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1 WPROWADZENIE 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem przedkładanego opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

pod nazwą: „Rozbudowa ulic Spokojnej, Elektrycznej, Wyszyńskiego i Czystej”. Przedsięwzięcie polega 

na: 

1. Część I – Rozbudowa ul. Spokojnej na odcinku od zakończonej rozbudowy tej ulicy (przed 

skrzyżowaniem z ul. Krzyską) za skrzyżowanie z Al. Piaskową, obejmująca: przebudowę tarczy 

skrzyżowania z ul. Krzyską, przebudowę i rozbudowę ulicy Spokojnej, budowę ronda o wielkości 

średnicy zewnętrznej około 60 m w miejscu istniejącego skrzyżowania ul. Spokojnej, ul. 

Elektrycznej i Al. Piaskowej, 

2. Część II – Rozbudowa ul. Elektrycznej na odcinku od ronda za skrzyżowanie z ul. Klikowską i ul. 

Wyszyńskiego, obejmująca: przebudowę i rozbudowę ulicy Elektrycznej, przebudowę 

skrzyżowania lub budowę ronda w miejscu istniejącego skrzyżowania ul. Elektrycznej, ul. 

Wyszyńskiego oraz ul. Klikowskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Klikowskiej z linią 

kolejową nr 115 Tarnów-Szczucin, 

3. Część III – Rozbudowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania/ronda za skrzyżowanie 

z ul. Beckera i ul. Giełdową, obejmującej: przebudowę i rozbudowę ulicy Wyszyńskiego wraz 

z przebudową skrzyżowania w linią kolejową nr 115 Tarnów – Szczucin, przebudowę i 

rozbudowę skrzyżowania ul. Wyszyńskiego, ul. Beckera i ul. Giełdowej, 

4. Część IV – Rozbudowa ul. Wyszyńskiego i ul. Czystej na odcinku od skrzyżowania do ronda im. 

Żołnierzy Wyklętych, obejmująca: przebudowę i rozbudowę ulic Wyszyńskiego i Czystej, 

przebudowę skrzyżowania z ul. Czystą. 

Po rozbudowie ww. ulice będą dwujezdniowymi drogami klasy G. Wchodzące w zakres przedsięwzięcia 

ulice Elektryczna, Wyszyńskiego i Czysta biegną w ciągu drogi wojewódzkiej 973, łączącej drogę krajową 

nr 73 w Busku-Zdroju z drogą krajową nr 94 w Tarnowie. 

1.2 Cel i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie sporządzono jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Rozbudowa ulic Spokojnej, Elektrycznej, Wyszyńskiego i Czystej kwalifikuje się do 

przedsięwzięć, dla których jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Postępowanie w tym zakresie 

rozpoczęto od złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z kartą informacyjną 

przedsięwzięcia. W trakcie postępowania, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie 

postanowieniem znak ST-I.4210.4.2015.MB z dnia 18.08.2015, stwierdził obowiązek przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla 

planowanego przedsięwzięcia.  

Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest również ustalony w ustawie 

z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w art. 66. 
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1.3 Kwalifikacja przedsięwzięcia 

Rozbudowa ulic Spokojnej, Elektrycznej, Wyszyńskiego i Czystej zgodnie z ustawą z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z 9 listopada 2010 r. i jego zmianą z 25 

czerwca 2013 r. jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do § 3 ust. 2 pkt 2, zgodnie z którym do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, 

przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia, wymienionego w § 3 ust. 1 

rozporządzenia Rady Ministrów, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca 

w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów 

określonych w § 3 ust. 1, o ile progi te zostały określone. 

Analizowane przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejącego odcinka drogi o długości ok. 5 km, czyli 

zrealizowanego przedsięwzięcia, wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 60 ww. rozporządzenia, jako „Drogi 

o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 

1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg 

oraz obiektów mostowych służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza 

obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art., 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Zgodnie z przedstawioną wyżej kwalifikacją, dla przedmiotowej inwestycji konieczne jest 

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli zostanie to stwierdzone na podstawie art. 63 

ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, czyli jeżeli wyniknie to z postanowienia organu 

właściwego do wydania decyzji środowiskowej, którym w analizowanym przypadku jest Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ponieważ przedsięwzięcie będzie realizowane na terenach 

zamkniętych (art. 75 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko). 

Postanowienie, o którym wspomina się wyżej zostało wydane i zgodnie z nim przeprowadzenie oceny 

oddziaływania na środowisko oraz wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest konieczne. 

Realizacja przedsięwzięcia wymaga przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Niektóre z przebudów zaliczają 

się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: 

1) magistrala wodociągowa ɸ 500 ok. km 0+795; 

2) magistrala wodociągowa ɸ 800 w przybliżonych kilometrażach: km 0+000 do km 0+443; od km 

0+808 do km 0+862; od km 2+100 do km 2+190, od km 2+200 do km 2+245; od km 2+415 do km 

2+567; 

3) sieć gazowa wysokiego ciśnienia (≥ 1,6 MPa) DN150 ok. km 0+940; 

4) sieć gazowa wysokiego ciśnienia (≥ 1,6 MPa) DN400 ok. km 2+428 i ok. km 4+312. 

Ww. sieci będą przebudowane wg warunków technicznych uzyskanych od ich gestorów. 
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Zgodnie z rozporządzeniem ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

przedsięwzięcia wymienione w pkt 1 i 2 zaliczają się do § 3 ust. 1 pkt 68 – rurociągi wodociągowe 

magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od 

stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą 

bezwykopową, natomiast przedsięwzięcia wymienione w pkt 3 i 4 zaliczają się do § 3 ust. 1 pkt 33 – 

instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszące im tłocznie lub 

stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do 

budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy 

istniejących instalacjach przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. 
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2 OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1 Lokalizacja przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w południowo-wschodniej części Polski, w województwie 

małopolskim, w powiecie tarnowskim w centralnej części Tarnowa. Analizowany ciąg ulic jest istotnym 

elementem układu drogowego Tarnowa na kierunku wschód – zachód. Trzy z nich (Elektryczna, 

Wyszyńskiego i Czysta) stanowią odcinek drogi wojewódzkiej 973, która łączy DK73 w Busku Zdroju 

z DK94 w Tarnowie. Ulica Spokojna jest natomiast łącznikiem pomiędzy DW973 i DK73, która łączy 

obwodnicę Kielc z Jasłem. 

Na rysunkach umieszczonych poniżej przedstawiono lokalizację przedsięwzięcia. 

Rysunek 1 Lokalizacja przedsięwzięcia na terenie państwa polskiego 

 

Rysunek 2 Lokalizacja przedsięwzięcia na terenie woj. małopolskiego 
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Rysunek 3 Lokalizacja planowanej inwestycji względem granic powiatu tarnowskiego 
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Źródło: http://osmapa.pl 

Rysunek 4 Lokalizacja przedsięwzięcia na tle mapy Tarnowa 

 



 

Raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko 

„Rozbudowa ulic Spokojnej, Elektrycznej, Wyszynskiego i Czystej” 

12 

2.2 Stan istniejący – przebieg planowanej drogi 

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejących ulic: Spokojnej, Elektrycznej, Wyszyńskiego 

i Czystej. Trzy ostatnie z wymienionych ulic stanowią odcinek drogi wojewódzkiej nr 973. 

Wszystkie ulice to drogi jednopasowe, dwukierunkowe, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi. Na 

skrzyżowaniu ul. Spokojnej i Alei Piaskowej, wybudowane są wydzielone jezdnie ułatwiające relacje 

prawoskrętne. Na skrzyżowaniu ul. Elektrycznej z ul. Klikowską, znajdują się dodatkowo pasy do skrętu 

w lewo, a po północno-wschodniej stronie skrzyżowania na odcinku ok. 126 m jezdnie ul. Elektrycznej 

są rozdzielone pasem zieleni. Najbardziej rozbudowane jest skrzyżowanie ul. Wyszyńskiego 

i Giełdowej. Znajdują się tam wydzielone pasy dla relacji lewo- i prawoskrętnych z ul. Wyszyńskiego 

w ulicę Giełdową, natomiast wjazdy z ul. Giełdowej na ul. Wyszyńskiego posiadają pasy włączenia. 

Analizowany odcinek zakończony jest rondem turbinowym (Rondo Żołnierzy Wyklętych), które jednak 

leży poza zakresem opracowania. Na odcinku ul. Czystej, o długości ok. 80 m przed rondem 

wydzielono osobny pas dla relacji prawoskrętnych (dla wjeżdżających na rondo) i pas włączenia dla 

opuszczających rondo). Wzdłuż całego analizowanego odcinka przebiega jednostronny ciąg pieszo-

rowerowy. 

Stan techniczny drogi jest zły. Na całym odcinku występują liczne nierówności, ubytki nawierzchni 

i ślady napraw nawierzchni. 

Początkowy odcinek przedsięwzięcia, po zachodniej stronie skrzyżowania ul. Spokojnej i Krzyskiej 

sąsiaduje od południa z cmentarzem, a od północy z terenami zieleni wysokiej, za którymi znajduje się 

zabudowa jednorodzinna. Dalej, aż do skrzyżowania ulic Spokojnej, Elektrycznej i Alei Piaskowej po 

obydwu stronach drogi znajduje się zabudowa usługowa i przemysłowa. Ul. Elektryczna przebiega na 

początku przez teren zalesiony. Na dalszym odcinku po południowej stronie ulicy znajduje się boisko 

sportowe, ogródki działkowe i zabudowa jednorodzinna wzdłuż ul. Jastruna. Dalej znajdują się pola 

uprawne oraz zabudowa mieszkaniowa i usługowa zlokalizowana przy ul. Klikowskiej. Po północnej 

i północno-zachodniej stronie ul. Elektrycznej znajduje się zabudowa przemysłowa. Są tam między 

innymi Fabryka Silników Elektrycznych „Tamel”, Centrum Kapitałowe, Zakłady Mięsne „Sokołów”. 

Odcinek ul. Elektrycznej od ul. Klikowskiej do ul. Chyszowskiej przebiega przez tereny pól oddzielonych 

od drogi zielenią wysoką. Dalej droga prowadzi przez tereny pól, odcinek terenu leśnego oraz 

zabudowy usługowej lub przemysłowej aż do końca analizowanego odcinka. 

Tereny przylegające do przedmiotowej drogi są objęte planami zagospodarowania przestrzennego od 

ul. Jastruna do końca analizowanego odcinka. W początkowej części tego odcinka plan wyznacza 

tereny mieszkaniowe i usługowe oraz rolne, a następnie tereny zieleni i przemysłowe. 

Rozbudowa drogi polega budowie drogi dwujezdniowej. Na odcinku od ul. Krzyskiej do Piaskowej nowa 

jednia będzie dobudowywana po północnej stronie istniejącej drogi. Odcinek między ul. Piaskową, 

a Klikowską nie pokrywa się całkowicie ze śladem istniejącej drogi, lecz parokrotnie przecina go, co 

wynika ze zmian w poziomej geometrii drogi – wygładzeniu niektórych łuków. Od znajdującego się po 

południowej stronie drogi boiska do ronda na skrzyżowaniu z ul. Klikowską, nowa jezdnia będzie 

poprowadzona równolegle do drogi istniejącej po stronie południowej i południowo-wschodniej. Rondo 
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na skrzyżowaniu Klikowska – Elektryczna – Wyszyńskiego będzie wybudowane nieco na północny 

wschód od istniejącego skrzyżowania. Ślad ul. Klikowskiej zostanie zachowany. 

Na odcinku między skrzyżowaniami z ul. Klikowską i Chyszowską nowa droga pobiegnie na wschód od 

drogi istniejącej. Tylko przebieg krótkiego odcinka za skrzyżowaniem z Klikowską będzie wspólny 

z istniejącą drogą, po czym nowa droga będzie się oddalać w kierunku wschodnim aż do skrzyżowania 

z ul. Chyszowską. Nowa droga będzie oddalona od istniejącej o maksymalnie 100 m. Skrzyżowanie 

z ul. Chyszowską (rondo) będzie oddalone od istniejącego o ok. 96 m na wschód. Będzie to wymagać 

zmiany przebiegu początkowego odcinka ul. Chyszowskiej. 

Dalszy odcinek drogi będzie prowadzony równolegle do istniejącej drogi, po jej południowej stronie. 

Skrzyżowanie ul. Wyszyńskiego z ul. Czystą będzie wykonane jako rondo, znajdujące się na północny 

wschód od istniejącego skrzyżowania. Końcowy odcinek przedsięwzięcia zostanie wybudowany po 

śladzie istniejącego, przy czym nowa droga będzie budowana po wschodniej stronie drogi istniejącej. 

W poniższej tabeli przedstawiono aktualny stan zagospodarowania terenów położonych w otoczeniu 

planowanego przedsięwzięcia. 

Tabela 1 Zagospodarowanie terenu wzdłuż planowanego przedsięwzięcia 

Kilometraż Strona 
drogi* Typ zagospodarowania 

Typ terenu wg skali* 

(za: Bohatkiewicz wer. 2008) od km do km 

0+ 000 0+850 L 

Zabudowa przemysłowa, 
cmentarz z przyległym 
parkiem, ogródki działkowe 
i obszary ugorów z rowem 
melioracyjnym 

2 

0+ 000 0+850 P 
Zabudowa przemysłowa, 
jednorodzinna, nieużytki 

1 

0+850 1+250 L Park Piaskówka 3 

0+850 1+350 P 

Las gospodarczy w trakcie 
wycinki i zabudowa 
przemysłowa z rowem 
Klikowskim 

2 

1+250 1+650 L 

Obiekty rekreacyjnej np. 
boisko i korty tenisowe, 
ogródki działkowe 
i zabudowa jednorodzinna 

2 

1+350 1+800 P Zabudowa przemysłowa 1 

1+800 1+803 P,L Rów Klikowski 2 

1+650 2+200 L 
Pola uprawne, sady 
owocowe i luźna zabudowa 
jednorodzinna 

2 

1+803 2+200 P 
Zabudowa przemysłowa 
i jednorodzinna 

1 

2+200 3+250 L 
Pola uprawne i zabudowa 
gospodarcza, tory kolejowe 

1 

2+200 2+600 P 
Pola uprawne z 
zakrzewieniami śródpolnymi 
i zabudowa gospodarstw 

2 

2+600 3+500 P 
Zadrzewienie spontaniczne 
i pola uprawne 

2 
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3+250 3+950 L 
Las – siedlisko przyrodnicze 
(grąd subkontynentalny Tilio-
Carpinetum) 

3 

3+500 4+300 P 
Pola uprawne i zabudowa 
przemysłowa 

1 

3+950 4+810 L 
Zabudowa jednorodzinna, 
zabudowa przemysłowa 

1 

4+300 4+810 P 

Zabudowa przemysłowa, 
oczyszczalnia ścieków, ugory 
– dolina rzeki Białej z łęgami 
nadrzecznymi – siedlisko 
przyrodnicze (91E0) 

2 

Objaśnienia: 1- małocenne, 2- potencjalnie cenne, 3- cenne, P – prawa strona drogi (górna); L - lewa strona drogi (dolna); O – po 
obu stronach drogi. 

2.3 Parametry przedsięwzięcia 

2.3.1 Geometria projektowanych dróg 

Część I 

Przebieg zamierzenia budowlanego zaczyna się skrzyżowaniem ulic Krzyskiej i Spokojnej – od 

zakończonej rozbudowy ul. Spokojnej (przed skrzyżowaniem z ul. Krzyską). Przebudowywana droga 

przebiega w kierunku zachodnim. Za skrzyżowaniem z ul. Krzyską pas dzielący przebudowywanej drogi 

rozszerza się z 4 m do 9.5m. W poszerzonym pasie dzielącym zlokalizowana jest zawrotka w km 

0+235. W km w km ~0+460 południowa jezdnia ul. Spokojnej krzyżuje się na zasadzie prawoskrętów 

z ul. Dwernickiego. Wlot ul. Dwernickiego do ul. Spokojnej jest przesunięty z km ~0+200 w okolicy 

cmentarza do km ~0+460. Ul. Dwernickiego na tym odcinku przebiega równolegle do ul. Spokojnej po 

stronie południowej. Dalej pas dzielący ul. Spokojnej zwęża się w km ~0+500 do 4 m. Do MPEC po 

strojnie północnej i obszaru przemysłowego po stronie południowej w km ~0+635 przewidziano zjazdy 

publiczne. Przebudowywana ul. Spokojna kończy się rondem o średnicy zewnętrznej R=60m na 

skrzyżowaniu z Aleją Piaskową. 

Część II  

Za rondem z Aleją Piaskową przebudowywana ul. Elektryczna przebiega w kierunku południowo-

zachodnim przecinając zalesione tereny zielone. W okolicy zakładów TAMEL oraz starego boiska 

piłkarskiego w km ~1+435 południowa jezdnia przebudowywanej ul. Elektrycznej krzyżuje się z ul. 

Jastruna na zasadzie prawoskrętów. Na głównym wjeździe do TAMELU w km ~1+520 przewidziano 

dodatkowy pas ruchu – lewoskręt dla zjeżdżających z ul. Elektrycznej jadących z kierunku zachodniego. 

Dalej ulica skręca w lewo łukiem R=300m. W km 2+186.85 ul. Elektryczna krzyżuje się z ul. Klikowską 

za pomocą ronda o średnicy zewnętrznej R=60m. 

Część III 

Za skrzyżowaniem ul. Elektrycznej z ul. Klikowską przebudowywana ul Wyszyńskiego zmienia swój 

przebieg i kieruje się bardziej w kierunku południowym w stosunku do istniejącego przebiegu. Zakręt 

w kierunku zachodnim i skrzyżowanie z ul. Chyszowską przesunie się o ok. 100 m w kierunku 

wschodnim – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni. Na skrzyżowaniu w km 

2+926.07 zaplanowano rondo o średnicy zewnętrznej R=60m. Dalszy przebieg ul. Wyszyńskiego 

pokrywa się z istniejącą trasą ulicy. W km ~3+262 ul. Wyszyńskiego tworzy skrzyżowanie typu T z 
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ul. Hodowlaną. Przewidziano dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów skręcających w ul. Hodowlaną. Z ul. 

Hodowlanej możliwy będzie jedynie prawoskręt. Odcinek kończy się przed skrzyżowaniem z ul. Beckera 

i Giełdową. 

Część IV 

Na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Beckera i Giełdową zostanie zlikwidowane relacje lewoskrętne 

oraz relacja na wprost z ul. Beckera w ul. Giełdową. Zlikwidowane relacje będą realizowana przez 

rondo o średnicy R=60m zlokalizowane na skrzyżowaniu ul. Czystej i ul. Wyszyńskiego w km 

~4+312.81 oraz przez przewidzianą do przebudowy ul. Białą – łączącą ul. Giełdową i ww. rondo. 

Odcinek kończy się przed rondem Żołnierzy Wyklętych zlokalizowanym na skrzyżowaniu ul. Czystej i ul. 

Mościckiego. 

2.3.2 Trasa główna 

Projektowana trasa na terenie miasta Tarnów będzie drogą klasy G.  

Kategorie ulic objętych rozbudową: 

 - ul. Czysta, ul. Wyszyńskiego oraz ul. Elektryczna: droga wojewódzka nr 973, 

 - ul. Spokojna: droga powiatowa nr 1366. 

Rozwiązania ulicy zaprojektowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. 

Przyjęto następujące parametry dla niniejszej drogi: 

 Klasa techniczna drogi - G 

 prędkość projektowa - 50 km/h, 

 kategoria ruchu – KR5, 

 przekrój poprzeczny dwujezdniowy 2x2 

 szerokość pasa dzielącego 4m (lokalnie 9.5m), 

 szerokość pasa ruchu – 3.50m (lokalnie 3.25m), 

 szerokość chodnika  – 2.00m - 2.50m, 

 szerokość drogi rowerowej – 2.00m - 2.50m, 

 szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 3.50m, 

 pas zieleni (lokalnie) oddzielający chodnik od jezdni – 1.5m, 

 szerokość pobocza – 1.25m, 

2.3.3 Droga rowerowa 

Na całej długości inwestycji przewidziano wykonanie dróg rowerowych o szerokości 2.00 m - 2.50 m. 

Droga rowerowa zlokalizowana jest przeważnie za lub przed chodnikiem. Droga rowerowa jest częścią 

trasy rowerowej Euro Velo 4, która jest w chwili obecnej na etapie koncepcji. 

2.3.4 Drogi poprzeczne 

Projektowana droga będzie połączona z następującymi drogami poprzecznymi: 

 ul. Krzyska, klasa Z, droga powiatowa 1313, 

 ul. Chryzantemowa, klasa L, droga gminna 200724, 
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 ul. Dwernickiego, klasa L, droga gminna 200765, 

 Al. Piaskowa, klasa G, droga wojewódzka 973 (I odc. od Mroźnej do Elektrycznej), klasa Z, droga 

powiat. 1365 (II odc. od ul Elektrycznej do ul. Romanowicza), 

 ul. Jastruna, klasa L, droga gminna 200829, 

 ul. Klikowska, klasa Z, droga powiatowa 1345 (I odc. od ul. Niedomickiej do gr. miasta), klasa Z, 

droga powiatowa 1418 (II odc. od ul. Elektrycznej do ul. Solidarności) klasa Z droga powiatowa – 

brak numeru zmiana kategorii dawna 973 (od ul. Niedomickiej do ul. Elektrycznej), 

 ul. Chyszowska, klasa L, droga gminna 200727, 

 ul. Hodowlana, klasa L, droga gminna 200817, 

 ul. Beckera, droga wewnętrzna, 

 ul. Giełdowa, droga wewnętrzna, 

 ul. Biała, klasa L, droga gminna 200687, 

 ul. Żwirowa, klasa L, droga gminna 201257, 

 ul. Furmańska, klasa L, droga gminna 200778. 

2.3.5 Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni 

Założono przekrój normalny składający się z dwóch jezdni o nawierzchni bitumicznej po dwa pasy ruchu 

każda (2x2 m) rozdzielonych pasem dzielącym (4 m). W przekroju przewidziano chodnik oraz drogę dla 

rowerów. Miejscami chodnik oddzielony będzie od jezdni pasem zieleni. 

2.3.6 Konstrukcja nawierzchni trasy głównej 

 warstwa ścieralna z mieszanki SMA 8, 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 

 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

 warstwa wzmacniająca (technologiczna) z kruszywa stabilizowanego cementem, 

 warstwa mrozochronna/odsączająca z pospółki. 

2.3.7 Obiekty inżynierskie 

Planowana inwestycja w km ok. 1+792 przecina Potok Klikowski. Obecnie droga jest przeprowadzona 

nad potokiem za pomocą mostu. W związku z realizacją przedsięwzięcia most będzie odpowiednio 

zmodyfikowany, w celu przeprowadzenia nad potokiem dwóch jezdni nowej drogi. 

W km 2+930 nowa droga przetnie Rów Chyszowski. Obecnie rów przeprowadzony jest pod istniejącą 

drogą za pomocą przepustu o długości ok. 115 m. Budowa nowej drogi spowoduje konieczność 

modyfikacji przepustu, ponieważ w miejscu, gdzie obecnie przepust się kończy będzie się znajdować 

rondo. 

2.3.8 Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające 

Wody opadowe z całej długości projektowanych ulic zostaną ujęte w zamknięty system kanalizacji 

deszczowej oraz lokalnie w system rowów drogowych. Wody będą odprowadzone do cieków, rowów lub 
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istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez rurowe zbiorniki retencyjne w miejscach gdzie możliwości 

przejęcia wód opadowych są mniejsze niż ilość wód opadowych dopływająca z układu drogowego. 

Wszystkie projektowane kanały deszczowe i rowy drogowe odprowadzać będą wody opadowe 

w systemie grawitacyjnym zgodnie z kierunkiem spływu lub poprzez kanalizację ciśnieniową. Na 

odcinkach o przekroju ulicznym zaprojektowano wpusty deszczowe (wyposażone w osadniki 

zatrzymujące grubsze frakcje zawiesin), z których wody deszczowe i roztopowe odprowadzane będą do 

szczelnej kanalizacji deszczowej, a następnie do odbiorników. 

Z uwagi na fakt, że odbiorniki wód opadowych są płytkie oraz ze względu na wysoki stan wody 

w ciekach naturalnych w miejscach gdzie będzie to konieczne zostaną zainstalowane pompownie wód 

deszczowych lokalizowanych pomiędzy kanalizacją, ewentualnymi zbiornikami, a odbiornikami. 

Na studzienkach, zlokalizowanych w pasie jezdnym projektuje się dodatkowo betonowe pierścienie 

odciążające, przejmujące obciążenia z ruchu kołowego. 

Przed wprowadzeniem do odbiorników wody deszczowe będą podczyszczane w osadnikach zawiesiny i 

separatorach węglowodorów ropopochodnych. 

2.3.9 Rozbiórki obiektów budowlanych 

Dla niniejszego zamierzenia budowlanego inwestycji przewidziano do rozbiórki 2 budynki mieszkalne i 7 

budynków gospodarczych. 

2.3.10 Kolizje z uzbrojeniem terenu 

Planowana rozbudowa ulic będzie zawierała również prace budowlane polegające na przebudowie i 

budowie następujących elementów: 

 przebudowa sieci kanalizacji opadowej; 

 budowa i przebudowa istniejącego sieci oświetlenia ulicznego; 

 budowa odwodnienia ulicznego wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejących 

 naturalnych cieków wodnych; 

 przebudową istniejącego uzbrojenia terenu oraz zagospodarowanie terenów zieleni – założenie 

trawników w pasie drogowym oraz zieleni w obrębie wysp rond; 

 budowa i przebudowę istniejących obiektów inżynierskich na rowach i ciekach wodnych. 

Realizacja przedsięwzięcia wymaga przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Niektóre z przebudów 

zaliczają się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: 

 magistrala wodociągowa ɸ 500 ok. km 0+795; 

 magistrala wodociągowa ɸ 800 w przybliżonych kilometrażach: km 0+000 do km 0+443; od km 

0+808 do km 0+862; od km 2+100 do km 2+190, od km 2+200 do km 2+245; od km 2+415 do km 

2+567; 

 sieć gazowa wysokiego ciśnienia (≥ 1,6 MPa) DN150 ok. km 0+940; 

 sieć gazowa wysokiego ciśnienia (≥ 1,6 MPa) DN400 ok. km 2+428 i ok. km 4+312. 

Ww. sieci będą przebudowane wg warunków technicznych uzyskanych od ich gestorów. 
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2.3.11 Ekrany akustyczne 

W celu zapewnienia dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach wyznaczonych do ochrony 

akustycznej zaprojektowano zabezpieczenia techniczne w postaci ekranu akustycznego o wysokości 

4 m od km ok. 2+035 – 2+140. 

2.4 Warunki wynikające z dokumentów planistycznych 

2.4.1 Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 – 2025 

Cele i zadania Polityki Transportowej Państwa na lata 2006 – 2025 zostały określone w dokumencie 

z dnia 27 czerwca 2005 r. opracowanym przez Ministerstwo Infrastruktury. Celem priorytetowym polityki 

transportowej jest poprawa jakości systemu transportowego i jego rozbudowa zgodna z zasadami 

zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem aspektów: społecznego, gospodarczego, przestrzennego 

i ekologicznego. Istotny z punktu widzenia niniejszego opracowania aspekt przestrzenny, oznacza 

koordynację zagospodarowania przestrzennego i systemu transportowego w celu ograniczenia tempa 

wzrostu generowanego ruchu i pracy przewozowej oraz lokalizowania obiektów transportowych 

w zgodzie z zasadami racjonalnego zagospodarowania terenu i uwarunkowaniami ładu przestrzennego. 

Cel polityki transportowej ma być osiągnięty poprzez realizację sześciu celów szczegółowych, spośród 

których można wymienić m.in. poprawę efektywności funkcjonowania systemu transportowego oraz 

integrację systemu transportowego w układzie gałęziowym i terytorialnym. 

W polityce transportowej państwa przyjęto, jako podstawowe założenie dostosowanie sieci drogowej do 

wymogów współczesnego transportu drogowego (w tym m.in. przez hierarchizację sieci oraz przez 

wzmocnienie konstrukcji nawierzchni i obiektów) z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to obszarów 

intensywnej zabudowy (gdzie stworzenie sieci dróg i parkingów umożliwiających swobodne korzystanie 

z samochodu nie jest możliwe). W najbliższym okresie zadania dotyczące rozwoju podstawowej sieci 

drogowej będą koncentrować się w dużej mierze na budowie wybranych odcinków autostrad i dróg 

ekspresowych (z weryfikacją obecnego programu inwestycyjnego i koncentracją na odcinkach 

najbardziej istotnych dla systemu transportowego i najbardziej efektywnych ekonomicznie), 

przebudowie odcinków dróg krajowych pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu, w tym uruchomienie 

programu uspokojenia ruchu na przejściach dróg przez małe miejscowości i na jednopoziomowych 

skrzyżowaniach z koleją oraz poprawie warunków dla ruchu tranzytowego i obsługi ruchu źródłowo-

docelowego w obszarach metropolitalnych i dużych miastach. Docelowo zapewnione zostaną wysokie 

standardy dostępności transportowej dla ruchu z krajów Unii Europejskiej i krajów sąsiadujących do 

wszystkich aglomeracji, miast średnich i kompleksów przemysłowo-portowych, centów regionalnych 

oraz obszarów koncentracji atrakcji turystycznych. Dokument – Polityka Transportowa Państwa – 

powstał z przekonania, że dobrze rozwinięty system transportowy będzie przynosił Polsce znaczne 

korzyści, z drugiej zaś strony, system transportowy źle zarządzany będzie generował koszty społeczne 

i środowiskowe ponoszone przez wszystkich, nie tylko jego użytkowników. Dlatego wizja rozwoju 

systemu transportowego została odparta na strategii zrównoważonego transportu, ale z naciskiem na 

zagadnienia związane z efektywnością funkcjonowania, bezpieczeństwem i ograniczeniem 

negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. 
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2.4.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Teren przedsięwzięcia częściowo jest objęty planami zagospodarowania przestrzennego. Są to 

następujące plany: 

 MPZP „Czysta I” – Uchwała nr LI/992/2002 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 maja 2002r. (ul. 

Wyszyńskiego od. ul. Hodowlanej do ul. Czystej), 

 Zmiana MPZP „Czysta II” terenu położonego w rejonie ulic: Mościckiego i Czystej – Uchwała 

nr III/30/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 grudnia 2006r. (ul. Czysta), 

 Zmiana MPZP miasta Tarnowa „Czysta II” w rejonie ulic Mościckiego i Czystej – Uchwała 

nr XXXIX/551/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2013r. (ul. Czysta), 

 MPZP w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych – Uchwała 

nr LII/660/ 2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010r. (ul. Wyszyńskiego), 

 MPZP w obszarze miasta Tarnowa w rejonie torów kolejowych relacji Tarnów – Szczucin oraz 

ulic Mościckiego, Rolniczej i Jastruna – Uchwała nr LIII/686/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 26 czerwca 2014r. (ul. Wyszyńskiego i Elektryczna). 

Lokalizację przedsięwzięcia na tle obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego Tarnowa 

przedstawia na Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 

Tereny sąsiadujące ze wschodnią częścią inwestycji nie posiadają planów zagospodarowania 

przestrzennego. W celu ustalenia ich przeznaczenia, zwrócono się z pismem do Urzędu Miasta w 

Tarnowie. W odpowiedzi otrzymano pismo z dnia 09 marca 2015 r. o znaku WPP.-RPP.6724.12.2015 

przedstawiające faktyczne użytkowanie ww. terenów. Mapę z zaznaczeniem ich lokalizacji przedstawia 

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 
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Rysunek 5 Lokalizacja przedsięwzięcia na tle planu zagospodarowania przestrzennego 
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Rysunek 6 Faktyczne zagospodarowanie terenów, bez planu zagospodarowania przestrzennego
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2.4.3 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Tarnów, czyli teren realizacji analizowanego przedsięwzięcia jest w całości położony w dorzeczu Wisły. 

W bezpośrednim otoczeniu drogi nie ma zbiorników wód stojących, droga przecina natomiast dwa cieki 

wodne: Rów Klikowski i Rów Chyszowski. Obydwa należą do wydzielonych na terenie Tarnowa 

jednolitych części wód (jcw): 

Tabela 2 Jednolite części wód wraz z ciekami należącymi do nich przecinane przez przedsięwzięcie 

Kod jcw Nazwa jcw 
Cieki 

należące do 
jcw 

Status Ocena stanu 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Dorzecze:  
Górna Wisła 

kod: 2000  

PLRW20002321492 Rów 
Klikowski 

Rów 
Klikowski  

sztuczna 
część wód 

zły niezagrożona 

PLRW200014214899 Biała od 
Rostówki do 
ujścia 

Biała, Rów 
Chyszowski, 
Dopływ spod 
Brzezinki, 
Dopływ spod 
Zawady, 

silnie 
zmieniona 
część wód 

zły niezagrożona 

 

Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych 

jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału i stanu, tak aby osiągnąć dobry potencjał 

ekologiczny i dobry stan chemiczny sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód 

powierzchniowych. 

Rów Klikowski obecnie jest przekraczany przez drogę mostem, natomiast Rów Chyszowski 

przeprowadzono pod drogą przepustem. Rozbudowa drogi spowoduje zmiany w tych obiektach, jednak 

zmiany te nie zmienią w sposób istotny charakteru cieków na przebudowywanych odcinkach, ponieważ 

obydwa cieki zatraciły już naturalny charakter, szczególnie w miejscach, gdzie przekracza je istniejąca 

droga.  

Regulacja cieków może powodować negatywne oddziaływanie na środowisko: 

 likwidacja nadbrzeżnej roślinności; 

 likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roślinnych pasów brzegowych powodująca zmianę 

nasłonecznienia i możliwość przegrzewania się wody; 

Powyższe czynniki oddziaływania przedsięwzięcia będą miały wpływ na następujące elementy jakości 

wód w zakresie elementów biologicznych: 

 Makrofity/fitobentos – możliwość nadmiernego rozwoju na odcinkach, gdzie na skutek wycinki 

wzrosło nasłonecznienie lustra wody krótkotrwałe pogorszenie stanu na odcinkach umacniania 

brzegów i dna oraz odmulania poprzez mechaniczne zniszczenie siedliska; 

 Makrozoobentos (makrobezkręgowce bentosowe) – krótkotrwałe pogorszenie stanu na odcinku 

umacniania brzegów i dna oraz odmulanych poprzez mechaniczne zniszczenie siedliska oraz 

poprzez ewentualne negatywne oddziaływanie zawiesiny. 
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w zakresie elementów hydromorfologicznych: 

Prace planowane w związku z regulacją rzek polegające na ukształtowaniu dna, wyprofilowaniu skarp, 

nie wpłyną negatywnie na elementy hydromorfologiczne z uwagi na to, iż ich koryta były regulowane. 

Planowane przedsięwzięcie z uwagi na małą skalę i projektowany zakres prac nie wpłynie w sposób 

znaczący na pogorszenie wskaźników hydromorfologicznych analizowanych JCWP. 

w zakresie elementów fizykochemicznych: 

Etap realizacji prac będzie związany ze znaczną dostawą do koryta materiału pochodzącego 

z profilowanych skarp oraz z uruchomionych osadów dennych w związku pracami prowadzonymi 

w korycie. To z kolei spowoduje wzrost ilości zawiesin w rzece. Oddziaływanie to będzie się 

utrzymywało jeszcze przez jakiś czas po zakończeniu realizacji prac – do czasu utrwalenia skarp 

roślinnością. Wzrost stężenia zawiesiny, a w tym materii organicznej, również pogorszy warunki tlenowe 

rzeki, zwłaszcza latem, przy wysokich temperaturach. Duża zawartość uruchomionej materii organicznej 

w wodach rzeki w połączeniu z opisywanymi zmianami parametrów fizycznych koryta podlegając 

procesom utleniania może niejako „wyczerpać” dostępną w wodzie ilość tlenu rozpuszczonego, 

co będzie stanowiło skrajnie niekorzystne warunki dla organizmów wodnych, zwłaszcza tych 

charakteryzujących się wąską tolerancją na warunki tlenowe. Pomimo to, planowane przedsięwzięcie 

z uwagi na małą skalę i projektowany zakres prac nie wpłynie w sposób znaczący na pogorszenie 

wskaźników fizyczno-chemicznych analizowanej JCWP. 

 Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze nr 139 JCWPd (ocena stanu ilościowego: dobry; 

chemicznego –dobry; ocena ryzyka – niezagrożona; derogacja – brak). 
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Rysunek 7 Planowana inwestycja na tle JCWPd 

JCWPd nr 139 położona jest w regionie wodnym Górnej Wisły w pasie Północnego Podkarpacia, a jej 

powierzchnia wynosi 3 662,8 km
2
.Obszar JCWPd częściowo pokrywa się z następującymi GZWP: 

Subzbiornik (Ne) Bogucice nr 451, Dolina rz. Biała Tarnowska nr 434, Zbiornik (QDK) Dębica-Stalowa 

Wola-Rzeszów nr 425. 

Na obszarze JCWPd wydzielono następujące poziomy wodonośne związane z utworami:  

 czwartorzędowymi - doliny Wisły, Raby , Dunajca, Wisłoka oraz mniejszych rzek  

 neogeńskimi 

Tabela 3 Ocena stanu JCWPd 139 

Punkty monitoringu ilościowego  - 

Punkty monitoringu jakościowego Podłęże, Niepołomice, Szczurowa, Lisia Góra, 
Lubasz, Robczyce, Kawęczyn Sędziszowski 

Ocena 
stanu 
wód 

Stan ilościowy [2005 r.] Dobry 

Stan ilościowy [2015 r.] Dobry 

Stan jakościowy Dobry 

Ocena ryzyka niespełnienia celów 
środowiskowych 

Niezagrożona 

Przyczyna zagrożenia nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 

Brak 

Istotne problemy Niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich i 
rekreacyjnych 

(źródło: www.psh.gov.pl) 

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest: zapobieganie lub ograniczanie 

wprowadzania do nich zanieczyszczeń; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; ochrona 
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i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem 

tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

Przed odprowadzeniem do środowiska naturalnego ujęte z drogi wody opadowe zostaną doprowadzone 

do parametrów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800 2014.12.31 

z późn. zm. ). 

Nie stwierdzono również możliwości istotnego wpływu na nieosiągnięcie celów środowiskowych dla 

(JCWPd) nr 139 o kodzie PLGW2200139 

Z uwagi na rodzaj i zakres przedsięwzięcia, w szczególności w związku z tym, że: 

 w ramach przedsięwzięcia nie planuje się poboru wody, 

 na całym odcinku planuje się skuteczny system odwodnienia drogi, 

 na etapie budowy planowana jest ingerencja w koryta cieków i rowów na niewielkich odcinkach, 

z zachowaniem ich ciągłości,  

 na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe odprowadzane do środowiska będą 

podczyszczane i nie będą zawierały substancji zanieczyszczających w ilościach 

przekraczających dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń określone w przepisach 

szczegółowych,  

inwestycja nie spowoduje istotnych zmian cech biologicznych, hydromorfologicznych czy 

fizykochemicznych jednolitych części wód powierzchniowych i nie wpłynie na jakość i ilość jednolitej 

części wód podziemnych. Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów nie znaleziono przesłanek 

pozwalających stwierdzić, że przedsięwzięcie może wpłynąć na nieosiągnięcie celów środowiskowych 

analizowanych jednolitych części wód. 

2.5 Dane ruchowe 

Natężenia ruchu pojazdów na analizowanych odcinkach dróg przyjęto na podstawie opracowania: 

„Prognozy ruchu dla zadania: „Rozbudowa ulic Spokojnej, Elektrycznej, Wyszyńskiego i Czystej 

w Tarnowie””, wykonanego przez Pracownię Planowania i Projektowania Systemów Transportu 

„Altrans” z Krakowa. 

