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1. Wstęp 
 
Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia  pod nazwą 

„Budowa przedłużenia ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września  do ul. 
Sławinkowskiej w Lublinie” opracowano na zlecenie Inwestora: Gminy Lublin, 
reprezentowanej przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13 J, 20-401 
Lublin. 

W niniejszym opracowaniu dokonano oceny oddziaływania na środowisko 
planowanej inwestycji w szczególności na: ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, 
powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat, w tym zmiany 
klimatu, krajobraz, dobra materialne oraz zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 
dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków.  
Podstawę opracowania „Raportu…” stanowiły: 

- Zlecenie i informacje otrzymane od Inwestora, 
- Postanowienie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15.07.2021 r., znak OŚ-OD-

I.6220.9.2021 sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko (zał. nr 8), 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 247 z późn.), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz.U. 
2021 poz. 1973). 

Przedmiotem inwestycji jest budowę nowej drogi – ul. Zelwerowicza na brakującym 
odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Sławinkowską, a ul. Bohaterów Września. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 1839) do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie w/w 
rozporządzenia z:   
 §3 ust. 1 pkt 62 („drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia 

powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w 
ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub 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;) 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 
1839) przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 §3 ust. 1 pkt 71 („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;”) 

 §3 ust. 1 pkt 81 („sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie 
mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, 
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze 
kolejowym, c) przyłączy do budynków;”) 
 
Dla przedmiotowej Inwestycji wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 
wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363), o 
której mowa jest w art. 72 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu 
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informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2020 , poz. 283 z późn. 
zm.). 

W związku z powyższym dla przedmiotowej Inwestycji został zapoczątkowany 
przez organ administracji publicznej proces tzw. screeningu, w wyniku, którego 
stwierdzono (po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie, Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Zamościu) obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia – postanowienie Prezydenta 
Miasta Lublin. 

„Raport oddziaływania na środowisko dla…” opracowano 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 ocenach oddziaływania na 
środowisko” (Tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.) 
 
 
2. Podstawa prawna opracowania 

 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz.U. 

2021 poz. 1973). 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). 
3. Ustawa z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 , poz. 247 z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Tekst jednolity: 
Dz.U. 2021 poz. 1326) 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 779 z 
późn. zm.) 

6. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2020, poz.10) 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie będące 
przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016, poz. 93).  

8. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Tekst jednolity: Dz.U. 
2020 poz. 1850). 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie instalacji 
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych dla środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169).  

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi  (Dz. U. 2016 poz. 1395). 

11. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 624 z 
późn. zm.). 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody (Tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2286 z późn. zm.).  

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 
których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 
wymaga uzyskania pozwolenia wodno prawnego (Dz. U. 2019 poz. 1220).  
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14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 
2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą 
być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. 2019, poz. 1300).  

15. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757). 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych (Dz. U. 2019 nr 0 poz. 1311). 

17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity: Dz.U. 2021 
poz. 1098). 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 
112). 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 845) 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.  Nr 16, poz. 87). 

21. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 
spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020r., poz. 1860).  

22. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Tekst 
jednolity: Dz.U. 2021 poz. 710 z późn. zm.). 

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

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

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

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014, poz. 1408). 

27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016, poz. 2183 z późn. zm.). 
 
 

3. Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 
 

3.1.  Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 
budowy i eksploatacji lub użytkowania, w tym odniesienie do obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r. – Prawo wodne. 

 
3.1.1.  Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

Inwestycja położona jest w Lublinie, w obszarze dzielnicy Sławin. Szczegółowa 
lokalizacja Inwestycji przedstawiona została na zał. nr 1.  

Projektowana ul. Zelwerowicza przebiega w trasie przewidzianej w miejscowym 
planie zagospodarowanie przestrzennego – wypełnia brakujący odcinek ciągu ulic 
Zelwerowicza – Zbożowa. 
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Inwestycja zlokalizowana jest w północnej części dzielnicy Sławin. W trasie 
przebiegającej wzdłuż osi o kierunku wschód – zachód łączącej osiedla Woli Sławińskiej i 
Czechowa Północnego. 

W projekcie założono pikietaż trasy ulicy mający swój początek na przecięciu osi ul. 
Zelwerowicza i ul. Sławinkowskiej i biegnący w kierunku wschodnim – w stronę 
skrzyżowania z ul. Bohaterów Września. 

Długość odcinka ul. Zelwerowicza objętego inwestycją – pomiędzy skrzyżowaniem 
z ul. Sławinkowską, a krańcem robót na wlocie przed skrzyżowaniem z ul. Bohaterów 
Września wynosi 1341.3 m. 

Zakresem inwestycji objęto również odcinek ul. Sławinkowskiej na długości ok. 290 
m w rejonie skrzyżowania z ul. Zelwerowicza oraz wlot ul. Zbożowej na długości ok. 85 m. 

Roboty budowlane realizowane będą w ramach budowy nowego pasa drogowego 
ul. Zelwerowicza, rozbudowy ul. Sławinkowskiej oraz przebudowy ul. Zbożowej w 
granicach jej pasa drogowego. 

 
 Obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek 
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej Inwestycji brak jest obszarów wodno – 

błotnych w tym siedlisk łęgowych i ujść rzek. Zgodnie ze szczegółową mapą 
hydrogeologiczną Polski w skali 1:50 000, Arkusz 749 – Lublin, przedmiotowa inwestycja 
liniowa przebiega przez obszar gdzie pierwszy poziom wodonośny znajduje się na 
znacznej głębokości w przedziale od 20 do 50 m p.p.t.. W związku z czym stwierdza się 
brak obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych (<1m ppt). 

Najbliżej położonym ciekiem wodnym jest rzeka Czechówka i przepływa ona w 
odległości ok. 1,8 km w kierunku południowym. 

 
Mapa 1. Pierwszy poziom wodonośny w rejonie planowanej Inwestycji, 

 
Źródło:. Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Bazy Danych Geologicznych., 
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 Obszary górskie lub leśne 
W bezpośrednim otoczeniu inwestycji nie występują obszary górskie ani leśne 
 

 Obszary wybrzeży i środowisko morskie 
W sąsiedztwie terenu Inwestycji nie występują środowiska morskie ani obszary 

wybrzeży. 
 

 Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 
zbiorników wód śródlądowych oraz tereny szczególnego zagrożenia 
powodzią 
Teren inwestycji znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

(GZWP) nr 406 – Niecka Lubelska (Lublin) i zlokalizowany jest w obszarze jego 
najwyższej ochrony (OWO).  
 
Rys. 1. Charakterystyka Głównego zbiornika wód podziemnych 

 
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszą 1 052 700 m3/d, a moduł 

jednostkowej wydajności przyjmuje niską wartość [140,8 m3/ x km2]. Główny zbiornik wód 
podziemnych nr 406 znajduje się w zachodniej części województwa lubelskiego. Jego 
granice stanowią: od zachodu rzeka Wisła, od wschodu i północy rzeka Wieprz, od 
południa linia miejscowości Biłgoraj – Janów Lubelski–Zaklików–Szczecyn. Zbiornik nr 406 
ma charakter porowo-szczelinowy i zajmuje powierzchnię 7476,66 km2.  

Stan jakościowy wód podziemnych GZWP nr 406 zaklasyfikowano jako dobry. 
Dominują wody zaliczone do klasy I i II. Jedynie w dolinach większych rzek, na  niedużych 
obszarach w centralnej, północnej i północno-zachodniej części zbiornika występują wody 
klasy III. Ogólnie wody podziemne GZWP nr 406 ze względu na ich skład chemiczny 
nadają się do picia w stanie surowym lub wymagają jedynie prostego uzdatniania ze 
względu na podwyższoną zawartość żelaza i manganu 

Główny poziom wodonośny miasta występuje w silnie spękanych węglanowych 
utworach górnej kredy (opoki i margle) oraz częściowo paleocenu (gezy). Jego zasilanie 
odbywa się przez infiltrację (przesiąkanie) wód opadowych przez przepuszczalne utwory 
powierzchniowe oraz za pośrednictwem dopływu podziemnego. 
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Zwierciadło wód podziemnych obniża się od około 195 m n.p.m. w południowo-
wschodnich rejonach Lublina do 163 m n.p.m. w dolinie Bystrzycy, która stanowi główną 
oś drenażu. 

 
Mapa 2. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w województwie lubelskim  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2008-

2011 z perspektywą do roku 2015 oraz danych z www.dm .pgi.gov.pl/ 

 
Najbliższym ujęciem wód zaopatrzenia zbiorowego jest ujęcie wód komunalnych 

Sławinek. Najbliższa studnia tego ujęcia znajduje się w odległości ok. 2 km w kierunku 
południowo-zachodnim od terenu planowanej inwestycji. Ujęcie ma wyznaczoną jedynie 
strefę ochrony bezpośredniej. Przedsięwzięcia znajduje się poza zasięgiem strefy i nie 
będzie powodować negatywnych oddziaływań na to ujęcie. 

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Informatycznego Systemu 
Osłony Kraju  teren Inwestycji znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia 
powodzią. 

Teren Inwestycji znajduje się na obszarze, który zgodnie z mapami zagrożenia 
powodziowego Informatycznego Systemu Ochrony Kraju (http://www.isok.gov.pl/).  
zlokalizowany jest poza zagrożeniem powodziowym. 
 

 Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe 
Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r nr poz. 
1911) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze oznaczonym kodem 
europejskim PLGW200089 leżącym w obszarze dorzecza Wisły w regionie wodnym 
Środkowej Wisły o nazwie Jednolita Część Wód Podziemnych JCWPd Nr 89. Zbiornik jest 
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monitorowany. Ocena zbiornika przedstawia się następująco: stanu ilościowy – dobry, 
stan chemiczny – dobry.  
Cele środowiskowe w zakresie ochrony wód podziemnych to: 

 zapobieganie dopływowi i ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód 
podziemnych, 

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych 
 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem,  a zasilaniem wód podziemnych 
 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego, utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek 
działalności człowieka 
Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości 

pogorszenia stanu wód podziemnych lub trudności w osiągnięciu celów środowiskowych 
dla jednolitych części wód podziemnych.    
 
Mapa 3. Inwestycja na tle jednolitych części wód podziemnych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://geoportal.gov.pl oraz danych http://dm.pgi.gov.pl/ 

Wg planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 poz. 
1911 z późn. zm.) wody powierzchniowe w rejonie inwestycji należą do regionu wodnego 
Środkowej Wisły, scalona część wód powierzchniowych SW0528. 
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Mapa 4. Inwestycja na tle scalonych części wód 

 
Źródło: http://www.warszawa.rzgw.gov.pl/ 

 
Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r nr poz. 
1911) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej części wód 
powierzchniowych o kodzie europejskim PLRW20006246729 o nazwie Czechówka. 
Odcinek posiada status naturalna część wód typ – potok wyżynny węglanowy z 
substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6). Ocena stanu – zły.  

Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu 
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego do roku 2021. Osiągnięcie celów 
środowiskowych w wyznaczonym czasie określono jako zagrożone (Uzasadnienie: Brak 
możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie 
działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki 
ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym 
dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a 
także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan 
będzie mógł być osiągnięty do roku 2021.). 
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Mapa 5. Inwestycja na tle zlewni  jednolitych części wód powierzchniowych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://geoportal.gov.pl oraz danych http://kzgw.gov.pl 

Biorąc pod uwagę charakter i zakres planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje 
się możliwości pogorszenia stanu wód powierzchniowych oraz jej wpływu na nieuzyskanie 
celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych. Realizacja i 
eksploatacja Inwestycji nie będzie powodować zanieczyszczenia ani zmiany sposobu 
zasilania cieku powierzchniowego oraz warunków jego przepływu.   

 
 Obszary przylegające do jezior 

W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie występują obszary przylegające do 
jezior.  

 
 Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 

W sąsiedztwie terenu objętego Inwestycją nie występują uzdrowiska i obszary ochrony 
uzdrowiskowej. 

 
 Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub 

istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia 
Zgodnie z pismem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Departament 

Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie w rejonie 
ulicy Zelwerowicza w Lublinie wartości średnioroczne stężeń zanieczyszczeń mieści się w 
wartościach dopuszczalnych.   

Zgodnie z mapą akustyczną opracowaną w 2017 r (dostępną na Geoportalu 
Miejskiego Systemu Informacji przestrzennej) na parceli objętej Inwestycją ani na 
obszarze w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują przekroczenia standardów 
akustycznych wskaźników hałasu, dla których zostały określone poziomy dopuszczalne.  

 
3.1.2.  Rodzaj i skala przedsięwzięcia 

 Przedmiotem inwestycji jest budowę nowej drogi – ul. Zelwerowicza na brakującym 
odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Sławinkowską, a ul. Bohaterów Września. 
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Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 1839) do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie w/w 
rozporządzenia z:   
 §3 ust. 1 pkt 62 („drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia 

powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w 
ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub 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;) 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Tekst jednolity: Dz. 
U. z 2019, poz. 1839) przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 §3 ust. 1 pkt 71 („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;”) 

 §3 ust. 1 pkt 81 („sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie 
mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą 
bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i 
obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków;”) 
 
Dla przedmiotowej Inwestycji wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
– wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363), 
o której mowa jest w art. 72 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2021 , poz. 247 z 
późn. zm.). 

Przedmiotem inwestycji jest budowę nowej drogi – ul. Zelwerowicza na brakującym 
odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Sławinkowską, a ul. Bohaterów Września. 

Przekrój ulicy zakłada dwie jezdnie o szerokości dwóch pasów ruchu 3.5 m każda 
rozdzielone pasem zieleni o szerokości 6 m, obustronne dwukierunkowe ścieżki rowerowe 
o szerokości 2.5 m oraz obustronne chodniki dla pieszych o szerokości 2 m. 

Skrzyżowanie z ul. Sławinkowską rozwiązane zostanie w formie dwupasowego 
ronda o średnicy 40 m – wyspa środkowa o średnicy 20 m wraz z jezdnią o łącznej 
szerokości 10 m i pierścieniem o szerokości 1,5 m.  

Wlot i wylot ul. Zelwerowicza projektowane są jako dwupasowe – po 7 m 
szerokości. Pozostałe wloty i wyloty projektuje się jako jednopasowe o szerokości 4.5 m 
rozdzielany wyspą dzielącą o szerokości 2.5 m w formie równoległej o długości 15 m. 

Wokół ronda rozprowadzona będzie dwukierunkowa bitumiczna ścieżka rowerowa 
o szerokości 2.5 m łącząca pasy rowerowe w ul. Zbożowej, jezdnie poszczególnych 
wlotów i ścieżki rowerowe projektowane wzdłuż ul. Zelwerowicza. 

W związku z lokalizacją ronda jako skrzyżowania ww. dróg planuje się budowę 
nowej nawierzchni jezdni i chodników wzdłuż ul. Zbożowej na odcinku ok. 85 m i wzdłuż 
ul. Sławinkowskiej łącznie na odcinku ok. 290 m. 

Na południowym i północnym wylocie ul. Sławinkowskiej i wylocie ul. Zelwerowicza 
projektuje się zatoki autobusowe o długości peronu 20 m. Na wylocie ul. Zbożowej nie 
projektuje się przystanku z uwagi na bliskość przystanku zlokalizowanego na pętli 
autobusowej (tak też jest w stanie istniejącym). 
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Skrzyżowanie z ul. Bohaterów Września pozostanie bez zmian. Projekt łączy się ze 
zrealizowanym wlotem ul. Zelwerowicza w odległości ok. 45 m od krawędzi jezdni ul. 
Bohaterów Września. Pozostały odcinek jednojezdniowej ulicy w stronę zachodnią wraz z 
odcinkami drogi serwisowej zostanie rozebrany. W jego miejsce powstanie droga o 
przekroju dwujezdniowym. 

W pasie drogowym nowego odcinka ul. Zelwerowicza projektuje się wodociąg oraz 
kanał sanitarny z odprowadzeniem poza pas drogowy wzdłuż kolektora kanalizacji 
deszczowej do projektowanej studni na terenie dz. ewid nr 28/2 obr. 3 ark. 4. 

Projekt zakłada dodatkowo realizację czterech pośrednich skrzyżowań na trasie ul. 
Zelwerowicza pomiędzy ul. Sławinkowską, a ul. Bohaterów Września. 

Projekt zakłada powstanie następujących drogowych elementów zagospodarowania 
terenu: 

 dwie bitumiczne jezdnie ul. Zelwerowicza o szerokości od 7 do 10.5 i długości 
ok. 1320 m, 

 rondo o średnicy zewnętrznej 40 m i jezdni bitumicznej o szerokości 10 m, 
 jezdnie wlotów ul. Sławinkowskiej i Zbożowej o szerokości od 6 do 11.5 m i 

łącznej długości ok. 315 m, 
 obustronne chodniki z kostki betonowej o szerokości 2 m i obustronne ścieżki 

rowerowe o szerokości 2.5 m na całej długości inwestycji, 
 6 zatok autobusowych o nawierzchni betonowej o szerokości 3 m i długości 

peronu 20 m, 
 zjazdy z kostki betonowej i bitumiczne wloty dróg bocznych, 
 dwie równoległe jezdnie dojazdowe o nawierzchni tłuczniowej o szerokości od 

3.5 do 5 m i długości 500 m (jezdnia północna) i 825 m (jezdnia południowa), 
 przejście techniczne w formie przepustu kołowego o średnicy 120 cm i długości 

63.5 m, 
 przejście pieszo-rowerowe o konstrukcji ramowej o wymiarach 450 x 300 cm i 

długości 44.6 m. 
 
3.1.3.  Stan istniejący 

Inwestycja położona jest w Lublinie, w obszarze dzielnicy Sławin w Lublinie, w jego 
północnej części. 

Ulica Sławinkowska posiada dwupasową jezdnię o szerokości 6 m z obustronnymi 
chodnikami dla pieszych  

Ulica Zbożowa posiada jezdnię o szerokości 10 m, w skład której wchodzą dwa 
pasy ruchu po 3.5 m oraz dwa pasy rowerowe przy obu krawędziach z obustronnymi 
chodnikami dla pieszych. Na wlocie przed skrzyżowaniem zlokalizowana jest zatoka 
autobusowa. 

Skrzyżowanie ulic Zbożowej i Sławinkowskiej wykonane jest jako zwykłe, bez 
sygnalizacji świetlnej z pierwszeństwem przejazdu wzdłuż ul. Sławinkowskiej. 

Ww. ulice są oświetlone, ale nie wyposażone w kanalizację deszczową. 
Planowana do realizacji ul. Zelwerowicza na odcinku pomiędzy ul. Sławinkowską a 

ul. Bohaterów Września nie istnieje. Wyjątek stanowi jednojezdniowy odcinek ok. 200 m, 
który został wykonany na potrzeby obsługi dróg serwisowych wzdłuż ul. Bohaterów 
Września (nie jest to docelowy kształt drogi na tym odcinku). 

Wlot ul. Zelwerowicza na skrzyżowaniu z ul. Bohaterów Września wykonany jest w 
formie docelowej – dwie jezdnie po szerokości trzech (wlot) i dwóch (wylot) pasów ruchu 
po 3.5 m każdy rozdzielone pasem zieleni o szerokości 2.5 m. 

Ul. Bohaterów Września posiada dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o szerokości 3.5 
m rozdzielone pasem dzielącym o szerokości 5.5 m. 

Skrzyżowanie z ul. Bohaterów Września jest w pełni skanalizowane. Dodatkowe 
pasy ruch znajdują się na wlotach ul. Bohaterów Września (dodatkowy w prawo i w lewo 
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na obu wlotach) oraz na wlocie ul. Zelwerowicza (w lewo). Skrzyżowanie nie posiada 
sygnalizacji świetlnej. Drogą nadrzędną jest ul. Bohaterów Września. 

Wzdłuż ul. Bohaterów Września, po jej zachodniej stronie przebiega równolegle 
droga serwisowa z jezdnią o szerokości 5 m z jednostronnym chodnikiem (odcinek na 
południe od skrzyżowania) lub poboczami (odcinek północny). 

Droga serwisowa łączy się z ul. Zelwerowicza w formie skrzyżowania zwykłego w 
odległości ok. 240 m na zachód od skrzyżowania z ul. Bohaterów Września. 

Na wszystkich czterech wylotach skrzyżowania z ul. Bohaterów Września znajdują 
się zatoki autobusowe o szerokości 3 m i długości peronu 20 m wykonane z kostki 
betonowej. 

Wzdłuż ul. Bohaterów Września, po jej zachodniej stronie przebiega 
dwukierunkowa bitumiczna ścieżka rowerowa o szerokości 2 m. 

Ww. ulice posiadają kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. 
W rejonie skrzyżowania ul. Sławinkowskiej i Zbożowej występuje zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługowa – m.in. sklepy wielkopowierzchniowe po obu 
stronach planowanego wlotu ul. Zelwerowicza. 

Na dalszym odcinku, w miejscu planowanej drogi znajdują się pola uprawne, 
nieużytki i tereny stopniowo zagospodarowywane w sposób, w jaki przeznaczone są w 
planie miejscowym – tereny mieszkaniowe o niskiej zabudowie (do wys. ul. Kameliowej) i 
usługi (pomiędzy ul. Kameliową a Bohaterów Września). 

Oba ww. skrzyżowania znajdują się w terenie zabudowanym bez dodatkowego 
ograniczenia prędkości oraz tonażu. Ograniczenie tonażowe wprowadzone jest na wylocie 
ul. Sławinkowskiej w stronę południową od ul. Zbożowej. 
 
3.1.4.   Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji 

Planowane elementy zagospodarowania terenu związane z realizacją obiektów i 
infrastruktury technicznej będą wykonywane na obszarze którego właścicielem jest 
Inwestor lub które zostaną nabyte w najbliższym czasie. Przy lokalizowaniu 
projektowanych obiektów wzięto pod uwagę ich powiązanie funkcjonalne oraz powiązanie 
z istniejącym układem komunikacyjnym. Teren planowany pod Inwestycję jest obecnie 
niezagospodarowany lub użytkowany w kierunku rolniczym.  

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się konieczność wycinki ok 100 drzew. Oraz 
ok. 10705 m2 krzewów. 

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wydanego dla terenu przedmiotowej inwestycji obowiązują następujące 
zapisy Uchwały Nr 661/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część 
V C w obszarze położonym pomiędzy ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową i 
projektowaną ulicą Zelwerowicza (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 
16 stycznia 2013 r., Poz. 126 ): 

 TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - ULICA ZBIORCZA - VC 1KDZ (§ 54); 
 TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - ULICA ZBIORCZA - VC 2KDZ (§ 54). 

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi 
załącznik nr 3 do opracowania.  

W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie wystąpią ograniczenia 
korzystania z terenów położonych w sąsiedztwie planowanego zakładu. 
 
3.2.  Główne cechy charakterystyczne przedsięwzięcia  

 Przedmiotem inwestycji jest budowę nowej drogi – ul. Zelwerowicza na brakującym 
odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Sławinkowską, a ul. Bohaterów Września. 

Przekrój ulicy zakłada dwie jezdnie o szerokości dwóch pasów ruchu 3.5 m każda 
rozdzielone pasem zieleni o szerokości 6 m, obustronne dwukierunkowe ścieżki rowerowe 
o szerokości 2.5 m oraz obustronne chodniki dla pieszych o szerokości 2 m. 
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Skrzyżowanie z ul. Sławinkowską rozwiązane zostanie w formie dwupasowego 
ronda o średnicy 40 m – wyspa środkowa o średnicy 20 m wraz z jezdnią o łącznej 
szerokości 10 m i pierścieniem o szerokości 1,5 m.  

Wlot i wylot ul. Zelwerowicza projektowane są jako dwupasowe – po 7 m 
szerokości. Pozostałe wloty i wyloty projektuje się jako jednopasowe o szerokości 4.5 m 
rozdzielany wyspą dzielącą o szerokości 2.5 m w formie równoległej o długości 15 m. 

Wokół ronda rozprowadzona będzie dwukierunkowa bitumiczna ścieżka rowerowa 
o szerokości 2.5 m łącząca pasy rowerowe w ul. Zbożowej, jezdnie poszczególnych 
wlotów i ścieżki rowerowe projektowane wzdłuż ul. Zelwerowicza. 

W związku z lokalizacją ronda jako skrzyżowania ww. dróg planuje się budowę 
nowej nawierzchni jezdni i chodników wzdłuż ul. Zbożowej na odcinku ok. 85 m i wzdłuż 
ul. Sławinkowskiej łącznie na odcinku ok. 290 m. 

Na południowym i północnym wylocie ul. Sławinkowskiej i wylocie ul. Zelwerowicza 
projektuje się zatoki autobusowe o długości peronu 20 m. Na wylocie ul. Zbożowej nie 
projektuje się przystanku z uwagi na bliskość przystanku zlokalizowanego na pętli 
autobusowej (tak też jest w stanie istniejącym). 

Skrzyżowanie z ul. Bohaterów Września pozostanie bez zmian. Projekt łączy się ze 
zrealizowanym wlotem ul. Zelwerowicza w odległości ok. 45 m od krawędzi jezdni ul. 
Bohaterów Września. Pozostały odcinek jednojezdniowej ulicy w stronę zachodnią wraz z 
odcinkami drogi serwisowej zostanie rozebrany. W jego miejsce powstanie droga o 
przekroju dwujezdniowym. 

Projekt zakłada dodatkowo realizację czterech pośrednich skrzyżowań na trasie ul. 
Zelwerowicza pomiędzy ul. Sławinkowską, a ul. Bohaterów Września. Łącznie z nimi 
będzie to sześć skrzyżowań: 

 km 0+000.0 – ul. Sławinkowska, DP 2396L, VC 1KDZ / ul. Zbożowa, DP 2424L 
 km 0+319.6 - ul. Korzenna, DG bez nr, VC 21KDD, 
 km 0+652.6 – ul. Kameliowa, DG bez nr, VC 10KDD, 
 km 0+857.7 – ul. Zielone Wzgórze, DG bez nr, VC 4KDZ, 
 km 1+153.6 – droga serwisowa ul. Bohaterów Września, DG bez nr, VC 2KDD, 
 km 1+396.6 – ul. Bohaterów Września, DW 809, VC 1KDG. 
Wszystkie cztery pośrednie skrzyżowania z drogami gminnymi wykonane będą w 

formie skanalizowanej – z wydzieleniem pasów do skrętu w lewo na wlotach ul. 
Zelwerowicza. Bez sygnalizacji świetlnej. 

 
Wzdłuż drogi, na odcinku od ul. Kameliowej do drogi serwisowej ul. Bohaterów 

Września po stronie północnej i od ul. Korzennej do drogi serwisowej ul. Bohaterów 
Września po stronie południowej projektuje się dodatkowe równoległe jezdnie obsługujące 
komunikację terenów przydrożnych. 

Projekt zakłada wykonanie dwóch przejść w poprzek korony drogi w formie 
przepustów pod drogą - w poziomie terenu. Przejścia projektuje się w km 0+918.2 – 
przejście techniczne rezerwowe w formie przepustu kołowego o średnicy 120 cm oraz w 
km 1+103.1 – planowane przejście pieszo-rowerowe w formie przepustu ramowego o 
wymiarach 450 x 300 cm. Przejścia zlokalizowane będą w miejscach naturalnie 
występujących zagłębień terenu, w których korona drogi tworzy wysoki nasyp. 

Projekt zakłada budowę kanalizacji deszczowej na całym odcinku drogi z 
odprowadzeniem kanału w stronę istniejącego kolektora fi 1000 mm zrealizowanego w 
rejonie ul. Bohaterów Września – w odległości ok. 200 m na południe od ul. Zelwerowicza 
z włączeniem do studni na terenie dz. ewid nr 28/2 obr. 3 ark. 4. Odwodnienie rejonu 
skrzyżowania z ul. Sławinkowską i Zbożową odprowadzone zostanie do projektowanego 
kanału w rejonie pętli autobusowej. 

W zakresie całej inwestycji zrealizowane zostanie oświetlenie uliczne oraz kanał 
technologiczny. 
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W pasie drogowym nowego odcinka ul. Zelwerowicza projektuje się wodociąg oraz 
kanał sanitarny z odprowadzeniem poza pas drogowy wzdłuż kolektora kanalizacji 
deszczowej do projektowanej studni na terenie dz. ewid nr 28/2 obr. 3 ark. 4. 

Projekt przewiduje przebudowę sieci kablowych - energetycznych i teletechnicznych 
oraz sieci sanitarnych – wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej będących w kolizji z 
planowanym zagospodarowaniem pasa drogowego. 

Projekt zakłada usunięcie drzew będących w kolizji z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu. W projekcie przewidziano możliwie dużą liczbę dodatkowych 
nasadzeń drzew.  

Na całym odcinku obowiązywać będzie teren zabudowany. Projekt nie przewiduje 
wprowadzenia dodatkowego ograniczenia prędkości i tonażu. 

 
Projekt zakłada powstanie następujących drogowych elementów zagospodarowania 
terenu: 

 dwie bitumiczne jezdnie ul. Zelwerowicza o szerokości od 7 do 10.5 i długości 
ok. 1320 m, 

 rondo o średnicy zewnętrznej 40 m i jezdni bitumicznej o szerokości 10 m, 
 jezdnie wlotów ul. Sławinkowskiej i Zbożowej o szerokości od 6 do 11.5 m i 

łącznej długości ok. 315 m, 
 obustronne chodniki z kostki betonowej o szerokości 2 m i obustronne ścieżki 

rowerowe o szerokości 2.5 m na całej długości inwestycji, 
 6 zatok autobusowych o nawierzchni betonowej o szerokości 3 m i długości 

peronu 20 m, 
 zjazdy z kostki betonowej i bitumiczne wloty dróg bocznych, 
 dwie równoległe jezdnie dojazdowe o nawierzchni tłuczniowej o szerokości od 

3.5 do 5 m i długości 500 m (jezdnia północna) i 825 m (jezdnia południowa), 
 przejście techniczne w formie przepustu kołowego o średnicy 120 cm i długości 

63.5 m, 
 przejście pieszo-rowerowe o konstrukcji ramowej o wymiarach 450 x 300 cm i 

długości 44.6 m. 
 

Sieci i urządzenia uzbrojenia terenu 
W ramach inwestycji zrealizowane zostaną następujące roboty branżowe związane 

z budową nowych i przebudową / zabezpieczeniem istniejących elementów infrastruktury 
technicznej: 

 budowa odwodnienia deszczowego, 
 budowa oświetlenia ulicznego, 
 budowa kanału technologicznego, 
 budowa wodociągu o średnicy 300 mm i długości ok. 1200 m wraz z 

przyłączami przebiegający w pasie drogowym ul. Zelwerowicza łączący 
istniejący wodociąg fi 300 mm w ul. Bohaterów Września i wodociąg będący w 
fazie realizacji służący do obsługi zespołu budynków Immobilia Polska Sp. z o.o. 
w rejonie skrzyżowania z ul. Sławinkowską. 

 budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1200 m o średnicy 200 - 300 mm 
wraz z przyłączami przebiegający od rejonu skrzyżowania z ul. Sławinkowską, 
wzdłuż ul. Zelwerowicza do odejścia w kierunku południowo-wschodnim - w 
stronę projektowanego kolektora AP wg Wycinkowego programu ogólnego dla 
rejonu ul. Poligonowej - oprac.SANITGAZ, 2001 r. 

 przebudowa kolizji sieci kablowych elektroenergetycznych i teletechnicznych, 
 przebudowa kolizji sieci sanitarnych: wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej. 
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Parametry techniczne rozbudowywanej ul. Zelwerowicza 
 kategoria drogi – powiatowa nr 2422L, 
 klasa funkcjonalno-techniczna drogi - zbiorcza, 
 prędkość projektowa – 50 km/h, 
 prędkość miarodajna – nie określa się, 
 nośność / kategoria ruchu – KR4, 
 nośność podłoża – G4 doprowadzona do parametrów G1 poprzez ulepszenie 

podłoża, 
 przekrój poprzeczny – droga dwujezdniowa czteropasowa (2x2), 
 szerokość pasów ruchu – 3.5 m, 
 szerokość chodnika 2 m, 
 szerokość ścieżki rowerowej – 2.5 m (dwukierunkowa), 
 szerokość jezdni dojazdowych – od 3.5 do 5 m, 
 wymiary zatok postojowych – 3 x 20 m. 

Parametry techniczne rozbudowywanej ul. Sławinkowskiej: 
 kategoria drogi – powiatowa nr 2392L, 
 klasa funkcjonalno-techniczna drogi - zbiorcza, 
 prędkość projektowa – 50 km/h, 
 prędkość miarodajna – nie określa się, 
 nośność / kategoria ruchu – KR4, 
 nośność podłoża – G4 doprowadzona do parametrów G1 poprzez ulepszenie 

podłoża, 
 przekrój poprzeczny – droga jednojezdniowa dwupasowa (1x2), 
 szerokość pasów ruchu – 3 m, 
 szerokość chodnika 2 m, 
 wymiary zatoki postojowej – 3 x 20 m. 

Parametry techniczne rozbudowywanej ul. Zbożowej: 
 kategoria drogi – powiatowa nr 2424L, 
 klasa funkcjonalno-techniczna drogi - zbiorcza, 
 prędkość projektowa – 50 km/h, 
 prędkość miarodajna – nie określa się, 
 nośność / kategoria ruchu – KR4, 
 nośność podłoża – G4 doprowadzona do parametrów G1 poprzez ulepszenie 

podłoża, 
 przekrój poprzeczny – droga jednojezdniowa dwupasowa (1x2) + pasy 

rowerowe, 
 szerokość pasów ruchu – 3.5 m, 
 szerokość chodnika 2 m, 
 szerokość pasów rowerowych w jezdni – 1.5 m. 

 
Prognoza ruchu 

Ul. Zelwerowicza udział 
SDR w roku oddania do 

użytkowania / r. 2022 
SDR 10 lat po oddaniu do 

użytkowania / r. 2032 
Kategorie pojazdów   poj. /dobę poj. /dobę 

Samochody osobowe   6696 7870,05 
Samochody dostawcze 6,0% 444 522 

Sam. ciężarowe bez przyczep 1,2% 89 104 
Sam. ciężarowe z przyczepami 0,2% 15 17 

Autobusy 1,0% 74 87 
Motocykle 1,0% 74 87 
Ciągniki   10 10 

Poj. samochodowe ogółem / SDR   7402 8697 
 



 

19 
Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia  

ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września  do ul. Sławinkowskiej w Lublinie” 

Opis przejścia nad odnogą wąwozu 
 W ramach planowanego przedsięwzięcia projektuje się przejście pod projektowaną 
drogą w kilometrażu 1+103,13. Przejście to realizowane będzie w formie przepustu o 
wymiarach 2 x 450 x 150 cm, sumarycznej długości 44 m i będzie on stanowił przejście 
pieszo rowerowe w odnodze istniejącego wąwozu (sucha dolina).  Rzut przejścia od strony 
południowej przedstawiono na poniższym schemacie. Szczegółowy rysunek stanowi zał. 
nr 2.1.  
 

