkowej i mozliwosci rozwiazania z dlugim tunelem.  
Propozycja przesuniecia W1 w kierunku osiedla Magiczne 
Wzgórza bardziej w pas rezerwy - na wysokosci fortu Lysa Góra.  
Zagadnienie dotyczy wariantu I.

4. D Batowice, Trojanowice, 
Dziekanowice, 

Michalowice, Wola 
Zachariaszowa, Garlica 

Murowana, Bibice, 
Zielonki, Kraków, 

Mlodziejowice, 
Dziekanowice, 

Wegrzce, Giebultów, 
Modlnica, Bosutów, 

Michalowice, Pekowice, 
Marszowiec, 

Problematyka rozwiazan komunikacyjnych: 
-jak beda rozwiazane polaczenia z siecia komunikacyjna        
Krakowa; 
-mozliwosci wykorzystania obwodnicy przez mieszkanców 
Krakowa;
-aspekt Trasy Wolbromskiej;
-problemy wynikajace z podlaczenia drogi powiatowej w 
Batowicach i wzrost ruchu na ul. Powstanców (a takze w 
miejscowosciach Batowice, Raciborowice);
-problem zakorkowanych ulic w Zielonkach i po pólnocnej stronie 
Krakowa, jak je rozladowac; 
-propozycje nowych ulic zbiorczych i lokalnych w aspekcie 
planowanej obwodnicy. -Problematyka dróg zbiorczych, 
dostepnosc dla terenów przyleglych, zakres ich wykonywania; 
-obsluga obszarów w rejonie linii kolejowej w Batowicach;
-czy bedzie zlikwidowana droga Zastów - Raciborowice -
Batowice i drogi z Batowic do Huty;
-problematyka przebudowy wiaduktów nad linia kolejowa w 
rejonie Batowic – Mistrzejowic;
-propozycja kladki dla pieszych nad obwodnica i linia PKP w 
kierunku Mistrzejowic;
-problem objazdów na czas realizacji inwestycji oraz ogólnego 
funkcjonowania komunikacji samochodowej w trakcie budowy 
obwodnicy;
-zagadnienie remontowania istniejacych dróg i obiektów 
prowadzacych do Krakowa  w ramach realizacji obwodnicy;

5. E Batowice Wlaczenie do wezla Lowinskiego po pólnocnej stronie torów. 
Wyjasnienia dlaczego zrezygnowano z przejscia po rezerwie 
terenowej i wprowadzono takie rozwiazanie. Dotyczy obu 
wariantów.

6. F Witkowice, Batowice, 
Zielonki, Dziekanowice, 

Pekowice, Garlica 
Murowana

Propozycja nowych konsultacji, z nowymi 
wielowariantowymi trasami, przed wnioskiem DUS. 
Konsultacje byly za krótkie. Jaki byl cel przeprowadzonych 
konsultacji spolecznych.

7. G Batowice, Michalowice, 
Pekowice, Bibice, 
Kraków, Zielonki, 
Garlica Murowana, 

Giebultów

Kto bedzie wykupywal nieruchomosci? Po jakich cenach?  Kiedy 
nastapia propozycje wykupów? Kto bedzie inwestorem?  Czy 
odszkodowania beda uwzglednialy utrate wartosci dzialek 
sasiednich (szczególnie w W3, gdzie nie mialo byc obwodnicy). 
Jaki jest obecny stosunek ministerstwa i  GDDKiA do obwodnicy. 
Czy odszkodowania obejmuja utrate wartosci dzialki podzielonej 
na pól. Przedstawic problem zaznaczony w ustawie o czesci nie 
nadajacej sie do uzytkowania na dotychczasowe cele. Co w 

L p. Wniosek
/postulat

Miejsce zamieszkania 
osób zglaszajacych 
wniosek/postulat

Streszczenie tresci wniosku/postulatu
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przypadku gdy zabierane sa tereny rolne, które sa jedy ym 
zródlem utrzymania?

8. H Wegrzce, 
Dziekanowice, 

Batowice, Trojanowice, 
Bosutów, Pekowice, 

Bibice, Zielonki

Problem rezerwy terenowej, kto ja ustanowil, ograniczenie prawa 
wlasnosci, czy jest to zgodne z polska konstytucja? Kwestia strat 
moralnych i finansowych na terenach rezerwy terenowej -
odszkodowan w przypadku poprowadzenia w W3. Kiedy bedzie 
zwolniona rezerwa terenowa? Kto powinien poinformowac   
rezerwie terenowej przy wydawaniu pozwolenia na budowe.

9. I Batowice, 
Dziekanowice, Zielonki, 

Pekowice

Propozycja przywrócenia wylaczonego wariantu 2 na odcinku 
przebiegu przez Mistrzejowice. Dlaczego nie zostal poddany pod 
konsultacje spoleczne.

10. J Zielonki, Bibice, 
Batowice, Kraków, 

Dziekanowice, 
Wegrzce, Grebynice, 

Marszowiec, 
Trojanowice, Pekowice,

Ogólny problem budowy obwodnicy. Czy sa inne lepsze tereny do 
poprowadzenia takiej inwestycji niz gmina Zielonki. Cz  wariant I 
odcina i marginalizuje gmine Zielonki od Krakowa?  Od       jest 
rezerwa terenowa pod planowana obwodnice Krakowa i w j      
dokumentach, w jakich realiach byla ustalana, dlaczego w tym 
samym przebiegu od 40 lat. Problem tranzytu na obwodnicy, 
funkcja obwodnicy, czy odciazy Opolska - III obwodnice. Wplyw 
obwodnicy na walory krajobrazowe okolicy. Rezerwa nie 
uwzglednia obecnej zabudowy. Omówienie propozycji
przesuniecia obwodnicy na pólnoc, poza obszar ochronny 
Ojcowskiego Parku Narodowego i Skale. Wyjasnic kwestie granic 
parków krajobrazowych i parków narodowych. Generalnie o 
przesunieciu jeszcze bardziej na pólnoc. Problem zwiekszenia 
zaludnienia w rejonie rezerwy.  Przedstawienie gestosci 
zabudowy. Jaka ilosc osób w obrebie WI a jaka w obrebie WIII.

11. K Michalowice, Zielonki, 
Pekowice, Garlica 

Murowana, 
Dziekanowice, Kraków, 

Trojanowice,
Bolen, Bibice, 

Mlodziejowice, 
Michalowice, Bosutów, 
Wola Zachariaszowska, 
Giebultów, Modlnica, 
Szydlo, Marszowiec, 

Michalowice-Komora,

Powody powstania wariantu III w takim przebiegu (dlaczego w 
miejscu gdzie nie ma rezerwy). Kolizyjnosc z planem 
zagospodarowania gmin, stanowiskami archeologicznymi, 
obszarami chronionego krajobrazu oraz terenami pod 
budownictwo mieszkaniowe, faktyczny aspekt zaludnienia, i 
odleglosci od zabudowan, czy sa problemy z trudna topografia. 
Przedstawiony problem ekonomicznosci obwodnicy. 
Ekonomicznosc dluzszego odcinka. Problem przebiegu, 
uciazliwosci i powiazan komunikacyjnych w Garlicy Murowanej. 
Propozycja przebiegu po poludniowej stronie linii WN w rejonie 
Garlicy Murowanej. Kwestia przejscia przez Dlubnianski Park 
Krajobrazowy.

12. L Bibice, Michalowice, 
Zielonki, Kraków, 

Pekowice, Trojanowice, 
Bolen, Bosutów, 

Wegrzce, 
Mlodziejowice, Garlica 
Murowana, Batowice, 
Dziekanowice, Wola 

Zachariaszowska, 
Giebultów, Modlnica, 

Marszowiec, 

Problematyka srodowiskowa: ujemny wplyw obwodnicy na 
srodowisko naturalne, spoleczenstwo, sposoby zabezpiec      
przed skutkami oddzialywania obwodnicy, ekrany w jakiej 
odleglosci i w jakich miejscach. Bezpieczenstwo pieszy   w 
obrebie obwodnicy. Bezpieczenstwo na estakadach. Wplyw na 
ekosystemy, faune i flore, jakie przewidywane sa sposoby ochrony 
przyrody. Jaka ochrona fortów, zabytków. Odleglosc pasa 
drogowego od zabudowy - problem strefy ograniczonego 
uzytkowania. Stopien ingerencji w parki krajobrazowe i 
oddzialywanie na Ojcowski Park Narodowy. Degradacja terenów 
rolnych.  

13. L Bolen, Zielonki, 
Dziekanowice, 

Mlodziejowice, Bibice, 
Garlica Murowana, 

Wola Zachariaszowska, 
Bibice, Michalowice, 

Bosutów

Problematyka kosztów budowy obwodnicy. Kosztownosci 
rozwiazan tunelowych?  Róznice w cenach dzialek dla 
rozpatrywanych wariantów.
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Caly material, zebrany w okresie konsultacji jest wystarczajaco obszerny dla poznania 
relacji spoleczenstwa do planowanej inwestycji. Z pelna trescia raportu z konsultacji 
spolecznych mozna zapoznac sie w Urzedzie Marszalkowskim Województwa Malopolskiego            
ul. Raclawicka 56, 30-017 Kraków. Raport z przeprowadzonych konsultacji spolecznych 
dostepny jest równiez w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Marszalkowskiego 
Województwa Malopolskiego.

Warto podkreslic, ze wariant I obwodnicy, zgodny z planami zagospodarowania 
przestrzennego Krakowa, na przelomie 2010 i 2011 roku, zostal ostatecznie wpisany do planów 
zagospodarowania przestrzennego gminy Zielonki w porozumieniu miedzy Urzedem Miasta a 
Wójtem Gminy, co oddala ryzyko ewentualnych protestów przeciwko budowie obwodnicy.

Nalezy zauwazyc, ze w ramach postepowania srodowiskowego realizowanego przez 
RDOS beda przeprowadzone ponowne konsultacje spoleczne z urzedu, celem zapoznania i 
zapewnienia udzialu spoleczenstwa w projekcie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.          

MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r.   sprawie 

wymagan w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w srodowisku 
przez zarzadzajacego droga, linia kolejowa, linia tramwajowa, lotniskiem lub portem                
(Dz. U. Nr 140, poz. 824) nie jest obligatoryjnie wymagane prowadzenie badan jakosci wód 
deszczowych i roztopowych (ujetych w systemy kanalizacji deszczowej) odprowadzanych z 
dróg krajowych.

Po oddaniu drogi do eksploatacji obowiazek okresowego   nitoringu stanu srodowiska 
moze zostac nalozony na Zarzadzajacego droga na mocy ustawy Prawo Ochrony Srodowiska 
(art.175-178).

W mysl ogólnych zasad odnoszacych sie do ochrony wód (Prawo wodne) proponuje sie 
monitorowanie funkcjonowania systemu odwadniajacego jezdnie oraz urzadzen oczyszczajacych 
scieki opadowe:

dokonywanie przegladu rowów, osadników i przepustów drogowych przynajmniej 
2 razy w roku, szczególnie po intensywnych lub dlugotrwalych opadach oraz po 
okresie roztopów;
wykonanie napraw, konserwacji oraz usuwanie zanieczyszczen lub odpadów;
prowadzenie dokumentacji przegladów konserwacji i napraw, czyszczenia 
osadników oraz systemu odprowadzajacego splywy opadowe z uwzglednieniem 
sposobu usuwania, a takze dalszego postepowania z odpadami powstajacymi 
podczas oczyszczania scieków opadowych
uzyskanie pozwolen wodnoprawnych na odprowadzanie scie    opadowych oraz 
spelnianie warunków i obowiazków z nich wynikajacych. 

Ponadto przed rozpoczeciem uzytkowania pólnocnej obwodnicy Krakowa zaleca sie 
przeprowadzenie badan pozwalajacych na okreslenie tla hydrochemicznego stanu wód 
powierzchniowych (tzw. stanu zerowego). Minimalny zakres analityczny powinien obejmowac 
pomiary zawartosci zawiesiny ogólnej i weglowodorów ropopochodnych w wodach cieków 
kolidujacych z  wybranym wariantem przebiegu obwodnicy. 

11. PROPOZYCJA M ONITORINGU i ANALIZA 
POREALIZACYJNA

11.1. Propozycja monitor ingu

−

−
−

−
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„Studium geologiczno-inzynierskie” obydwu wariantów [5,6] zwraca uwage, ze    etapie 
projektu budowlano-wykonawczego dla wybranej trasy obwodnicy, konieczne bedzie 
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W opracowaniu tym moga zostac 
okreslone propozycje monitoringu geosrodowiskowego, w     lokalnego monitoringu wód 
podziemnych.

MONITORING HALASU i POWIETRZA
W fazie eksploatacji analizowanego przedsiewziecia nalezy prowadzic monitoring halasu 

polegajacy na kontroli zmian zasiegu halasu komunikacyjnego na terenach podlegajacych 
ochronie akustycznej (zabudowa mieszkaniowa). 

Celem tych pomiarów jest kontrola zmian zasiegu halasu przy poszczególnych 
fragmentach remontowanej drogi - w wybranych punktach pomiarowych zlokalizowanych na 
skraju najblizszej zabudowy mieszkaniowej, w tym:
- weryfikacja skutecznosci zastosowanych tu ekranów akustycznych - weryfikacje te nalezy 

przeprowadzic zgodnie z norma PN ISO 10847, przy wszystkich zaprojektowanych i 
postawionych ekranach akustycznych.

W zakresie halasu oraz zanieczyszczen powietrza zaleca sie wykonywanie pomiarów 
monitoringowych, w co najmniej nastepujacych lokalizacjach (wariant I):
– Kraków w km 5 +550  (strona prawa – szpital w Witkowicach)

– m. Wegrzce w km 8+ 410 (strona lewa)

– m. Dziekanowice w km 9+380 (strona prawa) 

Pomiary nalezy wykonywac na granicy projektowanego pasa drogowego po jednej stronie 
drogi oraz na zewnatrz od projektowanej granicy pasa drogowego: na granicy terenu najblizszej 
zabudowy podlegajacej ochronie przed halasem lub w miare mozliwosci w odleglosciach 10 m, 
30 m i 50 m od granicy pasa drogowego obwodnicy.

W przypadku wiekszego wzrostu ruchu na drodze niz zakladany, poziomy dopuszczalne 
halasu oraz zanieczyszczen powietrza moga zostac jednak przekroczone poza projektowanym 
pasem drogowym przed 2030 r. w znacznie wiekszym zakresie przestrzennym niz
prognozowany. Dla potwierdzenia zaistnienia takiej nadzwyczajnej sytuacji nalezy nie rzadziej 
niz raz 5 lat monitorowac stan srodowiska w obszarach sasiadujacych z obwodnica. Ponadto 
organ wydajacy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach moze nalozyc na wnioskodawce 
obowiazek przedstawienia analizy porealizacyjnej, okreslajac jej zakres i termin przedstawienia. 

Zgodnie art. 82 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu 
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o 
ocenach oddzialywania na srodowisko, wlasciwy organ moze decyzja o srodowiskowych 
uwarunkowaniach nalozyc na wnioskodawce obowiazek przedstawienia analizy porealizacyjnej, 
okreslajac zakres oraz termin jej przedstawienia. 

Zaleca sie wykonanie analizy porealizacyjnej po okresie 1 roku od momentu oddania 
wybudowanej drogi do uzytkowania, a jej wyniki przedstawiane zostana wlasciwym organom 
ochrony srodowiska.

Zaklada sie, ze zakres analizy porealizacyjnej powinien obejmowac pomiary halasu w celu 
kontroli zmian zasiegu halasu przy wybranych fragmentach pólnocnej obwodnicy Krakowa. 
Proponuje sie wyznaczenie co najmniej trzech punktów pomiarowych zlokalizowanych w 
poblizu zabudowan w rejonie:
– Kraków w km 5 +550  (strona prawa – szpital w Witkowicach)

– m. Wegrzce w km 8+ 410 (strona lewa)

11.2. Analiza poreal izacyjna
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– m. Dziekanowice w km 9+380 (strona prawa) 

Przeprowadzenie analizy porealizacyjnej pozwala na kontrole przyjetych rozwiazan 
projektowych i weryfikacje skutecznosci zastosowanych srodków cichej nawierzchni, ekranów 
akustycznych - weryfikacje ta nalezy przeprowadzic zgodnie z norma PN ISO 10847, przy 
wszystkich zaprojektowanych ekranach akustycznych.                     

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci wyniki analizy porealizacyjnej beda 
podstawa do podjecia dzialan zmierzajacych do ich usuniecia np. montaz dodatkowych urzadzen 
ograniczajacych propagacje (halasu), wymiana okien na okna o wlasciwej               
dzwiekoizolacyjnosci itp.

Podstawa do sporzadzenia Raportu byly materialy udostepnione przez Projektantów, 
przepisy prawne, dane o zabytkach i dobrach kultury materialnej a takze opracowania 
fizjograficzne dotyczace budowy geologicznej, rzezby terenu, stosunków wodnych, klimatu oraz 
roslinnosci i fauny ze szczególnym uwzglednieniem wystepowania gatunków chronionych

Do oceny wplywu eksploatacji planowanej obwodnicy Krakowa na srodowisko oraz jej 
uciazliwosci w zakresie wymienionych ponizej komponent   srodowiska stosowano obliczenia 
oraz programy komputerowe dostepne autorom Raportu, a w szczególnosci:

SCIEKI OPADOWE
Prognoze stezenia zawiesin ogólnych w splywach opadowych dla lat 2015 i 2030 

obliczono zgodnie z Polska Norma (PN-S-02204/1997 – Drogi samochodowe. Odwadnianie 
dróg) z uwzglednieniem wspólczynnika poprawkowego stosowanego dla dróg o 8 pasach ruchu.

W  ZAKRESIE POWIETRZA  ATMOSFERYCZNEGO
Do obliczen wykorzystano program komputerowy EK100W wersja 4.7. firmy 

ATMOTERM w Opolu, bedacym czescia Systemu Wspomagania             Ochrona 
Srodowiska SOZAT oraz posiadajacym atest Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie. 

Pelna analize wyników przeprowadzono dla NO2
14  jako zanieczyszczenia o najwiekszym 

zagrozeniu przestrzennym uwzgledniajac dopuszczalne stezenia dla przyjetych horyzontów 
czasowych 2015 i 2030. 

GOSPODARKA ODPADAMI
Prognozowana ilosc wytwarzanych odpadów na etapie realizacji inwestycji jak i na etapie 

eksploatacji wykonano metoda szacowania bazujaca na obliczeniach inzynierskich oraz danych z 
budowy i eksploatacji analitycznych inwestycji liniowych. Sa to dane ilosciowe w znacznym 
stopniu przyblizone. W zwiazku z tym, w trakcie prowadzenia prac budowlanych jak i 
pózniejszego uzytkowania drogi ilosc odpadów moze ulec zmianie.

