
Lublin, dnia 18 lipca 2022 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania
administracyjnego  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2021 r.,  poz.  735 ze zm.)  cyt.  dalej  jako  „Kpa”,
w związku z art. 77 ust. 1 pkt 1 i art. 77 ust. 3, 4 i 7 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 jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.
1029 ze zm.), cyt. dalej jako „ustawa OOŚ”, po rozpatrzeniu wniosku Z-cy Dyrektora Wydzia-
łu  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta  Lublin  z  dnia  8  grudnia  2021  r.  znak:  OŚ-OD-
I.6220.9.2021 o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia (data doręczenia 15 grud-
nia 2021 r.) oraz przedłożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z załącznikami
i jego późniejszymi uzupełnieniami,

postanawiam
uzgodnić realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia ul. Zelwerowicza od ul.
Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej w Lublinie” w wariancie preferowanym, z
modyfikacją parametrów przepustu (przejścia pieszo-rowerowego) przez inwestora:

I. Określam następujące warunki realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsię-
wzięcia:

1. Prace na etapie  realizacji  należy  wykonywać w porze dnia  w godzinach od 6:00 do
22:00, za wyjątkiem prac, których uwarunkowania technologiczne wymagają zachowa-
nia ciągłości procesu.

2. Zaplecze budowy tj. miejsca postoju maszyn i pojazdów budowlanych, miejsca magazy-
nowania materiałów budowlanych, miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów
należy zorganizować na uszczelnionym podłożu. 

3. Zaplecze budowy należy lokalizować na terenie bezpośrednio przylegającym do realizo-
wanej drogi, poza obszarem terenów chronionych akustycznie, obszarami zadrzewiony-
mi.

4. Plac, zaplecze budowy i drogi dojazdowe należy systematycznie porządkować i w okre-
sach bezdeszczowych zraszać wodą. 

5. Masy bitumiczne należy transportować w sposób zapobiegający emisji  oparów asfaltu
do środowiska.

6. Plac i zaplecze budowy należy wyposażyć w techniczne i chemiczne środki do usuwania
lub neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych. W przypadku wycieku substancji ro-
popochodnych należy je niezwłocznie usunąć lub zneutralizować.

7. Na terenie zaplecza budowy należy zabezpieczyć  punkty sanitarne dla pracowników
budowy np. kontenery zaplecza socjalnego, przenośne węzły sanitarne ze szczelnymi
zbiornikami, opróżnianymi przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków.

8. Materiały pędne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji przedsięwzięcia
należy magazynować na terenie zaplecza budowy. Powyższe substancje należy maga-
zynować w zamykanych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowy-
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wanych w nich substancji, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmos-
ferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych.

9. Wody opadowe  i  roztopowe  z  nawierzchni  drogi  należy  odprowadzać  do kanalizacji
deszczowej po uprzednim ich podczyszczeniu w osadnikach, zgodnie z warunkami okre-
ślonymi przez administratora sieci.

10. Należy dokonywać okresowych przeglądów całego systemu odprowadzania, oczyszcza-
nia i ujmowania wód opadowych i roztopowych oraz na bieżąco usuwać nagromadzone
zanieczyszczenia i odpady. 

11. Niezanieczyszczoną  glebę  i  ziemię  (warstwę  urodzajną)  wydobytą  podczas  realizacji
przedsięwzięcia należy w pierwszej kolejności zagospodarować na terenie przedmioto-
wej inwestycji (w miejscu ich wydobycia) do urządzenia terenów zielonych.

12. Odpady wytwarzane na etapie realizacji inwestycji (niebezpieczne oraz inne niż niebez-
pieczne)  należy  magazynować  selektywnie  w odpowiednich  zamykanych,  oznakowa-
nych pojemnikach, dostosowanych do rodzaju magazynowanych w nich odpadów.

13. Pojemniki przeznaczone do magazynowania odpadów wytwarzanych na etapie realizacji
inwestycji należy usytuować w wyznaczonym miejscu na zapleczu  budowy. 

14. Odpady niebezpieczne należy magazynować w sposób zabezpieczony przed działaniem
czynników atmosferycznych na odpady (zamykane pojemniki).

15. Miejsce przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych należy wyposażyć
w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków z odpadów. 

16. Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym.
17. Wycinkę drzew i krzewów należy wykonać wyłącznie w zakresie niezbędnym do realiza-

cji  inwestycji,  w okresie pomiędzy 16 października a końcem lutego.  Wycince należy
poddać drzewa i krzewy kolidujące z projektowaną infrastrukturą inwestycji drogowej. 

18. Wycinkę drzew i krzewów, w szczególności starych dziuplastych należy poprzedzić kon-
trolą nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania  chronionych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów (w tym porostów). Oględziny należy przeprowadzić nie wcześniej niż
na trzy dni przed planowaną wycinką. W razie stwierdzenia występowania na przewi-
dzianych do wycinki  drzewach chronionych gatunków,  wycinkę  należy  wstrzymać do
momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących
w stosunku do chronionych gatunków.  

19. Prace w obrębie bryły korzeniowej drzew przeznaczonych do pozostawienia, należy pro-
wadzić ręcznie, ewentualnie z wykorzystaniem małych maszyn budowlanych. Tego typu
działania należy wykonywać sprawnie tak, aby korzenie pozostawały odsłonięte przez
możliwie najkrótszy czas. Przy konieczności pozostawienia otwartych wykopów przez
dłuższy okres (więcej niż 2 dni), należy je przykryć matami ograniczającymi parowanie
bądź obłożyć odkryte korzenie hydrożelem. Należy również uwzględnić rozwiązania za-
bezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem pni i konarów drzew (np. poprzez ich
ogrodzenie taśmami ostrzegawczymi, odeskowanie, itp.).