 
 
W wariancie alternatywnym (analizowanym w dalszej części)  rozważana jest realizacja 
przejścia suchą dolina w szerszej formie w postaci trzech równolegle przebiegających 
przepustów o wymiarach 3 x 450 x 300 cm, co daje światło przejścia o szerokości 15 m to 
jest szerokości dna suchej doliny. Wariant ten zakłada: 

 skrócenie długości przejścia z 44 do 38 m poprzez wyostrzenie skarp 
 skrócenie ścian czołowych (boki przepustów) z 6 do 5 m każda 
 rezygnacja z wybrukowania dna przepustu na rzecz nawierzchni z kruszywa 
 rezygnacja z utwardzeń przed "wejściami" - wszystko w kruszywie. 

Rzut przejścia od strony południowej w wersji alternatywnej przedstawiono na poniższym 
schemacie. Szczegółowy rysunek stanowi zał. nr 2.3.  

 
 

3.3.  Przewidywane rodzaje i wielkości emisji, w tym odpadów, wynikające z 
funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia 

 
3.3.1.  Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
Etap realizacji. 

W przypadku przedmiotowej Inwestycji faza realizacji będzie się wiązać z 
powstawaniem niezorganizowanej emisji gazów i pyłów wynikającej z pracy maszyn i 
ruchu pojazdów ciężarowych. Natomiast na etapie eksploatacji wystąpią jedynie emisje 
związane z użytkowaniem realizowanej drogi (spalanie paliw w  silnikach poruszających 
się pojazdów).  

Na placu budowy będą występować następujące źródła emisji do powietrza: 
 operacje dowozu materiałów z wykorzystaniem transportu samochodowego, 
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 operacje wywozu mas ziemnych,  
 praca sprzętu wykonanie nawierzchni z mas mineralno - asfaltowych 

Wielkość emisji, a co za tym idzie zasięg niekorzystnego oddziaływania, zależeć 
będzie od rodzaju wykorzystywanego sprzętu budowlanego i jego stanu technicznego, 
sposobu prowadzenia robót, warunków meteorologicznych długości  fazy realizacji 
budowy. Z tego względu ścisłe określenie wielkości emisji w fazie budowy jest niezmiernie 
trudne. Inwestycja podzielona zostanie na krótsze odcinki, które będą realizowane 
sukcesywnie.  

 
Tabela 1. Zestawienie źródeł emisji do powietrza – sprzęt budowlany  

Lp. Rodzaj urządzenia Ilość sztuk paliwo Zużycie 
paliwa [l/h] 

Efektywny 
czas pracy [%] 

1. Koparko – ładowarka  2 Olej napędowy 20 25 
2. Rozkładarka mas 

mineralno-asfaltowych 
1 Olej napędowy 15 25 

3. Walec drogowy 1 Olej napędowy 15 25 
4.  Sprężarka  1 Olej napędowy  5 25 
5. Samochód ciężarowy  4 Olej napędowy 20 10 

 
Do wyznaczenia emisji do powietrza z prac maszyn budowlanych przyjęto 

następujące założenia:  
 prace prowadzone będą w dni robocze w godzinach 7-15, 
 czas trwania robót w ciągu roku to ok. 200 dni, 
 prace przebiegać będą sukcesywnie na poszczególnych odcinkach drogi, 

Wartości wskaźników emisji dla ciężkich maszyn budowlanych przyjęto wg 
„EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2007, Technical report No 16/2007”. 

 
Tabela 2. Wskaźniki emisji z silników wysokoprężnych (Diesla) w maszynach budowlanych według 

EMEP/CORINAIR: 

Substancja 
Wskaźnik emisji w g/kgON – maszyny 

budowlane 
Tlenki azotu (wszystkie frakcje) 48,8 

Dwutlenek azotu 6,8 
Pył PM (w całości przyjęto jako PM10) 2,3 

Tlenek węgla 15,8 
NMVOC 7,08 

Benzen (przyjęto jako 0,07% NMVOC wg 
EMEP/CORINAIR) 

0,005 

Zawartość siarki w paliwie przyjęto na poziomie 10 mg/kg (wg Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla 
paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r, poz. 1680); Założono całkowite utlenienie siarki do SO2 w 
procesie spalania – wskaźnik emisji dwutlenku siarki to 0,02 g/kg paliwa.  

Emisję do powietrza z maszyn budowlanych obliczono zgodnie z poniższym 
wzorem: 
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Tabela 3. Szacunkowa emisja zanieczyszczeń z placu budowy dla całego odcinka prac: 
Źródła Zanieczyszczenie Emisja 

jednostkowa 
[g/kg paliwa] 

Emisja 
maksymalna 

[kg/h] 

Emisja roczna 
[Mg/rok] 

Prace realizacyjne: 
 

Dwutlenek azotu 6,8 0,152796 0,6237504 
Pył 2,3 0,051681 0,2109744 

Tlenek węgla 15,8 0,355026 1,4493024 
Dwutlenek siarki 0,02 0,0004494   0,001835     

Benzen 0,005 0,00011235 0,00045864 
Należy przy tym zaznaczyć  że podczas realizacji Inwestycji możliwe jest istotne 

ograniczenie szacowanej wielkości emisji poprzez stosowanie technicznych i 
organizacyjnych metod prowadzenia robót takich jak:  

 wyłączanie silników w trakcie postoju bądź załadunku maszyn budowlanych i 
pojazdów ciężarowych, 

 prowadzenie prac budowlanych przy użyciu sprzętu budowlanego w dobrym stanie 
technicznym, 

 unikanie rozsypywania się materiałów pylistych, 
 stosowanie gotowych mieszanek bitumicznych, 

Wymienione emisje o charakterze niezorganizowanym będą miały charakter 
przejściowy, a biorąc pod uwagę w miarę krótki okres ich oddziaływania (na 
poszczególnych odcinkach Inwestycji) należy uznać, że etap ten nie spowoduje trwałych, 
negatywnych zmian w środowisku. Z tych względów nie prowadzono szczegółowych 
analiz w tym zakresie. W niniejszym opracowaniu przeanalizowano jedynie wpływ 
Inwestycji na stan czystości powietrza na etapie jej eksploatacji w zakresie ruchu 
pojazdów.  

 
Etap eksploatacji. 
3.3.1.1. Stan zanieczyszczenia powietrza 

W zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w 
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, 
poz. 87) podane są wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu 
kraju, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednione są 
wartości odniesienia, z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej. Wartości 
odniesienia dla zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł na terenie inwestycji wynoszą: 

 

 
Nazwa substancji 

Oznaczenie 
numeryczne 
substancji 

(numer CAS) 

Wartości odniesienia w g/m3 
uśrednione dla okresu 

1 godziny 
roku 

kalendarzowe
go 

benzen 
ditlenek azotu 
ditlenek siarki 
pył zawieszony PM10 
pył zawieszony PM2,5 
tlenek węgla 
węglowodory alifatyczne 
węglowodory 
aromatyczne 

71-43-2 
10102-44-0 
7446-09-5 

- 
- 

630-08-0 
- 
- 

30 
200 
350 
280 

- 
30000 
3000 
1000 

5 
40 
20 
40 
20 
- 

1000 
43 

 

Dla substancji emitowanych ze źródeł zlokalizowanych na terenie planowanej 
inwestycji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w 
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, 
poz. 87) tło uwzględniono na podstawie pisma Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska Departament Monitoringu Środowiska - Regionalny Wydział Monitoringu 
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Środowiska w Lublinie z dnia 02.06.2021 r, znak: DM/LU/063-1/115/21/RK,  w którym 
podano, że wartości średnioroczne stężeń zanieczyszczeń dla miasta Lublin (rejon ulic 
Zelwerowicza) wynoszą: 
 benzen – 2,0 g/m3, 
 dwutlenek azotu – 13,0 g/m3, 
 dwutlenek siarki – 4,0 g/m3 
 pył zawieszony PM10 – 19,0 g/m3 
 pył zawieszony PM2,5 – 15,0 g/m3 

Informacja o stanie zanieczyszczenia powietrza stanowi załącznik do opracowania. 
 Dla pozostałych zanieczyszczeń tło przyjęto w wysokości 10% wartości 

odniesienia uśrednionej dla roku.  
W odległości mniejszej niż 30Xmm od źródeł emisji nie znajdują się obszary 

ochrony uzdrowiskowej. 
 
3.3.1.4. Charakterystyka źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza 

Przedmiotem opracowania jest budowa przedłużenia ulicy Zelwerowicza na odcinku 
od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej w Lublinie. Źródłem emisji 
zanieczyszczeń do powietrza w związku z eksploatacją przedsięwzięcia będzie spalanie 
paliw w silnikach pojazdów poruszających się po przedmiotowej drodze.  

W przeprowadzonej analizie przyjęto następujące natężenie i strukturę ruchu 
pojazdów poruszających się po ulicy Zelwerowicza dla roku bazowego 2022 (rok oddania 
Inwestycji) oraz dla prognozy 2032 r  : 

Ulica Zelwerowicza: 
 2022 rok: 
 samochody osobowe – 6696 poj./dobę 
 samochody dostawcze – 444 poj./dobę 
 samochody ciężarowe bez przyczep – 89 poj./dobę 
 samochody ciężarowe z przyczepami – 15 poj./dobę 
 autobusy – 74 poj./dobę 
 motocykle – 74 poj./dobę 
 ciągniki –10 poj./dobę, 

 
 2032 rok: 
 samochody osobowe – 7870 poj./dobę 
 samochody dostawcze – 522 poj./dobę 
 samochody ciężarowe bez przyczep – 104 poj./dobę 
 samochody ciężarowe z przyczepami – 17 poj./dobę 
 autobusy – 87 poj./dobę 
 motocykle – 87 poj./dobę 
 ciągniki –10 poj./dobę, 

 

Po obu stronach planowanego wlotu ul. Zelwerowicza, w rejonie skrzyżowania  z 
ulicami Sławinkowską i Zbożową występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  oraz 
usługowa. Na dalszym odcinku, w miejscu planowanej drogi znajdują się pola uprawne, 
nieużytki i tereny stopniowo zagospodarowywane w sposób, w jaki przeznaczone są w 
planie miejscowym – tereny mieszkaniowe o niskiej zabudowie.   

3.3.1.2. Współczynnik szorstkości 
W tablicy 2.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w 

sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, 
poz. 87) podane są wartości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu zo.  
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Analizie poddano obszar położony w promieniu równym 50 – cio krotnej wysokości 
najwyższego emitora. Analizę wykonano metodą szacowania pokrycia terenu oraz 
jednostkowych współczynników szorstkości dla danego typu terenu. Rodzaje pokrycia 
terenu wokół emitora przedstawia tabela: 

 
L.p.  Rodzaj terenu Procentowy udział terenu Współczynnik szorstkości 

podłoża 
1. Miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców – 

zabudowa niska 
20 0,5 

2. Sady, zarośla, zagajniki 35 0,4 
3. Pola uprawne  45 0,035 

 
Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu wyznacza się w zasięgu 50 hmax 
według wzoru: 

zo = 
oc

c
c zF

F
1

 
 
Na podstawie analizy omawianego obiektu i jego sąsiedztwa w zasięgu 50 hmax wyliczono 
wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości na poziomie zo =0,26 

 
3.3.1.3. Warunki meteorologiczne 

W obliczeniach wykorzystano dane meteorologiczne dla stacji meteorologicznej w 
Lublinie. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5˚C. W ciągu roku 
najcieplejszym miesiącem jest lipiec (18,5˚C) a najchłodniejszym luty (-3,5˚C). Amplituda 
temperatury powietrza wynosi 22,0˚C. 

Na omawianym terenie dominują wiatry południowo-zachodnie i zachodnie. Dość 
często występują też wiatry z południa i wschodu. Najmniej obserwowano wiatrów z 
północy. Dominują wiatry o prędkości do 5 m/s (ponad 75 % wszystkich wiatrów). Róże 
roczną dla Lublina przedstawiono na poniższym rysunku. 
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3.3.1.5. Obliczenie wielkości emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza 
atmosferycznego 

Proces spalania paliw przez pojazdy poruszające się po terenie Inwestycji 
Wielkość emisji obliczono wg wzoru: 
Ei = Ri x Li x ei 
gdzie: 
Ei – emisja z odcinka i 
Ri – ruch pojazdów na godzinę na odcinku i 
Li – rzeczywista długość odcinka i reprezentowanego przez emitor i 
ei – współczynnik emisji substancji na jeden km dla średniej prędkości  

 
Do obliczeń przyjęto Wskaźniki emisji z silników pojazdów wg „Opracowanie 

oprogramowania do wyznaczania emisji drogowej dla skumulowanych kategorii pojazdów 
dla 2015r.” prof. nzw. dr hab. Zdzisław Chłopek Warszawa grudzień 2014r. Na potrzeby 
opracowania skumulowano grupy pojazdów w trzy kategorie: pojazdy lekkie, pojazdy 
dostawcze i pojazdy ciężarowe. Przyjęto prędkość ruchu tych pojazdów na poziomie 50 
km/h (prędkość projektowa na budowanej drodze).  
Substancje  Wskaźniki emisji dla pojazdów poruszających się z prędkością 

50 km/h [g/km] 
Pojazdy lekkie Pojazdy 

dostawcze 
Pojazdy ciężarowe 

Tlenek węgla  0,64959 0,25523 0,41010 
Węglowodory alifatyczne  0,027436 0,026556 0,43268 
Węglowodory aromatyczne 0,0068589 0,006639 0,10817 
Dwutlenek azotu  0,096028 0,306210 1,38460 
Pył 0,0036386 0,021932 0,036466 
Dwutlenek siarki 0,0043396 0,0051919 0,011756 
Benzen  0,0017784 0,00081838 0,009893 

  
 Osobną grupę pojazdów stanowią ciągniki rolnicze, które są pojazdami 

spowolniającymi ruch na drodze. Przyjęto średnią prędkość ruchu dla tych pojazdów na 
poziomie 30 km/h.  
Substancje  Wskaźniki emisji dla pojazdów 

poruszających się z prędkością 
30 km/h [g/km] 

Tlenek węgla  0,55563 
Węglowodory alifatyczne  0,69939 
Węglowodory aromatyczne 0,17485 
Dwutlenek azotu  1,58670 
Pył 0,052062 
Dwutlenek siarki 0,016128 
Benzen  0,017264 

 
W celu oszacowania emisji maksymalnej przyjęto natężenie ruchu dla najbardziej 

niekorzystnej godziny w ciągu doby.  Maksymalne, godzinowe natężenie ruchu wyznacza 
się poprzez  pomiar odbywający się najczęściej w godzinie szczytu, lub w przypadku jego 
braku oblicza się jako 10-11% wartości SDR (dla gospodarczego charakteru ruchu), 12-
14% (turystycznego), 13-15% (rekreacyjnego). 

Natężenie ruchu dla najbardziej niekorzystnej godziny w ciągu doby w przypadku 
przedmiotowej inwestycji przyjęto jako 10 % wartości SDR.  

 Na potrzeby opracowania skumulowano grupy pojazdów w trzy kategorie: pojazdy 
lekkie, pojazdy dostawcze i pojazdy ciężarowe. W obliczeniach przyjęto, że ruch dla 
najbardziej niekorzystnej godziny w ciągu doby stanowi 10% ruchu dobowego, 
zaokrąglając liczbę pojazdów do wartości całkowitej. 
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Ulica Zelwerowicza 
 2022 rok: 
 pojazdy lekkie – 6696+74 = 6770 poj./dobę = 677 poj./h 
 pojazdy dostawcze – 444 poj./dobę = 44 poj./h 
 pojazdy ciężarowe  – 89+15+74 =178 poj./dobę = 18 poj./h 
 ciągniki –10 poj./dobę =1 poj/h 
 2032 rok: 
 pojazdy lekkie – 7870+87 = 7957 poj./dobę = 796 poj./h 
 pojazdy dostawcze – 522 poj./dobę = 52 poj./h 
 pojazdy ciężarowe  –104+17+87= 208 poj./dobę = 21 poj./h 
 ciągniki –10 poj./dobę = 1 poj/h 

 
Obliczenia wykonano oddzielnie dla każdej z jezdni planowanej ulicy, dla dwóch 

natężeń ruchu (rok 2022 i 2032) dzieląc cały odcinek drogi na źródła liniowe. Natężenie 
ruchu pojazdów na całej drodze rozłożono równo (w miarę możliwości) na obie jezdnie.  

Ustalona na podstawie ww. danych, założeń i zależności emisja zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powietrza w [kg/h] wynosi: 
Rok 2022 

 dla emitora E1 o długości 694 m (338 przejazdów pojazdów osobowych/h, 22 
przejazdy pojazdów dostawczych/h  i 9 poj. ciężarowych/h i 1 ciągnik) 

Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 
Pojazdy lekkie 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
   0,1523756255    0,0225254800 0,0064357174 0,0016089059 0,0008535137 0,0010179487 0,0004171628 

Pojazdy dostawcze 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0038968516 0,0046752143 0,0004054570 0,0001013643 0,0003348578 0,0000792699 0,0000124950 
Pojazdy ciężarowe 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0025614846 0,0086482116 0,0027025193 0,0006756298 0,0002277666 0,0000734280 0,0000617917 

ciągniki rolnicze  
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

     0,000385607    0,00110117   0,00048538      0,00012135      0,00003613      0,000011193      0,000011981    
suma  

0,1592196 0,0369501 0,0100291 0,0025072 0,0014523 0,0011818 0,0005034 

 
 dla emitora E2 o długości 694 m (339 przejazdów pojazdów osobowych/h, 22 

przejazdy pojazdów dostawczych/h  i 9 poj. ciężarowych/h) 
Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Pojazdy lekkie 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

   0,1528264409    0,0225921234 0,0064547580 0,0016136660 0,0008560389 0,0010209603 0,0004183971 
Pojazdy dostawcze 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0038968516 0,0046752143 0,0004054570 0,0001013643 0,0003348578 0,0000792699 0,0000124950 

Pojazdy ciężarowe 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0025614846 0,0086482116 0,0027025193 0,0006756298 0,0002277666 0,0000734280 0,0000617917 
suma  

0,1592848 0,0359155 0,0095627 0,0023907 0,0014187 0,0011737 0,0004927 
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Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia  

ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września  do ul. Sławinkowskiej w Lublinie” 

 dla emitora E3 o długości 537,5 m (338 przejazdów pojazdów osobowych/h, 22 
przejazdy pojazdów dostawczych/h  i 9 poj. ciężarowych/h i 1 ciągnik) 

Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 
Pojazdy lekkie 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
   0,1180142633    0,0174458869 0,0049844353 0,0012460907 0,0006610427 0,0007883968 0,0003230908 

Pojazdy dostawcze 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0030180948 0,0036209333 0,0003140247 0,0000785062 0,0002593459 0,0000613942 0,0000096773 
Pojazdy ciężarowe 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0019838588 0,0066980025 0,0020930895 0,0005232724 0,0001764043 0,0000568697 0,0000478574 

ciągniki rolnicze  
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

     0,000298651    0,000852851   0,00037592      0,00009398      0,00002798      0,000008669      0,000009279    
suma  

0,1233149 0,0286177 0,0077675 0,0019419 0,0011248 0,0009153 0,0003899 

 
 dla emitora E4 o długości 550 m (339 przejazdów pojazdów osobowych/h, 22 

przejazdy pojazdów dostawczych/h  i 9 poj. ciężarowych/h) 
Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Pojazdy lekkie 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

   0,1211160555    0,0179044206 0,0051154422 0,0012788419 0,0006784170 0,0008091184 0,0003315827 
Pojazdy dostawcze 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0030882830 0,0037051410 0,0003213276 0,0000803319 0,0002653772 0,0000628220 0,0000099024 

Pojazdy ciężarowe 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0020299950 0,0068537700 0,0021417660 0,0005354415 0,0001805067 0,0000581922 0,0000489704 
suma  

0,1262343 0,0284633 0,0075785 0,0018946 0,0011243 0,0009301 0,0003905 

 
 dla emitora E5 o długości 91 m (338 przejazdów pojazdów osobowych/h, 22 

przejazdy pojazdów dostawczych/h  i 9 poj. ciężarowych/h i 1 ciągnik) 
Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Pojazdy lekkie 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

   0,0199800892    0,0029536292 0,0008438765 0,0002109660 0,0001119161 0,0001334774 0,0000547000 
Pojazdy dostawcze 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0005109705 0,0006130324 0,0000531651 0,0000132913 0,0000439079 0,0000103942 0,0000016384 
Pojazdy ciężarowe 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0003358719 0,0011339874 0,0003543649 0,0000885912 0,0000298657 0,0000096282 0,0000081024 
ciągniki rolnicze  

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

     0,000050562    0,00014439   0,00006364      0,00001591      0,00000474      0,000001468      0,000001571    

suma  

0,0208775 0,0048450 0,0013151 0,0003288 0,0001904 0,0001550 0,0000660 
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Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia  

ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września  do ul. Sławinkowskiej w Lublinie” 

 dla emitora E6 o długości 91 m (339 przejazdów pojazdów osobowych/h, 22 
przejazdy pojazdów dostawczych/h  i 9 poj. ciężarowych/h) 

Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Pojazdy lekkie 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

   0,0200392019    0,0029623678 0,0008463732 0,0002115902 0,0001122472 0,0001338723 0,0000548619 

Pojazdy dostawcze 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0005109705 0,0006130324 0,0000531651 0,0000132913 0,0000439079 0,0000103942 0,0000016384 

Pojazdy ciężarowe 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0003358719 0,0011339874 0,0003543649 0,0000885912 0,0000298657 0,0000096282 0,0000081024 

suma  

0,0208860 0,0047094 0,0012539 0,0003135 0,0001860 0,0001539 0,0000646 

 
 dla emitora E7 i E8 o długości 16,5 m (677 przejazdów pojazdów osobowych/h, 44 

przejazdy pojazdów dostawczych/h  i 18 poj. ciężarowych/h i 1 ciągnik) 
Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Pojazdy lekkie 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

   0,0072562451    0,0010726808 0,0003064738 0,0000766173 0,0000406450 0,0000484755 0,0000198656 
Pojazdy dostawcze 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0001852970 0,0002223085 0,0000192797 0,0000048199 0,0000159226 0,0000037693 0,0000005941 
Pojazdy ciężarowe 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0001217997 0,0004112262 0,0001285060 0,0000321265 0,0000108304 0,0000034915 0,0000029382 
ciągniki rolnicze  

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

     0,000009168    0,000026180   0,00001154      0,00000289      0,00000086      0,000000266      0,000000285    
suma  

0,0075725 0,0017324 0,0004658 0,0001164 0,0000683 0,0000560 0,0000237 

 
 dla emitora E9 i E11 o długości 22,5 m (677 przejazdów pojazdów osobowych/h, 44 

przejazdy pojazdów dostawczych/h  i 18 poj. ciężarowych/h i 1 ciągnik) 
Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Pojazdy lekkie 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

   0,0098948797    0,0014627465 0,0004179189 0,0001044782 0,0000554250 0,0000661030 0,0000270895 
Pojazdy dostawcze 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0002526777 0,0003031479 0,0000262904 0,0000065726 0,0000217127 0,0000051400 0,0000008102 

Pojazdy ciężarowe 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0001660905 0,0005607630 0,0001752354 0,0000438089 0,0000147687 0,0000047612 0,0000040067 
ciągniki rolnicze  

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
     0,000012502    0,000035700   0,00001574      0,00000393      0,00000117      0,000000363      0,000000388    

suma  
0,0103261 0,0023624 0,0006352 0,0001588 0,0000931 0,0000764 0,0000323 
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Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia  

ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września  do ul. Sławinkowskiej w Lublinie” 

 dla emitora E10 o długości 27,5 m (677 przejazdów pojazdów osobowych/h, 44 
przejazdy pojazdów dostawczych/h  i 18 poj. ciężarowych/h i 1 ciągnik) 

Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 
Pojazdy lekkie 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
   0,0120937418    0,0017878013 0,0005107897 0,0001276956 0,0000677416 0,0000807925 0,0000331094 

Pojazdy dostawcze 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0003088283 0,0003705141 0,0000321328 0,0000080332 0,0000265377 0,0000062822 0,0000009902 
Pojazdy ciężarowe 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0002029995 0,0006853770 0,0002141766 0,0000535442 0,0000180507 0,0000058192 0,0000048970 

ciągniki rolnicze  
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

     0,000015280    0,000043634   0,00001923      0,00000481      0,00000143      0,000000444      0,000000475    
suma  

0,0126208 0,0028873 0,0007763 0,0001941 0,0001138 0,0000933 0,0000395 

 
Rok 2032 

 dla emitora E1 o długości 694 m (398 przejazdów pojazdów osobowych/h, 26 
przejazdy pojazdów dostawczych/h  i 10 poj. ciężarowych/h i 1 ciągnik) 

Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 
Pojazdy lekkie 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
   0,1794245531    0,0265240859 0,0075781524 0,0018945105 0,0010050250 0,0011986496 0,0004912154 

Pojazdy dostawcze 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0046053701 0,0055252532 0,0004791765 0,0001197941 0,0003957410 0,0000936826 0,0000147668 
Pojazdy ciężarowe 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0028460940 0,0096091240 0,0030027992 0,0007506998 0,0002530740 0,0000815866 0,0000686574 

ciągniki rolnicze  
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

     0,000385607    0,00110117   0,00048538      0,00012135      0,00003613      0,000011193      0,000011981    
suma  

0,1872616 0,0427596 0,0115455 0,0028864 0,0016900 0,0013851 0,0005866 

 
 dla emitora E2 o długości 694 m (398 przejazdów pojazdów osobowych/h, 26 

przejazdy pojazdów dostawczych/h  i 11 poj. ciężarowych/h) 
Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Pojazdy lekkie 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

   0,1794245531    0,0265240859 0,0075781524 0,0018945105 0,0010050250 0,0011986496 0,0004912154 
Pojazdy dostawcze 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0046053701 0,0055252532 0,0004791765 0,0001197941 0,0003957410 0,0000936826 0,0000147668 

Pojazdy ciężarowe 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0031307034 0,0105700364 0,0033030791 0,0008257698 0,0002783814 0,0000897453 0,0000755232 

suma  
0,1871606 0,0426194 0,0113604 0,0028401 0,0016791 0,0013821 0,0005815 
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Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia  

ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września  do ul. Sławinkowskiej w Lublinie” 

 dla emitora E3 o długości 537,5 m (398 przejazdów pojazdów osobowych/h, 26 
przejazdy pojazdów dostawczych/h  i 10 poj. ciężarowych/h i 1 ciągnik) 

Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 
Pojazdy lekkie 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
   0,1389635408    0,0205427899 0,0058692463 0,0014672902 0,0007783875 0,0009283489 0,0003804442 

Pojazdy dostawcze 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0035668393 0,0042792848 0,0003711201 0,0000927800 0,0003064997 0,0000725568 0,0000114369 
Pojazdy ciężarowe 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0022042875 0,0074422250 0,0023256550 0,0005814138 0,0001960048 0,0000631885 0,0000531749 

ciągniki rolnicze  
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

     0,000298651    0,000852851   0,00037592      0,00009398      0,00002798      0,000008669      0,000009279    
suma  

0,1450333 0,0331172 0,0089419 0,0022355 0,0013089 0,0010728 0,0004543 

 
 dla emitora E4 o długości 550 m (398 przejazdów pojazdów osobowych/h, 26 

przejazdy pojazdów dostawczych/h  i 11 poj. ciężarowych/h) 
Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Pojazdy lekkie 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

   0,1421952510    0,0210205292 0,0060057404 0,0015014132 0,0007964895 0,0009499384 0,0003892918 

Pojazdy dostawcze 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0036497890 0,0043788030 0,0003797508 0,0000949377 0,0003136276 0,0000742442 0,0000117028 

Pojazdy ciężarowe 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0024811050 0,0083768300 0,0026177140 0,0006544285 0,0002206193 0,0000711238 0,0000598527 

suma  

0,1483261 0,0337762 0,0090032 0,0022508 0,0013307 0,0010953 0,0004608 

 
 dla emitora E5 o długości 91 m (398 przejazdów pojazdów osobowych/h, 26 

przejazdy pojazdów dostawczych/h  i 10 poj. ciężarowych/h i 1 ciągnik) 
Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Pojazdy lekkie 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

   0,0235268506    0,0034779421 0,0009936770 0,0002484156 0,0001317828 0,0001571716 0,0000644101 
Pojazdy dostawcze 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0006038742 0,0007244929 0,0000628315 0,0000157079 0,0000518911 0,0000122840 0,0000019363 

Pojazdy ciężarowe 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0003731910 0,0012599860 0,0003937388 0,0000984347 0,0000331841 0,0000106980 0,0000090026 
ciągniki rolnicze  

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

     0,000050562    0,00014439   0,00006364      0,00001591      0,00000474      0,000001468      0,000001571    
suma  

0,0245545 0,0056068 0,0015139 0,0003785 0,0002216 0,0001816 0,0000769 
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Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia  

ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września  do ul. Sławinkowskiej w Lublinie” 

 dla emitora E6 o długości 91 m (398 przejazdów pojazdów osobowych/h, 26 
przejazdy pojazdów dostawczych/h  i 11 poj. ciężarowych/h) 

Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 
Pojazdy lekkie 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
   0,0235268506    0,0034779421 0,0009936770 0,0002484156 0,0001317828 0,0001571716 0,0000644101 

Pojazdy dostawcze 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0006038742 0,0007244929 0,0000628315 0,0000157079 0,0000518911 0,0000122840 0,0000019363 
Pojazdy ciężarowe 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0004105101 0,0013859846 0,0004331127 0,0001082782 0,0000365025 0,0000117678 0,0000099029 

suma  
0,0245412 0,0055884 0,0014896 0,0003724 0,0002202 0,0001812 0,0000762 

 
 dla emitora E7 i E8 o długości 16,5 m (796 przejazdów pojazdów osobowych/h, 52 

przejazdy pojazdów dostawczych/h  i 21 poj. ciężarowych/h i 1 ciągnik) 
Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Pojazdy lekkie 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

   0,0085317151    0,0012612318 0,0003603444 0,0000900848 0,0000477894 0,0000569963 0,0000233575 
Pojazdy dostawcze 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0002189873 0,0002627282 0,0000227850 0,0000056963 0,0000188177 0,0000044547 0,0000007022 

Pojazdy ciężarowe 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0001420997 0,0004797639 0,0001499236 0,0000374809 0,0000126355 0,0000040735 0,0000034279 
ciągniki rolnicze  

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
     0,000009168    0,000026180   0,00001154      0,00000289      0,00000086      0,000000266      0,000000285    

suma  
0,0089020 0,0020299 0,0005446 0,0001361 0,0000801 0,0000658 0,0000278 

 
 dla emitora E9 i E11 o długości 22,5 m (796 przejazdów pojazdów osobowych/h, 52 

przejazdy pojazdów dostawczych/h  i 21 poj. ciężarowych/h i 1 ciągnik) 
Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 

Pojazdy lekkie 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

   0,0116341569    0,0017198615 0,0004913788 0,0001228429 0,0000651673 0,0000777222 0,0000318511 
Pojazdy dostawcze 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0002986191 0,0003582657 0,0000310705 0,0000077676 0,0000256604 0,0000060745 0,0000009575 

Pojazdy ciężarowe 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0001937723 0,0006542235 0,0002044413 0,0000511103 0,0000172302 0,0000055547 0,0000046744 
ciągniki rolnicze  

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
     0,000012502    0,0000035700   0,00001574      0,00000393      0,00000117      0,000000363      0,000000388    

suma  
0,0121390 0,0027681 0,0007426 0,0001857 0,0001092 0,0000897 0,0000379 
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ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września  do ul. Sławinkowskiej w Lublinie” 

 dla emitora E10 o długości 27,5 m (796 przejazdów pojazdów osobowych/h, 52 
przejazdy pojazdów dostawczych/h  i 21 poj. ciężarowych/h i 1 ciągnik) 

Emisja z poszczególnych rodzajów transportu 
Pojazdy lekkie 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
   0,0142195251    0,0021020529 0,0006005740 0,0001501413 0,0000796490 0,0000949938 0,0000389292 

Pojazdy dostawcze 
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

0,0003649789 0,0004378803 0,0000379751 0,0000094938 0,0000313628 0,0000074244 0,0000011703 
Pojazdy ciężarowe 

CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 
0,0002368328 0,0007996065 0,0002498727 0,0000624682 0,0000210591 0,0000067891 0,0000057132 

ciągniki rolnicze  
CO Nox HCal HCar PM SOx benzen 

     0,000015280    0,00043634   0,00001923      0,00000481      0,00000143      0,000000444      0,000000475    
suma  

0,0148366 0,0033832 0,0009077 0,0002269 0,0001335 0,0001097 0,0000463 

 
Parametry emitorów: 
 wysokość emitora h= 0,5 m, 
 temperatura spalin Ts= 443 K. 

 
3.3.1.6  Metodyka wykonywanych obliczeń 

Analizę przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 
stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87). Obliczenia wykonano przy użyciu programu komputerowego 
ATMOTERM Opole EK100W wersja 5.1, który uwzględnia zakres ww. rozporządzenia. 
Obliczenia wykonane w sieci obliczeniowej o kroku 30 m.  
 Zgodnie z punktem 3.1 ww. rozporządzenia skrócony zakres obliczeń stosuje się w 
przypadku spełnienia warunków: 
Smm  0,1 x D1 

 Wykonano obliczenia zgodnie z punktem 3.2 ww. rozporządzenia tj. 
obliczono w sieci obliczeniowej rozkład maksymalnych stężeń substancji w powietrzu 
uśrednionych dla 1 godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych i 
sprawdzono czy w każdym punkcie na powierzchni terenu, poza terenem pasa 
drogowego, został spełniony warunek: 

Smm  0,1 x D1 
Następnie obliczono w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu 

uśrednionych dla roku i sprawdzono czy w każdym punkcie na powierzchni terenu, poza 
terenem pasa drogowego, spełniony jest warunek: 

Sa   Da – R 
W odległości od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole, 

mniejszej niż 10h, nie znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, 
a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów. Nie jest  wymagane 
więc sprawdzenie, czy budynki te nie są narażone na przekroczenia wartości odniesienia 
substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.  

W odległości mniejszej niż 30 Xmm od źródeł emisji nie znajdują się obszary ochrony 
uzdrowiskowej. Na tym obliczenia zakończono.  

 



 

32 
Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia  

ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września  do ul. Sławinkowskiej w Lublinie” 

3.3.1.7. Analiza wyników obliczeń komputerowych 
Zestawienie wielkości otrzymanych stężeń substancji w powietrzu (w obrębie terenu 

objętego analizą w tym pasa drogowego) oraz wielkości normatywnych: 
 

Zanieczyszczenie 

Percentyl stężenia 
maksymalnego 

uśrednione dla 1 
godziny [g/m3] 

D1          
[g/m3] 

Stężenie maksymalne 
uśrednione dla roku 

[g/m3] 

Da – R    
[g/m3] 

Rok 2022 Rok 2032 Rok 2022 Rok 2032  

Benzen 1,83887 2,14392 30 0,26277 0,30962 3,0 
Dwutlenek azotu 134,92300 156,32802 200 19,16921 22,67993 27,0 
Dwutlenek siarki 4,31863 5,06282 350 0,62481 0,73538 16,0 
Pył zawieszony 

PM10 
2,65217 3,08881 280 0,37837 0,44693 21,9 

Pył PM2,5 2,65217 3,08881 - 0,37837 0,44693 5,0 

Tlenek węgla 582,20801 684,71503 30000 84,72688 99,56561 - 

Węgl. alifatyczne 36,58760 42,18313 3000 5,11573 6,05459 900,0 
Węgl. 

aromatyczne 
9,14701 13,51227 1000 1,27892 1,70042 38,7 

 
 

Z wykonanych obliczeń wynika, że w każdym punkcie na powierzchni terenu 
zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza jego granicami, spełniony jest warunek: 

Smm  D1 
Z wykonanych obliczeń wynika, że w każdym punkcie na powierzchni terenu 

zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza jego granicami, spełniony jest warunek: 
Sa   Da – R 

 
Należy podkreślić, że wykonane obliczenia przedstawiają rozprzestrzenianie się 

zanieczyszczeń w powietrzu w sposób teoretyczny. Z wykonywanych pomiarów 
zanieczyszczeń powietrza przy trasach komunikacyjnych wynika, że nawet przy drogach o 
dużym natężeniu ruchu nie występują przekroczenia dopuszczalnym norm powietrza. 