Okreslenie ilosci odpadów powstalych w wyniku wypadków i zdarzen losowych jest 
trudne do oszacowania ze wzgledu na zródlo ich powstawania.
W ZAKRESIE OCEN KLIMATU AKUSTYCZNEGO

Poziomy mocy akustycznej zródel dzwieku zwiazanych z droga wyznaczono w oparciu o 
narodowa norme francuska  „NMPB-Routes-96 i odpowiadajaca jej francuska norma "XPS 31-
133".

                                                  
14 Zgodnie Dyrektywami UE ( w tym np. 22003A0717(01) 17.07.2003 DZIENNIK URZEDOWY UNII EUROPEJSKIEJ L 179/3) wartosci 
dopuszczalne ogólnie odnosza sie do NO wraz z NO2, nazywanych wspólnie NOx, wyrazonych jako NO2

12. OPIS M ETOD PROGNOZOWANIA ORAZ 
TRUDNOSCI , JAKI E  NAPOTKANO             
OPRACOWUJAC RAPORT
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Obliczenia wykonano programem Program Traffic Noise 2008 (Biuro Studiów i Projektów 
Ekologicznych oraz Technik Informatycznych Soft-P).

Przy opracowywaniu raportu z racji charakteru i fazy przedsiewziecia autorzy nie posiadali 
wszystkich szczególowych danych dotyczacych rozwiazan     nicznych. Szczególnie dotyczy to 
etapu budowy, gdzie z zasady nie dysponuje sie projektem organizacji budowy, nie sa 
ostatecznie ustalone technologie i sprzet budowlany, nie zawsze sa okreslone lokalizacje 
zaplecza budowy i cykle realizacyjne. Analizowane przedsiewziecie nie odbiega od standardów 
stosowanych podczas realizacji inwestycji drogowych stad mozna bylo przewidziec procedury 
budowlano - montazowe.

Przeprowadzona analiza oddzialywan na srodowisko budow  i eksploatacji 
projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa wykazala, ze planowane przedsiewziecie: 

zapewni wysokiej klasy polaczenie samochodowe na kierunkach: wschód – zachód 
– pólnoc,
odciazy III obwodnice Krakowa z ruchu tranzytowego, co w perspektywie poprawi 
przepustowosc ukladu drogowego Krakowa, 
znacznie poprawi bezpieczenstwo uzytkowników i komfort zycia mieszkanców 
miasta Krakowa oraz pozwoli na unikniecie szkód w infrastrukturze 
spowodowanych silnymi drganiami, wywolanymi glównie przez ciezkie 
samochody, 
usprawni warunki komunikacyjne w gminie Zielonki oraz ulatwi polaczenie gmin 
pólnocnych z Krakowem.

Omawiana w niniejszym Raporcie pólnocna obwodnica Krakowa jest przedsiewzieciem 
niezbednym dla prawidlowego funkcjonowanie ukladu komunikacyjnego, laczacego Kraków z 
terenami polozonymi na pólnoc od miasta.

Przedstawione w Raporcie oddzialywania planowanej inwestycji na srodowisko, a takze 
mozliwosci ich wyeliminowanie lub zminimalizowania wskazuja, ze planowana inwestycja 
zrealizowana wedlug wariantu I nie spowoduje istotnych zmian w srodowisku przyrodniczym. 
W zwiazku z tym uznano, ze planowane przedsiewziecie bedzie rozwiazaniem korzystnym, 
które nalezy mozliwie szybko zrealizowac.

Celem planowanego przedsiewziecia jest budowa pólnocnego fragmentu IV obwodnicy 
Krakowa, umozliwiajacej przejecie z wewnetrznego - podstawowego ukladu drogowego miasta 
Krakowa, ruchu tranzytowego oraz ruchu generowanego w         i gminach Wielka Wies, 
Zielonki, Michalowice polozonych na pólnoc od Krakowa.

Zaklada sie, ze zrealizowana inwestycja:
zapewni wysokiej klasy polaczenie samochodowe na kierunku: wschód – zachód –
pólnoc z tej strony miasta,
odciazy pólnocny fragment III obwodnicy Krakowa z ruchu tranzytowego, co w 
perspektywie poprawi przepustowosc ukladu drogowego Krakowa. 
pozwoli na zmiane przebiegu drogi krajowej nr 79 i wyprowadzenie ruchu samochodów 
ciezarowych poza obszary zurbanizowane. W chwili obecnej miejski odcinek  DK 79 

PODSUMOWANI E

13. STRESZCZENI E W JEZYK U 
NIESPECJALI STYCZNYM

Wstep 
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(stanowiacej tzw. wariant „0” Pólnocnej Obwodnicy Krakowa) przecina pólnocne 
dzielnice miasta, które sa jedynymi z najbardziej zurbanizowanych w calym Krakowie 
(jak sie ocenia mieszka w jej otoczeniu przeszlo 35 % mieszkanców miasta!). 
rozstrzygnie jednoznacznie kwestie rezerwowanych teren   w gminie Zielonki i Kraków 
oraz wplynie na wyjasnienie sytuacji planistycznej w gminach,
poprawi warunki komunikacyjne w gminie Zielonki oraz u    i polaczenie gmin 
pólnocnych z Krakowem.

W raporcie tym okreslono stopien uciazliwosci i zagrozenia dla srodowiska 
przyrodniczego oraz wplywu na warunki zycia i zdrowie ludzi, jakie powstana w        
realizacji inwestycji przy przyjetych przez inwestora               technicznych                                   
i lokalizacyjnych, ze szczególowoscia i dokladnoscia odpowiednia do posiadanych danych                    
i zalozen zawartych w koncepcji budowy planowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa. 

Podstawe opracowania stanowi umowa na wykonanie Raport  o oddzialywaniu na 
srodowisko przedsiewziecia, polegajacego na projekcie        pólnocnej obwodnicy Krakowa 
zawarta z firma MP –Mosty Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków. Inwestorem 
przedsiewziecia jest Urzad Marszalkowski Województwa Malopolskiego.

Planowana inwestycja znajduje sie po pólnocnej stronie miasta Kraków. W zaleznosci od 
wariantu, wiekszym lub mniejszym stopniu zlokalizowana jest na terenie gminy Zielonki oraz 
gminy Kraków. Tylko w niewielkim stopniu zahacza o fra       gminy Wielka Wies i gminy 
Michalowice. Wspólny poczatek projektowanej Pólnocnej Obwodnicy Krakowa dla wszystkich 
wariantów zlokalizowany jest na terenie gminy Wielka Wies na wezle „Modlnica”- z droga 
krajowa nr 94.

Przebieg obwodnicy w niniejszym Raporcie rozpatrzono w dwóch wariantach (wariant I i 
III) po uzyskaniu informacji od Zleceniodawcy o wylaczeniu wariantu II z dalszych analiz. 
Trasa obwodnicy wg wariantu I wykorzystuje korytarz rezerwowany od wielu lat dla tej 
inwestycji, polozony w granicach administracyjnych miasta Krakowa oraz gminy Zielonki.
Wariant II zostal wylaczony z kolejnych opracowan po ustaleniach na posiedzeniu Rady 
Technicznej. Przebieg pólnocnej obwodnicy wg wariantu    charakteryzowal sie najwieksza 
kolizyjnoscia z zabudowa gminy Zielonki oraz przebiegiem w bezposrednim sasiedztwie duzego 
osiedla mieszkaniowego Mistrzejowice w Krakowie. 
Natomiast alternatywny przebieg pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu III jest odsuniety 
na pólnoc od granic miasta Krakowa. Przebieg tego wariantu uwzglednia uwarunkowania 
urbanistyczne. Zostal poprowadzony glównie przez tereny polozone w gminie Zielonki, 
czesciowo w gminie Michalowie i w obrebie miasta Krakowa, poza gesta zabudowa 
mieszkaniowa.

Projektowana pólnocna obwodnica Krakowa bedzie to droga przeznaczona do szybkiego 
przemieszczania sie pojazdów samochodowych, która ma p          z innymi rodzajami tras 
komunikacyjnych, ale nie obsluguje przyleglego do niej terenu. Planowana trasa pólnocnej 
obwodnicy Krakowa bedzie realizowana jako droga o parametrach drogi ekspresowej. Pólnocna 
obwodnica Krakowa w obu projektowanych wariantach (I i III) bedzie posiadala dwie jezdnie po 
trzy pasy ruchu, dwa pasy awaryjne i szerokie pobocza.

•

•

Opis planowanego pr zedsiewziecia drogowego

Charakterystyka pr ojektowanej  pólnocnej  obwodnicy K rakowa
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Program budowy pólnocnej obwodnicy Krakowa przewiduje wykonanie nastepujacych 
prac:

budowe pólnocnej obwodnicy Krakowa o przekroju dwujezdniowym, 
przebudowe kolidujacego z planowanym przedsiewzieciem    adu 
komunikacyjnego, 
budowe obiektów inzynierskich (tunele, wiadukty, estakady, mosty, przepusty), 
przebudowe i budowe skrzyzowan z drogami przecinajacymi planowany uklad 
komunikacyjny, 
wykonanie systemu dróg dojazdowych zapewniajacych obsluge przyleglego terenu, 
budowe systemu odwodnienia drogi i przyleglego terenu, 
budowe, przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej 
kolidujacych z inwestycja, 
wykonanie urzadzen chroniacych srodowisko.

Projektowana pólnocna obwodnica Krakowa wedlug wariantu I i III zostanie
poprowadzona przez obszary, które plany zagospodarowania przestrzennego zaliczaja do 
terenów rolnych, mieszkalnych, komunikacyjnych, zielen  nieurzadzonej oraz innych                   
np. dolin cieków wodnych, niezabudowanych obszarów przy obiektach zabytkowych. Wsród 
wymienionych obszarów najwiekszy udzial procentowy posiadaja tereny rolne. Niemniej czesc 
tych terenów nie jest wykorzystywana rolniczo i stanowi nieuzytki zarastajace roslinnoscia 
synantropijna i samosiejkami drzew. Trasa wariantu I bedzie przebiegala przez tereny od bardzo 
dawna zarezerwowane dla jej przebiegu. Jednak w otoczeniu planowanej obwodnicy znajduje sie 
duzo wiecej terenów mieszkalnych, szczególnie w poludniowej czesci gminy Zielonki.

Na obszarze, przez który przebiega trasa projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa wg 
wariantu I i wariantu III przewazaja pola uprawne i nieuzytki, w obrebie których rosna 
pojedyncze drzewa, niewielkie grupy drzew i krzewów. Przewazaja gatunki drzew lisciastych 
takich jak: olsza czarna, wierzby, brzoza brodawkowata, robinia akacjowa,  ipa drobnolistna, 
kasztanowiec bialy oraz rózne gatunki klonów i topoli   takze krzewy np. bez czarny, glóg 
jednoszyjkowy, deren.

W zwiazku z realizacja planowanej inwestycji konieczna bedzie wycinka drzew i krzewów 
znajdujacych sie w pasie drogowym. 

Odwodnienie planowanej obwodnicy zostanie dostosowane    naturalnych warunków 
terenowych oraz sposobu jej poprowadzenia: nasypy, tunele, przeprawy mostowe i przepusty, 
estakady, wiadukty, wezly drogowe. Przewiduje sie, ze  kanalizowana zostanie wiekszosc 
projektowanych obiektów inzynierskich oraz niektóre odcinki drogi, których parametry 
wymagaja nachylenia jezdni w kierunku pasa dzielacego.

Scieki opadowe, odplywajace poprzez wpusty uliczne, bedzie zbierala kanalizacja 
deszczowa z róznego typu studzienkami. Splywy odprowadzane kanalizacja deszczowa beda 
podczyszczane w osadnikach odpowiednio dobranych do powierzchni zlewni czastkowych. 
Scieki z czyszczenia tuneli oraz splywy opadowe z jezd   poprowadzonych w rejonie, gdzie 
moga spowodowac pogorszenie stanu chemicznego uzytkowych poziomów wodonosnych 

Zakres inwestycyjny

Wykorzystanie i zagospodarowanie terenu przeznaczonego         owana dr oge

Istniejaca zielen

Odwodnienie i podstawowe metody podczyszczania scieków opadowych z pólnocnej 
obwodnicy K rakowa

•
•

•
•

•
•
•
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(wariant III) beda oczyszczane w osadnikach zawiesiny       rowanych z separatorami 
substancji ropopochodnych. 

Planowana obwodnica Krakowa zostanie poprowadzona przez tereny, w których dominuja 
grunty o malej wodoprzepuszczalnosci. Dlatego zaproponowano zastosowanie odpowiednich 
rozwiazan opózniajacych nagly odplyw z intensywnych deszczów lub roztopów a takze 
umozliwiajacych retencjonowanie i regulacje odplywu wó  deszczowych. Przewazajaca czesc 
obwodnicy zostanie wyposazona w urzadzenia opózniajace odplyw wód opadowych. Przewiduje 
sie, ze beda to glównie, usytuowane w pasie drogowym, poszerzone rowy oraz zbiorniki (stawy) 
regulujace odplyw wód opadowych. 

Natomiast wszedzie tam, gdzie pozwala na to sposób poprowadzenia drogi i nie 
przewiduje sie wystapienia podtopien oraz zanieczyszczenia uzytkowych poziomów 
wodonosnych zaproponowano odprowadzanie wód opadowych do nieszczelnych rowów 
trawiastych, które zaliczono do urzadzen zadawalajaco             srodowisko gruntowo-
wodne przed zanieczyszczeniami. 

Rozwiazania projektowe powinny zapewnic prawidlowe odwodnienie obiektów 
inzynierskich oraz ochrone wód podziemnych i powierzchniowych. 

Planuje sie odwodnic drogi serwisowe za pomoca przydroznych rowów trawiastych oraz 
projektowanej kanalizacji deszczowej, które beda odprowadzac podczyszczone splywy opadowe
z jezdni do potoków lub innych istniejacych cieków wodnych.

Realizacja pólnocnej obwodnicy oraz pozostalych dróg ukladu podstawowego pozwoli na 
znaczne zmniejszenie ruchu na ulicach lokalnych i przeniesienie go na drogi wyzszych klas. 
Prognoza ruchu zostala opracowana przez firme ALTRANS   Krakowa dla wyznaczonych 
horyzontów czasowych 2015 i 2030. Potoki ruchu na odcinkach pólnocnej obwodnicy Krakowa 
w wariancie I wyniosa w roku 2030: w kierunku wschodnim 3488 – 3820 pojazdów umownych 
w godzinie szczytu popoludniowego oraz w kierunku zachodnim 3549 – 3768 pojazdów 
umownych w godzinie szczytu popoludniowego. W warianci  III  wyniosa one odpowiednio w 
roku 2030 w kierunku wschodnim 3319 – 3584 pojazdów umownych w godzinie szczytu 
popoludniowego, a w kierunku zachodnim 3298 – 3757 pojazdów umownych w godzinie 
szczytu popoludniowego. Takie potoki ruchu uzasadniaja projektowanie docelowego 
rozwiazania pólnocnej obwodnicy Krakowa o przekroju trzypasowym w kazdym kierunku.  

Po wybudowaniu obwodnicy pólnocnej Krakowa zarówno wg          I jak i wariantu III 
zmniejszy sie sredniodobowe natezenie ruchu na istniejacych drogach Krakowa,                       
tj.: ul. Jasnogórskiej – Wolbromskiej, ul. Wolbromskiej - 29-go Listopada,                                 
ul. 29-go Listopada – Powstanców oraz ul. 29-go Listopada - Stella Sawickiego,                            
ul. Okulickiego. 

Na jakosc wód opadowych i roztopowych splywajacych z dróg oddzialywuja  
zanieczyszczenia gazowe (spaliny samochodowe) oraz pylowe, powstajace podczas scierania sie 
opon i tarcz hamulcowych oraz nawierzchni drogi. Najczesciej notowana przyczyna 
zanieczyszczenia jezdni sa drobne wycieki paliw oraz wyplukiwanie przez gromadzaca sie na 
jezdni wode opadowa smarów i innych zanieczyszczen z podwozi i opon samochodów.                     
W okresie zimowym dodatkowym zródlem zanieczyszczenia sa srodki chemiczne (glównie sól) 
oraz szorstkie (piasek, zwir itp.) do zwalczania sliskosci jezdni.

Odwodnienie dróg serwisowych

Przewidywane wielkosci emisji, wynikajace z funkcjonowania obiektu drogowego

Pr ognozowane natezenie r uchu pojazdów

Pr ognozowane zanieczyszczenie splywów opadowych 



Raport o oddzialywaniu  na  srodowisko

Kraków, 2012r

                                                                                              

.
179

Obliczenia prognozowanych stezen zanieczyszczen komunikacyjnych z projektowanej 
pólnocnej obwodnicy Krakowa wykonano tylko dla zawiesiny ogólnej, gdyz obecnie brak jest 
wzorów, a nawet ogólnych wytycznych, na podstawie, których mozna prognozowac 
zanieczyszczenie weglowodorami ropopochodnymi splywów   dróg. Niemniej, dotychczasowe 
wyniki badan wskazuja, ze scieki opadowe z dróg obciazonych duzym ruchem samochodowym 
zawieraja bardzo malo weglowodorów ropopochodnych. W zwiazku z tym nie przewiduje sie, 
aby splywy opadowe z projektowanej obwodnicy byly zanieczyszczone tymi substancjami.

Prognozowane stezenia zawiesiny ogólnej w sciekach opadowych z istniejacej              
drogi- III obwodnicy Krakowa (wariant 0) oraz z projektowanyc  arterii komunikacyjnych 
wynosza: 

Wariant „0”         276-368 mg/l
Wariant I             178-193 mg/l
Wariant III           164-193 mg/l.

Dotrzymanie warunków, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu splywów opadowych i 
roztopowych do wód powierzchniowych lub do ziemi (100    l zawiesin ogólnych) bedzie 
wymagalo oczyszczenia scieków opadowych w osadnikach (usuniecia zawiesiny). Zalecany 
procent redukcji zawiesiny ogólnej i zanieczyszczen z nia zwiazanych powinien wynosic:

Wariant „0”         okolo  64 – 73%
                             zalecany dla obydwu horyzontów czasowych    80%
Wariant I             okolo  45 - 48%
                             zalecany dla obydwu horyzontów czasowych    60 - 70%
Wariant III           okolo  39 – 48%

                                      zalecany dla obydwu horyzontów czasowych    60 - 70%.

Emisja zanieczyszczen ze zródel komunikacyjnych ulega znacznym fluktuacjom w ciagu 
doby, wraz ze zmianami natezenia i warunków ruchu, warunków dyspersji zanieczyszczen itp. 
W nocy jest bardzo mala, a w godzinach szczytu osiaga wartosc maksymalna. 