20. Należy stale kontrolować teren prowadzenia robót pod kątem obecności małych zwie-
rząt. Zwierzęta stwierdzone na placu budowy należy odławiać i przenosić na siedliska
zastępcze.

21. Nasadzenia drzew w ilości co najmniej 100 (w liczbie nie mniejszej od ilości usuwanych
drzew), należy prowadzić przede wszystkim z wykorzystaniem gatunków rodzimych ro-
ślin stanowiących bazę żerową, z jednoczesnym wykluczeniem obcych gatunków inwa-
zyjnych. Wskazane jest wprowadzanie gatunków odpornych na cięcia sanitarne i pielę-
gnacyjne. W rejonie przejścia dolnego dla zwierząt średnich należy wprowadzić nasa-
dzenia krzewów, z wykorzystaniem gatunków rodzimych występujących w rejonie inwe-
stycji (np. głóg Crataegus monogyna, tarnina Prunus spinosa, bez czarny Sambucus ni-
gra, itp.).

22. W okresie trzech lat po wykonaniu nasadzeń, w przypadku stwierdzenia podczas kontro-
li braku ich udatności, należy niezwłocznie wiosną lub jesienią uzupełnić utracone nasa-
dzenia w stosunku 1:1.

23. Elementy kanalizacji deszczowej należy zabezpieczyć przed możliwością przedostania
się do nich małych zwierząt.
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24. Do utwardzenia ciągów komunikacyjnych w rejonie dolnego przejścia dla zwierząt śred-
nich, należy wykorzystać wyłącznie kruszywa naturalne.

25. Należy zastosować tymczasowe ogrodzenia ochronne,  uniemożliwiające przedostanie
się zwierząt na plac budowy. Ogrodzenie takie należy wykonać w następującym zakre-
sie:
a) wysokość części nadziemnej – min. 50 cm,
b) głębokość zakopania w gruncie – min. 10 cm,
c) odgięcie górnej krawędzi na zewnątrz terenu inwestycji  (tworzące przewieszkę) o

długości min. 5 cm,
d) materiał wykorzystany do wykonania ogrodzenia musi umożliwiać odpowiedni i trwa-

ły jego naciąg, aby nie dopuścić do powstania fałd (do budowy tymczasowego ogro-
dzenia należy wykorzystać np. folię, brezent, siatkę polimerową o wielkości oczek
poniżej 5 mm, geowłókninę, itp.),

e) wsparcie ogrodzenia na metalowych słupkach lub drewnianych palikach o rozstawie
poniżej 1 metra.

26. Prace związane z wyburzeniami obiektów, należy poprzedzić kontrolą nadzoru przyrod-
niczego pod kątem obecności nietoperzy, ptaków lub innych zwierząt chronionych. W
przypadku stwierdzenia obecności chronionych gatunków, wyburzenie należy wstrzymać
do momentu opuszczenia tych obiektów (np. po wyprowadzeniu lęgów) lub do momentu
uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosun-
ku do chronionych gatunków zwierząt.

II. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w doku-
mentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy
OOŚ, w szczególności w projekcie budowlanym w przypadku decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej:

1. Należy przewidzieć rezerwę terenu pod realizację rozwiązań ochrony środowiska przed
hałasem w następujących lokalizacjach w obrębie przedsięwzięcia:
a) w pasach dzielących pomiędzy jezdnią, a ścieżką rowerową;
b) w linii projektowanej granicy pasa drogowego, zapewniając wymaganą skrajnię 75

cm od krawędzi pobocza lub podnóża skarpy;
c) w miejscach projektowanych dróg serwisowych, które po realizacji osiedli mieszka-

niowych przestaną pełnić swoją rolę na rzecz obsługi komunikacyjnej z dróg bocz-
nych.

2. W  projekcie  należy  zastosować  możliwie  największą  przewidzianą  w  katalogu  na-
wierzchni  formę ulepszenia  podłoża z uwagi  na wysadzinowość podłoża gruntowego
pod przedmiotową drogę. 

3. W miejscu przejścia planowanej drogi przez suchą dolinę tj. w km ok. 1+103,13 należy
zastosować przepust o wymiarach: szerokość minimalna 11,0 m, wysokość minimalna
3,2 m (w najniższym miejscu), długość minimalna 33,6 m, współczynnik względnej cia-
snoty 1,05. Obiekt należy wykonać ze skrzydełkami przyczółków (ścianami oporowymi),
zagiętymi pod kątem prostym, aby uzyskać możliwie najkrótszą konstrukcję. Skarpy na-
sypu należy zakończyć po obu stronach stożkami obsianymi trawą, bez umocnienia. Ze
względu na ruch pieszych i rowerzystów, przejście należy wyposażyć w czasowy włącz-
nik oświetlenia.

4. Należy zaprojektować kanalizację deszczową na całym odcinku drogi  z odprowadze-
niem kanału w stronę istniejącego kolektora Φ1000 mm, zrealizowanego w rejonie ul.
Bohaterów Września.

III. Nie stwierdzam potrzeby określenia wymogów w zakresie przeciwdziałania skut-
kom awarii przemysłowych.

IV. Nie stwierdzam potrzeby określenia wymogów w zakresie ograniczania transgra-
nicznego oddziaływania na środowisko.
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V. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko.