Należy również wziąć pod uwagę, że obliczenia stężeń maksymalnych 
zanieczyszczeń zostały przeprowadzone dla sytuacji gdzie występują najbardziej 
niesprzyjające warunki atmosferyczne. Z praktyki wynika, że z takimi ekstremalnymi 
warunkami (okres ciszy i niekorzystnego stanu równowagi atmosfery) możemy się spotkać 
jedynie kilka razy w roku. 

 
3.3.1.8. Wnioski 

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń 
dopuszczalnych norm jakości powietrza określonych w:  
 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Tekst jednolity Dz. U.2021, poz. 845), 
 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.  Nr 16, poz. 87). 
Przedmiotowa analiza dotyczy sytuacji gdy realizowany jest nowy odcinek drogi i 

część pojazdów obecnie poruszających się po istniejących ciągach miast pojedzie tą nowo 
budowaną drogą.  Działania związane z budową nowych odcinków dróg miejskich 
(szczególnie na obrzeżach miejscowości jak w tym przypadku) przyczyniają się do 
rozproszenia dotychczasowej, skoncentrowanej emisji ze źródeł liniowych na istniejące i 
nowobudowane odcinki dróg – co z reguły prowadzi do poprawy stanu zanieczyszczenia 
powietrza w danym rejonie.  

Planowana inwestycja przyczyni się zatem do zmniejszenia oddziaływań 
generowanych na funkcjonujących obecnie ciągach komunikacyjnych (zmniejszenie 
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oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń i hałasu) poprzez rozproszenie strumienia 
ruchu pojazdów, których cześć przejmie nowo realizowany  odcinek drogi.  

 
3.3.2.  Oddziaływanie akustyczne.  
Oddziaływanie na klimat akustyczny dla etapu realizacji inwestycji  

Prowadzenie prac związanych z realizacją inwestycji spowoduje zainstalowanie się 
następujących źródeł hałasu: 

- maszyn budowlanych o poziomie hałasu 80-102 dB(A) 
- środków transportu samochodowego o poziomie hałasu ok. 102 dB(A) 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą pracowały maszyny i urządzenia 
technologiczne, używane w budownictwie maszyny robocze takie jak: koparko-
spycharka, ubijak wibracyjny, frezarka nawierzchni, rozściełacz asfaltu, równiarka 
uniwersalna, walec ogumiony lub statyczny oraz środki transportu dowożące materiały 
budowlane - samochody samowyładowcze.   

 Celem zastosowania rozwiązań chroniących środowisko przed hałasem 
(technicznych i organizacyjnych) na etapie realizacji przedsięwzięcia, przyjmuje się, że 
prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej, zgodnie z harmonogramem robót 
celem maksymalnego wykorzystania (skrócenia) czasu pracy.  

Teren zaplecza budowy zostanie zorganizowany z uwzględnieniem zasady 
minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni. Przewiduje się lokalizację 
zaplecza budowy na działkach ewid. 48/34 obr. 8 ark. 4 i nr 14/2 obr. 3 ark. 4, a więc w 
terenie bezpośrednio przylegającym do realizowanej drogi, co zapewni dobry dostęp do 
sprzętu technologicznego.  

 Zmiana klimatu akustycznego będzie jednak miała charakter czasowy (na czas 
prowadzenia robót), nie kumulujący się w środowisku i lokalizujący się wokół raczej 
skupionego frontu robót. Inwestor powinien zadbać, by maszyny budowlane były 
technicznie sprawne (przez co hałas mechanizmów jest zminimalizowany) oraz nie 
powinien prowadzić robót w godzinach nocnych.  

Zakres prac jak i technologia budowlana są typowe i nie wnoszą zagrożeń do 
środowiska przyrodniczego i środowiska przebywania ludzi. 

Do analizy akustycznej przyjęto następujące poziomy hałasu:  
- koparko-spycharka – 100 dB(A) 
- frezarka asfaltu – 100 dB(A) 
- ubijak wibracyjny – 101 dB(A)  
- samochody ciężarowe  materiały budowlane – 102 dB(A)  
- rozściełacz asfaltu – 88 dB(A) 
- równiarka uniwersalna  – 87 dB(A) 
- walec ogumiony lub statyczny – 87 dB(A) 

 
Równoważny poziom mocy akustycznej dla czasu odniesienia i sumy źródeł hałasu 

określono z zależności: 

          LAwegi = 10 log 


n

i 1
100,1 LAwegi   [dB] 

Dla przyjętych założeń czasu pracy 4 godzin (w ciągu najbardziej niekorzystnych 8 
godzin pory dnia) dla wszystkich urządzeń równoważny poziom mocy akustycznej dla 
sumy źródeł wynosi 86,1 dB a następnie rozłożono na 8 zastępczych punktowych źródeł 
dźwięku i otrzymano 77,3 dB dla pory dnia. 

 Spadek ciśnienia akustycznego od źródeł hałasu przedstawiono graficznie na 
poniższym rysunku Nr 1.  
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Analizując powyższy rysunek stwierdza się, że dla odległości ok. 10 metrów od 

źródła dźwięku spadek ciśnienia akustycznego będzie na poziomie -28 dB. Tak więc 
odnosząc się do przeprowadzonych obliczeń akustycznych stwierdza się, że w odległości 
ok. 10 m od źródeł hałasu (frontu robót) poziom ciśnienia akustycznego będzie większy niż 
50dB (wartość dopuszczana dla pory dnia).  

Biorąc pod uwagę odległość najbliższego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
znajdującego się w odległości ok. 12 metrów od krawędzi przebudowywanej jezdni (ul. 
Sławinkowska) oraz 20 metrów (i więcej) od budowanej ul. Zelwerowicza, przewiduje się, 
że etap realizacji inwestycji nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu dla budynków mieszkalnych.  

Dodać należy, że wszystkie oddziaływania związane z etapem realizacji będą 
ograniczone czasowo.  
 
Metody ochrony przed nadmiernym hałasem 

Dla etapu realizacji inwestycji podstawowym sposobem ograniczenia hałasu będzie 
prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej przy użyciu sprzętu sprawnego 
technicznie, co spowoduje, że prace te nie będą wpływały na warunki akustyczne w 
środowisku. Zmiana klimatu akustycznego będzie jednak miała charakter czasowy (na 
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czas prowadzenia robót), nie kumulujący się w środowisku i lokalizujący się wokół raczej 
skupionego placu robót. Ruch maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych będzie 
się odbywał tylko w porze dnia (600÷2200). Nie przewiduje się wzrostu poziomu hałasu 
który miałyby istotny wpływ na tereny podlegające ochronie akustycznej.  

 
Etap eksploatacji. 

3.3.2.1 Cel, zakres, metoda analizy. 
Celem opracowania tego rozdziału jest analiza wpływu hałasu na środowisko, jaki 

może być emitowany z terenu Inwestycji. Zakres opracowania obejmuje porównanie 
wyników pomiarów akustycznych z dopuszczalnymi poziomami hałasu dla terenów 
chronionych akustycznie.  

Przy analizie wykorzystano metodę opartą na zależności pomiędzy emisją dźwięku 
scharakteryzowaną przez równoważny poziom mocy akustycznej źródeł hałasu a imisją 
dźwięku w interesującym obszarze oddziaływania hałasu, scharakteryzowaną 
równoważnym poziomem dźwięku w siatce punktów obserwacji.  

 
3.3.2.2.Akustyczna charakterystyka terenów w otoczeniu planowanego 

przedsięwzięcia. 

Prace związane z realizacją inwestycji drogowej zostaną zaprojektowane i 
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w porozumieniu i uzgodnieniu z 
gestorami mediów przebiegających w sąsiedztwie inwestycji.  

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wydanego dla terenu przedmiotowej inwestycji obowiązują następujące 
zapisy Uchwały Nr 661/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część 
V C w obszarze położonym pomiędzy ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową i 
projektowaną ulicą Zelwerowicza (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 
16 stycznia 2013 r., Poz. 126 ): 

 TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - ULICA ZBIORCZA - VC 1KDZ (§ 54); 
 TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - ULICA ZBIORCZA - VC 2KDZ (§ 54). 

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi 
załącznik nr 3 do opracowania  

Pismo Wydziału Architektury i Budownictwa UM Lublin w sprawie kwalifikacji 
terenów sąsiadujących z terenem inwestycji stanowi zał. nr 6. 
Istniejący stan klimatu akustycznego. 

Stan klimatu akustycznego w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia w 
odniesieniu do terenów chronionych przed hałasem, znajdujących się w zasięgu jego 
oddziaływania przedstawia się następująco:  

 od strony ul. Bohaterów Września do około połowy długości trasy w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi brak jest terenów podlegających ochronie akustycznej  

 dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej w końcowym odcinku drogi (przed ulicą 
Sławinkowską) klimat akustyczny kształtowany jest obecnie tylko przez ruch 
lokalnych na drogach dojazdowych do posesji,  

 dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej wchodzącej w obręb skrzyżowania ulicy 
Sławinkowskiej, Zbożowej klimat akustyczny kształtowany jest przez istniejących  
miejski ruch komunikacyjnych na tych ulicach.  
 

3.3.2.3.Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.  
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku tj. na terenach przeznaczonych do 

ochrony akustycznej określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Tekst jednolity Dz. 
U. 2014 nr 0 poz. 112). 
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Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne 
grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i 
przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikiem LAeqD 
i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania 
ze środowisko, w odniesieniu do jednej doby zawiera tabela 1 załącznika do w/w 
rozporządzenia przedstawiona poniżej: 

 
Tabela.1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez 
poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, 
lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone 
wskaźnikami LAeq, D  i LAeq, N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli 
warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby.  

 
Planowane przedsięwzięcie dotyczy inwestycji projektowanej. W  otoczeniu 

projektowanej inwestycji drogowej, zgodnie z faktycznym stanem zagospodarowania 
terenu – zał. nr 6, występują tereny chronione akustycznie tj.: 
 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których kryteria hałasu przyjęto w 

wysokości: LAeq D - 61dB w porze dnia i LAeqN - 56dB w porze nocy (punkt 2a tabeli 1 
załącznika do w/w rozporządzenia). 

Dla analizowanej inwestycji brak jest zabudowy chronionej przed hałasem, 
spełniającej przesłanki art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.).  
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Przedział czasu odniesienia równy jest 16 godzinom dnia i 8 godzinom w porze 
nocy. 

 
3.3.2.4.Założenia wyjściowe do obliczeń.  

Źródłami hałasu będą pojazdy przemieszczające się po drogach. Przyczyną 
powstawania hałasu jest praca silników pojazdów, zespołów napędowych, układów 
wydechowych spalin, oraz toczenie się kół po nawierzchni jezdni.  

Poziom hałasu w punkcie obserwacji zależy od: 
 odległości obserwacji od trasy komunikacyjnej, 
 charakteru pokrycia terenu, 
 kąta widzenia źródeł hałasu, 
 stopnia  ekranowania (wykopy, nasypy, budynki, pasy zieleni) 
 czynników meteorologicznych przede wszystkim gradient temperatury, kierunek i 

prędkość wiatru ale też wilgotności, 
 

W analizie akustycznej przedstawiono wartości wszystkich danych wejściowych, 
zastosowanych do modelu obliczeniowego. W związku z tym, iż celem prognozy skali i 
zasięgu emisji hałasu drogi do środowiska jest określenie najbardziej niekorzystnej doby w 
ciągu roku, dane wyjściowe do obliczeń uzyskano w oparciu o prognozę ruchu 
sporządzoną wg metodyki uwzględniającej m.in.: prognozowanego wskaźnika wzrostu 
ruchu PKB [%] maksymalnego w latach analizy. Nie ma obecnie innej skutecznej metody 
„przewidywania” w skali całego roku najbardziej niekorzystnej doby w przypadku 
użytkowania drogi.  

Dane do analizy przyjęto na podstawie otrzymanej prognozy ruchu. Przyjęto 
następujące natężenie i strukturę ruchu poruszających się po budowanej drodze dla roku 
2022 oraz dla prognozy 2032 r. : 

 
Ulica Zelwerowicza  

 2022 rok: 
 samochody osobowe – 6696 poj./dobę 
 samochody dostawcze – 444 poj./dobę 
 samochody ciężarowe bez przyczep – 89 poj./dobę 
 samochody ciężarowe z przyczepami – 15 poj./dobę 
 autobusy – 74 poj./dobę 
 motocykle – 74 poj./dobę 
 ciągniki –10 poj./dobę, 

 
 2032 rok: 
 samochody osobowe – 7870 poj./dobę 
 samochody dostawcze – 522 poj./dobę 
 samochody ciężarowe bez przyczep – 104 poj./dobę 
 samochody ciężarowe z przyczepami – 17 poj./dobę 
 autobusy – 87 poj./dobę 
 motocykle – 87 poj./dobę 
 ciągniki –10 poj./dobę, 

 
Ulica Sławinkowska  

 2022 rok: 
 samochody osobowe – 5477 poj./dobę 
 samochody dostawcze – 367 poj./dobę 
 samochody ciężarowe bez przyczep – 61 poj./dobę 
 samochody ciężarowe z przyczepami – 12 poj./dobę 
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 autobusy – 122 poj./dobę 
 motocykle – 61 poj./dobę 
 ciągniki –10 poj./dobę, 

 
 2032 rok: 
 samochody osobowe – 6436 poj./dobę 
 samochody dostawcze – 431 poj./dobę 
 samochody ciężarowe bez przyczep – 72 poj./dobę 
 samochody ciężarowe z przyczepami – 14 poj./dobę 
 autobusy – 144 poj./dobę 
 motocykle – 72 poj./dobę 
 ciągniki –10 poj./dobę, 

 
Ulica Zbożowa   

 2022 rok: 
 samochody osobowe – 2481 poj./dobę 
 samochody dostawcze – 183 poj./dobę 
 samochody ciężarowe bez przyczep – 30 poj./dobę 
 samochody ciężarowe z przyczepami – 6 poj./dobę 
 autobusy – 305 poj./dobę 
 motocykle – 30 poj./dobę 
 ciągniki –10 poj./dobę, 

 
 2032 rok: 
 samochody osobowe – 2916 poj./dobę 
 samochody dostawcze – 215 poj./dobę 
 samochody ciężarowe bez przyczep – 36 poj./dobę 
 samochody ciężarowe z przyczepami – 7 poj./dobę 
 autobusy – 358 poj./dobę 
 motocykle – 36poj./dobę 
 ciągniki –10 poj./dobę, 

 
Jako dane wyjściowe do analizy akustycznej przyjęto dane obliczeniowe otrzymane 

od projektanta.  
Średnie godzinowe natężenie ruchu pojazdów dla pory dziennej i nocnej obliczono 

na podstawie SDR z zależności: 
-średnie godzinowe natężenie ruchu w czasie 16 godzin dnia: 

Q1h=0,87* Qdob/16 = ...poj/h  
-średnie godzinowe natężenie ruchu w czasie 8 godzin nocy: 

Q1h=0,13* Qdob/8 = …poj/h  
Wyliczone godzinowe natężenie ruchu pojazdów dla pory dziennej i nocnej dla 

analizowanych odcinków drogi przedstawiono w poniższej tabeli.  
 
Tabela 2. Średnie godzinowe natężenie ruchu pojazdów dla pory dziennej i nocnej. 

  Odcinek drogi   

Prognoza 
2022 2032 

poj/h 

UL. Zelwerowicza    

pora dnia 402 473 
pora nocy 120 141 
% ciężkich 2,5 2,5 

UL. Sławinkowska pora dnia 332 390 
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  Odcinek drogi   

Prognoza 
2022 2032 

poj/h 
pora nocy 99 117 
% ciężkich 3,4 3,3 

UL. Zbożowa     

pora dnia 135 159 
pora nocy 40 47 
% ciężkich 14,1 14,1 

 
3.3.2.5.Model obliczeniowy i założenia do analizy komputerowej.  

Prognozowanie hałasu drogowego przeprowadzono za pomocą program Traffic 
Noice 2008 SE służącego do prognozowania hałasu drogowego dla dróg miejskich i 
pozamiejskich. Program opiera się o tzw. tymczasowy model obliczeniowy zgodny z 
francuską metodą obliczeniową „NMPB-Routes-96”, do której odnosi się francuska norma 
„XPS 31-133”. Metodyka ta jest zalecaną w Dyrektywie 2002/49/EU.  

Prognozowanie imisji hałasu w sieci punktów recepcyjnych odbywa się na 
podstawie znajomości parametrów geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej 
określonej w sposób teoretyczny na podstawie danych charakteryzujących odcinek drogi 
zgodnie z cytowana metodą obliczeniową „NMPB-Routes-96” i odpowiadającą jej 
francuska normą „XPS 31-133”.  

W celu obliczenia imisji hałasu przeprowadzono komputerowe symulacje 
obliczeniowe w oparciu o program Traffic Noice 2008 SE oddzielnie dla pory dnia i pory 
nocy dla prognozy roku 2022 i 2032.  

Wyniki obliczeń odniesiono do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Tekst jednolity Dz. U. 2014 nr 0 poz. 112). 

Dane wyjściowe do obliczeń wpływu hałasu na środowisko zebrano w poniższych 
tabelach (wydruk z programu komputerowego): 
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Dane do obliczeń –  prognoza 2022 r.  
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Dane do obliczeń –  prognoza 2032 r. 
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3.3.2.6. Analiza wyników i podsumowanie. 

W analizie akustycznej przedstawiono wartości wszystkich danych wejściowych, 
zastosowanych do modelu obliczeniowego. W związku z tym, iż celem prognozy skali i 
zasięgu emisji hałasu drogi do środowiska jest określenie najbardziej niekorzystnej doby w 
ciągu roku, dane wyjściowe do obliczeń uzyskano w oparciu o prognozę ruchu 
sporządzoną wg metodyki uwzględniającej m.in.: prognozowanego wskaźnika wzrostu 
ruchu PKB [%] maksymalnego w latach analizy. Nie ma obecnie innej skutecznej metody 
„przewidywania” w skali całego roku najbardziej niekorzystnej doby w przypadku 
użytkowania drogi.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy i wykonanych obliczeń dla prognozy roku 2022 
i 2032 stwierdza się, że na granicy istniejącego i projektowanego pasa drogowego nie 
wystąpią przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu zarówno dla pory dnia jak i pory 
nocy.  

 
Program Traffic Noise 2008 SE dla Windows 
Licencja : EKO-PROJEKT Pracownia Ochrony Środowiska Piotr Ciesielczuk 
Wydruk wyników obliczeń (pora dnia i pora nocy) – prognoza 2022 r.  
 
    Lp.  X [m]  Y [m] z [m]  Leq   LeqN 
      1 1565.6  253.5  1.5  58.4  53.2 
      2 1565.6  253.5  4.0  58.8  53.6 
      3 1289.4  268.6  1.5  58.9  53.6 
      4 1289.4  268.6  4.0  59.3  54.0 
      5 1054.6  282.6  1.5  59.1  53.8 
      6 1054.9  282.6  4.0  59.5  54.2 
      7 1032.8  235.6  1.5  59.4  54.1 
      8 1032.8  235.6  4.0  59.9  54.5 
      9  745.1  270.5  1.5  60.2  55.1 
     10  745.1  270.5  4.0  61.4  55.6 
     11  748.3  227.9  1.5  59.0  53.7 
     12  748.3  227.9  4.0  59.3  54.1 
     13  539.0  260.9  1.5  60.2  55.2 
     14  539.0  260.9  4.0  60.6  55.6 
     15  311.2  252.6  1.5  59.9  54.6 
     16  310.6  252.9  4.0  59.6  54.3 
     17  309.3  201.7  1.5  60.2  54.9 
     18  309.3  201.7  4.0  60.5  55.3 
     19  295.2  172.2  1.5  60.3  55.4 
     20  295.2  172.2  4.0  60.6  55.6 
     21  306.4  143.8  1.5  60.5  55.3 
     22  306.4  143.8  4.0  60.6  55.4 
     23  366.2   90.3  1.5  57.1  51.8 
     24  366.2   90.3  4.0  57.5  52.2 
     25  407.2   96.1  1.5  60.4  55.4 
     26  407.2   96.1  4.0  60.6  55.6 
     27  574.6  226.0  1.5  60.4  55.4 
     28  574.6  226.0  4.0  60.6  55.6 
**** 
 
Program Traffic Noise 2008 SE dla Windows 
Licencja : EKO-PROJEKT Pracownia Ochrony Środowiska Piotr Ciesielczuk 
Wydruk wyników obliczeń (pora dnia i pora nocy) – prognoza 2032 r.  
 
    Lp.  X [m]  Y [m] z [m] Leq   LeqN 
      1 1565.6  253.5  1.5  59.1  53.8 
      2 1565.6  253.5  4.0  59.6  54.3 
      3 1289.4  268.6  1.5  59.6  54.4 
      4 1289.4  268.6  4.0  60.0  54.8 
      5 1054.6  282.6  1.5  59.7  54.5 
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      6 1054.9  282.6  4.0  60.1  54.9 
      7 1032.8  235.6  1.5  60.1  54.8 
      8 1032.8  235.6  4.0  60.5  55.2 
      9  745.1  270.5  1.5  60.7  55.6 
     10  745.1  270.5  4.0  61.0  56.0 
     11  748.3  227.9  1.5  59.7  54.4 
     12  748.3  227.9  4.0  60.0  54.7 
     13  539.0  260.9  1.5  60.7  55.7 
     14  539.0  260.9  4.0  61.0  56.0 
     15  311.2  252.6  1.5  60.5  55.0 
     16  310.6  252.9  4.0  60.2  55.2 
     17  309.3  201.7  1.5  60.7  55.6 
     18  309.3  201.7  4.0  61.0  55.9 
     19  295.2  172.2  1.5  60.7  55.7 
     20  295.2  172.2  4.0  61.0  56.0 
     21  306.4  143.8  1.5  60.7  55.8 
     22  306.4  143.8  4.0  61.0  56.0 
     23  366.2   90.3  1.5  58.0  52.7 
     24  366.2   90.3  4.0  58.2  52.9 
     25  407.2   96.1  1.5  60.8  55.8 
     26  407.2   96.1  4.0  61.0  56.0 
     27  574.6  226.0  1.5  60.8  55.8 
     28  574.6  226.0  4.0  61.0  56.0 
**** 
 
Dla analizowanej inwestycji brak jest zabudowy chronionej przed hałasem, 

spełniającej przesłanki art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.).  

Dla otrzymanych wyników obliczeń dla prognozy roku 2022 oraz roku 2032 nie 
stwierdza się potrzeby i konieczności wykonania analizy porealizacyjnej. Należy się 
spodziewać, że wraz z dalszą rozbudową infrastruktury drogowej nastąpi rozproszenie 
ruchu na drogach.  

Graficzne przedstawiono wyniki obliczeń dla prognozy 2022 r. i 2032 r. – zał. nr 5.  
 

3.3.2.  Gospodarka wodno – ściekowa 
W fazie realizacji inwestycji na terenie zaplecza technicznego powstawać będą 

ścieki socjalno-bytowe (przenośne sanitariaty chemiczne, kontenery zaplecza socjalnego). 
Ilość powstających ścieków jest trudna do oszacowania ze względu na brak 
szczegółowych informacji odnośnie ilości zatrudnionych osób. Dodać należy, że ścieki te 
będą okresowo (w miarę potrzeb) odbierane przez firmę serwisową świadczącą usługi w 
tym zakresie.  

Odwodnienie projektowanych ulic odbywać się będzie poprzez projektowane 
wpusty deszczowe do projektowanej kanalizacji deszczowej. Jezdniom i chodnikom 
nadano odpowiednie spadki podłużne i porzeczne w celu zapewnienia sprawnego 
odprowadzenia wody w kierunku wpustów ulicznych. 

Biorąc pod uwagę spodziewany ruch pojazdów, oraz odprowadzanie wód do 
kanalizacji deszczowej, nie przewiduje się możliwości i występowania przekroczeń stężeń 
zanieczyszczeń w postaci zawiesiny i substancji ropopochodnych w powstających wodach 
opadowych.  

Spływ wód deszczowych ze zlewni w obrębie Inwestycji:  
Do obliczenia miarodajnej wielkości spływu wód deszczowych ze zlewni 

zastosowano uproszczony wzór empiryczny: 
Q = q * φ * ψ * F [dm³ / s] 
gdzie: 
q - natężenie deszczu miarodajnego, 
φ - współczynnik spływu zależny od rodzaju zlewni, 
ψ = 1 - współczynnik opóźnienia,  
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F - powierzchnia zlewni. 
Poniżej przedstawiono obliczenia ilości powstających ścieków deszczowych dla 

deszczu nominalnego 15l/s oraz natężenie opadu o prawdopodobieństwie wystąpienia raz 
na 5 lat, o natężeniu 131 dm³/s*ha. 

 

 
Inwestor uzyskał warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej 

odwadniającej projektowaną drogę oraz fragment kolektora deszczowego. Warunki 
stanowią załącznik do Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
 
3.3.3.  Gospodarka odpadami 

Gospodarkę odpadami na terenie Inwestycji przeanalizowano w oparciu o ustawę z 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797 z późn. zm.), 
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020, poz. 1742) oraz informacje 
uzyskane od Inwestora.  

Pod pojęciem odpadów, w myśl ustawy (Art. 3 pkt 6) rozumie się każdą substancję 
lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których 
pozbycia się jest obowiązany. 

Zgodnie z Art. 33. ust 1. ww. Ustawy o odpadach, posiadacz odpadów jest 
obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki 
odpadami, o których mowa w art. 16–31, w tym do prowadzenia procesów przetwarzania 
odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich wyniku odpady nie 
stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także w sposób 
zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami. 

Podstawowym obowiązkiem wytwórcy odpadów jest dążenie do zapobiegania 
powstawaniu odpadów lub ograniczania ilość odpadów i ich negatywnego oddziaływania 
na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia prowadzona będzie gospodarka 
odpadami zmierzająca przede wszystkim do zapobiegania powstawaniu odpadów. 
Powstające odpady kierowane będą w pierwszej kolejności do odzysku. Natomiast odpady 
nie nadające się do odzysku przekazywane będą w celu poddania ich unieszkodliwianiu. 

Gospodarkę odpadami należy podzielić na dwa etapy: gospodarka odpadami w 
fazie realizacji Inwestycji i gospodarka odpadami w fazie eksploatacji. 

 
Etap realizacji.  

Przewiduje się, iż prace budowlane na etapie realizacji Inwestycji zlecone zostaną 
usługodawcy zewnętrznemu. Posiadaczem odpadów będzie ich wytwórca (wykonawca) - 
tj. podmiot świadczący usługi w zakresie budowy. W fazie realizacji Inwestycji obowiązki 
wynikające z Ustawy o odpadach spoczywać więc będą na Wykonawcy, który będzie 
odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów powstających w trakcie budowy poprzez 

Obliczenia  ilości odprowadzanych wód deszczowych  przy natężeniu  deszczu nominalnego 15l/s 

Powierzchnia Współczynnik Powierzchnia [ha] 

F zred 

Natężenie deszczu Ilość wód l/s [ha] 

Teren utwardzony (jezdnia, chodniki, ścieżki itp.) 0,6 5,3 3,180 15 47,70 

Tereny zielone  0,1 1,8 0,180 15 2,70 

        suma  50,4 

Obliczenia  ilości odprowadzanych wód deszczowych  przy natężeniu deszczu nawalnego  131l/s 

Powierzchnia Współczynnik 

Powierzchnia F zred 

Natężenie deszczu Ilość wód l/s [ha] [ha] 

Teren utwardzony (jezdnia, chodniki, ścieżki itp.) 0,6 5,3 3,180 131 416,58 

Tereny zielone 0,1 1,8 0,180 131 23,58 

        suma  440,2 



 

67 
Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia  

ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września  do ul. Sławinkowskiej w Lublinie” 

ich maksymalne wykorzystanie lub przekazanie specjalistycznym firmom w celu ich 
odzysku lub unieszkodliwiania. Na etapie prowadzenia prac budowlanych wymagana jest 
kontrola poprawności prowadzenia gospodarki odpadami. Zgodnie z ustawą o odpadach 
do obowiązków Wykonawcy robót należy: 

 magazynowanie powstających odpadów w sposób selektywny,  
 dążenie do ograniczania ilości powstających odpadów oraz ich maksymalnego 

gospodarczego wykorzystania, 
 magazynowanie odpadów w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi 

oraz środowiska, 
 przekazanie powstałych odpadów podmiotowi posiadającemu stosowne 

uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, w celu – w pierwszej kolejności 
– recyklingu lub unieszkodliwienia. 

 organizacja placu budowy oraz zaplecza materiałów budowlanych uwzględniająca 
wymogi ochrony środowiska, plany gospodarki odpadami i warunki bhp i p.poż. 

 Zgodnie z §4 wstępne magazynowanie odpadów powstałych na etapie budowy 
odbywać się będzie zgodnie poniższymi wymaganiami: 

Warunek wynikający z §4 Zastosowane rozwiązania 
W miejscach o pojemności magazynowania 
odpadów dostosowanej do masy odpadów 
wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości 
ich odbioru; 

Powstałe odpady magazynowane będą w 
wyznaczonym miejscu, dostosowanym do ilości i 
częstotliwości odbioru odpadów. 

W sposób dostosowany do właściwości 
chemicznych i fizycznych odpadów, w 
szczególności z wykorzystaniem opakowań, 
pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków; 
dopuszcza się magazynowanie odpadów w 
pryzmach lub stosach, w szczególności w 
przypadku odpadów pochodzących z wyrobów 
przeznaczonych do użytkowania w warunkach 
oddziaływania czynników atmosferycznych, jeżeli 
nie spowoduje to zanieczyszczenia gleby i ziemi 
oraz wód powierzchniowych i podziemnych 

Na terenie budowy powstawać będą głównie odpady 
budowlane, powstałe z rozbiórki konstrukcji 
istniejących ciągów, komunikacyjnych i infrastruktury. 
W zdecydowanej większości będą to odpady inne niż 
niebezpieczne, i będą one magazynowane do czasu 
ich odbioru w wyznaczonych miejscach na terenie 
budowy lub zaplecza technicznego budowy.  
Odpady niebezpieczne powstałe podczas budowy 
magazynowane będą w szczelnych, zamykanych 
pojemnikach dostosowanych do kodu gromadzonego 
odpadu, w sposób, który zabezpieczy środowisko 
gruntowo wodne przed ewentualnym 
zanieczyszczeniem, oraz zabezpieczy odpady przed 
wpływem warunków atmosferycznych. 

W sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się 
odpadów poza przeznaczone do tego celu 
miejsce, w tym poza przeznaczone do tego celu 
opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, 
worki lub wydzielone boksy i sektory, oraz 
rozprzestrzenianiu się odpadów na 
nieruchomości sąsiadujące z nieruchomością, na 
której jest prowadzone magazynowanie odpadów. 

Odpady magazynowane będą czasowo w 
wyznaczonych miejscach w obrębie terenu budowy 
lub zaplecza technicznego. Odpady narażone na 
rozwiewanie (np. odpady opakowaniowe) 
magazynowane będą w szczelnych zamykanych 
kontenerach, które zabezpiecza je przed 
rozwiewaniem poza teren budowy. 

W przypadku odpadów niebezpiecznych – także 
minimalizując wpływ czynników atmosferycznych 
na odpady, przez zastosowanie szczelnych 
pojemników, kontenerów lub zbiorników lub 
systemu zbierania wycieków oraz wód 
odciekowych, jeżeli oddziaływanie czynników 
atmosferycznych może spowodować negatywny 
wpływ magazynowanych odpadów na środowisko 
lub życie i zdrowie ludzi, w szczególności 
zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne 
odpadów oraz powodować powstanie 
uciążliwości zapachowych. 

Odpady niebezpieczne powstałe podczas budowy 
magazynowane będą w szczelnych, zamykanych 
pojemnikach dostosowanych do kodu gromadzonego 
odpadu, w sposób, który zabezpieczy środowisko 
gruntowo wodne przed ewentualnym 
zanieczyszczeniem, oraz zabezpieczy odpady przed 
wpływem warunków atmosferycznych. 

 
Emisja odpadów na etapie budowy będzie miała charakter czasowy i ograniczy się 

do najbliższego otoczenia, zaś sposób zagospodarowania odpadów powinien być zgodny 
z przepisami ustawy o odpadach.  
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Niekorzystne oddziaływania na środowisko jakie mogą wystąpić na etapie realizacji 
przedsięwzięcia związane są z możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo – 
wodnego w wyniku uszkodzenia pracującego sprzętu i wycieku substancji 
ropopochodnych. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia takiej sytuacji należy 
używać sprzętu sprawnego technicznie i przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych 
urządzeń. Należy zapewnić odpowiednią organizację placu budowy wraz z zapleczem 
socjalnym. Miejsca postoju maszyn i magazynowania materiałów mogących powodować 
zanieczyszczenie gleb i wód należy lokalizować na nawierzchniach utwardzonych, lub 
odpowiednio zabezpieczonych przed wyciekiem substancji ropopochodnych do gruntu z 
daleka od cieków powierzchniowych. Wykonawca robót budowlanych powinien posiadać 
odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń ropopochodnych.  

W fazie realizacji inwestycji przewiduje się powstawanie następujących rodzajów 
odpadów zakwalifikowanych wg rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10):  

Kod Rodzaj odpadu Ilość [Mg] 

Odbiorca, miejsce przeznaczenia 
odpadów, sposób i miejsce 
czasowego magazynowania 

wytwarzanych odpadów 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 2,5 

Wytwarzane odpady zostaną 
przekazane specjalistycznym 
firmom posiadającym stosowne 
zezwolenia w zakresie 
gospodarowania tymi odpadami.  
Odpady czasowo gromadzone 
będą w oznakowanym pojemniku, 
zamykanym, selektywnie na 
miejscu magazynu odpadów 
innych niż niebezpieczne. 

17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów  

Ok. 5 000 

Odpady czasowo gromadzone 
będą na utwardzonym placu lub 
bezpośrednio wywożone poza plac 
budowy celem przekazania 
zewnętrznemu podmiotowi do 
powtórnego wykorzystania lub 
unieszkodliwienia w instalacjach do 
tego celu przystosowanych. 

17 02 03 

Tworzywa sztuczne  

1,5 

Wytwarzane odpady zostaną 
przekazane specjalistycznym 
firmom posiadającym stosowne 
zezwolenia w zakresie 
gospodarowania tymi odpadami.  
Odpady czasowo gromadzone 
będą w oznakowanym pojemniku, 
zamykanym, selektywnie na 
miejscu magazynu odpadów 
innych niż niebezpieczne. 