Jednym z dominujacych udzialów w emisji zanieczyszczen na terenie, przez który 
przebiegac bedzie planowana pólnocna obwodnica Krakowa, bedzie miala emisja 
komunikacyjna (tzw. „goraca emisja”) zwiazana z ruchem pojazdów samochodowych na tej 
projektowanej arterii komunikacyjnej.

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami, emisja zanieczyszczen dla przyjetych 
horyzontów czasowych 2015 i 2030, na poszczególnych analizowanych odcinkach obwodnicy 
Krakowa w roku:

2015 bedzie wyzsza od wartosci odniesienia 200 [ g/m3], jedynie w zakresie pasa 
drogowego;
2030 bedzie nizsza od wartosci odniesienia 200 [ g/m3].

Uciazliwosc akustyczna pólnocnej obwodnicy Krakowa – w fazie jej eksploatacji 
uzalezniona bedzie przede wszystkim od ogólnej liczby pojazdów w strumieniu ruchu, od     
rodzaju oraz parametrów drogi i jej otoczenia.

W przypadku analizowanej arterii komunikacyjnej na podstawie prognozy natezenia ruchu 
dla poszczególnych odcinków pólnocnej obwodnicy Krakowa, dróg dojazdowych i skrzyzowan 
(wezlów bezkolizyjnych) wykonano obliczenia symulacyjne, dla preferowanego wariantu trasy 
okreslajac zasieg poszczególnych linii równowaznego poziomu dzwieku w otoczeniu 
planowanej drogi w roku 2015 (tzw. stan istniejacy zaraz po zrealizowaniu inwestycji) oraz dla 
roku 2030 (stan docelowy).

Pr ognozowana emisja zanieczyszczen powietr za

Pr ognozowana emisja halasu komunikacyjnego

− µ

− µ
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Jak wynika z przeprowadzonych obliczen, eksploatacja planowanej obwodnicy Krakowa 
zarówno wg wariantu I jak i III zmniejszy natezenie ruchu samochodowego na drodze 
„alternatywnej” (Conrada – ul. Opolskiej – ul. Okulickiego) do projektowanej pólnocnej 
obwodnicy Krakowa.

W przypadku zrezygnowania z budowy pólnocnej obwodnicy Krakowa prognozuje sie 
znaczne przekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu zarówno dzien jak i przede wszystkim w 
nocy wystepujacy wzdluz calej ulicy Opolskiej. Zwiazane jest to ze znacznym wzrostem 
natezenia ruchu samochodowego, osiagajacy w 2030 roku     ice przepustowosci dla calego 
ciagu ulic Conrada – Opolskiej. Pociagnie to za soba dalsze pogorszenie parametrów klimatu 
akustycznego. 

W trakcie eksploatacji projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa powstana odpady 
pochodzace z:

-  uzytkowania i czyszczenia drogi, 
- eksploatacji systemu odwodnienia drogi i oczyszczania wód opadowych.
Odpady powstale w czasie eksploatacji dróg beda usuwane i zagospodarowywane przez 

Zarzadzajacego droga.

W zwiazku z projektowana budowa pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu I i 
wariantu III przebudowane zostana linie napowietrzne wysokiego i sredniego napiecia poza 
obszar kolizji. W zwiazku z realizacja planowanej obwodnicy wg wariantu I i wariantu III nie 
przewiduje sie negatywnych oddzialywan elektromagnetycznych. 

Wieksza czesc pólnocnej obwodnicy Krakowa, polozona jest na terenie Wyzyny 
Krakowskiej (odcinek pólnocno-zachodni), mniejsza, poludniowo-wschodnia, na obszarze 
Wyzyny Miechowskiej.

Morfologicznie omawiany teren znajduje sie w obrebie Sklonu Wyzyny Malopolskiej. 
Wyzynne doplywy Wisly pociely ten obszar na szerokie garby, tworzac urozmaicona rzezbe 
terenu. Formy uksztaltowania terenu maja na trasie obydwu wariantów podobna wysokosc oraz 
plaskie lub lekko zaokraglone wierzchowiny wyciete w i     miocenu i okryte osadami 
czwartorzedowymi.

Osuwiska to nagle przemieszczenie sie mas ziemnych powierzchniowej zwietrzeliny i mas 
skalnych podloza spowodowane silami przyrody lub dzialalnoscia czlowieka (podkopanie stoku 
lub jego znaczne obciazenie). Osuwiska sa szczególnie czeste w obszarach o sprzyjajacej im 
budowie geologicznej, gdzie warstwy skal przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych wystepuja 
naprzemiennie.

Na obszarze gdzie realizowana bedzie planowana pólnocna obwodnica Krakowa zarówno 
wg wariantu I jak i wariantu III (Rys. 1) znajduja sie tereny predysponowane do powstawania 
powierzchniowych ruchów masowych (zwlaszcza przy glebszych wykopach i podcieciach). Sa 
to stoki o spadkach przekraczajacych 10 %, oraz krawedzie dolin potoków i wieksze dolinki 
nieckowate.

Pr ognozowane rodzaje i ilosci powstawania odpadów

Pr ognozowane oddzialywania elektr omagnetyczne

Opis elementów pr zyr odniczych srodowiska obj etych zakresem 
pr zewidywanego oddzialywania planowanego pr zedsiewziecia na srodowisko

Polozenie geograficzne i r zezba terenu

Ruchy masowe ziemi 
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Podloze terenu przyszlej obwodnicy buduja osady jurajskie, kredowe, miocenskie oraz 
osady czwartorzedowe. Wymienione wyzej osady reprezent                 powiednio:

górnojurajskie wapienie skaliste, 
górnokredowe margle i opoki miejscami z czertami (osadowymi skalami 
krzemionkowymi)
ily warstw skawinskich.

Wszystkie te skaly zarówno na trasie przebiegu wariantu I jak i III przykryte sa utworami 
czwartorzedowymi tj.: osadami lessowymi, których miazszosc siega niekiedy do okolo 20 m, 
lodowcowymi i wodno-lodowcowymi oraz osadami rzecznymi. 

Powierzchnie pokrywa sie gleba (poziom próchniczny), a miejscami nasypy 
antropogeniczne o zmiennym skladzie i grubosci.

W dolinach rzecznych utwory czwartorzedowe reprezentowane sa przez zwiry i piaski o 
róznej granulacji oraz najmlodsze utwory holocenskie, wyksztalcone jako mulki i zwiry.

Na trasie przebiegu pólnocnej obwodnicy Krakowa wystepuja gleby pylowe i gliniaste, 
wytworzone z lessów i lessów ilastych.  Poludniowa czesc terenu obfituje w czarnoziemy 
wytworzone z lessów. W dolinie Pradnika wystepuja mady lekkie, srednie i ciezkie, a w 
pólnocnej czesc omawianego terenu redziny. Wiekszosc gleb z analizowanego terenu nalezy do 
II i III klasy bonitacyjnej, gleby w klasie IV i nizszych wystepuja nielicznie, glównie na 
stromych zboczach dolin i uskokach. Ze wzgledu na duza zyznosc gleb, rozwija sie tu produkcja 
rolna, szczególnie w branzy warzywniczo-ogrodniczej.

Na terenie analizowanego obszaru prowadzona byla eksploatacja surowców mineralnych:
kopalnia piasku w Przybyslawicach, wydobywajaca slabo scementowane piaski 
dolnej kredy;
cegielnia w Zielonkach, wydobywajaca surowce ilaste (g ine) do wyrobu cegly.

Trasa wariantu I pólnocnej obwodnicy Krakowa bedzie przecinala poludniowy skraj 
Glównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 409 „Niecka Miechowska”, a wariant III 
zostanie poprowadzony przez obszar uprzednio wymienionego zbiornika oraz GZWP nr 326 
„Czestochowa” (Rys. 1).

Na omawianym obszarze nie sa prowadzone badania wód po          w ramach sieci 
monitoringu krajowego i regionalnego. Obydwa omówione uprzednio zbiorniki wód 
podziemnych GZWP nr 326  - „Czestochowa” i GZWP nr 409 – „Niecka Miechowska” (czesc 
poludniowo-wschodnia) zalicza sie do zagrozonych, zarówno z uwagi na krótszy niz 25 lat czas 
przenikania zanieczyszczen z powierzchni terenu, jak i wystepowanie na ich obszarze 
wielkopowierzchniowych, punktowych oraz pasmowych (istniejace drogi) ognisk 
zanieczyszczen. 

Na terenach, przez które projektuje sie poprowadzic wariant I i III panuja podobne warunki 
hydrogeologiczne. W rejonach planowanego przebiegu obydwu wariantów wystepuja wody 
gruntowe strefy saturacji oraz grawitacyjne wody wsiakowe. Wody gruntowe wystepuja w 
czwartorzedowych warstwach niespoistych (zwiry, otoczaki). W spoistych osadach: lessowych, 
lodowcowych i namulach rzecznych wystepuje grawitacyjna woda wsiakowa. Woda ta tworzy 
intensywne wyplywy w obrebie dolin Pradnika, Dlubni oraz ich doplywów. 

Geologia, powierzchnia ziemi i  warunki glebowe

Gleby i ich jakosc

Zloza kopalin

Wody podziemne 
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Na obszarze, przez który planuje sie poprowadzic pólnocna obwodnice Krakowa znajduja 
sie liczne studnie wiercone, z których moze byc pobierana woda z omówionych uprzednio 
GZWP nr 326 i 409 oraz z czwartorzedowego poziomu wodonosnego wystepujacego w Dolinie 
Pradnika (Rys. 1). Wiekszosc otworów studziennych nie jest obecnie uzytkowana i stanowi 
awaryjne zródlo zaopatrzenia gminy Zielonki w wode. 

W rejonie trasy przebiegu obwodnicy wg wariantu III, ujecia wody obecnie eksploatowane 
lub potencjalnie mozliwe do eksploatacji znajduja sie   miejscowosciach: Zielonki, Bibice, 
Bosutów i Batowice. Otwory studzienne w Bibicach (studnia Pod Lasem) i Bosutowie (B1 i B2) 
– Rys. 1 stanowia zródlo zaopatrzenia w wode wschodniej czesci gminy Zielonki – w 
miejscowosciach: Bibice, Bosutów, Bolen i Wegrzce.

(Rys. 1) przecina, od strony zachodniej ku 
wschodowi, doliny potoków w nastepujacych miejscach:

I.1. – potok Sudol od Modlnicy (Robotna), prawobrzezny doplyw Pradnika –                                
ul. Wladyslawa Lokietka (w obrebie gminy Kraków);

I.2.  –  rzeka Pradnik (Bialucha), ponizej ujscia potok Garliczki (gmina Zielonki);
I.3. – potok Bibiczanka, lewobrzezny doplyw Pradnika w rejonie osiedla Lysa Góra   

(gmina Zielonki);
I.4. – prawostronny doplyw potoku Sudol Dominikanski wyplywajacy z rejonu polozonego 

na wschód od miejscowosci Wegrzce (gmina Zielonki);
I.5. –  potok Sudol Dominikanski (Rozrywka), lewobrzezny doplyw Pradnika, na pólnoc 

od miejscowosci Dziekanowice; (gmina Zielonki);
I.6.a., b., c. – doline rzeki Dlubni w rejonie planowanego wezla Nowohuckiego                     

(Kraków) realizowanego w ramach budowy drogi S7.
            

(Rys. 1) bedzie przekraczala doliny rzek i potoków (od zachodu ku wschodowi)                              
w nastepujacych miejscach:

III.1. – potok Sudol  od Modlnicy (Robotna), prawobrzezny doplyw Pradnika, przy granicy 
miasta Krakowa i gmin Wielka Wies oraz Zielonki (w obrebie gminy Kraków);

III.2. – rzeka Pradnik, powyzej Pekowic oraz ujscia potoku Garliczka (gmina Zielonki);
III.3. – potok Garliczka, ponizej Garlicy Murowanej (gmina Zielonki);
III.4. – potok Bibiczanka, na pólnoc od miejscowosci Bibice (gm    Zielonki);
III.5.a., b., c. – doline rzeki Dlubni w rejonie planowanego wezla Nowohuckiego                  

(Kraków) realizowanego w ramach budowy drogi S7.
W rejonie planowanego przebiegu obydwu rozpatrywanych           wymienione 

uprzednio rzeki i potoki meandruja w naturalnych dolinach. Brzegi cieków sa porosniete 
drzewami, glównie olsza czarna i wierzbami oraz krzewami. Rzeka Pradnik i Dlubnia oraz ich 
doplywy posiadaja cechy charakterystyczne dla cieków przeplywajacych przez wyzyny, a wiec 
muliste, wciete w lessowe podloze koryto oraz dosc strome brzegi, niesprzyjajace rozwojowi 
glonów poroslowych. 

Pradnik i jego doplywy w miejscach kolizji z trasa war      I projektowanej obwodnicy 
Krakowa prowadzily wody dosc metne i sprawiajace wrazenie zanieczyszczonych. 
Korzystniejszy wyglad posiadaly cieki w rejonie planowanego przebiegu wariantu III: Pradnik 
powyzej ujscia Garliczki, potok Garliczka, a szczególn   górny bieg potoku Bibiczanka 
prowadza wody wizualnie czyste. 

Rzeka Dlubnia stanowi jedno ze zródel zaopatrzenia miasta Krakowa w wode (do celów 
komunalnych i przemyslowych). W zwiazku z pelniona funkcja, Dolina Dlubni zostala objeta 
ochrona: utworzono strefe ochrony posredniej dla podstawowego ujecia wody w 

Ujecia wód podziemnych

Wody powierzchniowe

Przebieg obwodnicy wedlug war iantu I

Planowana tr asa przebiegu pólnocnej obwodnicy K rakowa        war iantu I I I
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Raciborowicach oraz dla zbiorników retencyjnych – strefa ochrony przy prawym brzegu Dlubni 
dochodzi do granic administracyjnych Krakowa (Rys. 1).

Obydwa rozpatrywane warianty przebiegu pólnocnej obwodnicy Krakowa lacza sie w 
jeden koncowy odcinek trasy przy rozjezdzie linii kolejowych relacji Kraków – Tunel –
Warszawa oraz odgalezienia torów prowadzacych do terenów przemyslowych w Nowej Hucie, 
dochodzac do Doliny Dlubni. Bedzie to równiez rejon polaczenia projektowanej obwodnicy, 
bezkolizyjnym wezlem z planowanym przebiegiem drogi ekspresowej do Warszawy (S7). 
Projektowany wezel drogowy bedzie kolidowal z meandrujaca w tym rejonie rzeka Dlubnia 
(Rys. 1). Wizje lokalne przeprowadzone w rejonie polaczeni                          odnica i 
S7) sugeruja, ze Dlubnia i jej doplyw Baranówka prowadza wody nieznacznie zanieczyszczone.

Dane z monitoringu jednolitych czesci wód powierzchniowych prowadzonego przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Krakowie (WIOS) zaliczyly prawie wszystkie 
wymienione cieki do wód o zlej jakosci i slabym stanie ekologicznym. 

Badania jakosci wód przeprowadzone w 2008r. przez WIOS w Krakowie(z wyjatkiem 
Dlubni) nie obejmowaly wskazników pozwalajacych na okreslenie poziomu zanieczyszczen 
komunikacyjnych – zawiesiny ogólnej i weglowodorów ropopochodnych. 

Po wzgledem klimatycznym obszar, na którym planowana jest pólnocna obwodnica 
Krakowa lezy w granicach regionu Wyzyny Krakowsko-Miechowskiej. Srednia temperatura 
roczna wynosi  od 8ºC do 8,5ºC, a srednie opady roczne wynosza ok. 750 mm. Pod wzgledem 
klimatycznym analizowany teren jest malo  zróznicowany.  Jedynie w rejonie doliny Dlubni
wystepuje wieksza amplituda temperatur, wyzsza wilgotnosc, a takze pojawiaja sie tzw. 
zastoiska zimnego powietrza /inwersja/.

Wedlug danych szacunkowych WIOS w Krakowie zawartosc substancji 
zanieczyszczajacych w powietrzu nie przekracza wartosci dopuszczalnych. Lokalnie moga 
wystepowac wyzsze stezenia szczególnie wzdluz drogi Kraków-Warszawa, w wyniku emisji 
spalin samochodowych. 

Dopuszczalne wartosci poziomu emisji dzwieku do srodowiska dla terenów polozonych w
otoczeniu projektowanej inwestycji wynosza:

dla terenów zabudowy jednorodzinnej: 

w porze dnia tj. w godz. 600 – 2200,

w porze nocy tj. w godz. 2200 – 600,

dla terenów zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy 
zagrodowej i mieszkaniowo uslugowych: 

w porze dnia tj. w godz. 600 – 2200,

w porze nocy tj. w godz. 2200 – 600.

Obszary chronione akustycznie zostaly przedstawione na wynikowych mapach 
akustycznych dolaczonych do niniejszego Raportu.

Pomiary halasu wykonano w 10 punktach pomiarowych w porze dnia 22.10.2009 i porze 
nocy 22/23.10.2009 oraz w porze dnia i nocy 16.11.2009. 

Lokalizacja punktów pomiarowych, ilosc pomiarów w poszczególnych punktach oraz czas 
ich trwania byly dobierane tak, aby w pelni charakteryzowaly stan klimatu akustycznego danego 
terenu.

K limat i jakosc powietrza

Halas i wibracje 

55 dB

50 dB

60 dB

50 dB
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Szata roslinna analizowanego terenu charakteryzuje sie duzym urozmaiceniem typowym 
dla jury Krakowsko - Wielunskiej. Trasa projektowanej obwodnice bedzie przebiegala glównie 
przez tereny rolnicze oraz zainwestowane. Miejsca pokryte naturalna roslinnoscia wystepuja 
jedynie tam, gdzie uksztaltowanie terenu i warunki glebowe ograniczyly rozwój rolnictwa i 
osadnictwa. Niewielkie zbiorowiska lesne wystepuja na pólnoc od planowanego przebiegu drogi, 
natomiast powierzchnia w rejonie planowanej inwestycji jest praktycznie wylesiona.                      

Miejscami z pólnaturalnymi zbiorowiskami roslinnymi sa tereny polozone na trasie 
przebiegu wariantu III lub w jego bezposrednim sasiedztwie. Sa to Laki Giebultowskie polozone 
na wschód od miejscowosci Trojadyn oraz tereny w rejonie Lasu Mlodziejowskiego na pólnoc 
od miejscowosci Bolen i Bosutów, gdzie wystepowala centuria pospolita, gatunek objety 
ochrona scisla.

Na trasie przebiegu obydwu rozpatrywanych wariantów stwierdzono wystepowanie 
podobnych zbiorowisk roslin:

zbiorowiska lesne i zaroslowe;
zadrzewienia; 
zbiorowiska ruderalne i segetalne (wystepujace w obrebie nieuzytków oraz w sasiedztwie 
pól i zabudowy);
zbiorowiska wód i ich brzegów;
zbiorowiska lak i muraw.