VI. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

VII. Nie stwierdzam potrzeby określenia wymogu wykonania analizy porealizacyjnej.

UZASADNIENIE

Z-ca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, pismem znak: OŚ-
OD-I.6220.9.2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. (data doręczenia 15 grudnia 2021 r.) zwrócił się
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie na podstawie art. 77 ust.1 usta-
wy OOŚ w związku z art. 106 §1 Kpa o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.
„Budowa przedłużenia ul. Zelwerowicza od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej w
Lublinie” – zwane dalej przedmiotowym przedsięwzięciem, w ramach prowadzonego postę-
powania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsię-
wzięcia. 

Do przesłanego wniosku załączono następujące dokumenty:
 uwierzytelnioną kopię wniosku Pana ...., działającego w charakterze pełnomocnika Za-

rządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 3 lutego 2021 r. o wydanie decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia;

 kopię pełnomocnictwa znak: DP.0131.33.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. udzielonego
przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie na rzecz Pana ....;

 raport o oddziaływaniu na środowisko, sporządzony przez firmę „Eko-Projekt” Pracownia
Ochrony Środowiska mgr inż. Piotr Ciesielczuk w grudniu 2021 r. wraz z zapisem na no-
śniku elektronicznym, wraz z uzupełnieniami.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziały-
wania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach organ właściwy do wydania tej decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Wobec lokalizacji  przedmiotowego przedsię-
wzięcia właściwym do uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie.

W celu przeprowadzenia dokonania dodatkowych ustaleń, polegających na analizie wpły-
wu przedsięwzięcia na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, pi-
smem  znak:  WOOŚ.4221.79.2021.PP.1  z  dnia  12  stycznia  2022  r.  i  pismem  znak:
WOOŚ.4221.79.2021.PP.4 z dnia 19 maja 2022 r.  zmienił  termin wydania stanowiska na
podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ. 

Ze względu na stwierdzone wątpliwości Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lu-
blinie zwracał się do Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin pismami
znak:  WOOŚ.4221.79.2021.PP.2  z  dnia  20  stycznia  2022  r.  i  znak:
WOOŚ.4221.79.2021.PP.3 z dnia 18 marca 2022 r. o ich wyjaśnienie. W odpowiedzi Dyrek-
tor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin przedłożył uzupełnienia raportu o
oddziaływaniu  na środowisko przy pismach znak:  OŚ-OD-I.6220.9.2021 z dnia  15 lutego
2022 r. (data doręczenia 18 lutego 2022 r.), znak: OŚ-OD-I.6220.9.2021 z dnia 14 kwietnia
2022 r. (data doręczenia 21 kwietnia 2022 r.) oraz znak: OŚ-OD-I.6220.9.2021 z dnia 30
maja 2022 r. (data doręczenia 3 czerwca 2022 r.).

Z uwagi na planowaną realizację inwestycji z zakresu dróg publicznych w przedmiotowej
sprawie nie zachodzi konieczność przedkładania załącznika, o którym mowa w art. 77 ust. 2
pkt 3 ustawy OOŚ tj. wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku. Jednocześnie do raportu o
oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia załączono pismo Prezy-
denta Miasta Lublin znak: PL-WZ-I.6727.1.930.2020 z dnia 13 października 2020 r. w spra-
wie wyrysu i wypisu z uchwały nr 661/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
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Lublin - część VC w obszarze położonym pomiędzy ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligo-
nową i projektowaną ulicą Zelwerowicza (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego w 2013 r., poz. 126 ze zm.). Na podstawie ww. uchwały w raporcie wskazano,
że przedmiotowa droga zlokalizowana jest na działkach przeznaczonych pod tereny dróg pu-
blicznych (ulice zbiorcze), oznaczone symbolem VC 1KDZ oraz VC 2KDZ.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 19a ustawy OOŚ do raportu o oddziaływaniu na środowisko
zostało załączone oświadczenie autora o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a
ust. 2 ustawy OOŚ.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 62, pkt 71, pkt 81 i § 3
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.
1839 ze zm.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziały-
wać na środowisko, dla którego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na śro-
dowisko  może  być  stwierdzona.  W przedmiotowym  przypadku  Z-ca  Dyrektora  Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, postanowieniem z dnia 15 lipca 2021 r. znak:
OŚ-OS-I.6220.9.2021 nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowi-
sko.

Wnioskodawca wskazał, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest konieczna
do uzyskania przed decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.).

Na podstawie informacji przedstawionej przez wnioskodawcę analizowano i uwzględnio-
no łącznie kryteria dotyczące m.in. rodzaju i miejsce realizacji przedsięwzięcia; istotnych wa-
runków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsię-
wzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodni-
czych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsied-
nich; wymagań dotyczących ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumenta-
cji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miasta Lublin, w północnej
części dzielnicy Sławin i obejmuje budowę nowej drogi – ul. Zelwerowicza na brakującym od-
cinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Sławinkowską, a ul. Bohaterów Września w ciągu ulic
Zelwerowicza-Zbożowa. 
Odcinek planowanej do budowy drogi rozpoczyna się w przecięciu osi ul. Zelwerowicza i ul.
Sławinkowskiej i biegnie w kierunku wschodnim – w stronę skrzyżowania z ul. Bohaterów
Września. 
Obecnie na terenie planowanego przedsięwzięcia nie istnieje droga publiczna. Od strony ul.
Sławinkowskiej wzdłuż ul. Bohaterów Września zrealizowany jest 200 m, jednojezdniowy od-
cinek drogi, niezbędny do obsługi dróg serwisowych, przebiegających wzdłuż tej ulicy. Od
strony ul.  Zelwerowicza  wykonany  jest  wlot  skrzyżowania  ulic  Zelwerowicza  i  Bohaterów
Września. 