Tabela 4 Struktura rodzajowa ruchu w roku 2020 [poj./h] 

Ulica Odcinek Okres Poj. lekkie Poj. ciężkie Suma 

Wyszyńskiego Mościckiego-Czysta 

6-22 8441 1353 9794 

22-6 684 110 794 

Doba 9125 1463 10588 

Wyszyńskiego Czysta-Giełdowa 

6-22 7850 1307 9158 

22-6 637 106 743 

Doba 8487 1413 9900 

Wyszyńskiego Giełdowa-Hodowlana 

6-22 8430 1503 9933 

22-6 683 122 805 

Doba 9113 1625 10738 

Wyszyńskiego Hodowlana-Klikowska 
6-22 10441 1480 11921 

22-6 847 120 967 



 

Raport o oddziaływaniu przedsięwziecia 
na środowisko 

„Rozbudowa ulic Spokojnej, Elektrycznej, Wyszynskiego i Czystej” 

26 

Ulica Odcinek Okres Poj. lekkie Poj. ciężkie Suma 

Doba 11288 1600 12888 

Elektryczna Klikowska-Piaskowa 

6-22 7366 1619 8985 

22-6 597 131 728 

Doba 7963 1750 9713 

Spokojna Piaskowa-Krzyska 

6-22 12349 1955 14303 

22-6 1001 158 1160 

Doba 13350 2113 15463 

Krzyska Krzyska pn 

6-22 4296 699 4995 

22-6 348 57 405 

Doba 4644 756 5400 

Krzyska Krzyska pd 

6-22 4017 654 4671 

22-6 326 53 379 

Doba 4343 707 5050 

Piaskowa Piaskowa pn 

6-22 4733 771 5504 

22-6 384 62 446 

Doba 5117 833 5950 

Piaskowa Piaskowa pd 

6-22 3938 641 4579 

22-6 319 52 371 

Doba 4257 693 4950 

Klikowska Klikowska pn 

6-22 9443 2073 11516 

22-6 766 168 934 

Doba 10209 2241 12450 

Klikowska Klikowska pd 

6-22 9367 2056 11424 

22-6 760 167 926 

Doba 10127 2223 12350 

Hodowlana Hodowlana pd 

6-22 3735 659 4394 

22-6 303 53 356 

Doba 4038 712 4750 

Giełdowa Giełdowa pd 

6-22 983 173 1156 

22-6 80 14 94 

Doba 1063 187 1250 

Beckera Beckera pn 

6-22 747 131 879 

22-6 61 11 71 

Doba 808 142 950 

Czysta Czysta pn 

6-22 1114 181 1295 

22-6 90 15 105 

Doba 1204 196 1400 

 



 

Raport o oddziaływaniu przedsięwziecia 
na środowisko 

„Rozbudowa ulic Spokojnej, Elektrycznej, Wyszynskiego i Czystej” 

27 

3 OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM 

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

3.1 Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane 

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejących ulic, które są głównym elementem krajobrazu 

analizowanego terenu. Zarówno ulice, jak i charakter ich sąsiedztwa powodują, że mamy do czynienia z 

terenami całkowicie przekształconymi przez działalność człowieka, w zasadzie bez śladów krajobrazu 

naturalnego. 

3.1.1 Odcinek ul. Krzyska – Al. Piaskowa 

Analizowana droga – ciąg ulic to obiekt to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa. Przedsięwzięcie 

rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulic Spokojnej i Krzyskiej. Odcinek do skrzyżowania z ul. Klikowską 

jest w złym stanie technicznym – droga posiada wiele nierówności i śladów napraw. Wzdłuż drogi 

biegnie ciąg jednostronny ciąg pieszo-rowerowy wykonany z kostki betonowej. Odcinek ten sprawia 

wrażenie zaniedbanego i stanowi negatywny element krajobrazu. Wrażenia tego dopełniają 

rozjeżdżone w wielu miejscach pobocza, brak rowów drogowych lub ich zarośnięcie roślinnością. 

Po lewej stronie początkowego odcinka drogi znajduje się cmentarz komunalny z zielenią wysoką 

liściastą oraz iglastą. Jest to teren uporządkowany, zagospodarowany w sposób charakterystyczny dla 

cmentarzy. 

Po prawej stronie, naprzeciwko cmentarza znajduje się pas zadrzewień liściastych osłaniających od 

drogi zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dalej występują tereny usługowe o niskiej wartości 

krajobrazowej (stacja paliw, ekspozycja domków drewnianych, hurtownie, prowizorycznie utwardzone 

tereny służące jako niezorganizowane parkingi, zakłady produkcyjne). Przedsięwzięcia funkcjonujące 

po prawej stronie drogi mogą sprawiać wrażenie tymczasowości, natomiast po lewej znajdują się 

typowe, w miarę uporządkowane tereny zakładów produkcyjnych. 

Po prawej stronie drogi, pomiędzy ww. hurtowniami, a znajdującym się dalej na zachód 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej znajdują się tereny zardzewień, jednak pas terenu pomiędzy 

zadrzewieniami, a drogą wykorzystywany jest na cele składowe (lub wysypiska) materiałów sypkich, 

gruzu, lub dzikie miejsca parkingowe. Znajdujące się tam odcinki chodników zostały zdewastowane. 

Zgodnie z założeniami projektowymi na odcinku od początku inwestycji do skrzyżowania 

z Al. Piaskową, nowa jezdnia będzie dobudowywana po prawej stronie istniejącej drogi. Istniejąca droga 

będzie lewą jezdnią rozbudowanej drogi. W ten sposób tereny po prawej stronie istniejącej drogi, które 

obecnie są niezagospodarowane i zaniedbane będą wykorzystane na budowę drogi. Pod względem 

krajobrazowym będzie to uzupełnienie istniejącego zagospodarowania terenu, tym bardziej, że ul. 

Spokojna po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Krzyską jest dwujezdniowa. 

Na przedmiotowym odcinku inwestycji rozbudowa drogi nie spowoduje pogorszenia walorów 

krajobrazowych. Należy się spodziewać uporządkowania terenu i jego lepszego wykorzystania, 

będącego w zgodnie z kierunkami rozwoju terenu. 
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3.1.2 Odcinek Al. Piaskowa – ul. Klikowska 

Za Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i znajdującej się naprzeciw niego stacją paliw, po przecięciu 

Al. Piaskowej droga wkracza na teren zalesiony i biegnie wśród gęstych zadrzewień aż do boiska 

sportowego i zakładu „Tamel”, na odcinku o długości ok. 480 m. Sama droga na tym odcinku 

i towarzyszący jej ciąg pieszo-rowerowy nie zmieniają istotnie swojego charakteru, jednak z powodu 

przebiegu drogi przez tereny zalesione jest jeden z ciekawszych odcinków drogi. Bezpośrednie 

sąsiedztwo drogi to zadrzewienia liściaste, które nie przedstawiają istotnej wartości przyrodniczej – są 

to gatunki powszechnie występujące przy drogach. 

Sąsiedztwo drogi w rejonie ww. boiska oraz zakładu „Tamel” wykorzystywane jest jako parkingi. Po 

prawej stronie są to zorganizowane parkingi zakładowe oraz uporządkowana zieleń, natomiast po lewej 

są to dzikie miejsca parkingowe, powstałe wskutek stopniowej dewastacji zieleni przez parkujące w 

dowolny sposób pojazdy. Po południowej stronie drogi, za zalesień, w odległości ok. 280 m znajduje się 

Park Piaskówka. 

Na odcinku od skrzyżowania z Al. Piaskową do zakładu „Tamel” nastąpi korekta przebiegu drogi, 

poprzez zniwelowanie niepotrzebnego łuku występującego przed boiskiem, jednak generalnie nowa 

droga nadal pobiegnie po śladzie istniejącej. Korekta oraz dobudowa nowej jezdni będzie wymagać 

wycinki zieleni. W połączeniu w poszerzeniem pasa drogowego zwiększy to przestrzeń, w której będzie 

osadzona droga, lecz jej otoczenie pozostanie niezmienne – nadal będą to zadrzewienia liściaste. Dla 

użytkowników drogi wrażenia krajobrazowe będą pozytywne, dwie jezdnie i większa przestrzeń 

dostępna dla ruchu będą dawać większe poczucie bezpieczeństwa. Walory estetyczne nowej drogi 

również będą lepsze niż istniejącej. 

Tereny pomiędzy zakładem „Tamel” a skrzyżowaniem z ul. Klikowską po prawej stronie drogi zajęte są 

przez zakłady usługowe, znajdujące się bezpośrednio przy drodze lub za pasem terenu zajętym 

tablicami reklamowymi. Po prawej stronie drogi na tym odcinku znajduje się pas zadrzewień 

przesłaniający najpierw zabudowę jednorodzinną wzdłuż ul. Jastruna, następnie tereny pól uprawnych. 

Przy skrzyżowaniu z ul. Klikowską znajduje się niewielkie zgrupowanie budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych. Końcowy odcinek drogi przed skrzyżowaniem jest rozbudowany do dwóch jezdni. Na 

opisywanym odcinku droga przekracza ciek – Rów Klikowski, który jest zauważalny z drogi wyłącznie 

dzięki barierom niewielkiego mostu przeprowadzającego drogę nad ciekiem. Otoczenie omawianego 

odcinka nie zawiera żadnych atrakcyjnych elementów krajobrazu. 

Od zakładu „Tamel” nowa droga będzie budowana po prawej stronie istniejącej drogi. Będzie to 

oznaczać otwarcie widokowe na tereny położone na południe od tego odcinka drogi, które obecnie są 

przesłonięte wąskim pasem zadrzewień liściastych. W pierwszej kolejności pojawi się boisko sportowe, 

a następnie ogródki działkowe z charakterystycznymi dla nich niskimi zabudowaniami altanek. 

Kolejnymi obiektami będą budynki jednorodzinne położone przy ul. Jastruna. Za budynkami znajdują się 

otwarte tereny pól uprawnych i zabudowania przy skrzyżowaniu z ul. Klikowską, które zostanie 

przebudowane na rondo. Konsekwencje nowych warunków krajobrazowych będą dwustronne – 

dostępne będą nowe widoki z drogi na tereny pól i niskiej zabudowy położone po południowej 

i południowo-wschodniej stronie drogi, lecz także droga będzie widoczna z tych terenów – obecnie 

pomiędzy nimi znajduje się przesłona w postaci pasa zadrzewień. Oprócz drogi nowym elementem 
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w krajobrazie będzie towarzysząca jej infrastruktura w postaci ekranu akustycznego. Zgodnie z analizą 

wykonaną w niniejszym opracowaniu budowa ekranu będzie konieczna po południowo-wschodniej 

stronie skrzyżowania ulic Elektrycznej i Klikowskiej. Ekran powinien być usytuowany w km 2+035 do 

2+140, a jego wysokość powinna wynosić 4 m. 

Z pewnością będzie to obiekt zaznaczający swą obecność w otoczeniu. Ekrany akustyczne są 

niepożądanym elementem krajobrazu. Na płaskich terenach są z daleka widoczne i sygnalizują 

obecność dróg o znacznym natężeniu ruchu. W celu łagodzenia tego z efektu zaleca się stosowanie ich 

w połączeniu z zielenią, o ile jest to możliwe. Korzyści ze stosowania ekranów w postaci zmieszenia 

poziomu hałasu są jednak na tyle istotne, że stanowią uzasadnienie dla ich stosowania, mimo 

pogorszenia krajobrazu terenu. 

Na omawianym odcinku wykonana będzie także obiekt inżynierski – most nad Rowem Klikowskim. Jest 

to niewielki ciek, więc most także nie będzie zaznaczał swojej obecności, podobnie jak w stanie 

istniejącym. 

3.1.3 Odcinek ul. Klikowska – skrzyżowanie z linią kolejową 

Za skrzyżowaniem z ul. Klikowską ul. Elektryczna przechodzi w ul. Wyszyńskiego. Ul. Wyszyńskiego 

jest nadal jednojezdniowa, dwukierunkowa, jednak jej stan techniczny jest lepszy w porównaniu 

z poprzednio analizowanymi odcinkami – droga posiada jednolitą nawierzchnię, wyraźnie zaznaczone 

jest pobocze i rowy przydrożne. Po prawej stronie drogi biegnie bitumiczna ścieżka pieszo-rowerowa. 

Taki korzystny stan drogi i ścieżki pieszo-rowerowej utrzymuje się do końca całego analizowanego 

odcinka, co dla przez jej użytkowników stanowi pozytywne wrażenie estetyczne. Za skrzyżowaniem 

z ul. Klikowską cała prawa strona drogi jest porośnięta pasem drzew liściastych, przesłaniających 

biegnącą równolegle do drogi nieużywaną obecnie linię kolejową i tereny dalszych zadrzewień i pól 

uprawnych. 

Po prawej stronie drogi, bezpośrednio za ul. Klikowską znajduje się kilka budynków (mieszkalny 

i gospodarcze), które w związku z inwestycją zostaną wyburzone, za budynkami znajdują się pola 

uprawne. Wynika to ze zmiany przebiegu drogi, w celu uzyskania zgodności z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Nowa droga będzie się odchylać na wschód od drogi istniejącej, 

maksymalnie odległość ta wyniesie ok. 100 m. Istniejąca droga biegnie w „korytarzu” wyznaczonym 

przydrożną roślinnością, który wyraźnie jest zaznaczony z prawej strony, natomiast z lewej występuje 

w postaci przerywanych pasów zadrzewień i zakrzaczeń, miejscami dając perspektywę na otwarte 

tereny pól i zieleni nieurządzonej. Po wybudowaniu nowej drogi sytuacja zmieni się – w miarę oddalania 

się nowej drogi od istniejącej otoczenie drogi będą stanowić tereny otwarte – pola uprawne. 

Przedmiotowy odcinek drogi jest jedynym, gdzie nowa droga tak znaczący wykroczy poza ślad drogi 

istniejącej, będzie to więc jedyne miejsce, gdzie warunki krajobrazowe ulegną znaczącym zmianom. 

Chociaż odległość nowej drogi od istniejącej będzie niewielka, to będzie ona nowym elementem 

w krajobrazie. Istniejąca droga przez lata eksploatacji wpisała się w otoczenie i stała się praktycznie 

niezauważalna z większej odległości, przez co jej oddziaływanie na krajobraz z czasem zanikło. 

Podobna sytuacja nastąpi w przypadku projektowanej drogi w miarę rozrostu towarzyszącej jej 

roślinności. 
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3.1.4 Odcinek skrzyżowanie z linią kolejową – Rondo Żołnierzy Wyklętych 

Na dalszym odcinku drogi, za skrzyżowaniem z nieczynną linią kolejową projektowana droga wraca na 

ślad istniejącej drogi. Na odcinku ok. 550 m droga biegnie przez tereny zadrzewień. Z lewej strony 

przylegają one bezpośrednio do drogi, z prawej znajdują się za ścieżką pieszo-rowerową i są bardziej 

zróżnicowane pod względem wysokości i gęstości. Zadrzewienia w miejscach gdzie kolidują 

z inwestycją będą wycinane, jednak nie oznacza to ich całkowitego usunięcia, czy też zasadniczej 

zmiany warunków krajobrazowych, a jedynie przesunięcie linii zadrzewień na południe – nowa droga 

nadal będzie z nimi sąsiadować. 

Dalsza część otoczenia drogi to tereny o charakterze produkcyjno-usługowym – zgodnie z ustaleniami 

planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia planu są realizowane poprzez budowę obiektów 

usługowych i produkcyjnych. Cześć z nich już funkcjonuje, cześć jest realizowana, cześć terenów 

oczekuje na inwestorów. Teren jest przekształcony antropogenicznie i jego dalsze użytkowanie zmierza 

w tym kierunku. 

Nowa droga zostanie wybudowana w taki sposób, że droga istniejąca będzie jej osią, więc zajęcia 

terenu nastąpią w podobnym stopniu po obu stronach istniejącej drogi. Skrzyżowanie z ul. Czystą 

będzie wykonane jako rondo, które powstanie po północnej stronie istniejącej drogi. Końcowy odcinek, 

do Ronda Żołnierzy Wyklętych (będącego poza zakresem postępowania) będzie rozbudowywany 

w kierunku wschodnim – nowa jezdnia będzie dobudowywana po wschodniej stronie istniejącej drogi. 

Rozbudowa drogi będzie całkowicie zbieżna z kierunkiem rozwoju otaczających ją terenów. Zmiany 

w krajobrazie jakie wprowadzi inwestycja będą więc zbieżne z kierunkiem rozwoju terenów 

przylegających do drogi. 

3.2 Klimat 

Tarnów znajduje się w strefie wpływów klimatu podgórskiego. Charakteryzuje się on łagodnością oraz 

wysokimi rocznymi średnimi temperaturami, a także wyjątkowo długim okresem wegetacyjnym, 

wynoszącym około 220 dni. Roczna ilość opadów wynosi ok. 580 mm, przy czym maksymalne opady 

występują w lipcu a najniższe w styczniu. 

Rejon tarnowski należy do najcieplejszych regionów Polski. Notuje się tu stosunkowo wysokie 

temperatury roczne (+8 °C), najwyższe w lipcu (+24°C), a najniższe w styczniu (-1,2°C). Tarnów 

uważany jest za polski biegun ciepła. Na terenie Tarnowa występuje tzw. „wyspa ciepła”. Zjawisko to 

charakteryzuje się występowaniem zwiększonej, w stosunku do otaczających miasto terenów, średniej 

rocznej temperatury. Zjawisko to ma miejsce w specyficznych warunkach klimatycznych zależnych od: 

ukształtowania terenu, insolacji oraz ilości ciepła, które może zostać wypromieniowane na danym  

terenie. 

W Tarnowie dominują wiatry wiejące z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego. 

Poniżej przedstawiono różę wiatrów dla Tarnowa wykorzystaną do obliczeń rozprzestrzenia substancji, 

jako najbliższą z dostępnych. 



 

Raport o oddziaływaniu przedsięwziecia 
na środowisko 

„Rozbudowa ulic Spokojnej, Elektrycznej, Wyszynskiego i Czystej” 

31 

 

Rysunek 8 Roczna róża wiatrów – stacja meteorologiczna Tarnów 

3.3 Powierzchnia ziemi. Gleby 

Gleby występujące w rejonie Tarnowa charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pod względem 

genezy i właściwości. Na obszarach dolin rzecznych przeważają mady klasyfikowane do I i II klasy 

bonitacyjnej, natomiast na Płaskowyżu Tarnowskim występują gleby bielicowe, należące do klas III a – 

IV b. Gleby Pogórza należą do gleb brunatnych klas III a – IV b. 

Gleby klasy I to gleby orne najlepsze, położone w dobrych warunkach fizjograficznych, najzasobniejsze 

w składniki pokarmowe. Gleby klasy II to gleby bardzo dobre. Mają właściwości podobne do gleb klasy 

I, jednak położone są w gorszych warunkach terenowych, przez co gorzej się je uprawia. Gleby klasy III 

to gleby średnio dobre. Mają gorsze właściwości fizyczne i chemiczne niż gleby klas I i II oraz występują 

w gorszych warunkach terenowych. Gleby klasy IV określa się jako średnie. Są to gleby mało czynne 

biologicznie i mało przewiewne, podatne na wahania wód gruntowych. Gleby klasy V to gleby słabe – 

mało żyzne i nieurodzajne, ubogie w substancje organiczne. Gleby klasy VI – najsłabsze, nadają się 

tylko do zalesienia. 

Struktura gleb a terenie Tarnowa została przedstawiona w poniższej tabeli. 
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Tabela 5 Struktura gleb na terenie Tarnowa 

Lp. Rodzaj gruntów Powierzchnia [ha] 

1 Powierzchnia użytków rolnych (ogółem) 2391 

2 Grunty orne (ogółem) 1952 

3 Sady (ogółem) 146 

4 Łąki (ogółem) 238 

5 Pastwiska (ogółem) 55 

6 Lasy i grunty leśne (ogółem) 275 

7 Pozostałe grunty i nieużytki (ogółem) 4572 

Źródło: Program ochrony środowiska dla miasta Tarnowa do roku 2020 ze strategią krótkoterminową do roku 2016 

 

Badania jakości gleb w Tarnowie były wykonywane w 2003 r. i na przełomie 2007 i 2008 r. Badania 

obejmowały odczyn pH, zawartość fosforu potasu i magnezu oraz metali ciężkich. 

Badania z 2005 r. wykazały, że odczyn przeważającej liczby prób jest obojętny, tylko nieliczne mają 

odczyn kwaśny, także metale ciężkie w przeważającej ilości prób wykazały naturalną zawartość, jedynie 

w dwóch przypadkach na 25 wykazano słabe zanieczyszczenie na podstawie zawartości cynku. 

W badaniach z przełomu lat 2007 i 2008 przebadano 50 próbek gruntu pod względem odczynu pH i 25 

pod względem zawartości metali ciężkich. Stwierdzono, że w przeważającej części gleby zawierają 

średnią ilość makroelementów, są lekko kwaśne lub obojętne. W dwunastu próbkach stwierdzono 

podwyższoną zawartość metali ciężkich, w jedenastu próbkach stwierdzono naturalną zawartość metali 

ciężkich, natomiast w dwóch próbkach ich wartość wskazywała na średnie zanieczyszczenie gleby. 

Dopuszczalne stężenia rtęci nie zostały przekroczone w żadnej próbce. 

Za główne przyczyny degradacji gleb uznaje się rozwój przemysłu, urbanizację miast i rozwój 

komunikacji. W analizowanym przypadku źródłem zanieczyszczenia gleby będą zarówno obiekty 

przemysłowe (zakłady zlokalizowane przy drodze) jak i sama droga. Gleby w pobliżu dróg narażone są 

na zanieczyszczenie metalami ciężkimi, oraz na zasolenie wynikające ze stosowania środków 

odladzających w okresach zimowych. Gleby przy analizowanej drodze nie były szczegółowo badane 

w tym zakresie, jednak ze względu na fakt, że droga istnieje już od wielu lat należy się spodziewać, że 

jest skład jest daleki od naturalnego i może zawierać zanieczyszczenia charakterystyczne dla gleb 

znajdujących się przy drogach. Niemniej jednak wkład w stan gleby mają również zakłady funkcjonujące 

przy drodze. 

Oprócz zmiany składu, zmianom uległy również właściwości mechaniczne gleby. W związku z wieloma 

inwestycjami, które były przy drodze realizowane powierzchnia ziemi była wielokrotnie przekształcana, 

zagęszczana, zmieniano także ukształtowanie powierzchni ziemi. 

Powierzchnia terenu obecnie występująca otoczeniu rozbudowywanych ulic jest już całkowicie 

przekształcona przez działalność człowieka w wyniku rozwoju komunikacji, przemysłu, usług bądź 

rolnictwa. Przedsięwzięcie będzie kontynuacją tych działań, jednak biorąc pod uwagę nieuchronność 

rozwoju terenów znajdujących się przy drodze i rozwoju miasta jego realizacja jest konieczna. 

Wyposażenie nowej drogi w urządzenia ochrony środowiska zapewni możliwie najmniejsze 

oddziaływanie na gleby. 
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Na terenie Tarnowa nie występują osuwiska oraz obszary predysponowane do występowania ruchów 

masowych ziemi. 

3.4 Budowa geologiczna 

Administracyjnie obszar objęty rozpoznaniem geologicznym położony jest w centralnej części Tarnowa, 

w powiecie M. Tarnów, w województwie małopolskim. 

Teren inwestycji położony jest w następujących jednostkach fizyczno-geograficznych 
1
: 

 Megaregion: Region Karpacki; 

 Prowincja: Karpat Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym; 

 Podprowincja: Podkarpacie Północne; 

 Makroregion: Kotlina Sandomierska; 

 Mezoregion: Płaskowyż Tarnowski. 

Rzeźba miasta Tarnowa jest zróżnicowana, co jest związane z budową geologiczną regionu oraz 

wpływem działalności antropogenicznej. Płaskowyż Tarnowski tworzy próg morfologiczny nad 

wschodnim brzegiem Dunajca. W dzielnicy Krzyż, gdzie zaznacza się próg Płaskowyżu, nachylenia 

stoków sięgają 15 ÷ 20 %. Centralna i wschodnia część miasta położona jest na płaskowyżu 

Tarnowskim. Jest to wysoczyzna morenowa falista o wysokościach bezwzględnych 240 ÷ 250 m n.p.m., 

i niewielkich nachyleniach powierzchni terenu – do 8%. Pod względem geologicznym Tarnów 

zlokalizowany jest w obrębie dwóch jednostek: Zapadliska Przedkarpackiego oraz Karpat 

Zewnętrznych. Badany obszar trasy komunikacyjnej położony jest w Zapadlisku Przedkarpackim, które 

w trzeciorzędzie wypełnione zostało osadami ilastymi o dużej miąższości (rzędu kilkuset metrów), a 

następnie przykryte kilkumetrową warstwą utworów czwartorzędowych (wodno-lodowcowych, 

eolicznych i rzecznych). 

Rzędne terenu na całej badanej trasie są zróżnicowane z uwagi na jej rozmiar (około 5 km) 

i rzędne terenu zawierają się w granicach: 

 odcinek ulicy Spokojnej: ~ 210,0 - 245,0 m. n.p.m. 

 odcinek ulicy Elektrycznej: ~ 197,0 - 210,0 m. n.p.m. 

 odcinek ulicy Czystej: ~ 196,0 - 197,0 m. n.p.m. 

 odcinek ulicy Wyszyńskiego: ~ 194,0 - 196,0 m. n.p.m. 

Powierzchnia terenu opada w kierunku zachodnim. 

3.5 Warunki geologiczno-inżynierskie 

Warunki geologiczne i geotechniczne dla analizowanego przedsięwzięcia były analizowane 

w Dokumentacji badań podłoża gruntowego wykonanej przez Instytut Konsultacyjno-Badawczy 

Geocontrol Sp. z o.o. 

Na podstawie badań, których wyniki opisano w ww. pracy określono charakter podłoża, na którym 

będzie prowadzona przedmiotowa inwestycja. 

                                                      

1
 KONDRACKI J. - Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa 2002; 
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W profilu podłoża występują: 

 gleba i osady antropogeniczne wykształcone w postaci piasków średnich wymieszanych 

z pokruszonym gruzem ceglanym i betonowym, żużlem, kruszywem i kamieniami, lokalnie 

zaglinione (domieszki glin); 

 grunty piaszczyste wykształcone w postaci piasków średnich (w przewadze), piasków grubych 

i żwirów; 

 grunty spoiste wykształcone są w postaci twardoplastycznych i pylastych pyłów i lokalnie glin 

pylastych; 

 osady organiczne wykształcone w postaci namułów gliniastych. Grunty te występują na ulicy S. 

Wyszyńskiego, ich strop zalega na głębokości 1,9 ÷ 2,6 m ppt (poniżej pyłów). Namuły osiągają 

miąższość 0,3 m. 

Na badanej trasie drogowej woda gruntowa występuje w obrębie gruntów piaszczystych na ulicach 

Spokojnej, Elektrycznej i S. Wyszyńskiego. Woda ma swobodne i lekko napięte zwierciadło, które 

stabilizuje się na głębokości 1,5 ÷ 1,6 m ppt co odpowiada rzędnym 193,55 ÷ 205,11 m npm. 

W rejonie obiektu inżynierskiego woda została nawiercona na głębokości 2,1 ÷ 2,8 m ppt, jej lekko 

napięte zwierciadło stabilizuje się na głębokości 1,9 ÷ 2,5 m ppt. 

W zależności od poziomu posadowienia fundamentów obiektu, może zaistnieć potrzeba sztucznego 

obniżenia zwierciadła wody gruntowej. Poziom wód gruntowych może się wahać (o około 1,0 m) 

w zależności od warunków atmosferycznych. 

Prace ziemne i fundamentowe, w ramach planowanej inwestycji, zaleca się prowadzić pod stałym 

nadzorem geotechnicznym. 

Na badanym terenie nie stwierdzono występowania zjawisk geodynamicznych oraz podtopień. 

Projektowe prace ziemne i fundamentowe nie będą miały wpływu na pogorszenie środowiska 

przyrodniczego. Czasowe i krótkotrwale oddziaływanie na środowisko wystąpi podczas prac 

budowlanych i zakończy się wraz z zakończeniem tych prac. 

Warunki gruntowe i wodne na terenie całej inwestycji są złożone: 

 ulica Spokojna: wstępują średniokorzystne i korzystne warunki gruntowe oraz korzystne (dobre) 

warunki wodne, 

 ulica Elektryczna: występują korzystne (w przewadze) i małokorzystne warunki gruntowe oraz 

średnio - korzystne (przeciętne) warunki wodne, 

 ulica Czysta: wstępują średniokorzystne i małokorzystne warunki gruntowe oraz średniokorzystne 

(przeciętne) warunki wodne, 

 ulica Wyszyńskiego występują niekorzystne warunki gruntowe i średniokorzystne (przeciętne) 

warunki wodne i średniokorzystne warunki gruntowe i korzystne (dobre) warunki wodne. 

3.6 Wody powierzchniowe - hydrografia 

Obszar Tarnowa leży w całości w zlewni Wisły. Sieć rzeczną tworzy tu rzeka Biała Tarnowska oraz 

mniejsze cieki wodne: Potok Wątok, uchodzący do Białej, Potok Klikowski, Strusinka oraz 

Małochlebówka. Największe rzeki mają przebieg południkowy. Duże znaczenie dla miasta ma także 

rzeka Dunajec, która (choć nie przepływa bezpośrednio przez miasto) zaopatruje go w pewnej części w 
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wodę. Powierzchniowe wody stojące na trenie Tarnowa stanowią nieliczne zbiorniki naturalne, 

występujące przede wszystkim w starorzeczach większych rzek oraz zbiorniki sztuczne. 

Na początku badanej trasy nie przepływają cieki powierzchniowe jak rzeki, potoki, chociaż w kierunku 

południowo - zachodnim na terenach otaczających całą badaną trasę wstępują liczne uregulowane 

rowy melioracyjne. Pierwszym ciekiem powierzchniowym, jaki przecina badana trasa jest Potok 

Klikowski płynący w rejonie Fabryki Silników Elektrycznych i Zakładów Mięsnych „Sokołów”. Im dalej na 

południowy – zachód trasa przecina inne, mniejsze cieki o nieznanej nazwie. Na wysokości 

Krakowskiego Parku Technologicznego trasa przecina Rów Chyszowski. Końcowy odcinek trasy 

przebiega w odległości około 470 m płynie rzeka Biała. Im dalej na zachód od terenu płynie rzeka 

Dunajec w odległości około 3,5 ÷ 5,0 km. 

3.7 Wody podziemne 

Wody podziemne w granicach miasta Tarnowa nie tworzą zasobnych źródeł, głównie ze względu na 

budowę geologiczną. Podłoże gruntowe zbudowane z iłów krakowieckich o kilkusetmetrowej 

miąższości, nie stanowi dobrego kolektora wód podziemnych. 

Wody podziemne mają charakter wody zaskórnej, stagnującej na iłach krakowieckich (miocen). 

Zalegają przeciętnie na głębokości ok. 3 m ppt. W dnie dolin Dunajca i Białej Tarnowskiej głębokość 

zwierciadła wody gruntowej jest uzależniona od poziomu wody w rzekach. Duża miąższość żwirów, 

pospółek i piasków o dobrym współczynniku filtracji, sprawia, że zasobność tego poziomu jest znaczna. 

Na terenie Pogórza, w obszarze fliszowym, występują mało wydajne poziomy wodonośne, z reguły na 

znacznych głębokościach. 

Woda w istniejących studniach, tworzonych na poziomie wód zaskórnych, jest poddawana silnej 

antropopresji co prowadzi do podwyższonej zawartości takich związków jak mangan, żelazo i azot. 

Poza okolicami składowisk przemysłowych nie stwierdza się negatywnego wpływu gospodarki 

odpadami na wody podziemne. Tarnów nie leży w granicach żadnego Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych. 

Jakość wód podziemnych na obszarze Tarnowa została oceniona za pomocą analiz wód pochodzących 

z punktów pomiarowo-kontrolnych na ujęciach wody dla miasta Tarnowa. Wyniki oceny przedstawiono 

w poniższej tabeli. 

Tabela 6 Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowo-kontrolnych sieci monitoringu 
wód podziemnych miasta Tarnowa (stan na rok 2011) 

Nr ppk Miejscowość Gmina 
Klasa jakości 

wody 
Wskaźnik decydujący 

o jakości 

s-5 Kępa Bogumułowicka Wierzchosławice II NO3, AOX 

s3a-4.1 Tarnów – Świerczków Tarnów II substancje ropopochodne 

s5-4.2 Tarnów – Świerczków Tarnów II AOX, substancje 
ropopochodne, 
tertrachloroeten, 
trichloroeten 

s24-4.3 Tarnów – Świerczków Tarnów III AOX, trichloroeten 

gdzie: 
klasa II – wody dobrej jakości 
klasa III – wody zadowalającej jakości 
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AOX – (adsorbowane organicznie związane chlorowce) umowna miara zawartości chloro-, bromo- i jodopochodnych związków 
organicznych w wodzie lub ściekach w przeliczeniu na chlor. 
Źródło: Program ochrony środowiska dla miasta Tarnowa do roku 2020 ze strategią krótkoterminową do roku 2016 

 

Woda pochodząca z punktów pomiarowych nr s-5 i s24-4.3 została przebadana pod kątem wymogów 

jakości dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania wykazały, że wymagania nie są 

spełnione, a powodem przekroczeń jest zbyt duże stężenie manganu w przypadku wody z punktu s-5 

i tetra- oraz trichloroeten w przypadku wody z punktu s24-4.3. 

3.8 Złoża surowców naturalnych 

Zróżnicowana budowa geologiczna rejonu wiąże się z dużą różnorodnością surowców mineralnych 

występujących na tym obszarze. Według „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce”, stan 

na 31.12.2008 r., (Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2009), dla miasta Tarnowa 

udokumentowano złoża gazu ziemnego (kopaliny będące w kompetencji Ministra Środowiska) oraz 

surowców ilastych ceramiki budowlanej (kopaliny pozostające w kompetencji Marszałka Województwa). 

Teren projektowanych praz znajduje się poza granicami obszaru górniczego. Na północ od terenu 

inwestycji w odległości 400 m znajduje się złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej „Krzyż”, które 

jest nadal eksploatowane. 

3.9 Zagrożenie powodziowe 

Charakterystyczną cechą rzek jest ich zmienność pod względem stanu wód i wielkości przepływu. Rytm 

tych zmian jest uzależniony głównie od czynników klimatycznych, a może być modyfikowany sposobem 

zagospodarowania zlewni, doliny lub samego koryta rzeki. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na 

stronie www.psh.gov.pl. w przypadku analizowanego przedsięwzięcia, występowanie obszarów 

zagrożonych podtopieniem odnosi się zasadniczo do doliny rzeki Dunajec. 

Wyznaczone obszary nie są strefami zalewów wód powierzchniowych (powodzi), ale przedstawiają 

maksymalne możliwe zasięgi występowania podtopień (czyli położenia zwierciadła wody podziemnej 

blisko powierzchni terenu, co skutkuje podmokłościami) w rejonie i sąsiedztwie doliny rzecznej. 

Planowana inwestycja częściowo jest objęta powyższym obszarem – od km około 1+790 (Potok 

Klikowski) do końca opracowania 

Na poniższym rysunku przedstawiono planowaną inwestycję na tle obszarów zagrożonych 

podtopieniem. 
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Rysunek 9 Planowana inwestycja na tle obszarów zagrożonych podtopieniem (www.psh.gov.pl) 

3.10 Lokalizacja przedsięwzięcia względem obszarów i obiektów chronionych na 

podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

Na podstawie informacji zawartych: w rejestrze RDOŚ w Krakowie (www.krakow.rdos.gov.pl); stronie 

GDOŚ (dostęp: 2.08.20115. http:/natura 2000.gdos.gov.pl/natura2000/), dotyczących obszarów Natura 

2000; www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy, dotyczących granic form ochrony przyrody (rezerwaty 

przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu i obszary Natura 2000) i formularzu dot. 

pomników przyrody (dostęp: 5.08.20115. http://www.it.tarnow.pl/index.php/pol/Atrakcje/Przyroda/ Parki-w-

Tarnowie#sthash.MUoJR3fB.dpuf), podano lokalizację przedsięwzięcia względem obszarów i obiektów 

objętych ochroną.  

Ze względu na charakter inwestycji (liniowa o maksymalnej długości do 5 km) rozważano formy ochrony 

przyrody zlokalizowane w strefie do 10 km (dwukrotnie większa niż dł. przedsięwzięcia) od 

planowanego przedsięwzięcia (zgodnie z zaleceniami GDDKiA). W tym promieniu znajdują się 2 

obszary Natura 2000, 1 rezerwat, 3 obszary chronionego krajobrazu i 2 zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe. 

W dalszej części analizy przedstawiono krótką charakterystykę najbliżej położonych form ochrony 

przyrody. Lokalizację form i obiektów objętych ochroną przedstawia (Rysunek 10). 
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Rysunek 10 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia względem form i obiektów objętych ochroną 
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Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko obejmie obszary, obiekty i gatunki 

zlokalizowane w strefie 10 km, które przedstawia Tabela 7. 

Tabela 7 Obszary objęte ochroną prawną (wg: rejestrem RDOŚ w Krakowie i GDOŚ) podlegające 
OOS 

Nazwa Odległość 
Lokalizacja względem 
przedsięwzięcia 

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony 

Dolny Dunajec PLH120085  1,7 W 

Biała Tarnowska PLH120090 3,8 S 

Rezerwaty 

Debrza  2,6 NE 

Obszary chronionego krajobrazu 

Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza 
Ciężkowickiego 

3,7 S 

Radłowsko-Wierzchosławicki Obszar Chronionego 
Krajobrazu 

5,4 W 

Jastrząbsko-Żdżarski Obszar Chronionego 
Krajobrazu 

8,3 E 

 

3.10.1 Parki Narodowe 

Najbliższe parki narodowe – Magurski i Gorczański Park Narodowy w odległości większej niż 

rozważane 10 km, odpowiednio 48 i 66 km. Ze względu na odległość i brak powiązań 

funkcjonalnych można wykluczyć oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na obszary 

Parków Narodowych. 

3.10.2 Rezerwaty Przyrody’ 

Najbliżej projektowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest 1 rezerwat przyrody „Debrza”. Planowane 

przedsięwzięcie nie przebiega przez jego teren. 

Rezerwat „Debrza”, rezerwat częściowy, na terenie miasta Tarnowa o powierzchni 9,5 ha. Celem 

ochrony jest ochrona stosunkowo mało zniekształconego lasu lipowo-dębowego, z bogatą warstwą runa 

z gatunkami chronionymi np. wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), kopytnik pospolity (Asarum 

europaeum), pierwiosnka wyniosła (Primula elatior). Położone po północnej stronie, niezrekultywowane 

wyrobisko piasku zakłóca stosunki wodne całej okolicy. Rozpatrywany wariant planowanej inwestycji 

oddalony jest od rezerwatu „Debrza” o ok. 2,5 km. 

Ze względu na odległość obszaru rezerwatu od planowanego przedsięwzięcia nie wystąpią 

oddziaływania bezpośrednie na elementy środowiska przyrodniczego. W związku z brakiem powiązań 

przestrzennych i funkcjonalnych (np. korytarzy ekologicznych – oba przedmiotowe tereny rozdzielne 

są silnie zurbanizowanymi przestrzeniami) obszaru rezerwatu z terenem planowanego 

przedsięwzięcia nie przewiduje negatywnego oddziaływania na elementy chronione w rezerwacie 

tj. zbiorowiska leśne i związana z nimi faunę i grzyby. 
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3.10.3 Parki Krajobrazowe 

W przyjętej strefie 10 km od obszaru projektowanego przedsięwzięcia nie znajduje się żadna forma 

ochrony przyrody w randze parku krajobrazowego. Najbliższe parki krajobrazowe znajdują się 

w odległości: PK Pasma Brzanki znajdujący się w odległości ok. 17 km na południe iCiężkowicko-

Rożnowski PK znajdujący się w odległości ok. 20 km na południe. Ze względu na odległość i brak 

powiązań przestrzenno-funkcjonalnych wyklucza się możliwość negatywnego oddziaływania na 

cele ochrony. 

3.10.4 Obszary Chronionego Krajobrazu 

W rozważanej strefie znajdują się 3 Obszary Chronionego Krajobrazu i są to: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego obejmuje teren Pogórza Karpackiego 

między dolinami Dunajca i Wisłoki na terenie gmin Brzostek, Jodłowa, Pilzno, Szerzyny. Obszar 

ten wyróżnia się znacznie zróżnicowaną rzeźbą terenu. Dominują tu żyzne lasy bukowe tworzące 

podgórską formę buczyny karpackiej (Dentario glandulosae-Fagetum) oraz grądy (Tilio cordatae 

– Carpinetum betuli). Charakterystyczne jest również występowanie wielu gatunków roślin 

kserotermicznych. Fauna reprezentowana jest przez popielice, orzesznice, jelenia szlachetnego, 

borsuki, piżmowce. Bogata fauna motyli reprezentowana jest przez 276 gatunków, w tym 

niepylaka mnemozyny i zmierzchnicę trupią główką (Gruszka, 2009). OChK zlokalizowany jest 

w odległości ok. 3,7 km w kierunku południowym od przedsięwzięcia.  

Ze względu na odległość nie stwierdza się oddziaływania bezpośredniego na cele ochrony 

OChK.  