17 03 02 
Mieszanki bitumiczne inne niż 
wymieniony 17 03 01 

Ok. 2 500 

Segregowanie odpadu w rejonie 
miejsca powstawania, czyli na 
placu budowy. Przekazywany 
uprawnionemu odbiorcy w celu ich 
zagospodarowania, w tym 
recyklingu. 

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

Ok. 48 750 

Segregowanie odpadu w rejonie 
miejsca powstawania, czyli na 
placu budowy. Odzysk we własnym 
zakresie wykorzystanie w celach 
budowlanych.  
Glebę nie wykorzystaną na etapie 
budowy można przekazać innemu 
podmiotowi lub osobie fizycznej. 
Odpad czasowo gromadzony 
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Kod Rodzaj odpadu Ilość [Mg] 

Odbiorca, miejsce przeznaczenia 
odpadów, sposób i miejsce 
czasowego magazynowania 

wytwarzanych odpadów 
będzie selektywnie w 
wyznaczonym miejscu. 

17 04 11 
Kable inne niż wymienione w 17 04 
10* 

0,5 

Wytwarzane odpady zostaną 
przekazane specjalistycznym 
firmom posiadającym stosowne 
zezwolenia w zakresie 
gospodarowania tymi odpadami.  
Odpady czasowo gromadzone 
będą w oznakowanym pojemniku, 
zamykanym, selektywnie na 
miejscu magazynu odpadów 
innych niż niebezpieczne. 

20 03 01 
Nie segregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

2,0 

Odbiór przez zewnętrzny podmiot 
celem przekazania ich 
bezpośrednio do regionalnej 
instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych. 
Miejsce magazynowania w 
szczelnym kontenerze na terenie 
zaplecza budowy. 

W wyniku prac  związanych z realizacją Inwestycji w obrębie pas drogowego 
przemieszczane będą masy ziemne.  

Nadmiar gruntów (nie nadający się do ponownego wbudowania) w ilości ok. 32 500 
m3  (ok. 48 750 ton) zostanie wywieziony poza teren inwestycji i przekazany osobom 
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym na ich własne potrzeby zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie będącej 
przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych 
metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93). Zgodnie z rozporządzeniem dopuszczalna 
maksymalna ilość odpadów do przyjęcia to 0,2 Mg gleby i ziemi na m2 utwardzanej 
powierzchni. 

Przewiduje się, że odpady asfaltu zostaną przekazana uprawnionemu odbiorcy do 
wykorzystania w procesie recyklingu. Destrukt z mieszanek mineralno – asfaltowych 
zostanie przewieziony do wytwórni mas bitumicznych celem jego wykorzystania w ramach 
odzysku, do produkcji mas bitumicznych (wykonywanie nawierzchni drogowych, zjazdów).  

 Odpady z grupy 17 01 jakie powstaną na terenie inwestycji będą czasowo 
magazynowane w wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza technicznego (kontenery 
dostarczone przez odbiorcę odpadów). Nie przewiduje się żadnych procesów związanych 
z kruszeniem tych odpadów na terenie inwestycji. Gruz zebrany w kontenerach zostanie 
odebrany przez uprawione firmy posiadające stosowne zezwolenia na odzysk i/lub 
unieszkodliwianie.  

Zmieszane odpady komunalne  i opakowaniowe a także odpady z tworzyw 
sztucznych będą gromadzone i czasowo przechowywane na terenie Inwestycji (kontener 
na odpady), a następnie przewożone do miejsc ich odzysku przez firmy posiadające 
zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki 
odpadami. Odpady, których odzysk nie będzie możliwy z przyczyn technologicznych lub 
nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych zostaną 
unieszkodliwione. 
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Etap eksploatacji 
Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji związane są z funkcjonowaniem i 

utrzymaniem drogi objętej zakresem Inwestycji oraz poszczególnych instalacji 
towarzyszących infrastrukturze drogowej.  

Kod Rodzaj odpadu Ilość w 
Mg/rok 

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (zużyte źródła światła) 

0,02 

16 02 16  Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 
(oprawy oświetleniowe) 

0,2 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1,0 

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 0,5 

* odpady niebezpieczne 
 
Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych, a także 

gromadzenie i pozbywanie się odpadów należy do zarządcy drogi. 
W wyniku funkcjonowania przedmiotowej Inwestycji powstawać będą odpady z 

czyszczenia powierzchni ulic (zmiotki z powierzchni drogi w postaci piasku, pyłu, liści itp.), 
odpady ze studzienek kanalizacyjnych.  

Podczas eksploatacji drogi będą powstawać odpady z lamp oświetlających drogę 
(zużyte źródła światła oraz oprawy oświetleniowe). Wymianą świetlówek oraz konserwacją 
lamp przydrożnych będą się zajmować firmy posiadające stosowne zezwolenia na 
gospodarowanie tego typu odpadami.  

Obok odpadów związanych z funkcjonowaniem Inwestycji, w wyniku wypadków i 
zdarzeń losowych mogą powstawać odpady z grupy 16 81 tj: 
 16 81 01* - odpady wykazujące właściwości niebezpieczne, 
 16 81 02  - odpady inne niż wymienione w 16 81 01  

Ilości tych odpadów, w związku z przypadkowością tych zdarzeń są niemożliwe do 
określenia. Zgodnie z art. 101 ustawy o odpadach, jeżeli wymagają tego względy ochrony 
życia, zdrowia ludzi lub środowiska, starosta właściwy ze względu na miejsce powstania 
odpadów z wypadków, w drodze decyzji, wydanej z urzędu, może nałożyć na sprawcę 
wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek 
przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów. Jeżeli nie można wszcząć 
postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z 
wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna lub konieczne jest natychmiastowe 
zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub 
możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku działania podejmuje starosta, 
a ich koszty na wniosek starosty pokrywa wojewódzki fundusz ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej. Działania związane z zebraniem i przetransportowaniem odpadów z 
wypadków do odzysku i unieszkodliwiania prowadzić będzie podmiot posiadający 
stosowne zezwolenie na prowadzenie gospodarowania tego rodzaju odpadami.  

 
Etap likwidacji  
Ewentualna likwidacja Inwestycji będzie polegała głównie na rozbiórce nawierzchni 

drogi i usunięciu elementów towarzyszących. Prace rozbiórkowe należy zaplanować 
zgodnie z techniką inżynierską minimalizującą oddziaływanie na środowisko i nie 
stwarzającą zagrożenia dla środowiska.  

W fazie likwidacji zasadniczym zagadnieniem będzie gospodarka odpadami 
pochodzącymi z rozbiórki. Przetwarzanie odpadów powinno być powierzane wyłącznie 
podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia.  

Odpady powstające na etapie likwidacji obiektu należeć będą głównie do grupy 17 
„Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej”.  
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3.4.  Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów 
naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi 

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na elementy przyrody ożywionej miała na 
celu: 

 rozpoznanie występujących zespołów roślinnych na terenie przedsięwzięcia, 
 rozpoznanie występujących tu gatunków zwierząt, 
 rozpoznanie powiązań przyrodniczych w rejonie przedsięwzięcia, 
 rozpoznanie stanowisk gatunków objętych ochroną, 
 rozpoznanie obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie Ustawy o 

ochronie przyrody. 
Analizy zostały wykonane w oparciu o wizję terenową, materiały literaturowe  i 
opracowania dotyczące zasobów przyrodniczych.  

Dla oceny oddziaływania przedsięwzięcia na zasoby przyrody ożywionej 
uwzględniono następujące kryteria: 

 usuwanie roślinności, 
 straty w roślinności w wyniku uszkodzeń w trakcie prac budowlanych, 
 rozcięcie i fragmentację ekosystemów, 
 zakłócenie cyklu życia roślin i zwierząt, 
 naruszenie warunków siedliskowych, 
 utrudnienie lub uniemożliwienie żerowania i migracji zwierząt.  

Realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie szaty roślinnej bezpośrednio na terenie 
przeznaczonym pod budowę projektowanej drogi. Zniszczone siedliska to przede 
wszystkim uprawy polowe i nieużytki, a także nieużytki z sukcesją drzew i krzewów. Ze 
względu na niskie walory przyrodnicze tych siedlisk (zwłaszcza dwóch pierwszych, które 
zajmują największą powierzchnię) oddziaływanie to uznać należy za mało znaczące. 

Projektowane przedsięwzięcie nie zmniejszy różnorodności biologicznej 
najbliższych obszarów chronionych. Nie spowoduje zaburzeń, które wpłyną na wielkość 
populacji, zagęszczenie lub równowagę pomiędzy gatunkami zasiedlającymi te obszary. 
Zaplanowane przedsięwzięcie nie spowoduje żadnych chwilowych lub trwałych zmian w 
funkcjonowaniu czynników ekologicznych warunkujących równowagę przyrodniczą w 
ekosystemach występujących w sąsiedztwie terenu Inwestycji. 
Przy realizacji prac objętych projektem wystąpi standardowe zapotrzebowanie na: 

 materiały budowlane takie jak: kruszywa, stabilizacje, mieszanki bitumiczne, 
betony, kostka brukowa itp. piasek, żwir itp., które będą wykonania planowanego 
przedsięwzięcia.; 

 możliwe zużycie wody na potrzeby socjalno-bytowe osób prowadzących prace 
budowlane; 

 paliwo: niezbędne w trakcie transportu i realizacji elementów planowanego 
przedsięwzięcia, do napędu maszyn i urządzeń. 

Nie przewiduje się tutaj zapotrzebowania na: 
 energię elektryczną pochodzącą z sieci elektroenergetycznej, bądź agregatu 

prądotwórczego; 
 stały pobór wody z miejscowych wodociągów, na potrzeby robót budowlanych 

(woda dowożona w niezbędnych ilościach). 
Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną i 

elektryczną. Przy realizacji prac objętych projektem wykorzystane zostaną: masy bitumiczne, 
beton cementowy, kostka betonowa, stabilizacje cementowe oraz  kruszywa naturalne. 
Przewiduje się, że kruszywa i piasek zostaną dowiezione w niezbędnych ilościach z kopalni 
posiadającej koncesję na ich wydobycie. 

Na potrzeby wykonania planowanego przedsięwzięcia prognozuje się 
wykorzystanie normatywnych wielkości w zakresie zużycia materiałów. Wszystkie zużyte 
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surowce będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi i 
przepisami. 

Ilości wykorzystanych surowców zużywanych w trakcie realizacji inwestycji 
drogowej będą wynikały z przedmiaru robót i nie będą wykraczały poza ilości przewidziane 
technologią stosowaną przy tego typu przedsięwzięciach.  

Poniższa tabela przedstawia szacowane, ilościowe zapotrzebowanie na surowce i 
materiały na etapie realizacji Inwestycji:  

Ul. Zelwerowicza 
Powierzchnia 

[m2] 
Bitumy 

[t] 
Kostka 

[m3] 
Betony 

[m3] 
Kruszywa 

[m3] 
Stabiliz. 

[m3] 

jezdnia 28105 14052,50 0,00 0,00 5621,00 13209,35 

zatoki autobusowe 875 0,00 0,00 201,25 0,00 586,25 

chodniki 7575 0,00 454,50 0,00 0,00 1363,50 

ścieżki rowerowe 8025 1203,75 0,00 0,00 963,00 1203,75 

zjazdy 870 0,00 69,60 0,00 0,00 330,60 

jezdnia z kruszywa 5270 0,00 0,00 0,00 1054,00 0,00 

pobocza 2320 0,00 0,00 0,00 232,00 0,00 

 
Długość 

[m]      

krawężniki 7250   1087,50   

obrzeża 6335   316,75   

       

Suma  15256 524 1606 7870 16693 

Dodatkowo na cele przedsięwzięcia konieczne będzie dowiezienie ok. 10 000 m3 
mas ziemnych. 

Oddziaływanie Inwestycji na powierzchnię ziemi polegało  będzie na:  
- zmianie ukształtowania terenu (wykopy), 
- czasowym zajęciu terenu pod zaplecze budowy, 
- oraz trwałym przekształceniu terenu w miejscu posadowienia obiektów i 
infrastruktury technicznej.  

 
3.5.  Informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu  

Etap eksploatacji drogi będzie wymagał jedynie wykorzystania energii elektrycznej 
potrzebnej do jej oświetlenia oraz środków do utrzymania dróg w okresach zimowych. 
Ilości wykorzystywanych na ten cel środków chemicznych będą standardowe dla 
utrzymania tego typu inwestycji.  

 
3.6.  Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko 

W ramach prac przygotowawczych zostaną rozebrane istniejące nawierzchnie 
infrastruktury drogowej oraz chodników (powierzchnia ok. 5 000 m2). Konieczna będzie 
również rozbiórka ogrodzeń posesji o długości ok. 200 m, a także 5 niewielkich budynków 
gospodarczych/altan. 

Roboty rozbiórkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami BHP, w sposób nie 
powodujący zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, zapewniając poszanowanie 
występujących w obszarze oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich. 
Wszystkie odpady powstałe w wyniku rozbiórki zostaną zagospodarowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, a ich rodzaje i ilości zostały uwzględnione w kolejnym 
rozdziale.  

 
3.7.  Ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii 
lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji 
i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu.  

Realizacja planowanej inwestycji została przeanalizowana w kontekście możliwości 
zaliczanie przedsięwzięcia do zakładów o wysokim lub dużym ryzyku wystąpienia awarii 
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przemysłowej. Analiza oparta została na Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 
stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub 
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 poz. 138). 

Normalna eksploatacja nie niesie za sobą zagrożenia wystąpienia poważnej awarii 
w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska.  

Na obszarze lokalizacji planowanego przedsięwzięcie nie ma zagrożenie 
wystąpienia katastrof naturalnych. Inwestycja nie będzie zlokalizowana w strefie 
zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów 
skorupy ziemskiej, występowania porywistych wiatrów itp.  

Funkcjonowaniu ciągów drogowych,  towarzyszyć mogą zjawiska polegające na 
wycieku paliwa z baków pojazdów lub uwolnieniu szkodliwych substancji jako efekt kolizji 
czy wypadku samochodowego lub rozszczelnienia zbiornika z innych przyczyn. 
Utrudnieniem w  podejmowani  działań w przypadku wystąpienia poważnej awarii, jest 
jednak nieprzewidywalność miejsca jej wystąpienia (Raport o występowaniu zdarzeń o 
znamionach poważnej awarii w 2007 roku, GlOŚ). 

W przypadku wycieku paliwa z baku samochodu można zakładać ilości 
maksymalnie kilkudziesięciu  litrów substancji ropopochodnych (olej, benzyna) 
uwalniających się do środowiska. W wyniku zderzenia losowego substancje ropopochodne 
przedostać się do gruntu i wody. Ropopochodne po dostaniu się do środowiska 
gruntowego tworzą mazistą powłokę ropy. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń 
ropopochodnych zależy od: przepuszczalności wodnej i powietrznej gleby. W takim 
przypadku istotne będzie jak najszybsze podejmowanie akcji oczyszczania środowiska. W 
wyniku awarii będącej następstwem wypadku drogowego może dojść do powstania 
szkody w środowisku.  

Zgodnie z „Wytycznymi do organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego w 
krajowym systemie ratowniczo–gaśniczymi” (Komenda Główna Państwowej Straży 
Pożarnej, kwiecień 2007) w celu uniknięcia skutków awarii należy:   

 Opracować procedury działań ratunkowych. Powinna być opracowana zarówno dla 
samochodu osobowego jak i ciężarowego, ze szczególnym uwzględnieniem 
przewozów substancji niebezpiecznych, 

 Szczegółowo określić metody działania mające na celu usunięcie niebezpiecznych 
substancji z terenów przyrodniczo wrażliwych w razie wystąpienia poważnej awarii,  

 Ustalić szczegółowo odpowiedzialność poszczególnych służb ratowniczych. Służba 
pożarna powinna dysponować specjalistycznym sprzętem do ratownictwa 
chemiczno-ekologicznego.  
Prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii jest znikome ze względu na 

występujące następujące zabezpieczenia: 
 Zastosowana organizacja ruchu  
 Zastosowane ograniczenia prędkości 

 
Katastrofy naturalne 
Charakter planowanego przedsięwzięcia pozwala stwierdzić, że na etapie realizacji 

nie wystąpią zagrożenia o charakterze nadzwyczajnym dla środowiska (katastrofa 
naturalna).  

Nie można jednak wykluczyć możliwości wystąpienia zdarzeń losowych w postaci 
awarii związanych z potencjalną możliwością zanieczyszczenia wód. Należy zatem 
maksymalnie ograniczyć prawdopodobieństwo zaistnienia takiej sytuacji losowej. W tym 
celu używany sprzęt musi być sprawny technicznie, a na placu budowy powinna się 
znajdować odpowiednia ilość sorbentów niezbędna do zebrania wyciekającej substancji z 
uszkodzonej maszyny, do czasu usunięcia awarii.  

Katastrofy naturalne są zjawiskami niepożądanymi z punktu widzenia prowadzonej 
działalności. W zależności od rodzaju takiego zjawiska może ono w różnym stopniu 
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wpływać (zagrażać) na dane przedsięwzięcie. Analiza poszczególnych, potencjalnych 
katastrof naturalnych przedstawiono poniżej. 

 
Powodzie 
Powódź to jedno z najczęściej występujących zagrożeń naturalnych, będącym 

zjawiskiem przyrodniczym o charakterze ekstremalnym, często gwałtownym, 
występującym nieregularnie. 

Zgodnie z Art. 16 pkt. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 
poz. 310 z późn. zm.), powódź definiowana jest jako „czasowe pokrycie przez wodę 
terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą. powstałe na skutek 
wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony 
morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa 
kulturowego oraz działalności gospodarczej".  

Stopień zagrożenia powodziami jest determinowany gęstością zaludnienia, 
sposobem użytkowania dolin i terenów zalewowych, infrastrukturą techniczną, 
komunikacyjną itp. Za skalę powodzi przyjmuje się wielkość strat, do których zalicza się: 
zagrożenie życia ludzi, zniszczenie domów, dróg, upraw, zabytków kultury, dezorganizację 
życia społecznego, skażenie terenu i wód substancjami szkodliwymi. 

Zgodnie z mapami zawartymi serwisie Informatycznego Systemu Ochrony Kraju 
(http://www.isok.gov.pl/), teren Inwestycji znajduje się poza obszarami szczególnego 
zagrożenia. 

 
Pożary 
Pożar - niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Do 

wybuchu pożaru najczęściej dochodzi na skutek: 
 zdarzenia losowego i nie przestrzegania warunków bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego: 
 niezamierzonego lub celowego działania człowieka, w tym działania o charakterze 

przestępczym i terrorystycznym: 
 wybuchu instalacji lub urządzeń gazowych, a także urządzeń grzewczych,; 
 umyślnego lub niezamierzonego podpalenia łąk. ściernisk, nieużytków i trzcinowisk 
 wyładowania atmosferycznego 

Dominujące ich grupy, to podpalenia, nieostrożność osób zarówno dorosłych jak i 
nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń instalacji elektrycznych oraz wady 
i zła obsługa urządzeń grzewczych. 

W przypadku przedmiotowej inwestycji można mówić jedynie o zdarzeniach, w 
których dochodzi do pożaru pojazdów mechanicznych. Takie sytuacje są niemożliwe do 
przewidzenia. Ze względu na charakter przedmiotowej drogi oraz przewidywany ruch 
pojazdów ryzyko wystąpienia takiej sytuacji jest znikome. 

 
Silne wiatry 
Strefa klimatu umiarkowanego, w której leży Polska, jest narażona na 

występowanie wichur, czasem gwałtownych, związanych z ogólną cyrkulacją atmosfery w 
danej strefie szerokości geograficznej, a także na powstawanie silnych wiatrów lokalnych i 
tworzenie się szczególnie niebezpiecznych trąb powietrznych. Huragany w Polsce to 
wiatry, których siła przekracza 33 m/s. Dawniej występowały w Polsce bardzo 
sporadycznie lub były zjawiskiem w ogóle nie notowanym. W związku ze zmianami klimatu 
w ostatnich latach coraz częściej występują w Polsce, w miesiącach zimowych. 

Ewentualne silne wiatry, wichury czy trąby powietrzne powodować mogą 
uszkodzenia drzewostanów znajdujących się w sąsiedztwie drogi, czy też przenoszenie 
lżejszych frakcji z terenów przyległych na teren jezdni, co może powodować zagrożenia z 
wiązać z ruchem samochodowym. W okresie zimowym przenoszone mogą być  znaczne 
ilości śniegu, co może powodować powstawanie zasp i utrudnienia w komunikacji. 
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Osuwiska ziemne 
Osuwiska są wywołane przez nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, 

powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża, spowodowane siłami przyrody lub 
działalnością człowieka. Występowanie powierzchniowych ruchów masowych jest silnie 
związana z klimatem, a zwłaszcza z opadami atmosferycznymi. Do wystąpienia osuwisk 
mogą przyczynić się również: 
 wzrost wilgotności gruntu spowodowany roztopami. 
 podcięcie stoku przez erozję, np. w dolinie rzecznej lub w wyniku działalności 

człowieka, np. przy budowie drogi. 
 nadmierne obciążenie stoku, np. przez zabudowę, 
 wibracje związane np. z robotami ziemnymi, ruchem samochodowym, eksplozjami, 
 trzęsienia ziemi. 

Teren inwestycji położony jest w terenie stosunkowo płaskim i nie jest zagrożony 
występowaniem osuwisk ziemnych. Obszar inwestycji znajduje się na terenie, w którym 
nie stwierdzono w przeszłości występowania osuwisk. Zgodnie ze szczegółowa mapa 
geośrodowiskową Polski (II) Plansza A 1:50000, obszar przedmiotowego przedsięwzięcia 
przebiega poza obszarami predysponowanymi do występowania ruchów masowych. 

   
Opady atmosferyczne 
Gwałtowne opady atmosferyczne w postaci deszczu czy śniegu mogą powodować 

zagrożenia w postaci utrudnień komunikacyjnych, uszkodzeń drzewostanów, uszkodzeń 
dachów i budynków, a także zagrożenie życia.  

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie odwodnienia w 
postaci kanalizacji deszczowej. W związku z tym nie przewiduje się możliwości 
wystąpienia zalewania jezdni. Ewentualna niewydolność systemu odwodniającego 
wynikać może z niewłaściwej konserwacji urządzeń odwadniających.  

 
Wyładowania atmosferyczne 
Towarzyszące wyładowaniom atmosferycznym (burzom) pioruny powstają 

naturalnie. Stanowią one zagrożenia mogące powodować pożary, awarie sieci 
przesyłowych, sieci trakcyjnych, co może prowadzić do paraliżu komunikacyjnego. Impulsy 
elektryczne mogą powodować uszkodzenia urządzeń elektrycznych.  

Ze względu na charakter Inwestycji wyładowania atmosferyczne nie będą miały 
wpływu na jego funkcjonowanie. 

 
Susze 
Susza - długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub z nieznacznym 

opadem w stosunku do średnich wieloletnich wartości. 
Wyróżnia się następujące kategorie suszy: 

 susza atmosferyczna - występuje gdy przez co najmniej 20 kolejnych dni nie występują 
opady deszczu, definiowana jest zwykle przez porównanie wysokości opadów w 
danym momencie do średnich wieloletnich opadów w tym miejscu dlatego też definicja 
suszy jest odmienna dla każdego regionu, 

 susza glebowa (rolnicza) - niedobór wody w glebie, będący następstwem 
przedłużającej się suszy atmosferycznej, 

 susza hydrologiczna - straty w zapasach wody w głębszych warstwach gleby, 
spowodowane przedłużającym się niedoborem opadów, objawia się zmniejszeniem 
odpływu wód gruntowych do wód powierzchniowych i zmniejszeniem przepływu wody 
w rzekach (tzw. niżówki w rzekach). 

Katastrofa naturalna w postaci suszy nie będzie stanowiła zagrożenia dla 
funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia. 
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Ekstremalne temperatury 
Silne mrozy - przyjmuje się, że silny mróz występuje wówczas, gdy temperatura 

powietrza spadnie poniżej -20°C. W aspekcie społecznym natomiast o silnych mrozach 
mówimy wtedy, gdy chłód staje się przyczyną śmierci ludzi i powoduje straty materialne. 

Silne mrozy powodują straty w produkcji rolnej, naruszają normalną pracę 
systemów energetycznych i komunikacyjnych oraz zakładów przemysłowych. Stanowią 
również zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi narażonych na ich bezpośrednie 
oddziaływanie.  

Skrajnie niskie temperatury powodować mogą powodować awarie systemów, 
ciepłowniczych, wodociągów, kanalizacji, linie przesyłowych co może skutkować 
zakłócenie lub paraliż życia przede wszystkim w  miastach.  

Upał - pojęcie meteorologiczne opisujące stan pogody, gdy temperatura powietrza 
przy powierzchni ziemi przekracza +30°C. 

Skrajnie wysokie temperatury podobnie jak wysokie mrozy powodować może 
zakłócenia w funkcjonowaniu systemów infrastruktury technicznej. Długoterminowe upały 
skutkować może występowaniem suszy, zagrożeń pożarowych i obniżenia poziomu wód w 
rzekach i innych zbiornikach wodnych. Skrajnie wysokie temperatury są również 
niebezpieczne dla człowieka, zwłaszcza dla osób starczych, dzieci, osób cierpiących na 
schorzenia układu krążenia. 

 Ekstremalne temperatury, w przypadku inwestycji drogowych są zjawiskiem 
niepożądanym. Skrajnie wysokie temperatury powodują zmiękczenie mieszanki 
bitumicznej, co prowadzić może do odkształceń i deformacji powierzchni drogi. W bardzo 
niskich temperaturach nawierzchnie asfaltowe stają się z kolei bardziej kruche i podatne 
na spękania. Właściwa eksploatacja oraz terminowo wykonywane naprawy ograniczą 
negatywny wpływ ekstremalnych temperatur na nawierzchnie drogi. 
 
Ryzyko związane ze zmianą klimatu 

W związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia, w ramach którego odbywa się ruch 
pojazdów spalających paliwa, występują oddziaływania na klimat związane z emisjami 
gazów. Ze względu na niewielką ilość pojazdów oddziaływania te mają stosunkowo małą 
skalę, a przez to ograniczony wpływ na klimat zarówno w aspekcie lokalnym, jak też 
globalnym. 

Do podstawowych gazów cieplarnianych zostały zaliczone dwutlenek węgla, metan 
i podtlenek azotu. Substancjami, które przyczyniają się do tworzenia gazów cieplarnianych 
są również gazy prekursorowe w postaci tlenków azotu, tlenku węgla i dwutlenku siarki.  

Spośród wymienionych substancji w opracowaniu wykonano obliczenia emisji 
tlenków azotu. Emisja prekursorów gazów cieplarnianych wynika z ruchu 
samochodowego.  

Przy emisji CO najważniejszym kryterium jest zużycie paliw i ich jakość. Postęp 
techniczny zmierzający do poprawy jakości paliw skoncentrowany jest na: 

 zmniejszeniu emisji węglowodorów poprzez zmniejszenie prężności par składników 
paliwa, 

 zmniejszeniu zawartości siarki w paliwach, 
 zmniejszeniu zawartości węglowodorów aromatycznych (w tym benzenu), 
 obniżeniu emisji tlenku azotu (stosowanie układów wielozaworowych, wzrost 

szybkości wtrysku paliwa, regulacja czasu wtrysku) 
Zaostrzające się normy emisyjne dotyczące spalin są także czynnikiem 

stymulującym poprawę jakości paliw. Ponadto coraz częściej na drogach pojawiają się 
pojazdy z napędem hybrydowym. W efekcie, pomimo obserwowanego i spodziewanego 
wzrostu natężenia ruchu, wzrost emisji może nie nastąpić.  

W związku realizacją planowanej Inwestycji nie będzie konieczności wycinki drzew i 
krzewów.  
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Aby stwierdzić zasadność podejmowania działań związanych z przystosowaniem 
planowanej Inwestycji do postępujących zmian klimatycznych przeprowadzono analizę 
wrażliwości przedsięwzięcia biorąc pod uwagę wskazane w opracowaniu „Wytyczne dla 
kierowników projektów: uodpornienie wrażliwych inwestycji na zmianę klimatu” źródło: 
www.https://klimada.mos.gov.pl/ czynniki i zagrożenia klimatyczne.  

Czynniki i zagrożenia klimatyczne Stopień wrażliwości* 
Stopniowy wzrost temperatury powietrza Brak 
Ekstremalny wzrost temperatury Brak 
Stopniowy zmiana opadów Brak 
Ekstremalna zmiana opadów Średni (możliwość chwilowego 

zalewania lub zasypywania 
śniegiem powierzchni i utrudnień w 
ruchu) 

Średnia prędkość wiatru Brak 
Maksymalna prędkość wiatru Brak 
Wilgotność brak 
Promieniowanie słoneczne Średni (promieniowanie słoneczne 

wpływa na podnoszenie 
temperatury nawierzchni i 
możliwość jej deformacji) 

Względny wzrost poziomu morza Brak 
Temperatura wody morskiej Brak 
Dostępność wody Brak 
Burze Średni (możliwość chwilowego 

zalewania powierzchni i utrudnień 
w ruchu) 

Powodzie (przybrzeżne i rzeczne) Brak 
Erozja gleby Brak 
Zasolenie gleby Brak 
Pożary Brak 
Jakość powietrza Brak 
Niestabilność ziemi/ osuwiska Brak 

Miejska wyspa ciepła Brak 
Sezon wegetacyjny Brak 
 
* Stopień wrażliwości:   
Brak – zagrożenie nie ma żadnego wpływu na przedsięwzięcie  
Średni – zagrożenie może mieć niewielki wpływ na przedsięwzięcie  
Wysoki – zagrożenie może mieć znaczący wpływ na przedsięwzięcie 
 
Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, że przedmiotowa Inwestycja nie 

wymaga adaptacji do postępujących zmian klimatycznych.  
Brak jest również potencjalnej możliwości, aby zmiany klimatyczne obserwowane w 

ujęciu całego kraju oddziaływały w sposób negatywny na funkcjonowanie planowanej 
Inwestycji. Planowana do zastosowania technologia jest niezależna od ewentualnego 
wzrostu lub spadku średnich rocznych temperatur. 

Potencjalnym utrudnieniem w funkcjonowaniu inwestycji mogą być jedynie 
gwałtowne zjawiska pogodowe: nieprzewidziane gwałtowne burze lub znaczne opady 
śniegu powodujące trudności komunikacyjne. Obserwowany wzrost temperatur może 
powodować w okresie długotrwałych upałów deformowanie warstwy ścieralnej. 
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4. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem 
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy 
ekologicznych w rozumieniu tej ustawy oraz właściwości 
hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wód 

 
4.1.  Położenie geograficzne 

Przedmiotowy teren pod względem morfologicznym zgodnie z najnowszą 
regionalizacją fizjograficzną z 2018 roku będąca modyfikacją regionalizacji wg. J. 
Kondrackiego leży w obrębie mezoregionu Płaskowyżu Nałęczowskiego. 

Płaskowyż Nałęczowski pokryty jest niemalże ciągłą warstwą lessów rozciętych 
systemem dolin rzecznych, którym towarzyszą boczne suche doliny erozyjno-
denudacyjne. Ze względu obecność pokrywy eolicznej, cechą charakterystyczną 
mezoregionu jest lessowy typ rzeźby terenu. W strefach krawędziowych, wierzchowinę 
lessową rozcinają liczne formy erozyjne typu V-kształtnych wąwozów często formujące 
złożone systemy. Wierzchowiny lessowe wznoszą się do wysokości 220–240 m n.p.m. 
Deniwelacje są względnie małe (do 20 m) i wyraźnie wzrastają w strefach przydolinnych, 
dochodząc do 40 metrów. 

Wysokości bezwzględne badanego obszaru wahają się od ok. 222,00 do 187,00 
metrów n.p.m. Pod względem geograficznym jest to teren położony w obrębie Płaskowyżu 
Nałęczowskiego, w obrębie występowania utworów takich plejstoceńskie lessy i 
holoceńskie piaski i pyły deluwialne. 

Jak wynika z materiałów archiwalnych starsze podłoże budują utwory kredowe, 
wykształcone na tym obszarze w postaci margli twardych barwy szarej. 

Na kredzie zalegają utwory trzeciorzędowe (paleogen), wykształcone w postaci 
wapieni marglistych i gez z przewarstwieniami opok barwy żółto-szarej. W stropie gezy 
przechodzą w muły i iły o mniejszym stopniu zdiagenezowania. Na trzeciorzędzie zalega 
czwartorzęd, wykształcony w obrębie dolin w postaci piasków różnoziarnistych, żwirów i 
pospółek oraz glin pochodzenia wodno-lodowcowego. Na wyniesieniach występuje 
miąższa warstwa lessów pochodzenia eolicznego. 

Na zboczach i w obniżeniach terenu utwory te mają często charakter wtórnych 
osadów deluwialnych (spływowych). Utwory te mogły powstać w wyniku przemieszczania 
pierwotnych lessów eolicznych na skutek kilkukrotnych, powtarzających się cyklicznie 
procesów erozji i akumulacji. Akumulacja gruntów odbywała się prawdopodobnie w 
warunkach klimatu wilgotnego, w środowisku wodnym. 

Płaskowyż charakteryzuje się obecnością miąższych pokryw lessowych, które 
wywarły zasadnicze piętno w formach krajobrazu. W miękkich, podatnych na wymywanie 
lessach utworzyły się głęboko wcięte doliny, sięgające często podłoża kredowego. W 
obrębie Płaskowyżu występuje gęsta sieć wąwozów oraz doliny rzek: Czechówki, 
Bystrzycy. 
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Mapa 6. Regionalizacja fizjograficzna wg opracowania „Physico-geographical mesoregions of 
Poland: Verification and adjustment of boundarieson the basis of contemporary spatial data”. 

 
Źródło:  www.geoportal.gov.pl 

 
4.2.  Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 

Ścisły teren projektowanej drogi zlokalizowany jest na wierzchowinie lessowej, 
której pierwotny kształt został nieco zmieniony w wyniku niwelacji mas ziemnych w czasie 
budowy ulicy Bohaterów Września. 

W terenie wyznaczono 10 punktów badawczych, w których następnie wykonano 
sondy penetracyjne do maksymalnej głębokości 7,0 m ppt. 

W wyniku wykonanych prac polowych i laboratoryjnych stwierdzono występowanie 
gruntów mineralnych wykształconych w postaci plejstoceńskich pyłów lessowych, 
występujących na badanym terenie przeważnie w stanie półzwartym i twardoplastycznym, 
lokalnie plastycznym. 

Przypowierzchniowo zalegają warstwy gruntów próchniczych o miąższości do 80 
cm, przeważnie w obszarze terenów aktywnie uprawianych. W rejonach ciągów 
komunikacyjnych występują nasypy budowlane, lokalnie nasypy niekontrolowane. 

 
WARUNKI WODNE 
W okresie wykonywanych prac nie stwierdzono występowania zwierciadła wody 

gruntowej w obrębie badanego obszaru. 
W obszarze naturalnych zagłębień terenu, z uwagi na obecność gruntów o niskich 

zdolnościach filtracyjnych mogą wystąpić lokalne zastoiska wody opadowej (spływowej), 
pogarszając okresowo stan zalegających przypowierzchniowo gruntów 
małospoistychspoistych – pyłów lessowych. 
 