W raporcie przedstawiono opis sytuacji niepodejmowania przedsięwzięcia, która polegać
będzie na pozostawieniu terenu przeznaczonego pod przedmiotowe przedsięwzięcie w sta-
nie obecnym. Stwierdzono, że przy braku realizacji przedsięwzięcia teren pozostanie nieza-
gospodarowany i będzie ulegał systematycznemu zarastaniu przez gatunki roślinności sege-
talnej i  rurderalnej.  Nie zostanie utworzone dogodne komunikacyjne połączenie pomiędzy
zurbanizowanymi częściami miasta przez co ruch pojazdów będzie kumulował się na istnie-
jących drogach publicznych w rejonie przedsięwzięcia oraz w obrębie głównych arterii miej-
skich co przekłada się na wzrastający poziom emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano m.in. realizację tere-
nów zabudowy jednorodzinnej oraz usługowej wzdłuż przebiegu planowanego przedsięwzię-
cia, co w przypadku odstąpienia od jego realizacji uniemożliwi skomunikowanie ww. obsza-
rów. Z uwagi na powyższe odstąpiono od sytuacji niepodejmowania przedsięwzięcia.
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Jako główną przesłankę konieczności realizacji przedsięwzięcia wskazano postępujący
rozwój miasta, co wymaga tworzenia nowych siatek połączeń komunikacji samochodowej,
autobusowej, a także pieszo-rowerowej. Wariantowaniu nie podlegała lokalizacja ani para-
metry techniczne drogi z uwagi na konieczność dowiązania jej do istniejącego układu komu-
nikacyjnego  oraz  przewidziany  w  obowiązującym,  miejscowym  planie  zagospodarowania
przestrzennego przebieg przedmiotowej drogi. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia
zaproponowano 2 warianty realizacyjne.  Przedmiotem wariantowania była forma realizacji
przejścia drogi nad obszarem suchej doliny w km 1+103,13 obiektem w postaci przepustu
(przejście pieszo-rowerowe). 

W wariancie preferowanym do realizacji zakładana jest budowa przejścia pieszo-rowero-
wego pod projektowaną drogą w kilometrażu 1+103,13 w formie jednego przepustu o wymia-
rach 2 × 450 × 150 cm, sumarycznej długości 44 m w odnodze istniejącego wąwozu (sucha
dolina). Realizacja przedsięwzięcia w tym wariancie spowoduje częściowe zasypanie a więc
znaczne przegrodzenie suchej doliny, jednocześnie zachowane zostanie przejście zapewnia-
jące komunikacje pomiędzy terenami na północ i południe od przedsięwzięcia. W raporcie
przedstawiono schemat techniczny zaproponowanego przejścia.

Wariant alternatywny zakłada realizację przejścia pieszo-rowerowego suchą dolina w po-
staci trzech równolegle przebiegających przepustów o wymiarach 3 × 450 × 300 cm, światło
przejścia o szerokości 15 m. Wariant alternatywny 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, rezy-
gnacja z utwardzeń w przestrzeniach przed wejściem do przepustu. Wskazano, że wariant
alternatywny jest korzystniejszy dla zachowania większego światła w ciągu suchej doliny,
jednocześnie jest również trudniejszy do zrealizowania pod względem technicznym. W rapor-
cie przedstawiono schemat techniczny zaproponowanego przejścia.
W uzupełnieniu do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedstawiono dodatkową analizę
kosztów i  skutków środowiskowych  realizacji  poszczególnych  wariantów przedsięwzięcia.
Wskazano, że pod względem ekonomicznym wariant alternatywny jest mniej korzystny niż
wariant preferowany do realizacji. Jednocześnie wskazano, że koszt realizacji przejścia su-
chej doliny w formie przepustu stanowi niewielki udział w stosunku do kosztu całości inwesty-
cji budowy drogi oraz, że koszt ten jest akceptowalny przez inwestora.

W trzecim uzupełnieniu do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedstawiono modyfika-
cję wariantu przeznaczonego do realizacji, w ramach którego parametry techniczne przepu-
stu (przejścia pieszo-rowerowego) prezentują się następująco: szerokość 11,0 m, wysokość
minimalna 3,2 m (w najniższym miejscu), długość 33,6 m, współczynnik względnej ciasnoty
1,05. Wskazano, że obiekt będzie wykonany ze skrzydełkami przyczółków (ścianami oporo-
wymi) zagiętymi pod kątem prostym, aby uzyskać możliwie krótką konstrukcję. Skarpy nasy-
pu zakończone będą po obu stronach stożkami obsianymi trawą, bez umocnienia. Ze wzglę-
du na ruch pieszych i rowerzystów, przejście będzie wyposażone w czasowy włącznik oświe-
tlenia, niezbędnego na czas pokonania przejścia.

Wobec powyższego, kierując się zasadą możliwego uwzględnienia uwarunkowań tech-
nicznych, społecznych, ekonomicznych oraz środowiskowych i przyrodniczych, bio-
rąc pod uwagę wykonane analizy, stwierdzono, że najkorzystniejszym dla środowiska,
w tym ludzi będzie wariant preferowany do realizacji z modyfikacją parametrów prze-
pustu (przejścia pieszo-rowerowego). Spośród proponowanych wariant ten charakte-
ryzuje  się  najmniejszym oddziaływaniem na  środowisko przyrodnicze,  zapewniając
możliwie najmniejsze ograniczenie migracji zwierząt w obrębie przejścia drogi przez
suchą dolinę, a także powoduje relatywnie mniejsze oddziaływanie na krajobraz lokal-
ny w porównaniu do wariantu alternatywnego.

W raporcie przedstawiono następujący zakres prac:
 dwie bitumiczne jezdnie ul. Zelwerowicza o szerokości od 7 m do 10,5 m i długości ok.