 Radłowsko-Wierzchosławicki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje Wysoczyznę Wojnicką, 

Równinę Radłowską, oraz fragment Niziny Nadwiślańskiej. Przeważająca część obszaru jest 

zalesiona, natomiast Nizina Nadwiślańska porośnięta jest głównie zbiorowiskami łąkowymi. 

Obszar został powołany dla zachowania w dobrej kondycji zwartego kompleksu leśnego oraz 

specyfiki krajobrazu i architektury wsi Pogórza Bocheńskiego, ponadto ostoi ptactwa wodnego 

i błotnego oraz stanowisk rzadkich roślin. W krajobrazie dominują lasy, w przeważającej części 

bory mieszane (Querco roboris - Pinetum), a w miejscach wilgotnych – bory wilgotne (Molinio-

Pinetum) ze śródleśnymi łąkami wilgotnymi (Molinio-Arrhenatheretea). Obszar zlokalizowany 

w odległości ok. 5,4 km na zachód od przedsięwzięcia. 

Ze względu na odległość nie stwierdza się oddziaływania bezpośredniego na cele ochrony 

OChK.  

 Jastrząbsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu położony w odległości 8,3 km w kierunku 

wschodnim od planowanego przedsięwzięcia chroni głównie ekosystemy leśne. W północnej 

części grądy (Tilio cordatae – Carpinetum betuli), sosnowo-dębowe bory mieszane (Querco 

roboris - Pinetum), w części południowej a bory świeże (Peucedano Pinetum). Najcenniejsze 

zbiorowiska roślinne to torfowiska przejściowe (Scheuzerio – Caricetea nigrae) i bory bagienne 

(Vaccinio uliginosi - Pinetum). Osobliwością florystyczną jest stanowisko pióropusznika strusiego 

(Matteucia struthiopteris).  

Znaczna odległość i brak powiązań funkcjonalnych można wykluczyć oddziaływanie 
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planowanego przedsięwzięcia na obszar Jastrząbsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. 

3.10.5 Obszary NATURA 2000 

Przedsięwzięcie nie oddziałuje bezpośrednio na żadną z ostoi sieci Natura 2000. Najbliżej inwestycji 

położone obszary Natura 2000 to: 

 SOO Dolny Dunajec (PLH120085) (SDF w zał.) w odległości ok. 1,7 km na zachód od 

przedsięwzięcia i obejmuje: 

 rzekę Dunajec na odcinku od zapory w Czchowie do ujścia do Wisły wraz z dopływami, 

 potokiem Paleśnianka od mostu na trasie Zakliczyn - Jastrzębia koło miejscowości Bieśnik, 

 potokiem Siemiechówka od mostu na trasie Zakliczyn - Siemiechów wraz z dopływem 

Brzozowianka od drugiego mostu w Brzozowej (w przysiółku Stępówka). 

Obszar, będący ostoją wielu gatunków ryb cennych z przyrodniczego i gospodarczego punktu widzenia. 

Na odcinku od Czchowa do ujścia do Wisły to 26 gatunków, głównie karpiowate: brzanę, klenia, jelca, 

świnkę i ukleję. Występują tu również głowacica, pstrąg potokowy, certa, szczupak, boleń, okoń, 

sandacz i jazgarz. Na odcinku Dunajca poniżej zbiornika w Czchowie zaznacza się wpływ ichtiofauny 

zbiornika i w zespole typowo rzecznych gatunków ryb pojawiają się gatunki limnofilne karpiowate: 

leszcz, płoć i krąp oraz ryby okoniowate. Obszar uzupełnia reprezentację minoga strumieniowego, 

bolenia, brzanki; głowacza białopłetwego w regionie kontynentalnym. 

swe walory środowiskowe, uznawana jest za jedno z najważniejszych tarlisk anadromicznych ryb 

wędrownych w karpackiej części dorzecza Wisły. 

Obszar stanowi cenny zasób zróżnicowanych siedlisk dla gatunków zwierząt rzadkich i poddanych 

ochronie związanych ze środowiskiem wodnym - występuje tu 5 gatunków ryb z załącznika II Dyrektywy 

Siedliskowej. 

Tabela 8 Typy siedlisk przyrodniczych na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych 
siedlisk 

Kod 

siedliska 
Nazwa siedliska 

% 

pokrycia 

Stopień 
reprezentatyw

ności 

Pow. 

wzgl. 

Stan 
zachowani

a 

Ocena 
ogólna 

3220 
Górska roślinność na 
kamieńcach górskich potoków 

92,64 B C C B 

91E0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe (Salicetum 
albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinosaeI) 

0,00 B C C C 
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Tabela 9 Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku II do 
dyrektywy 92I43IEWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków 

G
ru

p
a

 

Kod 
Nazwa 

Populacja na obszarze Ocena obszaru 

Typ 
Wielkość Jednostka Kategoria Jakość 

danych 
Popul. Stan zach. Izol. Og. 

polska łacińska min-max 
 

C/R/V/P 

F 1130 Boleń pospolity Aspius aspius p   C M C B C B 

F 5094 Brzanka peloponeska 
Barbus 
peloponnesius 

p   C M C B C C 

F 1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio p   R M C C C B 

F 1096 Mióg strumieniowy 
Lampetra 
planeri 

p   R M C C C C 

F 1106 Łosoś szlachetny Salmo salar p   R M C C B B 

 

 SOO Biała Tarnowska (PLH120090) (SDF w zał.) zlokalizowany w odległości 3,8 km od 

planowanego przedsięwzięcia. Obszar obejmuje wąską dolinę rzeki Białej na odcinku od 

Śnietnicy do okolic Tarnowa. W górnym biegu (do Florynki) rzeka płynie naturalnym korytem. 

Brzegi porośnięte są zaroślami wierzbowymi, przylegają do nich pastwiska i łąki, a gdzie nie 

gdzie fragmenty łęgów. Biała Tarnowska jest największym dopływem Dunajca. Jej zlewnia 

zbudowana głównie z utworów fliszowych - piaskowców i łupków. Koryto rzeki jest głęboko wcięte 

w ciasną dolinę górskiej rzeki. Poniżej Tuchowa dolina Białej rozszerza się do 2-3 km, 

a następnie rzeka tworzy przełom przez wzgórza zbudowane z inoceramowych łupków 

piaskowca. W górnym i środkowym biegu rzeki ma charakter rolniczo-rekreacyjny, natomiast w 

dolnym biegu – charakter przemysłowy. Są one tutaj dobrze wykształcone i zachowane. Jest 

istotna dla ochrony ryb, zwłaszcza brzanki i restytuowanego łososia atlantyckiego. Ogółem w 

Białej Tarnowskiej stwierdzono występowanie 16 gatunków ryb należących do pięciu rodzin. 

Tabela 10 Typy siedlisk przyrodniczych na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych 
siedlisk 

Kod 

siedliska 
Nazwa siedliska 

% 

pokrycia 

Stopień 
reprezentaty

wności 

Pow. 

wzgl. 

Stan 
zachowan

ia 

Ocena 
ogólna 

3220 
Górska roślinność na 
kamieńcach górskich potoków 

344,7 A C B A 

3230 
Zarośla wrześni na kamieńcach 
i  żwirowiskach 

47,88 B B B A 

3240 
Zarośla wierzby siwej  na 
kamieńcach i  żwirowiskach 

287,25 B B B B 

91E0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe (Salicetum 
albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinosaeI) 

47,88 C C B C 
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Tabela 11 Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku II do 
dyrektywy 92I43IEWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków 

G
ru

p
a

 

Kod 
Nazwa 

Populacja na obszarze Ocena obszaru 

Typ 

Wielkoś
ć 

 

Jednostk
a 

Kategori
a Jakość 

danych 
Popul. 

Stan 
zach. 

Izol. Og. 

polska łacińska min-max 
 

C/R/V/P 

F 5094 
Brzanka 
peloponeska 

Barbus 
peloponnesius 

p   P M C B C B 

F 1163 
Głowacz 
białopłetwy 

Cottus gobio p   P M C B C C 

F 1106 
Łosoś 
szlachetny 

Salmo salar p   P M C B B C 

3.10.6 Pomniki Przyrody 

W strefie bezpośredniego oddziaływania z planowanym przedsięwzięciem znajduje się Aleja 76 

przedstawicieli różnych gatunków drzew przy ul. Krzyskiej na odcinku od ul. M.B. Fatimskiej do ul. 

Spokojnej: 40 szt. – wiązy (grubość ponad 300 cm); 26 szt. – topole (chińskie – 17 szt. i włoskie – 15) 

szt., 8 szt. – olchy, 2 lipy, 1 szt. – robinia akacjowa o obwodach w przedziale 96–372 cm (numer 

ewidencyjny: 205, rok utworzenia: 1987). Od 1987 roku ubyło 12 wiązów, na skutek tzw. grzybiczej 

holenderskiej choroby wiązów, przenoszonej przez owady ogłodki, żyjące pod korą. 

W kolizję z przebudowywanym odcinkiem ul. Krzyskiej wchodzą 3 szt. wiązów. Drzewa te są 

przewidziane do wycinki. Stwierdza się oddziaływanie na element środowiska przyrodniczego - 

dendroflorę. 

Przed wycinką drzew mających status pomnika przyrody konieczne jest zniesienie tego statusu. 

Odbywa się to zgodnie z art. 44 pkt 3 – 4 ustawy o ochronie przyrody. Zniesienia statusu pomnika 

przyrody dokonuje rad gminy w drodze uchwały, której projekt wymaga uzgodnienia z właściwym 

regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zniesienie formy ochrony przyrody może nastąpić w razie 

utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, w razie 

konieczności zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub w razie konieczności realizacji inwestycji 

celu publicznego. W analizowanym przypadku przyczyną jest realizacja inwestycji celu publicznego. 

W czasie inwentaryzacji terenu zauważono, że drzewa – pomniki, które są przeznaczone do wycinki 

wykazują ubytki w koronach (wycięte konary) oraz przesuszenia części koron. 

3.10.7 Stanowiska dokumentacyjne 

W przyjętej strefie 10 km od obszaru projektowanego przedsięwzięcia nie znajduje się żadna forma 

ochrony przyrody w randze stanowiska dokumentacyjnego. Nie ma podstawy do oceny oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia. 

3.10.8 Użytki ekologiczne 

W przyjętej strefie 10 km od obszaru projektowanego przedsięwzięcia nie znajduje się żadna forma 

ochrony przyrody w randze użytku ekologicznego. Nie ma podstawy do oceny oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia. 
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3.10.9 Ostoje IBA 

W przyjętej strefie 10 km od obszaru projektowanego przedsięwzięcia nie znajduje się obszar w randze 

IBA. W odległości powyżej 10km jest obszar PL 151 Lasy Radłowskie. Nie ma podstawy do oceny 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. 

3.10.10 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

W przyjętej strefie 10 km od obszaru projektowanego przedsięwzięcia nie znajduje się żadna forma 

ochrony przyrody w randze zespołu przyrodniczo -krajobrazowego. Najbliższy obszar Zespół 

przyrodniczo - krajobrazowy „Lubinka” zlokalizowany jest w odległości ok. 11 km na SW od 

planowanego przedsięwzięcia. Na terenie ZPK „Lubinka” chroniony jest fragment naturalnego 

krajobrazu (potok i teren po 20 metrów od każdego z brzegów) i jego wartości estetycznych. 

Ze względu na charakter przedsięwzięcia – jego realizacja i funkcjonowanie nie zaburzy stosunków 

wodnych w strefie powyżej 10 km. Zatem negatywne oddziaływania na realizowany cel ochrony ZPK 

nie wystąpią. 

3.10.11 Siedliska chronione 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia zidentyfikowano siedliska przyrodnicze, które nie wchodzą 

w bezpośrednią kolizję z planowanym szlakiem komunikacyjnym, ze względu na fakt jego przebiegu po 

funkcjonującej drodze. Zlokalizowane są w strefie analizowanego oddziaływania (do 500 m po obu 

stronach drogi). Zestawienie zawiera Tabela 12. 

Planowana inwestycja w rozważanych wariantach przecina siedlisko objęte ochroną. Szczegółowa 

lokalizacja zidentyfikowanych siedlisk, wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej 

(oznaczonych poligonowo) przedstawiono na mapie załączonej do opracowania. 

W tabelach przyjęto następujące oznaczenia: 

Typ kolizji:  

K – kolizja bezpośrednia (stanowisko w strefie oddziaływania); P – prawo / L – lewo, z podaniem odległości 

w metrach od osi drogi. 

Status ochronny: 

Dla oceny stanu zachowania struktury i funkcji siedliska wg skali dla SDF: 

Struktura: I - doskonały, II – dobrze zachowany, III – średnio zachowana lub zdegradowana. 

Funkcja: I - doskonałe, II – dobre, III – średnie lub słabe perspektywy. 

Symbolem * - oznaczono priorytetowe siedliska przyrodnicze. 

Tabela 12 Chronione siedliska na obszarze analizowanego przedsięwzięcia w buforze 500 m 

Zakres 
kilometrażu 
w przebiegu 

wariantu drogi 

Typ siedliska 

przyrodniczego 

Kod 

wg NATURA 
2000 

Typ kolizji 
z planowaną 
inwestycją 

Stopień 
zachowa

nia 
struktury/

funkcji 

Pow. 
kolizji 

[ha] 

2+550 – 4+000 
Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe (Salicetum 
albo-fragilis, Populetum albae* 

*91E0 L 
II/III 

- 

4+810 Grąd subkontynentalny  9170-2 K 

III/III 

zdegrado
wane 

1,8 
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3.10.12 Gatunki flory i fauny 

Rozbudowa ulic Spokojnej, Elektrycznej, Wyszyńskiego i Czystej będzie prowadzone po ich istniejącym 

śladzie, przy czym ze względu na poszerzenie drogi konieczne będzie zajęcie dodatkowego terenu, na 

którym obecnie występuje roślinność. W przewadze jest to roślinność niska o charakterze ruderalnym 

(Artemisietea), która nie sprzyja licznemu występowaniu przedstawicieli fauny. Brak zbiorników 

wodnych i uboga sieć wód powierzchniowych w znacznym stopniu ogranicza występowanie gatunków 

ryb i organizmów związanych z tymi siedliskami. 

Ponieważ planowane przedsięwzięcie będzie przebiegało po śladzie istniejącej drogi, to jej przebieg 

przez tereny porośnięte zielenią wysoką ograniczy się do odcinków 0+850 – 1+450 i 2+550 – 4+000. 

Tam przewiduje się wycinki zieleni w największym zakresie, w tym również fragment zbiorowiska 

leśnego reprezentującego siedlisko przyrodnicze 9170 o znacznym stopniu degeneracji. 

3.10.12.1 Flora w rejonie inwestycji 

W oparciu o zgromadzone informacje i wizję lokalną w terenie, w strefie bufora 500 m po obu stronach 

planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków roślin i grzybów objętych 

ochroną na podstawie Rozporządzenie MŚ w sprawie ochrony gatunkowej roślin z dnia 9 października 

2014 r. (Dz. U. Nr 0, poz. 1409) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. 

w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. Nr 0, poz. 1408). Flora w sąsiedztwie przedsięwzięcia 

ma charakter przekształcony, wynikający z zagospodarowania sąsiedztwa funkcjonującego szlaku 

komunikacyjnego.  

Realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje wycięcie drzew na powierzchni ok. 5,5 ha 

i obejmie zarówno zbiorowiska leśne jak i elementy alei i roślinności o charakterze parkowym i drzewa 

owocowe. 

3.10.12.2 Fauna w rejonie inwestycji 

Wizja lokalna objęła typy siedlisk występujące na terenie przedsięwzięcia, w których mogą znaleźć 

dogodne warunki przedstawiciele fauny bezkręgowców i kręgowców. Bezpośrednie obserwacje 

uzupełniono o analizę głosów, tropów i śladów bytowania zwierząt. Przeglądano potencjalne 

schronienia, miejsca żerowania itp. 

W tabelach zastosowano następujące skróty: 

Ochrona gatunkowa w Polsce: CH - ochrona gatunkowa ścisła, CC - ochrona gatunkowa częściowa, 

Ochrona międzynarodowa: Bern II - Konwencja Berneńska załącznik II; Bern III - Konwencja Berneńska załącznik 

III; DP Dyrektywa Ptasia I i II; DS II - Dyrektywa Siedliskowa załącznik II; DS IV - Dyrektywa Siedliskowa załącznik 

IV; DS V - Dyrektywa Siedliskowa załącznik V; Bonn II - Konwencja Bońska załącznik II; Paryż I - Konwencja 

Paryska załącznik I, CK – Czerwona Księga 

Status zagrożenia: według IUCN: LC - gatunek niższego ryzyka, najmniejszej troski; na terenie Polski (Głowaciński 

2002) w tym: VU - gatunki zagrożone – narażone, DD - gatunki niepewne ze względu na niepełność danych 
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Wszystkie zarejestrowane osobniki bezkręgowców po oznaczeniu zostały wypuszczone w miejscu 

złapania. Owady oznaczano na podstawie kluczy i monografii i w oparciu o wybrane zeszyty serii 

wydawniczej PTE - „Kluczy do Oznaczania Owadów Polski” (Tabela 13). 

Tabela 13 Gatunki bezkręgowców podlegające ochronie prawnej, stwierdzone na terenie przedsięwzięcia 

Nazwa gatunkowa Rząd 

Status prawny 
Status 

zagrożenia 

Polsk
a 

Międzynarodowy 
IUCN Polska 

DS Bern Inne 

Owady 

Trzmiel leśny 

Bombus pratorum 

błonkówki 

Hymenoptera 
CH - - - - - 

 

Płazy (Amphibia) 

Inwentaryzacja płazów została przeprowadzona na podstawie obserwacji w terenie miejsc 

potencjalnego ich występowania, które nie są licznie reprezentowane na przedmiotowym terenie. 

Zdecydowanie, występowanie większości płazów notowano w miejscach zawilgoconych i w obrębie 

zbiorników wodnych, poza ropuchami, które notowane były również w miejscach suchych. Łącznie 

stwierdzono występowanie 2 gatunków płazów (Tabela 14). 

Tabela 14 Gatunki płazów podlegające ochronie prawnej, stwierdzone na terenie planowanego przedsięwzięcia 

Nazwa gatunkowa Rząd 

Status prawny Status zagrożenia 

Polska 
Międzynarodowy 

IUCN Polska 
DS Bern Inne 

Płazy 

Żaba trawna 

Rana temporaria 

bezogonowe 

Anura 
CH DS V Bern III - LC - 

Żaba wodna 

Rana esculenta 

bezogonowe 

Anura 
CH DS V Bern III - LC - 

 
W trakcie przeprowadzonej wizji zarejestrowano łącznie 8 osobników płazów (Tabela 14) – ze względu 

na okres realizacji wizji nie obserwowano zachowań rozrodczych. 

 Żaba trawna (Rana temporaria, (Linnaeus, 1758)) 

Żaba trawna była najpospolitszym przedstawicielem żab brunatnych analizowanego terenu, które jako 

osobniki dorosłe bytowały wyłącznie na lądzie. Najczęściej żaby trawne wykazywano wśród zarośli 

śródpolnych i pośród zadrzewień kompleksów leśnych. Żaby te występowały powszechnie na polach 

uprawnych, ale generalnie w miejscach o wilgotnym podłożu. 

 Żaba wodna Rana kl. esculenta (syn. Pelophylax kl. Esculenta, (Linnaeus, 1758) ) 

Żaba wodna była jednym z najpospolitszych płazów analizowanego terenu. Jest naturalnym kleptonem 

(hybrydą) żaby jeziorkowej i żaby śmieszki. 

Płazy te były jednymi z pierwszych zwierząt rejestrowanych w zadanym terenie. Żaby wodne spotykane 

były w niewielkich i płytkich, okresowych zbiornikach wodnych, jak i ciekach powierzchniowych, w tym 

rowach melioracyjnych oraz polach uprawnych. 
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Gady (Reptilia) 

Stwierdzono występowanie dwóch gatunków gadów: jaszczurka zwinka (populacja <10 osobników) 

i zaskroniec zwyczajny (populacja <20 osobników) – Tabela 15. 

Gady, a szczególnie jaszczurki, lokowały się w siedliskach suchych i ciepłych, poza zaskrońcami 

związanymi każdorazowo z terenami wilgotnymi – Park Piaskówka. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 

wykazywana była najczęściej w okolicach suchych siedlisk, zapewniających odpowiednią dostępność 

ciepła. Najczęściej wykazywano ją w niskiej trawie, wygrzewającą się w słońcu. 

Tabela 15 Przedstawiciele gadów stwierdzeni na terenie planowanego przedsięwzięcia 

Nazwa gatunkowa Rząd 

Status prawny Status zagrożenia 

Polska 
Międzynarodowy 

IUCN Polska 
DS Bern Inne 

Gady 

Jaszczurka zwinka 

Lacerta agilis 

łuskonośne 
Squamata 

CH DS IV Bern II - - - 

Zaskroniec zwyczajny 

Natrix natrix 

łuskonośne 
Squamata 

CH - Bern III - LC - 

 

Ptaki (Aves) 

Identyfikacje ptaków przeprowadzono zgodnie z instrukcjami zawartymi w Chylarecki i in. 2009. 

W przypadkach wątpliwych do określania ptaków, ich tropów, śladów gniazd wykorzystano monografię 

Ring 2006. Większość ptaków, które przedstawia Tabela 16 występowała równomiernie i dość 

pospolicie w obrębie analizowanego terenu. Dostrzegalna była jednak preferencja wyboru 

zajmowanego siedliska przez poszczególne grupy ekologiczne (ptaki leśne, terenów otwartych, czy 

obszarów przywodnych). Dla czytelności map nie lokowano ich szczegółowych lokalizacji. Wykaz 

zidentyfikowanych gatunków wraz ze statusem ochrony i siedliskiem występowania zawiera Tabela 16. 

Tabela 16 Gatunki ptaków podlegające ochronie prawnej, stwierdzone na terenie przedsięwzięcia 

Nazwa gatunkowa Rząd 

Status prawny Status zagrożenia 

Polska 
Międzynarodowy 

IUCN PL 
DS Bern Inne 

Bocian biały 

Ciconia ciconia 

Pelikanowe 

Pelecaniformes 
CH DP I - - LC CK 

Czyż  

Spinus spinus 

wróblowe 

Passeriformes 
CH - - - LC - 

Dzięcioł duży 

Dendrocopos major 

dzięciołowe 

Piciformes 
CH DP I Bern II Paryż I LC - 

Dzwoniec 

Carduelis chloris 

wróblowe 

Passeriformes 
CH DP II Bern II - LC - 

Gawron 

Corvus frugilegus 

wróblowe 

Passeriformes 
CC DP II - - LC - 

Gąsiorek 

Lanius collurio 

wróblowe 

Passeriformes 
CH DP I Bern II - LC - 

Grzywacz 

Columba palumbus 

gołębiowe 

Columbiforme 
CC - - - LC  

Jerzyk  

Apus apus 

lelkowe 

Caprimulgiformes 
CH - - - LC - 

Jaskółka dymówka wróblowe CH - Bern II Paryż I LC  
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Nazwa gatunkowa Rząd 

Status prawny Status zagrożenia 

Polska 
Międzynarodowy 

IUCN PL 
DS Bern Inne 

Hirundo rustica Passeriformes 

Kawka 

Corvus monedula 

wróblowe 

Passeriformes 
CH DP II Bern II - LC  

Kopciuszek 

Phoenicurus ochruros 

wróblowe 

Passeriformes 
CH - Bern II - LC  

Kos 

Turdus merula 

wróblowe 

Passeriformes 
CH DP II Bern III - LC  

Kukułka 

Cuculus canorus 

kukułkowe 
Cuculiformes 

CH - Bern III - LC  

Krzyżówka 

Anas platyrhynchos 

blaszkodziobe  

Anseriformes 
CC - - - LC  

Kwiczoł 

Turdus pilaris 

wróblowe 

Passeriformes 
CH DP II Bern II - LC  

Myszołów 

Buteo buteo 

szponiaste  

Accipitriformes 
CH DP II - - LC  

Piecuszek 

Phylloscopus trochilus 

wróblowe 

Passeriformes 
CH - Bern II Paryż I LC  

Pierwiosnek  

Phylloscopus collybita 

wróblowe 

Passeriformes 
CH - Bern II - LC  

Pliszka siwa 

Motacilla alba 

wróblowe 

Passeriformes 
CH - Bern II - LC  

Potrzeszcz 

Miliaria calandra 

wróblowe 

Passeriformes 
CH - Bern III - LC  

Przepiórka 

Cotumix cotumix 

kuraki 

Galliformes 
CH DP II Bern II Bonn II LC  

Pustułka 

Falco tinnunculus 

wokołowe 
Falconiformes 

CH - Bern II Bonn II LC  

Rudzik 

Erithacus rubecula 

wróblowe 

Passeriformes 
CH - Bern II Paryż I LC - 

Sierpówka 

Streptopelia decaocto 

gołębiowe 

Columbiformes 
CH DP II Bern III - LC - 

Sikora bogatka 

Parus major 

wróblowe 

Passeriformes 
CH - Bern II Paryż I LC - 

Skowronek 

Lauda arvensis 

wróblowe 

Passeriformes 
CH DP II Bern III - LC - 

Sójka 

Garrulus glandarius 

wróblowe 

Passeriformes 
CH DP II - - LC - 

Sroka 

Pica pica 

wróblowe 

Passeriformes 
CC - - - LC - 

Strzyżyk 

Troglodytes troglodytes 

wróblowe 

Passeriformes 
CH - Bern II Paryż I LC - 

Szczygieł 

Carduelis carduelis 

wróblowe 

Passeriformes 
CH - Bern II Paryż I LC - 

Szpak 

Sturnus vulgaris 

wróblowe 

Passeriformes 
CH DP II - Paryż I LC - 

Świergotek łąkowy 

Anthus pratensis 

wróblowe 

Passeriformes 
CH - Bern II - LC - 

Drozd śpiewak  

Turdus philomelos 

wróblowe 

Passeriformes 
CH - Bern II - LC CK 

Trzciniak zwyczajny 

Acrocephalus arundinaceus 

wróblowe 

Passeriformes 
CH - - - LC - 

Szczygieł wróblowe CH - Bern II Paryż I LC - 
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Nazwa gatunkowa Rząd 

Status prawny Status zagrożenia 

Polska 
Międzynarodowy 

IUCN PL 
DS Bern Inne 

Carduelis carduelis Passeriformes 

Trznadel zwyczajny 

Emberiza citrinella 

wróblowe 

Passeriformes 
CH - Bern II - LC - 

Wilga  

Oriolus oriolus 

wróblowe 

Passeriformes 
CH - Bern II  LC - 

Wrona siwa 

Corvus cornix 

wróblowe 

Passeriformes 
CC - - - - - 

Wróbel 

Passer domesticus 

wróblowe 

Passeriformes 
CH - - - LC - 

 

W trakcie prowadzenia prac inwentaryzacyjnych stwierdzono obecność 39 gatunków ptaków. Ptaki 

występujące na omawianym obszarze reprezentują gatunki związane zarówno z obszarami rolniczymi, 

szuwarami, zakrzaczeniami i różnymi typami lasów oraz terenów będących pod wpływem oddziaływań 

człowieka. 

Na uwagę zasługuje gąsiorek (Lanius collurio) zasiedlający brzegi lasów i otwarte przestrzenie ze 

skupieniami krzewów. Gatunek ten zasiedla rozległe tereny nieużytków ze znacznym udziałem 

śródpolnych zakrzewień i zadrzewień, które obficie porastają brzegi agrocenoz analizowanego terenu. 

Ssaki (Mammalia) 

Grupa ssaków w związku z charakterem omawianego obszaru, reprezentowana jest przez 

przedstawicieli małych, średnich i dużych zwierząt. Niejednokrotnie ich obecność notowano jedynie 

w oparciu o pośrednie ślady np. żerowania, odchody, aktywności np. kopce kretów. 

Stwierdzono obecność nietoperza karlika malutkiego na podstawie odsłuchu. 

Tabela 17 Gatunki ssaków podlegające ochronie prawnej, stwierdzone na terenie objętym inwentaryzacją 

Nazwa 
gatunkowa 

Rząd 

Status prawny 
Status 

zagrożenia 

Polsk
a 

Międzynarodowy 
IUCN Polska 

DS Bern Inne 

Ssaki 

Karlik malutki 

Pipistrellus pipistrellus 

Nietoperze 

Chiroptera 
CH - - - LC - 

 

3.10.12.3 Zlokalizowane poza obszarami chronionymi cenne siedliska gatunków podlegających 

ochronie prawnej 

Wymienione w powyższych tabelach gatunki zwierząt objętych ochroną notowano poza obszarami 

chronionymi w strefie bufora 500 m, np. W Parku Piaskówka zidentyfikowano liczną populację 

zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix). 

3.10.12.4 Korytarze migracji zwierząt 

Korytarze ekologiczne mają duże znaczenie dla swobodnej migracji zwierząt i roślin. Planowana 

inwestycja, nie spowoduje izolacji metapopulacji roślin i zwierząt w regionie w znacząco większym 
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stopniu niż to ma miejsce aktualnie przy funkcjonującej drodze. Zatem podczas wędrówek zwierzęta 

mogą wchodzić w kolizje z planowanym przebiegiem przedsięwzięcia, szczególnie w miejscach, gdzie 

lasy, zadrzewienia i aleje drzew sąsiadują bezpośrednio z przedsięwzięciem - głównie duże zwierzęta. 

Migracja średnich i małych zwierząt, czyli płazów i gadów itd. stanowi, podczas wędrówek sezonowych, 

rozrodczych, w poszukiwaniu pokarmu, do szczególnych zagrożeń kolizjami. 

Jeżeli szlak migracji zwierząt zalicza się do kategorii szlaków lokalnych – takimi są zadrzewienia, cieki 

wodne, rowy melioracyjne, jednak z potencjałem środowiskowym, który może lokować wskazany szlak 

w sieci szlaków migracji o skali ponadlokalnej. 

Planowane przedsięwzięcie nie wchodzi w bezpośrednią kolizję z korytarzami o statusie krajowym (wg 

Jędrzejowskiego i in., 2006), Rysunek 11. 

 

Rysunek 11 Przebieg przedsięwzięcia na tle korytarzy migracyjnych zwierząt w Polsce, wg 
Jędrzejowskiego i in., 2006 r. 

 

Szlak migracji o znaczeniu ponadlokalnym na analizowanym obszarze stanowi rzeka Dunajec. 

Planowane przedsięwzięcie nie wchodzi w kolizję z tym korytarzem (Rysunek 10). 
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4 OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU 

ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW 

CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE 

NAD ZABYTKAMI 

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie istniejącej drogi w większości po jej obecnym śladzie. 

W związku z tym nie powstanie zagrożenie dla zabytków ani stanowisk archeologicznych. 

W sąsiedztwie i bezpośrednim zasięgu oddziaływania nie ma obiektów zabytkowych, co potwierdza 

pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Tarnowie z dnia 29 

stycznia 2015 r., o znaku OZT.5183.13.2015.M.Sz-W.J.W, zgodnie z którym na podstawie 

przeprowadzonej kwerendy archiwalnej nie stwierdzono kolizji analizowanego w niniejszym 

opracowaniu przedsięwzięcia ze zlokalizowanymi do tej pory na tym obszarze stanowiskami 

archeologicznymi oraz innymi obiektami ewidencyjnymi. 
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5 OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 

NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Niepodejmowanie przedsięwzięcia byłoby niekorzystne dla środowiska ponieważ pozostawi bez zmian 

istniejący ciąg ulic wraz z jego problemami komunikacyjnymi. Podstawowym mankamentem drogi jest 

jej jednojezdniowa konstrukcja. Ogranicza to jej przepustowość, źle wpływa na płynność ruchu, oraz 

jego bezpieczeństwo. 

Niekorzystne warunki ruchu poza tym, że obniżają bezpieczeństwo drogi wpływają także negatywnie na 

środowisko. Pojazdy nie są w stanie osiągnąć ekonomicznych prędkości jazdy, są zmuszone do 

wielokrotnego zatrzymywania się i rozpędzania, co powoduje zwiększone oddziaływanie na środowisko. 

Niski poziom bezpieczeństwa ruchu powoduje zwiększone ryzyko wystąpienia wypadków z udziałem 

pojazdów przewożących substancje niebezpieczne. 

5.1 Emisje zanieczyszczeń powietrza 

Analizie rozprzestrzenia substancji poddano pyły PM2,5 i PM10, dwutlenek azotu, benzen, dwutlenek, 

siarki, ołów i benzo/a/piren. Zgodnie z danymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Krakowie, Delegatura w Tarnowie, poziom dopuszczalny przekracza tylko pył PM2,5. Jest to sytuacja 

typowa dla większości dużych polskich miast, spowodowana emisją ze źródeł komunikacyjnych oraz 

grzewczych. Jednym z takich źródeł jest analizowana droga, która ma swój udział w kształtowaniu 

stanu sanitarnego powietrza. Rezygnacja z przedsięwzięcia nie poprawi obecnej sytuacji, a może 

przyczynić się do jej pogorszenia, ponieważ stały wzrost natężenia ruchu będzie powodować narastanie 

emisji z niewydolnego układu komunikacyjnego. 

Realizacja inwestycji jest zatem jednym z działań mającym na celu poprawę stanu powietrza, poprzez 

usprawnienie ruchu samochodowego, czego konsekwencją będzie mniejsza emisja substancji. 

Przebudowy i modernizacje dróg zostały uznane za jedno ze strategicznych działań mających na celu 

redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza w „Programie ochrony środowiska dla miasta Tarnowa do 

roku 2020 ze strategią krótkoterminową do roku 2016”. 

5.2 Emisje hałasu 

Poziom emisji hałasu z drogi jest w znacznym stopniu zależny od warunków jakie panują na drodze. 

Istotne znaczenie ma prędkość ruchu i udział pojazdów ciężkich które powinny być zasadniczo 

wyznaczane przez kategorię drogi. W analizowanym przypadku prędkość nie jest uzależniona od 

kategorii drogi lecz od warunków ruchu i stanu technicznego drogi. W związku z tym poziom emisji 

hałasu w większym stopniu zależy od ilości manewrów startu i hamowania pojazdów, które szczególnie 

w przypadku pojazdów ciężkich generują hałas o największym poziomie. 

Podobnie jak w przypadku oddziaływania na powietrze utrzymanie obecnej sytuacji będzie powodować 

wzrost oddziaływania akustycznego drogi, przy braku możliwości skutecznego przeciwdziałania temu 

zjawisku. Rozbudowa drogi, poprawiająca warunki ruchu jest więc korzystnym rozwiązaniem, które 

poprawi warunki akustyczne otoczenia drogi, oraz da możliwości stosowania skutecznych urządzeń 

ochronnych jeżeli będzie taka potrzeba. Konieczność realizacji przedsięwzięcia potwierdza Mapa 
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akustyczna Tarnowa, której jednoznacznie wynika, że tereny po północnej stronie ul. Spokojnej, po 

południowej i południowo-wschodniej stronie ul. Elektrycznej, oraz po zachodniej stronie skrzyżowania 

ul. Klikowskiej i Elektrycznej są zagrożone występowaniem przekroczeń długotrwałych wskaźników 

hałasu (LDWN i LN). 

5.3 Emisja zanieczyszczeń w wodach opadowych 

Rozbudowa drogi spowoduje znaczne lepsze warunki odprowadzania wód opadowych do środowiska 

niż w obecnej sytuacji. Dzięki wybudowaniu drogi dwujezdniowej zwiększy się powierzchnia, z której 

będą odprowadzane wody, czyli zwiększy się ilość wód przy niezmienionym natężeniu ruchu (źródle 

zanieczyszczeń), co oznacza mniejsze stężenie zanieczyszczeń w ściekach. 

Zaprojektowane zostaną urządzenia podczyszczające ścieki z zawiesiny oraz węglowodorów 

ropopochodnych, a sieć odwodnieniowa umożliwi retencjonowanie ścieków w przypadku wystąpienia 

wycieku substancji niebezpiecznych lub w celu ochrony odbiorników przed przepełnieniem w przypadku 

opadów nawalnych. 
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6 OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA 

6.1 Wariant bezinwestycyjny 

Wariant bezinwestycyjny – wariant zerowy, oznacza rezygnację z realizacji przedsięwzięcia 

i pozostawienie analizowanych ulic w stanie obecnym. Stan techniczny ulic (szczególnie początkowego 

odcinka) jest zły i nie sprzyja bezpiecznemu i płynnemu prowadzeniu ruchu. Uszkodzenia nawierzchni 

mogą zmuszać kierujących do wykonywania gwałtownych manewrów, zaś kolizyjne skrzyżowania 

ograniczają płynność ruchu i zwiększają prawdopodobieństwo wypadków. 

Niezadowalający stan techniczny drogi, oraz jej niedostosowanie do obecnego natężenia ruchu 

pojazdów powodują ponadnormatywne oddziaływanie drogi. Oddziaływanie to występuje przede 

wszystkim w przypadku hałasu, co potwierdza mapa akustyczna Tarnowa. Z mapy tej wynika, że tereny 

zagrożone występowaniem przekroczeń długotrwałych wskaźników hałasu (LDWN i LN) znajdują się po 

północnej stronie ul. Spokojnej, po południowej i południowo-wschodniej stronie ul. Elektrycznej, oraz 

po zachodniej stronie skrzyżowania ul. Klikowskiej i Elektrycznej. Odstąpienie od realizacji 

przedsięwzięcia nie zmieni obecnego stanu, a w dalszej perspektywie pogłębi niekorzystne 

oddziaływanie drogi, a także niekorzystne warunki ruchu. 

Ograniczenie oddziaływania drogi w wariancie bezinwestycyjnym (bez rozbudowy drogi) jest możliwe, 

chociaż będzie znacznie utrudnione. Może ono polegać na zastosowaniu urządzeń ochrony 

środowiska: ekranów akustycznych w miejscach, gdzie wykazane są przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu czy też renowacji systemu odwodnienia drogi. Takie rozwiązania ograniczą 

oddziaływanie drogi, jednak w żaden sposób nie poprawią warunków ruchu, które są kluczową 

przyczyną ponadnormatywnego oddziaływania drogi. Nie ma też gwarancji, że zastosowane 

rozwiązania będą wystarczająco skuteczne, ponieważ główny powód oddziaływania (niewydolność 

komunikacyjna) nadal pozostanie nierozwiązany. 

Jedynym racjonalnym rozwiązaniem obecnej sytuacji jest rozbudowa analizowanego ciągu ulic oraz 

zaprojektowanie odpowiednich zabezpieczeń przed jej oddziaływaniem, tam gdzie będzie to 

wymagane. 

Ze względu na uwarunkowania komunikacyjne Tarnowa oraz uwarunkowania środowiskowe realizacja 

inwestycji jest uzasadniona. 

6.2 Wariant proponowany przez wnioskodawcę i racjonalny wariant alternatywny 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę polega na rozbudowie istniejącego ciągu ulic 

z jednojezdniowych do dwujezdniowych, o dwóch pasach ruchu na każdej jezdni. Skrzyżowania 

z drogami poprzecznymi zostaną przebudowane ze skrzyżowań zwykłych na ronda (oprócz 

skrzyżowania z ul. Krzyską). Zmodernizowany zostanie system odwodnienia drogi, poprawiona będzie 

jej geometria poprzez wyprostowanie łuków na ul. Elektrycznej, a w km 2+340 – 3+300 trasa zostanie 

przesunięta na wschód, zgodnie z założeniami planu zagospodarowania przestrzennego. Droga 

zostanie także wyposażona w niezbędne urządzenia ochrony środowiska, które pozwolą na utrzymanie 

jej oddziaływania w granicach obowiązujących norm. 
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Ze względu na to, że przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejącej drogi, wariant proponowany przez 

wnioskodawcę jest także rozwiązaniem najbardziej racjonalnym. Założenia projektowe zakładają 

uzyskanie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego i poprawy geometrii drogi. 

Budowa drogi w innym miejscu lub w innym śladzie spowodowałaby zajęcie nowych terenów 

i wyłączenie ich z dotychczas pełnionych funkcji, co mogłoby spowodować straty w środowisku 

i protesty społeczeństwa. Droga w istniejącym przebiegu wpisała się w otaczające tereny, a tereny te 

dostosowały się do jej istnienia, a niektóre (przemysłowe i usługowe) wręcz są od niej uzależnione. 