Badany teren zarówno w wariancie I jak i III nie przedstawia wysokich walorów z punktu 
widzenia zachowania grzybów w Polsce.  Nie stwierdzono wystepowania grzybów chronionych, 
a zidentyfikowane gatunki naleza do pospolitych i licznie wystepujacych w Polsce.

Sklad taksonomiczny fauny na trasie i w otoczeniu obydwu omawianych wariantów byl 
typowy dla mozaiki terenów rolniczych, nieuzytków, zadrzewien sródpolnych i terenów o luznej 
zabudowie typu zagrodowego.

Na trasie planowanej obwodnicy wg wariantu I wystepowaly objete ochrona prawna trzy 
gatunki trzmieli. Stwierdzone tu: trzmiel gajowy, drzewny i lesny naleza do gatunków pospolicie 
wystepujacych w Polsce. W sasiedztwie przebiegu wariantu III obwodnicy bezkregowce objete 
ochrona gatunkowa byly liczniejsze. Oprócz kilku gatunków trzmieli, na omawianym terenie 
wystepowalo piec gatunków chronionych chrzaszczy (biegacze) oraz pajak – tygrzyk 
paskowany. Wszystkie stwierdzone gatunki sa równiez zaliczane do czestych w Polsce. Na trasie 
obydwu wariantów, szczególnie na terenach wilgotniejszych licznie wystepowal objety ochrona 
czesciowa slimak winniczek.

W Polsce wszystkie plazy zostaly objete ochrona. Na trasie obydwu wariantów plazy 
wystepowaly rzadko. Najczesciej stwierdzano zabe trawna, dosc czesto spotykana w Polsce, w 
tym na terenach zagospodarowanych.

W rejonie omawianych wariantów obwodnicy nie zaobserwowano chronionych gatunków 
gadów.

Roslinnosc i zwierzeta
Roslinnosc

Grzyby

Zwierzeta

Bezkregowce

Plazy, gady, ptaki  i ssaki
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Róznorodnosc awifauny, szczególnie charakterystycznej dla pól i zadrzewien           h 
byla duza. Lacznie na badanym terenie wykazano obecnosc 50 gatunków ptaków legowych, w 
tym 4 gatunki z zalacznika I Dyrektywy Ptasiej (derkacz, dzieciol zielonosiwy, jarzebatka, 
gasiorek, Rys. 1).

Sposród ssaków na badanym terenie wystepuja tylko gatunki pospolite, w tym polne, 
ekotonowe i synantropijne. Na badanym obszarze nietoperze obserwowano sporadycznie, a 
jedynym, nieco czesciej wystepujacym gatunkiem byl nocek rudy, zerujacy nad wodami.

Najwiecej chronionych gatunków zwierzat, w tym ptaków         no w rejonie 
planowanego przebiegu wariantu III obwodnicy pólnocnej Krakowa i dlatego trase te uznano za 
najmniej korzystna dla zachowania walorów przyrodniczych na obszarze parków 
krajobrazowych lub w ich sasiedztwie.

Najblizej polozonym, obszarem podlegajacym ochronie prawnej, nie kolidujacym                              
z pólnocna obwodnica Krakowa jest Ojcowski Park Narodowy. Odleglosc rozpatrywanych 
wariantów  obwodnicy Krakowa do najbardziej wysunietej na poludnie granicy Ojcowskiego 
Parku Narodowego szacuje sie okolo 6,1 km – wariant III i okolo 6,6 km – wariant I.

Na analizowanym obszarze w najblizszym otoczeniu projektowanej inwestycji znajduja sie 
dwa parki krajobrazowe wraz z otulina: Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie i Dlubnianski 
Park Krajobrazowy. Obydwa parki wchodza w sklad Zespolu Jurajskich Parków 
Krajobrazowych, a pólnocno-zachodni skraj analizowanego terenu jest polozony w otulinie
Ojcowskiego Parku Narodowego.

Walory krajobrazowe

Obszar, na którym poprowadzona zostanie trasa pólnocnej obwodnicy Krakowa 
charakteryzuje sie urozmaicona rzezba terenu. Nie przedstawia jednak wysokich walorów 
krajobrazowych. Przewazaja tutaj tereny rolnicze i zainwestowane. Enklawy zadrzewien i 
zbiorowisk roslin o charakterze naturalnym wystepuja jedynie tam, gdzie uksztaltowanie terenu i 
warunki glebowe ograniczyly rozwój rolnictwa. Na omawianym terenie czeste sa równiez ugory 
i nieuzytki.

Obrzeza wszystkich rzek i potoków, przez które bedzie przechodzila planowana pólnocna 
obwodnica Krakowa posiadaja naturalny charakter. Sa one glównie porosniete drzewami lub 
krzewami, które spotyka sie równiez wzdluz dróg, rowów, itp. Wystepujace na przebiegu 
planowanej trasy zarówno, wg wariantu I i III, walory krajobrazowe nie przedstawiaja 
ponadprzecietnej wartosci wizualnej.

Na podstawie badan archeologicznych i inwentaryzacji zabytków przeprowadzonych w 
rejonie planowanej inwestycji stwierdzono, ze ilosc zabytkowych obiektów wpisanych do 
ewidencji konserwatorskiej lub rejestru zabytków jest       lka. Oba warianty trasy obwodnicy, 
zwlaszcza wariant III, poprowadzone sa po trasie polozonej z dala od historycznych szlaków 
komunikacyjnych i poza centrami podkrakowskich miejscowosci. 

W rejonie planowanej inwestycji wg wariantu I przebiegu pólnocnej obwodnicy Krakowa 
znajduje sie cmentarz zmarlych podczas epidemii cholery w XIX w. (pod którym droga zostanie 
poprowadzona tunelem) oraz ocalale relikty zewnetrznego pierscienia Twierdzy Kraków. Sa to 
pozostalosci systemu umocnien, infrastruktury wojskowej i dróg rokadowych, wykonanych w 
XIX i XX wieku obiektów obronnych wokól Krakowa.  

W celu uzyskania opinii Wojewódzkiego Urzedu Ochrony Zabytków w Krakowie na temat 
zaproponowanych wariantów przebiegu trasy pólnocnej obwodnicy Krakowa przedlozono 

Obszary chronione i walor y krajobr azowe

Zabytki i dobra kultury
Zabytk i
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Raport oddzialywania inwestycji na srodowisko kulturowe – Pólnocna obwodnica Krakowa. W 
uzyskanej opinii zawarto informacje, ze jest mozliwosc realizacji planowanej drogi wg wariantu 
I po przesunieciu trasy, w taki sposób, aby nie naruszal zabytkowej baterii i pozostalych 
zabytkowych elementów krajobrazu warownego.

W zwiazku z powyzszym skorygowano przebieg trasy wg wariantu I i uzyskano 
pozytywna opinie Wojewódzkiego Urzedu Ochrony Zabytków w Krakowie, z uwagami do 
uwzglednienia na dalszym etapie projektowania.

Na obszarze, przez który zostanie poprowadzona pólnocna obwodnica Krakowa znalazlo 
sie lacznie 53 stanowiska archeologiczne, wsród których 13 jest zlokalizowanych na wspólnych 
odcinkach przebiegu obu wariantów oraz 1 stanowisko w         wezla obwodnicy z planowana 
droga ekspresowa S7. 

Z przeprowadzonych prac terenowych i informacji archiwalnych uzyskano obraz dosc 
intensywnego osadnictwa datujacego sie od okresu neolitu po czasy nowozytne. 

W rejonie planowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu I i III przebiegaja linie 
elektroenergetyczne WN, SN i nn, które w zwiazku z realizacja trasy beda wymagaly 
przebudowy.

Wariant zerowy to brak podejmowania inwestycji polegajacej na budowie pólnocnej 
obwodnicy Krakowa. Ruch drogowy odbywalby sie po dotychczasowych drogach krajowych               
nr 94 i 7. Natezenie ruchu na tych drogach wzrasta progresywnie, zwieksza sie równiez udzial 
ciezkiego ruchu tranzytowego. Wzrastajace natezenie ruchu pojazdów spowoduje znaczne 
zwiekszenie i tak juz bardzo duzego ponadnormatywnego                  tej czesci miasta 
tlenkami azotu, powodujac znaczne rozszerzenie strefy       ormatywnego halasu (znaczna 
czesc zainstalowanych obecnie ekranów akustycznych przestanie pelnic swoje funkcje) oraz 
zasiegu strefy drgan dynamicznych niszczacych pobliskie budynki. Wzrastajace natezenie ruchu 
na istniejacym ciagu ulic: ul. Conrada, ul. Opolska, ul. Lublanska, ul. Bora – Komorowskiego, 
ul. Okulickiego) prowadzi równiez do rosnacej stale liczby wypadków drogowych, podczas 
których gina ludzie. Rosnacy trend tych bardzo niekorzystnych zjawisk wplywa znaczaco, na 
jakosc i bezpieczenstwo zycia mieszkanców tej czesci miasta Krakowa. 

Pozostawienie stanu aktualnego bez podejmowania decyzji o budowie pólnocnej budowy 
obwodnicy Krakowa spowoduje zwiekszenie ilosci kolizji i zdarzen drogowych. 
Wysoka uciazliwosc oraz stwarzany stopien zagrozen dla uzytkowników drogi, srodowiska 
przyrodniczego i zdrowia okolicznych mieszkanców dyskwalifikuja ten wariant jako 
rozwiazanie ostateczne.

Wariant zerowy to brak podejmowania inwestycji polegajacej na budowie pólnocnej 
obwodnicy Krakowa. W przypadku przyjecia wariantu „0”    terenach przewidzianych pod 
lokalizacje obwodnicy nie beda prowadzone prace budowlane oprócz koniecznych remontów 
(okresowych robót) i dlatego nie przewiduje sie wystapienia znaczacych oddzialywan. 

Stanowiska ar cheologiczne 

Pole elektr omagnetyczne

I dentyf ikacj a pr zewidywanych oddzialywan na sr odowisk analizowanych 
war iantów

War iant niepodejmowania przedsiewziecia – war iant 0
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Podstawowym zadaniem planowanej inwestycji polegajacej na budowie pólnocnej 
obwodnicy Krakowa jest umozliwienie przejecia z wewnetrznego – podstawowego ukladu 
drogowego miasta, ruchu tranzytowego oraz generowanego przez pojazdy w Krakowie oraz 
przejezdzajace przez gminy Wielka Wies, Zielonki, Michalowice.

wykorzystuje rezerwowany od wielu 
lat korytarz dla tej inwestycji. Korytarz ten przebiega w niewielkiej odleglosci od granicy miasta 
Krakowa i gminy Zielonki. Czesciowo przechodzi przez tereny miasta Krakowa i czesciowo 
przez gmine Zielonki. Tylko w poczatkowym odcinku od realizowanego wezla Modlnica do 
projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa w niewielkim stopniu zahacza o fragmenty gminy 
Wielka Wies.  

Na poczatkowym etapie rozwazan na temat przebiegu projektowanej trasy pólnocnej 
obwodnicy Krakowa, oprócz opisywanych w niniejszym Rap        riantów I i III, analizowany 
byl wariant II. Ze wzgledu na najwieksza kolizyjnosc z zabudowa mieszkaniowa sposród trzech 
przedstawionych tras, wariant II zostal wylaczony z dalszych opracowan. Po przeprowadzeniu 
wstepnej analizy, stwierdzono, ze jest to wariant niemozliwy do realizacji.

W zwiazku z wymogami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w      nie srodowiska oraz o ocenach 
oddzialywania na srodowisko, zaproponowano alternatywny przebieg pólnocnej obwodnicy 
Krakowa wg wariantu III. Przy poszukiwaniu przebiegu alternatywnego analizowanej drogi 
przyjeto nastepujace zalozenia:

minimalizacja uciazliwosci dla spoleczenstwa,
zaprojektowanie trasy o parametrach drogi szybkiego ruchu.

Wariant ten jest odsuniety na pólnoc od granic miasta Krakowa. Przebieg wariantu III 
dostosowano do uwarunkowan urbanistycznych, przebiega    z dala od gestej zabudowy 
mieszkaniowej.      

    

W celu wyboru najkorzystniejszego przebiegu pólnocnej  bwodnicy Krakowa dla  
srodowiska porównano dwa analizowane warianty mozliwe do realizacji. Pod uwage brano dane 
dotyczace powierzchni zajetosci terenu, dlugosci projektowanej trasy, ilosci obiektów 
inzynierskich oraz kolizji z istniejacymi budynkami, z szczególnym uwzglednieniem 
uwarunkowan przyrodniczych.

Jak wynika z przeprowadzonego porównania, dluzszym z dwóch rozpatrywanych 
wariantów jest wariant III (ok. 14,3 km), z wieksza iloscia projektowanych obiektów 
inzynierskich niz w wariancie I, tym samym zajmie on wieksza powierzchnie terenu. Nalezy 
jednak zauwazyc, ze w stosunku do przebiegu drogi w wariancie I, wariant III obwodnicy 
zostanie prowadzony przez obszary mniej zurbanizowane. Sa to glównie tereny rolnicze lub 
nieuzytki. Trasa wg projektowanego wariantu I przebiega glównie po starej rezerwie terenowej, 
w sasiedztwie obszaru bardziej zasiedlonego niz w wariancie III.

Oba rozpatrywane warianty swoim zasiegiem w stopniu wiekszym lub mniejszym 
wkraczaja w sasiadujace z planowana pólnocna obwodnica Krakowa tereny parków 

Rozpatrywane war ianty planowanej inwestycji polegajace   a budowie pólnocnej 
obwodnicy K rakowa

War iant pr oponowany przez wnioskodawce – war iant I

War iant wylaczony z dalszych analiz  – war iant I I

War iant alternatywny – war iant I I I

Wybór  war iantu najkorzystniejszego dla srodowiska

−
−
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krajobrazowych (Park Krajobrazowy Dolinek Krakowskich oraz Dlubnianski Park 
Krajobrazowy). Czesc zachodnia projektowanej trasy wg     antu I (miedzy Toniami a 
Zielonkami) przechodzi przez granice Parku Krajobrazowego Dolinek Krakowskich, natomiast 
odcinek pomiedzy miejscowosciami Zielonki i Wegrzce oraz w rejonie Dzie        i Batowic 
biegnie w otulinie Dlubnianskiego Parku Krajobrazowego.

Znacznie wiekszy bo prawie caly zachodni odcinek projektowanej trasy wg wariantu III 
znajduje sie w obrebie granic Parku Krajobrazowego Dolinek Krakowskich, natomiast odcinek 
od Bosutowa do Dziekanowic w granicach Dlubnianskiego Parku Krajobrazowego. 

Z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej wynika, ze w rejonie przebiegu 
obwodnicy trasa wariantu III znajduje sie stanowisko chronionej rosliny – centuria pospolita 
oraz wiecej objetych ochrona gatunków zwierzat. Ponadto budowa i eksploatacja obwodnicy wg 
wariantu III moze stanowic zagrozenie dla ujec wód podziemnych, sluzacych do zaopatrzenia w 
wode do spozycia mieszkanców wschodniej czesci gminy Zielonki.

Z porównania rozpatrywanych wariantów poprowadzenia drogi wynika, ze z punktu 
widzenia ochrony srodowiska korzystniejsze bedzie zrea izowanie pólnocnej obwodnicy 
Krakowa trasa wariantu I.

Planowane przedsiewziecie ze wzgledu na swoje polozenie, charakter i spodziewane 
emisje zanieczyszczen do srodowiska nie bedzie zródlem zagrozen o zasiegu transgranicznym.

Likwidacja analizowanej obwodnicy spowoduje koniecznosc powrotu uksztaltowania 
terenu do stanu pierwotnego, nawiezienia warstwy humusu, zasiania traw i nasadzen krzewów i 
drzew. Innym rozwiazaniem, dotyczacym tylko zachodniej czesci obwodnicy mogloby byc 
odtworzenie na tym terenie upraw. 

W fazie prac drogowych oddzialywanie na ludzi bedzie znaczace. Przewiduje sie 
uciazliwosci dla lokalnej spolecznosci gminy Zielonki i mieszkanców dzielnic Krakowa, przez 
które bedzie przebiegala projektowana obwodnica. 

W zwiazku z planowana inwestycja przewiduje sie wyburzenia budynków mieszkalnych i 
gospodarczych bezposrednio kolidujacych z inwestycja. Bezposrednio z prowadzenia trasy 
pólnocnej obwodnicy wynika, ze nastapi kolizja z 13 budynkami mieszkalnymi,                            
22 budynkami gospodarczymi, 15 szklarniami czasowymi oraz 45 altankami na terenach 
ogrodów dzialkowych w rejonie ul. Morcinka.

Oddzialywanie na zdrowie ludzi przejawiac sie bedzie przejsciowo jako uciazliwosci 
glównie w zakresie:

klimatu akustycznego od transportu, dostawy i rozladunku materialów stosowanych 
glównie w pracach budowlano-nawierzchniowych oraz prac maszyn budowlanych,
pylenia i wibracji od pojazdów budowy (koparki, spychacze, cementowozy, 
samochody ciezarowe i dostawcze),

Tr ansgr aniczne oddzialywanie na sr odowisko

Skutki ewentualnej  l ikwidacj i  drogi

Pr zewidywane oddzialywania na sr odowisko analizowanych war iantów z 
uwzglednieniem etapów realizacj i i eksploatacj i or az mozl iwosci wystapienia 
powaznej  awar ii

Etap real izacj i

Oddzialywanie bezpieczenstwo ruchu, zdrowie i jakosc zycia mieszkanców ludzi 
War iant  I

•

•
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zwiekszonego zagrozenia wypadkami od ruchu pojazdów, na drogach dojazdowych 
do placu budowy,
uciazliwosci zapachowych,
utrudnienia dostepu do mieszkan,
wiekszego zagrozenia dla przemieszczajacych sie wzdluz drogi pieszych.

Wszystkie wymienione oddzialywania beda mialy charakte  bezposredni, krótkotrwaly i 
odwracalny.

Projektowana trasa wg wariantu III przebiega przez tereny zdecydowanie mniej  
zainwestowane niz wg wariantu I. Omija zabudowe mieszkaniowa terenu gmin Zielonki 
przechodzac pomiedzy Zielonkami a Trojanowicami (od pólnocy kierujac sie na pólnocny –
wschód). 

W zwiazku z planowana inwestycja przewiduje sie wyburzenia budynków mieszkalnych 
(5szt.) i gospodarczych (6szt.) bezposrednio kolidujacych z planowana obwodnica. Podczas 
realizacji prac budowlanych oddzialywanie na zdrowie i jakosc zycia mieszkanców nie bedzie 
znaczace. Moga zdarzyc sie równiez pewne utrudnienia z dojazdem do poszczególnych posesji 
oraz dojsciem do obiektów uslugowych itp. 