1320 m;
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 rozdzielenie relacji pasem zieleni o szerokości 6 m;
 rondo o średnicy zewnętrznej 40 m – wyspa środkowa o średnicy 20 m wraz z jezdnią

bitumiczną o szerokości 10 m i pierścieniem o szerokości 1,5 m;
 jezdnie wlotów ul. Sławinkowskiej i Zbożowej o szerokości od 6 m do 11,5 m i łącznej

długości ok. 315 m;
 cztery pośrednie skrzyżowania w ciągu ul. Zelwerowicza wraz z dwoma istniejącymi:

o km 0+000.0 – ul. Sławinkowska, DP 2396L, VC 1KDZ / ul. Zbożowa, DP 2424L 
o km 0+319.6 - ul. Korzenna, DG bez nr, VC 21KDD, 
o km 0+652.6 – ul. Kameliowa, DG bez nr, VC 10KDD, 
o km 0+857.7 – ul. Zielone Wzgórze, DG bez nr, VC 4KDZ, 
o km 1+153.6 – droga serwisowa ul. Bohaterów Września, DG bez nr, VC 2KDD, 
o km 1+396.6 – ul. Bohaterów Września, DW 809, VC 1KDG;

 dodatkowe równoległe jezdnie na odcinku od ul. Kameliowej do drogi serwisowej ul. Bo-
haterów Września po stronie północnej i od ul. Korzennej do drogi serwisowej ul. Boha-
terów Września po stronie południowej do obsługi komunikacji terenów przydrożnych;

 dwa przejścia w poprzek korony drogi w formie przepustów pod drogą - w poziomie tere-
nu, w km 0+918,2 - przejście techniczne rezerwowe w formie przepustu kołowego o
średnicy 120 cm o długości 63,5 m oraz w km 1+103,1 - planowane przejście pieszo-
rowerowe w formie przepustu - szerokość 11,0 m, wysokość minimalna 3,2 m (w najniż-
szym miejscu), długość 33,6 m, współczynnik względnej ciasnoty 1,05; 

 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);
 kanalizacja deszczowa na całym odcinku drogi z odprowadzeniem kanału w stronę ist-

niejącego kolektora Φ1000 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;

 wodociąg 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. Bohate-
rów Września i wodociąg będący w fazie realizacji służący do obsługi zespołu budynków
Immobilia Polska Sp. z o.o. w rejonie skrzyżowania z ul. Sławinkowską;

 kanał sanitarny z odprowadzeniem poza pas drogowy wzdłuż kolektora kanalizacji desz-
czowej, do projektowanej studni na terenie dz. ewid. nr 28/2 obr.. 3 ark. 4;

 kanalizacja sanitarna o długości ok. 1200 m o średnicy 200 - 300 mm wraz z przyłącza-
mi przebiegająca od rejonu skrzyżowania z ul. Sławinkowską, wzdłuż ul. Zelwerowicza
do odejścia w kierunku południowo-wschodnim - w stronę projektowanego kolektora AP;

 oświetlenie uliczne;
 kanał technologiczny; 
 przebudowa sieci kablowych - energetycznych i teletechnicznych oraz sieci sanitarnych

– wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej będących w kolizji z planowanym zagospoda-
rowaniem pasa drogowego.

W przedłożonej dokumentacji w sposób szczegółowy przedstawiono parametry techniczne
planowanego przedsięwzięcia w podziale na główną ul. Zelwerowicza oraz rozbudowywaną
ul. Zbożową i ul. Sławinkowską.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wykonane będą prace ziemne, budowlane, instala-
cyjne, wykończeniowe. W ramach realizacji przedsięwzięcia wykorzystane zostaną materia-
ły, surowce, energie takie jak: woda, paliwa (olej napędowy), masy bitumiczne, kostka, be-
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ton, kruszywa, materiały stabilizujące, dodatkowe masy ziemne. Zarówno woda jak i materia-
ły będą dostarczane na teren placu budowy ze źródeł zewnętrznych.
Na  etapie  eksploatacji  przedsięwzięcia  występować  będzie  zapotrzebowanie  na  energię
elektryczną do zasilania oświetlenia drogowego. W okresie zimowym zarządca drogi wyko-
rzystywał będzie sól lub inne środki do utrzymania nawierzchni drogi w ilości dostosowanej
do panujących warunków atmosferycznych.
W uzupełnieniu do raportu o oddziaływaniu na środowisko wskazano, że zaplecze budowy
zostanie  zlokalizowane na działkach  o  numerach ewidencyjnych  94,  95,  238/10 ,  114/2,
121/4 obręb 32 – Sławinek Wieś, arkusz 2 gmina Miasto Lublin.

Realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji będzie wiązać się z wpływem na jakość
lokalnego klimatu akustycznego. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia
będą prace ziemne przy wykorzystaniu maszyn i urządzeń technologicznych takich jak: ko-
parko-spycharka, ubijak wibracyjny, frezarka nawierzchni, rozściełacz asfaltu, równiarka uni-
wersalna, walec ogumiony lub statyczny oraz środki transportu dowożące materiały budowla-
ne - samochody samowyładowcze. W raporcie wskazano, że poziom mocy akustycznej ww.
źródeł wahać się będzie od 80 do 102 dB(A). Ze względu na specyficzny charakter prowa-
dzenia prac budowlanych zwiększona emisja hałasu do środowiska nie jest możliwa do unik-
nięcia. W celu ograniczenia skali i zasięgu emitowanego na etapie realizacji hałasu w rapor-
cie o oddziaływaniu na środowisko przedstawiono następujące rozwiązania ograniczające:
 wykonywanie prac na etapie realizacji w porze dnia w godzinach od 6:00 do 22:00, za

wyjątkiem prac, których uwarunkowania technologiczne wymagają zachowania ciągłości
procesu;

 lokalizacja  zaplecza budowy na terenie  bezpośrednio  przylegającym do realizowanej
drogi, poza obszarem terenów chronionych akustycznie; 

 unikanie jednoczesnej pracy maszyn ciężkich odpowiedzialnych za emisję ponadnorma-
tywnych wartości równoważnego poziomu dźwięku.