Ze względu na natężenie ruchu drogę projektuje się jako dwujezdniową, a skrzyżowania w formie rond, 

co ma poprawić jej przepustowość i dostosować drogę do obecnego i przewidywanego natężenia 

ruchu. Konieczność powiązania przedsięwzięcia z istniejącą drogą oraz wpisania jej w obecne 

zagospodarowanie terenu znacznie ogranicza możliwość stosowania wariantów pod względem 

rozwiązań technologicznych. 

Biorąc powyższe pod uwagę, szukanie alternatywnego wariantu przedmiotowego przedsięwzięcia nie 

ma uzasadnienia. 

W czasie spotkań z przedsiębiorcami, których zakłady sąsiadują z drogą rozważano różne rozwiązania 

połączeń ich zakładów z rozbudowywaną drogą. Analizowano możliwości wykonania lewoskrętów przez 

pas dzielący w rejonie km 0+650 i 1+520, przesunięcia ronda na połączeniu ul. Wyszyńskiego i Czystej 

na wschód i wykonania prawoskrętu do ul. Białej, wykonania prawoskrętu z ul. Wyszyńskiego 

w ul. Klikowską umożliwiającego ominięcie ronda. Postulaty te zostały przeanalizowane przez 

projektantów drogi i inwestora i w miarę możliwości uwzględnione w założeniach projektowych. Żadna 

z wprowadzonych zmian nie będzie mieć znaczącego wpływu na oddziaływanie drogi na środowisko 

i nie wymaga wykonywania dodatkowych analiz. 

6.3 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Wariant realizacji inwestycji przedstawiony przez wnioskodawcę jest także wariantem 

najkorzystniejszym dla środowiska. Nowa, dwujezdniowa droga pobiegnie po śladzie drogi istniejącej, 

co oznacza, że przekształceniu ulegnie niewielka powierzchnia terenu, ponieważ duża jego cześć już 

obecnie jest zajęta przez istniejącą drogę. Inna lokalizacja drogi wymagałaby przekształcenia całości 

terenu potrzebnego do budowy nowej drogi, co w znacznie większym stopniu oddziaływałoby na 

środowisko, na przykład poprzez usunięcie zieleni, wyburzenia, likwidację siedlisk przyrodniczych. 

Wiele z terenów otaczających drogę zyskało funkcje ściśle uzależnione od drogi – wymagające 

połączenia z drogą o odpowiedniej przepustowości i natężeniu ruchu. Zmiana tych parametrów mogłaby 

niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie niektórych przedsiębiorstw. 

Realizacja przedsięwzięcia w przyjętym wariancie poprawi warunki ruchu na drodze oraz pozwoli na 

ograniczenie jej oddziaływania do poziomów określonych obowiązującym prawem, należy więc uznać, 

że jest to wariant najkorzystniejszy dla środowiska. 
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7 OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W ODNIESIENIU DO ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI 

Badając wpływ realizacji przedsięwzięcia na zdrowie i życie ludzi, kluczową część oceny stanowią 

oddziaływania wynikające z eksploatacji planowanej drogi: oddziaływanie hałasu, zanieczyszczeń 

wprowadzanych do powietrza, oddziaływania elektromagnetyczne, wpływ na dobra materialne 

i możliwość powstania konfliktów społecznych. 

a) W aspekcie oddziaływania hałasu – funkcjonowanie omawianych ulic w obecnej formie 

powoduje przekroczenia standardów akustycznych, co wynika z mapy akustycznej Tarnowa. 

Konsekwencją realizacji przedsięwzięcia będzie rozbudowa ulic tak, że będą się zaliczać do 

dróg dwujezdniowych kategorii G. Oczywistą korzyścią z takiej inwestycji jest usprawnienie 

ruchu i poprawa jego bezpieczeństwa, co jednak przekłada się na zmiany w oddziaływaniu 

akustycznym drogi. Poprawa płynności ruchu ogranicza ilość manewrów startu i hamowania 

pojazdów, podczas których emisja hałasu osiąga największe wartości. Realizacja 

przedsięwzięcia daje także możliwości zastosowania rozwiązań ograniczających oddziaływanie 

akustyczne drogi, które zostały wykazane w niniejszym opracowaniu – proponuje się 

zastosowanie ekranu akustycznego od km 2+035 do km 2+140 o wysokości 4 m. 

Podsumowując, inwestycja będzie miała pozytywne skutki pod względem wpływu na warunki 

akustyczne. Jednym z jej celów jest rozwiązanie występującego obecnie negatywnego 

oddziaływania akustycznego na terenach chronionych przed hałasem. Analiza rozprzestrzenia 

hałasu wykazała, że po zastosowaniu zabezpieczeń przed emisją hałasu droga nie będzie 

powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

b) W aspekcie oddziaływania zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza – analiza 

rozprzestrzeniania substancji nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji 

w powietrzu, za wyjątkiem pyłu PM2,5 w przypadku uwzględnienia w analizie obecnego stanu 

sanitarnego powietrza. Omówiono to zagadnienie w rozdziale 9.1.2.4 – powodem przekroczenia 

jest to, że obecne stężenie pyłu PM2,5 w powietrzu przekracza dopuszczalne normy. 

Rozbudowa ulic, której efektem będzie poprawa warunków ruchu i umożliwienie kierowcom 

poruszanie się z prędkością bardziej zbliżoną do ekonomicznej przyczyni się do zmniejszenia 

emisji z przedmiotowych ulic, a w konsekwencji do zmniejszenia emisji z całego układu 

drogowego. Stosunkowo nie będą to znaczne wartości, jednak w połączeniu z inwestycjami na 

innych arteriach i modernizacją innych rodzajów źródeł emisji efekt powinien być zauważalny. 

Skutki inwestycji w odniesieniu do powietrza będą więc pozytywne, a jej realizacja jest celowa. 

c) W aspekcie wpływu oddziaływań elektromagnetycznych pochodzących z układów linii 

elektromagnetycznych. Przedsięwzięcie jest związane z ingerencją w linie energetyczne (czy 

też obiekty energetyczne) o napięciu innym niż niskie i średnie. W związku z tym oddziaływania 

te zakwalifikowano jako mało istotne. Stwierdzono to biorąc pod uwagę, że dla standardowo 

przyjmowanych wysokości słupów, pola elektryczne wytwarzane przez tego rodzaju linie nie 

generują pól elektrycznych i magnetycznych o ponadnormatywnych wartościach dla terenów, 

na których mogą przebywać ludzie. Dla tego typu linii pole elektryczne nie będzie też 
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przekraczać wartości dopuszczalnej 1 kV/m określonej w rozporządzeniu w sprawie 

dopuszczalnych poziomów na terenach zabudowanych. Dla linii wysokich napięć przekroczenia 

wartości 1 kV/m występują w tzw. pasach technologicznych o szerokościach od 70 m (dla linii 

400 kV) do 26 m (dla linii 110 kV), w których nie występuje zabudowa mieszkalna. 

d) W aspekcie wpływu na dobra materialne i możliwość powstania konfliktów społecznych 

realizacja inwestycji będzie wiązać się z koniecznością zajęcia nowych terenów. Tereny 

konieczne pod budowę drogi będą pozyskiwane (nabywane) od dotychczasowych właścicieli na 

zasadach określonych w Ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji. Dotychczasowym właścicielom przysługuje odszkodowanie za nieruchomości. 

Kwestie odszkodowań oraz podziału nieruchomości mogą być źródłem konfliktów społecznych, 

które będą rozwiązywane indywidualnie. Oddziaływanie akustyczne ulic w ich istniejącej formie 

powoduje przekroczenia standardów środowiskowych, co potwierdzają uwagi społeczeństwa 

dotyczące hałasu. Analiza akustyczna przeprowadzona w niniejszym raporcie wykazała 

występowanie problemu i wskazała sposoby przeciwdziałania, dzięki którym inwestycja po 

zrealizowaniu nie będzie powodować przekroczeń. 

e) W aspekcie pozytywnych skutków realizacji przedsięwzięcia do najważniejszych można 

zaliczyć: 

 poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego wobec wzrastającego natężenia ruchu na 

istniejących drogach, 

 wzrost aktywności życia społecznego, kulturalnego i działalności ekonomicznej, ogólny rozwój 

regionu poprzez udrożnienie i zwiększenie komfortu na jednym z ważnych korytarzy 

komunikacyjnych, 

 poprawa warunków środowiskowych w otoczeniu analizowanych dróg, dzięki poprawie warunków 

ruchu i uporządkowaniu pasa drogowego. 
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8 OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W ODNIESIENIU DO ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

Zgodnie z zaleceniami „Podręcznika dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla 

dróg krajowych” (Bohatkiewicz wer. 2008) – sugerowanej do analiz przez GDDKiA dla wykonywania 

opracowań z zakresu waloryzacji krajobrazowej i przyrodniczej, zastosowano metodę wieloetapowych 

analiz w różnych skalach i na różnych poziomach szczegółowości. Wyniki analiz pozwoliły na 

identyfikację „obiektów przyrodniczych”. 

Wg przyjętej metodyki pierwszy etap prac obejmował identyfikację, w oparciu o dostępne dane 

kartograficzne, materiały dokumentacyjne i opracowania o charakterze naukowym, najbardziej 

wartościowych obiektów przyrodniczych na rozważanym terenie.  

Po wizji w terenie, wyznaczono typy zagospodarowania terenu (Tabela 1) w sąsiedztwie 

projektowanego przedsięwzięcia, określono ich kategorię i przeprowadzono odmienną procedurę 

identyfikacji zasobów przyrody ożywionej i dalszego postępowania przy ocenie oddziaływania inwestycji 

na środowisko. 

Za najcenniejsze obszary uznano: Park Piaskówka 0+850 - 1+250 i obszar zalesiony 3+250 – 3+950. 

8.1 Ocena wpływu inwestycji w obrębie różnych biotopów 

Przy określaniu zakresu i skutków przedsięwzięcia, na szatę roślinną i faunę wzięto pod uwagę 

następujące aspekty: 

 wrażliwość na czynniki powodowane budową i eksploatacją drogi, 

 przewidywane oddziaływanie, 

 proponowany sposób ochrony, celem minimalizacji strat przyrodniczych. 

Potencjalne oddziaływanie inwestycji rozpatrywano głównie w odniesieniu do wybranych gatunków 

organizmów żywych oraz siedlisk przyrodniczych i cennych krajobrazów roślinnych. 

Poniżej przedstawiono ogólną ocenę zagrożeń dla całości analizowanego obszaru w obrębie różnych 

biotopów: 

Lasy i zadrzewienia 
Rozważane przedsięwzięcie koliduje ze zwartymi kompleksami leśnymi, jednak najczęściej kolizja 

przebiega jedynie po ich granicy, gdzie występują pospolite gatunki oszyjków a ich wiek i skład 

gatunkowy jest przypadkowy. Struktura większości z nich (wiekowa i gatunkowa) nosi znamiona 

degeneracji, polegającej na ujednoliceniu wiekowym i gatunkowym np. poprzez wprowadzanie 

gatunków iglastych tj. sosny Pinus sylvestris, świerka Picea excelsa, Stąd aktualnie w większości są to 

tzw. zbiorowiska zastępcze. 

Efektem wycinki będzie odsłonięcie ściany lasu i powstanie dogodnych warunków do wnikania 

gatunków obcego pochodzenia. Ponad to może dojść do nasilenia zjawiska „efektu brzeżnego”, wzrostu 

siły wiatru wewnątrz lasu i innych zmian topoklimatu, co może wiązać się z ograniczeniem liczebności 

gatunków stenotopowych, związanych troficznie lub przestrzennie z ekosystemem leśnym – w obrębie 

przedmiotowych fitocenoz ma to raczej marginalne znaczenie, ponieważ zadrzewienia pełnia funkcję 
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parkową. Nie nasili się proces fragmentacji lasów, co już miało miejsce przy budowie istniejącego 

szlaku komunikacyjnego. 

Przewidywane skutki inwestycji dla fauny 

Nieznaczny ubytek powierzchni lasów i zakrzewień nie spowoduje znaczących przekształceń siedlisk 

życia ptaków dziuplowych . 

Tereny podmokłe 

Na przedmiotowym obszarze nie występują obszary podmokłe w rozumieniu torfowisk i trzęsawisk 

podlegające ochronie w ramach Dyrektywy Siedliskowej. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zaburzy 

stosunków wodny obszaru i nie spowoduje zanieczyszczenia wód – zorganizowane spływy wód 

z nawierzchni z urządzeniami zmniejszającymi zanieczyszczenie np. w postaci osadów mineralnych.  

Przewidywane skutki inwestycji dla fauny 

Brak skutków dla fauny – przedsięwzięcie nie zmienia warunków wodnych na przedmiotowym terenie. 

Łąki i pola uprawne 
Występujące na analizowanym obszarze pola uprawne i użytki zielone w wyniku realizacji inwestycji nie 

zostaną rozczłonkowane i nie zmienia funkcji przyrodniczej.  

Przewidywane skutki inwestycji dla fauny 

Nieznacznie zostanie zmniejszona powierzchnia dla ptaków zerujących w bezpośrednim sąsiedztwie 

przedsięwzięcia. Nie będzie to zmiana istotna dla gatunków wymienionych w załączniku I Dyrektywy 

Rady 79/409/EWG – gąsiorka (Lanius collurio). 

Doliny rzeczne 
Doliny rzek występujące na obszarze rozważanego przedsięwzięcia nie kolidują z przebiegami 

planowanego drogowego szlaku komunikacyjnego. 

Na etapie budowy będzie mała miejsce ingerencja w przebieg rowów tj. Rów Chyszowski w kilometrażu 

3+100 – 3+600 i Rów Klikowski w kilometrze – 0+850 – 1+000 i kolizja w km 1+850. Śródpolne oczka 

wodne, które ze względu na czas wizji lokalnej pozostawały suche zostaną zachowane. Na etapie 

budowy na brzegach i w najbliższym sąsiedztwie nurtu rowów może następować dodatkowo mętnienie 

wody ograniczające dostępność pokarmu dla zwierząt. 

8.2 Ocena wpływu inwestycji na chronione gatunki flory i fauny 

8.2.1 Względem flory 

Ponieważ w strefie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono stanowisk gatunków 

roślin objętych ochroną – planowane przedsięwzięcia nie spowoduje strat w ich populacjach w sposób 

bezpośredni ani pośredni np. poprzez zanieczyszczenie powietrza lub wody. 

8.2.1.1 Oddziaływania występujące na etapie budowy 

Nie stwierdza się zagrożenia na etapie budowy. Miejsca podlegające bezpośredniemu oddziaływaniu 

prac nie posiadają potencjału siedliskowego dla występowania gatunków objętych ochroną. 

8.2.2 Oddziaływania występujące na etapie eksploatacji 

Nie stwierdza się zagrożenia na etapie eksploatacji. 
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8.2.3 Względem fauny 

Strefy podlegające oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia obejmują miejsca tymczasowego 

przebywania zwierząt kręgowych i bezkręgowych. 

8.2.3.1 Oddziaływania występujące na etapie budowy 

Podczas prac budowlanych wystąpią znaczące dla obszaru negatywne oddziaływania akustyczne oraz 

utrata pod pas drogowy siedlisk zajmowanych przez zwierzęta. Jednak te oddziaływania będą 

okresowe i powinny być prowadzone poza okresem lęgowym tj. od września do marca. Ograniczone 

mogą być również siedliska grądów siedliska przyrodniczego. 

8.2.3.2 Oddziaływania występujące na etapie eksploatacji 

W okresie eksploatacji zaproponowano działania ograniczające emisję hałasu przez zastosowanie 

nawierzchni o zmniejszonej emisji hałasu oraz ekranu akustycznego. 

8.3 Ocena przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary 

chronione w tym obszary sieci Natura 2000 

Nie wystąpią oddziaływania (ani pozytywne ani negatywne) na przedmioty ochrony obszarów 

Natura 2000, ujęte w ich charakterystyce, siedliska przyrodnicze oraz  gatunki roślin, grzybów 

i zwierząt. 

Ponieważ przedsięwzięcie nie będzie prowadzić do fragmentacji obszarów jej realizacja nie spowoduje 

zaburzenia integracji analizowanych ostoi. 

Ze względu na brak bezpośrednich kolizji ze szlakami migracyjnymi o znaczeniu ponadregionalnym nie 

zostanie zaburzona spójność w obrębie sieci obszarów Natura 2000. 

Kolizja z siedliskiem przyrodniczym 9170 (nie jest przedmiotem ochrony żadnej z rozpatrywanych ostoi) 

i siedliskami ptaków (nie są przedmiotem ochrony ostoi PLH120085 i PLH120090) – nie podlegają 

OON. 

8.4 Działania minimalizujące straty przyrodnicze 

Nasadzenie rekompensujące utratę 3 osobników drzew. Zaleca się nasadzenie przynajmniej 8 

osobników rodzimych gatunków drzew liściastych w okolicy alei pomnikowej. 

8.4.1 Względem lasów i zadrzewień 

Na etapie projektu budowlanego: 

 Ograniczyć do minimum wycinkę drzew – przy wycince zachować ostrożność żeby nie uszkadzać 

pozostających osobników, zwłaszcza usuwanie alei drzew starych i dziuplastych;  

 Adaptować istniejącą zieleń (drzew, krzewów) w projekcie nowych nasadzeń; 

 Zaprojektować konstrukcje uniemożliwiające wtargnięcie zwierząt na jezdnię (w rejonie Parku 

Piaskówka od km 0+850 do km 1+250 oraz w rejonie lasu od km 3+100 do km 3+950) 

Na etapie budowy: 

 Prace związane z wycinką i karczowaniem terenu prowadzić w okresie pozalęgowym ptaków – 
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najlepiej od 15 sierpnia do 1 marca. Generalnie, za okres lęgowy dla wszystkich gatunków 

ptaków uważa się czas od 1 marca do 31 lipca. Oczywiście, niewykluczone jest prowadzenie 

koniecznych ingerencji w drzewostanie lub zakrzaczeniach na terenie inwestycji w tym okresie, 

pod warunkiem, że usuwane rośliny nie będą miejscem lęgowym ptaków. Należy mieć na 

uwadze również fakt, że poszczególne gatunki, w zależności od warunków termicznych 

i świetlnych mogą rozpoczynać swoje legi wcześniej lub później. Zaleca się, aby przed 

przystąpieniem do prac budowlanych na terenach, gdzie droga przebiega przez tereny 

zadrzewione (szczególnie w kilometrażach: od 0+850 do km 1+400; od km 3+100 do km 3+550) 

przeprowadzić rozpoznanie pod kątem występowania ptasich gniazd. Rozpoznanie powinno być 

przeprowadzone pod nadzorem ornitologa, który w razie potrzeby zaleci wykonanie i montaż 

budek lęgowych dla ptaków oraz sposób ich rozmieszczenia. Rozpoznanie takie powinno być 

także wykonane wszędzie tam, gdzie prowadzona będzie wycinka drzew. 

 Zabezpieczać pinie drzew przed uszkodzeniami poprzez odeskowanie; 

 Prace w wykopach w obrębie strefy korzeniowej drzew prowadzić ręcznie, cięcia grubszych 

korzeni wykonywać ręcznie; 

 Zaplecze budowy i place składowe materiałów budowlanych zlokalizować w pasie drogi;  

 Ograniczyć deniwelację terenu; 

 Po zakończeniu każdego kolejnego odcinka budowanej drogi należy zrekultywować tereny 

zniszczone w trakcie prac budowlanych oraz wywiezienia wszystkich czasowych elementów 

budowy (szczególnie odpadów). 

Cieki wodne i tereny podmokłe 
Na etapie budowy: 

 Unikać lokalizowania placów budowy w sąsiedztwie cieków i rowów melioracyjnych; 

 Nie tworzyć zagłębień terenu, w których może stagnować woda – wiosną potencjalne miejsce dla 

rozrodu płazów; 

8.4.2 Względem łąk i pól uprawnych 

Na etapie budowlanego: 

 Zachować drożność lokalnych szlaków migracji np. rowy melioracyjne, dla wszystkich grup 

zwierząt przynajmniej w stanie istniejącym. 
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9 OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W ODNIESIENIU DO STANU POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

9.1 Ocena przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan 

powietrza atmosferycznego 

Emisję substancji analizowano dla następujących zanieczyszczeń: 

 pył zawieszony (PM10 i PM2,5), 

 dwutlenek siarki (SO2), 

 tlenki azotu jako NO2, 

 tlenek węgla (CO), 

 benzen (C6H6), 

 ołów, 

 węglowodory aromatyczne, 

 węglowodory alifatyczne. 

Pył zawieszony 

Pyły powstają głównie w wyniku ścierania się klocków i tarcz hamulcowych, opon i nawierzchni jezdni. 

Przeprowadzone badania składu chemicznego pyłu PM2,5 i PM10 wykazały małe jego zróżnicowanie. 

Pył o średnicy ziaren do 2,5 µm stanowi około 70% pyłu PM10 (do 10 µm). Wyniki badań świadczą 

o zdecydowanie antropogenicznym pochodzeniu PM. Na poziom stężeń pyłu duży wpływ mają warunki 

meteorologiczne. 

Dwutlenek siarki 

Dwutlenek siarki (SO2) jest bezbarwnym, silnie toksycznym gazem o duszącym zapachu. Wolno 

rozprzestrzenia się w atmosferze ze względu na duży ciężar właściwy (2,93 kg/m
3
, gęstość względna 

2,26). Powstaje m. in. w wyniku spalania zanieczyszczonych siarką paliw w silnikach spalinowych. 

Dwutlenek siarki utrzymuje się w powietrzu przez 2-4 dni i w tym czasie może przemieścić się na 

znaczne odległości. Dopuszczalna zawartość siarki w paliwach wynosi 10 mg/kg. 

Tlenki azotu 

Wśród związków azotu (NOx) w szczególności groźne są bezbarwny i bezwonny tlenek azotu (NO) oraz 

dwutlenek azotu (NO2) o brunatnej barwie i duszącej woni. Mogą się one kolejno utleniać do 

pięciotlenku azotu, który w obecności pary wodnej tworzy kwas azotowy (HNO3), jeden ze składników 

kwaśnych deszczów. Tlenki azotu stanowią zarówno zanieczyszczenia pierwotne, jak i czynnik 

powodujący powstawanie zanieczyszczeń wtórnych, m.in. ozonu troposferycznego (O3) azotanu 

nadtlenku acetylu (PAN), kwasu azotowego (HNO3), które uważa się za bardziej szkodliwe niż 

zanieczyszczenia pierwotne. Emitowany jest głównie NO utleniający się do NO2, który podlega 

obowiązującym normom ze względu na toksyczność. Na wielkość stężenia tlenków azotu w powietrzu 

atmosferycznym wpływa wielkość emisji oraz warunki meteorologiczne. 

Tlenek węgla 

Znany jako czad, posiada wzór chemiczny CO. Powstaje w wyniku niezupełnego spalania związków 

węgla. Jest to gaz bezbarwny, bezwonny. Ze względu na mały ciężar właściwy (1,25 kG/m
3
, gęstość 
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względna 0,970) łatwo rozprzestrzenia się w powietrzu atmosferycznym. Stosowanie nowoczesnych 

rozwiązań konstrukcyjnych silników i katalizatorów spalin znacząco zmniejsza emisję tlenków węgla. Do 

roku 2030 przewidywany jest około trzykrotny spadek wartości wskaźnika emisji CO dla samochodów 

osobowych w stosunku do stanu obecnego. 

Benzen 

Benzen, o wzorze chemicznym C6H6 należy do węglowodorów aromatycznych jednopierścieniowych, 

wykazuje silne działanie toksyczne. Jest to ciecz bezbarwna, lotna, wonna, palna. Pary benzenu są 

cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi. Istotnym źródłem emisji benzenu i jego 

alkilopochodnych jest motoryzacja, najczęściej emitowany jest przez silniki o zapłonie samoczynnym 

(Diesla), benzen stanowi wysokoenergetyczny składnik benzyny silnikowej. Zarówno benzen, jak 

i toluen wykazują największy udział masowy w spalinach. 

Ołów 

Ołów jest substancją toksyczną, podobnie jego sole i tlenki. Zaabsorbowane związki ołowiu przenikają 

do krwiobiegu, gdzie ołów wbudowuje się do czerwonych krwinek Skutkami toksyczności są: zaburzenia 

tworzenia krwi, nadciśnienie tętnicze, neuropatia, a także uszkodzenia mózgu. Ołów może być 

wchłaniany przez skórę. 

Ołów pojawia się w spalinach ponieważ występuje również w paliwie – w benzynach. Obecnie, gdy 

stosowane są benzyny wyłącznie bezołowiowe, maksymalna zawartość ołowiu jest niewielka i wynosi 5 

mg/l, podczas gdy w czasach gdy stosowano benzyny z dodatkiem czteroetylku ołowiu (etyliny), 

zawartość ołowiu wynosiła maksymalnie 1,5 g/l. 

Węglowodory aromatyczne i alifatyczne 

Są to związku węgla, wodoru, będące podstawowym składnikiem ropy naftowej, występujące w 

paliwach i powstające jako efekt ich spalania i parowania. Do węglowodorów zalicza się: benzen, 

toluen, naftalen, antracen, fenantren, piren. Oddziaływanie węglowodorów na środowisko jest 

szkodliwe, wiele z nich ma właściwości rakotwórcze. 

9.1.1 Faza budowy 

Emisje zanieczyszczeń do powietrza na etapie budowy, związane będą głównie z pracą ciężkiego 

sprzętu budowlanego (spycharki, ładowarki, transport ciężarowy itp.) Maszyny tego rodzaju są 

napędzane olejem napędowym. Zakłada się, że podczas realizacji inwestycji będą wykorzystywane 

następujące maszyny i urządzenia: 

 pojazdy ciężarowe z naczepami (przyczepami) dowożące materiały budowlane: kruszywa, 

krawężniki, obrzeża, kostki betonowe, ścieki, asfaltobeton itd., 

 frezarki do nawierzchni, 

 koparki, 

 spychacze, 

 walce gładkie i okołkowane do zagęszczania podłoża i asfaltobetonu, 

 zagęszczarki ręczne. 

Do oszacowania emisji substancji do powietrza w wyniku pracy ww. maszyn wykorzystano wskaźniki 

emisji zamieszczone w poniższej tabeli: 
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Tabela 18 Wskaźniki emisji substancji ze spalania oleju napędowego 

Substancja Wskaźnik emisji [g/kg paliwa] 

Tlenek węgla 10,81 

Tlenki azotu 41,56 

NMVOC* 3,59 

Metan 0,41 

Pył zawieszony PM10** 1,65 

Dwutlenek węgla 3,14 
*) Niemetanowe, lotne związki organiczne 
**) Zawiera PM2,5 

 

Wskaźniki zaczerpnięto z bazy Corinair, inwentaryzującej dane o emisji substancji do powietrza 

(Emission Inventory Guidebook – Road Transport, wrzesień 2007 r.). 

Ze względu na brak innych wiarygodnych danych dotyczących maszyn budowlanych posłużono się 

wskaźnikami najniekorzystniejszymi. Na obecnym etapie przedsięwzięcia, na podstawie dostępnych 

danych średnie zużycie paliwa przez maszyny budowlane można oszacować na ok. 40 dm
3
/h. 

Wielkości emisji substancji oszacowane na postawie przytoczonych wyżej danych przedstawia się 

w poniższej tabeli, jako uśrednioną wartość emisji maksymalnej dla jednej maszyny. 

Na obecnym etapie inwestycji nie są dostępne szczegółowe dane techniczne maszyn, które będą 

zastosowane. Zestawy stosowanych przez wykonawców urządzeń są najczęściej powtarzalne, jednak 

nie można obecnie stwierdzić jednoznacznie, jaki będzie czas pracy maszyn, ich ilość, zużycie paliwa 

czy też poziom emisji substancji. Zależy to od wyboru wykonawcy prac i sprzętu, jaki będzie on 

posiadać. 

Tabela 19 Wielkości emisji substancji w fazie realizacji dla jednej maszyny 

Substancja kg/h 

Tlenek węgla 0,3459 

Tlenki azotu 1,3299 

NMVOC* 0,1149 

Metan 0,0131 

Pył zawieszony PM10** 0,0528 

Dwutlenek węgla 0,1005 
*) Niemetanowe, lotne związki organiczne 
**) Zawiera PM2,5 

 

Oprócz emisji substancji wymienionych w tabeli, w miejscu prowadzenia robót wystąpi także emisja 

pyłu, związana z wykonywaniem prac ziemnych, poruszaniem się pojazdów po nieutwardzonych 

drogach gruntowych, jak również z transportem materiałów sypkich. Emisja substancji występująca 

w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzana do środowiska w sposób niezorganizowany, 

a czas jej wprowadzania będzie ograniczony do czasu prowadzenia prac budowlanych. 

Oddziaływanie występujące na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny, 

ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego bezpośredniego otoczenia. Dbałość o dobry stan 

techniczny parku maszynowego, racjonalne jego wykorzystywanie oraz wysoka kultura wykonywania 

prac zapewnią utrzymanie emisji na możliwie niskim poziomie. 

Przedstawienie danych o wielkości emisji substancji o większej szczegółowości nie jest na obecnym 

etapie przedsięwzięcia możliwe, ze względu na brak wystarczających danych, dotyczących ilości 
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zastosowanych maszyn, ich rodzaju i czasu pracy. Określanie emisji na podstawie danych 

szacowanych, na przykład w oparciu o inne przedsięwzięcia podobnego rodzaju byłoby obarczone zbyt 

dużym błędem, co podważa celowość wykonywania takich szacunków. 

Prowadzenie inwestycji będzie niewątpliwe stanowić uciążliwość dla okolicznych mieszkańców. Oprócz 

niedogodności związanych ze zmianami organizacji ruchu i utrudnieniami w ruchu pojawią się także 

oddziaływania na powietrze. 

Pył oraz substancje pochodzące ze spalania paliw przez maszyny mogą obniżyć komfort zamieszkania 

w pobliżu przebudowywanej drogi. Wszystkie te niedogodności będą jednak przejściowe – czas 

oddziaływania będzie ograniczony do czasu prowadzenia prac, zaś oddziaływanie będzie się skupiać 

przy miejscu prowadzenia prac – nie będzie występować jednocześnie na całym odcinku drogi. 

Prowadzenie inwestycji może spowodować lokalne i tymczasowe pogorszenie się stanu powietrza, 

jednak nie ma ryzyka zagrożenia zdrowia ludzi. 

Emisje substancji do powietrza w fazie realizacji są nieuniknione i występują przy każdym 

przedsięwzięciu budowlanym, nie zależnie czy jest to droga czy też budowa domu mieszkalnego. 

W przypadku drogi przejściowe uciążliwości są rekompensowane po oddaniu przedsięwzięcia do 

użytku, w postaci usprawnienia ruchu pojazdów. 

9.1.2 Faza eksploatacji 

9.1.2.1 Źródła emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza 

W czasie eksploatacji drogi podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza będą substancje 

powstające w wyniku ruchu pojazdów – zanieczyszczenia komunikacyjne, które wymieniono w rozdziale 

9.1. Tło zanieczyszczeń stanowią zanieczyszczenia pochodzące od pojazdów poruszających się po 

istniejącej sieci komunikacyjnej, zanieczyszczenia emitowane z instalacji energetycznych 

i technologicznych. Podstawowym celem analizowanego przedsięwzięcia jest poprawa warunków ruchu 

na istniejącej drodze, co oznacza, że do sieci drogowej Tarnowa nie zostaną wprowadzone nowe potoki 

pojazdów, więc poziom tła zanieczyszczeń nie wzrośnie – należy się raczej spodziewać jego 

zmniejszenia, jako efektu polepszenia warunków ruchu na przedmiotowej drodze. 

9.1.2.2 Dane przyjęte do obliczeń. Metodyka obliczeń 

Podstawowym parametrem wymaganym do obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu jest 

natężenie ruchu pojazdów występujące w czasie doby, z uwzględnieniem podziału na kategorie 

pojazdów. Szczegółowe dane dotyczące natężenia ruchu pojazdów na analizowanym odcinku drogi są 

zawarte w rozdziale 2.4. 

Prędkość ruchu pojazdów została określona na podstawie danych projektowych. 

Obliczenia emisji substancji z drogi wykonano stosując program komputerowy Operat FB z modułem 

„Samochody” przygotowany przez Firmę: Proeko Ryszard Samoć z Kalisza. Program wykonuje 

obliczenia emisji i rozprzestrzeniania substancji w oparciu o metodykę EMEP/Corinair  Group 7: Road 

transport, opublikowana w 2007 r. 

Emisje pochodzące z ruchu drogowego dzieli się na trzy grupy: 

 Emisja gorąca - pochodzi od pojazdów będących w ruchu, silnik jest rozgrzany. 
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 Emisja zimna - pojawia się przy rozruchu silnika, kiedy silnik jest jeszcze zimny. 

 Emisja parowania - pojawia się w trakcie eksploatacji pojazdów, w procesie parowania z układu 

paliwowego. 

Dwie pierwsze emisje mają miejsce w procesie spalania paliwa. 

Wszystkie wymienione emisje zależą od klasy pojazdów, pojemności silników oraz od rodzaju paliwa. 

Klasyfikacja pojazdów  jest zgodna z następującym podziałem przyjętym przez UN - ECE (United 

Nations Economic Commission for Europe): 

 samochody osobowe 

 samochody dostawcze (lekkie samochody ciężarowe o masie do 3,5 t) 

 samochody ciężarowe 

 autobusy miejskie i autokary 

 motocykle i motorowery 

Dodatkowo pojazdy podzielono ze względu na wiek, pojemność i technologię wykonania silnika. 

Technologia silników jest związana z latami produkcji pojazdów i europejskimi normami emisyjnymi 

EURO. Wprowadzone kategorie pojazdów uwzględniają: ciężar pojazdu, rodzaj paliwa, rodzaj silnika, 

pojemność silnika (dla benzyn oraz dla oleju napędowego). 

Całkowita emisja  jest obliczana jako suma ww. rodzajów emisji: 

ETOTAL = EHOT + ECOLD + EEVAP 

ETOTAL - emisja całkowita wszystkich substancji  

EHOT - emisja podczas normalnej pracy silnika (emisja gorąca) 

ECOLD - emisja podczas rozruchu silnika (emisja zimna) 

EEVAP - emisja parowania paliwa - odnosi się tylko do niemetanowych lotnych substancji organicznych 

NMVOC z pojazdów zasilanych benzyną. 

W metodyce wyróżniono trzy rodzaje dróg, na których ruch może odbywać się w sposób typowy : 

 drogi miejskie, 

 drogi zamiejskie, 

 autostrady i drogi ekspresowe. 

W modelu przyjęto, że emisje gorące zależą przede wszystkim od średniej długości podróży pojazdów 

w roku, od średniej prędkości pojazdów, od procentowego rozkładu podróży dla poszczególnych 

rodzajów dróg oraz od danych technicznych pojazdów (takich jak: wiek, rodzaj silnika i masa 

dopuszczalna pojazdów). 

Emisje zimne dotyczą wszystkich kategorii pojazdów oraz rodzajów paliwa, ale nie uwzględniają wieku 

pojazdów. Emisje zimne zależą przede wszystkim od temperatury otoczenia: im niższa temperatura, 

tym większa jest emisja spalin. w obliczeniach emisji zimnych założono, że stanowią one nadwyżkę nad 

emisjami, które pojawiają się w przypadku emisji gorącej.  

Emisję zimną oblicza się tylko w przypadku dróg miejskich. 

Emisję parowania lotnych substancji organicznych można podzielić na: 

 emisję dzienną, 

 emisję podczas parowania z wyłączonego, gorącego silnika, 

 straty w trakcie jazdy. 
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Emisje dzienne wynikają ze wzrostu  temperatury otoczenia w okresie dnia i są szczególnie nadmierne 

w okresie letnim. w wyniku zmiany temperatury wzrasta ciśnienie w zbiorniku i dzięki urządzeniu 

odpowietrzającemu, pary emisji VOC wydostają się na zewnątrz pojazdu, do atmosfery. 

Gdy rozgrzany silnik jest wyłączony, ciepło z niego i z systemu wydechowego podwyższa temperaturę 

paliwa co powoduje parowanie, zwłaszcza w gaźniku. w trakcie jazdy główne straty paliwa występują 

podczas wysokich temperatur otoczenia. Wszystkie trzy typy emisji parowania są silnie uzależnione od 

rodzaju paliwa, bezwzględnej temperatury zewnętrznej i jej zmian oraz od charakterystyki pojazdu. 

W przypadku pojazdów ciężarowych i autobusów program stosuje różne wzory na emisję w zależności 

od stopnia pochylenia drogi i stopnia załadowania samochodów. 

Obliczenia rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wykonywane są przez program Operat FB 

zgodnie z metodyką zawartą w załączniku nr 3 Referencyjne metodyki modelowania poziomów 

substancji w powietrzu do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie  

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

W celu określenia oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie powietrza wykonano obliczenia emisji 

i rozprzestrzeniania się następujących substancji: 

 pył PM2,5 

 pył PM10, 

 dwutlenek siarki, 

 tlenki azotu jako NO2, 

 tlenek węgla, 

 amoniak, 

 benzen, 

 ołów, 

 węglowodory aromatyczne, 

 węglowodory alifatyczne. 

W poniższej tabeli przedstawiono dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. w poziomów niektórych substancji 

w powietrzu. 



 

Raport o oddziaływaniu przedsięwziecia 
na środowisko 

„Rozbudowa ulic Spokojnej, Elektrycznej, Wyszynskiego i Czystej” 

68 

Tabela 20 Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju zróżnicowane ze 
względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin na terenie kraju, z wyłączeniem 
uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej 

Lp. 
Nazwa substancji 

(numer CAS)
a)

 
Okres uśredniania 
wyników pomiarów 

Poziom 
dopuszczalny 

substancji 
w powietrzu 

[µg/m
3
] 

Dopuszczalna 
częstość 

przekraczania 
poziomu 

dopuszczalnego w 
roku kalendarzowym

)
 

1 Benzen (71-43-2) rok kalendarzowy 5
c)
 - 

2 Dwutlenek azotu 

(10102-44-0) 

jedna godzina 200
c)
 18 razy 

rok kalendarzowy 40
c)
 - 

3 Tlenki azotu
d)

 

(10102-44-0, 10102-43-9) 
rok kalendarzowy 30

e)
 - 

4 Dwutlenek siarki 

(7446-09-5) 

jedna godzina 350
c)
 24 razy 

24 godziny 125
c)
 3 razy 

rok kalendarzowy 
i pora zimowa (okres 

od 01 X do 31 III) 
20

e)
 - 

5 Ołów
f)
 (7439-92-1) rok kalendarzowy 0,5

c)
 - 

6 Pył zawieszony PM2,5
g)

 
rok kalendarzowy 

25
c), j)

 - 

20
c), k)

 - 

7 Pył zawieszony PM10
h)

 24 godziny 50
c)
 35 razy 

rok kalendarzowy 40
c)
 - 

8 Tlenek węgla (630-08-0) osiem godzin 
i)
 10.000

c),h)
 - 

Objaśnienia: 

a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number. 
b) W przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska, częstość przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji. 
c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi. 
d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu. 
e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin. 
f) Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10. 
g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub 

metodami uznanymi za równorzędne. 
h) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub 

metodami uznanymi za równorzędne. 
i) Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich 

jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; 
pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 17 00 dnia poprzedniego do godziny 1 00 danego 
dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 16 00 do 24 00 tego dnia czasu 
środkowoeuropejskiego CET. 

j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I). 
k) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II). 

9.1.2.3 Tło zanieczyszczeń 

Obecny stan sanitarny powietrza w rejonie lokalizacji projektowanej drogi ustalono na podstawie 

informacji zamieszczonych w piśmie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, 

Delegatura w Tarnowie z 11 sierpnia 2015 r. o znaku TM.7016.60.2015.MO. 

Dla Tarnowa określono następujące średnioroczne wartości stężeń zanieczyszczeń: 
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Tabela 21 Stan zanieczyszczenia powietrza w Tarnowie 

Substancja Jednostka 
Stężenia 

średnioroczne, 
(Sa) 

Dopuszczalne 
stężenia 

średnioroczne, 
(Da) 

Sa/Da [%] 

Pył PM10 µg/m
3
 31,0 40 77,5 

Pył PM2,5 µg/m
3
 25,0 

25
j)
 100,0 

20
k)
 125,0 

Dwutlenek azotu µg/m
3
 22,0 40 55,0 

Benzen µg/m
3
 1,7 5 34,0 

Dwutlenek siarki µg/m
3
 7,0 20 35,0 

Ołów w PM10 µg/m
3
 0,01 0,5 2,0 

Benzo/a/piren w PM10 µg/m
3
 0,0035 0,001 350,0 

1) – Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I) 
2) – Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II) 

 

Stan zanieczyszczenia powietrza w Tarnowie wykazuje przekroczenie poziomu docelowego i wartości 

odniesienia w przypadku benzo/a/pirenu. Średnioroczne stężenie tej substancji w powietrzu zgodnie 

z danymi WIOŚ wynosi 350% wartości normatywnej. Zgodnie ze stosowaną metodyką obliczeniową 

benzo/a/piren nie jest zaliczany do zanieczyszczeń emitowanych w wyniku spalania paliw w silnikach 

samochodowych i nie uwzględnia się go w analizie. 