4.3.  Klimat 

Lublin leży w tzw. Lubelskiej dzielnicy klimatycznej (wg podziału Gumińskiego) o 
dominancie warunków umiarkowanie kontynentalnych. Wpływy kontynentalne przejawiają 
się w długim i ciepłym lecie oraz długiej i mroźnej zimie, przy krótkim trwaniu pór 
przejściowych; znacznej rocznej amplitudzie temperatury powietrza; niskiej sumie opadów 
(poniżej 600 mm rocznie); przewadze opadów letnich nad zimowymi (np. lipiec 90 mm, 
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styczeń 30 mm). We wszystkich porach roku najczęściej występującymi masami powietrza 
są masy polarno – morskie. Powoduje to dużą zmienność pogody z dnia na dzień.   

Warunki klimatyczne zostały przedstawione w oparciu o analizę danych 
pomiarowych ze stacji synoptycznej w Lublinie. Scharakteryzowano podstawowe elementy 
meteorologiczne: temperaturę powietrza, opady atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru 
w oparciu o okres 1951 - 1990 r. 

Średnia roczna temperatura wynosi 7,50C. W przebiegu rocznym najcieplejszym 
miesiącem jest lipiec (18,50C) zaś najchłodniejszym luty (-3,50C). Amplituda temperatury 
powietrza wynosi 22,00C. 

Podobny przebieg roczny mają średnie dobowe maksima temperatury powietrza, 
których najwyższe wartości przypadają na miesiące letnie - maksimum w lipcu (24,00C), a 
minimum w styczniu (-8,00C). Średnie minimum lipca osiągnęło 13,00C. Absolutne 
maksima wahały się od 10,30C do 35,70C, a absolutne minima od –28,80C w lutym do 
4,30C w lipcu. 

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych w Lublinie wynosi 572 mm. Średnia 
roczna liczba dni z opadem wynosi 150, w tym 45 -50 dni z opadem śnieżnym. Opady 
śnieżne występują od listopada do kwietnia , najczęściej w styczniu i lutym. W ciągu roku 
notuje się 100 dni z opadem dobowym powyżej 1 mm. Najczęściej dni takie występują w 
lipcu i w sierpniu (po 10), najrzadziej w marcu, kwietniu i wrześniu (po 7). Pokrywa śnieżna 
pojawia się zwykle w listopadzie i znika pod koniec marca. Burze występują od kwietnia do 
września, najczęściej w czerwcu i lipcu (średnio po 6 dni). W ciągu roku notuje się średnio 
20 – 25 burz. Grad występuje rzadko (4 – 5 dni w roku). Mgły pojawiają się najczęściej w 
październiku, listopadzie i grudniu (średnio 35 dni w roku) 

Na kształtowanie się kierunku wiatru ma wpływ dominująca na naszych 
szerokościach geograficznych cyrkulacja zachodnia oraz morfologia terenu. Na 
omawianym terenie miasta Lublina dominują wiatry południowo - zachodnie (20,7%) i 
zachodnie (14,3%). Kierunek zachodni nie posiada jednak zdecydowanej przewagi nad 
pozostałymi, często wieją wiatry z południa i wschodu (po 10%). Najmniej obserwowano 
wiatrów z kierunku północnego 6,3%. Dość duży udział procentowy stanowi ciszę 11,6%. 
W Lublinie dominują wiatry o prędkości do 5 m/s (łącznie stanowią one ponad 75% 
wszystkich wiatrów), średnia prędkość wiatru wynosi 2,9 m/s. Najwyższe prędkości wiatru 
notuje się w okresie jesienno - zimowym, zaś najniższe w lecie, co wynika ze 
zmniejszonego gradientu ciśnienia atmosferycznego o tej porze roku. 

 
4.4.  Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej - charakterystyka elementów środowiska 
przyrodniczego 

W ramach inwentaryzacji przyrodniczej wykonano badania terenowe, obejmujące 
identyfikację chronionych siedlisk przyrodniczych (Dyrektywa Siedliskowa), chronionych 
gatunków roślin naczyniowych, mchów, grzybów, porostów oraz fauny: bezkręgowców (w 
tym mięczaków), płazów, gadów, ptaków i ssaków (w tym badania chiropterologiczne). 
Podczas badań terenowych starano się stosować metody jak najmniej inwazyjne, 
dostosowane równocześnie do identyfikacji najszerszego spektrum gatunków i siedlisk, 
których występowanie oceniono na potencjalne (na etapie prac kameralnych) w rejonie 
objętym badaniami. 

 
Inwentaryzację flory, mykobioty i lichenobioty wykonano w okresie umożliwiającym 

pełną identyfikację gatunków i siedlisk chronionych. Prace terenowe poprzedzono pracami 
kameralnymi. W ramach tych ostatnich przeprowadzono analizę danych literaturowych w 
zakresie możliwości występowania nielicznych gatunków roślin, grzybów i porostów, a 
także siedlisk przyrodniczych w obszarze inwestycji. Ponadto przeanalizowano mapy oraz 
zidentyfikowano obszary chronione oraz miejsca kluczowe ze względu na ostoje 
bioróżnorodności w otoczeniu inwestycji.  
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Badania botaniczne wykonywane były w buforze 100 m po obu stronach 
planowanej drogi, podczas korzystnych warunków pogodowych. Termin prowadzenia prac 
terenowych umożliwił weryfikację występowania siedlisk przyrodniczych wymienionych w 
Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Przeprowadzona wizja terenowa pozwoliła uzyskać 
szczegółowy obraz środowiska przyrodniczego na terenie inwestycji.  

W ramach inwentaryzacji botanicznej zastosowano metodę prowadzenia prac 
terenowych, opierającą się na przejściu marszrutowym w obrębie zadanego pasa 
i notowaniu występowania gatunków roślin, grzybów i porostów wymienionych 
w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej oraz objętych ochroną prawną, zgodnie 
z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej 
roślin i grzybów. Szczególną uwagę koncentrowano na potencjalnie występujących 
gatunkach roślin, grzybów, mchów i porostów nielicznych we florze Polski, umieszczonych 
w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, jak również w siedliskach przyrodniczych Natura 
2000, wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Wykonano również stosowną 
dokumentację fotograficzną terenu badań. 

Tabela 1. Harmonogram kontroli terenowych oraz warunki pogodowe występujące podczas 
przeprowadzania inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, zbiorowisk roślinnych, roślin 
naczyniowych, mykobioty 

Lp. Data obserwacji 
Warunki atmosferyczne 

temperatura opady* wiatr* zachmurzenie** 

1. 15.04.21 12 0 1 1 

2. 28.04.21 15 1 1 1 

3. 14.05.21 23 0 0 2 

4. 01.06.21 17 0 1 2 

5. 29.06.21 24 0-1 2 2-3 

6. 15.07.21 28 0 1 2 

7. 08.08.21 26 0 0 0 

8. 13.08.21 25 0 1 0 

9. 29.08.21 15 1 1 2-3 

10. 15.09.21 24 1 1 1 

Objaśnienie do tabeli:* - w skali 0 (brak), 1 (słaby), 2 (średni), 3 (silny), ** - pokrycie nieba przez chmury: 1 
(0-33%), 2 (33-66%), 3 (66-100%). 

 
Bezkręgowce 

Badania terenowe pod kątem występowania chronionych gatunków bezkręgowców 
wykonywano w wyznaczonym buforze badawczym (tj. 100 m po obu inwestycji) metodą 
marszrutową na wyznaczonych transektach liniowych przecinających różne siedliska. W 
celu stwierdzenia obecności chronionych i cennych gatunków bezkręgowców w ich 
naturalnym środowisku, główną metodą wyszukiwania była metoda „na upatrzonego”.  

Postaci dorosłe motyli i ważek obserwowano głównie w trakcie lotu, żerowania 
i kopulacji. W przypadku chrząszczy wyszukiwano postaci imaginalnych w ich naturalnym 
środowisku bytowania (próchniejące fragmenty drzew, zamierające drzewa itp.) oraz 
charakterystycznych śladów świadczących o ich występowaniu w terenie (tj. żerowisk, 
otworów wylotowych, kolebek poczwarkowych, szczątków postaci doskonałych, 
larwalnych i ekskrementów).  

Bezpośrednie obserwacje bezkręgowców uzupełniono również o analizę 
siedliskową terenu zlokalizowanego wzdłuż linii przemarszu w celu wytypowania 
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potencjalnych siedlisk bytowania chronionych gatunków bezkręgowców, których postacie 
imaginalne nie występowały w okresie badań. 
 
Tabela 2.Harmonogram kontroli terenowych oraz warunki pogodowe występujące podczas 
przeprowadzania inwentaryzacji bezkręgowców 

Lp. Data obserwacji 
Warunki atmosferyczne 

temperatura opady* wiatr* zachmurzenie** 

1. 15.04.21 12 0 1 1 

2. 28.05.21 15 1 1 1 

3. 29.06.21 24 0-1 2 2-3 

4. 08.07.21 26 0 0 0 

5. 13.08.21 25 0 1 0 

6. 29.08.21 15 1 1 2-3 

Objaśnienie do tabeli:* - w skali 0 (brak), 1 (słaby), 2 (średni), 3 (silny), ** - pokrycie nieba przez chmury: 1 
(0-33%), 2 (33-66%), 3 (66-100%) 

Herpetofauna 

Badania herpetofauny wykonywane były w buforze 100 m po obu stronach 
analizowanej inwestycji.  

Inwentaryzację herpetologiczną realizowano na kilka sposobów. W celu identyfikacji 
gatunków nasłuchiwano ich głosów godowych, szczególnie w porze nocnej oraz 
lustrowano obszar badań w celu odnalezienia rozproszonych dorosłych osobników, jak 
również osobników martwych na drogach w trakcie migracji. Oznaczanie przynależności 
osobników do gatunku odbywało się na podstawie bezpośredniej obserwacji osobników 
oraz nasłuchu.  

W przypadku obserwacji gadów zwrócono również uwagę na możliwość 
występowania węży i jaszczurek w miejscach dobrze nasłonecznionych oraz 
w kryjówkach, związanych m.in. z obecnością wykrotów, składowisk materiału 
organicznego, gruzu, polnych dróg itp. Oznaczanie płazów i gadów przeprowadzano za 
pomocą dostępnych kluczy oraz przewodnika metodycznego Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska. 

Tabela 3. Harmonogram kontroli terenowych oraz warunki pogodowe występujące podczas 
przeprowadzania inwentaryzacji herpetofauny 

Lp. Data obserwacji 
Warunki atmosferyczne 

temperatura opady* wiatr* zachmurzenie** 

1. 15.04.21 12 0 1 1 

1. 28.04.21*** 15 1 1 1 

2. 15.05.21 21 0 0 1 

3. 26.05.21 24 0 0 0 

4. 05.06.21*** 25 0 1 1 

5. 29.06.21 24 0-1 2 2-3 

6. 08.08.21 26 0 0 0 

7. 13.08.21*** 25 0 1 0 

8. 29.08.21 15 1 1 2-3 

9. 15.09.21*** 24 1 1 1 

10. 25.09.21 25 0 1 1 

Objaśnienie do tabeli:*- w skali 0 (brak), 1 (słaby), 2 (średni), 3 (silny), ** - pokrycie nieba przez chmury: 1 
(0-33%), 2 (33-66%), 3 (66-100%), *** kontrole nocne 
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Ornitofauna 

Inwentaryzacja ornitologiczna polegała na obserwacjach punktowych 
i transektowych oraz notowaniu wszystkich widzianych i słyszanych ptaków, szczególnie 
tych, które wykazywały zachowania terytorialnie (np. śpiew samców, tokowiska, 
charakterystyczne zachowania podczas lotu), ich gniazd, młodych osobników 
słabolotnych, ptaków karmiących czy miejsc i śladów żerowania.  

Badania ornitologiczne wykonywane były w buforze 100 m po obu stronach 
planowanej inwestycji. Inwentaryzację ornitofauny prowadzono głównie w godzinach 
porannych tj. 06.00-10.00 w okresie najwyższej aktywności większości gatunków, 
przeprowadzono również nasłuchy nocne i dzienne gatunków terytorialnych (sowy, 
dzięcioły) oraz obserwacje z punktów. 

W zależności od obserwowanych zachowań ptaków przyporządkowywano je do 
konkretnych kategorii lęgowości (wg Sikora i in. 2007, zmienione). Za gniazdowanie 
pewne na danym odcinku badań uznawano stwierdzenie gniazda danego gatunku, 
obserwacje osobników młodocianych (podlotów) oraz osobników dorosłych z pokarmem w 
dziobie, jak również powtarzalne stwierdzenia śpiewających samców w ich typowych 
siedliskach lęgowych. Oznaczanie gatunków ptaków odbywało się za pomocą dostępnych 
kluczy i atlasów. W stosunku do gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej 
stosowano metodykę badań zgodną z opracowaniem „Monitoring Ptaków Lęgowych. 
Poradnik Metodyczny” – wydanie II (2015). Kryteria lęgowości przedstawiono zgodnie z 
opracowaniem według Sikora i in.2007, zmienione. 

 

Tabela 4. Kategorie lęgowości  

Kategoria Opis 

A 
Gniazdowanie 

możliwe 

Pojedyncze ptaki obserwowane w siedlisku lęgowym 
Jednorazowa obserwacja śpiewającego lub odbywającego loty godowe 
samca 
Obserwacja rodziny (jeden ptak lub para) z lotnymi młodymi 

B 
Gniazdowanie 

prawdopodobne 

Para ptaków obserwowana w siedlisku lęgowym 
Śpiewający lub odbywający loty godowe samiec stwierdzony co najmniej 
przez dwa dni w tym samym miejscu lub równoczesne stwierdzenie wielu 
samców w siedlisku lęgowym danego gatunku 
Kopulacja, toki 
Odwiedzanie miejsca nadającego się na gniazdo 
Głosy niepokoju sugerujące bliskość gniazda lub piskląt 
Plama lęgowa (u ptaka trzymanego w ręku) 
Budowa gniazda lub drążenie dziupli 

C 
Gniazdowanie 

pewne 

Odwodzenie od gniazda lub młodych (udawanie rannego) 
Gniazdo nowe lub skorupy jaj z danego roku 
Gniazdo wysiadywane 
Ptaki z pokarmem dla młodych lub z odchodami piskląt 
Gniazdo z jajami 
Gniazdo z pisklętami 
Młode zagniazdowniki nielotne lub słabo lotne, lub podloty gniazdowników 
poza gniazdem 

 
Inwentaryzacją jakościową i ilościową oraz graficznym przedstawieniem lokalizacji 

stanowisk na mapach objęte zostały głównie gatunki ptaków: 
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 Gatunki zamieszczone w Załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE z dnia 30 
listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. gatunki „dyrektywowe” lub 
„naturowe”); 

 Gatunki zagrożone w Polsce: Wilk T., Chodkiewicz T., Sikora A., Chylarecki P., 
Kuczyński L. 2021. Czerwona lista ptaków Polski. OTOP, Marki.  

 oraz gatunki nieliczne. 
 

Tabela 5. Harmonogram kontroli terenowych oraz warunki pogodowe występujące podczas 
przeprowadzania inwentaryzacji ornitofauny  

Lp. Data obserwacji 
Warunki atmosferyczne 

temperatura opady* wiatr* zachmurzenie** 

1. 15.04.21 12 0 1 1 

2. 28.04.21*** 15 1 1 1 

3. 15.05.21 21 0 0 1 

4. 26.05.21 24 0 0 0 

5. 05.06.21*** 25 0 1 1 

6. 29.06.21 24 0-1 2 2-3 

7. 10.07.21 25 0 1 2 

8. 22.07.21 26 0 0 1 

9. 08.08.21 26 0 0 0 

10. 13.08.21*** 25 0 1 0 

11. 29.08.21 15 1 1 2-3 

12. 15.09.21 *** 24 0 1 1 

13. 25.09.21 25 0 1 1 

14. 10.10.2021 15 0 1 1 

Objaśnienie do tabeli:* -w skali 0 (brak), 1 (słaby), 2 (średni), 3 (silny), ** - pokrycie nieba przez chmury: 1 
(0-33%), 2 (33-66%), 3 (66-100%), *** kontrole nocne 

Teriofauna i chiropterofauna 

Inwentaryzacja teriofauny wykonywana była w buforze 100 m po obu stronach 
analizowanego odcinka. Badania polegały na weryfikacji śladów bytowania i żerowania 
ssaków oraz ich tropieniu, notowaniu martwych osobników, czy występowania nor. W 
ramach badań teriofauny podjęto próbę oszacowania, występowania i zasięgu istniejących 
lokalnych korytarzy migracyjnych.  

Przeprowadzono również badania chiropterologiczne, mające na celu weryfikację 
obecności gatunków nietoperzy w obrębie potencjalnych siedlisk rozrodu i żerowania w 
bezpośrednim otoczeniu inwestycji (szpalery przydrożnych drzew, stanowiska przy 
budynkach mogących potencjalnie być zasiedlonych przez nietoperze). Do badań 
chiropterologicznych wykorzystano rejestrację zjawiska echolokacji nietoperzy za pomocą 
urządzenia Echo Meteor Touch 2 Pro. Warunki pogodowe podczas nagrań 
charakteryzowały się brakiem opadów i wiatru oraz temperaturą powietrza w zakresie 13˚C 
–22˚C. Nagrań dokonano na uprzednio wytypowanych punktach. Oprócz nagrywania 
nietoperzy zwracano uwagę na obecność starych dziuplastych drzew oraz obiektów 
znajdujących się w buforze prowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, mogących stanowić 
potencjalne siedliska rozrodcze oraz kryjówki sezonowe tych ssaków (obiekty te objęto 
przeglądem).  
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Oznaczanie ssaków obserwowanych w terenie przeprowadzano za pomocą 
dostępnych kluczy i atlasów, m.in. Wąski 2011, Jędrzejewski 2011. Oznaczanie gatunków 
nietoperzy odbywało się na podstawie analizy zarejestrowanych sygnałów 
echolokacyjnych.  

Mając na uwadze, że okolice Lublina , obrzeża miasta Lublin a także obszar Górek 
Czechowskich zasiedla chomik europejski Cricetus cricetus przeprowadzono 
inwentaryzację chomika europejskiego metodą nieinwazyjną.  

Wyszukiwanie śladów obecności wykonano w okresie po żniwach, zgodnie z 
zaleceniami przewodnika metodycznego Monitoring gatunków zwierząt tom 4 wydanego 
przez Inspekcję Ochrony Środowiska w 2015 roku: „Monitoring populacji chomika 
europejskiego i zajmowanych przez niego środowisk w aktualnym obszarze występowania 
gatunku w Polsce proponuje się przeprowadzić w okresie przed sezonem hibernacyjnym, 
od połowy sierpnia do połowy września. W tym okresie liczebność populacji jest 
najwyższa, a poszczególne osobniki zajmują nory dla przezimowania. W terminie tym 
również łatwiej znaleźć nory na ścierniskach.” 

Mając na względzie konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie całej 
inwestycji z 100 m buforem po obu stronach osi, metoda inwentaryzacji proponowana 
przez Ziomek i in. (2015) została zmodyfikowana: zamiast wyznaczania 10 hektarowej 
powierzchni począwszy od pierwszej napotkanej nory chomika, penetrowano cały obszar 
w obrębie buforu planowanej inwestycji. 

Kontrolę ukierunkowaną na wyszukiwanie stanowisk chomika europejskiego 
wykonano w dniu 29.08.2021 r. 
 

Tabela 6. Harmonogram kontroli terenowych oraz warunki pogodowe występujące podczas 
przeprowadzania inwentaryzacji teriofauny, w tym chiropterofauny  

Lp. Data obserwacji 
Warunki atmosferyczne 

temperatura opady* wiatr* zachmurzenie** 

1. 15.04.21 12 0 1 1 

2. 28.04.21*** 15 1 1 1 

3. 15.05.21 21 0 0 1 

4. 26.05.21 24 0 0 0 

5. 05.06.21*** 25 0 1 1 

6. 29.06.21 24 0-1 2 2-3 

7. 10.07.21 25 0 1 2 

8. 22.07.21 26 0 0 1 

9. 08.08.21 26 0 0 0 

10. 13.08.21*** 25 0 1 0 

11. 29.08.21 15 1 1 2-3 

12. 15.09.21 *** 24 0 1 1 

13. 25.09.21 25 0 1 1 

14. 10.10.2021 15 0 1 1 

Objaśnienie do tabeli:* -w skali 0 (brak), 1 (słaby), 2 (średni), 3 (silny), ** - pokrycie nieba przez chmury: 1 
(0-33%), 2 (33-66%), 3 (66-100%), *** kontrole nocne 
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Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej  

Siedliska przyrodnicze i rośliny naczyniowe 

Planowana infrastruktura drogowa przebiega w głównej mierze przez krajobraz 
rolniczy z udziałem siedlisk agrocenoz pól uprawnych (segetalnych) oraz zadrzewień 
śródpolnych i szerokich, wielogatunkowych czyżni. Wokół zabudowy miejskiej dominuje 
zieleń urządzona w postaci ogrodów przydomowych i sadów. 

Celem inwentaryzacji botanicznej było poznanie stanu zachowania szaty roślinnej, 
a w szczególności odnotowanie gatunków prawnie chronionych, gatunków nielicznych 
cechujących się wąskim zakresem występowania w skali kraju. Dodatkowo waloryzacja 
zbiorowisk roślinnych była ukierunkowana na możliwość występowania siedlisk 
przyrodniczych Natura 2000, w tym siedlisk priorytetowych.  

 

 W miejscach zaprzestania (głównie teren pod realizację kolektora deszczowego i 
kolektora kanalizacji sanitarnej) działalności rolniczej wykształciły się nieużytki rolne 
w różnym stadium sukcesji, często porośnięte gatunkami o dużej ekspansywności lub 
gatunkami inwazyjnymi. Na byłych polach ornych dominuje zespół rudbeki i nawłoci późnej 
Rudbeckia – Solidagoinietum oraz trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos.  

 
Fot. 1. Nieużytki porośnięte nawłociami i trzcinnikiem piaskowym (trasa przebiegu 

kolektora deszczowego i kolektora kanalizacji sanitarnej). 
 
Największą powierzchnię na omawianym obszarze zajmowały zbiorowiska z 

nawłociami kanadyjską Solidago canadensis i późną S. gigantea, które oprócz zwartych 
łanów w ww. lokalizacji pojawiają się na miedzach i nieużytkach na całej długości 
planowanej inwestycji. 
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Na odcinku od około km 0+000 do km około 0+650 w miejscu planowanego 
przebiegu inwestycji (w otoczeniu parkingów oraz nowo powstającego osiedla) 
zauważalna jest obecności zbiorowisk ruderalnych stanowisk roślin ciepłolubnych 
Onopordionacanthii z udziałem nostrzyka żółtego Melilotus officinalis, wiesiołków sp. 
Oenothera sp., bylic sp. Artemisia sp., ostów sp. Carduus sp., a także słonecznika 
bulwiastego Helianthus tuberosus oraz zbiorowiska roślin jednorocznych i dwuletnich 
terenów ruderalnych Sisymbrietalia z sałatą kompasową Lactuca serriola. 
 

Wśród siedlisk obecnie użytkowanych pól dominują nitrofilne zbiorowiska segetalne 
z klasy Stellarieteamediae, stanowiące wyodrębnioną grupę ekosystemów, powstających 
spontanicznie w warunkach swoistej, ale skrajnej antropopresji. Są to skupienia roślin, 
które pojawiają się samorzutnie w uprawach roślin użytkowych jako chwasty, 
zróżnicowane pod względem składu florystycznego w zależności od rodzaju rośliny 
uprawnej i żyzności siedliska (Matuszkiewicz 2012). Dominującymi tu gatunkami są np.: 
chaber bławatek Centaurea cyanus, mak polny Papaver rhoeas, gwiazdnica pospolita 
Stellaria media, fiołek polny Viola arvensis, farbownik polny Anchusa arvensis, maruna 
bezwonna Matricaria perforata, powój polny Convolvulus arvensis, komosa biała 
Chenopedium album. 
 
W trakcie wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej, pola uprawne ( na przebiegu 
projektowanej drogi) zajęte były pod uprawę dyni i kalafiora. 

 
Fot. 2. Uprawy kalafiora km około 0+800 
 
Większość zadrzewień śródpolnych powstało wskutek sukcesji roślinności drzewiastej na 
byłych użytkach rolnych. Na obszarach rolniczych widoczna jest sukcesja roślinności 
drzewiastej z udziałem topoli osiki Populus tremula, robinii akacjowej Robinia 
pseudoacacia, klonu tatarskiego Acer tataricum, klonu jesionolistnego Acer negundo, 
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wierzb sp. Salix sp., śliw sp. Prunus sp. brzozy brodawkowatej Betula pendula, lipy 
drobnolistnej Tilia cordata, trześni ptasiej Prunus avium, klonu pospolitego Acer 
platanoides, miejscami także wiązu szypułkowego Ulmus leavis, jesiona wyniosłego 
Fraxinus excelsior i leszczyny pospolitej Corylus avellana. Miedze śródpolne porastają 
szerokie czyżnie z udziałem śliwy tarniny Prunus spinosa, trzmieliny zwyczajnej 
Euonymus europaea i głogu Crataegus monogyna. Na nieużytkach pośród zadrzewień 
występują płaty trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigeios (zespół Calamagrostietum 
epigeji z klasy Epilobietea angustifolii) oraz jeżyny popielicy Rubus Cassius. 

 
Fot. 3. Płaty trzcinnika piaskowego pośród zadrzewień km około 0+700 

 
Otoczenia budynków pozbawione są naturalnej roślinności, dominują tutaj różne 

postacie zbiorowisk podobnych do rzędu Arrhenatheretalia, w tym głównie kształtowane 
układy trawnikowe. Towarzyszą im formowane żywopłoty (min. ligustru pospolitego 
Ligustrum vulgare, żywotników sp. Thuja sp.), przypadkowe kombinacje gatunków 
ozdobnych (min. lilaki sp. Syringa sp., forsycje sp. Forsythia sp., jaśminy sp. Jasminum 
sp., róże sp. Rosa sp.), drobnopowierzchniowe sady, ogrody oraz kompleks zbiorowisk 
ruderalnych z zespołem pokrzywy i ślazu zaniedbanego Urtico – Malvetumneglectae.  
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Fot. 4. Zieleń urządzona przy zabudowaniach bufor inwentaryzacji około km 0+200 

 
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej w 2021 r. w buforze 100 m 

od analizowanego przebiegu drogi, nie stwierdzono siedlisk przyrodniczych, wymienionych 
w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 

Nie dojdzie do zajęcia i zniszczenia w liniach rozgraniczających inwestycji siedlisk 
przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. 

Nie stwierdzono występowania roślin chronionych zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
(Dz.U. 2014 poz. 1409).  

 
Mszaki i Porosty 

Nie stwierdzono występowania mszaków i porostów nielicznych i objętych ochroną 
gatunkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. 
w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409). 
 Drzewa w przedmiotowym buforze inwentaryzacji zasiedlają typowe i pospolite 
mchy i porosty, które porastają zarówno drzewa, grunt oraz elementy infrastruktury 
drogowej (słupy, przepusty) min.: pustułka pęcherzykowata Hypogymnia physodes, 
liszajec Lepraria ssp., rozsypek srebrzysty Phlyctis argena, tarczownica bruzdkowana 
Parmelia sulcata, jaskrawiec murowy Caloplaca saxicola, złotorost ścienny Xanthoria 
parietina, krótkosz pospolity Polytrichum commune, krótkosz rowowy Brachythecium 
salebrosum, krótkoszek aksamitny Brachythecium velutinum.  
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Bezkręgowce 

Mięczaki 
Przeprowadzone obserwacje ukierunkowane były na rozpoznanie fauny mięczaków 

lądowych, w tym gatunków nielicznych, objętych ochroną w myśl rozporządzenia o 
ochronie gatunkowej zwierząt. 
 Stwierdzono dwa stanowiska ślimaka winniczka w buforze badań, gatunku objętego 
ochroną częściową. 

Oprócz winniczków stwierdzono jeszcze min. wstężyka gajowego Cepaea 
nemoralis, wstężyka ogrodowego Cepaea hortensis, ślimaka przydrożnego Xerolenta 
obvia i ślimaka zaroślowego Arianta arbustorum oraz ślinika luzytańskiego Arion 
lusitanicus 

 

 
Fot. 5. Wstężyk gajowy km około 0+000 

 
Owady 

Przeprowadzone obserwacje nakierowane na rozpoznanie fauny bezkręgowców, a w 
szczególności entomofauny wykazały wysokie zagęszczenie owadów najczęściej 
należących do następujących rzędów takich jak:  

 Rząd: Jętki (Ephemeroptera) 
 Rząd: Ważki (Odonata) 
 Rząd: Widelnice (Plecoptera) 
 Rząd: Prostoskrzydłe (Orthoptera) 
 Rząd: Pluskwiaki równoskrzydłe (Homoptera) 
 Rząd: Wielkoskrzydłe (Megaloptera) 
 Wielbłądki (Raphidioptera) 
 Rząd: Chrząszcze (Coleoptera) 
 Rząd: Błonkówki (Hymenoptera) 
 Rząd: Motyle (Lepidoptera) 
 Rząd: Muchówki (Diptera) 
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Dodatkowo min. stwierdzano taksony należące do rzędu muchówek Diptera - 
znaczna liczba gatunków oraz chrząszczy należących do takich rodzin jak: biedronkowate 
Chrysomelidae, skórnikowate – Coccinellidae, ryjkowcowate – Elateridae, omomiłkowate 
Curculionidae, stonkowate Dermestidae sprężykowate Cantharidae, otrupkowate 
Byrrhidae, kusakowate Staphylinidae i wiele innych grup systematycznych owadów. 
Stwierdzono min.: chruściki sp. Trichoptera sp., żuk leśny Anoplotrupes stercorosus, 
kraśnik sześcioplamek Zygaena filipendulae, rusałka pokrzywnik Aglais urticae, rusałka 
osetnik Vanessa cardui, rusałka kratkowiec Araschnia levana, rusałka pawik Inachis io, 
karłątek akteon Thymelicus acteon, paź królowej Papilio machaon, przestrojnik trawnik 
Aphantopus hyperantus, przeplatka atalia Melitaea athalia, polowiec szachownica 
Melanargia galathea, ogończyk śliwowiec Satyrium pruni, czerwończyk dukacik Lycaena 
virgaureae, fruczak gołąbek Macroglossum stellatarum, tężnica wytworna Ischnura 
elegant, łątka dzieweczka Coenagrion puebla, mrówki sp. Formicidae, skoczek zielony 
Omocestus viridulus, konik pospolity Chorthippus biguttulus, świerszcz polny Gryllus 
campestris, mrówkolew pospolity Myrmeleon formicarius, latolistek cytrynek Gonepteryx 
rhamni, bielinek kapustnik Pieris brassicae, trzmielec ziemny Bombus vestalis, szerszeń 
europejski Vespa crabro, osa pospolita Vespula vulgaris, pszczoła miodna Apis mellifera, 
bzyg pospolity  Syrphus ribesii, biedronka siedmiokropka Coccinella septempunctata, 
biedronka dwukropka Adalia bipunctata. 

Przeprowadzono kontrolę drzew w obrębie planowanej inwestycji w celu wykrycia 
ewentualnych stanowisk pachnicy dębowej Osmoderma eremita i kozioroga dębosza 
Cerambyx cerdo – nie stwierdzono występowania.  

 
Podstawą było to by wyszczególnić te gatunki które są objęte prawną ochroną 

gatunkową.  
W inwentaryzowanym obszarze odnotowano 4 gatunki bezkręgowców, objętych w 

Polsce ochroną prawną: 4 gatunki trzmieli – trzmiela ziemnego Bombus terrestris, trzmiela 
kamiennika Bombus lapidarius, trzmiela ogrodowego Bombus hortorum, trzmiela rudego 
Bombus pascuorum. 

Badania nakierowane na poznanie innych grup zwierząt bezkręgowych nie 
wykazały taksonów objętych prawną ochroną gatunkową, w tym malakofauny lądowej. 

Odnotowane gatunki trzmieli należą do powszechnie występujących na terenie 
kraju i mogą zasiedlać stanowiska na całym obszarze inwestycji.  
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Fot. 6 Ślimak winniczek w km około 0+300. 

 

 
Fot. 7. Trzmiel ziemny km około 0+500. 
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Herpetofauna 
Na terenie badań stwierdzono łącznie 3 gatunki płazów. Podlegający ścisłej 

ochronie prawnej Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus oraz dwa podlegające częściowej 
ochronie ropucha szara Bufo bufo oraz żaba trawna Rana temporaria. 

Ropucha szara i żaba trawna stwierdzone w analizowanym buforze badań, należą 
do gatunków pospolitych i dość licznych w skali kraju i regionu. 

 
Fot. 8 Żaba trawna km około 0+950. 

Na inwentaryzowanym obszarze, a także w 100 m buforze wzdłuż planowanej 
inwestycji nie stwierdzono potencjalnych siedlisk rozrodczych płazów, okresowo w suchej 
dolinie może pojawiać się stagnująca woda. 

W obszarze badań stwierdzono obecność 2 gatunku gadów objętych ochroną 
częściową – jaszczurki zwinki Lacerta agilis wymienionej w IV załączniku Dyrektywy 
Siedliskowej oraz zaskrońca Natrix natrix. 

 
Tabela 7. Wykaz stwierdzonych podczas inwentaryzacji gatunków płazów w buforze 

100 m od osi wariantów 

L.p. Nazwa łacińska 
Nazwa 
polska 

Status 
ochronny 

Liczebność 
gatunku 

Kilometraż 
inwestycji 

Odległość 
od osi 

Strona 
inwestycji 

1 
Pelobates 
fuscus 

Grzebiuszka 
ziemna 

OŚ 1 os. 1+100 30 P 

2 
Pelobates 
fuscus 

Grzebiuszka 
ziemna 

OŚ 1 os. 1+050 75 L 

3 Bufo bufo 
Ropucha 

szara 
OCZ 1 os. - 0+050 60 L 

4 
Rana 
temporaria 

Żaba trawna OCZ 1 os. 
czasowe 

zajęcie (km 
1+200 TG) 

70 P 

4 
Rana 
temporaria Żaba trawna OCZ  1 os. 0+840 65 L 

5 Lacerta agilis 
Jaszczurka 

zwinka 
OCZ 1 os. 0+250 95 L 

6 Natrix natrix Zaskroniec OCZ 1 os. 0+300 60 P 
Objaśnienia do tabeli: OŚ – gatunek objęty ochroną ścisłą; OCZ – gatunek objęty ochroną częściową 
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Ornitofauna 
Na terenie badań stwierdzono występowanie 50 gatunków ptaków, z czego 1 

gatunek ujęty jest w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej: gąsiorek Lanius collurio. Kolejne trzy: 
pokląskwa Saxicola rubetra, gawron Corvus frugilegus oraz słowik szary Luscinia luscinia 
są gatunkami narażonymi na wyginięcie w naszym kraju, wymienianymi w Czerwonej 
Liście Ptaków Polski.  

Ze wszystkich zinwentaryzowanych ptaków 50 gatunków objętych jest ochroną 
prawną, w tym 45 pozostaje po ochroną ścisłą, 2 gatunki pod ochroną częściową, zaś 
pozostałe 3 należą do gatunków łownych. 
 

 

 
Fot. 9 Trznadel km około 1+100. 
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Fot. 10. Pliszka żółta km około 0+800. 