Hałas emitowany w trakcie prowadzenia prac będzie zjawiskiem okresowym, charakteryzo-
wać go będzie duża dynamika zmian i odwracalność (zanik bezpośrednio po zakończeniu ro-
bót).

Charakteryzując otoczenie przedmiotowego przedsięwzięcia wskazano, że wzdłuż trasy
planowanej  do realizacji  drogi zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna
oraz usługowa od strony ul. Sławinkowskiej i Zbożowej. Wzdłuż dalszego przebiegu plano-
wanej do rozbudowy ul. Zelwerowicza usytuowane są tereny niezagospodarowane, przezna-
czone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkanio-
wą, jednorodzinną (obszary oznaczone w planie symbolem VC 30MN, VC 1MN, VC 2MN).
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla terenów zabudowy mieszkaniowej, jednoro-
dzinnej wynoszą w porze dnia 61 dB(A) i porze nocy 56 dB(A) w odniesieniu do źródła hała-
su jakim jest droga w myśl zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
112) – tabela 1 załącznika do ww. rozporządzenia, kolumna „Drogi lub linie kolejowe”. Naj-
bliższa zabudowa znajduje się w odległości ok. 12 m od krawędzi przebudowywanej jezdni
(ul. Sławinkowska) oraz w odległości ok. 20 m od budowanej ul. Zelwerowicza.

Analizując klimat akustyczny w rejonie przedsięwzięcia w raporcie powołano się na mapę
akustyczną,  opracowaną w ramach uchwały  nr  74/III/2019 Rady Miasta Lublin  z dnia 31
stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem miasta
Lublin  (ogłoszonej  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego  w  2019  r.,  poz.
1620). Wskazano, że w rejonie planowanego przedłużenia ul. Zelwerowicza nie występują
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Klimat akustyczny w rejonie przedsięwzięcia jest kształtowany przez istniejący układ komuni-
kacyjny w rejonie dróg lokalnych, stanowiących dojazd do posesji od strony ul. Bohaterów
Września i ul. Sławinkowskiej. Ponadto hałas emitowany jest również przez ruch pojazdów w
obrębie skrzyżowania ulicy Sławinkowskiej i Zbożowej.

Na przedmiotowym odcinku drogi poruszać się będą pojazdy, które będą generować ha-
łas w wyniku styku opon z nawierzchnią, wskutek funkcjonowania silników i układów napędo-
wych oraz jako hałas aerodynamiczny. W raporcie wskazano, że poziom hałasu w punkcie
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zależy od odległości obserwacji od trasy komunikacyjnej, charakteru pokrycia terenu, kąta
widzenia źródeł hałasu, stopnia ekranowania (wykopy, nasypy, budynki, pasy zieleni), czyn-
ników meteorologicznych przede wszystkim gradient temperatury, kierunek i prędkość wiatru
ale też wilgotności. W raporcie przedstawiono prognozę średniodobowego ruchu pojazdów w
podziale na samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, ciężarowe z przyczepami/nacze-
pami, autobusy, motocykle i ciągniki. Prognozę przedstawiono w perspektywie na lata 2022 i
2032 w podziale na projektowany odcinek ul. Zelwerowicza oraz rozbudowywaną ul. Sławin-
kowską i ul. Zbożową. Zgodnie z informacją wskazaną w uzupełnieniu do raportu o oddziały-
waniu na środowisko prognozę ruchu opracowano na podstawie badań ruchu wykonanych
przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie w 2017 r. na krańcowych skrzyżowaniach przedsię-
wzięcia  tj.  skrzyżowaniu  ul.  Sławinkowskiej  i  Zbożowej  oraz  skrzyżowaniu  ul.  Bohaterów
Września i Zelwerowicza. Dane wejściowe oparto na szczytowym natężeniu ruchu w godzi-
nach 15:00-17:00 w dzień powszedni. W uzupełnieniu do raportu przedstawiono szczegóło-
we wyniki badań w postaci kartogramów i tabel. 
Założono następujące wartości średniodobowego ruchu pojazdów ogółem: rok 2022 –3045
(ul. Zbożowa), 6110 (ul. Sławinkowska) 7402 (ul. Zelwerowicza); rok 2032 – 3578 (ul. Zbożo-
wa), 7179 (ul. Sławinkowska) 8697 (ul. Zelwerowicza).
W celu określenia skali i zasięgu oddziaływania hałasu na środowisko w raporcie przedsta-
wiono dane wejściowe oraz wyniki przeprowadzonej analizy akustycznej. W analizie zastoso-
wana metodę referencyjną zaimplementowaną w programie komputerowym. Metodykę wy-
konania obliczeń i założenia do analizy przedstawiono w raporcie o oddziaływaniu na środo-
wisko. Obliczenia wykonano dla pory dnia i nocy przy uwzględnieniu prognozowanego śred-
niodobowego ruchu pojazdów. 
W analizie akustycznej uwzględniono horyzonty czasowe roku 2022 oraz roku 2032 (10 lat
po oddaniu inwestycji do eksploatacji). Punkty obliczeniowe zlokalizowano na granicy istnie-
jącego i projektowanego pasa drogowego.
Wyniki  analizy  akustycznej  przedstawiono w postaci  tabelarycznej  oraz w postaci  map z
przebiegiem drogi,  lokalizacją  zabudowy chronionej  akustycznie  i  wykreślonymi  izoliniami
równoważnego poziomu hałasu w porze dnia i nocy.