Dla pyłu PM2,5 obowiązują dwa stężenia dopuszczalne – 25 µg/m
3
 do 2020 r. i 20 µg/m

3
 od 2020 r. 

Obecny poziom tła PM2,5 jest równy poziomowi dopuszczalnemu, jednak jeżeli warunki takie nadal się 

utrzymają od 2020 r. dopuszczalny poziom będzie przekroczony przez tło substancji. Obecnie trudno 

prognozować jaka sytuacja wystąpi w 2020 r., ponieważ zależy to od funkcjonowania nie tylko 

komunikacyjnych źródeł emisji, lecz również energetycznych i technologicznych, które przez 

nadchodzące lata mogą przechodzić różne przemiany. Biorąc pod uwagę obecne naciski na redukcję 

emisji substancji i próby wdrażania różnych programów zmniejszających emisję ze źródeł 

energetycznych można się spodziewać, że stężenie PM2,5 będzie się zmniejszać. Poprawa warunków 

ruchu na drogach (także poprzez niniejszą inwestycję) również ma na celu obniżenie emisji substancji 

do powietrza. 

Stężenia pozostałych substancji wykazanych w powyższej tabeli nie przekraczają poziomów 

dopuszczalnych. 

9.1.2.4 Wyniki obliczeń stanu zanieczyszczeń powietrza 

Obliczenia, których wynikiem są informacje o poziomach stężeń substancji w środowisku zostały 

przeprowadzone za pomocą oprogramowania Operat FB. 

Obliczenia wykazały, że maksymalne stężenia wszystkich substancji za wyjątkiem dwutlenku azotu są 

niższe od 10% stężenia dopuszczalnego tych substancji. W przypadku dwutlenku azotu najwyższe ze 

stężeń maksymalnych osiąga 21,5% dla 2020 r. (wariant realizacyjny), więc przekroczenia także nie 

wystąpią. 

Maksymalne stężenia średnioroczne nie przekraczają wartości dyspozycyjnych (poziom dopuszczalny 

po odjęciu tła substancji), za wyjątkiem pyłu PM2,5. Przekroczenie w tym przypadku wynika z tego, że 
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dla roku 2020 poziom tła pyłu PM2,5 jest wyższy od jego poziomu dopuszczalnego. Oznacza to, że 

wartość dyspozycyjna będzie ujemna, czyli każda emisja będzie powodować przekroczenie. 

Analizowana droga jest jednak obiektem istniejącym, więc została uwzględniona w poziomie tła 

przekazanym przez WIOŚ. Rozbudowa drogi i jej modernizacja spowoduje zmniejszenie emisji 

substancji z drogi, przez co udział drogi w kształtowania poziomu tła także się zmniejszy. 

Przedsięwzięcie będzie więc jednym z działań na rzecz poprawy stanu powietrza. 

Przeprowadzenie obliczeń stężeń PM2,5 bez uwzględniania stanu sanitarnego powietrza nie 

wykazałoby przekroczeń, ponieważ maksymalne stężenie tego zanieczyszczenia wynosi: 

 dla 2020 r. – 0,6341 µg/m
3
, co stanowi 3,2% poziomu dopuszczalnego. 

Maksymalne wartości stężeń zanieczyszczeń w sieci receptorów przedstawiono w poniższej tabeli. 

Szczegółowe wydruki z analizy rozprzestrzenia substancji wraz z częścią graficzną są dołączone do 

niniejszego opracowania. 

Tabela 22 Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów – wariant realizacyjny – 
2020 r. 

Nazwa 
zanieczyszczenia 

Najwyższe stężenie 
maksymalne, µg/m

3 
Maksymalna częstość 

przekroczeń D1, % 
Maksymalne stężenie 
średnioroczne, µg/m

3 

Obliczone Dopuszczalne Obliczona Dopuszczalna Obliczone Da - R 

pył zawieszony PM10 6,3 280 0,00 <  0,2 0,945 < 9 

dwutlenek siarki 0,7 350 0,00 <  0,274 0,103 < 13 

tlenki azotu jako NO2 42,9 200 0,00 <  0,2 6,370 < 18 

tlenek węgla 45,3 30000 0,00 <  0,2 7,312 - 

amoniak 1,7 400 0,00 <  0,2 0,269 < 45 

benzen 0,52 30 0,00 <  0,2 0,0673 < 3,3 

ołów 0,02 5 0,00 <  0,2 0,0025 < 0,49 

węglowodory 
aromatyczne 

9,0 1000 0,00 <  0,2 1,131 < 38,7 

węglowodory alifatyczne 42,0 3000 0,00 <  0,2 5,181 < 900 

pył zawieszony PM2,5 4,216 brak -  0,6341 > 0 

 

9.2 Działania minimalizujące uciążliwości w zakresie zanieczyszczeń powietrza 

Emisja substancji do powietrza będzie występować w czasie realizacji przedsięwzięcia oraz 

eksploatacji. W czasie realizacji będzie to emisja substancji powstających w czas ie spalania paliw oraz 

pylenie w wyniku ruchu pojazdów i pracy maszyn na terenie budowy. Analiza rozprzestrzeniania 

substancji wykazała, że nie będzie konieczności stosowania działań minimalizujących oddziaływanie 

drogi w czasie jej eksploatacji, natomiast w czasie realizacji wystarczające będą standardowe 

zabezpieczenia stosowane powszechnie na placach budów w stosunku do sposobu organizacji prac 

oraz i stosowanego sprzętu. 
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10 OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W ODNIESIENIU DO STANU AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA 

Oddziaływanie i skutki środowiskowe w przypadku każdej inwestycji drogowej wykazują zróżnicowanie 

w fazie realizacji i w fazie eksploatacji. Zróżnicowania te są zależne przede wszystkim od zakresu prac 

budowlanych i wrażliwości środowiska. Wpływ planowanej do realizacji inwestycji w zakresie 

oddziaływania akustycznego na otoczenie człowieka jest uzależnione od: poziomu hałasu, 

częstotliwości, ciągłości lub nieciągłości zjawiska, długotrwałości, indywidualnej oceny czynnika przez 

daną jednostkę (człowieka). Hałas stanowi czynnik o wyjątkowej uciążliwości, oddziałujący negatywnie 

na psychikę i zdrowie człowieka a także utrudniający wypoczynek i zmniejszający wydajność pracy. 

Oddziaływanie akustyczne obiektów – potencjalnych źródeł hałasu, rozpatruje się w odniesieniu do 

normatywów, określonych dla terenów uznanych za chronione przed hałasem. Ochroną przed hałasem 

są objęte praktycznie wszystkie tereny, których funkcja wiąże się z przebywaniem ludzi. Dotyczy to 

funkcji mieszkalnych, oświatowych (szkoły, przedszkola, żłobki), opieki zdrowotnej (szpitale, sanatoria), 

domów opieki, jak również rekreacyjnych. Szczegółowo, rodzaje terenów chronionych oraz 

obowiązujące na nich dopuszczalne poziomy hałasu określa ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

r. 2008 nr 25 poz. 150; z późn. zm.) w art. 113, ust. 2, pkt. 1 oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity w Dz.U. z 2014 r. poz. 112). 

Zgodnie z przywołanymi przepisami, do chronionych przed hałasem należą tereny przeznaczone: 

 pod zabudowę mieszkaniową, 

 pod szpitale i domy opieki społecznej, 

 pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

 na cele uzdrowiskowe. 

 na cele rekreacyjno-sportowe, 

 na cele mieszkaniowo-usługowe. 

O ochronie terenów przed hałasem decydują ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego, 

a w razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ocena dokonana przez właściwy 

urząd na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania terenu. Sposób kwalifikowania 

terenów jest przedmiotem Tytułu II Ochrona zasobów środowiska, działu V ustawy Prawo ochrony 

środowiska – ochrona przed hałasem. 

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego otoczenie tylko w zachodniej części są objęte 

planami zagospodarowania przestrzennego. Są to następujące plany: 

 MPZP „Czysta I” – Uchwała nr LI/992/2002 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 maja 2002r. (ul. 

Wyszyńskiego od. ul. Hodowlanej do ul. Czystej), 

 Zmiana MPZP „Czysta II” terenu położonego w rejonie ulic: Mościckiego i Czystej – Uchwała 

nr III/30/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 grudnia 2006r. (ul. Czysta), 

 Zmiana MPZP miasta Tarnowa „Czysta II” w rejonie ulic Mościckiego i Czystej – Uchwała 

nr XXXIX/551/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2013r. (ul. Czysta), 

 MPZP w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych – Uchwała 

nr LII/660/ 2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010r. (ul. Wyszyńskiego), 
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 MPZP w obszarze miasta Tarnowa w rejonie torów kolejowych relacji Tarnów – Szczucin oraz 

ulic Mościckiego, Rolniczej i Jastruna – Uchwała nr LIII/686/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 26 czerwca 2014r. (ul. Wyszyńskiego i Elektryczna). 

W planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczono następujące tereny, które wymagają 

ochrony przed hałasem: 

 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 UO – tereny usług oświaty – tereny związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 

i młodzieży, 

 UZ – tereny usług zdrowia – tereny szpitali w miastach, 

 UP – tereny usług publicznych (oświata) – tereny związane ze stałym lub czasowym pobytem 

dzieci i młodzieży, 

dopuszczalne poziomy hałasu dla ww. rodzajów terenów wynoszą: 

 pora dnia – 61 dB, 

 pora nocy –56 dB, 

MNU – tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

MZ – tereny mieszkalnictwa zbiorowego – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego 

MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 

MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej z usługami – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego 

U – tereny usługowe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej – tereny mieszkaniowo-usługowe, 

dopuszczalne poziomy hałasu dla ww. rodzajów terenów wynoszą: 

 pora dnia – 65 dB, 

 pora nocy –56 dB. 

W przypadku terenów, dla których nie ma obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, 

zwrócono się z zapytaniem do Urzędu Miejskiego w Tarnowie, o dokonanie oceny faktycznego 

zagospodarowania terenów w obrębie inwestycji. Zgodnie z pismem znak WPP-RPP.6724.12.2015 

z dnia 09.03.2015 r. na terenach nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

zgodnie art. 113 ust. 2 pkt 1. ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi 

zmianami) występują obszary zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej, a także tereny 

rekreacyjno-wypoczynkowe. Dopuszczalne poziomy hałasu dla ww. rodzajów terenów wynoszą: 

 zabudowa wielorodzinna - pora dnia – 65 dB, pora nocy –56 dB; 

 zabudowa jednorodzinna - pora dnia – 61 dB, pora nocy –56 dB; 

 tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - pora dnia – 65 dB, pora nocy –56 dB. 

Lokalizacja terenów chronionych przed hałasem jest przedstawiona na załączniku graficznym. 

10.1 Aktualne warunki akustyczne 

Aktualne warunki akustyczne w Tarnowie są przedstawione na mapie akustycznej. Mapy akustyczne 

prezentują hałas za pomocą wskaźników: 

LDWN – przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku, 
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LN – przedział czasu odniesienia równy porom nocy. 

Są to wskaźniki stosowane do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem. 

W analizach akustycznych wykonywanych w ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się 

wskaźniki: 

LAeqD – przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom, 

LAeqN – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom. 

Są to wskaźniki stosowane do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu 

do jednej doby. 

Wyników prezentowanych przez mapy akustyczne nie można zatem porównywać bezpośrednio 

z wynikami analizy akustycznej wykonanej w niniejszym raporcie. Mapy akustyczne dostarczają jednak 

informacji o warunkach akustycznych na danym obszarze i wskazują tereny, gdzie należy podjąć 

działania chroniące przed hałasem. 

Mapa akustyczna Tarnowa wykazuje przekroczenia po prawej stronie początkowego odcinka 

ul. Spokojnej, po lewej stronie ul. Elektrycznej (na niektórych odcinkach), oraz po prawej stronie ul. 

Wyszyńskiego, bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. Klikowską. Są to przekroczenia, których wartość 

dla wskaźnika LDWN wynosi maksymalnie 10 dB (bezpośrednio przy drodze), a dla wskaźnika LN – 5 dB, 

także w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. 

W niniejszym opracowaniu przeanalizowano lokalizację terenów chronionych przed hałasem na 

podstawie danych z Urzędu Miasta w Tarnowie i oceniono wpływ przedsięwzięcia na te tereny w razie 

potrzeby zaproponowano działania chroniące przed hałasem. 

10.2 Faza budowy 

Na etapie realizacji należy spodziewać się zwiększonej emisji hałasu z uwagi na: 

 pracę ciężkiego sprzętu wykonującego prace budowlane, rozbiórkowe oraz dowóz materiałów 

budowlanych, 

 zmianę ciągłości ruchu na istniejących odcinkach dróg lokalnych, spowodowaną wyłączeniem 

określonych fragmentów dróg, nieciągłością ruchu. 

Mimo zwiększonej emisji hałasu na etapie wykonywania prac budowlanych podczas pracy ciężkiego 

sprzętu wykonującego prace budowlane i przy dowozie materiałów budowlanych, oddziaływania te 

będą okresowe, odwracalne i nie będą powodować zagrożenia dla klimatu akustycznego terenów 

chronionych. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia głównym źródłem oddziaływania będzie hałas pochodzący z pracy 

poszczególnych maszyn budowlanych. Rodzaj użytych maszyn zależny jest od rodzaju prac 

koniecznych do realizacji poszczególnych kategorii robót. Czas, w którym otoczenie objęte będzie 

maksymalnym zasięgiem oddziaływania, będzie uzależniony od ilości wykorzystywanego sprzętu 

i zasobów kadrowych. Miejsce największego oddziaływania będzie zmienne – będzie przesuwać się 

wraz z frontem robót. 

Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy budowie powinny charakteryzować się korzystnym i 

własnościami akustycznymi, jak również być w pełni sprawne technicznie. Emisja hałasu powodowana 

przez maszyny budowlane nie powinna przekraczać warunków określonych w rozporządzeniu Ministra 
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Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na 

zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, oraz w rozporządzeniach 

zmieniających ww.: 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń 

w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. z 2006 nr 32 poz. 223), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń 

w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. z 2007 nr 105 poz. 718). 

Przykładowe poziomy mocy akustycznej maszyn określone w ww. przepisach przytoczono w poniższej 

tabeli. 

Tabela 23 Wartości dopuszczalne gwarantowanego poziomu mocy akustycznej niektórych urządzeń 

Typ urządzenia 

Zainstalowana 
moc netto P (kW) 
Moc elektryczna 

Pel (kW) Masa 
urządzenia m (kg) 
Szerokość cięcia 

L (cm) 

Dopuszczalny poziom mocy 
akustycznej w dB/1pW 

etap I od maja 
2004 r. 

etap II od 
stycznia 2006 r. 

Maszyny do zagęszczania (walce 
wibracyjne, płyty wibracyjne, ubijaki 
wibracyjne) 

P ≤ 8 108 105 

8 < P ≤ 70 109 106 

P > 70 89 + 11 lg P 86 + 11 lg P 

Spycharki gąsienicowe, ładowarki 
gąsienicowe, koparko-ładowarki 
gąsienicowa 

P ≤ 55 106 103 

P > 55 87 + 11 lg P 84 + 11 lg P 

Spycharki kołowe, ładowarki kołowe, 
koparko-ładowarki kołowe, wywrotki, 
równiarki, ugniatarki wysypiskowe typu 
ładowarkowego, wózki podnośnikowe 
napędzane silnikiem spalinowym z 
przeciwwagą, żurawie samojezdne, 
maszyny do zagęszczania (walce 
niewibracyjne), układarka nawierzchni, 
zmechanizowane hydrauliczne 
przetwornice ciśnienia 

P ≤ 55 104 101 

P > 55 85 + 11 lg P 82 + 11 lg P 

Koparki, dźwigi budowlane do transportu 
towarów (napędzane silnikiem 
spalinowym), wciągarki budowlane, 
redlice motorowe 

P ≤ 15 96 93 

P > 15 83 + 11 lg P 80 + 11 lg P 

Ręczne kruszarki do betonu i młoty 

m ≤ 15 107 105 

15 < m < 30 94 + 11 lg m 92 + 11 lg m 

m ≥ 30 96 + 11 lg m 94 + 11 lg m 

Agregaty prądotwórcze i spawalnicze 

Pe l≤ 2 97 + lg Pel 95 + lg Pel 

2 < Pel ≤ 10 98 + lg Pel 96 + lg Pel 

Pe > 10 97 + 11 lg Pel 95 + 11 lg Pel 

Agregaty sprężarkowe 
P ≤ 15 99 97 

P > 15 97 + 2 lg P 95 + 2 lg P 
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Poziomy hałasu w czasie budowy drogi mogą przyjmować różne wartości. Jest zależne od rodzaju 

wykorzystywanych maszyn, ich jakości i ilości. Ze względu na zmienne położenie podstawowych źródeł 

hałasu stosowanie dodatkowych zabezpieczeń przed emisją hałasu jest na etapie realizacji inwestycji 

znacznie utrudnione. Wykonanie zabezpieczeń mogłoby się okazać nieuzasadnione ekonomicznie oraz 

dezorganizować prace na placu budowy. 

10.3 Faza eksploatacji 

10.3.1 Źródła emisji hałasu 

Eksploatacja rozpatrywanej inwestycji będzie się nierozerwalnie wiązała z emisją hałasu, którego 

źródłem będą poruszające się pojazdy. Źródłem hałasu emitowanego przez poruszające się pojazdy 

jest praca silnika, opływ powietrza wokół obrysu pojazdu, toczenie się kół po nawierzchni jezdni, 

drgania zużytych bądź nieprecyzyjnie złożonych elementów pojazdów. Natężenie hałasu w ruchu 

drogowym jest uzależnione od natężenia ruchu pojazdów, ich prędkości, od udziału pojazdów 

ciężarowych w potoku ruchu, jak również od nachylenia wzniesień, przez które przebiega droga. Wraz 

ze wzrostem tych parametrów rośnie również poziom emitowanego hałasu. 

Z dostępnych danych literaturowych poziomy dźwięku, których źródłem są środki komunikacji drogowej 

wynoszą od 75 do 95 dB. W podziale na pojedyncze źródło dźwięku, wartości te przedstawiają się 

następująco: 

 pojazdy jednośladowe 79 – 87 dB; 

 samochody ciężarowe 83 – 93 dB; 

 autobusy i ciągniki 85 – 92 dB; 

 samochody osobowe 75 – 84 dB; 

 maszyny drogowe i budowlane 75 – 85 dB; 

 wozy oczyszczania miasta 77 – 95 dB. 

Hałas o największym poziomie będzie emitowany z jezdni głównej, oraz z dróg krzyżujących się 

z planowaną inwestycją, które także uwzględniono w analizie . Drogi towarzyszące, czyli drogi 

serwisowe nie przyczynią się w znaczący sposób do kształtowania oddziaływania akustycznego całego 

analizowanego przedsięwzięcia. 

10.3.2 Dane przyjęte do obliczeń 

Na poziom hałasu drogowego ma wpływ szereg czynników związanych z ruchem, drogą i jej 

otoczeniem takich jak: 

 natężenie ruchu; 

 średnia prędkość potoku pojazdów; 

 struktura ruchu (udział pojazdów lekkich i ciężkich); 

 pochylenie drogi; 

 tekstura nawierzchni drogowej (jej rodzaj i stan); 

 warunki atmosferyczne. 

Dane o natężeniu ruchu pojazdów wykorzystane do analizy znajdują się w rozdziale 2.5. 

Ponadto, do obliczeń przyjęto następujące założenia: 
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 prędkość jazdy pojazdów na trasie głównej 70 km/h 

 prędkość jazdy pojazdów na rondach  - 30 km/h pojazdy lekkie, 20 km/h pojazdy ciężki; 

 prędkość do drogach poprzecznych – 50 km /h. 

Dane o ukształtowaniu wysokościowym terenu, uzyskano od zespołów projektowych i w postaci 

cyfrowego modelu terenu (siatki trójkątów) zostały wczytane do programu komputerowego SoundPlan. 

Za pomocą programu komputerowego zostały wykreślone izolinie równoważnego poziomu dźwięku dla 

pory dziennej (od 6:00 – do 22:00) o wartościach 61 dB i 65 dB oraz izolinia równoważnego poziomu 

dźwięku dla pory nocnej o wartości 56 dB (od 22:00 – do 6:00). Wszystkie izolinie, wyznaczono na 

wysokości 4 m nad powierzchnią terenu. Do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu przyjęto siatkę obliczeń 

o skoku 5 m. 

W celu szczegółowego określenia poziomu hałasu na obiektach chronionych przed hałasem do analizy 

akustycznej wprowadzono punkty recepcyjne poziomu hałasu. 

Izolinie równoważnego poziomu dźwięku oraz punkty recepcyjne przedstawiono na mapach 

rozprzestrzeniania hałasu. 

Obliczenia zostały wykonane przy pomocy programu komputerowego SoundPlan 7.1. W poniższej 

tabeli przedstawiono wartości ustawień przyjętych do obliczeń. 

Tabela 24 Wartości ustawień SoundPlan ver.7.1 w obliczeniach mapy siatkowej. 

Obliczenia w siatce 

Ustawienia 

Reflection order - 1 

Max promień poszukiwań [m] 5000 

Max reflection distance Rec [m] 200 

Max reflection distance Src [m] 50 

Dozwolony błąd [dB] 0,001 

Standardy 
Drogi NMPB-Routes-96 

Emisja Guide du Bruit 

Warunki oceny Oddziaływanie Leq 06-22/22-06/ 

Mapa siatkowa 

Obszar siatki [m] 10 

Wysokość ponad terenem [m] 4 

Interpolacja siatki Min/Max [dB] 10 

Interpolacja siatki różnica [dB] 0,15 

Interpolacja rozmiaru pola - 9x9 

Środowisko 

Ciśnienie powietrza [mbar] 1013,25 

Wzg. wilgotność [%] 80 

Temperatura [ºC] 10 

Stały korzystny/jednorodny procentowo [%] 
p(6-22h)=0,0 

p(22-6h)=0,0 

 

10.3.3 Metodyka obliczeń 

Oddziaływanie na klimat akustyczny opracowano w oparciu o obliczenia symulacyjne, wykorzystując 

model terenu istniejącego oraz modelując w oparciu o projektowane niwelety i krawędzie korpusu 

drogowego nasypy w sąsiedztwie projektowanego układu drogowego. Na opracowany model 
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wysokościowy składają się także powierzchnie terenów odbijających (powierzchnie utwardzone) 

i pochłaniających (powierzchnie nieutwardzone) oraz istotnych dla propagacji hałasu elementów 

powierzchniowych i kubaturowych, w szczególności: osie dróg istniejących i projektowanych, 

powierzchnie cieków i zbiorników wodnych, istniejące budynki, zieleń wysoka. Przygotowane do analizy 

poszczególne składowe numerycznego modelu terenu tworzą zwartą płaszczyznę i pokrywają w całości 

przyjęty do analizy obszar. 

Brak krajowej metody służącej do analizy klimatu akustycznego wymagał od realizujących skorzystania 

z francuskiej krajowej metody obliczeń „NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), opisanej 

w „Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 

6” i francuskiej normie „XPS 31-133” – zgodnej z Załącznikiem II do Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002 roku odnosząca się do oceny i zarządzania 

poziomem hałasu w środowisku [Dz.U.EU. L Nr 189, str.12]. Jako dane wejściowe metoda wykorzystuje 

wartości emisji z „Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, 

CETUR 1980”. Emisje te uwzględniają różne stany ruchu zarówno przy jeździe swobodnej, jak i w 

trakcie przyspieszania czy wyhamowania ruchu. [Lebiedowska, 1998] 

Emisja dźwięku obliczana jest na podstawie wzoru: 

   10 50WE L logV  

gdzie:  

V – prędkość pojazdu, 

Użyty w normie XPS 31-133, zgodnie z wyszczególnieniami zawartymi w „Guide du bruit 1980”, poziom 

mocy akustycznej Lw i emisja dźwięku E jest obliczany w zależności od poziomu ciśnienia akustycznego 

Lp i prędkości pojazdu V za pomocą wzoru: 

 25 5W pL L ,  

„Guide du brutt 1980” zawiera nomogramy przedstawiające wartość poziomu dźwięku LAeq 

(jednogodzinny) w [dB] (A) określa osobno emisję dla pojazdów lekkich (emisja dźwięku E lv), jak 

i pojazdów ciężkich (emisja dźwięku Ehv) na godzinę. Dla tych dwóch kategorii pojazdów, E jest funkcją 

prędkości, natężenia ruchu i pochylenia jezdni. [Lebiedowska, 1998] 

Poziom mocy akustycznej LAWi źródła elementarnego obliczany jest na podstawie zależności: 

LAWi = [(EVL + 10logQVL)  (EPL +10logQPL)] + 20 + 10log(lj) + R(j) [dB] 

gdzie :  

 – określa symbol dodawania poziomów dźwięku, 

EVL – poziom dźwięku określony dla pojazdów lekkich (Rysunek 12) 

EPL – poziom dźwięku określony dla pojazdów ciężkich (Rysunek 12), 

QVL – godzinowy przepływ pojazdów lekkich dla danego przedziału czasu, 

QPL – godzinowy przepływ pojazdów ciężkich dla danego przedziału czasu, 

lj – długość odcinka źródła liniowego, reprezentującą pojedyncze źródło punktowe, 

R(j) – widmo hałasu drogowego A określone w oparciu o normę europejską EN 1793 - 3:1997.  

Na potrzeby wykonywanej analizy akustycznej skorzystano z pakietu obliczeniowego SoundPlan 7.1 

amerykańskiej firmy SoundPLAN LLC. Oprogramowane to poza standardowym modelem 
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obliczeniowym posiada moduł przystosowany do obliczeń i prezentacji rozkładu pola akustycznego 

w postaci map hałasu, spełniając wymagania w/w dyrektywy. 

 

 

Rysunek 12 Nomogram do określania poziomu wejściowego hałasu wg NMPB  [Lebiedowska, 1998] 

Wykorzystana do obliczeń aktualna wersja oprogramowania realizuje obliczenia zgodnie z metodą 

zalecaną przez ISO 9613-2 oraz NMPB Routes – 96 – metodą francuską, uwzględniającą wpływ 

warunków meteorologicznych na propagację hałasu. Algorytm poszukiwania tras propagacji fali 

akustycznej pomiędzy źródłem a odbiorcą oparty jest na założeniu liniowego źródła hałasu. 

10.3.4 Wyniki obliczeń akustycznych 

W celu dokonania oceny oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia w otoczeniu projektowanej drogi, 

w okresie rozpoczęcia jej eksploatacji wykonano obliczenia rozprzestrzeniania hałasu. Wyniki 

zaprezentowano jako rozkład pola akustycznego w postaci map hałasu, spełniając wymagania 

Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002. 

Jako tereny chronione przed hałasem w pierwszej kolejności uwzględniono te obszary, które podlegają 

ochronie zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i są zagospodarowane 

zgodnie z tymi planami. W przypadku terenów, które nie posiadają planów zagospodarowania 

przestrzennego o ocenę, czy należą one do rodzajów terenów chronionych przed hałasem zwrócono 

się do właściwych organów (tu: Urzędu Miasta Tarnowa). Urząd Miasta Tarnowa dokonał tej oceny na 

podstawie faktycznego zagospodarowania terenów, zgodnie z art. 115 ustawy Prawo ochrony 

środowiska. 

Przyjęto zasadę, że środki ochrony przed hałasem będą podejmowane obligatoryjnie tylko na terenach 

podlegających ochronie przed hałasem według wskazań miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, których zagospodarowanie i wykorzystanie jest zgodne z tymi planami. Jest to 

uzasadnione tym, że dla terenów bez planów miejscowych właściwe ograny oceniają ich faktyczne 

zagospodarowanie jako stan aktualny. Stan ten może się zmienić chociażby przez uzyskanie innych 

warunków zabudowy terenu lub wprowadzenie nowego planu miejscowego. W takiej sytuacji wykonane 
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środki ochronne mogłyby okazać się zbędne lub stanowić przeszkodę w nowym zagospodarowaniu 

terenu. 

Wyniki analizy akustycznej przedstawiono również za pomocą punktów recepcyjnych umieszczonych 

na reprezentatywnych jako odbiorniki budynkach mieszkalnych. Poziomy hałasu obliczone w punktach 

stanowią uszczegółowienie map hałasu. 

W otoczeniu drogi znajdują się budynki o funkcji mieszkalnej, które nie są położone na terenach 

zakwalifikowanych do ochrony przed hałasem. W takim przypadku, zgodnie z art. 114 ustawy Prawo 

ochrony środowiska ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych 

zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach. Poziomy hałasu w tych punktach 

przestawia się tylko w celach informacyjnych. 

Tabela 25 Poziomy hałasu w punktach recepcyjnych – nawierzchni o obniżonej hałaśliwości na całym 
odcinku trasy głównej - rok 2020 

Nr punktu 

Dopuszczalny poziom 
hałasu [dB] 

Obliczenia [dB] Przekroczenia [dB] 

Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc 

P1 61 56 61 53 — — 

P2 61 56 61 54 — — 

P3* 61 56 56 48 — — 

P4* 61 56 58 50 — — 

P5 65 56 59 52 — — 

P6 65 56 61 54 — — 

P7 65 56 55 47 — — 

P8 65 56 61 53 — — 

P9 65 56 65 57 — 1 

P10 65 56 65 58 — 2 

P11 61 56 64 56 3 — 

P12 61 56 55 48 — — 

P13 61 56 60 52 — — 

P14 61 56 62 54 1 — 

P15 61 56 55 47 — — 

P16 61 56 59 51 — — 

*) Punkty umieszczone na budynkach mieszkalnych położonych na terenach niechronionych przed hałasem – 

wartości podane tylko w celach informacyjnych 

Czcionką pogrubioną zaznaczono punkty, w których odnotowano przekroczenia. 

 

Obliczenia wykonano z uwzględnieniem nawierzchni o obniżonej hałaśliwości o 3 dB na całym odcinku 

trasy głównej. 

Z powyższej tabeli wynika, że przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu mogą wystąpić 

w czterech punktach recepcyjnych tj. P9, P10, P11, P14, pomimo zastosowania nawierzchni 

o obniżonej hałaśliwości. Wartość przekroczeń jest nie większa niż 3 dB, co oznacza, że jest zbieżna 
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z wartością błędu analizy – analiza została wykonana jako prognoza, na podstawie prognoz natężenia 

ruchu. 

W celu ochrony terenów w obrębie części wskazanych punktów recepcyjnych zaproponowano 

zabezpieczenia techniczne w postaci. 

 nawierzchni o obniżonej hałaśliwości o 3 dB dla całego odcinka trasy głównej, 

 ekranu akustycznego h = 4 m od km ok. 2+035 – 2+140 (punkty: P9, P10, P11). 

W poniższej tabeli przedstawiono obliczenia w punktach recepcyjnych w okolicy zaprojektowanego 

ekranu akustycznego. Po zastosowaniu działań minimalizujących zostaną dochowane dopuszczalne 

poziomu dźwięku w środowisku na tym obszarze. 

Tabela 26 Poziomy hałasu w punktach recepcyjnych – z zabezpieczeniami (ekran) 

Nr punktu 

Dopuszczalny poziom 
hałasu [dB] 

Obliczenia [dB] 
z uwzględnieniem ekranu 

akustycznego 
Przekroczenia [dB] 

Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc 

P9 65 56 56 48 — — 

P10 65 56 56 48 — — 

P11 65 56 53 45 — — 

 

Kwestię potrzeby stosowania zabezpieczeń akustycznych w obrębie punktu P14, z uwagi na niewielkie 

prognozowane przekroczenie, (1 dB) proponuje się wykonać po realizacji inwestycji w ramach analizy 

porealizacyjnej. Analiza porealizacyjna będzie wykonana przy eksploatacji drogi w jej docelowej formie, 

z możliwością wykorzystania metody pomiarowej. Zapewni to większą dokładność niż prognoza hałasu 

oparta na prognozach ruchu wykonywana obecnie. Decyzja o zasadności wykonania urządzeń ochrony 

przed hałasem i ich dobór będzie wówczas o wiele precyzyjniejszy niż na podstawie danych dostępnych 

obecnie. Jest to szczególnie istotne w przypadkach, gdy wartości przekroczeń są niewielkie i na 

podstawie metod prognostycznych nie można ostatecznie rozstrzygnąć, czy rzeczywiście wystąpią. 

Warunki akustyczne w otoczeniu projektowanej drogi przedstawiono także na mapach 

rozprzestrzeniania hałasu. 

10.4 Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w zakresie wibroakustycznym 

10.4.1 Faza budowy 

Drgania mechaniczne definiowane są, jako oscylacyjny ruch układu mechanicznego względem 

położenia równowagi. Do podstawowych wielkości charakteryzujących drgania zalicza się amplitudę, 

przyspieszenie, prędkość oraz przemieszczenie. 

W fazie budowy emisja oddziaływań wibroakustycznych wynikać będzie z: 

 ruchu pojazdów transportu ciężkiego, dowożących surowiec i wywożących materiały odpadowe 

z placu budowy, 

 wibracyjnego zagęszczania gruntu   

Czynniki związane z generacją drgań w fazie budowy eliminowane są poprzez wprowadzenie działań 

profilaktycznych, które w praktyce polegają na prowadzeniu prac z użyciem sprzętu wibracyjnego 
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(głównie zagęszczanie gruntu) gdzie zagęszczanie przy budynkach wykonuje się przy wzbudzaniu 

drgań o niskim poziomie. W konsekwencji praca zagęszczarek jest wydłużona, ale dzięki temu unika się 

szkodliwych drgań przenoszonych na budynki. 

10.4.2 Faza eksploatacji 

Konstrukcja analizowanego odcinka drogi uwzględnia ewentualność przenoszenia drgań przez grunt, 

a równa powierzchnia drogi oraz utrzymanie jej w tym stanie nie sprzyja wytwarzaniu wibracji. 

Analizowana inwestycja będzie posiadać nawierzchnie przystosowana do przenoszenia ruchu ciężkiego 

(115 kN/oś), a równość nawierzchni wpłynie pozytywnie na komfort jazdy oraz zmniejszenie drgań. 

10.5 Działania minimalizujące uciążliwości w zakresie hałasu drogowego i wibracji 

10.5.1 Faza budowy 

Na etapie realizacji inwestycji będą występowały krótkotrwałe uciążliwości wynikające z emisji hałasu 

przez pracujące urządzenia budowlane oraz pojazdy obsługujące budowę na analizowanym odcinku. 

Nie ma praktycznie możliwości stosowania zabezpieczeń akustycznych w fazie budowy. Jedyna 

możliwość ograniczania emisji hałasu w czasie budowy polega na stosowaniu maszyn w nienagannym 

stanie technicznym o parametrach akustycznych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 

pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, oraz w rozporządzeniach zmieniających. 

Zaplecze budowy należy zlokalizować na terenie położonym w możliwie największej odległości od 

terenów chronionych przed hałasem. 

Należy opracować i wdrożyć taki plan robót, aby zoptymalizować wykorzystanie sprzętu budowlanego 

i środków transportu (np. poprzez zminimalizowanie zbędnych przejazdów). Oddziaływanie na etapie 

realizacji jest uciążliwością przemijającą, jednakże wskazane jest wykonywanie prac budowlanych 

wyłącznie w porze dziennej. 

10.5.2 Faza eksploatacji 

Analiza akustyczna wykonana w niniejszym raporcie wykazała, że eksploatacja analizowanych ulic po 

ich rozbudowie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach 

chronionych przed hałasem. Wartość przekroczeń nie jest większa niż 3 dB, czyli mieszczą się one 

w granicach błędu analizy obliczeniowej. 

W takiej sytuacji realizacja ekranów powinna być dodatkowo potwierdzona, ponieważ wyników analizy 

nie można uznać za jednoznaczne. W pierwszej kolejności możliwe jest wykonanie ponownej analizy 

akustycznej w ramach ponownej oceny oddziaływania, na podstawie danych projektowych 

przedsięwzięcia, które są bardziej szczegółowe niż wykorzystywane obecnie. Analiza taka nadal jednak 

będzie prognozą, która może nie dać jednoznacznej odpowiedzi. Zaleca się zatem wykonanie analizy 

oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia w ramach analizy porealizacyjnej. 

Analiza porealizacyjna jest wykonywana po oddaniu drogi do użytkowania, w czasie jej rzeczywistej 

eksploatacji, więc umożliwia wykorzystanie metody pomiarowej. Wyniki takiej analizy dadzą precyzyjną 

i ostateczną odpowiedź, czy realizacja zabezpieczeń przed hałasem jest konieczna i w jaki sposób 

powinna być wykonana. 
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Projektowanie i realizacja zabezpieczeń przed hałasem w oparciu o obecnie dostępne dane może 

doprowadzić do ich przewymiarowania lub nieuzasadnionego zastosowania. 

Ekrany akustyczne są elementami obcymi środowisku, jednoznacznie kojarzą się z infrastrukturą 

techniczną – drogową, z powodu czego są mało atrakcyjne wizualnie. Ekrany negatywnie oddziałują na 

krajobraz i prawie zawsze psują wrażenia widokowe terenów, na których są wybudowane. Z tego 

względu należy stosować je w ostateczności, gdy istnieje pewność że ich realizacja jest konieczna 

i przyniesie oczekiwane efekty. 

W niniejszej analizie wskazano możliwość ograniczenia hałasu za pomocą ekranów, oraz sugerowane 

miejsce ich budowy. Zaleca się jednak aby ostateczną decyzję o lokalizacji i formie wykonania ekranów 

podjąć na etapie analizy porealizacyjnej, natomiast za pomocą zapisów decyzji środowiskowej 

zapewnić techniczne możliwości realizacji ekranów, jeżeli w przeszłości zaistnieje taka potrzeba. 

Zaleca się aby zapewnić możliwości techniczne na realizację ekranów akustycznych, (jeżeli taką 

konieczność wykaże analiza porealizacyjna) w następującej lokalizacji: 

1) km 0+020 – 0+440 po prawej stronie drogi, 

2) km 1+570 – 1+820 po lewej stronie drogi, 

3) km 2+030 – południowo-wschodnia część ronda i południowa część ul. Klikowskiej do końca jej 

przebudowy po lewej stronie drogi, 

4) północna część ul. Klikowskiej, północno-zachodnia część ronda i droga główna do km 2+300 

po prawej stronie drogi, 

5) km 4+720 do końca rozbudowywanego odcinka (Rondo Żołnierzy Wyklętych). 

Zwraca się uwagę, że budowa ekranów w ww. miejscach może wiązać się z trudnościami: 

ad.1. W km 0+055 znajduje się zjazd z drogi głównej na ul. Chryzantemową. Konieczne jest 

pozostawienie przerwy w ekranie w tym miejscu, co nie tylko obniża skuteczność ekranu, ale 

powoduje efekt nagłego wzrostu i spadku poziomu hałasu w czasie przejazdu samochodu. 

Doświadczenie wskazuje, że jest to znacznie bardziej uciążliwe niż jednostajny hałas, nawet 

o poziomie przekraczającym normy. O uciążliwości decyduje tutaj nie tyle poziom hałasu co jego 

nagły wzrost. W sytuacji, gdy prognoza hałasu nie wykazuje jednoznacznie potrzeby wykonania 

zabezpieczeń przed hałasem, zaleca się wykonanie analizy pomiarowej w ramach analizy 

porealizacyjnej w czasie eksploatacji przedsięwzięcia. Ekranowanie musi uwzględniać 

odpowiednią widoczność na zjeździe. 

ad.2. Sytuacja podobna jak w punkcie 1 – konieczne będzie pozostawienie przerwy w ekranie aby 

umożliwić wjazd na ul. Jastruna. Analiza akustyczna nie wykazała przekroczeń na budynkach 

mieszkalnych, a jedynie możliwość ich wystąpienia na terenie przy budynku. Zaleca się zatem 

aby ostateczna decyzja o konieczności i sposobie zabezpieczenia terenu została podjęta na 

podstawie analizy porealizacyjnej. 

ad.3. Wprowadzono ekran o wysokości 4 m od km 2+035 do km 2+140. Ekran ten zabezpiecza 

znajdujące się za nim budynki oraz tereny chronione przed hałasem. Ekran nie będzie 

przerywany zjazdami więc jego działanie nie będzie zakłócone. Z powodu niewielkich wartości 

przekroczeń zasadność budowy ekranu zaleca się zweryfikować za pomocą analizy 

porealizacyjnej. Budynki położone po wschodniej stronie południowej części ul. Klikowskiej nie 
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będą objęte przekroczeniami, jednak możliwe jest ich wystąpienie na terenie po zachodniej 

stronie budynków. Wartości przekroczeń są niewielkie, w ekranie powinna być przerwa na zjazd 

z ul. Klikowskiej, co będzie powodować opisane wyżej problemy, zaleca się więc podjęcie 

ostatecznej decyzji o ekranowaniu na podstawie analizy porealizacyjnej. 

ad.4. Brak budynków objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu. Obszar, gdzie 

istnieje możliwość wystąpienia przekroczeń jest obecnie niezagospodarowany. Z uwagi na 

powyższe i niewielką wartość przekroczeń decyzję o potrzebie ekranowania zaleca się podjąć na 

podstawie analizy porealizacyjnej. 

ad.5. Brak budynków objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, istnieje możliwość 

wystąpienia niewielkich przekroczeń na obszarze chronionym. Z uwagi na to i niewielką wartość 

przekroczeń decyzję o potrzebie ekranowania zaleca się podjąć na podstawie analizy 

porealizacyjnej. 