W obrebie terenu budowy pólnocnej obwodnicy Krakowa (wariant I i III), który obecnie 
jest miejscem bytowania roslin i zwierzat nastapi zniszczenie podloza glebowego, co spowoduje 
calkowita eliminacje istniejacych tam biocenoz. 

Koniecznosci wyciecia drzew i krzewów na trasie projektowanych wariantów obwodnicy 
spowoduje zmniejszenie znaczenia tego rejonu dla odbywania legów przez ptaki oraz jako 
miejsca schronienia dla malych i srednich ssaków.

Na trasie przebiegu obwodnicy wg wariantu I wystepuja            zbiorowiska 
roslinnosci powstajacej na siedliskach przeksztalconych dzialalnoscia czlowieka, a cenniejsze 
zadrzewienia zachowaly sie jedynie w dolinach rzek i potoków. W zwiazku, z tym 
oddzialywanie na roslinnosc prac budowlanych nie bedzie mialo istotnego znaczenia i nie 
spowoduje wyeliminowania cennych gatunków flory.

Budowa pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu III bedzie wiazala sie ze znacznie 
wiekszymi zniszczeniami siedlisk przyrodniczych, gdyz   bezposrednim sasiedztwie polozone 
sa Laki Giebultowskie oraz Las Mlodziejowski, gdzie zinwentaryzowano stanowisko centurii 
pospolitej - rosliny objetej scisla ochrona. Realizacja planowanej            wg wariantu III 
spowoduje, ze stanowisko centurii pospolitej ulegnie zniszczeniu.

Zinwentaryzowane na terenie pod projektowana inwestycje zarówno wg wariantu I jaki i 
wariantu III gatunki bezkregowców, plazów, ptaków i ssaków sa dosc pospolite i wystepuja na 
terenie calej Polski. W zwiazku z tym, mozna stwierdzic, ze planowana inwestycja w 
rozpatrywanych dwóch wariantach nie bedzie miala wplywu na wielkosc ich lokalnych 
populacji. Najwiecej obserwacji rzadszych gatunków zwierzat, w tym ptaków wymienionych w 
zalaczniku 1 do tzw. „Dyrektywy Ptasiej” zanotowano na planowanej trasie przebiegu wariantu 
III obwodnicy pólnocnej Krakowa, co czyni te propozycje mniej korzystna dla zachowania 
bioróznorodnosci fauny. 

Tereny, na których bedzie budowana pólnocna obwodnica         zostana zubozone 
przyrodniczo na skutek wyciecia drzew, zniszczenia ros innosci zielnej i wyginiecia zwierzat, w 
tym gatunków objetych ochrona prawna. Niemniej, na omawianym obszarze nie wystepuja 
gatunki bedace przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej (Rozporzadzenie Ministra 
Srodowiska z 13 kwietnia 2010 r., Dz. U. Nr 77, poz. 510) ani wymagajace szczególnej ochrony 
(zagrozone wyginieciem). Z inwentaryzacji przyrodniczej wynika, ze budowa obwodnicy 

•

•
•
•
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Oddzialywanie na rosliny i zwierzeta
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(obydwa warianty) nie spowoduje istotnego zmniejszenia bioróznorodnosci ani liczebnosci 
poszczególnych taksonów roslin i zwierzat.

Zajecie terenów pod planowana droge zmniejszy powierzchnie nadajaca sie do upraw 
rolnych. Faza budowy wymaga zajecia znacznie szerszego niz w fazie eksploatacji pasa terenu. 
Poza terenem bazy budowy, oddzialywanie omawianego przedsiewziecia na gleby ograniczy sie 
do pasa drogowego – powierzchni gruntu, w której zlokalizowana bedzie droga oraz obiekty 
budowlane i urzadzenia techniczne zwiazane z prowadzeniem, zabezpieczen i obsluga ruchu. 

Bezposrednie oddzialywanie budowy drogi na powierzchnie ziemi i glebe bedzie lokalne i 
ograniczy sie praktycznie do pasa o szerokosci kilkunastu metrów od osi drogi. Calkowite 
zniszczenie gleb w fazie budowy wystapi w nowo zajetyc  pod droge miejscach, w miejscu 
projektowanych obiektów mostowych, wiaduktów, skrzyzowan itp. Czasowo zajmowany teren 
bedzie przywracany do pierwotnego stanu poprzez uporzadkowanie poboczy, ich ponowne 
obsianie trawa i zadrzewienie. 

Trasa pólnocnej obwodnicy Krakowa zostanie poprowadzona z zalozeniem ograniczenia 
ingerencji w tereny zabudowane oraz minimalizacji niekorzystnego od            na tereny 
sasiednie. W zwiazku z tym przebieg wysokosciowy obwodnicy w wielu miejscach zostal 
celowo obnizony. Szacunkowa wielkosc robót ziemnych w wariancie I wynosi                       
ok. 1. 991 mln m3 wykopu oraz ok. 0,623 mln m3 nasypu.

Szacunkowa wartosc robót ziemnych wynosi 1,393 mln m3 wykopu oraz okolo                   
0,551 mln m3 nasypu.

W przypadku wykonywania wykopów w terenie osuwiskowym, tj. rejon doliny Sudolu od 
Modlnicy i jego doplywu wzdluz ul. Jurajskiej oraz Dlubni – na trasie przebiegu projektowanej 
obwodnicy wg wariantu I oraz w rejonie doliny Garliczk , glebokiej i waskiej doliny Bibiczanki 
oraz doliny Wielki Dól, na trasie przebiegu wariantu III, a takze w koncowym odcinku, który 
zostanie poprowadzony w dolinie Dlubni, nalezy rozwazyc zagrozenia statecznosci 
spowodowane zwiekszeniem nachylenia powierzchni skarp, obnizeniem spójnosci gruntu 
wynikajacym z odciazenia czesci zbocza wskutek usuniecia jego nadkladu, odslonieciem skal 
lub gruntów podatnych na erodowanie.

Na etapie projektu budowlano - wykonawczego niezbedne beda dodatkowe terenowe 
badania geologiczno - inzynierskie zakonczone sporzadzeniem dokumentacji geologiczno –
inzynierskiej, w której problemy masowych ruchów ziemi zostana uszczególowione.

W zwiazku z projektowana budowa pólnocnej obwodnicy Krakowa, przewiduje sie, iz 
beda powstawaly odpady w zwiazku z:

robotami ziemnych,
ulozeniem nawierzchni drogi,
usuwaniem nawierzchni z istniejacych jezdni, wiaduktu, przebudowywanych w 
zwiazku z realizacja przedsiewziecia,
usuwaniem kolizji z urzadzeniami infrastruktury (gazociagami, siecia elektryczna 
WN, siecia wodno-kanalizacyjna);
wyburzeniami budynków kolidujacych z planowana inwestycja.

Oddzialywanie na powierzchnie ziemi i gleby

War iant  I

War iant  I I I

Ruchy masowe ziemi 

Gospodarka odpadami
War iant  I  i I I I

−
−
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Oprócz wymienionych odpadów w trakcie budowy pólnocnej obwodnicy Krakowa 
powstana znaczne ilosci humusu, który zostanie czasowo magazynowany na placu budowy i 
przeznaczony do wykorzystania przy rekultywacji terenu. Pozostala ziemia uzyskana z wykopów 
zostanie wykorzystana przy budowie nasypów i zagospodarowana w ramach realizowanej 
inwestycji drogowej.

W zwiazku z tym, iz na etapie realizacji inwestycji przewidziane sa do wyburzenia 
budynki mieszkalne pokryte plytami azbestowo – cementowymi (eternit), nalezy zastosowac 
odpowiednie srodki ostroznosci, gdyz niewlasciwe postepowanie z wyrobami zawierajacymi 
azbest przy pracach rozbiórkowych, prowadzi do ich destrukcji i znacznego zanieczyszczenia 
powietrza wlóknami azbestowymi.

Wszystkie przekazania odpadów musza zostac udokumentowane za pomoca „karty 
przekazania odpadu.”

Glebokie wykopy i inne prace ziemne moga byc przyczyna zmian w zasilaniu poziomów 
wodonosnych, a pozostale etapy prac budowlanych stanowia potencjalne zródlo 
zanieczyszczenia wód gruntowych.

Budowa obwodnicy na odcinku od projektowanego wezla drogowego „Modlnica” do 
Doliny Pradnika bedzie prowadzona w terenie niewymagajacym szczególnej ochrony wód 
podziemnych. Natomiast w Dolinie Pradnika wystepuje ciagly, czwartorzedowy poziom 
wodonosny. Planowane roboty ziemne moze spowodowac okresowe zaburzenie parametrów 
hydrogeologicznych, które beda przyczyna zmian w zasilaniu poziomu wodonosnego oraz 
zwiekszenia tempa migracji zanieczyszczen do warstwy wodonosnej.

Dalszy odcinek trasy, w tym czesc obwodnicy przechodzaca przy i przez poludniowa 
granice Glównego Zbiornika Wód Podziemnych - GZWP nr 409 (Rys.1) bedzie poprowadzony 
przez teren przykryty osadami lessowymi o miazszosci 6 - 7 m (czwartorzedowe pyly i gliny 
ilaste). Warstwe te zalicza sie do osadów o duzej zdolnosci do biodegradacji zanieczyszczen. 

Wplyw poszczególnych etapów realizacji inwestycji w tym odpompowywanie wody z 
wykopów oraz ich oddzialywania skumulowane zalicza sie do krótko- i sredniookresowych, 
które po wykonaniu pólnocnej obwodnicy Krakowa beda stopniowo zanikaly. 

Na calej trasie wariantu I, rejonami podatnymi na zanieczyszczenie jest Dolina Pradnika 
oraz doliny jego doplywów: Sudolu od Modlnicy, Bibiczanki i Sudolu Dominikansk     a takze 
doliny Dlubni . Sa to tereny, na których nie mozna lokalizowac baz zaplecza budowy, a 
wszystkie prace zwiazane z wykonaniem omawianego przedsiewziecia nalezy prowadzic z 
zachowaniem szczególnych srodków ostroznosci.

Prace ziemne i budowlane, zwiazane z realizacja omawianego przedsiewziecia 
komunikacyjnego na odcinku pomiedzy planowanym wezlem   ogowym „Modlnica” a 
zachodnia granica uskoku tektonicznego, którym plynie       Bibiczanka (Rys.1) beda 
prowadzone przy poludniowym krancu zasiegu GZWP nr 326 „Czestochowa”. Sa to tereny o 
przewadze osadów lessowych (slabo przepuszczalnych i dlatego nie przewiduje sie 
oddzialywania etapu budowy drogi na studnie w Pekowicach (Rys. 1). Znajdujace sie w obrebie 
tego obszaru doliny: rzeki Pradnik i jego doplywów sa            osadami rzecznymi i wodno-
lodowcowymi, w których wystepuja wody gruntowe. Doliny te zalicza sie do rejonów podatnych 
na zanieczyszczenie, w których nie mozna lokalizowac obiektów zaplecza budowy. 

Prace budowlane na terenie miejscowosci Zielonki (Rys.1) beda prowadzone przy dwóch 
rejonach konfliktowych: w strefie ochrony posredniej studni SP-2 oraz przy zabudowie, której 

Oddzialywanie na wody podziemne
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mieszkancy korzystaja z indywidualnych studni, glównie kopanych. Odwadnianie wykopów w 
tych rejonach spowoduje zmiany w zasilaniu i mozliwosc zanieczyszczenia 
przypowierzchniowych warstw wodonosnych. W zwiazku z tym, podczas budowy, studnia SP-2 
stanowiaca razem ze studnia S-1 rezerwowe ujecie wody dla gminy Zielonki nie powinna byc 
wlaczana do eksploatacji. Ponadto przed rozpoczeciem prac przy budowie pólnocnej obwodnicy 
Krakowa wg wariantu III nalezy wykonac i oddac do uzytkowania siec wodociagowa, 
umozliwiajaca dostarczanie wody do spozycia dla mieszkanców pólnocnego skraju zabudowy 
miejscowosci Zielonki (przysiólek Podskale).

Dalsza czesc obwodnicy, az do odcinka, w którym przewiduje sie polaczenie obu 
wariantów (Rys. 1), bedzie budowana w obrebie uzytkowego poziomu wodonosnego, 
bazujacego glównie na zasobach GZWP nr 409. Na poludnie od planowanych prac 
budowlanych, czyli zgodnie z kierunkiem splywu wód podziemnych na skraju omawianego 
GZWP znajduja sie ujecia zaopatrujace w wode wschodnia czesc gminy Zielonki. Sa to otwory 
studzienne w Bibicach oraz Bosutowie. Budowa obwodnicy, a szczególnie odpompowywanie 
wody z wykopów oraz inne prace ziemne prace moga spowo      zmniejszenie wydajnosci 
wymienionych uprzednio ujec wody.

Koncowy odcinek planowanej trasy obwodnicy bedzie real        w obrebie utworów 
czwartorzedowych przykrytych lessami o znacznej miazszosci i osadów aluwialnych, takze tych, 
które wyscielaja Doline Dlubni. Prace budowlane na tym obszarze nie beda stanowily 
szczególnego zagrozenia dla zasobów i stanu jakosciowego wód podziemnych.

Realizacja pólnocnej obwodnicy Krakowa, a szczególnie        estakad nad potokami, 
mostów, przepustów oraz tuneli beda przyczyna okresowego zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych. Istotne, potencjalne zagrozenie stanowi mozliwosc zanieczyszczenia gruntu 
i wód wyciekami lzejszych substancji ropopochodnych (np. oleju napedowego) z maszyn i 
samochodów obslugujacych budowe, a takze rozpuszczalni     farb i lakierów, w tym 
zabezpieczen antykorozyjnych, uzywanych w trakcie prac wykonczeniowych.

Kolizje plynacych wód powierzchniowych z przebiegiem wariantu I obwodnicy pokazano 
na Rys. 1. Nie przewiduje sie znaczacego oddzialywania prac budowlanych na stan jakosci wód, 
z wyjatkiem wyraznego zmetnienia wody. Zmiany te beda     utrzymywaly w trakcie 
prowadzenia prac ziemnych w kazdym z wymienionych cieków. Beda to jednak oddzialywania 
okresowe, które po zakonczeniu prac budowlanych beda stopniowo zanikaly. 

Nie przewiduje sie istotnych oddzialywan wariantu III    potoki Sudol od Modlnicy i 
Garliczke, rzeke Pradnik i Dlubnie. Natomiast Bibiczanka, w rejonie planowanej budowy 
estakady oraz mostów dla dróg dojazdowych, jest potokiem prowadzacym bardzo malo wody, a 
wiec podatnym na zanieczyszczenie. Roboty ziemne oraz zamulenie jej koryta i wód spowoduja 
przeksztalcenie doliny Bibiczanki, dlatego nalezy sie  iczyc ze znacznie dluzszym, niz czas 
trwania prac budowlanych, okresem negatywnych oddzialywan.

Prace budowlane moga byc przyczyna zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
substancjami ropopochodnymi. Przedostanie sie zwiazków ropopochodnych na obrzeze i do 
wody stanowi zagrozenie dla wszystkich omówionych cieków (wariant I i III).                                   
W przypadku rejonu, w którym zostanie poprowadzony wariant III – zanieczyszczenie 
Bibiczanki byloby szczególnie niebezpieczne, gdyz moze ono spowodowac skazenie, 
polozonego w dolinie tego potoku, ujecia wód podziemnych (Rys. 1).

Oddzialywanie na wody powierzchniowe
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Na etapie realizacji przedsiewziecia zwiazanego z budowa drogi pólnocnej obwodnicy 
Krakowa, zarówno w wariancie I jak i w wariancie III wystapi glównie czasowy wzrost 
zapylenia oraz emisja spalin z transportu materialów i maszyn budowlanych. Takie rodzaje i 
zródla emisji posiadaja charakter czasowy – tzn. zanikaja wraz z zakonczeniem prac i 
oddzialywuja jedynie lokalnie – tj. w poblizu terenu robót oraz zaplecza budowy.

Dodatkowym czynnikiem zwiekszajacym zanieczyszczenie srodowiska na etapie realizacji, 
moga byc utrudnienia w ruchu powodujace zatory pojazdów, które moga byc przyczyna 
zwiekszonej emisji zanieczyszczen. Dlatego tez, waznym czynnikiem ograniczajacym szkodliwe 
oddzialywanie na etapie realizacji, jest takze zapewni     efektywnych dojazdów na tereny 
budowy oraz objazdów dla uzytkowników obecnego ukladu komunikacyjnego.

Wzrost poziomu emisji halasu do srodowiska, jaki moze            w tym etapie 
realizacji inwestycji (wg wariantu I i wariantu III) w      sie bedzie przede wszystkim z 
wykorzystywaniem znacznej ilosci róznorodnego parku maszynowego, srodków transportu oraz 
znacznej rozleglosci terenu prowadzonych robót. 

Strefa potencjalnych oddzialywan akustycznych obejmowac bedzie w czasie prowadzenia 
prac budowlanych najblizsze otoczenie terenu robót, rejon zaplecza budowy, rejon dróg 
dojazdowych do miejsca prac budowlanych. W poblizu tych odcinków budowanej drogi gdzie w 
stosunkowo nieznacznej odleglosci od terenu budowy znajduja sie zabudowania mieszkalne, 
emisja halasu budowlanego moze spowodowac wystapienie okresowego dyskomfortu 
akustycznego mieszkanców. W tym rejonie zaleca sie by roboty zwiazane z realizacja inwestycji 
ograniczaly sie tylko do pory dziennej doby.

Podczas realizacji analizowanego przedsiewziecia zakres prac ziemnych, wykraczajacych 
poza pas drogowy bedzie dosc znaczny. Stad tez istnieje mozliwosc odsloniecia znajdujacych sie 
w tym rejonie stanowisk archeologicznych, sladów osadnictwa i kultury materialnej.

W strefie oddzialywania wariantu I projektowanej obwodnicy Krakowa przewazaja 
stanowiska archeologiczne malych i srednich rozmiarów, oddzielone dlugimi odcinkami 
pozbawionymi reliktów zabytkowych. Natomiast w strefie oddzialywania wariantu III 
projektowanej obwodnicy Krakowa przewazaja stanowiska srednich i duzych rozmiarów 
równiez oddzielone dlugimi odcinkami pozbawionymi pozostalosci osadnictwa 
prehistorycznego.

W sasiedztwie projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa (wg wariantu I) 
zlokalizowany jest zewnetrzny pierscien Twierdzy Kraków, a takze cmentarz zmarlych podczas 
epidemii cholery w XIX w. (pod którym droga zostanie poprowadzona tunelem).