W toku wykonanych obliczeń otrzymano następujące wyniki:
 rok 2022:

o pora dnia od 57,1 do 60,6 dB(A);
o pora nocy od 51,8 do 55,6 dB(A);

 rok 2032:
o pora dnia od 58,0 do 61,0 dB(A);
o pora nocy od 52,7 do 56,0 dB(A).

Na podstawie uzyskanych wyników równoważnego poziomu hałasu w środowisku nie stwier-
dzono ryzyka przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

W uzupełnieniu do raportu o oddziaływa na środowisko odniesiono się do wskazanych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszarów przeznaczonych pod tere-
ny chronione akustycznie, zlokalizowane wzdłuż projektowanej trasy drogi, a nie będących
obecnie zagospodarowanymi docelowo. Stwierdzono,  że wobec potencjalnej  konieczności
zastosowania środków ochrony przed hałasem (np. ekranów akustycznych) w przypadku do-
celowego zagospodarowania  terenów w sąsiedztwie  projektowanej  drogi  zostaną przewi-
dziane rezerwy terenu w następującym zakresie:
 w pasach dzielących pomiędzy jezdnią, a ścieżką rowerową;
 w linii projektowanej granicy pasa drogowego – poszerzono przebieg linii rozgraniczają-

cej zapewniając wymaganą skrajnię 75 cm od krawędzi pobocza lub podnóża skarpy;
 w miejsce projektowanych dróg serwisowych, które po realizacji osiedli mieszkaniowych

przestaną pełnić swoją rolę na rzecz obsługi komunikacyjnej z dróg bocznych (m.in. uli-
ca Kameliowa, Korzenna, Zielone Wzgórze).

W uzupełnieniu do raportu o oddziaływaniu na środowisko odniesiono się do zagadnienia
emisji drgań (wibracji) na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
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Emisja drgań na etapie realizacji będzie związana z pracą ciężkich maszyn na placu bu-
dowy, w szczególności maszyn zagęszczających podłoże. Nieznacznym źródłem drgań bę-
dzie ruch pojazdów na placu budowy. Z uwagi na konieczność uzyskania odpowiednich pa-
rametrów technicznych podłoża nie jest możliwe wyeliminowanie emisji drgań do środowi-
ska. W przypadku prac budowlanych wykonywanych w sąsiedztwie terenów związanych z
pobytem ludzi ograniczona zostanie praca maszyn generujących największe drgania. Czas
emisji drgań będzie ograniczony wyłącznie do okresu trwania budowy tj. pory dziennej oraz
do lokalizacji maszyn i pojazdów generujących drgania. Przeważająca część przedmiotowej
drogi przebiega w rejonie niezabudowanym wobec czego uciążliwości  związane z emisją
drgań nie będą znaczące. Powołując się na treść normy: PN-B-02170:2016–12 Ocena szko-
dliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki wskazano, że prace budowlane
nie będą generować nadmiernego obciążenia budynków drganiami w odległości powyżej 20
m.

Na etapie eksploatacji źródłem drgań może być ruch pojazdów na przedmiotowej drodze.
Z uwagi na wysadzinowość podłoża gruntowego (grunty o kategorii G4 w skali G1 – G4), w
projekcie  zastosowano  możliwie  największą  przewidzianą  w  katalogu  nawierzchni  formę
ulepszenia podłoża. Wskazano, że powyższe przełoży się na zwiększenie miąższości projek-
towanej nawierzchni wynoszącej 87 cm w przypadku jezdni i 90 cm w przypadku zatok auto-
busowych. Takie rozwiązanie techniczne przyczyni się do skutecznego pochłaniania drgań
wywołanych ruchem komunikacyjnym i nie powinno spowodować negatywnego oddziaływa-
nia na budynki i ludzi.

Przedsięwzięcie będzie oddziaływać na jakość powietrza na etapie realizacji i eksploata-
cji.
Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji będą: operacje dowozu ma-
teriałów z  wykorzystaniem transportu  samochodowego,  operacje  wywozu  mas ziemnych,
praca sprzętu wykonanie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych. Do wykonywania tych
operacji będą wykonywane maszyny budowane i pojazdy transportowe, które będą emitować
zanieczyszczenia do powietrza w wyniku spalania paliwa w układach napędowych. W rapor-
cie wskazano, że wielkość emisji i jej zasięg niekorzystnego oddziaływania, zależy od rodza-
ju wykorzystywanego sprzętu budowlanego i jego stanu technicznego, sposobu prowadzenia
robót, warunków meteorologicznych długości fazy realizacji  budowy. W raporcie przedsta-
wiono obliczenia emisji do powietrza z maszyn budowlanych na placu budowy przyjmując
następujące założenia: prace prowadzone będą w dni robocze w godzinach 7-15; czas trwa-
nia robót w ciągu roku to ok. 200 dni; prace przebiegać będą sukcesywnie na poszczegól-
nych odcinkach drogi. Wśród substancji analizie poddano m.in.: tlenki azotu, dwutlenek azo-
tu, pył zawieszony PM10, tlenek węgla, benzen.
W celu ograniczenia skali i zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie
emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji zaproponowano następujące rozwią-
zania i działania minimalizujące:
 wyłączanie silników w trakcie postoju bądź załadunku maszyn budowlanych i pojazdów