 
Fot. 11. Kuropatwa km około 0+900. 
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Tabela 8. Wykaz odnotowanej podczas inwentaryzacji awifauny i ich status ochrony 

Lp. Nazwa gatunkowa 

Status w buforze 
inwentaryzacji 

Lęgowy [L] 
Żerujący/Zalatując

y [Z] 

Status ochronny 

1. bażant (Phasianus colchicus) 
L 

Ł 

2. bogatka (Parus major) 
L 

OŚ 

3. cierniówka (Sylvia communis) 
L 

OŚ 

4. dymówka (Hirundo rustica) 
Z 

OŚ 

5. dzięcioł duży (Dendrocopos major) 
Z 

OŚ 

6. dzięcioł zielony (Picus virdis) 
Z 

OŚ 

7. dzwoniec (Chloris chloris) 
L 

OŚ 

8. gawron (Corvus frugilegus) 
Z 

OCZ, VU 

9. gąsiorek (Lanius collurio) 
L 

OŚ, zał. I DP 

10. grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 
Z 

OŚ 

11. grzywacz (Columba palumbus) 
L 

Ł 

12. jerzyk (Apus apus) 
L 

OŚ 

13. kapturka (Sylvia atricapilla) 
L 

OŚ 

14. kawka (Corvus monedula) 
L 

OŚ 

15. kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 
L 

OŚ 

16. kos (Turdus merula) 
L 

OŚ 

17. kowalik (Sitta europaea) 
L 

OŚ 

18. krętogłów (Jynx torquilla) 
L 

OŚ 

19. krogulec (Accipiter nisus) 
Z 

OŚ 

20. kukułka (Cuculus canorus) 
L 

OŚ 

21. kuropatwa (Perdix perdix) 
Z 

Ł 

22. kwiczoł (Turdus pilaris) 
L 

OŚ 

23. łozówka (Acrocephalus palustris) 
L 

OŚ 

24. makolągwa (Linaria cannabina) 
L 

OŚ 

25. mazurek (Passer montanus) 
L 

OŚ 

26. modraszka (Cyanistes caeruleus) 
L 

OŚ 

27. myszołów (Buteo buteo) 
Z 

OŚ 
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Lp. Nazwa gatunkowa 

Status w buforze 
inwentaryzacji 

Lęgowy [L] 
Żerujący/Zalatując

y [Z] 

Status ochronny 

28. oknówka (Delichon urbicum) 
Z 

OŚ 

29. pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 
L 

OŚ 

30. piegża (Sylvia curruca) 
L 

OŚ 

31. pliszka siwa (Motacilla alba) 
L 

OŚ 

32. pliszka żółta (Motacilla flava) 
L 

OŚ 

33. pokląskwa (Saxicola rubetra) L 
OŚ, NT 

34. potrzeszcz (Emberiza kalandra) 
L 

OŚ 

35. pustułka (Falco tinnunculus) 
Z 

OŚ 

36. rudzik (Erithacus rubecula) 
L 

OŚ 

37. sierpówka(Streptopelia decaocto) 
L 

OŚ 

38. słowik szary (Luscinia luscinia) 
L 

OŚ, NT 

39. sójka (Garrulus glandarius) 
L 

OŚ 

40. sroka (Pica pica) 
L 

OCZ 

41. strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 
L 

OŚ 

42. szczygieł (Carduelis carduelis) 
L 

OŚ 

43. szpak(Sturnus vulgaris) 
L 

OŚ 

44. śpiewak (Turdus philomelos) 
L 

OŚ 

45. trznadel (Emberiza citrinella) 
L 

OŚ 

46. uszatka (Asio otus) 
Z 

OŚ 

47. wilga (Oriolus oriolus) 
L 

OŚ 

48. wróbel (Passer domesticus) 
L 

OŚ 

49. zaganiacz (Hippolais icterina) 
L 

OŚ 

50. zięba (Fringilla coelebs) 
L 

OŚ 

Objaśnienia do tabeli: OŚ – gatunek objęty ochroną ścisłą; OCZ – gatunek objęty ochroną częściową, Ł – gatunek 
łowny, zał. I DP – załącznik I Dyrektywy Ptasiej,  stopień zagrożenia podano zgodnie z Czerwoną Listą Ptaków Polski: 
VU – narażone NT – bliskie zagrożenia,  
 

Jako gatunek lęgowy, którego gniazdowanie stwierdzono jako pewne na 
analizowanym terenie badań zidentyfikowano 1 gatunek z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej: 
gąsiorka, przy czym stanowiska lęgowe usytuowane są w buforze poza liniami 
bezpośredniego zasięgu inwestycji. 

Stanowiska trzech gatunków z Czerwonej Listy Ptaków Polski znajdowały się 
również poza terenem przyszłej drogi. W przypadku gawrona obserwacje dotyczyły 
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kilkukrotnych obserwacji osobników żerujących na granicy buforu badań, na polach 
uprawnych w pobliżu nowego osiedla mieszkalnego, maksymalnie podczas pojedynczej 
kontroli stwierdzono 50 osobników. 

 

 
Fot. 12. Kawki i gawrony żerujące w buforze inwentaryzacji km około 0+600. 

 

Tabela 9. Wykaz stwierdzonych podczas inwentaryzacji gatunków ptaków z Załącznika I 
Dyrektywy Ptasiej w buforze 100 m od osi drogi 

Lp
. 

Nazwa 
polska 

Nazwa 
łacińska 

Status 
ochrony 

Lokalizacja 
Liczba 

osobnikó
w 

Kategoria 
lęgowości kilometr

aż 

odległoś
ć od osi 
wariantu 

[m] 

strona 

1 
Gąsiore

k 
Lanius 
collurio 

OŚ, zał. I 
DP 

1+250 80 L 2 C 

2 
Gąsiore

k 
Lanius 
collurio 

OŚ, zał. I 
DP 

czasowe 
zajęcie (km 
1+200 TG) 

45 P 2 C 

Objaśnienia do tabeli: OŚ – gatunek objęty ochroną ścisłą; OCZ – gatunek objęty ochroną częściową, lęgowość: A - 
Gniazdowanie możliwe, B - Gniazdowanie prawdopodobne, C - Gniazdowanie pewne,  
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Tabela 10. Wykaz stwierdzonych podczas inwentaryzacji gatunków z Czerwonej Listy Ptaków 
Polski w buforze 100 m od osi drogi  

Lp
. 

Nazwa 
polska 

Nazwa 
łacińska 

 

Status 
ochron

y 

Lokalizacja 
Liczba 

osobnikó
w 

Kategoria 
lęgowości kilometra

ż  

odległoś
ć od osi 

[m] 

stron
a  

1 Gawron  
Corvus 
frugilegus 

OCZ 
0+500-
0+600 

80-90 L około 50 
Osobniki 
żerujące 

2 
Pokląskw

a 
Saxicola 
rubetra OŚ 0+950 95 L 2 B 

3 
Słowik 
szary 

Luscinia 
luscinia 

OŚ 0+720 90 L 1 A 

 
Objaśnienia do tabeli: OŚ – gatunek objęty ochroną ścisłą; OCZ – gatunek objęty ochroną częściową, lęgowość: A - 
Gniazdowanie możliwe, B - Gniazdowanie prawdopodobne, C - Gniazdowanie pewne,  
 

Teriofauna (z wyłączeniem nietoperzy) 

Inwentaryzacja całego obszaru badań przy planowanej drodze wykazała obecność 
8 gatunków ssaków (z wyłączeniem nietoperzy). Spośród gatunków chronionych 
stwierdzono obecność jeża zachodniego  Erinaceus europaeus, wiewiórki pospolitej 
Sciurus vulgaris¸ tchórza Mustela putorius, kuny domowej Martes foina oraz kreta 
europejskiego Talpa europaea. Ten ostatni gatunek rozpowszechniony jest w granicach 
buforu inwentaryzacji. 

Najliczniej stwierdzano pospolite gatunki mozaiki polno-leśnej takie jak: sarny 
Capreolus capreolus, dziki Sus scrofa oraz lisy Vulpes vulpes. Kopytne osiągają duże 
zagęszczenia i stwierdzane są na całym obszarze badań z wyłączeniem zwartej 
zabudowy. Na załącznikach graficzny poszczególne gatunki oznaczono w miejscach 
stwierdzeń a w przypadku sarny, dzika i kreta wskazano lokalizacje najczęstszych 
stwierdzeń osobników lub  śladów występowania (kretowiska, buchtowiska, tropy), 
zrezygnowano z podawania miejsc obserwacji od osi planowanej inwestycji, ponieważ w 
przypadku większości gatunków były to pojedyncze obserwacje żerujących, bądź 
przemieszczających się osobników, nie stwierdzono miejsc rozrodu. 
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Fot. 13. Trop sarny km około 0+950. 

 

 
Fot. 14. Buchtowiska km około 1+100. 



 

101 
Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia  

ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września  do ul. Sławinkowskiej w Lublinie” 

`W obszarze prowadzonej inwentaryzacji nie potwierdzono występowania chomika 
europejskiego. 

Na przebiegu planowanej inwestycji nie stwierdzono również optymalnych siedlisk 
chomika europejskiego. Miedze śródpolne są pokryte licznymi, gęstymi czyżniami. Pola 
uprawne pomiędzy nimi zajęte aktualnie były pod uprawę dyni i kalafiora (czyli uprawy nie 
zapewniające dogodnej bazy pokarmowej dla chomików), natomiast nieużytki porastają 
zwartymi łanami nawłocie. Stwierdzono dogodne stanowiska dla chomików europejskich 
poza buforem prowadzonej inwentaryzacji od strony północnej, potwierdzone informacjami 
od mieszkańców ul. Dzbenin. 

Jednocześnie rok 2021, może być niemiarodajny w ocenie populacji na badanym 
terenie. Okres zimowy był śnieżny, mroźny i trwał do końca marca.  Był znacznie 
odmienny od ostatnich stosunkowo ciepłych okresów zimowych. Wiosną występowały 
niskie temperatury i intensywne opady deszczu. Dodatkowo w okresie letnim, występowały 
intensywne opady deszczu związane z frontami burzowymi, które z pewnością przyczyniły 
się do śmierci zarówno osobników młodych jak i dorosłych oraz zniszczenia potencjalnych 
stanowisk.  

 
Chiropterofauna 

W celu weryfikacji obecności gatunków nietoperzy wykorzystano rejestrację 
zjawiska echolokacji nietoperzy. Nagrań dokonano na uprzednio wytypowanych punktach, 
w miejscach o największej aktywności. Na podstawie nagrań zarejestrowano takie gatunki 
nietoperzy jak: nocek duży Myotis myotis, mroczk późny Eptesicus serotinus oraz nocek 
rudy Myotis daubentonii. 

Aktywność życiowa nietoperzy związana jest głównie z żerowaniem w pobliżu 
zadrzewień, lasów oraz alei drzew. Potencjalnymi schronieniami dziennymi 
chiropterofauny są drzewa z wykutymi przez dzięcioły dziuplami oraz zabudowania. 
Aktywność chiropterofauny (na podstawie nasłuchu dektorowego) w obrębie 
przedmiotowego obszaru plasowała się w przedziale wartości średnich, a przeważającym 
typem sekwencji pulsów echolokacyjnych była tzw. feedingbuzz – żerowanie. 

Na każdym z trzech punktów nasłuchu potwierdzono występowanie mroczka 
późnego. 

Wszystkie trzy gatunki nietoperzy stwierdzono na punkcie nasłuchowym numer 3 w 
obrębie suchej doliny. 
 
Korytarze ekologiczne 

Inwestycja nie przecina korytarzy ekologicznych o randze krajowej (źródło: 
http://mapa.korytarze.pl/). 

Nie stwierdzono szlaków migracyjnych płazów. 
Poszczególne gatunki ssaków, a zwłaszcza gatunki kopytne do przemieszczania 

się wykorzystują głównie linie zadrzewień śródpolnych porastających parowy i obniżenia 
terenu.  

Na podstawie prowadzonych obserwacji w postaci obserwowanych ssaków 
żerujących i przemieszczających się wyznaczono 2 lokalne korytarze migracyjne ssaków 
związane z ukształtowaniem terenu i roślinności drzewiastej i krzewiastej. Jeden korytarz 
znajduje się od około km 0+650 do km około 0+720, drugi związany z obniżeniem terenu 
(suchą doliną) od około km 0+980 do km około 1+130. 
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Stwierdzono również miejsce koncentracji nietoperzy, które intensywnie żerują na 
odcinku od km około 0+900  do około km 1+150. 

Lokalizację lokalnych szlaków migracji zamieszczono na załącznikach graficznych. 
 

 
Fot. 15. Lokalny korytarz migracyjny wzdłuż linii krzewów km około 1+100. 

 
4.5.  Formy ochrony przyrody 

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary 
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 55 z późn. zm.).  

W bezpośrednim otoczeniu projektowanej Inwestycji brak jest obszarów parków 
narodowych, leśnych kompleksów promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej oraz obszarów, 
na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę dziedzictwa światowego”.  

 Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza bezpośrednim i pośrednim 
wpływem oddziaływania na obszar Natura 2000.  
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Najbliższe obszary objęte siecią Natura 2000 to: 
 obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Bystrzyca Jakubowicka PLH060096  – 

granica obszaru przebiega w odległości  ok. 8,1 km w kierunku wschodnim od 
terenu Inwestycji, 

 obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Świdnik PLH060021 – granica obszaru 
przebiega w odległości ok. 12,3 km w kierunku południowo-wschodnim od terenu 
Inwestycji,  

 
Mapa 7. Lokalizacja najbliżej położonych obszarów chronionych w ramach obszarów Natura 2000 

 
Opracowanie własne na podstawie mapy obszarów Natura 2000. Źródło: Internet: 

http://www.eea.europa.eu 
 
Pozostałe formy ochrony przyrody w rejonie Inwestycji:  

 Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi - granica obszaru przebiega w 
odległości ok. 3,0 km w kierunku północnym od terenu Inwestycji, 

 Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu – granica obszaru przebiega w 
odległości 6,3 km w kierunku południowym od terenu Inwestycji, 

 Kozłowiecki Park Krajobrazowy - granica parku przebiega w odległości 10,2 km 
w kierunku północnym od terenu Inwestycji, 

 Rezerwat leśny Stasin -  utworzony na terenie Czerniejowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu dla zachowania naturalnego stanowiska brzozy czarnej  
znajdujący się w odległości ok. 6,4 km w kierunku południowym od terenu 
Inwestycji 
 

4.6.  Korytarze ekologiczne 
Wg opracowania Instytutu Badań Ssaków PAN w Białowieży najbliższy korytarz 

ekologiczny Północna Lubelszczyzna (KPdC-3B) przebiega w znacznej odległości od 
terenu przedmiotowej Inwestycji i jest zlokalizowany poza obszarem znaczącego 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. 
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Mapa 8. Inwestycja na tle korytarzy ekologicznych 

 
Źródło: Internet:  http://www.mapa.korytarze.pl 
 
Główna rola, jaką przypisuje się korytarzom ekologicznym, to umożliwienie 

swobodnego przemieszczania się organizmów między płatami siedlisk. Funkcja ta jest 
szczególnie istotna ze względu na generowaną przez działalność człowieka fragmentację 
siedlisk i populacji. 

 
4.6.1.  Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne    

wód  
Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r nr poz. 
1911) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze oznaczonym kodem 
europejskim PLGW200089 leżącym w obszarze dorzecza Wisły w regionie wodnym 
Środkowej Wisły o nazwie Jednolita Część Wód Podziemnych JCWPd Nr 89. Zbiornik jest 
monitorowany. Ocena zbiornika przedstawia się następująco: stanu ilościowy – dobry, 
stan chemiczny – dobry.  

Cele środowiskowe w zakresie ochrony wód podziemnych to: 
 zapobieganie dopływowi i ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych, 
 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych 
 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem,  a zasilaniem wód podziemnych 
 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego, utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek 
działalności człowieka 
Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości 

pogorszenia stanu wód podziemnych lub trudności w osiągnięciu celów środowiskowych 
dla jednolitych części wód podziemnych.    
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Mapa 9. Inwestycja na tle jednolitych części wód podziemnych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://geoportal.gov.pl oraz danych http://dm.pgi.gov.pl/ 

Wg planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 poz. 
1911 z późn. zm.) wody powierzchniowe w rejonie inwestycji należą do regionu wodnego 
Środkowej Wisły, scalona część wód powierzchniowych SW0528. 

 
Mapa 10. Inwestycja na tle scalonych części wód 

 
Źródło: http://www.warszawa.rzgw.gov.pl/ 
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Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r nr poz. 
1911) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej części wód 
powierzchniowych o kodzie europejskim PLRW20006246729 o nazwie Czechówka. 
Odcinek posiada status naturalna część wód typ – potok wyżynny węglanowy z 
substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6). Ocena stanu – zły.  

Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu 
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego do roku 2021. Osiągnięcie celów 
środowiskowych w wyznaczonym czasie określono jako zagrożone (Uzasadnienie: Brak 
możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie 
działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki 
ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym 
dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a 
także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan 
będzie mógł być osiągnięty do roku 2021.). 

 
Mapa 11. Inwestycja na tle zlewni  jednolitych części wód powierzchniowych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://geoportal.gov.pl oraz danych http://kzgw.gov.pl 

Biorąc pod uwagę charakter i zakres planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje 
się możliwości pogorszenia stanu wód powierzchniowych oraz jej wpływu na nieuzyskanie 
celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych. Realizacja i 
eksploatacja Inwestycji nie będzie powodować zanieczyszczenia ani zmiany sposobu 
zasilania cieku powierzchniowego oraz warunków jego przepływu.   
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5. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 
Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się w strefie ochrony 

konserwatorskiej. Na terenie objętym Inwestycją nie występują obiekty wpisane do rejestru 
i ewidencji zabytków, stanowiska archeologiczne oraz dobra kultury współczesnej. 

Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 282 z póź. zmianami)  odkryte w trakcie 
robót ziemnych przedmioty, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkiem 
podlegają ochronie prawnej. Inwestor zobowiązany jest do wstrzymania wszelkich robót 
mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, odpowiedniego zabezpieczenia 
miejsca i niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 
5.1.  Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane 

Teren przeznaczony pod lokalizację przedmiotowej inwestycji znajduje się w 
północnej części Lublina w sąsiedztwie terenów użytkowanych rolniczo, nieużytkach oraz 
terenów zagospodarowywanych w kierunku zgodnym z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (głównie w zabudowa mieszkaniowa). 

Planowana infrastruktura drogowa przebiega w głównej mierze przez krajobraz 
rolniczy z udziałem siedlisk agrocenoz pól uprawnych (segetalnych) oraz zadrzewień 
śródpolnych i szerokich, wielogatunkowych czyżni. Wokół zabudowy miejskiej dominuje 
zieleń urządzona w postaci ogrodów przydomowych i sadów. 

 
5.2.  Powiązania z innymi przedsięwzięciami, a w szczególności kumulowanie się 
oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla 
których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na 
terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze 
oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania 
mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. 

W najbliższym otoczeniu planowanego przedsięwzięcia brak jest inwestycji o 
podobnym charakterze jak planowana lub inwestycji, z którymi przedmiotowe 
przedsięwzięcie byłoby powiązane i w związku z tym należałoby rozważyć możliwość 
kumulowania się ich oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza lub 
oddziaływań akustycznych. Brak też jest inwestycji obecnie realizowanych, dla których 
wcześniej została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Emisje zanieczyszczeń do powietrza wynikające z funkcjonowania istniejących w 
sąsiedztwie przedsięwzięć – głównie ciągów komunikacyjnych (spalanie paliw pojazdów 
poruszających się, dla których głównymi zanieczyszczeniami jest dwutlenek azotu i pył)  
zostały uwzględnione w przedłożonym do opracowania tle zanieczyszczenia powietrza.        

  W opracowaniu odniesiono się zarówno do dotrzymania obowiązujących norm jak 
i wartości dyspozycyjnych wynikających z obecnego stanu zanieczyszczenia powietrza w 
rejonie planowanej Inwestycji.  

Wykonane analizy emisji zanieczyszczeń i emisji hałasu wynikają bezpośrednio z 
prognoz ruchu jaki odbywać się będzie w perspektywie +10 lat od momentu oddania 
inwestycji do użytku. Prognozowany ruch skorelowany jest z układem komunikacyjnym 
który powstanie po wykonaniu drogi (istniejące drogi oraz projektowana) i jaki zostanie 
przejęty przez projektowany odcinek drogi. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając wyniki obliczeń emisji 
zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu przeprowadzone dla planowanego 
przedsięwzięcia stwierdzić można, że nie zajdzie możliwość oddziaływania planowanego 
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przedsięwzięcia w zakresie w jakim te oddziaływania mogą doprowadzić do ich 
skumulowania z istniejącymi przedsięwzięciami. 

 
 

6. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 
niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o 
środowisku oraz wiedzę naukową  

 
W przypadku wariantu “zerowego” polegającego na niepodejmowaniu Inwestycji 

funkcjonować będzie stan obecny – teren niezabudowany, stanowiący głównie grunty 
rolne oraz nieużytki.  

Teren przeznaczony pod inwestycję  w przypadku wariantu „0” użytkowany będzie 
w celach rolniczych lub ulegać będzie zaawansowanej antropofizacji, objawiającej się 
zwiększaniem udziału ilościowego i jakościowego pospolitych, synantropijnych gatunków 
roślin i zwierząt o kosmopolitycznym typie zasięgu. Jest to proces nieodwracalny związany 
z nieużytkowaniem gruntów porolnych. Trudno w tym przypadku mówić o korzyściach 
środowiskowych wynikających z niepodejmowania działań inwestycyjnych zważywszy na 
lokalizacje inwestycji w obszarze miejski, który intensywnie się rozbudowuje. 

Ważne jest również użytkowanie tego obszaru zgodnie z jego przeznaczeniem 
określonym w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.   

 
 

7. Opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub 
jego oddziaływania, w tym: 

 
7.1.  Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant 
alternatywny 

Wariant preferowany przez inwestora zakłada budowę nowej drogi  - ul. 
Zelwerowicza – na brakującym odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Sławinkowską, a 
ul. Bohaterów Września.  

Ze względu na rozwój i rozbudowę Lublina, konieczny jest rozwój i rozbudowa sieci 
komunikacyjnej. Przebieg planowanej do realizacji drogi jest ściśle określony w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i droga ta obsługiwać będzie 
tereny przeznaczone w miejscowym planie pod zabudowę mieszkaniowa i usługową. 
Realizacji drogi poprawi skomunikowanie w tej części miasta oraz pozwoli na odciążenie 
pobliskich ciągów komunikacyjnych.  

Projektowana droga przebiegać będzie na krótkim odcinku nad suchą doliną. W 
ramach wariantu preferowanego przez inwestora przewiduje się realizację przejścia pod 
jezdnią w miejscu przebiegu suchej doliny, które pełnić ma funkcję przejścia pieszo 
rowerowego. 

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje częściowe zasypanie suchej doliny, ale 
zachowane zostanie przejście zapewniające komunikacje pomiędzy terenami na północ i 
południe od przedsięwzięcia. Schemat preferowanego wariantu przedstawiono niżej: 
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Jako wariant alternatywny do rozpatrywanego, nie analizowano innego przebiegu 

drogi ze względu na jej określony przebieg w miejscowym planie. Wariant analizowany 
przez inwestora dotyczy przejścia projektowanej drogi przez suchą dolinę. Wariant ten 
zakłada realizację przejścia w formie 3 przepustów o sumarycznej szerokości ok 15 
metrów, co odpowiadało by aktualnej szerokości dna doliny. 
Wariant ten zakłada ponadto : 

 skrócenie długości przejścia z 44 do 38 m poprzez wyostrzenie skarp 
 skrócenie ścian czołowych (boki przepustów) z 6 do 5 m każda 
 rezygnacja z wybrukowania dna przepustu na rzecz nawierzchni z kruszywa 
 rezygnacja z utwardzeń przed "wejściami" - wszystko w kruszywie. 

Rzut przejścia od strony południowej w wersji alternatywnej przedstawiono na poniższym 
schemacie: 

 
Wariant ten jest z pewnością korzystniejszy dla zachowania większego światła w 

ciągu suchej doliny. Wariant ten jest jednocześnie trudniejszy do zrealizowania z 
technicznego punktu widzenia.  

 
7.2.  Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska powinien umożliwiać osiągnięcie 
zamierzonych celów gospodarczych przy równoczesnym braku, lub minimalizacji takich 
ingerencji w środowisko, które mogłyby spowodować pogorszenie jego stanu. Wariant 
preferowany przez Inwestora  jest prostszy, tańszy i zapewnia komunikację z terenami 
zlokalizowanymi na północ i południe od projektowanej drogi lecz wiąże się z zasypaniem 
większości suchej doliny. 

Wariant alternatywny z punktu widzenia środowiskowego jest korzystniejszy, gdyż 
pozwala na maksymalne zachowanie światła suchej doliny, oraz zakłada skrócenie, 
przejścia oraz zastosowanie kruszyw naturalnych jako podłoże. 

Po przeprowadzonej analizie można stwierdzić, że właściwym rozwiązaniem jest 
zastosowanie wariantu alternatywnego przez Inwestora, ponieważ przewiduje on mniejszą 
ingerencję w środowisko poprzez mniejsze zajecie powierzchni biologicznie czynnych a 
przede wszystkim zachowanie światła suchej doliny oraz jej ciągłości na północ i południe 
od drogi).  
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Realizacja inwestycji przewiduje zastosowanie wymaganych prawem wszelkich 
dostępnych i nowoczesnych technologii chroniących środowisko. Wybór wariantu 
alternatywnego charakteryzować się będzie mniejsza ingerencją w środowisko jednak, 
będzie bardziej skomplikowany do realizacji z technicznego i ekonomicznego punktu 
widzenia. 

 
 

8. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 
wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym 
emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia 
dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. 

 
W poniższych analizach uwzględniono wariant preferowany przez inwestor w 

postaci realizacji inwestycji i przejścia pod nim w ciągu suchej doliny realizowanego jako 
pojedynczy przepust pełniący funkcję przejścia pieszo rowerowego oraz wariant 
alternatywny z przejściem potrójnym o szerokości dna suchej doliny zapewniającym pełne 
światło dna doliny.  

Wariant alternatywny będzie trudniejszy do zrealizowania z technicznego i 
ekonomicznego punktu widzenia jednak zapewni ciągłość suchej doliny relacji północ-
południe od projektowanej drogi. Dodatkowe zastosowanie kruszyw naturalnych jako 
podłoże oraz maksymalne skrócenie przejścia  (z 44 do 38 m), pozwoli na możliwie 
maksymalne zachowanie suchej doliny w naturalnym kształcie. 

Wariant preferowany przez inwestora zachowuje ciągłość korytarza jednak światło 
suchej doliny zostanie w znaczonym stopniu ograniczone.  

Natomiast przedmiotowa Inwestycja w żadnym z analizowanych wariantów nie 
wymaga adaptacji do postępujących zmian klimatycznych. Zastosowane rozwiązania 
techniczne i technologiczne pozwalają na zminimalizowanie jej oddziaływań na lokalny 
klimat. Brak też jest potencjalnej możliwości aby zmiany klimatyczne obserwowane w 
ujęciu całego kraju oddziaływały w sposób negatywny na realizację i funkcjonowanie 
planowanej Inwestycji. Lokalizacja przedsięwzięcia została wytypowana tak aby 
ograniczyć jej narażenie na skutki klęsk żywiołowych (z daleka od terenów zalewowych 
czy osuwisk).  

Charakter planowanego przedsięwzięcia pozwala stwierdzić, że na etapie realizacji  
w żadnym z analizowanych wariantów nie wystąpią zagrożenia o charakterze 
nadzwyczajnym dla środowiska (katastrofa naturalna). Natomiast wystąpienie zagrożeń 
dla etapu eksploatacji należy minimalizować poprzez prawidłową eksploatacje i 
konserwację infrastruktury oraz przestrzeganie przepisów BHP.  

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w żadnym z analizowanych 
wariantów zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2021 , poz. 247 z późn. zm.) biorąc 
pod uwagę charakter inwestycji i jej odległość od granicy państwa nie zachodzi potrzeba 
przeprowadzania postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko.  

 
8.1.  Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na: 
8.1.1.  Ludzi 
Etap realizacji 

Etap budowy - niezależnie od wybranego wariantu Inwestycyjnego -  będzie 
odznaczał się podobnym oddziaływaniem na ludzi. W trakcie prowadzenia prac 
budowlanych wystąpią krótkotrwałe, pośrednie oddziaływania związane z emisją hałasu i 
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zanieczyszczeń powietrza oraz  zmianą krajobrazu, związaną z organizacją placu budowy. 
Oddziaływania te będą czasowe i związane z obecnością i pracą sprzętu budowlanego na 
parceli. W wyniku prowadzenia prac związanych z przygotowaniem terenu, a następnie 
budową obiektów wraz z infrastrukturą, może wystąpić chwilowe pogorszenie warunków 
akustycznych oraz emisja zanieczyszczeń powietrza związana z pracą sprzętu 
transportowego i budowlanego. Oddziaływania te zanikną po zakończeniu prac 
budowlanych.  

Na placu budowy będą udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
 udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje będą określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić 
pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.  

Celem zachowania bezpieczeństwa na terenie budowy a tym samym zdrowia ludzi, 
używany sprzęt musi być sprawny technicznie, stale prowadzony nadzór budowlany oraz 
bezwzględnie przestrzegane przepisy BHP. 

Uciążliwość powodowana pracami budowlanymi jest nieodłącznie związana z każdą 
inwestycją i niemożliwa do całkowitego wyeliminowania i pominięcia. W przypadku 
przedmiotowej Inwestycji mamy do czynienia z sytuacją, w której inwestycja realizowana 
jest w obszarze miasta, a tym samym na obszarze silnie zurbanizowanym z miedzy innymi 
zabudową mieszkaniową.   
W celu zwiększenia minimalizacji oddziaływania etapu realizacji na ludzi przewiduje się: 

 uciążliwe prace budowlane i transport materiałów prowadzony będzie wyłącznie w 
porze dnia, czyli w godz. 6.00–22.00, w porze nocy, tj. w godz. 22.00–6.00, 
prowadzone mogą być jedynie prace nieuciążliwe akustycznie,  

 używane będą pojazdy sprawne technicznie, ma to wpływ na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego oraz ograniczenie emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza 
atmosferycznego, 

 stosowane będą w miarę możliwości maszyny robocze wyposażone w silniki 
elektryczne, lub spalinowe wyposażone w katalizatory, 

 zraszanie terenu przejazdów samochodów podczas długotrwałej suszy, 
 planowanie dostaw surowców i materiałów na teren Inwestycji w celu uniknięcia ich 

kumulacji a tym samym zwiększonej emisji, 
 przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów transportujących 

materiały sypkie, 
 ograniczenie prędkości pojazdów na terenie budowy,  
 systematyczne porządkowanie placu budowy, 
 

W trakcie realizacji Inwestycji przewiduje się wykorzystanie następujących maszyn, 
urządzeń i narzędzi: koparko-spycharka, frezarka asfaltu, ubijak wibracyjny, samochody 
ciężarowe, rozściełacz asfaltu, równiarka uniwersalna, walec, narzędzia ręczne (nożyce, 
wiertarki, wkrętarki itp.). Średnie obciążenie maszyn na etapie budowy wynosi ok. 25%, 
jednocześnie na terenie budowy może pracować lub przejeżdżać kilka maszyn lub 
samochodów ciężarowych. Ruch samochodowy na etapie funkcjonowania inwestycji 
będzie jej nieodzownym elementem ze względu na charakter inwestycji. 
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Etap eksploatacji 
Niezależenie od wybranego wariantu oddziaływanie na ludzi na etapie eksploatacji 

inwestycji będzie identyczne. 
 
Etap likwidacji. 

Etap potencjalnej likwidacji Inwestycji zakresem prac i oddziaływań będzie zbliżony 
do etapu budowy. Oddziaływania wiązać się będą głównie z zanieczyszczeniem powietrza 
oraz hałasem. W tym czasie może wystąpić pogorszenie warunków akustycznych oraz 
emisja zanieczyszczeń do powietrza związana z pracą sprzętu ciężkiego.   
 
8.1.2.  Rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 
Etap realizacji 

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na elementy przyrody ożywionej miała na 
celu: 

 rozpoznanie występujących zespołów roślinnych na terenie przedsięwzięcia, 
 rozpoznanie występujących tu gatunków zwierząt, 
 rozpoznanie powiązań przyrodniczych w rejonie przedsięwzięcia, 
 rozpoznanie stanowisk gatunków objętych ochroną, 
 rozpoznanie obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie Ustawy o 

ochronie przyrody. 
Analizy zostały wykonane w oparciu o kilkukrotną wizję terenową, materiały 

literaturowe  i opracowania dotyczące zasobów przyrodniczych.  
Dla oceny oddziaływania przedsięwzięcia na zasoby przyrody ożywionej 

uwzględniono następujące kryteria: 
 usuwanie roślinności, 
 straty w roślinności w wyniku uszkodzeń w trakcie prac budowlanych, 
 rozcięcie i fragmentację ekosystemów, 
 zakłócenie cyklu życia roślin i zwierząt, 
 naruszenie warunków siedliskowych, 
 utrudnienie lub uniemożliwienie żerowania i migracji zwierząt 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że największe oddziaływania planowanej 
Inwestycji na elementy przyrody ożywionej wystąpią w wyniku realizacji wariantu 
preferowanego przez inwestora, który wiązał by się z większa ingerencją w suchą dolinę , 
a przede wszystkim w ograniczenie jej światła, a więc spowodować może ograniczenie 
możliwości migracji, zwierząt w relacji północ południe. W wariancie alternatywnym 
oddziaływanie to będzie znacznie mniejsze dzięki zachowanie dna suchej doliny w 
maksymalnym możliwym zakresie. Zajętość terenu, a tym samym ograniczenie 
powierzchni biologicznie czynnej w oby wariantach będzie zbliżone. Realizacja inwestycji 
nie spowoduje ograniczenia chronionych siedlisk przyrodniczych, w tym roślin, grzybów i 
zwierząt, co potwierdza przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza. 
 
Etap eksploatacji 

Po zakończonych pracach inwestycyjnych, na terenie nie kolidującym z 
zagospodarowaniem  i infrastrukturą techniczną zostaną urządzone nawierzchnie zielone.  

Niezależnie od wybranego wariantu oddziaływania na etapie funkcjonowania będą 
zbliżone i nie będą negatywnie oddziaływać na chronione siedliska przyrodnicze jak i 
chronione gatunki roślin, grzybów i zwierząt. 
 
Etap likwidacji. 

Potencjalny etap likwidacji nie będzie miał wpływu na istniejące w otoczeniu 
Inwestycji biocenozy. Teren po przeprowadzeniu fizycznej likwidacji Inwestycji powinien 
zastać uporządkowany i przywrócony do stanu zbliżonego do pierwotnego. 
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8.1.3.  Wodę  
Etap realizacji 

Niekorzystne oddziaływania jakie mogą wystąpić na etapie realizacji 
przedsięwzięcia związane są z możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych 
i powierzchniowych w wyniku uszkodzenia pracującego sprzętu i wycieku do gruntu 
substancji ropopochodnych.  

W celu ograniczenia możliwości wystąpienia takiej sytuacji należy przy 
zaplanowanych pracach używać sprzętu sprawnego technicznie i przestrzegać instrukcji 
obsługi poszczególnych urządzeń.  