Kwestie zwiazane z ochrona wszelkich zinwentaryzowanych obiektów na projektowanych 
trasach przebiegu pólnocnej obwodnicy Krakowa nalezy rozwiazac po uszczególowieniu 
rozpoznania terenu dla wybranego juz wariantu.

Realizacja planowanego przedsiewziecia wedlug rozpatrywanych wariantów bedzie 
wymagala równiez zniszczenia dóbr materialnych tj. wyburzenia budynków mieszkalnych, 
gospodarczych i innych zabudowan oraz przelozenia niektórych elementów infrastruktury 
technicznej. 

Oddzialywanie na jakosc powietrza i klimat
War iant  I  i I I I

Halas i wibracje
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Budowa pólnocnej obwodnicy Krakowa bedzie wiazala sie   dosc znacznym 
oddzialywaniem na dobra kultury i dobra materialne omawianego obszaru. 

Na trasie analizowanych wariantów nie stwierdzono wystepowania siedlisk cennych 
przyrodniczo, a wiec wymagajacych szczególnej ochrony.

Wariant I nieznacznie zahacza o obszar „Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie”, a w 
pozostalej czesci przebiega w obszarze otuliny parków                 „Dolinki Krakowskie” 
oraz „Dlubnianskiego Parku Krajobrazowego”.

Wariant III przebiega czesciowo przez tereny objete obszarowa forma ochrony przyrody 
„Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie” i „Dlubnianski      Krajobrazowy”. Jednak 
projektowana pólnocna obwodnica Krakowa nie bedzie przebiegala przez tereny o wysokich 
walorach widokowych. Dlatego ingerencja w obszary objete ochrona krajobrazu bedzie 
nieznaczna.

Najblizszym obszarem podlegajacym ochronie prawnej sasiadujacym, ale                          
nie kolidujacym z projektowana pólnocna obwodnica Krakowa jest Ojcowski Park Narodowy. 
Na etapie realizacji inwestycji, dla obu rozpatrywanych wariantów, nie przewiduje sie 
negatywnych oddzialywan na wyzej wymieniony obszar chroniony.

Obydwa rozpatrywane warianty pólnocnej obwodnicy Krakowa zostana poprowadzone 
przez tereny o przecietnych walorach ekologicznych, estetycznych i kulturowych. Sa to obszary 
o nieduzej wrazliwosci na wizualne zmiany krajobrazu, ale               dlugosc odcinków 
przebiegajacych przez parki krajobrazowe oraz tereny o urozmaiconej rzezbie stwierdzono, ze 
wariant I bedzie korzystniejszy pod wzgledem uwarunkowan przyrodniczych i krajobrazowych.

W zwiazku z realizacja planowanej inwestycji drogowej     wariantu I i III) konieczna 
bedzie przebudowa krótkich odcinków linii napowietrznych wysokiego, sredniego i niskiego               
napiecia. 

Majac na uwadze, ze w zadnym z mierzonych punktów na terenie malopolski nie 
wykazano przekroczen dopuszczalnego poziomu promieniowania pól elektromagnetycznych, 
zgodnie z informacja zawarta w Raporcie o stanie srodowiska w województwie malopolskim w 
2009 r., mozna stwierdzic, ze przebudowa krótkich odcinków linii napowietrznych wysokiego, 
sredniego i niskiego napiecia w zwiazku z planowana pólnocna obwodnica Krakowa (wg 
wariantu I i III) nie bedzie negatywnie oddzialywala na srodowisko ani nie spowoduje 
pogorszenia warunków zdrowotnych i uzytkowych panujacych w analizowanym rejonie.  

Na etapie eksploatacji planowanej pólnocnej obwodnicy         wg wariantu I jak                    
i wg wariantu III, na zdrowie mieszkanców beda przede wszystkim oddzialywac w sposób 
bezposredni halas i drgania oraz zanieczyszczenie powietrza pochodzace od nowej, obciazonej 
duzym ruchem pojazdów drogi. Generalnie jednak, w przypadku analizowanej inwestycji 
potencjalne niekorzystne oddzialywanie na zdrowie ludzi beda mialy jedynie charakter posredni, 
ograniczony do niewielkiej grupy mieszkanców, zamieszkujacych najblizsze otoczenie 
projektowanej obwodnicy. 

W celu ograniczenia uciazliwosci zwiazanych z nadmierna emisja halasu przez 
projektowana droge zaproponowano wykonanie ekranów akustycznych. Eksploatacja 

Oddzialywanie na obszary chr onione i walory krajobrazowe
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projektowanej obwodnicy docelowo w roku 2030 nie spowoduje przekroczen norm jakosci 
powietrza.

Podczas eksploatacji planowanej obwodnicy, niezaleznie od wybranej trasy jej przebiegu, 
nalezy sie liczyc z niekorzystnym oddzialywaniem zanieczyszczen komunikacyjnych, a 
szczególnie chlorków uzywanych do zwalczania sliskosci zimowej jezdni, na rosnace w poblizu 
pasów drogowych drzewa i rosliny zielne. 

Przez omawiany teren nie przebiegaja korytarze ekologiczne o znaczeniu krajowym, 
regionalnym i ponad lokalnym. Jednak obecnie w niektórych rejonach, szczególnie 
niezainwestowanych, wystepuja dosc licznie zwierzeta,   tym chronione bezkregowce, plazy, 
ptaki i ssaki. Przypuszcza sie, ze eksploatacja pólnocnej obwodnicy Krakowa (emisja i imisja 
spalin, halas, oswietlenie drogi i swiatla pojazdów) spowoduje wycofanie z sasiedztwa drogi 
chronionych bezkregowców i kilku gatunków ptaków. Niemniej stwierdzone na trasie wariantu I 
obwodnicy bezkregowce i ptaki sa dosc pospolicie spotykane na terenie calego kraju a zarówno 
w blizszym jak i dalszym sasiedztwie planowanej inwestycji znajduja sie dogodne siedliska, 
umozliwiajace ich dalsza egzystencje. Do zwierzat, które niechetnie opuszczaja swój areal 
naleza plazy oraz ssaki. Dla tych zwierzat droga o szesciu jezdniach, obciazona duzym ruchem 
pojazdów stanowi nieprzekraczalna, czesto smiertelna bariere, uniemozliwiajaca przechodzenie 
na tereny, gdzie dawniej rozmnazaly sie (plazy) lub zerowaly. Obecnie glównym szlakiem 
przemieszczania sie zwierzat sa doliny rzek i innych cieków oraz naturalne obnizenia terenu. 
Projektowane estakady i mosty nad ciekami oraz przepusty wody zostana zaprojektowane w taki 
sposób, zeby mogly jednoczesnie pelnic funkcje przejsc dla srednich lub/i malych zwierzat. 
Zmniejszy to negatywne oddzialywania planowanej obwodnicy na lokalna faune oraz ograniczy 
czestosc wypadków drogowych z udzialem zwierzat.

Planowana droga wg wariantu III przebiega przez tereny zdecydowanie cenniejsze 
przyrodniczo niz wariant I i dlatego moze byc przyczyna obnizenia funkcji przyrodniczych 
terenów sasiadujacych z analizowana inwestycja, tj.: Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie 
i Dlubnianskiego Parku Krajobrazowego wraz z ich otulinami. 

Z przeprowadzonej inwentaryzacji roslin naczyniowych i zwierzat wynika, ze eksploatacja 
drogi nie bedzie przyczyna istotnego w skali lokalnej   regionalnej zmniejszenia sie liczebnosci
osobników i róznorodnosci gatunkowej.

W zwiazku z eksploatacja projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa zarówno                     
wg wariantu I jak i III mozna spodziewac sie, w bezposrednim sasiedztwie jezdni, zasolenia i  
zakwaszenia gleb oraz kumulowania zanieczyszczen komunikacyjnych w gruncie.

Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji w obydwu    patrywanych wariantach, a 
szczególnie w przypadku poprowadzenia obwodnicy trasa    iantu III (Rys 1.) nalezy 
prowadzic obserwacje i pomiary na obszarach szczególnie zagrozonych ruchami masowymi w 
celu zebrania podstawowych danych do opracowania metody stabilizacji osuwiska.

W trakcie eksploatacji drogi – pólnocnej obwodnicy Krakowa nie przewiduje sie 
powstawania znaczacych ilosci odpadów, które mialyby niekorzystny wplyw na srodowisko. 
Odpadem powstajacym okresowo bedzie szlam z separatorów, osadników, rowów przydroznych 
oraz olej z odwadniania olejów w separatorach. Ich wywozem i utylizacja beda zajmowac sie 
posiadajace firmy odpowiednie zezwolenia. 

Oddzialywanie na rosliny i zwierzeta

Oddzialywanie na powierzchnie ziemi, gleby 

Ruchy masowe ziemi 

Gospodarka odpadami 
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W przypadku prawidlowego postepowania z odpadami zaliczanymi do niebezpiecznych 
(np. zawierajacymi substancje ropopochodne) projektowa   inwestycja nie bedzie stanowila 
zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi. Wszystkie odpady powstale w czasie eksploatacji 
obwodnicy i dróg dojazdowych beda usuwane i zagospodarowywane zgodnie z wymogami 
Ustawy o odpadach i dlatego nie przewiduje sie, aby powstajace odpady stanowily zagrozenie 
dla srodowiska.

Glównym zródlem zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego w otoczeniu dróg o 
duzym nasileniu ruchu samochodowego sa: emisja spalin   pylów, scieki opadowe z jezdni oraz 
srodki do zwalczania sliskosci zimowej.

Oddzialywania zanieczyszczen pochodzacych z eksploatacji dróg na wody   dziemne 
zaleza glównie od budowy geologicznej danego obszaru oraz zdolnosci oczyszczajacych 
(sorpcja i biodegradacja zanieczyszczen) gleby i zalegajacych pod nia utworów skalnych a takze 
czas doplywu wody do warstwy wodonosnej.

Trasa wariantu I obwodnicy Krakowa bedzie przechodzila przez obszar o slabo 
udokumentowanych warunkach hydrogeologicznych, w który  czwartorzedowe zasoby wodne 
nie sa eksploatowane. Na omawianym odcinku, obwodnica bedzie przecinala waski pas gruntów 
przepuszczalnych w dolinie potoku Bibiczanka, a nastepnie namuly i piaski doliny potoku Sudol 
Dominikanski (Rys.1). Sa to tereny, gdzie plytko zalegajace wody podziemne moga ulec 
zwiekszonemu zanieczyszczeniu. Beda to jednak oddzialywania lokalne oraz, dzieki procesom 
samooczyszczania, szybko zanikajace. 

Tunele zaliczono do obiektów, z których scieki pochodzace z prac porzadkowych powinny 
byc oczyszczane w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych. Rozwiazanie to
pozwoli na zadowalajaca ochrone wód podziemnych.

Koncowy odcinek obwodnicy przechodzi wiaduktem nad Dolina Dlubni. Bedzie to rejon 
ochraniany przez kanalizacje deszczowa, wyposazona w osadniki. W zwiazku z tym, nie 
przewiduje sie oddzialywania zanieczyszczen komunikacyjnych na plytkie wody gruntowe, 
pozostajace w kontakcie hydraulicznym z wodami powierzchniowymi.

Poczatkowy odcinek przedsiewziecia komunikacyjnego zostanie poprowadzony przez 
teren o przewadze osadów lessowych, zadowalajaco chroniacych wody podziemne przed 
infiltracja zanieczyszczen komunikacyjnych, z wyjatkiem doliny potoku Sudol od Modlnicy.               
W dolinie Sudolu wystepuja nieduze zasoby wód podziemnych, mogacych miec kontakt 
hydrauliczny z poziomem wodonosnym, ale nie przewiduje sie, aby migracja zanieczyszczen z 
planowanej obwodnicy stanowila zagrozenie dla zespolu studni w Pekowicach (Rys.1).

Na trasie planowanej obwodnicy wg wariantu III sa rejony, które wymagaja wykonania 
szczelnej kanalizacji deszczowej, wyposazonej w urzadzenia podczyszczajace. Naleza do nich 
doliny:

Pradnika, a w szczególnosci strefa ochronnej studni SP-2;
potoku Garliczka;
Bibiczanka - eksploatacja drogi moze oddzialywac niekorzystnie na 
najwydajniejsze ujecie wody gminy Zielonki (studnia w Bibicach).

Na trasie przebiegu wariantu III pólnocnej obwodnicy Krakowa planowana jest budowa 
tuneli. Scieki z prac porzadkowych w tych obiektach nalezy, przed wprowadzeniem do ukladu 
kanalizacyjnego oczyscic w osadniku zintegrowanym z separatorem substancji ropopochodnych, 
gdyz moga one stanowic zagrozenie dla uzytkowanych ujec wody.

Oddzialywanie na wody podziemne 

War iant  I
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Poprowadzenie pólnocnej obwodnicy Krakowa wedlug wariantu III, z punktu widzenia 
ochrony wód podziemnych bedzie niekorzystne, gdyz projektowana droga moze stanowic 
zagrozenie dla uzytkowych poziomów wodonosnych.

Wieksze odbiorniki splywów opadowych z projektowanej trasy obwodnicy                        
wg wariantu I: potok Sudol od Modlnicy, rzeke Pradnik, potoki Bibiczanke i Sudol 
Dominikanski oraz rzeke Dlubnie  zaliczono do cieków, w których wielkosc przeplywu pozwoli 
na zadowalajace rozcienczenie zanieczyszczen wprowadzo   h przez splywy opadowe. 
Obliczenia prognostyczne wskazuja, ze podczyszczone splywy opadowe z obwodnicy beda 
wprowadzaly stezenia zawiesiny ogólnej i weglowodorów ropopochodnych porównywalne z 
tlem hydrochemicznym. Dlatego nie przewiduje sie istotnych, zmieniajacych stan jakosci wody 
oddzialywan splywów opadowych na wymienione uprzedni plynace wody powierzchniowe.

Oddzialywanie splywów opadowych na potok Sudol od Modlnicy, Pradnik oraz potoki 
Garliczke i Bibiczanke bedzie wyrazniejsze, gdyz w rejonie trasy wariantu III wszystkie cieki 
prowadza mniejsze ilosci wody. Dotyczy to szczególnie  ibiczanki, w której przeplyw wody jest 
bardzo maly. Dlatego zaleca sie, aby do tego potoku nie kierowac scieków opadowych z 
projektowanej obwodnicy, a jezeli stanie sie to niezbedne, konieczne bedzie zastosowanie 
specjalnych urzadzen chroniacych zarówno wody powierzchniowe jak i mogace posiadac z nimi 
kontakt hydrauliczny wody podziemne, wykorzystywane do zaopatrzenia ludnosci w wode.

W rejonie planowanego przedsiewziecia nie ma i nie planuje sie wykonania ujec 
wodociagowych, pobierajacych wode z rzek i potoków. Wyjatek stanowi rzeka Dlubnia, z której 
w Raciborowicach pobierana jest woda dla wschodniej czesci Krakowa (dzielnica Nowa Huta). 
Wariant III planowanej obwodnicy przecina lub/i biegnie przy dziale wodnym Dlubni, ale w 
odleglosci nie blizszej niz 600 m od granicy strefy ochrony posredniej ujecia wody. Eksploatacja 
drogi poprowadzonej trasa wariantu III nie bedzie zatem oddzialywac na rzeke o chronionych 
zasobach wód i przeplywajaca przez obszar o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych 
(Dlubnianski Park Krajobrazowy). 

Realizacja i eksploatacja drogi wykonanej wedlug zalozen wariantu III bedzie 
rozwiazaniem mniej korzystnym niz trasa zaproponowane   wariancie I, poniewaz docelowo 
ujecie wody z rzeki Dlubni w Raciborowicach znajdzie sie pomiedzy dwoma ruchliwymi 
arteriami komunikacyjnymi. – pólnocna obwodnica Krakowa oraz planowana droga ekspresowa 
relacji Kraków – Warszawa (S7).  

Na trasie przebiegu obydwu wariantów planowanej pólnoc    obwodnicy Krakowa 
podczas deszczy nawalnych i roztopów, szczególnie w nieduzych ciekach, nalezy sie liczyc z 
mozliwoscia wzrostu zawartosci zawiesiny i zanieczyszczen z nia zwiazanych. Nalezy jednak 
zaznaczyc, ze wzrost ilosci zawiesiny podczas wezbran  ody jest zjawiskiem naturalnym, na 
które splywy z dróg oddzialywaja w mniejszym stopniu, niz inne warunki srodowiskowe i 
meteorologiczne.

Wraz z rozwojem motoryzacji coraz wiekszym zródlem zanieczyszczen jest emisja z 
pojazdów mechaniczne. Jest to duzy problem, ale dotyczy przede wszystkim miast                         
i wiekszych szlaków komunikacyjnych. 

Oddzialywanie na wody powierzchniowe 

War iant I
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Oddzialywanie na jakosc powietrza i klimat
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Emisja zanieczyszczen ze zródel komunikacyjnych ulega          fluktuacjom w okresie 
dobowym, wraz ze zmianami natezenia i warunków ruchu,     nków dyspersji zanieczyszczen 
itp. W nocy z uwagi na relatywnie niewielki ruch jest     bardzo mala, w godzinach szczytu 
osiaga wartosc maksymalna. Badania wykazaly, ze obszary o podwyzszonych wartosciach 
stezen zanieczyszczen zlokalizowane sa w poblizu glównych ciagów komunikacyjnych. Emisja 
tlenków azotu nasila sie glównie wokól arterii o duzej przepustowosci, na których pojazdy 
rozwijaja znaczne predkosci. 

Z przeprowadzonych symulacyjnych obliczen propagacji zanieczyszczen powietrza (NO2), 
wynika, ze najblizsze budynki – w tym mieszkalne nie sa narazone na przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. 

Nalezy podkreslic, ze zakladany docelowo wzrost ilosci samochodów na pólnocnej 
obwodnicy Krakowa w nastepnych latach nie wywola proporcjonalnego wzrostu stezen, 
a uwzgledniajac stala poprawe emisji jednostkowych z pojazdów prognozowane na rok 2030 
stezenia beda nawet nizsze.

Dla analizowanej obwodnicy Krakowa w obu rozpatrywanyc  wariantach, na podstawie 
prognozy natezenia ruchu dla poszczególnych odcinków trasy, dróg dojazdowych i skrzyzowan 
(wezlów bezkolizyjnych) wykonano obliczenia symulacyjne, okreslajac zasieg poszczególnych 
linii równowaznego poziomu dzwieku w otoczeniu planowanej trasy w roku 2015 (tzw. stan 
istniejacy zaraz po zrealizowaniu inwestycji) oraz dla roku 2030 (stan docelowy).