 

Podsumowując, z powodu niejednoznacznych wyników analizy akustycznej zaleca się, aby decyzja 

o zasadności i sposobie wykonania ekranów została podjęta na podstawie wyników analizy 

porealizacyjnej. Zapewni to właściwy dobór zabezpieczeń i uniknięcie sytuacji, w której ekrany 

zaprojektowane na podstawie niejednoznacznej sytuacji akustycznej staną się źródłem dodatkowych, 

niepożądanych oddziaływań. 

Zwraca się uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, 

linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem, okresowego pomiaru poziomów hałasu (co 5 

lat), należy dokonać w związku z eksploatacją drogi publicznej o średniorocznym natężeniu ruchu 

powyżej 3 mln pojazdów (...). Analizowana droga już obecnie wykazuje większe natężenie ruchu, 

w związku z czym konieczność wykonywania pomiarów hałasu na znajdujących się w jej otoczeniu 

terenach chronionych jest obligatoryjna. Wyniki pomiarów będą stanowić wytyczne do działań 

chroniących środowisko przed hałasem. 
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11 OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W ODNIESIENIU DO WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 

11.1 Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na wody powierzchniowe 

i podziemne 

11.1.1 Faza budowy 

Prace związane z planowanym przedsięwzięciem mogą mieć negatywne oddziaływanie na wody 

powierzchniowe i podziemne. Na etapie budowy głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód mogą 

być: 

 spływy deszczowe i roztopowe z terenu budowy oraz wypłukiwane zanieczyszczeń z materiałów 

używanych do budowy drogi (np. z mas bitumicznych, itp.), 

 nieodpowiednio składowane materiały budowlane oraz materiały stosowane w pracach 

nawierzchniowych, wykończeniowych i przy zabezpieczeniach antykorozyjnych, 

 niewłaściwa lokalizacja zaplecza budowy, bądź nieodpowiednio zorganizowane zaplecze 

sanitarne, itp., 

 zanieczyszczenia wód substancjami chemicznymi (w szczególności ropopochodnymi) 

wyciekającymi z maszyn, np. w czasie tankowania maszyn budowlanych lub w wyniku awarii, 

 bezpośrednie przedostanie się substancji niebezpiecznych do naturalnych cieków, w trakcie 

prowadzenia robót na obiektach mostowych. 

Szczególnie niebezpieczny może być wyciek ropopochodnych (paliwa) lub innych związków 

chemicznych szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska w miejscach obniżeń terenowych (przede 

wszystkim tych, w których stagnuje woda) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych. W  takiej 

sytuacji spodziewać się należy znacznego zasięgu negatywnych oddziaływań i możliwości bardzo 

szybkiej migracji zanieczyszczeń bezpośrednio do cieków naturalnych oraz wód podziemnych 

(gruntowych i wgłębnych), a w konsekwencji zanieczyszczenia znacznego obszaru. 

Faza realizacji może mieć niekorzystny wpływ na środowisko wodne, w tym stosunki wodne oraz 

zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Roboty budowlane mogą spowodować zaburzenia 

stosunków wodnych w rejonie inwestycji oraz pogorszenie stanu wód powierzchniowych. Możliwość 

zmian stosunków wodnych stwarzają prace związane z budowaniem wykopów i nasypów drogowych, 

regulacją stosunków wodnych w rejonie trasy drogi (budowa przepustów itp.). 

Na etapie budowy należy zadbać o właściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz miejsc postoju 

i obsługi maszyn budowlanych przed wnikaniem zanieczyszczeń w grunt, ujmowanie wody 

z zanieczyszczonych nawierzchni i podczyszczanie przed odprowadzeniem. 

Ścieki bytowe należy odprowadzać do szczelnych bezodpływowych zbiorników, stosować przewoźne 

toalety. 

Realizacja zabezpieczeń i zachowanie środków ostrożności wymienionych w niniejszym opracowaniu 

pozwoli na zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia powyższych zagrożeń. 
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11.1.2 Faza eksploatacji 

Potencjalnym zagrożeniem dla jakości wód podziemnych i powierzchniowych są ścieki opadowe 

i roztopowe z pasów jezdni. Głównymi zanieczyszczeniami zawartymi w ściekach opadowych z dróg są: 

 zawiesiny ogólne, 

 węglowodory ropopochodne, 

 metale ciężkie, 

 chlorki, stosowane podczas zwalczania śliskości zimowej. 

Z wieloletnich badań prowadzonych Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie oraz okresowych analiz 

kontrolnych ścieków odprowadzonych z dróg krajowych wykonywanych na zlecenia GDDKiA wynika, że 

koncentracje tych zanieczyszczeń są bardzo zmienne trudne do prognozowania i zależne między 

innymi od: 

 natężenia ruchu, 

 rodzaju drogi i liczby pasów ruchu, 

 sposobu zwalczania śliskości zimowej, 

 rodzaju spływów i charakterystyki opadu , 

 zagospodarowania terenu, przez który droga przebiega. 

Warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi 

określa § 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1800). W paragrafie tym podano, że wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte 

systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej dróg zaliczanych do 

kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, w ilości, jaka powstaje z opadów 

o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie 

zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych 

oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. 

Prognozę zawartości wymienionych uprzednio podstawowych wskaźników zanieczyszczenia ścieków 

opadowych odprowadzanych należy traktować, jako dane orientacyjne, gdyż występuje bardzo duży 

(rzędu kilkuset %) rozrzut wyników. Na podstawie licznych badań analitycznych i obliczeń 

statystycznych stwierdzono, że zanieczyszczenie ścieków opadowych jest głównie skorelowane 

z intensywnością i czasem trwania deszczu oraz fazą odpływu wód. Z reguły najwyraźniej 

zanieczyszczone są spływy opadowe z dróg i innych nawierzchni szczelnych z pierwszej, trwającej 

około 15 – 20 minut fali odpływu. Dotyczy to szczególnie pierwszego, dość intensywnego deszczu po 

dłuższym okresie bez opadów, a także roztopów zalegającego śniegu. 

11.1.2.1 Metodyka przyjęta do analizy 

W celu oszacowania ilości zanieczyszczeń emitowanych poprzez ścieki deszczowe z drogi korzystano 

z Polska norma „Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg” (PN – S – 02204). 

Zgodnie z powyższą normą średnie stężenie zanieczyszczeń w spływach opadowych uzależnione jest 

od natężenia ruchu, oraz ilości pasów ruchu.  

Stężenie zawiesin ogólnych dla drogi czteropasowej (2 razy po 2 pasy ruchu) przyjęto według normy 

w zależności od prognozowanego natężenia ruchu drogowego (tabela poniżej - wartości pośrednie 
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interpolowano liniowo) uwzględniając współczynnik poprawkowy uwzględniający liczbę pasów ruchu. 

Dla liczby pasów ruchu większej niż 4 zastosowano współczynnik poprawkowy o wartości 5,2/n, gdzie n 

oznacza liczbę pasów ruchu (w obu kierunkach). Dla liczby pasów mniejszej niż 4 zastosowano 

współczynnik poprawkowy o wartości 3,2/n. 

Tabela 27 Wartości stężeń zawiesiny ogólnej dla 4 pasów ruchu (źródło: norma PN-S-02204) 

Natężenie ruchu w obu 
kierunkach 

Zawiesiny ogólne w spływach 
z terenów niezabudowanych 

Zawiesiny ogólne w spływach 
z terenów zabudowanych 

tys. poj. rz./dobę mg/dm
3
 mg/dm

3
 

1 30 40 

5 100 125 

10 185 220 

15 200 240 

20 220 265 

25 235 280 

30 245 295 

35 257 310 

40 265 320 

60 290 350 

80 300 360 

100 305 365 

 

Cytowana PN-S-02204/1997 nie podaje metodyki prognozowania węglowodorów ropopochodnych tylko 

sposób obliczania stężeń substancji ekstrahujących się eterem naftowym. Dla tych substancji wartość 

dopuszczalna dla oczyszczonych ścieków, które mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi wynosi 

50 mg/l (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1800). Ze 

względu na duży rozrzut wyników oraz zdecydowaną przewagę (ok. 80%) pomiarów, w których stężenia 

węglowodorów ropopochodnych były niższe od granicy wykrywalności (0,005 mg/l) nie jest możliwe 

określenie zależności pomiędzy średniodobowym natężeniem ruchu pojazdów a stężeniem 

węglowodorów W związku z tym prognozę stężeń węglowodorów ropopochodnych oparto na wynikach 

badań wód opadowych (pomiary GDDKiA) i przyjmuje się, że są one poniżej wartości dopuszczalnej. 

11.1.2.2 Charakterystyka ścieków opadowych oraz szacowane wielkości emisji zanieczyszczeń 

w spływach opadowych 

Zawiesina ogólna 

Szacunkowe stężenia zawiesiny w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych 

z przedsięwzięcia przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 28 Stężenia zawiesiny w wodach opadowych odprowadzanych z drogi w 2020 r. 

Ulica Odcinek 
Natężenie ruchu 

[poj./doba] 
Szo  [mg/dm

3
] 

Wyszyńskiego Mościckiego-Czysta 10588 222 

Wyszyńskiego Czysta-Giełdowa 9900 218 

Wyszyńskiego Giełdowa-Hodowlana 10738 223 

Wyszyńskiego Hodowlana-Klikowska 12888 232 
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Elektryczna Klikowska-Piaskowa 9713 215 

Spokojna Piaskowa-Krzyska 15463 242 

Krzyska Krzyska pn 5400 212 

Krzyska Krzyska pd 5050 202 

Piaskowa Piaskowa pn 5950 229 

Piaskowa Piaskowa pd 4950 198 

Klikowska Klikowska pn 12450 368 

Klikowska Klikowska pd 12350 368 

Hodowlana Hodowlana pd 4750 192 

Giełdowa Giełdowa pd 1250 73 

Beckera Beckera pn 950 – 

Czysta Czysta pn 1400 78 

Rondo Piaskowa Rondo Piaskowa 15450 338 

Rondo Klikowska Rondo Klikowska 14450 380 

Rondo 
Chyszowska 

Rondo Chyszowska 12900 371 

Rondo Czysta Rondo Czysta 10600 356 

 

W powyższej tabeli przedstawiono stężenia zawiesiny w wodach opadowych z drogi dla 

poszczególnych jej odcinków różniących się natężeniem ruchu. W rzeczywistości wyloty wód do 

odbiorników będą obejmować kilka odcinków drogi. 

Wykazane poziomy stężeń zawiesiny w wodach deszczowych odprowadzanych z projektowanej 

obwodnicy uzasadniają zastosowanie urządzeń podczyszczających. 

Węglowodory ropopochodne 

Aktualnie w literaturze brak jest rzetelnych wzorów opisujących rzeczywiste poziomy wartości stężeń 

węglowodorów ropopochodnych w ściekach opadowych z dróg. Korzystając z dostępnych danych, 

z pomiarów przy drogach o porównywalnych natężeniach ruchu można stwierdzić, że wartość graniczna 

15 mg/l zostanie dochowana. 

11.1.2.3 Wnioski i zalecenia w zakresie środków ochronnych 

Z przedstawionych w powyższych tabelach wyników obliczeń wynika, że ścieki opadowe z planowanej 

inwestycji przed wprowadzeniem do wód powierzchniowych będą wymagały oczyszczenia 

w osadnikach zawiesiny o pojemności dobranej do wielkości odwadnianej zlewni. 

Odwodnienie drogi w przeważającej części realizowane będzie poprzez system rowów przydrożnych 

biegnących po obu stronach jezdni. Odcinkowo, w miejscach występowania kanalizacji, odwodnienie 

jezdni będzie realizowane do wpustów deszczowych i studzienek kanalizacyjnych. 

Przed wprowadzeniem wód opadowych do odbiorników naturalnych przewiduje się zastosowanie 

zespołów urządzeń podczyszczających (osadnik + separator). 

W celu uniknięcia przepełnienia odbiorników wód deszczowych planuje się zastosowanie rurowych 

zbiorników retencyjnych, umożliwiających czasowe przetrzymanie wód i ich odprowadzanie w sposób 

zapewniający ochronę odbiorników przed przepełnieniem. 

Urządzenia ochrony wód należy poddawać przeglądom zgodnie z zaleceniami ich wytwórców. 
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12 OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W ODNIESIENIU DO POWIERZCHNI ZIEMI I GLEBY 

12.1 Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na powierzchnie ziemi oraz 

gleby 

12.1.1 Faza budowy 

Prace budowlane będą przeprowadzane etapami. Większość oddziaływań związanych z fazą 

przygotowania przedsięwzięć i budowy będą miały charakter odwracalny. 

Etap budowy drogi wiąże się z mechanicznym naruszeniem powierzchni ziemi i gleb. Oprócz 

mechanicznych przekształceń mogą wystąpić także zmiany właściwości i zanieczyszczenia chemiczne 

gleb, w strefie bezpośredniego sąsiedztwa pasa budowy. 

12.1.2 Faza eksploatacji 

Eksploatacja drogi może powodować zanieczyszczenie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, w granicach 

pasa drogowego. Będą to głównie pyły związane z eksploatacją pojazdów, konserwacją i remontami 

drogi (np. farby, detergenty, lokalnie substancje ropopochodne, a także znaczne ilości środków 

zimowego utrzymania dróg, zwiększających zasolenie gleby). 

Eksploatacja drogi na tym terenie nie powinna stanowić zagrożenia dla otaczającego środowiska. 

Wyniki analiz zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza pozwalają stwierdzić iż dopuszczalne dla 

uprawy roślin normy będą zachowane poza terenem wyznawczym liniami zajętości przedsięwzięcia. 

Planowane zagospodarowanie terenów przydrożnych roślinnością wpłynie na podniesienie funkcji 

ochronnych względem gleby, chroniąc dodatkowo przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń 

komunikacyjnych. 

Reasumując: poza granicami przedsięwzięcia eksploatacja obiektu nie będzie stanowić zagrożenia dla 

środowiska gruntowego. Wykonane obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykazują, że 

poza pasem drogowym nie występuje negatywne oddziaływanie na otaczające środowisko naturalne. 

12.2 Działania minimalizujące uciążliwości w zakresie powierzchni ziemi oraz gleby 

Działania minimalizujące oddziaływanie przedsięwzięcia na ziemię i glebę dotyczą sposobu wykonania 

zaplecz budowy oraz baz materiałowo-sprzętowych, sposobu postępowania z odpadami 

i gospodarowania masami ziemnymi. 

W miarę realizacji prac należy jak najszybciej prowadzić prace porządkowe, zmierzające do 

zrekultywowania terenów zniszczonych w trakcie prac budowlanych oraz wywiezienia wszystkich 

czasowych elementów budowy (w tym odpadów). Rekultywacja terenów obejmie: 

 Ukształtowanie rzeźby terenu oraz uregulowanie warunków hydrologicznych; 

 Odtworzenie gleb metodami technicznymi; 

 Zrekonstruowanie istniejących lub budowa nowych dróg dojazdowych; 

 Uregulowanie stosunków rekultywowanej gleby; 

 Neutralizację utworów toksycznych i użyźnianie utworów jałowych; 
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 Wprowadzenie roślinności odtwarzającej warunki biologiczne w glebie; 

 Odbudowę biologiczną lub biologiczno-techniczną skarp oraz pasów terenu u ich podnóży i na 

koronie. 

Prace rekultywacyjne należy podjąć po likwidacji tymczasowych baz sprzętowych i produkcyjnych oraz 

składowiska materiałów. Po etapie rekultywacji powinien nastąpić etap zagospodarowania gruntów. 

Ochrona gleb i powierzchni ziemi w czasie eksploatacji przedsięwzięcia polega na zastosowaniu 

szczelnego systemu odwodnienia wraz z zabezpieczeniami na wypadek wystąpienia awarii 

przemysłowych, co przewiduje projekt. 

Do zimowego utrzymania dróg (usuwania śliskości) należy stosować ilości oraz rodzaje środków, które 

są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów 

i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach 

i placach (Dz. U. Nr 230 z 2005 r., poz. 1960). 
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13 GOSPODARKA ODPADAMI 

Prawidłowa gospodarka odpadami polega przede wszystkim na zapobieganiu powstawaniu odpadów 

lub minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów. Dalszym etapem jest odzyskiwanie lub 

unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec. Ostatecznym etapem w 

gospodarowaniu odpadami jest składowanie odpadów, których unieszkodliwienie było niemożliwe z 

przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych. 

Zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt. 32 Ustawa o odpadach z dnia 23 stycznia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 21 

z późniejszym i zmianami), wytwórca odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie 

budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, 

konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługi. Jako, że wszystkie prace związane z budową 

i późniejszą obsługą analizowanej drogi i powiązanych z nią obiektów (w zakresie gospodarki 

odpadami) będą zlecone przez Zarządcę drogi firmom zewnętrznym, zgodnie z przytoczonym powyżej 

sformułowaniem, właśnie te firmy będą wytwórcami odpadów. Firmy te będą także zobowiązane do 

właściwego gospodarowania odpadami oraz uzyskania odpowiednich decyzji i pozwoleń w zakresie 

gospodarki odpadami. 

13.1 Faza budowy 

13.1.1 Źródła powstawania odpadów 

Z uwagi na zakres koniecznych prac, przedsięwzięcie będzie wiązać się z rozebraniem infrastruktury 

drogowej istniejącej drogi głównej i dróg poprzecznych. W skład powstających wówczas odpadów mogą 

wchodzić np.: stalowe bariery energochłonne, oznakowanie pionowe wykonane ze stali i aluminium, 

słupki kilometrażowe będące odpadami z metali lub tworzyw sztucznych, elementy systemu kanalizacji 

wykonane z mieszaniny metali (stopów) np. pokrywy studzienek kanalizacyjnych wykonane z żeliwa. 

Wystąpi też konieczność dokonania wyburzenia budynków, obiektów inżynierskich. Przebudowy 

wymagać będzie również uzbrojenie terenu, co pociągnie za sobą wytworzenie określonych rodzajów 

odpadów i mogą to być np.: przewody sieci elektrycznej lub teletechnicznej. Rozebrana lub frezowana 

nawierzchnia jezdni przebudowywanych dróg oraz łącznic stanowić będzie źródło odpadów mogących 

zawierać substancje niebezpieczne, ropopochodne. Z uwagi na uwarunkowania terenowe realizacja 

inwestycji będzie wymagała przemieszczenia mas ziemnych głównie ze względu na nasypy, i wykopy. 

Zgodnie z art. 2 pkt. 3, ustawy o odpadach, przepisów ustawy nie stosuje się do niezanieczyszczonej 

gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót 

budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie 

naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. Daje to możliwość wykorzystania mas ziemnych 

wydobytych z wykopów do uformowania nasypów. 

13.1.2 Ilość powstających odpadów 

W poniższych tabelach oszacowano ilości odpadów powstające w wyniku prowadzenia prac 

budowlanych oraz wyburzeń. 



 

Raport o oddziaływaniu przedsięwziecia 
na środowisko 

„Rozbudowa ulic Spokojnej, Elektrycznej, Wyszynskiego i Czystej” 

91 

Tabela 29 Szacowane ilości odpadów w wyniku prowadzenia prac budowlanych 

Kod 
Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Szacowana ilość odpadów [Mg] (*oznaczone są odpady 

niebezpieczne) 

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

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

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,0 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,5 

15 01 03 Opakowania z drewna 4,0 

15 01 04 Opakowania z metali 5,0 

15 01 07 Opakowania ze szkła 4,0 

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

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

1,0 

16 Odpady nieujęte w innych grupach 

16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo 
nimi zanieczyszczone inne niż wymienione 
w 16 02 09 

1,0 

16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń 
inne niż wymienione w 16 05 15 

2,0 

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

17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. 
beton, cegły, płyty, ceramika) 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia 

200 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06 

4500 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 10000 

17 01 82 Inne nie wymienione odpady 1000 

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 01 Drewno 100 

17 02 02 Szkło 50 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 150 

17 03 Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe 

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione 
w 17 03 01 

11000 

17 03 80 Odpadowa papa 100 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 04 05 Żelazo i stal 200 

17 04 07 Mieszaniny metali 100 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 01 10 100 

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

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

1500 
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Kod 
Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Szacowana ilość odpadów [Mg] (*oznaczone są odpady 

niebezpieczne) 

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony 
w 17 05 05 

1500 

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest 

17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające 
substancje niebezpieczne 

15 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 
17 06 01 i 17 06 03 

20 

17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów 
i demontażu inne niż wymienione w 17 09 
01, 17 09 02 i 17 09 03 

300 

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) 

20 01 10 Odzież (zużyte ubrania robocze) 2 

20 03 Inne odpady komunalne 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

15 

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych do 
gromadzenia nieczystości 

50 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych powinien być 

gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc powstawania 

do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia powinien się odbywać z zachowaniem przepisów 

obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych. 

13.1.3 Zalecenia w zakresie środków ochronnych 

 Powstające w trakcie budowy odpady należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach lub 

sektorach zabezpieczonych przed możliwością zanieczyszczenia podłoża, miejsca 

magazynowania odpadów należy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia gruntu 

i lokalizować w jak najbliższej odległości od miejsca prowadzenia prac, 

 Ziemia z wykopów winna być gromadzona w wyznaczonym miejscu, z rozdziałem na ziemię 

urodzajną i pozostałą, ziemia urodzajna winna być ponownie zagospodarowana i wykorzystana, 

zakazuje się wykorzystania ziemi nieurodzajnej do niwelacji terenów podmokłych i wodnych, 

 Należy systematycznie czyścić nawierzchnię jezdni i usuwać z obrzeży jezdni odkłady 

zanieczyszczonego piasku. mułu i liści. W celu ograniczania przedostawania się zanieczyszczeń 

do urządzeń kanalizacyjnych. 

Właściwa gospodarka odpadami będzie prowadzona m.in. poprzez: 

 Segregację wytwarzanych odpadów; 

 Odpady gruzu budowlanego wytworzone w fazie realizacji inwestycji będą wykorzystane na 

miejscu w czasie budowy lub przekazane do wykorzystania; 

 Przekazanie wytworzonych odpadów opakowaniowych i tworzyw sztucznych do odzysku; 

 Przekazanie odpadów z karczowania i wycinki drzew do kompostowania lub zrębkowanie na 

miejscu i użycie do ściółkowania gleby w trakcie zakładania nowej zieleni; 
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 Przekazanie odpadów złomu, demontowanych elementów wodociągów, materiałów z linii 

i urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych użytkownikom tych urządzeń lub firmom 

specjalistycznym prowadzącym działalność w zakresie gospodarki odpadami; 

 Wbudowanie w dolne warstwy nawierzchni drogi lub przekazanie firmom specjalistycznym 

prowadzącym działalność w zakresie gospodarki odpadami zużytego materiału mineralno-

bitumicznego i kruszywa łamanego; 

 Magazynowanie odpadów prowadzone będzie w miejscach zabezpieczonych przed dostępem 

osób nieupoważnionych, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko 

i zdrowie ludzi; 

 Zabezpieczenie usuwanych odpadów przed przypadkowym ich rozproszeniem; 

 Rejestracja w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji drogi wytwarzanych odpadów według wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencyjne; 

 Transportowanie odpadów transportem własnym lub odbiorców odpadów posiadających 

wymagane prawem zezwolenia, z częstotliwością wynikającą z procesów technologicznych oraz 

wynikającą z zebrania odpowiedniej ilości odpadów do transportu; 

 Przekazanie w przypadku konieczności likwidacji drogi powstałych odpadów w pierwszej 

kolejności do odzysku lub recyklingu, a odpady, których odzysk jest nieekonomiczny lub 

ekologicznie nieuzasadniony do unieszkodliwiania firmom prowadzącym działalność w zakresie 

gospodarowania odpadami. 



 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Rozbudowa ulic Spokojnej, Elektrycznej, Wyszynskiego i Czystej” 
94 

W tabeli poniżej przedstawiono sposoby gromadzenia i zagospodarowania odpadów jakie mogą powstawać na etapie realizacji inwestycji. 

Tabela 30 Przykładowe sposoby gromadzenia i zagospodarowania odpadów w fazie realizacji 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Sposób zagospodarowania 
Proponowane procesy 

odzysku lub 
unieszkodliwiania 

15 02 03 

sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02 

Odpady te powstają na terenie prowadzonych budów. Odzież robocza może być 
przekazywana do zakładu utylizacji, jeśli nie jest zanieczyszczona substancjami 
niebezpiecznymi lub do zakładu unieszkodliwiania, jeśli zanieczyszczona została 
substancjami niebezpiecznymi. 

R11, R12 

16 02 10* 

zużyte urządzenia zawierające 
PCB albo nimi zanieczyszczone 
inne niż wymienione w 16 02 09 

Urządzenia zawierające PCB powinny być w całości unieszkodliwiane w 
specjalistycznych instalacjach termicznego przekształcania odpadów 
niebezpiecznych. 

R4, R11 

16 02 16 
elementy usunięte z zużytych 
urządzeń inne niż wymienione w 
16 05 15 

Magazynowane selektywnie w wydzielonym miejscu (kontenerze) i odbierane przez 
zakład zajmujący się wykorzystywaniem lub unieszkodliwianiem tego typu odpadów 

R4, R11, R12 

17 01 03 
odpady innych materiałów 
ceramicznych i elementów 
wyposażenia 

Odpady powstałe z rozbiórki istniejącej nawierzchni drogi i budynków. Odpady będą 
składowane na miejscu budowy do czasu zgromadzenia partii transportowej i na 
bieżąco wywożone przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie. 

Część odpadów – po odpowiednim przetworzeniu, zgodnym z obowiązującymi 
przepisami – zostanie ponownie wykorzystana (np. odpadowy asfalt może być 
wykorzystany do produkcji nowej masy lub wykorzystany do podbudowy). Beton 
i gruz betonowy po odpowiednim rozdrobnieniu może być użyty do wzmocnienia 
terenu. 

R5, R12, D1 

17 01 07 

zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

R5, R12, D1 

17 01 81 
odpady z remontów i przebudowy 
dróg 

17 01 82 inne nie wymienione odpady 

17 02 01 
drewno Drewno z wycinki drzew może być skierowane na opał, tzn. do odzysku z niego 

energii, co jest zgodne z zapisami ustawy o odpadach. 
R1, R11, R12, D10 

17 02 02 
szkło Magazynowane selektywnie w wydzielonym miejscu (kontenerze) i odbierane przez 

zakład zajmujący się wykorzystywaniem lub unieszkodliwianiem tego typu odpadów 
R11, R12 

17 02 03 
tworzywa sztuczne Magazynowane selektywnie w wydzielonym miejscu (kontenerze) i odbierane przez 

zakład zajmujący się wykorzystywaniem lub unieszkodliwianiem tego typu odpadów 
R11, R12 

17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 Po sfrezowaniu może być wbudowany w podbudowę lub do ponownego przerobienia R11, R12, D5 
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Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Sposób zagospodarowania 
Proponowane procesy 

odzysku lub 
unieszkodliwiania 

01 przy produkcji mieszanki bitumicznej. 

17 03 80 
odpadowa papa Magazynowane selektywnie w wydzielonym miejscu (kontenerze) i odbierane przez 

zakład zajmujący się wykorzystywaniem lub unieszkodliwianiem tego typu odpadów 
R11, R12, D5 

17 04 05 
żelazo i stal Magazynowane selektywnie w wydzielonym miejscu (kontenerze) i odbierane przez 

zakład zajmujący się wykorzystywaniem lub unieszkodliwianiem tego typu odpadów 
R4 

17 04 07 
mieszaniny metali (np. zużyte 
narzędzia) 

Magazynowane selektywnie w wydzielonym miejscu (kontenerze) i odbierane przez 
zakład zajmujący się wykorzystywaniem lub unieszkodliwianiem tego typu odpadów 

R4 

17 04 11 
kable inne niż wymienione w 17 04 
10 

Magazynowane selektywnie w wydzielonym miejscu (kontenerze) i odbierane przez 
zakład zajmujący się wykorzystywaniem lub unieszkodliwianiem tego typu odpadów 

R4, R11, R12 

17 05 04 

gleba i ziemia, w tym kamienie, 
inne niż wymienione w 17 05 03 

Ustawa o odpadach stanowi (art.2, ust.2), że jej przepisów nie stosuje się do 
niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, 
wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie 
wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym 
został wydobyty. 

W przypadku analizowanego przedsięwzięcia problem konieczności 
zagospodarowania mas ziemnych wystąpi w przypadku wyboru każdego 
z analizowanych wariantów. 

Ziemia uzyskana z wykopów zostanie wykorzystana przy budowie nasypów 
i zagospodarowana w ramach realizowanej inwestycji drogowej (o ile będzie to 
możliwe technicznie) lub wykorzystana w inny sposób np. do przewarstwienia na 
składowiskach odpadów. 

R5, R11, R12, D1 

17 05 06 

urobek z pogłębiania inny niż 
wymieniony w 17 05 05 

R5, R11, R12, D1 

17 06 03* 
inne materiały izolacyjne 
zawierające substancje 
niebezpieczne 

Magazynowane selektywnie w wydzielonym miejscu (kontenerze) i odbierane przez 
zakład zajmujący się wykorzystywaniem lub unieszkodliwianiem tego typu odpadów. 

R11 

17 06 04 
materiały izolacyjne inne niż 
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

Magazynowane selektywnie w wydzielonym miejscu (kontenerze) i odbierane przez 
zakład zajmujący się wykorzystywaniem lub unieszkodliwianiem tego typu odpadów. 

R11 

17 09 04* 

zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu, inne niż 
wymienione w grupach 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03 

Odpady te powinny być selektywnie zbierane przez firmy posiadające stosowne 
zezwolenia na zbieranie i transport odpadów oraz przekazywane do instalacji 
odzysku odpadów budowlanych. 

R11, R12, D1 

20 01 10 odzież (zużyte ubrania robocze) Magazynowane selektywnie w wydzielonym miejscu (kontenerze) i odbierane przez R11 
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Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Sposób zagospodarowania 
Proponowane procesy 

odzysku lub 
unieszkodliwiania 

zakład zajmujący się wykorzystywaniem lub unieszkodliwianiem tego typu odpadów. 

20 03 01 
niesegregowane odpady 
komunalne 

Magazynowane w wydzielonym miejscu (kontenerze) i odbierane przez zakład 
zajmujący się wykorzystywaniem lub unieszkodliwianiem tego typu odpadów. 

D10, D13 

20 03 04 

szlamy ze zbiorników 
bezodpływowych do gromadzenia 
nieczystości 

Obsługa sanitarna pracowników powinna być zabezpieczona poprzez właściwą 
organizację zaplecza sanitarnego placu budowy. Komunalne osady ściekowe mogą 
być przekazywane właścicielowi, dzierżawcy lub innej osobie władającej 
nieruchomością, na której mają być stosowane, wyłącznie przez wytwórcę tych 
osadów. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane, jeżeli są ustabilizowane 
oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania, w szczególności 
przez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu 
procesowi, który obniża podatność komunalnego osadu ściekowego na zagniwanie 
i eliminuje zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi. 

D8, D9 

Odpady opakowaniowe 
W fazie budowy na placu budowy wytwarzane będą również odpady opakowaniowe dostarczonych materiałów 
podlegające segregacji i zwrotowi do dostawcy (np. opakowania zwrotne) lub do odbiorców skupujących surowce 
wtórne. 

15 01 01 
Opakowania z papieru i tektury Niezanieczyszczoną makulaturę należy oddawać do wykorzystania – do zakładu 

produkującego papier z makulatury. 
R1, R11, R12 

15 01 02 
Opakowania tworzyw sztucznych Opakowania z tworzyw sztucznych powinny być magazynowane selektywnie 

w wydzielonym miejscu (kontenerze) i odbierane przez zakład zajmujący się 
wykorzystywaniem lub unieszkodliwianiem tego typu odpadów. 

R11, R12 

15 01 03 

Opakowania z drewna Opakowania drewniane (np. palety) jeśli nie są połamane powinny być ponownie 
wykorzystane, opakowania zniszczone, nie zanieczyszczone substancjami mogą być 
wykorzystywane do naprawy innych natomiast zanieczyszczone powinny być 
wykorzystywane jako paliwo alternatywne. 

R1, R11, R12 

15 01 04 
Opakowania z metali Nie zawierające substancji niebezpiecznych puste opakowania metalowe należy 

przekazywać na złom, lub zwracać producentowi jako opakowania wielokrotne. 
R4 

15 01 07 
Opakowania ze szkła Odpady te należy przekazywać zakładowi wykorzystującemu stłuczkę szklaną, np. 

huta szkła. Innym sposobem jest wykorzystanie stłuczki jako wypełniacza do betonów 
lub jako przekładka na składowisku. 

R11, R12 
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13.2 Faza eksploatacji 

13.2.1 Źródła powstawania odpadów 

Na etapie eksploatacji głównym źródłem powstawania odpadów będą prace porządkowe związane 

z użytkowaniem drogi. Powstawać będą też odpady z systemu oczyszczania wód opadowych 

i roztopowych. Odpady te uznane są za niebezpieczne, co obliguje jednostki organizacyjne zajmujące 

się transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem do posiadania odpowiednich pozwoleń. Ilość 

powstających odpadów 

W tabeli poniżej przedstawiono szacunkowe ilości, jakie mogą powstawać na etapie eksploatacji 

inwestycji. 

Tabela 31 Szacowane ilości odpadów powstające na etapie eksploatacji 

Kod (* oznaczone 
są odpady 

niebezpieczne) 
Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Szacowane ilości odpadów [Mg/rok] 

16 Odpady nieujęte w innych grupach 

16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

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

0,2 

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

0,1 

16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych 

16 81 01* Odpady wykazujące właściwości 
niebezpieczne 

12 

16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 12 

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

17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. 
beton, cegły, płyty, ceramika) 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 0,7 

17 01 82 Inne niewymienione odpady 0,8 

17 03 Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe 

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż 
wymienione w 17 03 01 

1,2 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 04 05 Żelazo i stal 0,7 

17 04 07 Mieszaniny metali 0,7 

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

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

2,1 

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

19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach 

19 08 02 Zawartość piaskowników 5 

19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji 
olej/woda inne niż wymienione w 19 08 
09 

0,4 
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Kod (* oznaczone 
są odpady 

niebezpieczne) 
Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Szacowane ilości odpadów [Mg/rok] 

19 08 99 Inne niewymienione odpady 0,4 

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

20 03 Inne odpady komunalne 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

5 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 0,8 

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 0,4 

 

13.2.2 Zalecenia w zakresie środków ochronnych 

Minimalizacja w tym przypadku sprowadza się głównie do zachowania odpowiedniej organizacji 

w zakresie usuwania odpadów oraz spełnienia wymagań prawnych. 

Częstotliwość opróżniania i przeglądów urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe 

(separatory, piaskowniki) jest uzależniona, od jakości i ilości wód dopływających. Usuwanie 

zgromadzonych w urządzeniach jw. substancji, nie powinno być rzadsze niż raz na pół roku oraz po 

każdym wypływie awaryjnym. Usuwanie zawartości piaskowników odbywa się przy użyciu wozu 

asenizacyjnego.  

Eksploatacja niniejszych urządzeń powinna odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia. 

Ogólnie czynności wykonywane w przypadku separatorów w warunkach eksploatacji powinny 

obejmować: 

 okresowe usuwanie produktów separacji (szlamu, oleju), 

 kontrolę układu separującego, 

 kontrolę działania automatycznego zamknięcia dopływu lub odpływu (w zależności od rodzaju 

przyjętego rozwiązania technicznego), 

 kontrolę urządzenia alarmowego (jeśli wchodzi w skład wyposażenia), 

 okresowe generalne czyszczenie wnętrza urządzenia, 

 kontrolę stanu technicznego (pod kątem uszkodzeń mechanicznych 

 utylizację produktów separacji (transport oraz dalsze zagospodarowanie odpadów muszą być 

przeprowadzane przez licencjonowane firmy). 

Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórca odpadów jest zobowiązany do spełnienia obowiązku 

związanego z wytwarzaniem odpadów, w tym przede wszystkim zobowiązany jest do: 

 Informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami przedkłada się właściwemu organowi w terminie 30 dni przed rozpoczęciem 

działalności powodującej powstawanie odpadów, 

 Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, do którego 

dołącza się ten program, wytwórca odpadów niebezpiecznych obowiązany jest przedłożyć 

właściwemu organowi na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej 

powstawanie tych odpadów. 
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Tabela 32 Przykładowe sposoby gromadzenia i zagospodarowania odpadów w fazie eksploatacji 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Źródło 
Proponowany sposób 

zagospodarowania 

Proponowane procesy 
odzysku lub 

unieszkodliwiania 

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

Odpady z urządzeń 
elektrycznych. 

Przekazanie podmiotom prowadzącym 
działalność w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów. 

R11, R12 

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

16 81 01* Odpady wykazujące właściwości 
niebezpieczne 

Odpady powstające w wyniku 
wypadków drogowych. 

Zagospodarowanie zgodnie z wskazaniami 
decyzji wydanej przez organ 
administracyjny. 

R11, R12 

16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 
01 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy 
dróg 

Odpady z remontów drogi 
i infrastruktury drogowej 

Możliwość przekazania podmiotom 
prowadzącym działalność w zakresie 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

R11, R12, D1 

17 01 82 Inne niewymienione odpady R11, R12, D1 

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż 
wymienione w 17 03 01 

D5 

17 04 05 Żelazo i stal R4, R11, R12 

17 04 07 Mieszaniny metali R4, R11, R12 

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

Możliwość wykorzystania poza instalacjami 
na miejscu wytworzenia 

Możliwość przekazania osobom fizycznym 
lub jednostkom organizacyjnym 

Możliwość przekazania podmiotom 
prowadzącym działalność w zakresie 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

R11, R12, D1 

19 08 02 Zawartość piaskowników Odpady z urządzeń 
kanalizacyjnych 

Możliwość przekazania podmiotom 
prowadzącym działalność w zakresie 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

D8, D9 

19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z 
separacji olej/woda inne niż 
wymienione w 19 08 09 

19 08 99 Inne niewymienione odpady 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady Odpady z utrzymania i Zgodnie z ustawą z dnia 13 września D10, D13 
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Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Źródło 
Proponowany sposób 

zagospodarowania 

Proponowane procesy 
odzysku lub 

unieszkodliwiania 

komunalne porządkowania drogi. 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 teks 
ujednolicony z późn. zm.) 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów R3, D10, D13 

20 03 06 Odpady ze studzienek 
kanalizacyjnych 

Odpady z urządzeń 
kanalizacyjnych 

Składowanie na składowisku odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne. 

D8, D9 

* odpady niebezpieczne  

 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady nie będą gromadzone. Będą usuwane bezpośrednio po wytworzeniu przez jednostki zatrudnione do tego celu 

przez zarządcę drogi. 
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14 OPIS SKUTKÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA W ODNIESIENIU DO ZABYTKÓW 

CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE 

NAD ZABYTKAMI 

14.1 Analiza i ocena możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na 

podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece na d zabytkami 

Projektowane przedsięwzięcie będzie poprowadzone w ciągu istniejących ulic, za wyjątkiem 

niewielkiego odcinka ul. Wyszyńskiego, który będzie nieco odchylony na wschód. Oznacza to, że teren 

lokalizacji przedsięwzięcia został w czasie budowy istniejącej drogi i sąsiadujących z nią obiektów 

całkowicie przekształcony i pozbawiony ewentualnych śladów zabytków bądź stanowisk 

archeologicznych. 

Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Tarnowie 

z dnia 29 stycznia 2015 r., o znaku OZT.5183.13.2015.M.Sz-W.J.W, na podstawie przeprowadzonej 

kwerendy archiwalnej nie stwierdzono kolizji analizowanego w niniejszym opracowaniu przedsięwzięcia 

ze zlokalizowanymi do tej pory na tym obszarze stanowiskami archeologicznymi oraz innymi obiektami 

ewidencyjnymi. 

14.2 Określenie założeń do ratowniczych badań obiektów zabytkowych znajdujących 

się w obszarze planowanego przedsięwzięcia 

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

zabytkami. Art. 32, ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) stanowi: Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub 

ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest 

obowiązany: 

a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

c) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie 

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

Właściwy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) zobowiązany jest niezwłocznie (do 3 dni) przekazać 

Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków przyjęte zawiadomienie jw. W terminie do 5 dni od dnia 

przyjęcia zawiadomienia Wojewódzki Konserwator Zabytków jest zobowiązany do dokonania oględzin 

odkrytego przedmiotu. W przeciwnym wypadku wstrzymane prace budowlane mogą być kontynuowane. 

Po dokonanych oględzinach, Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzję o wznowieniu prac 

budowlanych podejmuje, jeśli: 

 odkryty przedmiot nie stanowi zabytku, 

 odkryty przedmiot jest zabytkiem, ale kontynuacja robót nie spowoduje jego zniszczenia lub 

uszkodzenia. 
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Wojewódzki Konserwator Zabytków może nakazać dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie badań 

archeologicznych w niezbędnym zakresie na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej, 

finansującej te roboty. 

Prace budowlane nie mogą być wstrzymane na okres dłuższy niż 30 dni, a w przypadku odkrycia 

zabytku o wyjątkowej wartości okres ten może ulec wydłużeniu do 6 miesięcy. Wznowienie robót 

budowlanych następuje w drodze decyzji wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

14.3 Określenie założeń do programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed 

negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony 

krajobrazu kulturowego. 

Podczas budowy przedmiotowej drogi nie zostaną naruszone żadne zabytki architektoniczne, ponieważ 

nie koliduje ona zarówno z zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków, jak również uwzględnionymi w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

Przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (rozdział 

1.3), w związku z czym: 

 nie określa się założeń do 

 ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze 

planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych, 

 programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem 

planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego, 

 nie wykonuje się analizy i oceny możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na 

podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków 

archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia. 
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15 OPIS WPŁYWU ZMIANY KLIMATU NA PRZEDSIĘWZIĘCIE ORAZ WPŁYW 

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ZMIANY KLIMATU 

W ubiegłym stuleciu, oraz co bardziej zauważalne w obecnym, w klimacie następują zmiany. 

Umiarkowane i ustalone zjawiska pogodowe zanikają, a pojawiają się gwałtowniejsze, spotykane 

wcześniej w cieplejszych strefach klimatycznych. Dotyczy to opadów, w przypadków których następuje 

zanik opadów długotrwałych o małej intensywności na rzecz gwałtownych i krótkotrwałych nawałnic, 

powodujących straty w drzewostanie, infrastrukturze i zabudowie, a także podtopienia i powodzie, 

często na terenach intensywnie zurbanizowanych, niedostosowanych do odprowadzenia dużych ilości 

wód deszczowych oraz ich retencji. Generalnie obserwuje się wydłużenie okresów bezopadowych i 

zwiększenie się opadów o charakterze nawalnym. 

Zmiany zachodzą także w przypadku temperatury, która wyraźnie podnosi się, co uwidacznia się 

w przypadku temperatur minimalnych w okresie zimowym oraz maksymalnych w lecie. Wzrost 

temperatury ma inne konsekwencje, takie jak skrócenie okresu zalegania pokrywy śnieżnej (mniejsza 

ilość dni z mrozem), wydłużenie okresu wegetacyjnego określanego ze względu na temperaturę. 

Konsekwencją ocieplania klimatu będzie coraz częstsze występowania gwałtownych i groźnych zjawisk 

pogodowych, kojarzonych wcześniej z tropikalnymi strefami klimatycznymi. 

15.1 Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat 

Obecne warunki ruchu na analizowanych ulicach nie są zadowalające. Ulice są jednojezdniowe, ich 

stan techniczny budzi zastrzeżenia, wskutek czego ruch nie odbywa się płynnie.  

Ruch pojazdów z niewielką prędkością na niskich przełożeniach, przy wysokich prędkościach 

obrotowych silnika, wielokrotne zatrzymywanie i rozpędzanie pojazdów powodują znaczny wzrost emisji 

nie tylko w wyniku spalania paliwa, ale także w wyniku ścierania okładzin sprzęgieł i hamulców. 

Rozbudowa drogi ma stworzyć lepsze warunki, w efekcie czego średnia prędkość pojazdów wzrośnie, 

zbliżając się do prędkości ekonomicznej, przy której oddziaływanie na środowisko, a także na klimat 

będzie najmniejsze. Zmniejszy się także zużycie paliwa, które w tym przypadku jest nośnikiem energii. 

Realizacja przedsięwzięcia, lub odstąpienie od jego realizacji nie zmieni w sposób zauważalny 

warunków klimatycznych w jego otoczeniu. Realizacja inwestycji powinna jednak przyczynić się do 

zmniejszenia emisji substancji, także tych, które odpowiedzialne są za ocieplanie się klimatu. 

Jednostkowo są to zmiany pomijalne, lecz w szerszym ujęciu i połączeniu z innymi działaniami na rzecz 

ograniczania emisji mogą nabrać znaczenia. 

15.2 Oddziaływanie klimatu na przedsięwzięcie 

Występujące w ostatnich latach zmiany klimatu objawiające się przede wszystkim wzrostem 

temperatury, oraz nasileniem intensywności częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk 

pogodowych stały przedmiotem zainteresowania społeczności międzynarodowej i rządów państw. 

Zjawiska powodowane przez zmiany klimatu niewątpliwie stanowią zagrożenie dla społecznego 

i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, również Polski. W obliczu postępujących zmian 

niezbędne jest podjęcie wysiłków mających na celu dostosowanie się do spodziewanych zmian, także 
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w zakresie infrastruktury drogowej. Z myślą o tym przygotowano Strategiczny plan adaptacji dla 

sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 

2020). Straty jakie zostały poniesione w latach 2001 – 2010 przypisywane zmianom klimatu 

oszacowano na ok. 54 mld zł. W przypadku niepodjęcia działań w przyszłości, prawdopodobną 

konsekwencją mogą być straty szacowane na poziomie ok. 86 mld. zł do roku 2020, oraz dodatkowo 

119 mld. zł w latach 2021–2030. 

Sektor transportu jest szczególnie wrażliwy na kilka elementów klimatu, zwłaszcza na silne wiatry, 

ulewy, podtopienia i osuwiska, opady śniegu i zjawiska lodowe, burze, niską i wysoką temperaturę oraz 

brak widoczności (mgła, smog). 

Analiza przewidywanych zmian klimatu w aspekcie funkcjonowania transportu wskazuje na to, że: 

 nastąpi ocieplenie, wyrażone wzrostem średniej temperatury dobowej oraz zmniejszeniem 

liczby dni chłodnych, 

 zmniejszy się okres zalegania pokrywy śnieżnej na gruncie, 

 zwiększą się opady, wyrażone zarówno wzrostem maksymalnego opadu dobowego oraz liczbą 

dni z opadami ekstremalnymi, 

 wskazane w opracowaniu parametry klimatu będą się charakteryzowały dużą zmiennością 

w odniesieniu do wartości ekstremalnych. 

Analizę wpływu zmian klimatu przeprowadzono na podstawie kilku podstawowych elementów 

klimatycznych, które zagregowano w Umowne Kategorie Klimatu (UKK) opisujące te zjawiska 

klimatyczne, które mają znaczenie dla badanych sektorów. Dla oceny znaczenia poszczególnych 

kategorii zaproponowano skalę wrażliwości sektorów na oddziaływania klimatu. 

Tabela 33 Umowne Kategorie Klimatu (UKK) o istotnym wpływie na gospodarkę 

L.p. UKK Opis czynników składających się na dana kategorię 

1 Mróz bardzo niska temperatura, przemarzanie gruntu, pokrywa lodowa na ciekach 
wodnych, gołoledź 

2 Śnieg intensywne opady przy niskiej temperaturze powietrza, zamieć śnieżna, pokrywa 
śnieżna, gradobicie 

3 Deszcz intensywne opady deszczu w dodatnie] temperaturze powietrza, występowanie 
powodzi lup podtopień 

4 Wiatr bardzo silny wiatr i wyładowania atmosferyczne (sztorm, huragan, trąba powietrzna}, 
różnice ciśnienia atmosferycznego, turbulencja 

5 Upał bardzo wysoka temperatura, usłonecznienie 

6 Mgła zjawiska ograniczające widzialność, mgła, niska podstawa chmur, pył wulkaniczny 

Źródło: http://klimada.mos.gov.pl 

Tabela 34 Skala wrażliwości sektorów na oddziaływania klimatu 

Stopień Warunki Charakterystyka oddziaływania 

0 neutralne warunki korzystne lub obojętne 

1 utrudniające 
Warunku utrudniające funkcjonowanie, występują odczuwalne 
utrudnienia w funkcjonowaniu sektora 

2 ograniczające 
Warunki bardzo uciążliwe, obok utrudnień występują szkody, które 
powodują ograniczenia w funkcjonowaniu sektora 

3 uniemożliwiające 
Warunki uniemożliwiające funkcjonowanie wskazanego elementu 
sektora 
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Źródło: http://klimada.mos.gov.pl 

W odniesieniu do transportu drogowego wrażliwość na warunki klimatyczne rozpatrzono z punktu 

widzenia trzech podstawowych elementów tj.: 

 infrastruktura; 

 środki transportu; 

 komfort socjalny. 

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obiektów budowlanych, w tym także obiektów infrastruktury 

transportowej, jest zapisany w ustawie – Prawo budowlane. 

W odniesieniu do planowanej inwestycji są to obiekty inżynierskie (most nad Rowem Klikowskim, 

przepust dla Rowu Chyszowskiego). W poniższej tabeli zestawiono elementy sektora transportu 

drogowego. 

Tabela 35 Elementy sektora transportu drogowego 

Rodzaj elementu sektora 

infrastruktura środek transportu komfort socjalny 

Drogi i obiekty inżynierskie, 
zaplecze techniczne i 
infrastruktura towarzysząca. 

Autobusy, pojazdy ciężarowe, 
samochody osobowe 

Warunki: pracy personelu, 
podróży pasażerów, przewozu 
towarów 

Źródło: http://klimada.mos.gov.pl 

Większość czynników klimatycznych ma wpływ na wszystkie rodzaje transportu, jednak, jak wykazują 

analizy niektóre czynniki klimatyczne mają szczególne znaczenie dla konkretnego rodzaju transportu. 

Z przyczyn praktycznych czynniki klimatyczne zostały pogrupowane w 6 kategorii, analogicznie jak ma 

to miejsce w sektorze budownictwa. Funkcjonowanie sektora transportu (możliwość realizacji usługi 

transportowej) jest uzależniona od jego wrażliwości na oddziaływanie Umownych Kategorii Klimatu. 

Wrażliwość elementów transportu drogowego przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 36 Obecnie obserwowany zakres oddziaływania UKK na transport drogowy 

L.p. UKK Infrastruktura 
Środek 

transportu 
Komfort  
socjalny 

1 Mróz 2 2 2 

2 Śnieg 3 1 2 

3 Deszcz 3 1 1 

4 Wiatr 3 2 1 

5 Upał 2 1 2 

6 Mgła 1 0 2 

Źródło: http://klimada.mos.gov.pl 

Z powyższej tabeli wynika, że transport drogowy szczególnie wrażliwy jest na śnieg, deszcz, silny wiatr 

i mróz. 

Ze względu na przestrzenny charakter, infrastruktura drogowa jest szczególnie wrażliwa na niektóre 

zjawiska klimatyczne. Należą do nich przede wszystkim opady i silny wiatr, a także upały i temperatura 

oscylująca wokół zera stopni. 

Silne wiatry powodują między innymi: tarasowanie dróg przez powalone drzewa i słupy energetyczne, 

zamknięcie dróg, uszkodzenie pojazdów i obiektów budowlanych, utrudnienia w prowadzeniu prac 

załadunkowych oraz uszkodzenia ekranów przeciwhałasowych. 
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Ulewy i wywołane nimi powodzie dezorganizują funkcjonowanie transportu poprzez wyłączenie 

z ruchu tras komunikacyjnych, uszkodzenia infrastruktury drogowej, obsunięcia ziemi, podtopienia 

terenu a wraz z nim, np.: zajezdni, garaży oraz awarie i uszkodzenia urządzeń odwadniających, 

zniszczenie środków transportowych, a także utrudnienia w komunikacji miejskiej zwłaszcza w wyniku 

podtopienia tuneli i obniżonych części dróg i ulic, także dojazdów do mostów. 

Opady śniegu a zwłaszcza mokrego oraz oblodzenie dróg i ulic stanowią poważne utrudnienie dla 

transportu drogowego powodując nieprzejezdność dróg przez zaspy śnieżne i powalone drzewa, 

opóźnione lub niezrealizowane kursy (towarowo usługowe), wypadki drogowe, pogorszenie warunków 

jezdnych poprzez zmniejszenie przyczepności kół do nawierzchni dróg, wzrost kosztów utrzymania 

przejezdności tras. 

Jednym z najbardziej dokuczliwych zjawisk są wahania temperatury, w szczególności tzw. przejścia 

przez temperaturę 0ºC w połączeniu z opadami lub topniejącym śniegiem: sprzyjają zjawisku gołoledzi, 

a także intensyfikują korozyjne oddziaływanie wody (i soli) na infrastrukturę transportową. 

Niskie temperatury ujemne są czynnikiem ograniczającym możliwości transportu drogowego. 

Sprzyjają zwiększeniu awaryjności sprzętu, zmniejszają sprawność działania środków transportu, 

zmniejszają komfort podróżowania, powodują uszkodzenia nawierzchni drogowej (przełomy zimowe) 

oraz utrudniają prace przeładunkowe, wydłużając czas załadunku i wyładunku. 

Równie niekorzystne jest oddziaływanie wysokich temperatur i upałów, szczególnie długotrwałych, 

które powodują przegrzewanie się silników i innych urządzeń technicznych, zwiększenie podatności 

nawierzchni bitumicznych na oddziaływania pojazdów, co wymusza konieczność wprowadzenia 

ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów, obniżenie komfortu pracy kierowców i pracowników obsługi 

a także pasażerów. 

Innym czynnikiem klimatycznym powodującym utrudnienia w ruchu drogowym jest mgła, szczególnie 

często występująca w warunkach jesienno-zimowych przy temperaturach bliskich zera. Ograniczenie 

widoczności powoduje zmniejszenie prędkości eksploatacyjnej i opóźnienia w ruchu drogowym, 

szczególnie w transporcie publicznym, a także zwiększa ryzyko wypadków drogowych. 

15.3 Wrażliwość infrastruktury drogowej w warunkach zmienionego klimatu 

Wyniki scenariuszy klimatycznych wskazują, że w perspektywie XXI w. największym zagrożeniem dla 

transportu mogą być ekstremalne opady deszczu. Prognozy dotyczące wiatru budzą wątpliwości, 

ponieważ w zakresie wartości średnich nie przewidują zmian w oddziaływaniu wiatru. W odniesieniu do 

okresu zalegania pokrywy śnieżnej należy bardzo ostrożnie przyjmować zapowiedź znaczącego 

skrócenia tego okresu. Mimo występującego ocieplenia klimatu, mogą także występować śnieżne zimy i 

na to, szczególnie w klimacie Europy Środkowej, należy być przygotowanym. 

Analiza przewidywanych zmian klimatu dowodzi, że oczekiwane zmiany w dalszej perspektywie będą 

oddziaływać na transport negatywnie. W okresie do 2070 r. należy się liczyć przede wszystkim ze 

zdarzeniami ekstremalnymi, które będą utrudniać funkcjonowanie dróg. 

Zestawienie prognozowanego negatywnego oddziaływania klimatu na transport drogowy wg rodzajów 

zjawisk pogodowych zestawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 37 Negatywne oddziaływanie na klimat wg rodzajów zjawisk pogodowych 

L.p. UKK Transport drogowy 

1 Mróz 0 

2 Śnieg 0 

3 Deszcz 3 

4 Wiatr 3 

5 Upał 2 

6 Mgła 0 

0 – neutralny, 1 – utrudniające, 2 – ograniczające, 3 – uniemożliwiające 

Z analizy wynika, ze zjawiska w kategorii „mróz”, którą oceniano jako mającą obecnie istotny wpływ na 

poprawność funkcjonowania sektora transportu we wszystkich rozpatrywanych jego elementach 

(infrastruktura transportowa, urządzenia transportowe i komfort socjalny) zmniejszy swoje negatywne 

oddziaływanie. Zdecydowanie mniej będzie dni chłodnych i tych o bardzo niskich temperaturach, i tych 

decydujących o zagrożeniach wynikających z negatywnego oddziaływania mrozu (np. tzw. przejść 

przez zero). Jednak niepewność wyniku oraz wieloletnia praktyka wskazują na konieczność zachowania 

ostrożności i nie zmieniania zasad budowania wobec przedstawianych optymistycznych perspektyw 

złagodnienia klimatu w okresie jesienno-zimowym. 

Zatem w zakresie przygotowania do zmian klimatu odnośnie kategorii – „mróz” i „śnieg” nie ma potrzeby 

wprowadzania działań adaptacyjnych. 

Zmiany dotyczące kategorii „upał” wskazują na ocieplenie klimatu, ale wrażliwość sektora na 

oddziaływanie tej kategorii, w zależności od rodzaju transportu i jego elementów, oceniono w skali 

wrażliwości na 1÷2 (warunki utrudniające ÷ ograniczające funkcjonowanie sektora). Z tego względu 

uznano, że działania adaptacyjne w tym obszarze mają mniejsze znaczenie i w perspektywie 2070 r. 

można je pominąć, zachowując jednak dbałość o monitoring konstrukcji wrażliwych na wzrost 

temperatury oraz o bieżącą kontrolę warunków pracy i podróży (komfort socjalny). 

W odniesieniu do kategorii – „mgła” nie uzyskano informacji pozwalających na prognozowanie działań 

adaptacyjnych, ale kategoria ta ma wpływ na funkcjonowanie sektora transportu w zakresie działań 

krótkoterminowych. 

Największe i najważniejsze prognozowane zmiany klimatu dotyczą dwóch kategorii „deszcz” i „wiatr”. 

Działania dostosowawcze sektora transportu do oczekiwanych zmian klimatu powinny przede 

wszystkim zabezpieczyć infrastrukturę drogową przed zagrożeniami wynikającym ze wzrostu 

częstotliwości intensywnych opadowa ulewnych. W tym względzie szczególna uwaga musi być 

skierowana na zapewnienie odpowiedniego światła mostów i przepustów. Minimalne światło mostu czy 

też przepustu musi zapewniać swobodę maksymalnego przepływu rocznego bez spowodowania 

nadmiernego spiętrzenia wody w cieku – wywołującego dodatkowe zagrożenia i nieuzasadnione 

ekonomicznie szkody – oraz bez spowodowania nadmiernych rozmyć koryta cieku, z uwzględnieniem 

potrzeb ochrony środowiska. 

Drugim problemem związanym z silnymi opadami jest zabezpieczenie powierzchni transportowych 

przed zalewaniem i szybkie odprowadzanie wody z powierzchni nawierzchni i wprowadzenie jej do 

odbiornika. Deszcze nawalne powodują zatopienia dróg, przeciążenie układów odwadniających, 

przepustów i mostów na mniejszych ciekach. Istotą takich zjawisk jest ich gwałtowność, bardzo duża 
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intensywność, ale na ogół niewielki zasięg. Ponieważ obciążają one obiekty „małe” w kategoriach 

ważności, a więc projektowane na małe prawdopodobieństwa występowania zjawisk hydrologicznych, 

bardzo często pociągają za sobą zniszczenia i straty. Zagrażają one w skali kraju ogromnej liczbie 

obiektów, ale tylko z niewielkim prawdopodobieństwem zagrożenia konkretnego obiektu, a więc ich 

przewymiarowanie nie ma uzasadnienia ekonomicznego. 

W zarządzaniu kryzysowym, jako zagrożenia powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu transportu są 

wymieniane takie zjawiska, jak: powódź, silne mrozy, silne wiatry, pożary. 

W poniższej tabeli przedstawiono zagrożenia kryzysowe czynnikami klimatycznymi w transporcie 

drogowym. 

Tabela 38 Zagrożenia kryzysowe czynnikami klimatycznymi w transporcie drogowym 

L.p. Przyczyna wystąpienia 
zagrożenia 

Potencjalne miejsca wystąpienia zagrożenia 
w funkcjonowaniu transportu drogowego i jego opis 

1 Powódź; 

Złe utrzymanie urządzeń 
hydrotechnicznych 

zniszczenia lub wyłączenie z funkcjonowania odcinków 
dróg, obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, tuneli, 
przepustów, konstrukcji oporowych, estakad na 
skrzyżowaniach dróg w różnych poziomach), obiekty 
inżynierskie oraz odcinki dróg o charakterystycznym 
ukształtowaniu terenu 

2 Nagłe ataki mrozu połączone z 
obfitymi opadami śniegu 

obiekty inżynierskie, których zniszczenie lub uszkodzenie 
spowoduje poważne utrudnienia w ruchu drogowym 

3 Huragany obiekty inżynierskie, których zniszczenie lub uszkodzenie 
spowoduje poważne utrudnienia w ruchu drogowym 

4 Pożary obiekty inżynierskie oraz odcinki dróg w terenie 
górzystym, lesistym, w głębokim wykopie, na wysokim 
nasypie lub w terenie zurbanizowanym 

15.4 Działania adaptacyjne 

Inwestycja będzie realizowana w województwie małopolskim. Teren województwa ma charakter 

wyżynny i górski. Rzeźba terenu i budowa geologiczna powoduje występowanie ruchów masowych tj. 

osuwisk i spełzywań. Dodatkowo Małopolska zaliczana jest do regionów o największym poziomie 

zagrożenia powodziowego. Rekomendowane kierunki działań adaptacyjnych do zmian klimatu to: 

 Ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych na ternach zalewowych, 

 Wdrożenie Programu ochrony przed powodzią górnej Wisły Górna Wisła, 

 Tworzenie sprawnego systemu małej retencji wodnej ograniczającej skutki suszy oraz 

modernizacji urządzeń melioracyjnych, 

 Graniczenie i kontrola zabudowy terenów zagrożonych wystąpieniem katastrof naturalnych, 

 Właściwe zabezpieczanie i zagospodarowywanie terenów zagrożonych osuwiskami, 

 Uwzględnienie oczekiwanych zmian klimatu w obszarach górskich zarówno w aspekcie zmian 

bioróżnorodności jak i składu gatunkowego lasów oraz warunków rozwoju turystyki (zwłaszcza 

zimowej), 

 Zwiększanie świadomości przedsiębiorców i ludności na temat zagrożeń wynikających z nasilenia 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (osuwiska, powodzie, susze) oraz wpływu zmian 

klimatycznych na prowadzenie działalności gospodarczej, szczególnie na terenach górskich, 
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 Ochrona gleb przed erozją, 

 Przygotowanie nowej oferty turystycznej dla mieszkańców miejscowości turystycznych i turystów 

w sytuacji zmniejszonej pokrywy śnieżnej i ograniczonego dostępu do wody. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie uwzględni najważniejsze czynniki klimatyczne, które mogą oddziaływać 

na drogę oraz towarzyszącą jej infrastrukturę. 

Obiekty inżynierskie będą spełniać wymagania normowe i będą wykazywać wystarczająca odporność 

na warunki klimatyczne występujące w Polsce obecnie i prognozowane na wymagany okres ich 

trwałości.  

Metodyka zastosowana do obliczeń emisji substancji z pojazdów (EMEP/Corinair B710 i B76), z której 

korzysta stosowany do obliczeń program komputerowy „Operat FB” z modułem „Samochody” dzieli 

pojazdy ze względu na technologię wykonania silnika i zgodność dotyczącymi tego dyrektywami Euro I 

– Euro VI. Dyrektywy Euro obowiązują dla silników z zapłonem samoczynnym, iskrowym i dla pojazdów 

dwukołowych. Poszczególne dyrektywy obowiązują: 

 Euro I – od 1993 r., dla samochodów osobowych oraz dla osobowych i lekkich ciężarówek, 

 Euro II – od 1996 r., dla samochodów osobowych, 

 Euro III – od 2000 r., dla wszystkich pojazdów, 

 Euro IV – od 2005 r., dla wszystkich pojazdów, 

 Euro V – od 2009 r., dla lekkich samochodów osobowych i służbowych, 

 Euro VI – od 2014, dla ciężkich pojazdów samochodowych. 

Metodyka obliczeniowa, z której korzysta program „Operat FB” z modułem „Samochody” zakłada 

stopniowe zwiększanie się w potoku ruchu udziału pojazdów spełniających najnowsze normy emisji 

spalin, oraz ograniczanie ilości pojazdów z silnikami wykonanymi wg starych standardów, np. pojazdów 

z silnikami dwusuwowymi starej konstrukcji. Proporcje wg, których przyjmowane są do obliczeń udziały 

pojazdów z poszczególnymi rodzajami silników są zależne od roku, dla którego wykonuje się analizę 

obliczeniową. 

Założenia metodyki w tym względzie mają na tyle istotny wpływ na wyniki obliczeń, że pomimo wzrostu 

natężenia ruchu w kolejnych analizowanych horyzontach czasowych, zasięg oddziaływania nie osiąga 

wzrostu proporcjonalnego do wzrostu natężenia ruchu pojazdów. 

Stosowanie norm Euro jest działaniem, które ma na celu ograniczenie emisji substancji do powietrza, 

w tym gazów cieplarnianych, które uważa za główną przyczynę obserwowanych obecnie zmian klimatu 

i gwałtownych zjawisk meteorologicznych. Redukcja emisji z branży motoryzacyjnej jest tylko częścią 

ogółu działań koniecznych do wykonania w celu ochrony klimatu, jednak niezbędną w celu zachowania 

spójności działań. 

Powyższe czynniki uwzględniono w analizie rozprzestrzeniania substancji w powietrzu, 

przeprowadzonej w ramach niniejszego raportu. 

15.5 Cele polityki ochrony środowiska 

Cele polityki UE w dziedzinie środowiska naturalnego zostały określone w art. 191 ust 1 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w sposób następujący: 

 Zachowanie, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, 
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 Ochrona zdrowia człowieka, 

 Ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, 

 Promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania 

regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego, w szczególności zwalczania 

zmian klimatu. 

Cele polityki ochrony środowiska w analizowanym przedsięwzięciu realizowane są m.in. poprzez: 

 Rozbudowę i modernizację drogi, co poprawi warunki ruchu i przełoży się na zmniejszenie emisji 

substancji z sieci drogowej, 

 Sporządzenie wytycznych dla wykonawców inwestycji zawartych w niniejszym raporcie 

uwzględniających i opisujących w syntetyczny sposób takie kwestie jak: 

 typowe oddziaływania (emisje do powietrza, hałas, przekształcenia i niwelacje terenu, 

usuwanie drzew i krzewów, zmiany stosunków wodnych) i sposoby ich eliminowania/ 

ograniczenia; 

 zidentyfikowane w rejonie inwestycji tereny i populacje szczególnie wrażliwe na te 

oddziaływania; 

 miejsca lokalizacji i sposoby zabezpieczenia elementów zaplecza budowy, które mogą 

oddziaływać negatywnie na stan środowiska, w tym zwłaszcza: miejsca obsługi sprzętu 

i pojazdów i sposoby ich zabezpieczenia, miejsca prowadzenia prac pomocniczych 

(przenośne węzły betoniarskie, wytwórnie mas bitumicznych), miejsca magazynowania 

materiałów i paliw, obiekty socjalno sanitarne; 

 Terminy prowadzenia robot z uwzględnieniem: 

 konieczności zachowania komfortu akustycznego (zwłaszcza w porze nocnej); 

 okresów lęgowych i zasad ochrony siedlisk; 

 Wymogi w zakresie przywracania środowiska do właściwego stanu po zakończeniu prac 

konstrukcyjnych oraz kryteria oceny spełniania tych wymogów; 

 Inne istotne aspekty środowiskowe charakterystyczne dla danego przedsięwzięcia i sposoby 

minimalizacji. 
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16 OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, 

POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- 

I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE, ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nie nastąpią znaczące oddziaływania na środowisko. 

Przedsięwzięcie dotyczy istniejącej drogi, już oddziałującej na środowisko i ma na celu poprawę 

funkcjonowania drogi, przez co oddziaływanie na środowisko powinno się zmniejszyć. Realizacja 

inwestycji daje także możliwość zastosowania nowych rozwiązań chroniących środowisko, które dla 

drogi w jej istniejącej formie nie są dostępne. Realizacja inwestycji oznacza więc zmniejszenie 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i większą kontrolę na wprowadzanymi do środowiska 

w wyniku eksploatacji drogi substancjami i energią. 

Potencjalnie znaczące oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia może nastąpić jedynie 

w przypadku zaistnienia poważnej awarii w wyniku sytuacji drogowych, jakie mogą być źródłem kolizji 

drogowych lub wypadków drogowych. 

Kolizja lub wypadek drogowy i zaistniała w ich wyniku awaria będzie mogła mieć szczególne znaczenie 

dla osób uczestniczących w kolizji, przypadkowych uczestników zdarzenia (osoby przemieszczające się 

drogą), w mniejszym stopniu dla ekip uczestniczących w akcji ratowniczej lub zajmującej się usuwaniem 

skutków ze względu na specjalistyczne wyposażenie (chodzi tu głównie o jednostki Państwowej Straży 

Pożarnej). 

Pod względem przyrodniczym wyniki oceny oddziaływań na środowisko pod kątem czasu trwania 

i skutków zestawiono w poniższej tabeli. W przypadku rozbudowy istniejącej drogi oddziaływania są 

mniejsze niż w przypadku budowy nowej drogi, ponieważ inwestycja większość terenów została już 

przekształcona i funkcjonuje jako droga. Straty w środowisku przyrodniczym są w takim przypadku bez 

porównania mniejsze niż przy budowie drogi po nowym śladzie w terenie niezainwestowanym. 

Tabela 39 Zestawienie oddziaływań na przyrodę pod kątem czasu trwania i skutków w przypadku 
niezastosowania działań minimalizujących 

Oddziaływanie Opis 

Bezpośrednie 

Utrata siedlisk w wyniku ich przekształcenia podczas prac budowlanych. 

Utrudnienie przemieszczania się zwierząt w poprzek drogi. 

Śmiertelność zwierząt w wyniku kolizji z pojazdami. 

Pośrednie 

Utrwalenie efektu przerwania korytarzy ekologicznych 

Utrwalenie efektów związanych z przerwaniem ciągłości siedlisk zajmowanych 
przez zwierzęta (izolacja populacji, ograniczanie ekspansji gatunków, zamieranie 
izolowanych populacji, ograniczanie areałów osobniczych) 

Pogorszenie warunków panujących w siedliskach w zasięgu oddziaływania 
akustycznego, zanieczyszczenia wód i powietrza oraz płoszenia zwierząt (np. 
emisje świetlne) 

Zmiany w krajobrazie w czasie prac budowlanych 

Wtórne 
W miejscach styku biotopów z korytarzem drogi nastąpi przebudowa siedlisk 
roślinnych. Powyższe zmiany będą skutkować także przebudową struktury 
populacyjnej zwierząt związanych z nowymi, przekształconymi biotopami. 

Krótkoterminowe 
Płoszenie zwierząt podczas prac budowlanych; utrudnienie migracji średnich 
i drobnych zwierząt w trakcie prowadzenia prac budowlanych 

Średnioterminowe Etap harmonizacji rozbudowanej drogi z otoczeniem 
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Oddziaływanie Opis 

Długoterminowe 
Powstanie nowych nasadzeń zadrzewień i zakrzewień zaprojektowanych 
w związku z rozbudową drogi 

Stałe 

Pogorszenie warunków panujących w siedliskach w zasięgu oddziaływania 
akustycznego, zanieczyszczenia wód i powietrza oraz płoszenia zwierząt (np. 
emisje świetlne) 

Ryzyko kolizji z pojazdami i elementami konstrukcji drogowych 

Chwilowe 

Nasilone płoszenie zwierząt podczas prac budowlanych związanych 
z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu 

Zmętnienie wody w ciekach podczas prac w ich sąsiedztwie 

Tabela 40 Zestawienie oceny oddziaływań na przyrodę pod kątem czasu trwania i skutków 
w przypadku zastosowania działań minimalizujących 

Oddziaływanie Opis 

Bezpośrednie Utrata siedlisk w wyniku ich przekształcenia podczas prac budowlanych 

Pośrednie 

Zachowanie warunków zbliżonych do panujących w siedliskach w zasięgu 
oddziaływania. 

Zmiany w krajobrazie w czasie prac budowlanych lokalnie 

Wtórne 
W miejscach styku biotopów z korytarzem budowanej drogi nastąpi przebudowa 
siedlisk roślinnych. Zmiany te nie będą powodowały istotnego oddziaływania na 
gatunki i siedliska objęte ochroną prawną. 

Krótkoterminowe 

Płoszenie zwierząt podczas prac budowlanych 

Przerwanie szlaków migracyjnych średnich i drobnych zwierząt w trakcie 
prowadzenia prac budowlanych. 

Średnioterminowe Etap harmonizacji rozbudowanej drogi z otoczeniem 

Długoterminowe 
Powstanie z nowych nasadzeń zadrzewień i zakrzewień zaprojektowanych w 
związku z rozbudowa drogi 

Stałe 
Lokalnie pogorszenie i poprawa warunków panujących w siedliskach w zasięgu 
oddziaływania – jednak bez istotnego negatywnego wpływu na gatunki i siedliska 
chronione. 

Chwilowe 

Nasilone płoszenie zwierząt podczas prac budowlanych związanych 
z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu 

Ograniczone ryzyko zmętnienia wody w ciekach podczas prac w ich sąsiedztwie 
(poprzez budowę osadników). 

Tabela 41 Zestawienie wyników oceny oddziaływań na środowisko pod kątem czasu trwania 
i skutków 

Oddziaływania 
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Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej  x  x  x x  x 

Uszczelnienie powierzchni  x  x x x x   

Hałas  x x   x x  x 

Wytwarzanie odpadów  x x   x x   

Emisja do powietrza  x x  x x x  x 

Ryzyko wystąpienia wypadków x  x  x x  x x 
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16.1 Oddziaływania skumulowane 

Oddziaływania skumulowane, wiążą się z efektem wzajemnego wpływu na siebie kilku elementów 

środowiska lub źródeł antropogenicznych. Otaczające nas środowisko stanowi silnie rozgałęziony 

system z wieloma powiązaniami, oddziaływaniami wzajemnymi i sprzężeniami zwrotnymi. 

Do oddziaływań skumulowanych zaliczane są proste sumy oddziaływań tego samego rodzaju, tylko 

pochodzące z różnych źródeł. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia wynikające z samego jego istnienia to oddziaływanie związane 

z wprowadzaniem emisji (hałas, ścieki, zanieczyszczenia ze spalania paliw w pojazdach) do 

środowiska. Oddziaływanie to będzie ciągłe od momentu oddania do użytkowania. 

W przedkładanej analizie przedsięwzięcia główne źródła oddziaływań skumulowanych stanowią: 

a) drogi poprzeczne krzyżujące się z trasą główną, 

b) miejsca skrzyżowań z linią kolejową. 

Drogi poprzeczne 

Do oddziaływań skumulowanych z innymi drogami będzie dochodziło na skrzyżowaniach trasy głównej 

z tymi drogami. Będą to skrzyżowania z ulicami: Krzyska, Piaskowa, Klikowska, Hodowlana, Beckera, 

Giełdowa. Wszystkie te ulice zostały uwzględnione w analizach oddziaływania wykonywanych 

w niniejszym raporcie, więc ich oddziaływanie było rozpatrywane łącznie z oddziaływaniem trasy 

głównej. 

Oddziaływanie ww. ulic jest znacznie mniejsze niż trasy głównej – jest ono maskowane przez 

oddziaływanie trasy głównej. Wpływ dróg lokalnych na oddziaływanie trasy głównej zaznacza się 

jedynie lokalnie, w bezpośredniej bliskości skrzyżowań. 

Kumulacja oddziaływań przedsięwzięcia z siecią drogową nie będzie powodować przekroczeń 

standardów jakości środowiska. 

Skrzyżowania z linia kolejową 

W km 3+074 droga przecina linię kolejową nr 115 Tarnów – Szczucin. Jest to linia nieczynna. Przewozy 

pasażerskie zawieszono w 2000 r., a towarowe w 2006 r. Linia nie jest zelektryfikowana. 

Jeżeli linia kolejowa zostanie kiedykolwiek uruchomiona (obecnie planuje się poprowadzenie po jej 

śladzie drogi rowerowej), wówczas możliwe jest wystąpienie kumulacji oddziaływań w zakresie hałasu 

oraz oddziaływania na powietrze. 

Ruch kolejowy znacznie różni się od drogowego pod względem oddziaływania, chociażby pod 

względem czasu trwania. Droga powoduje emisje praktycznie nieprzerwanie, natomiast w przypadku 

linii kolejowej pomiędzy przejazdami pociągów występują dosyć długie przerwy, szczególnie 

w przypadku linii lokalnych, jednotorowych. W efekcie, oddziaływanie drogi najczęściej jest większe od 

oddziaływania linii kolejowej takiej jak przedmiotowa i całkowicie je maskuje. 

Ze względu na powyższe, nie wystąpi kumulacja oddziaływań drogi i linii kolejowej mogąca powodować 

przekroczenia standardów ochrony środowiska, o ile linia kolejowa zostanie kiedykolwiek uruchomiona. 
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17 ODDZIAŁYWANIE POWSTAŁE W PRZYPADKU POWSTANIA POWAŻNEJ AWARII 

Poważna awaria wg ustawy Prawo ochrony środowiska to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub 

eksplozja, powstała w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których 

występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 

zagrożenia życia lub zdrowia ludzi bądź środowiska oraz powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska mogące się pojawić w związku z eksploatacją drogi związane 

są z wypadkami drogowymi, w których uczestniczą pojazdy przewożące substancje niebezpieczne 

(ropopochodne) oraz pozostałe pojazdy, ze względu na przewożenie paliw, którymi są napędzane. 

W każdym przypadku zagrożenie dla środowiska wiąże się z ewentualnością rozlania paliwa 

i przedostania się go do środowiska, czyli gruntu, środowiska wodnego i powietrza. 

Oddziaływanie na środowisko może także wystąpić poprzez wybuch i pożar substancji łatwopalnych. 

Zagrożenie występujące w tym przypadku należy uznać za znaczne, ponieważ rozprzestrzenianie się 

pożaru w korzystnych warunkach atmosferycznych może osiągać znaczne zasięg i prędkość. Wybuchy 

zaś są zdolne generować fale uderzeniowe, mogące całkowicie zniszczyć tereny otaczające miejsce 

wypadku. 

Przedsięwzięcie samo w sobie należy uznać za ograniczające prawdopodobieństwo wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej, ponieważ jego celem jest poprawa warunków ruchu, a także 

bezpieczeństwa ruchu, chociażby poprzez wydzielenie osobnych jezdni dla różnych kierunków ruchu, 

czy też wykonanie nowej sieci odwadniającej, wyposażonej w urządzenia podczyszczające wody 

opadowe. Urządzenia te, jak również sieć będą posiadać zdolności retencyjne, pozwalające na 

zatrzymanie niebezpiecznych substancji w przypadku ich wycieku. 

W obecnym stanie droga oferuje znacznie gorsze warunki ruchu, co nie tylko zwiększa 

prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, lecz także ogranicza możliwości zapobiegania jej skutkom. 

W celu przeciwdziałania wypadkom drogowym, w tym takim które mogą powodować poważne awarie 

i zagrożenia dla środowiska zaleca się: 

 Poprawę warunków ruchu na drogach poprzez zmniejszenie jego kolizyjności i zwiększenie 

czytelności rozwiązań drogowych; 

 Zapewnienie możliwości płynnego ruchu na drodze; 

 Stosowanie czytelnego oznakowania dróg. 