Niezależnie od wybranego warianty oddziaływania na wody oraz jej zużycie będzie 
bardzo zbliżone. 

 
Etap eksploatacji 

Ze względu na charakter przedsięwzięcia i w związku z tym znaczne utwardzenie 
terenu (jezdnie) powstawać będą znaczne ilości wód opadowych narażonych na 
zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi. Wody te (z jedni) w całości będą 
zbierane w zbiorczy system kanalizacji deszczowej i kierowane będą kolektorami do 
odbiornika którym jest rzeka Czechówka. Realizacja sieci kanalizacji deszczowej jak i 
odprowadzanie wód odbywać się będzie zgodnie z posiadanymi przez inwestora 
warunkami uzyskanymi od gestora sieci MPWiK. 

Oddziaływanie na wody będzie identyczne niezależnie od wybranego wariantu 
przedsięwzięcia. 

Przyjęte rozwiązania dotyczące gospodarki wodno – ściekowej na etapie 
eksploatacji Inwestycji nie spowodują przekroczeń norm dla wód opadowych 
wprowadzanych do wód lub do ziemi jak również odprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 
ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 
urządzeń wodnych). 

Eksploatacja Inwestycji nie będzie powodować zanieczyszczenia ani zmiany 
sposobu zasilania najbliższych cieków powierzchniowych oraz warunków ich przepływu.   

Inwestycja została zaprojektowana w sposób, który nie będzie powodował 
podtopień na gruntach sąsiednich. W km ok. 0+918,2 zaprojektowano przepust techniczny 
o średnicy 120 cm oraz przejście suchej doliny, które pozwolą na naturalny spływ wód 
opadowych, w tym rejonie. 
 
Etap likwidacji. 

Przy prawidłowo prowadzonych pracach (demontaż urządzeń i wywóz 
zgromadzonych odpadów) nie przewiduje się wpływu na wody na etapie likwidacji 
Inwestycji w żadnym z analizowanych wariantów.  
 
8.1.4.  Powietrze 
Etap realizacji  
W celu ograniczenia występujących na tym etapie uciążliwości w zakresie emisji do 
powietrza należy: 

 Unikać rozsypywania się materiałów pylistych na terenie budowy i drogach 
wewnętrznych. 

 Osłaniać miejsca magazynowania surowców (głównie kruszyw) zawierającego 
drobne frakcje pyłowe.  

 W dni suche i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia.  
 Utrzymywać jak najwyższą sprawność używanego sprzętu i maszyn. 
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W przypadku obydwu wariantów oddziaływania na ten komponent środowiska będzie 
zbliżone. 

Etap eksploatacji  
W związku z eksploatacją inwestycji odbywać się będzie ruch pojazdów co będzie 

źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Niezależnie od wybranego wariantu 
oddziaływania będą identyczne.  

Wykonane na cele opracowania analizy wykazała brak ponadnormatywnego 
oddziaływania na ten komponent środowiska. 
 
Etap likwidacji 

W wyniku ewentualnej likwidacji Inwestycji wystąpi czasowe niekorzystne 
oddziaływanie na powietrze atmosferyczne (zwiększonej zapylenie) związane z 
prowadzeniem prac rozbiórkowych i demontażowych. Zakres i wielkość tego 
oddziaływania będzie zbliżona do oddziaływania jakie wystąpi na etapie budowy. 
Oddziaływanie to całkowicie zaniknie po zakończeniu prowadzonych prac. Oddziaływania 
w przypadku obydwu wariantów będzie bardzo zbliżone. 
   
8.1.5.  Powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz  
Etap realizacji  

Oddziaływanie na etapie realizacji Inwestycji na powierzchnię ziemi niezależnie od 
analizowanego jej wariantu polegało  będzie na:  
 czasowym zajęciu terenu pod zaplecze budowy, 
 czasowym przekształceniu terenu w miejscu posadowienia obiektów i infrastruktury 

technicznej.  
W obydwu wariantach dojdzie do znacznego przekształcenia powierzchni terenu i 

będą to oddziaływania w podobnym zakresie. Zajętość terenu w obydwu przypadkach 
ograniczona jest pasem drogowym, określonym w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego.  

Wpływ na krajobraz na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie związany z 
lokalizacją na terenie parceli placu budowy, miejsca magazynowania materiałów 
budowlanych, oraz pracą sprzętu ciężkiego. Oddziaływania te nie będą miały większego 
znaczenia i  zanikną tuż po zrealizowaniu Inwestycji. 

Niezależnie od wariantu zakres prac budowlanych oraz ilość i rodzaj 
wykorzystywanego sprzętu będzie podobny, a co za tym idzie oddziaływanie na krajobraz 
ora powierzchnie ziemi będzie bardzo zbliżone.  

 
Etap eksploatacji  
 Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia inwestycja będzie wpływać 
na lokalny krajobraz, jednak ze względu na fakt, że inwestycja powstawać będzie 
intensywnie się rozwijającym obszarze miejskim (zurbanizowanym) nie będą to 
oddziaływania ponadnormatywne. 

W miejscu przejścia drogi przez suchą dolinę projektuje się przejście pod drogą w 
postaci przepustów, które zapewnią komunikację terenów na północ i południe od drogi 
oraz nie spowodują widocznego wyniesienia korpusu drogi ponad istniejące 
ukształtowanie, co nie spowoduje powstania dodatkowej, niekorzystnej dominanty 
krajobrazowej.  

Sama droga w terenie dotychczas niezabudowanym stanowić będzie element 
zmieniający tutejszy krajobraz, jednak ze względu na typowo miejski charakter otoczenia i 
dynamicznie rozbudowujące się miasto nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie na ten 
obszar, który jest już zmieniany przez pojawiają się nowa zabudowa w tym rejonie. 
Zastosowane rozwiązania jak każda inwestycja ingerować będzie w krajobraz jednak w 
sposób zgodny z obowiązującymi zapisami miejscowego planu.  
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Niezależnie od wybranego wariantu oddziaływanie na krajobraz będzie zbliżone. 
Warianty nie różnią się rozwiązaniami wysokościowymi a jedynie rozejm przejścia suchą 
doliną. Różnice krajobrazowe mogą być zauważalne jedynie z dna doliny, która w 
przypadku wariantu alternatywnego zachowa swoją przepustowość. Wariant preferowany 
zakłada jej znaczne zbudowanie i pozostawienie niezbędnego skomunikowania części 
północnej z południową. 
 
Etap likwidacji. 

W wyniku ewentualnej likwidacji Inwestycji wystąpi czasowe niekorzystne 
oddziaływanie, głównie estetyczne, na walory krajobrazowe otaczającego terenu, 
związane z prowadzeniem prac rozbiórkowych i demontażowych. Oddziaływania te 
całkowicie zanikną po zakończeniu prowadzonych prac. 

 
8.1.6.  Dobra materialne 
Etap realizacji 

Prace budowlane w zakresie realizacji planowanych obiektów prowadzone będą w 
granicy terenu będącego we władaniu Inwestora.  

Prace budowlane prowadzone będą pod nadzorem, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Do transportu materiałów budowlanych i wywozu nadmiaru mas ziemnych 
wykorzystane zostaną ogólnodostępne drogi publiczne. W trakcie prac budowlanych 
wykonawca ma obowiązek, przed wyjazdem samochodów z terenu budowy, usuwania 
błota i ziemi z opon. Jezdnie dróg publicznych będą  na bieżąco czyszczone z błota i 
ziemi.  

Przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego nie prognozuje się powstawania 
oddziaływań na dobra materialne niezależnie od wybranego wariantu. 

 
Etap eksploatacji. 

Przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego nie prognozuje się powstawania 
oddziaływań na dobra materialne niezależnie od wybranego wariantu. 
 
Etap likwidacji. 

Prowadzenie prac demontażowych nie będzie miało znaczącego wpływu na tereny 
otaczające. Oddziaływania te będą związane z prowadzeniem prac demontażowych przy 
użyciu sprzętu budowlanego w wyniku czego może wystąpić chwilowe zwiększenie 
poziomu hałasu na tym terenie. 
 
8.1.7.  Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w 
szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 
Etap realizacji  

Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej. Na terenie objętym Inwestycją nie występują obiekty wpisane do rejestru 
i ewidencji zabytków, stanowiska archeologiczne oraz dobra kultury współczesnej. 

Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 710 z późn. zm.) odkryte w trakcie robót 
ziemnych przedmioty, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkiem podlegają 
ochronie prawnej. Inwestor zobowiązany jest do wstrzymania wszelkich robót mogących 
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, odpowiedniego zabezpieczenia miejsca i 
niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
 
Etap eksploatacji 

Zagrożeniem dla obiektów zabytkowych mogą być tzw. kwaśne deszcze 
powstające na skutek zanieczyszczenia atmosfery przez obiekty przemysłowe.  
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Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie ponadnormatywnym 
źródłem emisji tlenków azotu, siarki i tlenków węgla, które mogą przyczyniać się do 
powstawania kwaśnych deszczy.   

Inwestycja nie będzie źródłem oddziaływań mogących negatywnie wpływać na 
zabytki. 

 
Etap likwidacji. 

Prowadzenie ewentualnych prac demontażowych nie będzie miało znaczącego 
wpływu na najbliższe obiekty zabytkowe.  

 
8.1.8.  Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów 
Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych  

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary 
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1098).  

W bezpośrednim otoczeniu projektowanej Inwestycji brak jest obszarów parków 
narodowych, leśnych kompleksów promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej oraz obszarów, 
na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę dziedzictwa światowego”.  

Planowana Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami korytarzy ekologicznych.  
Główna rola, jaką przypisuje się korytarzom ekologicznym, to umożliwienie 

swobodnego przemieszczania się organizmów między płatami siedlisk. Funkcja ta jest 
szczególnie istotna ze względu na generowaną przez działalność człowieka fragmentację 
siedlisk i populacji. W przypadku przedmiotowej Inwestycji mamy do czynienia z sytuacja 
gdy inwestycja realizowana będzie w obrębie funkcjonującego już korytarza.  

W wyniku realizacji i eksploatacji planowanej Inwestycji nie dojdzie do przerwania i 
rozcięcia ciągłości korytarza ekologicznego będącej niezbędnym warunkiem do pełnienia 
jego podstawowej funkcji. 

Planowana Inwestycja realizowana będzie zgodnie z obowiązującym na tym terenie 
MPZP.  
 
Etap budowy 

W ramach zabezpieczenia terenu inwestycji na etapie prowadzonych prac  
przewiduje systematyczny monitoring wykopów. W razie potrzeby miejsca te zostaną 
ogrodzone siatką o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysoką, na co najmniej 50 cm, 
wkopaną w ziemię.  

W przypadku stwierdzenia w wykopie zwierząt zostaną one przeniesione w 
bezpieczne miejsce poza strefę prowadzonych prac.  

W celu ochrony i zminimalizowania ewentualnego oddziaływania na płazy w trakcie 
realizacji wykopów pod sieci techniczne zostaną podjęte działania: 

 prace będą prowadzone w sposób niepowodujący powstania zastoisk i zalewisk, 
które mogą być wykorzystywane przez płazy jako siedliska lęgowe,  

 w wykopach o wąskoprzestrzennych stosowane będą punktowe pochylnie 
umożliwiające opuszczenie wykopu przez zwierzęta, 

 
Etap eksploatacji  

W wyniku funkcjonowania drogi powstaną utrudnienia w swobodnym 
przemieszczaniu się dla niektórych grup zwierząt (głównie ssaków, a także płazów i 
gadów) pomiędzy terenami na północ i południe od projektowanej drogi.  Proponowany 
rodzaj przedsięwzięcia pozostanie bez wpływu na migrację ptaków.  

Planowana inwestycja ze względu na swoje usytuowanie w obszarze miejskim nie 
wpłynie negatywnie na walory przyrodnicze najbliższych obszarów chronionych. 
Przewiduje się, że planowane przedsięwzięcie nie zredukuje powierzchni tych obszarów, 
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nie naruszy ich integralności oraz nie wpłynie negatywnie na ich florę i faunę.  
Projektowane przedsięwzięcie nie zmniejszy różnorodności biologicznej najbliższych 
obszarów chronionych. Nie spowoduje zaburzeń, które wpłyną na wielkość populacji, 
zagęszczenie lub równowagę pomiędzy gatunkami zasiedlającymi te obszary.  
Zaplanowane przedsięwzięcie nie spowoduje żadnych chwilowych lub trwałych zmian w 
funkcjonowaniu czynników ekologicznych warunkujących równowagę przyrodniczą w 
ekosystemach występujących w sąsiedztwie terenu Inwestycji. 

Przewiduje się, że planowana Inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk, a także nie 
wpłynie negatywnie na gatunki, dla których zostały wyznaczone najbliższe obszary 
chronione. Planowana inwestycja nie zredukuje obszaru występowania kluczowych 
siedlisk przyrodniczych, nie zredukuje liczebności kluczowych gatunków i nie naruszy 
równowagi pomiędzy kluczowymi gatunkami dla których wyznaczono te obszary. 
Projektowane przedsięwzięcie nie zmniejszy różnorodności obszarów Natura 2000. Nie 
spowoduje zaburzeń, które wpłyną na wielkość populacji, zagęszczenie lub równowagę 
pomiędzy kluczowymi gatunkami, dla których powołano obszary Natura 2000. 
Zaplanowane przedsięwzięcie nie spowoduje żadnych chwilowych lub trwałych zmian w 
funkcjonowaniu kluczowych czynników ekologicznych warunkujących trwałość siedlisk 
przyrodniczych. Inwestycja nie będzie wywoływała oddziaływań, które mogłyby w sposób 
skumulowany wpływać na sieć obszarów Natura 2000. Ze względu na lokalizację 
planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na zachowanie spójności i 
integralności sieci ekologicznej Natura 2000. 

 
8.1.9.   Wzajemne oddziaływanie między powyższymi elementami 

Poszczególne elementy środowiska przyrodniczego są ze sobą powiązane i tworzą 
integralną całość. Dlatego też negatywny wpływ na jeden z czynników może przejawiać 
się pogorszeniem stanu całego ekosystemu. Ponadto wzajemne wzmacnianie 
występujących oddziaływań w danym środowisku powoduje, że łączny efekt jest większy 
od sumy efektów ich działania oddzielnego (tzw. działanie synergiczne). Z punktu widzenia 
zdrowia ludzi najważniejsze są oddziaływania na powietrze atmosferyczne i klimat 
akustyczny. Stan zachowania naturalnych biocenoz ma w tym aspekcie charakter 
pośredni, związany z walorami estetycznymi otaczającego terenu. W oparciu o wyżej 
przedstawiony opis środowiska i analizę oddziaływań oraz ewentualnych zmian można 
stwierdzić, że przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących niekorzystne oddziaływanie 
inwestycji na środowisko, przedstawionych w projekcie, nie wystąpią wzajemne 
negatywne oddziaływania pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska. 

 
 

9. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu 
 
Analiza poprzedniego rozdziału opisującego planowaną Inwestycję w wariancie 

preferowanym przez Inwestora pozwala stwierdzić, że nie będzie ona stanowić źródła 
ponadnormatywnych oddziaływań na poszczególne elementy środowiska, a w 
szczególności na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby, siedliska przyrodnicze, wodę, powietrze, 
powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych, klimat i krajobraz, dobra 
materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęty istniejącą dokumentacją oraz wzajemne 
oddziaływanie z  wymienionymi elementami. 

Jednak wskazany przez inwestora wariant alternatywny pod względami ochrony 
dna suchej doliny, którą przekracza przedmiotowe przedsięwzięcia, jest bez wątpienia 
korzystniejszy. Wariant ten umożliwia zachowanie dna oraz światła doliny w 
maksymalnym stopniu, co jest istotne z punktu widzenia jej ochrony. Wariant alternatywny 
jest z pewnością wariantem trudniejszym w realizacji w aspekcie technicznym.  

Przeprowadzona analiza oddziaływania instalacji na środowisko jako całości  
składała się z następujących etapów: 
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 wstępnej identyfikacji i oceny wszystkich rzeczywistych i potencjalnych 
oddziaływań, łącznie z ustaleniem na które komponenty środowiska oraz elementy 
przyrody ożywionej mają one wpływ i w jakiej skali, 

 wyboru znaczących oddziaływań, w celu zawężenia pola do przeprowadzenia 
analiz i wyliczeń matematycznych,  

 pogłębienia oceny skutków poszczególnych oddziaływań, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych, które wywierają bezpośredni lub pośredni wpływ na więcej 
niż jeden komponent środowiska, 

 ustalenie, czy oddziaływania nieobojętne i nieakceptowalne można w drodze zmian 
organizacyjnych, technologicznych, czy materiałowosurowcowych wyeliminować 
lub istotnie ograniczyć 

 ustalenie, czy działania zapobiegawcze lub ograniczające w odniesieniu do danego 
oddziaływania nie powodują wzrostu lub pojawienia się innych 
oddziaływań/uciążliwości, a jeżeli tak to jaka jest ich skala i zasięg skutków 
środowiskowych,  

 ustalenie optymalnego zestawienia listy i parametrów dopuszczanych oddziaływań 
w taki sposób, aby suma ich skutków środowiskowych była jak najniższa. 
Przedstawione warianty różnić się będą jedynie w kwestii przejścia przez suchą 

dolinę denudacyjną w kilometrażu ok. 1+100.  
Emisja gazów i pyłów występować będzie na etapie realizacji i funkcjonowania  

przedsięwzięcia ale nie spowodują one przekroczeń standardów jakości powietrza, czyli 
poziomów odniesienia substancji, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 
2021 poz. 845) oraz wartości odniesienia dla substancji w powietrzu, określonych w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.  Nr 16, poz. 87). 

Z przeprowadzonej analizy akustycznej i wykonanych obliczeń wynika, że budowa 
inwestycji oraz jej funkcjonowanie w proponowanym wariancie jak i wariancie 
alternatywnym nie będzie stanowiło źródła ponadnormatywnych oddziaływań 
akustycznych dla terenów podlegających ochronie akustycznej.  
 Inwestycja nie będzie również wiązała się z powstawaniem ścieków. Powstające na 
terenie inwestycji wody deszczowe odprowadzane będą do miejskiego kolektora wód 
deszczowych. Niezależnie od wariantu oddziaływania te będą zbliżone. 

 
 

10. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz 
opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia 
na środowisko, obejmujący bezpośredni, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na 
środowisko, wynikające z: 

 
10.1.  Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę 

Przy opracowaniu „Raportu...” wykorzystane zostały: 
- metoda inwentaryzacji sozologicznej w rozpoznaniu i określeniu komponentów 

środowiska naturalnego, 
- analiza dostępnych materiałów i publikacji opisujących elementy przyrodnicze obszaru 

planowanej inwestycji, 
- Instrukcja ITB 338/2003 Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Metoda określania emisji 

imisji hałasu przemysłowego w środowisku”. Warszawa 2003 r.  
- Wytyczne dla służb ochrony środowiska w zakresie ochrony środowiska przed 

hałasem, MOSZNiL, Warszawa 1988 r. 
- analiza dostępnych materiałów i publikacji opisujących obszar planowanej inwestycji. 
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W opracowaniu przyjęto metodę prostego prognozowania wynikowego, polegającą 
na ocenie planowanego rozwiązania i analizie możliwego wpływu Inwestycji na 
poszczególne elementy  środowiska. Podstawę oceny oparto na porównaniu wartości 
otrzymanych z wartościami normowymi. W przyjętych metodach zastosowano 
wielostopniową ocenę postępowania poprzez: 

 analizę istniejących parametrów i czynników środowiska według dostępnych 
danych, 

 analizę działań i elementów Inwestycji, które mogą zmieniać stan istniejący 
środowiska, 

 analizę ilościową i ocenę ewentualnych przekroczeń z wykorzystaniem obliczeń 
symulacyjnych określających stopień zagrożenia środowiska za pomocą 
dostępnych programów komputerowych, 

 porównania wyników uzyskanych z obliczeń i analiz z obowiązującymi  wartościami 
normatywnymi i dopuszczalnymi, 

 określenie wniosków końcowych wynikających z przeprowadzonych analiz.  
W celu obliczenia imisji hałasu przeprowadzono symulacje komputerowe w oparciu 

o program „LEQ Professional wersja 6” – Prognozowane hałasu przemysłowego. Biuro 
Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych, 97-300 Piotrków Tryb., 
ul. Promienna 26. Program „LEQ Professional wersja 6” służy do prognozowania poziomu 
dźwięku wokół zakładów przemysłowych na podstawie danych teoretycznych lub 
empirycznych Został on oparty o model obliczeniowy zawarty w normie PN-ISO 9613-2 
oraz Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej Nr 308 i 338. Prognozowanie imisji hałasu w 
sieci punktów recepcyjnych odbywa się na podstawie znajomości parametrów 
geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej określonej w sposób teoretyczny lub 
empiryczny jest zgodne z cytowaną normą. Pozwala to określić równoważny poziom 
dźwięku w wybranym punkcie na podstawie znajomości położeń źródeł, parametrów 
akustycznych tych źródeł, charakterystyki podłoża terenu, przy uwzględnieniu zjawisk 
ekranowania przez ekrany naturalne i urbanistyczne. Wyniki odniesiono do wymogów 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 112.). 

Analiza oddziaływania planowanej inwestycji na stan powietrza atmosferycznego 
wykonano przy wykorzystaniu programu EK100W. Podczas prowadzenia obliczeń 
wykorzystano dane uzyskane z biura projektowego. Wyniki obliczeń odniesiono do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), gdzie 
podane są wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, 
oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednione są wartości 
odniesienia. 

 
10.2.  Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia 

na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na 
środowisko, wynikające z: istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów 
środowiska, emisji.  
Wszystkie prognozowane oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko opierały się na podobieństwie oddziaływania już istniejących przedsięwzięć o 
podobnym profilu działalności oraz obliczeniach matematycznych, uwzględniając przy tym 
lokalne uwarunkowania terenowe. 

W niniejszym opracowaniu zastosowano poniższe metody prognozowania:  
 analogii i ekstrapolacji – opartą się na określeniu podobieństw do zrealizowanych 

już przedsięwzięć oraz powstałych z ich realizacją skutków środowiskowych;   
 matematyczno-statystyczną – opartą na obliczeniach matematycznych oraz 

wykorzystującą istniejące dane statystyczne;   
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 indukcyjną - której celem było logiczne ustalenie skutków planowanych do 
zrealizowania działań na środowisko. Elementem wszystkich wyżej wymienionych 
metod prognozowania była analiza danych kartograficznych oraz terenowych 
Realizacja przedsięwzięcia powoduje szereg oddziaływań na środowisko, które 

można określić jako bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia 
przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska i emisji. 

Zakwalifikowanie oddziaływania jako krótko-, średnio- i długoterminowego oraz 
stałego i chwilowego zależy od czasu jego trwania i częstotliwości. 

Należy zaznaczyć, że kwalifikowanie oddziaływania jako krótko-, średnio- lub 
długoterminowego, czy też stałego lub chwilowego w praktyce ma charakter uznaniowy i 
nieobiektywny. Ze względu na brak jednoznacznych kryteriów podziały takie nie mają 
realnego znaczenia. Opracowanie obejmuje zatem wszystkie znaczące rodzaje 
oddziaływań, przy czym dla wszystkich oddziaływań podano konkretny czas oddziaływania 
(czas emisji w godzinach rocznie) 

W opracowaniu przyjęto metodę prostego prognozowania wynikowego, polegającą 
na ocenie planowanego rozwiązania i analizie możliwego wpływu obiektu na otaczające 
środowisko.  

 Analiza poniższej tabeli pozwala na stwierdzenie, że realizacja i funkcjonowanie  
planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje znaczących oddziaływań na poszczególne 
elementy środowiska. 

oddziaływanie Istnienie 
przedsięwzięcia 

Wykorzystanie 
zasobów 

środowiska  

Emisje 
ścieki powietrze hałas odpady 

Bezpośrednie + - - - - - 
Pośrednie  + - - - - + 
Wtórne  - - - - - - 
Skumulowane - - - - - - 
Krótkoterminowe - - - - - - 
Średnioterminowe - - - - - - 
Długoterminowe - - - - - + 
Stałe  + - + - + - 
Chwilowe - - + + + + 
-       brak oddziaływania na środowisko poza granicami Inwestycji  
+   oddziaływanie poza granicami Inwestycji  wystąpi w zakresie nie przekraczającym obowiązujących      

przepisów i norm 
++   oddziaływania ponadnormatywne 

 
 

11. Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na 
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je 
korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na 
etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia 

 
Zagadnienia ochrony środowiska, oraz zmniejszenie uciążliwości dla ludzi ma 

szczególne znaczenie w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych, a także eksploatacji 
Inwestycji jako procesu długotrwałego.  

Oddziaływanie planowanej Inwestycji na środowisko dla fazy realizacji należy 
minimalizować poprzez prawidłowe zlokalizowanie zaplecza wykonawstwa i właściwą 
organizację robót. Przy wykonaniu obiektów należy zwrócić szczególną uwagę na 
przestrzeganie wytycznych BHP. 
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Działania minimalizujące na etapie realizacji: 
 jeżeli prace prowadzone będą w okresie od 1 marca do 31 sierpnia, przed 

rozpoczęciem potwierdzenie przez ornitologa braku lęgów , 
 ochrona płazów i innych drobnych zwierząt podczas układania podziemnych sieci 

technicznych poprzez codzienne kontrole wykopów przed podjęciem prac oraz 
dodatkowo bezpośrednio przed ich zasypaniem, 

 wyposażenie przedsięwzięcia na etapie realizacji w przenośne węzły sanitarne typu 
TOITOI, 

 wykorzystanie sprzętu technicznego posiadającego dopuszczenie do ruchu i 
stosowne atesty, 

 stosowanie maszyn i urządzeń wyposażonych w silniki spalinowe charakteryzujących 
się dobrym stanem technicznym i spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla 
silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i 
cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. 2014 r., poz. 588), 

 prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami BHP i p.poż., 
 zaplanowanie wszelkich operacji z użyciem ciężkiego sprzętu, 
 wszystkie prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, 
 stan techniczny pojazdów i urządzeń, stanowiących potencjalne źródło 

zanieczyszczenia gruntu i wód substancjami ropopochodnymi należy systematycznie 
kontrolować, w przypadku zaistnienia awarii, gdy wystąpi zanieczyszczenie gruntu 
substancjami ropopochodnymi, należy niezwłocznie usunąć skażoną warstwę ziemi 
a teren przywrócić do stanu pierwotnego, 

 stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami 
 określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w 

sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń 
w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202), 

 przestrzegane zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy, 
 maksymalnie ograniczenie czasu budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie 

procesu budowlanego. 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia dojdzie do konieczności wycinki ok. 100 drzew 

oraz 10705 m2 krzewów znajdujących się w kolizji z planowanym zagospodarowaniem 
terenu. Drzewa przeznaczone do wycinki to w większości młode samosiewy na gruntach 
rolnych i nieużytkach. 

Drzewa rosnące w najbliższym sąsiedztwie planowanej Inwestycji (nie 
przeznaczone do wycinki) należy zabezpieczyć na czas realizacji inwestycji. Nie można 
dopuścić do odkrycia, przesuszenia i uszkodzenia ich systemu korzeniowego. W bliskim 
sąsiedztwie drzew należy prace ziemne wykonywać ręcznie. W przypadku prowadzenia 
prac koparką lub innym sprzętem w rejonie drzew, należy zabezpieczyć również pnie 
przed uszkodzeniem mechanicznym. W tym celu należy owinąć pień matą słomianą czy 
włókniną lub zabezpieczyć pień drzewa przez jego odeskowanie. 
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Rys. 1. Przykładowy sposób zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami 

 (Fotografia własna z rejonu budowy obwodnicy Kocka). 
 
Nie można dopuścić do odkrycia, przesuszenia i uszkodzenia ich systemu 

korzeniowego. W przypadku odsłonięcia korzeni zostaną one przykryte matą lub włóknina 
w celu zabezpieczenia przed przesuszeniem. W bliskim sąsiedztwie drzew  prace ziemne 
wykonywane będą ręcznie. W otoczeniu drzew nie będą  magazynowane  materiały 
budowlane. Pod koronami drzew nie będzie poruszać się sprzęt mechaniczny. 

Po zakończonych pracach budowlanych w miejscach nie kolidujących z 
planowanym zagospodarowaniem terenu zostaną zaprojektowane nawierzchnie zielone.  

W ramach inwentaryzacji przyrodniczej wykonano badania terenowe, obejmujące 
identyfikację chronionych siedlisk przyrodniczych (Dyrektywa Siedliskowa), chronionych 
gatunków roślin naczyniowych, mchów, grzybów, porostów oraz fauny: bezkręgowców (w 
tym mięczaków), płazów, gadów, ptaków i ssaków (w tym badania chiropterologiczne). 
Podczas badań terenowych starano się stosować metody jak najmniej inwazyjne, 
dostosowane równocześnie do identyfikacji najszerszego spektrum gatunków i siedlisk, 
których występowanie oceniono na potencjalne (na etapie prac kameralnych) w rejonie 
objętym badaniami. 
 
 



 

123 
Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia  

ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września  do ul. Sławinkowskiej w Lublinie” 

12. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą 
wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska 

 
Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 11 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 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 , 
poz. 247 z póź. zm.) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, 
w Raporcie porównuje się proponowaną technologię z technologią spełniającą 
wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska. 
Ustawa Prawo ochrony środowiska definiuje instalację jako: 
 stacjonarne urządzenie techniczne, 
 zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których 

tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, 
 budowle nie będące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których 

eksploatacja może spowodować emisję; 
Planowana Inwestycja nie będzie związana z użyciem instalacji (zespół stacjonarnych 
urządzeń technicznych powiązanych technologicznie), nie porównywano więc planowanej 
inwestycji z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

 
 

13. Odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów 
strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia 

 
Podstawowym dokumentem strategicznym z punktu widzenia realizacji 

przedsięwzięcia na którym opierają się  działania projektowe jest obowiązujący Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z którym realizacja przedmiotowej 
Inwestycji jest możliwa.   

 
 

14. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne 
ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie 
z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska, oraz określenia granic 
takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań 
technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z 
nich 

 
Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

obszar ograniczonego użytkowania tworzy się w sytuacji, gdy mimo zastosowania 
dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być 
dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem inwestycji.  

Po dokonanej w niniejszym raporcie analizie oddziaływań przedsięwzięcia na 
wszystkie komponenty środowiska, stwierdza się, że nie spowodują one przekroczenia 
standardów środowiska poza terenem Inwestycji do którego Inwestor posiada tytuł 
prawny, dlatego nie ma konieczności tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania ani 
określenia ograniczeń dotyczących obiektów budowlanych i przeznaczenia terenu. 
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15. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 
przedsięwzięciem 

 
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 

przewiduje udział społeczeństwa. W trakcie przeprowadzania postępowania raport o 
oddziaływaniu na środowisko jest wykładany do wglądu. Zgodnie z art. 34 ww. 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, każdy obywatel ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu 
prowadzonym z udziałem społeczeństwa.  

Informowanie społeczności lokalnej na każdym etapie realizowania inwestycji jest 
bardzo istotne i stanowi obowiązek organu prowadzącego postępowanie. Okoliczni 
mieszkańcy są powiadamiani o  zakresie, sposobie, planowanej technologii 
wykorzystywanej podczas funkcjonowania zakładu, jego skali oddziaływania. 
Współdziałanie na tym etapie trzech grup: władz samorządowych, lokalnej społeczności i 
inwestora może zapewnić pełną akceptację społeczną dla planowanego przedsięwzięcia. 

Najczęstszymi przyczynami powstawania konfliktów społecznych przy tego rodzaju 
przedsięwzięciach są:  

 przekonanie lub poczucie ewentualnego zagrożenia,  
 niechęć do podejmowania jakichkolwiek zmian w sąsiedztwie terenów 

mieszkaniowych – nieufność do inwestorów,  
 ewentualne negatywne doświadczenia z przedsięwzięciami już funkcjonującymi,  
 brak informowania lokalnej społeczności ze strony inwestora lub niewiedza 

dotycząca rodzaju planowanej inwestycji,  
 intencja uzyskania korzyści od potencjalnego inwestora,  
 próby wykorzystania sytuacji do celów personalnych lub politycznych,  
 obawy przed nasileniem się hałasu, emisji substancji, pyłów z obszaru 

przedsięwzięcia, degradacją środowiska,  
 obawa przed pogorszenia walorów krajobrazowych czy jakości wód,  
 rozprzestrzeniania się przykrych zapachów, mikroorganizmów chorobotwórczych, 

pasożytniczych, gryzoni, owadów oraz związków toksycznych na obszarze 
przyległym do przedsięwzięcia.  

W niniejszym opracowaniu dokonano oceny planowanych do zastosowania 
rozwiązań projektowych związanych z realizacją ww. Inwestycji w aspekcie oddziaływania 
Inwestycji na środowisko, a w szczególności na: ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, 
powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, dobra 
materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 
rejestrem lub ewidencją zabytków. 

Realizacja przedmiotowego  przedsięwzięcia jest zgodna z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lublin. Zaproponowane w projekcie 
rozwiązania techniczno-technologiczne minimalizują możliwość zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego, a projektowane przedsięwzięcie nie ograniczy funkcji terenów 
przyległych.  Realizacja i funkcjonowanie Inwestycji nie naruszy interesów osób trzecich 
tak pod względem formalno-prawnym, jak również pod względem wpływu na środowisko. 
Projektowana inwestycja nie będzie ingerować w sposób zagospodarowania terenów 
sąsiednich oraz nie spowoduje uciążliwości w korzystaniu z infrastruktury w rejonie 
inwestycji. 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w sąsiedztwie pasa drogowego 
planowanej inwestycji. Z przeprowadzonych analiz poszczególnych komponentów 
środowiska wynika, że nie będzie ona w sposób ponadnormatywny niekorzystnie 
oddziaływać na środowisko, a tym samym na tereny poza granicami parceli, a w 
szczególności tereny zabudowy mieszkaniowej.  
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Ponadto przeprowadzone badania i analiza budowy geologicznej i warunków 
hydrogeologicznych w rejonie parceli potwierdza możliwość realizacji przedsięwzięcia w 
sposób bezpieczny dla środowiska, w szczególności środowiska gruntowo-wodnego.  

W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych 
związanych z realizacją i eksploatacją przedmiotowej Inwestycji. Aby zapobiec 
ewentualnym konfliktom, należy wykonywać wszelkie czynności uciążliwe związane z 
pracami budowlanymi w porze dziennej oraz prowadzić budowę i eksploatację zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją oraz instrukcjami pracy poszczególnych maszyn i urządzeń.  

 
 

16. Propozycja monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i 
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 

 
Najbliższy obszar objęty siecią Natura 2000 - (OZW) Bystrzyca Jakubowicka 

PLH060096-  zlokalizowany jest w  odległości ok. 8,1 km od granicy terenu Inwestycji. 
Biorąc pod uwagę skalę planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wpływu na 
przedmiot ochrony oraz integralność  tego obszaru Natura 2000. 

 
Etap realizacji 

Na etapie prowadzenia prac inwestycyjnych wymagany jest stały nadzór budowlany 
według obowiązujących przepisów branżowych.  