Projektowana pólnocna obwodnica Krakowa wg wariantu I          duza czesc ruchu 
samochodowego, który odbywa sie obecnie na drogach istniejacych. W wyniku spadku natezenia 
ruchu nastapi istotna poprawa stanu klimatu akustycznego wzdluz istniejacych ulic: Conrada –
ul. Opolskiej – ul. Okulickiego. Zmniejsza sie wielkosci przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
halasu zarówno w dzien jak i przede wszystkim w nocy.        tej ulicy równowazny poziom 
halasu obnizy sie do poziomu 75 dB w dzien i ponizej 7     w nocy. 

W fazie eksploatacji pólnocnej obwodnicy Krakowa - w wariancie I, pogorszeniu jednak 
ulegnie klimat akustyczny na terenach sasiadujacych z  owowybudowana obwodnica. Aby 
ograniczyc strefe ponadnormatywnego oddzialywania halasu wzdluz prawie calej trasy 
pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu I, zaproponowa   zostaly ekrany akustyczne od 4 –
6 m wysokosci.

Planowana pólnocna obwodnica Krakowa przejmie pewna czesc ruchu samochodowego, 
który odbywa sie na drogach istniejacych. W wyniku spadku natezenia ruchu nie nastapi jednak 
znaczaca poprawa stanu klimatu akustycznego wzdluz istniejacych ulic Conrada – ul. Opolskiej 
– ul. Okulickiego. Jedynie nieznacznie zmniejsza sie wielkosci przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu halasu zarówno dzien jak i przede wszystkim w       Wzdluz tej ulicy równowazny 
poziom halasu obnizy sie do poziomu ponizej 80 dB w dzien i ponizej 75 dB w nocy. 

Poniewaz wariant III obwodnicy przejmie znacznie mniejsza czesc potoku pojazdów niz 
obwodnica w wariancie I, po jej wybudowaniu nastapi znacznie mniejsza poprawa stanu klimatu 
akustycznego wzdluz istniejacej trasy „alternatywnej”       ul. Conrada – Opolskiej-Bora 
Komorowskiego – Okulickiego).

W fazie eksploatacji projektowanej obwodnicy Krakowa - tak w wariancie I jak i III, 
pogorszeniu ulegnie klimat akustyczny na terenach sasiadujacych z nowowybudowana droga.  
W wielu miejscach, w tym w poblizu najblizszej zabudowy mieszkaniowej, gdzie dotychczas 

Pr ognozowana wielkosc emisj i

Halas i wibr acj e
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panowaly korzystne warunki akustyczne moga wystapic przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
dzwieku tak w porze dziennej jak i nocnej.

Analizowana inwestycja nie bedzie znaczaco wplywac ze    ledu na charakter i zakres na 
dobra materialne, kultury i krajobraz.

W otoczeniu przebiegu trasy pólnocnej obwodnicy Krakowa wg wariantu I zlokalizowany 
jest zewnetrzny pierscien Twierdzy Kraków, z drugiej polowy XIX w. Zachowane elementy 
(obszary i obiekty), stanowia najwazniejsze wartosci kulturowe w tym terenie. W rejonie 
przebiegu planowanej trasy wg wariantu I znajduje sie równiez cmentarz zmarlych podczas 
epidemii cholery w XIX w. Koncepcja przebiegu planowanych tras zaklada ominiecie w/w 
obiektów historycznych. 

Budowa pólnocnej obwodnicy Krakowa w obydwu rozpatrywa   h wariantach spowoduje 
wprowadzenie szerokiej arterii komunikacyjnej na teren pól i lak charakteryzujacy sie miejscami 
dosc malowniczym krajobrazem. Najbardziej istotna ingerencja w elementy krajobrazu jest jego 
rozciecie przez sama droge, wycinka drzew i zmniejszenie powierzchni zielonych oraz budowa 
innych projektowanych obiektów np. wezlów, estakad, wiaduktów, mostów na drogach 
zbiorczych, ekranów akustycznych. Drogi obciazone duzy  ruchem samochodów najsilniej 
zmieniaja krajobraz w nocy, gdy stanowia one „ciagly pas swietlny” na dotychczas ciemnym 
(uprawy, laki lasy) lub punktowo oswietlonym (skupiska zabudowy) obszarze

Inwestycja polegajaca na budowie pólnocnej obwodnicy Krakowa wedlug rozpatrywanych 
wariantów bedzie przecinala w stopniu wiekszym (wariant III) i mniejszym (wariant I) dwie 
obszarowe formy ochrony przyrody tj.: Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” oraz 
Dlubnianski Park Krajobrazowy.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej dolaczonej do niniejszego Raportu jako 
oddzielne opracowanie wynika, iz tereny po których poprowadzona bedzie trasa                       
wg wariantu I przedstawiaja mniejsza wartosc przyrodnicza niz planowany przebieg pólnocnej 
obwodnicy Krakowa wedlug wariantu III.

Linie napowietrzne wysokiego i sredniego zlokalizowane w rejonie planowanej pólnocnej 
obwodnicy Krakowa (wg wariantu I i III) nie beda negatywnie oddzialywaly na srodowisko.

Powazne awarie moga sie zdarzyc podczas przewozu drogowego substancji i towarów 
niebezpiecznych. Przewóz towarów niebezpiecznych jest  bwarowany szczególowymi 
przepisami, obejmujacymi miedzy innymi, klasyfikacje substancji niebezpiecznych z 
uwzglednieniem zagrozen dla ludzi i srodowiska, oznakowan jednostki transportowej, a takze 
wymagan stawianych przewoznikom oraz pojazdom.

Trasa wariantu III pólnocnej obwodnicy Krakowa stanowi potencjalne zagrozenie dla 
uzytkowych poziomów wodonosnych. Niemniej wszystkie obecnie, eksploatowane ujscia wód 
podziemnych w gminie Zielonki pobieraja wode z glebokich otworów studziennych i znajduja 
sie w oddaleniu od projektowanej drogi umozliwiajacym   djecie dzialan ratowniczych przez 
wyspecjalizowane jednostki. Biorac pod uwage opózniona reakcje wód podziemnych na 
zanieczyszczenia awaryjne uznano, ze projektowana obwo      (obydwa rozpatrywane 
warianty) nie beda wymagaly zastosowania specjalnych zabezpieczen.                                             

Oddzialywanie na dobr a mater ialne, dobr a kultury i kra obr az

.
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Najwieksze zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi stanowi nie zrealizowanie obwodnicy, 
gdyz wówczas pojazdy przewozace substancje niebezpieczne lub/i toksyczne beda sie nadal 
przejezdzaly przez tereny gesto zabudowane po drodze obciazonej duzym ruchem lokalnym.

Pólnocna obwodnice Krakowa poprowadzono przy poludniowym skraju planowanego 
suchego zbiornika „Wegrzce”, który bedzie napelniany woda Sudolu Dominikanskiego i jego 
doplywu tylko w wypadku zagrozenia powodziowego. Planowana droga zostanie poprowadzona 
na nasypie, który bedzie jednoczesnie stanowil poludniowe obwalowanie terenu rezerwowanego 
pod polder. Nasyp, po którym zostanie poprowadzona obw  nica nalezy wykonac jako 
konstrukcje szczelna i odpowiednio zabezpieczona przed niszczacym dzialaniem wody. 
Planowane rozwiazania powinny zabezpieczyc przed powodzia         obwodnice jak i 
zalewane przez potok Sudol Dominikanski (Rozrywka) tereny polozone w dzielnicy Pradnik 
Czerwony.

Na etapie opracowywania projektów budowlanych, zarówno pólnocnej obwodnicy 
Krakowa jak i zbiornika „Wegrzce” niezbedna bedzie wzajemna   ordynacja planowanych 
rozwiazan.

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji wystapia róznego rodzaju oddzialywania na 
srodowisko typu: bezposrednie, posrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, srednio- i 
dlugoterminowe, stale i chwilowe oddzialywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko 
wynikajace z istnienia przedsiewziecia, wykorzystywania zasobów srodowiska, emisji.

Poszczególne elementy srodowiska przyrodniczego sa ze soba powiazane, tworza  
integralna calosc. Dlatego tez negatywny wplyw na jeden z czynników moze przejawiac sie  
pogorszeniem  stanu  calego ekosystemu. 

Skumulowane oddzialywania na srodowisko moga pojawic sie w wyniku lacznych 
skutków osobno realizowanych przedsiewziec w ciagu pewnego okresu czasu. 

W przypadku analizowanego przedsiewziecia oddzialywania skumulowane wiaza sie 
przede wszystkim ze zwiekszeniem oddzialywania halasu, poniewaz do istniejacych zródel 
(istniejace w sasiedztwie planowanej inwestycji ciagi                linia kolejowa) emisji 
dodana zostanie emisja z nowoprojektowanej trasy S7 oraz zwiekszony ruch pociagów po 
przebiegajacej w poblizu linii kolejowej, glównie w zwiazku z planowanym docelowo 
uruchomieniem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

W szczególnosci w przypadku analizowanej Pólnocnej Obwod     Krakowa  moga  
wystapic  nastepujace  oddzialywania  skumulowane zwiazane z nakladaniem sie: 

oddzialywania akustycznego w rejonie projektowanych wezlów, w tym w         wlaczenia 
sie projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa w wezle            do planowanej drogi 
ekspresowej S7;

oddzialywania akustycznego w rejonie projektowanych wezlów, w tym w rejonie wlaczenia 
sie projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa w wezle            do planowanej drogi 
ekspresowej S7 oraz linii kolejowej;

emisji zanieczyszczen powietrza w rejonie projektowanych wezlów w tym w rejonie 
wlaczenia sie projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa w wezle Nowohuckim do 
planowanej drogi ekspresowej S7.

Zagrozenia powodziowe

Opis pr zewidywanych znaczacych oddzialywan planowanego  r zedsiewziecia 
na sr odowisko

Oddzialywania skumulowane

•

•
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Ostatecznie analizy akustyczne doprowadzily do wniosku,  ze najwiekszy efekt 
skumulowanego oddzialywania halasu z analizowanych zródel  wystepuje w rejonie planowanej 
drogi S7 (wezel i trasa S7). Obliczone poziomy dzwieku na skraju najblizszej, najbardziej 
eksponowanej na halas zabudowy mieszkaniowej sa maksymalnie o 5 dB wyzsze od 
oddzialywania samej obwodnicy.

Wplyw linii kolejowej ze wzgledu na relatywnie niewiel ie natezenie ruchu pociagów oraz 
dominujacy udzial halasu samochodowego,  jest relatywnie niewielki nie powoduje istotnego 
wzrostu poziomu dzwieku w analizowanych punktach.  

Brak   jest   innych   obiektów,   które   moga   wplywac   na   zwiekszenie   oddzialywania                             
w poszczególnych komponentach analizowanego przedsiewz  cia.

Poszczególne elementy srodowiska przyrodniczego sa ze   ba powiazane, tworza  
integralna calosc. Dlatego tez negatywny wplyw na jeden z czynników  moze  przejawiac  sie  
pogorszeniem  stanu  calego srodowiska. 

Przy okreslaniu negatywnych oddzialywan istotne jest uwzglednienie wzajemnych 
powiazan poszczególnych elementów srodowiska oraz oddzialywan posrednich wynikajacych z 
tych powiazan.

Z  punktu  widzenia  zdrowia  ludzi  najwazniejsze  sa  oddzialywania  na  powietrze  
atmosferyczne  i  klimat akustyczny.  Stan  zachowania  siedlisk  ma  w  tym  aspekcie  charakter  
posredni.

Przedstawione w rozdzialach dotyczacych oddzialywan etapu realizacji i eksploatacji 
projektowanej pólnocnej obwodnicy Krakowa zwiazki przyczynowo-skutkowe oraz wynikajace 
z nich oddzialywania dlugookresowe i skumulowane na po           komponenty srodowiska 
wskazuja, ze na przebieg trasy wg wariantu I nie bedzie wplywal w sposób istotny na stan 
srodowiska przyrodniczego. Wariant III bylby korzystniejszy z punktu widzenia oddzialywania 
na warunki zycia i zdrowia ludzi, ale przewiduje sie mozliwosc niekorzystnego wplywu na 
wszystkie (z wyjatkiem jakosci powietrza) elementy sro         w tym na walory krajobrazowe 
analizowanego obszaru. 

W celu uzasadnienia wyboru przeprowadzono analize wielokryterialna rozpatrywanych 
wariantów pod wzgledem ich oddzialywania na najistotniejsze elementy srodowiska. Za 
najistotniejsze uwarunkowania srodowiskowe uznano bezpieczenstwo ruchu, przewidywane 
oddzialywania poprowadzenia drogi przez tereny zurbanizowane, ruchy masowe, uzytkowe 
poziomy wodonosne, stanowiace zródlo zaopatrzenia w wode gminy Zielonki oraz obszary 
parków krajobrazowych.

Z analizy tej wynika, ze podjecie inwestycji wg wariantu I jest korzystniejsze pod wzgledem 
srodowiskowym.

Na etapie tym nalezy uwzglednic nastepujace zalecenia:
- uwzglednic szczególowe zalecenia zamieszczone w projektach,
- maksymalnie ograniczyc do niezbednego minimum powierzchnie pokrywy glebowo-

roslinnej (darni) podlegajacej zebraniu z powierzchni gruntu,
- uzytkowac sprzet budowlany w pelni sprawny nie powodujacy skazenia gleb 

w otoczeniu przebudowywanej drogi,

Wzajemne oddzialywanie miedzy elementami srodowiska

Uzasadnienie wybr anego pr zez wnioskodawce war iantu

Opis pr zewidywanych dzialan maj acych na celu zapobieganie, ogr aniczanie 
lub minimalizacj e negatywnych oddzialywan
Etap realizacji

Powier zchnia terenu (r zezba, gleby)
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- przywrócic do wlasciwego stanu powierzchnie ziemi.
Zagrozenia zwiazane z degradacja i zanieczyszczeniem gleb powinny byc ograniczone do 

minimum.

Budowa pólnocnej obwodnicy Krakowa spowoduje powstanie glównie odpadów z 
remontów i przebudowy dróg. W wiekszosci nie naleza one do odpadów niebezpiecznych, 
powinny one byc jednak magazynowane do ilosci transportowych w odpowiednio 
wyznaczonym, przygotowanym miejscu i sukcesywne usuwanie z terenu budowy. 

Prace budowlane, a szczególnie roboty ziemne, nalezy wykonac w szybkim tempie, aby 
skrócic czas najniekorzystniejszych oddzialywan. W trakcie realizacji planowanego 
przedsiewziecia powinny byc przestrzegane zalecenia chroniace grunt, a wiec takze 
minimalizujace infiltracje zanieczyszczen do wód podziemnych.

Wybór lokalizacji baz zaplecza budowy i punktów sanitarnych, dla ekip budowlanych 
powinien uwzgledniac uwarunkowania hydrogeologiczne oraz mozliwosc oddzialywania na 
aktualnie eksploatowane i potencjalne ujecia wód podziemnych. Do najbardziej zagrozonych 
zaliczono tereny przy trasie wariantu III przebiegu pólnocnej obwodnicy Krakowa:

strefe ochrony posredniej rezerwowego ujecia wody w Dolinie Pradnika,
uskok tektoniczny, wzdluz którego plynie potok Bibiczanka.

Wody z odpompowywania wykopów a takze splywy powierzchniowe z odslonietych 
podczas prac ziemnych gruntów, przed wprowadzeniem do   d powierzchniowych powinny 
byc pozbawione latwoopadalnej zawiesiny w celu ograniczenia metnosci wody i zamulenia koryt 
rzek i potoków w rejonie wykonywanych prac budowlanych. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych zwiazanych z budowa przepraw mostowych nalezy 
ograniczyc do niezbednego minimum ingerencje w doliny   koryta rzek oraz mniejszych cieków,  
aby zachowac dotychczasowe powiazania przyrodnicze i roslinnosc legowa umozliwiajac tym 
rejonom dalsze pelnienie funkcji lokalnych korytarzy ekologicznych.

Wplyw przedsiewziecia na powietrze w czasie realizacji mozna ograniczyc przez 
zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót, a w szczególnosci przez:
- systematyczne sprzatanie placu budowy,
- zraszanie woda placu budowy (zaleznie od potrzeb),
- przechowywanie cementu w hermetycznych zbiornikach (jesli beton bedzie wytwarzany na 

miejscu),
- ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i samochodów budowy 

na biegu jalowym,
- uwazne ladowanie materialów sypkich na samochody (nie         na nadkola i inne czesci 

pojazdu),
- przykrywanie plandekami skrzyn ladunkowych samochodów      portujacych materialy 

sypkie (dotyczy tez ziemi z wykopów),
- ograniczenie predkosci jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy.

Na etapie budowy bedzie wystepowal halas zwiazany z prowadzonymi pracami 
budowlanymi. Halas bedzie zalezal od tempa prowadzenia prac budowlanych (wieksze tempo to 
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wiekszy halas, lecz krótsze jego oddzialywanie). Ponadto zaleca sie wstrzymanie prac 
budowlanych w porze nocnej.

W obiektach w sasiedztwie, których beda stosowane walce  ibracyjne moze dojsc do 
odczuwania drgan. W przypadku przekroczenia progu komfortu mozna rozciagnac w czasie 
prace wywolujace nadmierne drgania i zejsc ponizej tego progu. 

W trakcie prac budowlanych nalezy w sposób prawidlowo zabezpieczyc drzewa 
niewymagajace wyciecia oraz ograniczyc poruszanie sie i parkowanie ciezkich maszyn 
budowlanych pod konarami i w zasiegu systemów korzeniowych drzew. 

Rekompensata za usuniete drzewa i krzewy powinno byc d            istniejacego 
drzewostanu oraz posadzenie krzewów w otoczeniu drogi      po odpowiednich uzgodnieniach, 
zalesienie innych terenów w powiecie krakowskim.

Okazy z duzego platu chronionej centurii pospolitej na     przesadzic na zastepcze 
odpowiedniej dla niej siedlisko.

W celu zminimalizowania mozliwosci uwiezienia i zabicia zwierzat nalezy przyslaniac 
glebokie wykopy i studzienki. Nalezy zapewnic nadzór przyrodnika podczas prowadzenia prac 
ziemnych, polegajacy na sprawdzaniu wykopów i przenoszeniu napotkanych plazów i innych 
zwierza do odpowiedniego dla danego gatunku siedliska.

Wykonanie poczatkowych robót ziemnych, w tym wyciecie        usuniecie roslinnosci i 
humusu powinno sie odbywac w okresie póznego lata i jesieni. Ograniczy to wplyw budowy 
pólnocnej obwodnicy Krakowa na awifaune. Utracone miejsca legowe powinny zostac 
zastapione przez nowe nasadzenia oraz odpowiednio rozmieszczone budki dla ptaków.