Ryzyko wystąpienia awarii w transporcie z udziałem materiału niebezpiecznego jest wprost 

proporcjonalne do prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku oraz do rozmiaru szkód spowodowanych 

tym wypadkiem. Stopień występującego zagrożenia dla życia, zdrowia i środowiska w wyniku awarii 

zależy między innymi od czynników środowiskowych, mających negatywny wpływ na warunki 

transportu, zurbanizowania i wyposażenia w infrastrukturę techniczną terenu, przez który przebiega 

droga transportu materiałów niebezpiecznych. Rozwiązywanie problemów wystąpienia poważnych 

awarii zagrożeń realizowane jest poprzez: 

 Przeciwdziałanie ich powstawaniu; 

 Prowadzenie akcji ratowniczych dla likwidacji awarii i jej skutków; 

 Usuwanie skutków awarii w celu przywrócenia stanu przed jej wystąpieniem. 
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Służbami odpowiedzialnymi za zwalczanie katastrof ekologicznych są Służby Ratownictwa 

Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej. Istotnym jest, aby służby te mogły wykorzystać 

w zaistniałych przypadkach zaprojektowane i wykonane zabezpieczenia, służące do minimalizacji skali 

tych wypadków (np. separatory). 

Generalnie można stwierdzić, że w przypadku dróg, zagrożenie jest związane z niekontrolowanym 

przedostaniem się substancji niebezpiecznych poza szczelną nawierzchnię jezdni, czyli na tereny 

sąsiednie, a następnie ich infiltracją do środowiska gruntowo-wodnego. Najbardziej zagrożone, ze 

względu na możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami niebezpiecznymi 

są rejony cieków wodnych. Związane jest to z ewentualnym przedostaniem się tych substancji 

bezpośrednio do wód powierzchniowych, które stanowią drogę szybkiego rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń. Właściwie zaprojektowany system odwodnienia dla drogi oraz podczyszczenia wód 

opadowych spływających z drogi, pozwoli na wysoki stopień zabezpieczenia środowiska. 

W projekcie odwodnienia analizowanej drogi przewidziano system szczelnych rowów, oraz odcinkami 

zamkniętą kanalizację deszczową. Przed odprowadzeniem do odbiorników zapewniono 

retencjonowanie wód opadowych w zbiornikach retencyjnych. Urządzeniami, które przewidziano jako 

zabezpieczenie dla środowiska to zamontowane na odpływach ze zbiorników: syfony, zamknięcia 

ręczne i/lub automatyczne np. zawory pływakowe oraz osadniki i separatory substancji ropopochodnych 

zamontowane przed każdym zbiornikiem melioracyjnym oraz bezpośrednio przed odbiornikiem. 

Sytuacje awaryjne, w wyniku których mogą wystąpić zdarzenia kwalifikowane do poważnych awarii 

mogą mieć miejsce zarówno na etapie budowy, jak i po oddaniu drogi do eksploatacji. Potencjalną 

możliwość zaistnienia poważnej awarii drogowej stwarzają takie czynniki jak niska jakość dróg i słabe 

przystosowanie pasa drogowego do bezpiecznego przewozu materiałów niebezpiecznych. Z tego 

punktu widzenia, realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia prawdopodobieństwa jej 

wystąpienia. Ryzyko wypadków o charakterze awarii drogowej zostanie ograniczone przez 

zastosowanie rozwiązań zapewniających najwyższe bezpieczeństwo ruchu. 

W zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych obowiązują w Polsce następujące akty prawne: 

 Ustawa z 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”; 

 Ustawa z 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 lutego 1993 r. w sprawie 

warunków technicznych i badań pojazdów z późniejszymi zmianami; 

 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych; 

 Umowa europejska dotycząca Międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych (ADR). 

18 OKREŚLENIE MOŻLIWEGO ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNEGO 

Z uwagi na lokalizację inwestycji w odległości 131 km od granicy Państwa nie przewiduje się 

oddziaływania transgranicznego. 
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19 WPŁYW PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO 

Droga nie zalicza się do transeuropejskiej sieci drogowej, w związku z tym nie rozpatruje się jej wpływu 

na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

20 ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 

Przedsięwzięcie, które powoduje zajęcie terenów i zmianę ich dotychczasowego sposobu użytkowania 

bardzo często powoduje konflikty społeczne. Wynikają one z obaw społeczeństwa dotyczących zajęcia 

terenów, obsługi terenów położnych przy inwestycji oraz oddziaływania przedsięwzięcia na otoczenie. 

W przypadku dróg szczególnie istotne jest oddziaływanie akustyczne, oraz wprowadzenie nowej 

organizacji ruchu w istniejącym układzie drogowym. 

W przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z rozbudową istniejącej drogi, więc źródło 

oddziaływania już istnieje i od wielu lat wpływa na środowisko, w niektórych przypadkach dostosowując 

jest do swojego funkcjonowania. Również w takich przypadkach mogą występować negatywne 

oddziaływania, które przy rozbudowie drogi mogą być niwelowane do poziomów dopuszczanych 

przepisami. 

W czasie przygotowywania niniejszego raportu do Urzędu Miasta Tarnowa wpłynęły wnioski 

mieszkańców ul. Jastruna dotyczące oddziaływania akustycznego ul. Elektrycznej w jej istniejącym  

stanie. 

Oddziaływanie akustyczne ul. Elektrycznej było rozpatrywane łącznie z pozostałymi ulicami 

wchodzącymi w skład analizowanego przedsięwzięcia. Na podstawie wyników analizy przyjęto 

odpowiednie zabezpieczenia przed oddziaływaniem akustycznym dla wszystkich terenów chronionych 

przed hałasem znajdujących się w sąsiedztwie drogi. W przypadkach wątpliwych (gdy przekroczenia 

mieszczą się w granicy błędu analizy, lub skuteczne zabezpieczenie terenów chronionych stwarza 

trudności) zalecono ponowne przeanalizowanie problemu w analizie porealizacyjnej, w czasie 

eksploatacji przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod pomiarowych dających większą precyzję niż 

prognozy. Zalecenie wykonania analizy porealizacyjnej zostanie zapisane jako obowiązek dla zarządcy 

drogi w decyzji środowiskowej. 

Założenia projektowe wzbudziły również uwagi przedsiębiorców, których zakłady funkcjonują przy 

analizowanych ulicach. Zgłoszono potrzebę wykonania dodatkowych lewoskrętów i prawoskrętów, 

wykonania przejazdów przez pas zieleni dzielący jezdnie drogi, przesunięcia jednego z rond oraz 

wykonanie dodatkowego zjazdu z drogi głównej. Miejsca lokalizacji zjazdów z drogi, skrzyżowań 

i geometria drogi regulowane są przepisami prawa, więc nie zawsze wszystkie postulaty mogą być 

spełnione. Wszystkie zostały jednak przeanalizowane i skonsultowane z inwestorem. Rozwiązania 

możliwe do wprowadzenia do przedsięwzięcia zostały uwzględnione. 
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21 WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI 

ŚRODOWISKA 

Powiązania pomiędzy bezpośrednimi oddziaływaniami i skutkami wtórnych oddziaływań na 

poszczególne elementy środowiska przedstawiono poniżej. 

Tabela 42 Zasoby środowiska i powiązania pomiędzy bezpośrednimi oddziaływaniami 

Zasoby 
środowiska 

Oddziaływania 
bezpośrednie 

Wzajemne powiązania 
oddziaływań 

Uwagi 

Powietrze 
i klimat  

Rozprzestrzenianie 
gazów i pyłów  

Emitowane do atmosfery 
gazy i pyły wpływając na stan 
powietrza oddziałują na: 

- zdrowie i warunki życia 
ludzi,  

- stan gleby  

- świat roślinny oraz 
zwierzęcy  

Oddziaływanie na powietrze 
nie będzie przekraczać 
obowiązujących standardów, 
stąd stosowanie środków 
minimalizujących nie jest 
konieczne. 

Klimat 
akustyczny 

Hałas i wibracje Hałas wpływa na:  

- zdrowie i warunki życia 
ludzi  

- świat zwierzęcy.  

- zmianę krajobrazu poprzez 
zastosowanie urządzeń 
ochronnych (ekranów 
akustycznych) 

Zastosowane środki 
minimalizujące w postaci 
ekranów akustycznych oraz 
nawierzchni o obniżonej 
hałaśliwości dla całego 
odcinka trasy główne będą 
niwelować powstałe 
oddziaływanie na korzyść 
komponentu głównego jak 
i komponentów powiązanych 

Wody 
powierzchniowe 
i podziemne 

- Zmiany stosunków 
wodnych  

- Zagrożenie, dla 
jakości wód  

- Obniżenie zwierciadła 
wód  

Zmiany w środowisku 
wodnym związane są z: 

-przekształceniem 
powierzchni ziemi poprzez 
rozbudowę drogi skutkujące 
zmianami w zakresie 
kierunków spływów 
opadowych oraz ich jakości  

- zmianą warunków 
przepływu w ciekach 
stanowiących odbiorniki w 
związku ze zmianą ilości 
spływu wód opadowych na 
skutek uszczelnienia 
dodatkowej powierzchni 
(poszerzeniem zlewni) 

Jakość wód podziemnych i 
powierzchniowych wpływa 
na: - zdrowie i warunki życia 
ludzi  

- na stan i wzrost flory i fauny  

Zastosowane środki 
minimalizujące w postaci 
systemu odwodnienia 
wyposażonego w urządzenia 
podczyszczające, 
zabezpieczające wody 
powierzchniowe i podziemne 
przed zanieczyszczeniem 
będą niwelować powstałe 
oddziaływanie na korzyść 
komponentu głównego jak i 
komponentów powiązanych 

Powierzchnia 
ziemi łącznie 
z glebą 

- Zmiany w powierzchni 
ziemi,  

- Trwale i 
nieodwracalnie 
usunięta wierzchnia 
warstwa gleby (ziemia 
urodzajna, humus) w 
pasie drogowym 

Wpływ na omawiany 
komponent ma: 

- czystość powietrza, która 
przekłada się na stan gleb  

- jakość spływów wód 
opadowych i podczas awarii 
wpływająca na możliwość 
przenikania szkodliwych 

Zastosowane środki 
minimalizujące w postaci:  

- odpowiedniego systemu 
odwodnienia i 
podczyszczenia spływów 
wód z korpusu drogi 

- pasy zieleni przydrożnej  

- ekrany akustyczne  
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- Utrata gleb i innych 
gruntów  

substancji do gleby  

Powyższe czynniki 
przekładają się na: 

- zdrowie i warunki życia 
ludzi, poprzez jakość 
otrzymywanych plonów jak 
i możliwość prowadzenia 
upraw oraz jakość wody 
pitnej  

- rozwój i byt flory i fauny, 
w tym również na 
gospodarkę leśną. 

będą niwelować powstałe 
oddziaływanie na korzyść 
komponentu głównego jak i 
komponentów powiązanych. 

Ze względu na realizację 
inwestycji w miejscu 
istniejącej drogi 
oddziaływanie będzie 
nieznaczne. 

Flora i fauna Potencjalnie możliwe 
zniszczenie siedlisk 
poprzez zajęcie terenu 
pod inwestycję, tym 
samym zagrożenie dla 
bioróżnorodności 
i wielkości populacji 
występujących tam 
gatunków, zmiany 
biotopów.  

Na florę i faunę wpływa: 

- poziom wód gruntowych,  

- zanieczyszczenie gleb  

- pokrycie powierzchni ziemi  

-stan czystości powietrza  

- klimat akustyczny 

Wszystkie zastosowane 
środki minimalizujące będą 
niwelować powstałe 
oddziaływanie na korzyść 
komponentu głównego jak 
i komponentów powiązanych. 

Ze względu na realizację 
inwestycji w miejscu 
istniejącej drogi 
oddziaływanie będzie 
nieznaczne. 

Zdrowie 
i warunki życia 
ludzi 

Wszystkie typy 
oddziaływań 

Na zdrowie i warunki życia 
wpływają:  

- stan flory i fauny  

- zanieczyszczenie powietrza  

- hałas 

- utrata gleb i innych gruntów  

- stan jakości wód 
powierzchniowych 
i podziemnych 

Wszystkie zastosowane 
środki minimalizujące będą 
niwelować powstałe 
oddziaływanie na korzyść 
komponentu głównego jak i 
komponentów powiązanych 
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22 PODSUMOWANIE ZIDENTYFIKOWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA POSZCZEGÓLNE 

KOMPONENTY ŚRODOWISKA 

Po przeprowadzeniu analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia wraz z zakładaną 

przebudową infrastruktury technicznej na środowisko wnioskuje się, że w zakresie: 

a) Wpływu na ludzi 

 W aspekcie oddziaływania hałasu 

Ciąg analizowanych ulic w obecnej formie powoduje przekroczenia standardów akustycznych, nie dając 

praktycznie żadnych, skutecznych możliwości zapobiegania im. Wyczerpuje się także przepustowość 

drogi. Przedsięwzięcie ma usprawnić funkcjonowanie połączenia drogowego, ale również przyczyni się 

do zmniejszenia się jego oddziaływania na środowisko akustyczne. Częściowo nastąpi to poprzez 

poprawę warunków ruchu pojazdów, a częściowo poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych 

zmniejszających emisję hałasu z drogi. Jednym z rozwiązań ograniczających hałas będzie 

zastosowanie nawierzchni generującej mniejszy hałas w porównaniu z nawierzchniami standardowymi 

o ok. 3 dB. Dodatkowo, w miejscach, gdzie działanie to będzie niewystarczające zostaną 

zaprojektowane ekrany akustyczne (w niniejszym raporcie proponuje się jeden ekran). Ocena 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko daje również możliwość zalecenia wykonania analizy 

porealizacyjnej, w przypadku, gdy metody prognostyczne stosowane w raporcie lub ponownej ocenie 

oddziaływania nie dają jednoznacznej informacji o oddziaływaniu akustycznym drogi. Jest to gwarancją, 

że oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych 

norm. 

 W aspekcie zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza 

Przedsięwzięcie nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu obecnie 

i nie będzie ich powodować w przyszłości. Realizacja przedsięwzięcia poprawi warunki ruchu co 

przełoży się na zmniejszenie emisji z analizowanego odcinka drogi i tym samym zmniejszy jego wkład 

w kształtowanie ogólnego poziomu zanieczyszczenia powietrza w regionie. 

 W aspekcie wpływu na dobra materialne i możliwość powstania konfliktów społecznych 

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącej drogi co oznacza, że będzie realizowane po śladzie 

istniejącej drogi z niewielkimi odstępstwami wynikającymi z koniecznych korekt geometrii drogi i jej 

dopasowania do ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego. Ryzyko występowania konfliktów 

społecznych jest zatem zmniejszone, gdyż zajęcia nowych terenów są stosunkowo niewielkie. Niemniej 

jednak inwestor odnotował uwagi napływające od właścicieli gruntów sąsiadujących z drogą. Uwagi 

dotyczyły rozwiązań projektowych, w tym organizacji ruchu, a także oddziaływania akustycznego drogi. 

Uwagi odnoszące się do rozwiązań projektowych zostały przestawione zespołowi projektowemu, który 

zależnie od możliwości uwzględni je w projekcie. Oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia było 

analizowane w niniejszym raporcie. W przypadku występowania przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów hałasu zaproponowano adekwatne środki zaradcze. 

b) Wpływu na środowisko przyrodnicze 

 przedsięwzięcie jako drogowe, powoduje możliwie najmniejszą presję na środowisko, ponieważ 

polega na rozbudowie istniejącej drogi; tereny sąsiadujące z drogą podlegały już oddziaływaniu 
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drogi od dawna i dostosowały się do niego poprzez charakterystyczne zagospodarowanie 

terenów, które w większości nie sprzyja rozwojowi środowiska przyrodniczego; wizja terenowa 

w otoczeniu drogi określiła wartość środowiska przyrodniczego, co pozwoliło na określenie 

działań prewencyjnych i minimalizujących które pozwolą na ograniczenie negatywnego 

oddziaływania do poziomu nie zagrażającego zachowaniu stanu środowiska przyrodniczego, 

 Brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń określonych ze względu na 

ochronę roślin - w związku z czym nie proponuje się działań minimalizujących w tym zakresie. 

c) Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Podjęcie realizacji inwestycji daje szansę na poprawę stanu wód i gleb w porównaniu do sytuacji, która 

występuje obecnie. Poprawa nastąpi w wyniku zastosowania urządzeń podczyszczających ścieki 

opadowe (seprartory+osadniki) spływających z powierzchni drogi i odprowadzeniu ich do szczelnego 

systemu odwodnienia. 

Ścieki deszczowe trafiając do odbiorników będą posiadać parametry zgodne z obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska ws. warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub do ziemi (…). 

d) Wpływ na powierzchnie ziemi oraz gleby 

Zachowanie się do zaleceń przedstawionych w przedkładanym dokumencie i zastosowanych 

w projekcie inwestycji pozwoli wykluczenie znaczących oddziaływań w zakresie analizowanego 

komponentu zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji. 

e) Wpływ na zabytki i krajobraz kulturowy 

W sąsiedztwie i bezpośrednim zasięgu oddziaływania drogi nie ma obiektów zabytkowych, co 

potwierdza pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Tarnowie 

z dnia 29 stycznia 2015 r., o znaku OZT.5183.13.2015.M.Sz-W.J.W, zgodnie z którym na podstawie 

przeprowadzonej kwerendy archiwalnej nie stwierdzono kolizji analizowanego w niniejszym 

opracowaniu przedsięwzięcia ze zlokalizowanymi do tej pory na tym obszarze stanowiskami 

archeologicznymi oraz innymi obiektami ewidencyjnymi. 
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23 OBSZARY OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

Zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

w raporcie o oddziaływaniu na środowisko należy wskazać czy dla planowanego przedsięwzięcia jest 

konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska. 

Zasada tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania normowana jest art. 135 Ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska. 

Zgodnie z zapisami powyższego artykułu obszar ograniczonego użytkowana tworzy się w przypadku, 

gdy pomimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie 

mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem przedmiotowej trasy 

komunikacyjnej. 

Analizy oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przeprowadzone 

w niniejszym raporcie nie wykazują potrzeby ustanawiania obszarów ograniczonego użytkowania. 
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24 ANALIZA POREALIZACYJNA ORAZ PROPOZYCJE MONITORINGU 

ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

24.1 Analiza porealizacyjna 

Zadaniem analizy porealizacyjnej jest ocena trafności wyboru zastosowanych rozwiązań i środków 

obniżających oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku gdy istnieje podejrzenie, że 

zaproponowane rozwiązania mogą się okazać niewystarczające (np. z powodu trudności technicznych 

z ich zastosowaniem), lub w przypadku, gdy założenia projektowe przedsięwzięcia zostały zmienione 

w zakresie, który uzasadniałby wykonanie dodatkowych analiz oddziaływania dla któregoś 

z komponentów środowiska. Analiza porealizacyjna może również być przeprowadzona w celu 

uzyskania jednoznacznej odpowiedzi dotyczących poziomu oddziaływania przedsięwzięcia, których nie 

udało się uzyskać na podstawie danych dostępnych w czasie wykonywania raportu o oddziaływaniu na 

środowisko. 

Zasadnicza zaleta analizy porealizacyjnej w stosunku do analiz wykonywanych w raporcie polega na 

tym, że analiza porealizacyjna jest wykonywana w czasie funkcjonowania przedsięwzięcia. Nie jest więc 

obciążona błędami jakie występują przy sporządzaniu prognoz wykorzystywanych w analizach 

zawartych w raporcie. 

W omawianym przypadku wnioskuje się, aby analiza porealizacyjna została wykonana w zakresie 

hałasu. Obliczenia rozprzestrzeniania hałasu nie dały jednoznacznej odpowiedzi o konieczności 

realizacji zabezpieczeń przed hałasem w związku z czym celowe jest wykonanie analizy porealizacyjnej 

w tym zakresie. 

Proponuje się, aby analiza porealizacyjna została przeprowadzona dla terenów chronionych przed 

hałasem zlokalizowanych w następującym kilometrażu projektowanej drogi: 

 km 0+020 – 0+440 po prawej stronie drogi, 

 km 1+570 – 1+820 po lewej stronie drogi, 

 km 2+030 – południowo-wschodnia część ronda i południowa część ul. Klikowskiej do końca jej 

przebudowy po lewej stronie drogi, 

 północna część ul. Klikowskiej, północno-zachodnia część ronda i droga główna do km 2+300 po 

prawej stronie drogi, 

 km 4+720 do końca rozbudowywanego odcinka (Rondo Żołnierzy Wyklętych). 

Zaleca się aby pomiary hałasu były wykonane w punktach recepcyjnych nr 9, 10, 11, 14, jednak 

podstawowym kryterium wyznaczenia lokalizacji punktów pomiarowych powinna być metodyka zawarta 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, 

linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem. 

Dla pozostałych komponentów środowiska nie ma uzasadnienia wykonywania analizy porealizacyjnej. 
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24.2 Monitoring oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

Celem monitoringu jest prowadzenie obserwacji stanu środowiska oraz zmian tego stanu zachodzących 

pod wpływem emisji do środowiska, których źródłem będzie budowa a następnie eksploatacja 

planowanej drogi. W wyniku analizy uzyskanych w ten sposób danych i informacji możliwe jest 

planowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych lub technicznych zmniejszających 

negatywne oddziaływanie. 

Zasady monitoringu oddziaływania na środowisko infrastruktury komunikacyjnej określa 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, 

linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem. Rozporządzenie mówi, że okresowego pomiaru 

poziomów hałasu (co 5 lat), wyrażonego wskaźnikami LAeqD i LAeqN, należy dokonać w związku 

z eksploatacją drogi publicznej o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów lub 

o procentowym udziale pojazdów ciężkich w potoku ruchu powyżej 20 %, w przypadku średniego 

dobowego ruchu przekraczającego 5 tyś pojazdów. Według danych ruchowych zawartych w rozdziale 

2.5, graniczne, roczne natężenie ruchu będzie przekroczone na całym odcinku analizowanej drogi. 

Opierając się na wynikach analizy akustycznej pomiary hałasu zaleca się wykonać na terenach 

chronionych przed hałasem położonych w następującej lokalizacji: 

 km 0+020 – 0+440 po prawej stronie drogi, 

 km 1+570 – 1+820 po lewej stronie drogi, 

 km 2+030 – południowo-wschodnia część ronda i południowa część ul. Klikowskiej do końca jej 

przebudowy po lewej stronie drogi, 

 północna część ul. Klikowskiej, północno-zachodnia część ronda i droga główna do km 2+300 po 

prawej stronie drogi, 

 km 4+720 do końca rozbudowywanego odcinka (Rondo Żołnierzy Wyklętych). 

Punkty pomiarowe należy lokalizować zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 3 do ww. 

Rozporządzenia Ministra Środowiska. 

Oprócz badań monitoringowych nakazanych przepisami zaleca się: 

 Dbałość o drożność i prawidłowe funkcjonowanie systemu odwodnienia drogi, 

 Konserwację urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe zgodnie z zaleceniami ich 

producentów. 
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25 UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU 

 Oddziaływanie na powietrze 

Analizowany ciąg ulic nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w środowisku 

w stanie obecnym, nie będzie również powodować przekroczeń po realizacji inwestycji. Jedyną 

sytuacją, w której przekroczenia mogą wystąpić jest uwzględnienie w obliczenia obecnego stanu 

sanitarnego powietrza – tła, wówczas przekroczenia wartości średniorocznych występują w przypadku 

pyłu PM2,5. Problem opisano szerzej w rozdziale poświęconym oddziaływaniu na powietrze. 

Generalnie stwierdza się, że rozbudowa i modernizacja drogi zmniejszą emisję z rozpatrywanych ulic 

w wyniku poprawy warunków i płynności ruchu. 

Ze względu na powyższe przyjęty do realizacji wariant przedsięwzięcia uważa się za uzasadniony. 

 Oddziaływanie akustyczne 

Rozbudowa ulic ma poprawić warunki ruchu co samo w sobie przekłada się na ograniczenie 

oddziaływania akustycznego drogi. Inwestycja dodatkowo stwarza możliwości ograniczenia 

oddziaływania akustycznego. Przyjęty do realizacji wariant polega na rozbudowie drogi do 

dwujezdniowej przy uwzględnieniu wymagań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Większość przebiegu planowanej drogi będzie zgodny z jej obecnym śladem, dzięki czemu 

oddziaływanie akustyczne nie będzie obejmować nowych terenów chronionych. W stosunku do 

terenów, na których wykazano występowanie przekroczeń zaproponowano działania minimalizujące 

hałas, zdolne do obniżenia go co najmniej do poziomu dopuszczalnego. Dodatkowo zalecono 

wykonanie analiz powykonawczych i monitoringowych, które będą zweryfikują zaproponowane 

działania ochronne i będą mogły je dostosować do zmiennych warunków drogowych i środowiskowych. 

Zaproponowany do realizacji wariant przedsięwzięcia uważa się w związku z tym za korzystny. 

 Oddziaływanie na wody i powierzchnię ziemi 

Podobnie jak w przypadku innych oddziaływań również w tym należy mieć na uwadze, że 

oddziaływanie drogi odbywa się obecnie i trwa już od wielu lat, co niewątpliwie wpłynęło na tereny 

znajdujące się w jej otoczeniu. Możliwości przepustowe istniejącej drogi zbliżają się już do wyczerpania, 

degradacji w wielu miejscach uległ już system odwodnienia drogi, który ma istotny wpływ na jej 

oddziaływanie na wody i ziemię. Rozbudowa istniejącej drogi jest także w tym przypadku korzystniejsza 

niż budowa całkowicie nowej. Przedsięwzięcie będzie się wiązać z budową całkowicie nowego systemu 

odwodnienia, dostosowanego do zwiększonego natężenia ruchu i przepisów mówiących o jakości 

ścieków odprowadzanych do środowiska. System odwodnienia pozwoli także na ochronę środowiska 

przed skutkami poważnych awarii. Wymienione zalety inwestycji przemawiają za uznaniem jej za 

korzystną w proponowanym do realizacji wariancie. 

 Rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

Biorąc pod uwagę fakt, że droga stanowi ruszt systemu komunikacyjnego Tarnowa oraz element sieci 

dróg wojewódzkich, inwestycja nie posiada innych niż przedstawiony, wariantów realizacji. Analiza 

oddziaływania przedsięwzięcia na elementy przyrody ożywionej wykazała: 

1. Konieczność usunięcia 3 szt. drzew pomnikowych przy ul. Krzyskiej; 
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2. Wycinkę ok. 5,5 ha terenów zadrzewionych (wliczono sad o pow. 0,3 ha rola funkcjonalna 

w środowisku zbliżona do gatunków leśnych) w tym 1,8 ha wskazanego siedliska 

przyrodniczego o znacznym stopniu degeneracji struktury – 9170-2; 

3. Kolizję z miejscami występowania – najczęściej czasowymi –zwierząt: w kilometrze 0+850-

1+400 L (16 gatunków, w tym występujące często na siedliskach zadrzewionych np. szpak, 

kwiczoł, rudzik), 1+900-1+950 L (sikora bogatka, pierwiosnek), 3+050 L (1 gatunek: czyż), 

3+150 – 3+500 L (4 gatunki: np. śpiewak, szczygieł). 

Zaproponowany przebieg w najmniejszym stopniu ingeruje w środowisko przyrodnicze ze względu na 

przebieg po śladzie istniejącej drogi. Dalszy rozwój miasta, terenów znajdujących się przy drodze oraz 

poprawne funkcjonowanie samej drogi wymaga przeprowadzenia inwestycji dostosowującej drogę do 

obecnych i przyszłych warunków ruchu i tym samym zadbać o jakość środowiska. 

 

Realizacja przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę nie będzie mieć wpływu 

na zabytki, nie wniesie istotnych zmian w gospodarce odpadami (nie uwzględniając fazy budowy), nie 

spowoduje zmian w klimacie, będąc lepiej do tych zmian dostosowaną niż droga istniejąca. Inwestycja 

nie będzie również powodować istotnych kumulacji oddziaływań, powodować oddziaływania 

transgranicznego, ani wymagać ustanowienia obszarów ograniczonego użytkowania. 

Powyższe uzasadnia realizację przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę. 
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26 OPIS TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI, LUK W DANYCH 

I WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT 

W trakcie opracowywania niniejszego raportu napotkano pewne trudności przy szacowaniu 

oddziaływania inwestycji w fazie realizacji – oddziaływanie akustyczne zależy w tym przypadku od cech 

wykorzystywanych urządzeń – od typu urządzenia, jego stanu technicznego jak również od ilości 

pracujących maszyn. Na obecnym etapie przedsięwzięcia brak jest wystarczających informacji, aby 

konkretnie określić oddziaływanie inwestycji w fazie realizacji. 

Zanieczyszczenia powietrza 

Podstawową trudnością, na jaką napotkano w trakcie opracowania niniejszego raportu, w stosunku do 

określenia oddziaływania na powietrze atmosferyczne, jest fakt, iż prognoza emisji drogowych została 

w znacznej mierze oparta na założeniach. Trudno jest oszacować błąd obliczeniowy, jakim mogą być 

obarczone wyniki przeprowadzonej prognozy. 

Prognozy ruchu, które wykorzystano do obliczeń oddziaływania na powietrze mogą być obarczone 

błędem obliczeniowym, który został przeniesiony do wspomnianych analizy i może wpływać na ich 

wyniki. 

Rozkład przestrzenny zanieczyszczeń powietrza zależny jest od wielu parametrów, które zgrupować 

można następująco: 

 parametry opisujące emisję z odcinka drogi, traktowaną jako emitor liniowy, będącej funkcją 

cech indywidualnych emitorów punktowych (pojazdów). Do cech tych zaliczane są: rozwiązania 

konstrukcyjne silnika i układu paliwowego, pojemność silnika, rodzaj spalanego paliwa, moc 

i związane z nim zużycie paliwa, konstrukcja układu wydechowego – obecność katalizatora, 

stanu technicznego silnika i innych podzespołów), 

 parametry ruchu drogowego (prędkość jazdy, płynność ruchu, udział poszczególnych kategorii 

pojazdów – osobowe, ciężarowe lekkie i ciężkie, dostawcze, autobusy, motocykle), 

 parametry meteorologiczne, mające wpływ na dyspersję zanieczyszczeń, takie jak siła 

i kierunek wiatru, 

 parametry niepoliczalne, trudne do oszacowania matematycznie, takie jak technika jazdy, 

wpływająca na płynność ruchu. 

Wobec tak znacznej ilości parametrów dokładne oszacowanie ilościowe emisji jest utrudnione, a każda 

metoda obliczeniowa jest obarczona błędem. W procesie prognozowania dołożono wszelkich starań, 

aby w pełni wykorzystać dostępne dane. W obliczeniach uwzględniono parametry emisji z odcinka 

drogi, głównie rozwiązania konstrukcyjne silnika oraz rodzaj spalanego paliwa. Prognozę emisji 

drogowych oparto także na parametrach ruchu drogowego określając prędkość jazdy oraz udział 

poszczególnych kategorii pojazdów, a także parametry meteorologiczne przez określenie najbliższej 

stacji meteorologicznej w Tarnowie. 

Abstrahując od napotkanych trudności należy zaznaczyć, że zastosowany w raporcie model 

obliczeniowy jest rekomendowany do modelowania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, w 

związku z czym jego zastosowanie należy uznać za właściwe, a uzyskane wyniki za poprawne. Model 

CALINE został bowiem zalecony do stosowania przez Ministerstwo Środowiska m.in. we 
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„Wskazówkach metodycznych dotyczących modelowania matematycznego w systemie zarządzania 

jakością powietrza”, wydanych w marcu 2003 r. 

Hałas 

W zakresie modelowania poziomów hałasu i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń na etapie eksploatacji, 

można się spodziewać niedokładności wynikających z mogących się pojawić rozbieżności pomiędzy 

prognozowanymi natężeniami ruchu, a sytuacją, jaka wystąpi w rzeczywistości. Wynika to przede 

wszystkim z dynamicznego rozwoju motoryzacji, który nastąpił w ostatnich latach, a którego dalszy ciąg 

może być trudny do przewidzenia. Niedokładnościami mogą być również obarczone inne dane 

wprowadzane do programu komputerowego, jak np. cyfrowy model terenu, usytuowanie budynków 

i źródeł hałasu. 

Z powodu braku krajowej metody obliczania rozprzestrzeniania się hałasu drogowego w Polsce stosuje 

się metodę francuską „NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), opisaną w „Arrêté du 5 mai 

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

normie „XPS 31-133” – zgodną z Załącznikiem II do Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002 roku odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w 

środowisku [Dz.U.EU. L Nr 189, str.12]. 

Metodyka obliczeniowa stosowana do prognozowania rozprzestrzeniania hałasu, jak każda metodyka 

jest obarczona pewnymi błędami, wynikającymi z niedoskonałego przeniesienia warunków 

rzeczywistych do algorytmu obliczeniowego. Program obliczeniowy zawiera szereg parametrów, 

mających wpływ ma końcowe wyniki obliczeń. Na podstawie tych parametrów program wylicza imisję 

hałasu w zadanym miejscu. Nie zawsze zależności zawarte w programie obliczeniowym odpowiadają 

uwarunkowaniom rzeczywistym, co jest źródłem pewnych rozbieżności. Pomimo tego wyniki analiz 

akustycznych uznaje się za wystarczająco zgodne z sytuacją rzeczywistą i dostarczające wystarczająco 

dokładnych danych do oceny oddziaływania akustycznego obiektów i projektowania zabezpieczeń 

przed oddziaływaniem akustycznym. 

Część przyrodnicza 

Dane weryfikowane w terenie w roku 2015 mogą nie odzwierciedlać stanu faktycznego ze względu na 

wyjątkowo suchy sezon wegetacyjny i wysokie temperatury w okresie letnim, czego efektem są 

obserwowane wyschnięte rowy i niski poziom wody w rzece Białej oraz przesuszenie pozostałych 

miejsc występowania zwierząt. 
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27 PRZEPISY PRAWNE 

 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 3 października 2008 roku 

(tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) 

 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 

1232, z późn. zm.), 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (tekst jednolity 

w Dz. U. z 2015 r., poz. 199), 

 Ustawa z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z późn. 

zm.), 

 Ustawa z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zm.), 

 Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 627 

z późn. zm.), 

 Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity w Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1446), 

 Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), 

 Ustawa z 01 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1184), 

 Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst 

jednolity w Dz. U. z 2014 r. poz. 1789), 

 Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 687), 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2009r nr 115 poz. 

967), 

 Ustawa z dn. 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2005 nr 127, poz. 1066 z późn. 

zm.), 

 Oświadczenie Rządowe z dn. 21 września 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej 

Konwencji Krajobrazowej, sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz. U. Nr 14, 

poz. 99). 

 Dyrektywa Rady EWG 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r., poprawiona. 

 Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 97/11/EC z 3 marca 1997 r. w sprawie oceny skutków dla 

środowiska niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć. 

 Dyrektywa Ptasia – Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony 

dzikich ptaków, 

 Dyrektywa Siedliskowa – Dyrektywa Rady 92/43/ EWG z 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony 

siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. 

w sprawie, jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, 
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 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 

oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, 

 Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk sporządzona 

w Bernie 19 września 1979 r., 

 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt. sporządzona w Bonn 23 czerwca 

1979 r., 

 Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 

środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar 2 lutego 1971 r., 

 Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji z dn. 20 października 2000 r. 

(Dz. U. z dnia 29 stycznia 2006 r. Nr 14, poz. 98), 

 Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce – „Shadow List” Warszawa 2004 

wraz z aktualizacją z 2008 r. i ostatnia aktualizacją podana w maju 2009, Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, wydanie II - W-wa 9 maja 2009 r., 

 Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na obszary Natura 2000. Wytyczne 

metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG. 

KOMISJA EUROPEJSKA DG ŚRODOWISKO, Listopad 2001., 

 Zarządzanie obszarami NATURA 2000, wydanie polskie 2007 r., Postanowienia artykułu 6 

dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG., 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 817), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1923), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 

które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym 

nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. nr 75 poz. 527), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

listy rodzajów odpadów, które posiadacza odpadów może przekazać osobom fizycznym lub 

jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich 

odzysku (Dz.U. z 2008 r. nr 235 poz. 1614), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z późn. 

zm.), 

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

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

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r. poz. 112), 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego 

drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w 

środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem 

(Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1697), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 

obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000, (tekst 

jednolity w Dz. U. z 2014 r. poz. 1713), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków (Dz. U. nr 25 z 2011 r., poz. 133), z załącznikami. 

 Rozporządzenie MŚ w sprawie ochrony gatunkowej roślin z dnia 9 października 2014 r. (Dz. U. 

Nr 0, poz. 1409) 

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

gatunkowej grzybów. (Dz. U. Nr 0, poz. 1408) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348).  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 358) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt 

gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić 

gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260), 

 Rozporządzenie MŚ w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania 

lub wyznaczania jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania 

administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia 

oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów (Dz.U. Nr 219, poz. 

2229) 

 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za 

usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012 (M.P. 2011 nr 95 

poz. 963) 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 13 grudnia 2010 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach (Dz. U. 2011 Nr 12, poz. 59). 

Materiały podstawowe i uzupełniające 
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 wyniki wizji terenowej prowadzonej dnia w lipcu 2015r.  

 wytyczne Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 

18.08.2015r. 

 mapy topograficzne w skali 1:10 000; 

 ortofotomapy w skali 1:10 000; 

 analiza środowiskowa dla koncepcji lokalizacji przedsięwzięcia w obrębie miasta Tarnów;  

 dane o formach ochrony przyrody uzyskane z rejestru Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Krakowie; 

 granice obszarów Natura 2000 dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: 

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/; 

 dostępna literatura przedmiotu (prace naukowe, doniesienia, opracowania przyrodnicze); 

 EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook. 2007 r. European Environment Agency, 

 EPA. Emissions Factors AP 42. 13.2.2. Unpaved Road, 

 Program ochrony środowiska dla miasta Tarnowa na lata 2009 – 2016 wraz ze strategia 

krótkoterminową na lata 2009-2012, 

 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnowa do roku 2020 ze strategią krótkoterminową do 

roku 2016, 

 Informacja o stanie środowiska w Tarnowie w 2013 roku, 

 Instrukcja obsługi pakietu oprogramowania do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w 

powietrzu atmosferycznym „OPERAT-FB" dla Windows. „Proeko” Ryszard Samoć, Kalisz, 

 Instrukcja obsługi modułu "Samochody v. Corinair" do pakietu "Operat" (wersja sierpień 2014 r.). 

„Proeko” Ryszard Samoć, Kalisz, 

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu 

inwestycji: „Rozbudowa ulic Spokojnej, Elektrycznej, Wyszyńskiego i Czystej w Tarnowie”. 

Instytut Konsultacyjno – Badawczy GEOCONTROL Sp. z o.o. Sierpień 2015, 

 Projekt geotechniczny określający przydatność gruntów do celów budownictwa na terenie 

inwestycji: „Rozbudowa ulic Spokojnej, Elektrycznej, Wyszyńskiego i Czystej w Tarnowie”. 

Instytut Konsultacyjno – Badawczy GEOCONTROL Sp. z o.o. Sierpień 2015, 

 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z 

perspektywą do roku 2030. Ministerstwo Środowiska., 

 Rejestr zabytków nieruchomych województwa małopolskiego z uwzględnieniem podziału na 

powiaty i gminy. Stan listopad 2014 r., 

 Mapa akustyczna miasta Tarnowa, 

 Karta informacyjna przedsięwzięcia: „Rozbudowa ulic Spokojnej, Elektrycznej, Wyszyńskiego 

i Czystej” 

 ADAMSKI P., BARTEL R., BERESZYŃSKI A., KEPEL A., WITKOWSKI Z. (red.) 2004. Gatunki 

zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik 

metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 6. 

 BOHATKIEWICZ J. i in.. 2008. Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań 

środowiskowych dla dróg krajowych”, opracowanie dla GDDKiA - Ekkom Biuro Ekspertyz i 



 

Raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko 

„Rozbudowa ulic Spokojnej, Elektrycznej, Wyszynskiego i Czystej” 

132 
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 CHYLARECKI P. SIKORA A., CYNIAN Z. (red.) 2009: Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik 

metodyczny. Dotyczący gatunków chronionych objętych Dyrektywą Ptasią.  BMŚ, Warszawa. 

 ELLENBERG H. 1988. Vegetation ecology of Central Europe. Cambridge University Press, 

Cambridge-New York-New Rochelle-Melbourne-Sydney. 

 FAHRIG L., PEDLAR J. H., SHEALAG E. P., TAYLOR P. D., WEGNER J. F. 1995. Effects of 
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Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, 

Kraków. 
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2006. Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich 
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