Ponadto w odniesieniu do oddziaływania na środowisko ważna jest systematyczna 
kontrola: 

 stanu technicznego urządzeń i maszyn roboczych, a w szczególności ich silników. 
Stan techniczny silników ma wpływ na wielkość emisji zanieczyszczeń ze spalania 
paliw w silnikach oraz na wielkość emisji hałasu do środowiska podczas ich pracy, 

 stanu dróg dojazdowych i placów manewrowych na miejscu budowy, szczególnie w 
okresach suchych. Utrzymywanie dróg i placów w należytym stanie zapobiega 
wtórnej emisji pyłu podczas przejazdów pojazdów, bądź w dużym stopniu ją 
eliminuje,  

 odpadów powstałych w wyniku prac budowlanych.  Ewidencjonowanie w oparciu o 
karty ewidencji odpadów (dla każdego odpadu oddzielnie) i karty przekazania 
odpadów sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
Etap eksploatacji  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w 
sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody (Tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 2286 z późn. zm.) dla planowanego 
przedsięwzięcia nie ma konieczności  prowadzenia ciągłych lub okresowych pomiarów 
emisji.  
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17. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 
współczesnej wiedzy jakie napotkano opracowując raport 

 
W trakcie prac nad Raportem nie stwierdzono zasadniczych trudności wynikających 

z braków informacji, niedostatków techniki lub braków w ogólnie dostępnej wiedzy.  
Zastosowana technologia nie jest związana z użyciem szczególnych i 

niespotykanych rozwiązań. Drogi, technologia ich wykonania procesu zastosowane 
maszyny i urządzenia są znane i stosowane od wielu lat nie tylko w Polsce ale również  na 
świecie. Przy opracowywaniu „Raportu..” nie napotkano na trudności wynikające z 
zastosowania na terenie inwestycji maszyn czy też rozwiązań technologicznych, które 
mogłyby stwarzać zagrożenie dla środowiska. 

Analizując przedmiotową Inwestycję, można stwierdzić, że zarówno przebieg prac 
przygotowawczych jak i późniejsza eksploatacja nie spowodują ponadnormatywnego 
wzrostu wpływu emisji zanieczyszczeń i hałasu na otaczające środowisko. Z tego też 
powodu pewne niedostatki wynikające z niedoskonałości modeli matematycznych 
zastosowanych do obliczeń emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu nie są 
istotne dla całego obszaru oddziaływania omawianych źródeł na otoczenie. Należy także 
pamiętać, że w publikacjach krajowych i zagranicznych spotykane są różne wskaźniki 
emisji jednostkowej, a także różne metodyki obliczeniowe. Przy przyjęciu innych 
wskaźników emisji jednostkowej  wyniki mogą się nieznacznie różnić.  

Jednakże nie jest możliwe całkowite uniknięcie pewnego marginesu błędu w 
analizach lub pominięcie w diagnozach niektórych czynników i zmiennych. O ile informacje 
o obecnym stanie środowiska były weryfikowane podczas inwentaryzacji terenowych i w 
ramach prowadzenia analiz modelowych, o tyle percepcja natężenia poszczególnych 
oddziaływań przez okolicznych mieszkańców, szczególnie w zakresie emisji do powietrza i 
hałasu jest sprawą bardzo subiektywną i indywidualną. 

 
 

18. Przedstawienie omówionych zagadnień w formie graficznej 
 
Opisane w niniejszym raporcie zagadnienia zostały przedstawione w formie 

graficznej w formie załączników do opracowania. Zamieszczono między innymi:  
 mapy zagospodarowania terenu inwestycji, w tym warianty przejścia przez suchą 

dolinę.  
 mapy przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej.  

 



 

127 
Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia  

ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września  do ul. Sławinkowskiej w Lublinie” 

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w 
raporcie w odniesieniu do każdego elementu raportu 

 
Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia  pod nazwą 

„Budowa przedłużenia ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września  do ul. 
Sławinkowskiej w Lublinie” opracowano na zlecenie Inwestora: Gminy Lublin, 
reprezentowanej przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13 J, 20-401 
Lublin. 

W niniejszym opracowaniu dokonano oceny oddziaływania na środowisko 
planowanej inwestycji w szczególności na: ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, 
powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat, w tym zmiany 
klimatu, krajobraz, dobra materialne oraz zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 
dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków.  
Podstawę opracowania „Raportu…” stanowiły: 

- Zlecenie i informacje otrzymane od Inwestora, 
- Postanowienie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15.07.2021 r., znak OŚ-OD-

I.6220.9.2021 sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko (zał. nr 8), 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 247 z późn.), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz.U. 
2021 poz. 1973). 

Przedmiotem inwestycji jest budowę nowej drogi – ul. Zelwerowicza na brakującym 
odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Sławinkowską, a ul. Bohaterów Września. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 1839) do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie w/w 
rozporządzenia z:   
 §3 ust. 1 pkt 62 („drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia 

powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w 
ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub 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;) 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 
1839) przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 §3 ust. 1 pkt 71 („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;”) 

 §3 ust. 1 pkt 81 („sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie 
mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, 
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze 
kolejowym, c) przyłączy do budynków;”) 
Dla przedmiotowej Inwestycji wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 
wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363), o 
której mowa jest w art. 72 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu 
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informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2020 , poz. 283 z późn. 
zm.). 

W związku z powyższym dla przedmiotowej Inwestycji został zapoczątkowany 
przez organ administracji publicznej proces tzw. screeningu, w wyniku, którego 
stwierdzono (po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie, Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Zamościu) obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia – postanowienie Prezydenta 
Miasta Lublin. 

„Raport oddziaływania na środowisko dla…” opracowano 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 ocenach oddziaływania na 
środowisko” (Tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.) 

 Inwestycja położona jest w Lublinie, w obszarze dzielnicy Sławin. Projektowana ul. 
Zelwerowicza przebiega w trasie przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowanie 
przestrzennego – wypełnia brakujący odcinek ciągu ulic Zelwerowicza – Zbożowa. 

Inwestycja zlokalizowana jest w północnej części dzielnicy Sławin. W trasie 
przebiegającej wzdłuż osi o kierunku wschód – zachód łączącej osiedla Woli Sławińskiej i 
Czechowa Północnego. 

W projekcie założono pikietaż trasy ulicy mający swój początek na przecięciu osi ul. 
Zelwerowicza i ul. Sławinkowskiej i biegnący w kierunku wschodnim – w stronę 
skrzyżowania z ul. Bohaterów Września. 

Długość odcinka ul. Zelwerowicza objętego inwestycją – pomiędzy skrzyżowaniem 
z ul. Sławinkowską, a krańcem robót na wlocie przed skrzyżowaniem z ul. Bohaterów 
Września wynosi 1341.3 m. 

Zakresem inwestycji objęto również odcinek ul. Sławinkowskiej na długości ok. 290 
m w rejonie skrzyżowania z ul. Zelwerowicza oraz wlot ul. Zbożowej na długości ok. 85 m. 

Roboty budowlane realizowane będą w ramach budowy nowego pasa drogowego 
ul. Zelwerowicza, rozbudowy ul. Sławinkowskiej oraz przebudowy ul. Zbożowej w 
granicach jej pasa drogowego. 
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej Inwestycji brak jest obszarów wodno – błotnych 
w tym siedlisk łęgowych i ujść rzek, obszarów górskich ani leśnych, obszarów wybrzeży 
oni środowisk morskich, obszarów przylegających do jezior, uzdrowisk i obszarów ochrony 
uzdrowiskowej czy obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały 
przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia. 
 Teren inwestycji znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
(GZWP) nr 406 – Niecka Lubelska (Lublin) i zlokalizowany jest w obszarze jego 
najwyższej ochrony (OWO).  

Najbliższym ujęciem wód zaopatrzenia zbiorowego jest ujęcie wód komunalnych 
Sławinek. Najbliższa studnia tego ujęcia znajduje się w odległości ok. 2 km w kierunku 
południowo-zachodnim od terenu planowanej inwestycji. 

Teren Inwestycji znajduje się poza obszarami zagrożenia powodziowego. 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowę nowej drogi – ul. Zelwerowicza na brakującym 
odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Sławinkowską, a ul. Bohaterów Września. 

Projekt zakłada dodatkowo realizację czterech pośrednich skrzyżowań na trasie ul. 
Zelwerowicza pomiędzy ul. Sławinkowską, a ul. Bohaterów Września. 

Projekt zakłada powstanie następujących drogowych elementów zagospodarowania 
terenu: 

 dwie bitumiczne jezdnie ul. Zelwerowicza o szerokości od 7 do 10.5 i długości 
ok. 1320 m, 

 rondo o średnicy zewnętrznej 40 m i jezdni bitumicznej o szerokości 10 m, 
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 jezdnie wlotów ul. Sławinkowskiej i Zbożowej o szerokości od 6 do 11.5 m i 
łącznej długości ok. 315 m, 

 obustronne chodniki z kostki betonowej o szerokości 2 m i obustronne ścieżki 
rowerowe o szerokości 2.5 m na całej długości inwestycji, 

 6 zatok autobusowych o nawierzchni betonowej o szerokości 3 m i długości 
peronu 20 m, 

 zjazdy z kostki betonowej i bitumiczne wloty dróg bocznych, 
 dwie równoległe jezdnie dojazdowe o nawierzchni tłuczniowej o szerokości od 

3.5 do 5 m i długości 500 m (jezdnia północna) i 825 m (jezdnia południowa), 
 przejście techniczne w formie przepustu kołowego o średnicy 120 cm i długości 

63.5 m, 
 przejście pieszo-rowerowe o konstrukcji ramowej o wymiarach 450 x 300 cm i 

długości 44.6 m. 
Sieci i urządzenia uzbrojenia terenu 
W ramach inwestycji zrealizowane zostaną następujące roboty branżowe związane 

z budową nowych i przebudową / zabezpieczeniem istniejących elementów infrastruktury 
technicznej: 

 budowa odwodnienia deszczowego, 
 budowa oświetlenia ulicznego, 
 budowa kanału technologicznego, 
 budowa wodociągu o średnicy 300 mm i długości ok. 1200 m wraz z 

przyłączami przebiegający w pasie drogowym ul. Zelwerowicza łączący 
istniejący wodociąg fi 300 mm w ul. Bohaterów Września i wodociąg będący w 
fazie realizacji służący do obsługi zespołu budynków Immobilia Polska Sp. z o.o. 
w rejonie skrzyżowania z ul. Sławinkowską. 

 budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1200 m o średnicy 200 - 300 mm 
wraz z przyłączami przebiegający od rejonu skrzyżowania z ul. Sławinkowską, 
wzdłuż ul. Zelwerowicza do odejścia w kierunku południowo-wschodnim - w 
stronę projektowanego kolektora AP wg Wycinkowego programu ogólnego dla 
rejonu ul. Poligonowej - oprac.SANITGAZ, 2001 r. 

 przebudowa kolizji sieci kablowych elektroenergetycznych i teletechnicznych, 
 przebudowa kolizji sieci sanitarnych: wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej. 
W ramach planowanego przedsięwzięcia projektuje się przejście pod projektowaną 

drogą w kilometrażu 1+103,13. Przejście to realizowane będzie w formie przepustu o 
wymiarach 2 x 450 x 300 cm, sumarycznej długości 44 m i będzie on stanowił przejście 
pieszo rowerowe w odnodze istniejącego wąwozu (sucha dolina).   

W wariancie alternatywnym rozważana jest realizacja przejścia suchą dolina w 
szerszej formie w postaci trzech równolegle przebiegających przepustów o wymiarach 3 x 
450 x 300 cm, co daje światło przejścia o szerokości 15 m to jest szerokości dna suchej 
doliny. Wariant ten zakłada: 

 skrócenie długości przejścia z 44 do 38 m poprzez wyostrzenie skarp 
 skrócenie ścian czołowych (boki przepustów) z 6 do 5 m każda 
 rezygnacja z wybrukowania dna przepustu na rzecz nawierzchni z kruszywa 
 rezygnacja z utwardzeń przed "wejściami" - wszystko w kruszywie. 
Obliczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wykazały brak ponadnormatywnego 

oddziaływania na przedmiotowej inwestycji. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia 
nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych norm jakości powietrza określonych 
w:  
 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr  0, poz. 1031 z póź.  zm.), 
 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.  Nr 16, poz. 87). 
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Na podstawie przeprowadzonej analizy i wykonanych obliczeń dla prognozy roku 2022 
i 2032 stwierdza się, że na granicy istniejącego i projektowanego pasa drogowego nie 
wystąpią przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu zarówno dla pory dnia jak i pory 
nocy.  

W fazie realizacji inwestycji na terenie zaplecza technicznego powstawać będą 
ścieki socjalno-bytowe (przenośne sanitariaty chemiczne, kontenery zaplecza socjalnego). 
Ilość powstających ścieków jest trudna do oszacowania ze względu na brak 
szczegółowych informacji odnośnie ilości zatrudnionych osób. Dodać należy, że ścieki te 
będą okresowo (w miarę potrzeb) odbierane przez firmę serwisową świadczącą usługi w 
tym zakresie.  

Odwodnienie projektowanych ulic odbywać się będzie poprzez projektowane 
wpusty deszczowe do projektowanej kanalizacji deszczowej. Jezdniom i chodnikom 
nadano odpowiednie spadki podłużne i porzeczne w celu zapewnienia sprawnego 
odprowadzenia wody w kierunku wpustów ulicznych. 

Biorąc pod uwagę spodziewany ruch pojazdów, oraz odprowadzanie wód do 
kanalizacji deszczowej, nie przewiduje się możliwości i występowania przekroczeń stężeń 
zanieczyszczeń w postaci zawiesiny i substancji ropopochodnych w powstających wodach 
opadowych.  

Inwestor uzyskał warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej 
odwadniającej projektowaną drogę oraz fragment kolektora deszczowego. Warunki 
stanowią załącznik do Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Emisja odpadów na etapie budowy będzie miała charakter czasowy i ograniczy się 
do najbliższego otoczenia, zaś sposób zagospodarowania odpadów powinien być zgodny 
z przepisami ustawy o odpadach.  

W wyniku prac  związanych z realizacją Inwestycji w obrębie pas drogowego 
przemieszczane będą masy ziemne.  

Nadmiar gruntów (nie nadający się do ponownego wbudowania) w ilości ok. 32 500 
m3  (ok. 48 750 ton) zostanie wywieziony poza teren inwestycji i przekazany osobom 
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym na ich własne potrzeby zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie będącej 
przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych 
metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93). Zgodnie z rozporządzeniem dopuszczalna 
maksymalna ilość odpadów do przyjęcia to 0,2 Mg gleby i ziemi na m2 utwardzanej 
powierzchni. 

Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych, a także 
gromadzenie i pozbywanie się odpadów należy do zarządcy drogi. 

W wyniku funkcjonowania przedmiotowej Inwestycji powstawać będą odpady z 
czyszczenia powierzchni ulic (zmiotki z powierzchni drogi w postaci piasku, pyłu, liści itp.), 
odpady ze studzienek kanalizacyjnych.  

Ewentualna likwidacja Inwestycji będzie polegała głównie na rozbiórce nawierzchni 
drogi i usunięciu elementów towarzyszących. Prace rozbiórkowe należy zaplanować 
zgodnie z techniką inżynierską minimalizującą oddziaływanie na środowisko i nie 
stwarzającą zagrożenia dla środowiska.  

Odpady powstające na etapie likwidacji obiektu należeć będą głównie do grupy 17 
„Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej”.  

Realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie szaty roślinnej bezpośrednio na 
terenie przeznaczonym pod budowę projektowanej drogi. Zniszczone siedliska to przede 
wszystkim uprawy polowe i nieużytki, a także nieużytki z sukcesją drzew i krzewów. Ze 
względu na niskie walory przyrodnicze tych siedlisk (zwłaszcza dwóch pierwszych, które 
zajmują największą powierzchnię) oddziaływanie to uznać należy za mało znaczące. 
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Projektowane przedsięwzięcie nie zmniejszy różnorodności biologicznej 
najbliższych obszarów chronionych. Nie spowoduje zaburzeń, które wpłyną na wielkość 
populacji, zagęszczenie lub równowagę pomiędzy gatunkami zasiedlającymi te obszary. 
Zaplanowane przedsięwzięcie nie spowoduje żadnych chwilowych lub trwałych zmian w 
funkcjonowaniu czynników ekologicznych warunkujących równowagę przyrodniczą w 
ekosystemach występujących w sąsiedztwie terenu Inwestycji. 
Przy realizacji prac objętych projektem wystąpi standardowe zapotrzebowanie na: 

 materiały budowlane takie jak: kruszywa, stabilizacje, mieszanki bitumiczne, 
betony, kostka brukowa itp. piasek, żwir itp., które będą wykonania planowanego 
przedsięwzięcia.; 

 możliwe zużycie wody na potrzeby socjalno-bytowe osób prowadzących prace 
budowlane; 

 paliwo: niezbędne w trakcie transportu i realizacji elementów planowanego 
przedsięwzięcia, do napędu maszyn i urządzeń. 

Nie przewiduje się tutaj zapotrzebowania na: 
 energię elektryczną pochodzącą z sieci elektroenergetycznej, bądź agregatu 

prądotwórczego; 
 stały pobór wody z miejscowych wodociągów, na potrzeby robót budowlanych 

(woda dowożona w niezbędnych ilościach). 
Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną i 

elektryczną. Przy realizacji prac objętych projektem wykorzystane zostaną: masy bitumiczne, 
beton cementowy, kostka betonowa, stabilizacje cementowe oraz  kruszywa naturalne. 
Przewiduje się, że kruszywa i piasek zostaną dowiezione w niezbędnych ilościach z kopalni 
posiadającej koncesję na ich wydobycie. 

Na potrzeby wykonania planowanego przedsięwzięcia prognozuje się 
wykorzystanie normatywnych wielkości w zakresie zużycia materiałów. Wszystkie zużyte 
surowce będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi i 
przepisami. 

Ilości wykorzystanych surowców zużywanych w trakcie realizacji inwestycji 
drogowej będą wynikały z przedmiaru robót i nie będą wykraczały poza ilości przewidziane 
technologią stosowaną przy tego typu przedsięwzięciach.  

Etap eksploatacji drogi będzie wymagał jedynie wykorzystania energii elektrycznej 
potrzebnej do jej oświetlenia oraz środków do utrzymania dróg w okresach zimowych. 
Ilości wykorzystywanych na ten cel środków chemicznych będą standardowe dla 
utrzymania tego typu inwestycji.  

W ramach prac przygotowawczych zostaną rozebrane istniejące nawierzchnie 
infrastruktury drogowej oraz chodników (powierzchnia ok. 5 000 m2). Konieczna będzie 
również rozbiórka ogrodzeń posesji o długości ok. 200 m, a także 5 niewielkich budynków 
gospodarczych/altan. 

Na terenie planowanej Inwestycji nie będą występowały substancje niebezpieczne 
w ilościach wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 
decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Nie przywiduje się zatem w związku z jej 
eksploatacją wystąpienia poważnej awarii.   

Przedmiotowa Inwestycja nie wymaga adaptacji do postępujących zmian 
klimatycznych. 

Przedmiotowy teren pod względem morfologicznym zgodnie z najnowszą 
regionalizacją fizjograficzną z 2018 roku będąca modyfikacją regionalizacji wg. J. 
Kondrackiego leży w obrębie mezoregionu Płaskowyżu Nałęczowskiego. 

W ramach inwentaryzacji przyrodniczej wykonano badania terenowe, obejmujące 
identyfikację chronionych siedlisk przyrodniczych (Dyrektywa Siedliskowa), chronionych 
gatunków roślin naczyniowych, mchów, grzybów, porostów oraz fauny: bezkręgowców (w 
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tym mięczaków), płazów, gadów, ptaków i ssaków (w tym badania chiropterologiczne). 
Podczas badań terenowych starano się stosować metody jak najmniej inwazyjne, 
dostosowane równocześnie do identyfikacji najszerszego spektrum gatunków i siedlisk, 
których występowanie oceniono na potencjalne (na etapie prac kameralnych) w rejonie 
objętym badaniami. 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza bezpośrednim i pośrednim wpływem 
oddziaływania na obszar Natura 2000.  
Najbliższe obszary objęte siecią Natura 2000 to: 

 obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Bystrzyca Jakubowicka PLH060096  – 
granica obszaru przebiega w odległości  ok. 8,1 km w kierunku wschodnim od 
terenu Inwestycji, 

 obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Świdnik PLH060021 – granica obszaru 
przebiega w odległości ok. 12,3 km w kierunku południowo-wschodnim od terenu 
Inwestycji,  

Pozostałe formy ochrony przyrody w rejonie Inwestycji:  
 Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi - granica obszaru przebiega w 

odległości ok. 3,0 km w kierunku północnym od terenu Inwestycji, 
 Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu – granica obszaru przebiega w 

odległości 6,3 km w kierunku południowym od terenu Inwestycji, 
 Kozłowiecki Park Krajobrazowy - granica parku przebiega w odległości 10,2 km 

w kierunku północnym od terenu Inwestycji, 
 Rezerwat leśny Stasin -  utworzony na terenie Czerniejowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu dla zachowania naturalnego stanowiska brzozy czarnej  
znajdujący się w odległości ok. 6,4 km w kierunku południowym od terenu 
Inwestycji 
Planowana inwestycja ze względu na swój charakter i dużą odległość od obszarów 

chronionych nie wpłynie negatywnie na ich walory przyrodnicze. Przewiduje się, że 
planowane przedsięwzięcie nie zredukuje powierzchni tych obszarów, nie naruszy ich 
integralności oraz nie wpłynie negatywnie na ich florę i faunę. Projektowane 
przedsięwzięcie nie zmniejszy różnorodności biologicznej najbliższych obszarów 
chronionych. Nie spowoduje zaburzeń, które wpłyną na wielkość populacji, zagęszczenie 
lub równowagę pomiędzy gatunkami zasiedlającymi te obszary.  Zaplanowane 
przedsięwzięcie nie spowoduje żadnych chwilowych lub trwałych zmian w funkcjonowaniu 
czynników ekologicznych warunkujących równowagę przyrodniczą w ekosystemach 
występujących w sąsiedztwie terenu Inwestycji.  

Wg opracowania Instytutu Badań Ssaków PAN w Białowieży najbliższy korytarz 
ekologiczny Północna Lubelszczyzna (KPdC-3B) przebiega w znacznej odległości od 
terenu przedmiotowej Inwestycji i jest zlokalizowany poza obszarem znaczącego 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. 

Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r nr poz. 
1911) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze oznaczonym kodem 
europejskim PLGW200089 leżącym w obszarze dorzecza Wisły w regionie wodnym 
Środkowej Wisły o nazwie Jednolita Część Wód Podziemnych JCWPd Nr 89. Zbiornik jest 
monitorowany. Ocena zbiornika przedstawia się następująco: stanu ilościowy – dobry, 
stan chemiczny – dobry.  

Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r nr poz. 
1911) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej części wód 
powierzchniowych o kodzie europejskim PLRW20006246729 o nazwie Czechówka. 
Odcinek posiada status naturalna część wód typ – potok wyżynny węglanowy z 
substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6). Ocena stanu – zły.  
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Biorąc pod uwagę charakter i zakres planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje 
się możliwości pogorszenia stanu wód powierzchniowych oraz jej wpływu na nieuzyskanie 
celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych. Realizacja i 
eksploatacja Inwestycji nie będzie powodować zanieczyszczenia ani zmiany sposobu 
zasilania cieku powierzchniowego oraz warunków jego przepływu.   

Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej. Na terenie objętym Inwestycją nie występują obiekty wpisane do rejestru 
i ewidencji zabytków, stanowiska archeologiczne oraz dobra kultury współczesnej. 

W przypadku wariantu “zerowego” polegającego na niepodejmowaniu Inwestycji 
funkcjonować będzie stan obecny – teren niezabudowany, stanowiący głównie grunty 
rolne oraz nieużytki.  

Teren przeznaczony pod inwestycję  w przypadku wariantu „0” użytkowany będzie 
w celach rolniczych lub ulegać będzie zaawansowanej antropofizacji, objawiającej się 
zwiększaniem udziału ilościowego i jakościowego pospolitych, synantropijnych gatunków 
roślin i zwierząt o kosmopolitycznym typie zasięgu. Jest to proces nieodwracalny związany 
z nieużytkowaniem gruntów porolnych. Trudno w tym przypadku mówić o korzyściach 
środowiskowych wynikających z niepodejmowania działań inwestycyjnych zważywszy na 
lokalizacje inwestycji w obszarze miejski, który intensywnie się rozbudowuje. 

 
Wariant preferowany przez inwestora zakłada budowę nowej drogi  - ul. 

Zelwerowicza – na brakującym odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Sławinkowską, a 
ul. Bohaterów Września.  

Ze względu na rozwój i rozbudowę Lublina, konieczny jest rozwój i rozbudowa sieci 
komunikacyjnej. Przebieg planowanej do realizacji drogi jest ściśle określony w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i droga ta obsługiwać będzie 
tereny przeznaczone w miejscowym planie pod zabudowę mieszkaniowa i usługową. 
Realizacji drogi poprawi skomunikowanie w tej części miasta oraz pozwoli na odciążenie 
pobliskich ciągów komunikacyjnych.  

Projektowana droga przebiegać będzie na krótkim odcinku nad suchą doliną. W 
ramach wariantu preferowanego przez inwestora przewiduje się realizację przejścia pod 
jezdnią w miejscu przebiegu suchej doliny, które pełnić ma funkcję przejścia pieszo 
rowerowego. 

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje częściowe zasypanie suchej doliny, ale 
zachowane zostanie przejście zapewniające komunikacje pomiędzy terenami na północ i 
południe od przedsięwzięcia. Schemat preferowanego wariantu przedstawiono niżej: 
 

Jako wariant alternatywny do rozpatrywanego, nie analizowano innego przebiegu 
drogi ze względu na jej określony przebieg w miejscowym planie. Wariant analizowany 
przez inwestora dotyczy przejścia projektowanej drogi przez suchą dolinę. Wariant ten 
zakłada realizację przejścia w formie 3 przepustów o sumarycznej szerokości ok 15 
metrów, co odpowiadało by aktualnej szerokości dna doliny. 
Wariant ten zakłada ponadto : 

 skrócenie długości przejścia z 44 do 38 m poprzez wyostrzenie skarp 
 skrócenie ścian czołowych (boki przepustów) z 6 do 5 m każda 
 rezygnacja z wybrukowania dna przepustu na rzecz nawierzchni z kruszywa 
 rezygnacja z utwardzeń przed "wejściami" - wszystko w kruszywie. 

Wariant ten jest z pewnością korzystniejszy dla zachowania większego światła w 
ciągu suchej doliny. Wariant ten jest jednocześnie trudniejszy do zrealizowania z 
technicznego punktu widzenia.  

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska powinien umożliwiać osiągnięcie 
zamierzonych celów gospodarczych przy równoczesnym braku, lub minimalizacji takich 
ingerencji w środowisko, które mogłyby spowodować pogorszenie jego stanu. Wariant 
preferowany przez Inwestora  jest prostszy, tańszy i zapewnia komunikację z terenami 
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zlokalizowanymi na północ i południe od projektowanej drogi lecz wiąże się z zasypaniem 
większości suchej doliny. 

Wariant alternatywny z punktu widzenia środowiskowego jest korzystniejszy, gdyż 
pozwala na maksymalne zachowanie światła suchej doliny, oraz zakłada skrócenie, 
przejścia oraz zastosowanie kruszyw naturalnych jako podłoże. 

Po przeprowadzonej analizie można stwierdzić, że właściwym rozwiązaniem jest 
zastosowanie wariantu alternatywnego przez Inwestora, ponieważ przewiduje on mniejszą 
ingerencję w środowisko poprzez mniejsze zajecie powierzchni biologicznie czynnych a 
przede wszystkim zachowanie światła suchej doliny oraz jej ciągłości na północ i południe 
od drogi).  

Realizacja inwestycji przewiduje zastosowanie wymaganych prawem wszelkich 
dostępnych i nowoczesnych technologii chroniących środowisko. Wybór wariantu 
alternatywnego charakteryzować się będzie mniejsza ingerencją w środowisko jednak, 
będzie bardziej skomplikowany do realizacji z technicznego i ekonomicznego punktu 
widzenia. 

 
Analiza rozdziału opisującego planowaną Inwestycję w wariancie preferowanym 

przez Inwestora pozwala stwierdzić, że nie będzie ona stanowić źródła 
ponadnormatywnych oddziaływań na poszczególne elementy środowiska, a w 
szczególności na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby, siedliska przyrodnicze, wodę, powietrze, 
powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych, klimat i krajobraz, dobra 
materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęty istniejącą dokumentacją oraz wzajemne 
oddziaływanie z  wymienionymi elementami. 

Jednak wskazany przez inwestora wariant alternatywny pod względami ochrony 
dna suchej doliny, którą przekracza przedmiotowe przedsięwzięcia, jest bez wątpienia 
korzystniejszy. Wariant ten umożliwia zachowanie dna oraz światła doliny w 
maksymalnym stopniu, co jest istotne z punktu widzenia jej ochrony. Wariant alternatywny 
jest z pewnością wariantem trudniejszym w realizacji w aspekcie technicznym.  

Przedstawione warianty różnić się będą jedynie w kwestii przejścia przez suchą 
dolinę denudacyjną w kilometrażu ok. 1+100.  

Emisja gazów i pyłów występować będzie na etapie realizacji i funkcjonowania  
przedsięwzięcia ale nie spowodują one przekroczeń standardów jakości powietrza, czyli 
poziomów odniesienia substancji, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 
2021 poz. 845) oraz wartości odniesienia dla substancji w powietrzu, określonych w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.  Nr 16, poz. 87). 

Z przeprowadzonej analizy akustycznej i wykonanych obliczeń wynika, że budowa 
inwestycji oraz jej funkcjonowanie w proponowanym wariancie jak i wariancie 
alternatywnym nie będzie stanowiło źródła ponadnormatywnych oddziaływań 
akustycznych dla terenów podlegających ochronie akustycznej.  
 Inwestycja nie będzie również wiązała się z powstawaniem ścieków. Powstające na 
terenie inwestycji wody deszczowe odprowadzane będą do miejskiego kolektora wód 
deszczowych. Niezależnie od wariantu oddziaływania te będą zbliżone. 
 

Przy opracowaniu „Raportu...” wykorzystane zostały: 
- metoda inwentaryzacji sozologicznej w rozpoznaniu i określeniu komponentów 

środowiska naturalnego, 
- analiza dostępnych materiałów i publikacji opisujących elementy przyrodnicze obszaru 

planowanej inwestycji, 
- Instrukcja ITB 338/2003 Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Metoda określania emisji 

imisji hałasu przemysłowego w środowisku”. Warszawa 2003 r.  
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- Wytyczne dla służb ochrony środowiska w zakresie ochrony środowiska przed 
hałasem, MOSZNiL, Warszawa 1988 r. 

- analiza dostępnych materiałów i publikacji opisujących obszar planowanej inwestycji. 
- Planowana Inwestycja nie będzie związana z użyciem instalacji (zespół stacjonarnych 

urządzeń technicznych powiązanych technologicznie), nie porównywano więc 
planowanej inwestycji z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

Podstawowym dokumentem strategicznym z punktu widzenia realizacji 
przedsięwzięcia na którym opierają się  działania projektowe jest obowiązujący Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z którym realizacja przedmiotowej 
Inwestycji jest możliwa.   

Po dokonanej w niniejszym raporcie analizie oddziaływań przedsięwzięcia na 
wszystkie komponenty środowiska, stwierdza się, że nie spowodują one przekroczenia 
standardów środowiska poza terenem Inwestycji do którego Inwestor posiada tytuł 
prawny, dlatego nie ma konieczności tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania ani 
określenia ograniczeń dotyczących obiektów budowlanych i przeznaczenia terenu. 

Ponieważ planowane przedsięwzięcie należy do Inwestycji akceptowanych 
społecznie nie należy się spodziewać w związku z jego realizacją konfliktów.  

Realizacja i funkcjonowanie planowanej Inwestycji nie naruszy interesów osób 
trzecich tak pod względem formalno-prawnym, jak również pod względem wpływu na 
środowisko. Projektowana inwestycja nie będzie ingerować w sposób zagospodarowania 
terenów sąsiednich oraz nie spowoduje uciążliwości w korzystaniu z infrastruktury w 
rejonie inwestycji. 

W związku z charakterem i skalą planowanej działalności, ryzyko wystąpienia 
konfliktów społecznych związanych z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia jest 
bardzo niewielkie. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w 
sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody (Tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 2286 z późn. zm.) dla planowanego 
przedsięwzięcia nie ma konieczności  prowadzenia ciągłych lub okresowych pomiarów 
emisji.  

Na etapie prowadzenia prac inwestycyjnych wymagany jest stały nadzór budowlany 
według obowiązujących przepisów branżowych.  

Ponadto w odniesieniu do oddziaływania na środowisko ważna jest systematyczna 
kontrola: 

 stanu technicznego urządzeń i maszyn roboczych, a w szczególności ich silników. 
Stan techniczny silników ma wpływ na wielkość emisji zanieczyszczeń ze spalania 
paliw w silnikach oraz na wielkość emisji hałasu do środowiska podczas ich pracy, 

 stanu dróg dojazdowych i placów manewrowych na miejscu budowy, szczególnie w 
okresach suchych. Utrzymywanie dróg i placów w należytym stanie zapobiega 
wtórnej emisji pyłu podczas przejazdów pojazdów, bądź w dużym stopniu ją 
eliminuje,  

 odpadów powstałych w wyniku prac budowlanych.  Ewidencjonowanie w oparciu o 
karty ewidencji odpadów (dla każdego odpadu oddzielnie) i karty przekazania 
odpadów sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
Na podstawie przeprowadzonej analizy i wykonanych obliczeń dla prognozy roku 2022 

i 2032 stwierdza się, że na granicy istniejącego i projektowanego pasa drogowego nie 
wystąpią przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu zarówno dla pory dnia jak i pory 
nocy.  

Dla analizowanej inwestycji brak jest zabudowy chronionej przed hałasem, 
spełniającej przesłanki art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.).  
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Dla otrzymanych wyników obliczeń dla prognozy roku 2022 oraz roku 2032 nie 
stwierdza się potrzeby i konieczności wykonania analizy porealizacyjnej. Należy się 
spodziewać, że wraz z dalszą rozbudową infrastruktury drogowej nastąpi rozproszenie 
ruchu na drogach.  

 
Analizując przedmiotową Inwestycję, można stwierdzić, że zarówno przebieg prac 

przygotowawczych jak i późniejsza eksploatacja nie spowodują ponadnormatywnego 
wzrostu wpływu emisji zanieczyszczeń i hałasu na otaczające środowisko. Z tego też 
powodu pewne niedostatki wynikające z niedoskonałości modeli matematycznych 
zastosowanych do obliczeń emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu nie są 
istotne dla całego obszaru oddziaływania omawianych źródeł na otoczenie. Należy także 
pamiętać, że w publikacjach krajowych i zagranicznych spotykane są różne wskaźniki 
emisji jednostkowej, a także różne metodyki obliczeniowe. Przy przyjęciu innych 
wskaźników emisji jednostkowej  wyniki mogą się nieznacznie różnić.  

Opisane w niniejszym raporcie zagadnienia zostały przedstawione w formie 
graficznej w formie załączników do opracowania. Zamieszczono między innymi:  

 mapy zagospodarowania terenu inwestycji,  
 mapy przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej,  
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