Niekorzystne oddzialywania pólnocnej obwodnicy Krakowa moga byc zlagodzone poprzez 
posadzenie przy poboczach drogi i w jej otoczeniu róznorodnej i wielopietrowej zieleni, a takze 
odpowiednie zaprojektowanie i wkomponowanie w krajobraz estakad, mostów i ekranów 
akustycznych. Dotyczy to szczególnie terenów znajdujacych sie w obrebie parków 
krajobrazowych lub z nimi sasiadujacych oraz dolin rze  i potoków. Doliny cieków nie powinny 
zostac istotnie przeksztalcone.

Poprawa estetyki otoczenia drogi, wazna równiez z punktu widzenia kierowców moze byc 
osiagnieta przez odpowiednie rozmieszczenie zieleni, a takze przez wprowadzenie zieleni 
maskujacej ekrany akustyczne. 

Podczas budowy obwodnicy zlagodzenie niekorzystnych efektów wizualnych mozna 
uzyskac dzieki ograniczeniu do niezbednego minimum tzw. frontu robót ziemnych oraz 
odpowiednia lokalizacje baz zaplecza budowy, w miejscach nieeksponowanych widokowo.

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z budowa pólnocnej obwodnicy wg wariantu I 
niezbedne jest powtórzenie badan powierzchniowych, a przede wszystkim nalezy uzyskac 
pozwolenie konserwatorskie na realizacje inwestycji.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewnic staly nadzór archeologiczny, a w
przypadku ich odkrycia niezbedne bedzie przeprowadzenie badan ratowniczych. 

Podczas eksploatacji, w celu zminimalizowania potencjalnych, niekorzystnych wplywów 
zwiazanych z oddzialywaniem zanieczyszczen komunikacyjnych nalezy umocnic skarpy 
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powstale w wyniku budowy trasy na odcinkach przechodzacych w wykopie lub nasypie. Po 
odpowiednim zageszczeniu i umocnieniu gruntu, poprzez             i obsianie trawa, nalezy 
wszedzie gdzie jest to mozliwe wprowadzic nasadzenia z  leni sredniowysokiej zwartej.

Z przeprowadzonej analizy oddzialywan wynika, ze normalna eksploatacja pólnocnej 
obwodnicy Krakowa, zrealizowana w sposób zgodny z zalozeniami projektowymi nie bedzie 
znaczaco oddzialywac na wody podziemne. 

Podstawowym zabezpieczeniem przed mozliwoscia negatywnych oddzialywan eksploatacji 
pólnocnej obwodnicy Krakowa i zanieczyszczen awaryjnych na uzytkowe poziomy wodonosne 
bedzie wykonanie szczelnego ukladu odwadniajacego droge, podczyszczenie splywów 
opadowych a takze, w niektórych rejonach odprowadzenie ich poza tereny, które moga miec 
kontakt hydrauliczny z wodami podziemnymi.

Najistotniejszym dzialaniem minimalizujacym oddzialywanie zanieczyszczen, 
wprowadzanych razem ze splywami opadowymi, bedzie podczyszczenie scieków w 
urzadzeniach dobranych odpowiednio do prognozowanych zagrozen. W sasiedztwie wszystkich 
odbiorników oczyszczonych scieków opadowych z pólnocnej obwodnicy Krakowa planuje sie 
wykonanie poszerzonych rowów lub zbiorników opózniajacych odplyw wód deszczowych, w 
celu unikniecia naglych wezbran wody w potokach plynacych w kierunku Krakowa. Dlatego 
uznano, ze eksploatacja pólnocnej obwodnicy Krakowa nie bedzie stanowila wzrostu zagrozenia 
powodziowego w obrebie miasta.

Waznym dzialaniem ograniczajacym niekorzystne oddzialywania dróg obciazonych duzym 
ruchem samochodów jest utrzymanie jezdni i ich otoczenia w czystosci oraz systematyczna
konserwacja i czyszczenie rowów przydroznych, kanalizacji opadowej a takze osadników 
zawiesiny oraz  separatorów substancji ropopochodnych.

Ogólnie sposoby obnizenia halasu mozna podzielic na dw   kategorie: 
zmniejszenie halasu samego zródla;
ograniczenie propagacji halasu do srodowiska, poprzez     zastosowanie ekranów 
akustycznych, cichych nawierzchni.

Zaproponowano ekrany akustyczne na prawie calej dlugosci trasy wylaczajac odcinki z 
planowanymi tunelami. Kolorystyka i ksztalt ekranów np. typu „zielona sciana” uwzgledniac 
beda walory krajobrazowe srodowiska i wkomponowywac sie w okoliczny krajobraz. 

Funkcje przeciwhalasowe pelnic beda równiez zaproponowane w koncepcji tunele 
drogowe.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen z eksploatowanej obwodnicy na tereny 
zlokalizowane w sasiedztwie drogi, zaleca sie tam gdzie to bedzie mozliwe wprowadzenia 
nasadzen przydroznej zieleni izolacyjnej. Zielen ta bedzie miala ogromne znaczenie dla 
ograniczenia negatywnych skutków eksploatacji projektowanej obwodnicy.

Ponadto proponuje sie jednak, aby w miare mozliwosci zastosowano elementy, które 
sprzyjaja eliminacji nadmiernej emisji spalin:

odpowiednie uksztaltowanie niwelety drogi, unikanie duzych pochylen podluznych oraz 
prowadzenie dróg na estakadach, wiaduktach, wysokich nasypach (co wplywa korzystnie na 
przewietrzenie terenów sasiadujacych z droga);
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jesli to mozliwe to drogi dojazdowe lokalne, biegnace   poblizu budowanej obwodnicy 
Krakowa powinny stanowic oddzielny ciag komunikacyjny   jak najrzadziej w nia 
wlaczajacy sie, tak, aby maksymalnie zmniejszyc ilosc          przecinajacych droge 
glówna;
wprowadzenie takiej organizacji na drodze, aby sprzyjala ona ciaglosci ruchu.

Zmniejszenie oddzialywan na rosnace w poblizu pasów ruchu drzewa, krzewy oraz zielen 
urzadzona mozna uzyskac dzieki odpowiednim zabiegom typu ogrodniczego, w tym przez 
wapniowanie i zabiegi rekultywacyjne, a takze poprzez              stosowania solanki w 
zimowym utrzymaniu dróg. Rekompensata dla ptaków za utracone miejsca legowe beda 
nasadzenia drzew i krzewów w otoczeniu, sasiedztwie obwodnicy lub na innych terenach 
powiatu krakowskiego. Sklad gatunkowy posadzonych drzew i krzewów powinien byc 
analogiczny do usunietych podczas budowy drogi. Dla niektórych zyjacych na tym terenie 
gatunków ptaków (szpak, wróbel mazurek i sikory) nalezy rozmiescic odpowiednia liczbe budek 
legowych. Szybko rosnace krzewy oraz pnacza maskujace        akustyczne moga w krótkim 
czasie stworzyc wlasciwe warunki dla budowy gniazd i rozrodu ptaków.

Podstawowym sposobem minimalizujacym niekorzystne oddzialywania na plazy, gady i 
ssaki beda wykonane przejscia dla zwierzat. W wariancie I przewiduje sie, ze funkcje przejsc dla 
zwierzat beda pelnily wiadukty, mosty oraz przepusty. W przypadku realizacji obwodnicy wg 
wariantu III, oprócz przejsc zespolonych z wymienionymi uprzednio obiektami, zaprojektowane 
sa dwa przejscia dla zwierzat, stanowiace dogodne polaczenie ekologiczne pomiedzy Parkiem 
Krajobrazowym „Dolinki Krakowskie” a Dlubnianskim Park    Krajobrazowym. Integralna 
czescia przejsc dla zwierzat bedzie odpowiednio rozmieszczona przestrzennie roslinnosc i inne 
elementy naprowadzajace zwierzeta (glównie plazy) do przejsc.

Oddzialywania na biocenozy wodne oraz roslinnosc i zwierzeta zasiedlajace obrzeza 
cieków wodnych zostana ograniczone przez oczyszczanie splywów opadowych.

Nie nalezy oczekiwac wystapienia istotnych zmian w planach bliskiego i dalekiego 
widoku. Wystapia zmiany w krajobrazie zwiazane z samym pasem drogowym i budowa nowych 
obiektów, szczególnie wyniesionych ponad powierzchnie terenu (wiadukty, mosty) a takze 
wezlów drogowych i skrzyzowan dróg. Ograniczenie zmian wizualnych zostanie osiagniete 
dzieki posadzeniu wielopietrowych pasów lub skupisk drzew i krzewów odpornych na 
zanieczyszczenia komunikacyjne. Niezbedna bedzie pielegnacja zieleni w otoczeniu drogi. 
Zaleca sie, zeby kolorystyka obiektów mostowych, wiaduktów itp. byla zgodna z walorami 
wizualnymi krajobrazu. Dalsza minimalizacja ujemnych oddzialywan na etapie eksploatacji 
wymaga dbalosci o stan techniczny, czystosc, itp. wyzej wymienionych nowych i istniejacych 
elementów zagospodarowania drogi i jej otoczenia.

Planowana inwestycja zostala zaprojektowana zgodnie z           stosowanymi w 
inzynierii drogowej rozwiazaniami techniczno-technologicznymi i obowiazujacymi przepisami 
przy uwzglednieniu wymagan ochrony srodowiska, co powinno zapewnic wymagany poziom 
rozwiazan projektowych.

−

−

Roslinnosc i zw ier zeta

K r ajobr az

Por ównanie proponowanych rozwiazan technicznych z punktu widzenia 
osiagniec kr aj owych i zagr anicznych



Raport o oddzialywaniu  na  srodowisko

Kraków, 2012r

                                                                                              

.
206

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Srodowiska w przypadku, gdy obszar 
oddzialywania trasy komunikacyjnej na srodowisko w warunkach normalnej eksploatacji 
przekracza granice inwestycji to nalezy utworzyc obszar ograniczonego uzytkowania.

Ewentualna decyzja o ustanowieniu obszaru ograniczonego uzytkowania, zostanie podjeta 
zgodnie z art. 135 ust. 1 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) po 
przeprowadzeniu analizy porealizacyjnej. 

Konsultacje spoleczne odbyly sie w terminie od 19.10.2009r do 30.10.2009r. W tych 
dniach w Urzedzie Marszalkowskim Województwa Malopolskiego ul. Raclawicka 56,                 
30-017 Kraków mozna sie bylo zapoznac z opisem inwestycji, planami sytuacyjnymi 
poszczególnych wariantów, przekrojami podluznymi oraz typowymi przekrojami poprzecznymi.
Dodatkowo w dniach 28.10.2009 do 30.10.2009 dyzur w Urzedzie Marszalkowskim pelnili 
projektanci poszczególnych wariantów. Podczas trwania dyzuru byla mozliwosc spisania notatki 
z uwagami do przedstawionej koncepcji. Wszystkie przeslane, podpisane                                                
i zaopatrzone w adres uwagi, wnioski i zastrzezenia, zostaly przeanalizowane                                         
i w przypadkach uzasadnionych, tj. mozliwych do zastosowania ze wzgledów technicznych, 
prawnych i finansowych, zostaly uwzglednione. W przewazajacej czesci wnioski sprowadzaly 
sie do protestowania przeciw wariantowi, który bezposrednio bedzie sasiadowal z wnioskodawca 
a popieraniu rozwiazania bardziej oddalonego. W konsultacje zaangazowaly sie takze gminy, w 
których zorganizowano dodatkowe spotkania z przedstawicielami wladz lokalnych. Ustalony 
okres trwania konsultacji spolecznych byl wystarczajacy i pozwalal na szeroka wymiane 
informacji pomiedzy zainteresowanymi stronami. 

Z pelna trescia raportu z konsultacji spolecznych mozna zapoznac sie w Urzedzie 
Marszalkowskim Województwa Malopolskiego ul. Raclawicka 56, 30-017 Kraków. Raport z 
przeprowadzonych konsultacji spolecznych dostepny jest równiez w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzedu Marszalkowskiego Województwa Malopolskiego.

MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Zgodnie z zapisami prawnymi nie jest wymagane prowadzenie monitoringu powietrza oraz 

badan jakosci wód deszczowych i roztopowych (ujetych w systemy kanalizacji deszczowej) 
odprowadzanych z dróg krajowych. Zalecono zatem monitorowanie funkcjonowania systemu 
odwadniajacego jezdnie oraz urzadzen oczyszczajacych scieki opadowe.

MONITORING HALASU
W fazie eksploatacji analizowanego przedsiewziecia nalezy prowadzic monitoring halasu 

polegajacy na kontroli zmian zasiegu halasu komunikacyjnego na terenach podlegajacych 
ochronie akustycznej (zabudowa mieszkaniowa). 

W zakresie halasu oraz zanieczyszczen powietrza zaleca sie wykonywanie pomiarów 
monitoringowych, w co najmniej nastepujacych lokalizacjach (wariant I):
– Kraków w km 5 +550  (strona prawa – szpital w Witkowicach)

– m. Wegrzce w km 8+ 410 (strona lewa)

– m. Dziekanowice w km 9+380 (strona prawa) 

Stanowisko w sprawie obszaru ogr aniczonego uzytkowania

Analiza mozliwych konfliktów spolecznych zwiazanych z planowanym 
pr zedsiewzieciem

Propozycj a monitor ingu dla funkcj onowania drogi
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W przypadku wiekszego wzrostu ruchu na drodze niz zakladany, poziomy dopuszczalne 
halasu oraz zanieczyszczen powietrza moga zostac jednak przekroczone poza projektowanym 
pasem drogowym przed 2030r. w znacznie wiekszym zakresie przestrzennym niz
prognozowany. Dla potwierdzenia zaistnienia takiej nadzwyczajnej sytuacji nalezy nie rzadziej 
niz raz 5 lat monitorowac stan srodowiska w obszarach sasiadujacych z obwodnica. Ponadto 
organ wydajacy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach moze nalozyc    wnioskodawce 
obowiazek przedstawienia analizy porealizacyjnej, okreslajac jej zakres i termin przedstawienia. 

Zaleca sie wykonanie analizy porealizacyjnej po okresie 1 roku od momentu oddania 
wybudowanej drogi do uzytkowania.

Zaklada sie, ze zakres analizy porealizacyjnej powinien obejmowac pomiary halasu w celu 
kontroli zmian zasiegu halasu przy wybranych fragmentach pólnocnej obwodnicy Krakowa. 

Przeprowadzenie analizy porealizacyjnej pozwala na kontrole przyjetych rozwiazan 
projektowych i weryfikacje skutecznosci zastosowanych srodków ekranów akustycznych, cichej 
nawierzchni.                     

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci wyniki analizy porealizacyjnej beda 
podstawa do podjecia dzialan zmierzajacych do ich usuniecia np. montaz dodatkowych urzadzen 
ograniczajacych propagacje (halasu) – ekranów, wymiana okien na okna o wlasciwej 
dzwiekoizolacyjnosci itp.

Podstawa do sporzadzenia Raportu byly materialy udostepnione przez Projektantów, 
przepisy prawne, dane o zabytkach i dobrach kultury materialnej a takze opracowania 
fizjograficzne dotyczace budowy geologicznej, rzezby terenu, stosunków wodnych, klimatu oraz 
roslinnosci i fauny ze szczególnym uwzglednieniem wystepowania gatunków chronionych.

Do oceny wplywu eksploatacji planowanej obwodnicy Krakowa na srodowisko oraz jej 
uciazliwosci w zakresie wymienionych ponizej komponent   srodowiska stosowano obliczenia 
oraz programy komputerowe dostepne autorom Raportu.

SCIEKI OPADOWE
Prognoze stezenia zawiesin ogólnych w splywach opadowych dla lat 2015 i 2030 

obliczono zgodnie z Polska Norma (PN-S-02204/1997 – Drogi samochodowe. Odwadnianie 
dróg) z uwzglednieniem wspólczynnika poprawkowego stosowanego w przypadku, gdy ilosc 
pasów ruchu jest wieksza niz 4. Odnosne obliczenia aproksymowano dla 8 pasów ruchu.

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
Do obliczen wykorzystano program komputerowy EK100W wersja 4.7. firmy 

ATMOTERM w Opolu, bedacym czescia Systemu Wspomagania             Ochrona 
Srodowiska SOZAT oraz posiadajacym atest Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie. 

GOSPODARKA ODPADAMI
Prognozowana ilosc wytwarzanych odpadów na etapie real     i inwestycji jak i na etapie 

eksploatacji wykonano metoda szacowania bazujaca na obliczeniach inzynierskich oraz danych z 
budowy i eksploatacji analogicznych dróg. Sa to dane i         w znacznym stopniu 
przyblizone. W zwiazku z tym, w trakcie prowadzenia prac budowlanych jak i pózniejszego 
uzytkowania drogi ilosc powstajacych odpadów moze ulec zmianie.

Analiza porealizacyj na

Opis metod pr ognozowania oraz t rudnosci, j akie napotkano opr acowuj ac 
Rapor t
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KLIMAT AKUSTYCZNY
Poziomy mocy akustycznej zródel dzwieku zwiazanych z droga wyznaczono w oparciu o 

narodowa norme francuska „NMPB-Routes-96 i odpowiadajaca jej francuska norma "XPS 31-
133". Obliczenia wykonano programem Program Traffic Noise 2008 (Biuro Studiów i Projektów 
Ekologicznych oraz Technik Informatycznych Soft-P).

Podczas opracowywania Raportu, z racji fazy przedsiewziecia(projekt koncepcyjny) 
autorzy nie posiadali szczególowych danych dotyczacych rozwiazan technicznych.                Nie 
stanowilo to jednak utrudnienia uniemozliwiajacego ocene wplywu planowanego 
przedsiewziecia na poszczególne elementy srodowiska przyrodniczego, w tym na warunki zycia 
i zdrowie ludzi mieszkajacych w rejonie oddzialywan pólnocnej obwodnicy Krakowa.

Omawiana w niniejszym Raporcie pólnocna obwodnica Krakowa jest przedsiewzieciem 
poprawiajacym bezpieczenstwo uzytkowników i komfort zycia mieszkanców Krakowa oraz 
sasiadujacych gmin polozonych na pólnoc od miasta. Jest ona niezbednym elementem dla 
prawidlowego funkcjonowania ukladu komunikacyjnego, laczacego Kraków z terenami 
przyleglymi. 

Przedstawione w Raporcie oddzialywania planowanej inwestycji na srodowisko, a takze 
mozliwosci ich wyeliminowania lub zminimalizowania wskazuja, ze planowana inwestycja 
zrealizowana wedlug wariantu I nie spowoduje istotnych zmian w srodowisku przyrodniczym. 
W zwiazku z tym uznano, ze planowane przedsiewziecie,       nalezy mozliwie szybko 
zrealizowac, bedzie rozwiazaniem korzystnym dla województwa malopolskiego i ruchu 
tranzytowego.

Podsumowanie
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