ciężarowych, 
 prowadzenie prac budowlanych przy użyciu sprzętu budowlanego w dobrym stanie tech-

nicznym, 
 unikanie rozsypywania się materiałów pylistych, 
 osłanianie miejsc magazynowania surowców (głównie kruszyw) zawierającego drobne

frakcje pyłowe
 stosowanie gotowych mieszanek bitumicznych w celu ograniczenia operacji związanych

z mieszaniem kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy,
 brak operacji związanych z podgrzewaniem mieszanek bitumicznych na placu budowy,
 stosowane będą w miarę możliwości maszyny robocze wyposażone w silniki elektrycz-

ne, lub spalinowe wyposażone w katalizatory,
 zraszanie terenu przejazdów samochodów podczas długotrwałej suszy, 
 planowanie dostaw surowców i materiałów na teren Inwestycji w celu uniknięcia ich ku-

mulacji a tym samym zwiększonej emisji,
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 przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów transportujących materiały
sypkie, 

 ograniczenie prędkości pojazdów na terenie budowy,
 systematyczne porządkowanie placu budowy.

Emisja zanieczyszczeń będzie związana z miejscem prowadzenia prac budowlanych i bę-
dzie ograniczona do czasu ich prowadzenia. Charakter tych oddziaływań będzie okresowy i
odwracalny.

Teren  inwestycji  znajduje  się  w  strefie  oceny  jakości  powietrza  oznaczonej  kodem
PL0601 o nazwie „Aglomeracja Lubelska”. Zgodnie z „Raportem o stanie środowiska woje-
wództwa lubelskiego” (GIOŚ, Lublin 2020) i przedstawionymi w ww. opracowaniu wynikami
na terenie Aglomeracji Lubelskiej dla wskaźników zanieczyszczeń: dwutlenek siarki, dwutle-
nek azotu,  tlenek węgla,  metan, ozon,  ołów, arsen,  kadm, nikiel,  pył  zawieszony PM 2,5
przyporządkowano klasę A, zaś dla pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu – klasę. 
Jednocześnie do raportu o oddziaływaniu na środowisko załączono pismo Głównego Inspek-
tora Ochrony Środowiska znak: DM/LU/063-1/115/21/RK z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie
określenia średniorocznych wartości stężeń dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pyłu zawie-
szonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, benzenu i ołowiu w roku 2020 w rejonie ul. Ze-
lwerowicza  w  Lublinie.  Przedstawione  wartości  nie  przekraczają  dopuszczalnych  stężeń
określonych w stosownych przepisach.

Na etapie eksploatacji źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą pojazdy poru-
szające się po przedmiotowej drodze, które stanowić będą punktowe emitory zanieczysz-
czeń do powietrza.  Na skalę  i  zasięg emitowanych do środowiska  zanieczyszczeń mają
wpływ m.in. uwarunkowania meteorologiczne, ukształtowanie terenu, jak również stan i po-
jazdów poruszających się po drodze. 
W celu określenia skali  i zasięgu emitowanych do środowiska zanieczyszczeń w raporcie
przedstawiono dane wejściowe i  wyniki  przeprowadzonej  analizy  oddziaływania  przedsię-
wzięci. W analizie uwzględniono prognozowane, średniodobowe natężenie ruchu pojazdów
dla horyzontu czasowego w roku 2022 i 2032. W analizie podzielono ruch pojazdów na trzy
kategorie: pojazdy lekkie, pojazdy dostawcze i pojazdy ciężarowe dla których przyjęto pręd-
kość ruchu na poziomie 50 km/h oraz ciągniki, dla których założono prędkość na poziomie
30 km/h. W analizie uwzględniono następujące wskaźniki emisji: tlenek węgla, węglowodory
aromatyczne i alifatyczne, dwutlenek azotu, pył zawieszony, dwutlenek siarki, benzen. 
Dla lat  prognozowania przyporządkowano wartości emisji  poszczególnych zanieczyszczeń
obliczone w programie komputerowym. Obliczenia stężeń maksymalnych zanieczyszczeń w
powietrzu przeprowadzono zgodnie z metodyką referencyjną określoną w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87). W obliczeniach uwzględniono dane me-
teorologiczne charakteryzujące warunki w rejonie przedmiotowej inwestycji  oraz tło zanie-
czyszczeń zgodnie z informacją GIOŚ.
Otrzymane wyniki zestawiono z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powie-
trzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16, poz. 87) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24
sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 845 ze zm.). W obliczeniach uwzględniono prognozowane, maksymalne średniodobowe
natężenie ruchu pojazdów. Wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej, zestawiając otrzy-
mane wyniki z wartościami dopuszczalnymi.
W toku uzyskanych wyników stwierdzono brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów stę-
żeń poszczególnych zanieczyszczeń, które określone są obowiązujących przepisach w tym
zakresie.

Wybudowanie nowego układu komunikacyjnego przyczyni się do utworzenia połączenia
obszarów miejskich dotychczas nieskomunikowanych bezpośrednio.  Działania związane z
budową  nowego  odcinka  drogi  miejskiej  przyczyni  się  do  rozproszenia  dotychczasowej,
skoncentrowanej  emisji  ze źródeł  liniowych na istniejące i  nowobudowany odcinek drogi.
Działanie to przyczyni się do poprawy stanu zanieczyszczenia powietrza w danym rejonie.
Planowana inwestycja przyczyni się do zmniejszenia oddziaływań generowanych na funkcjo-
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nujących obecnie ciągach komunikacyjnych poprzez rozproszenie strumienia ruchu pojaz-
dów, których część przejmie nowo realizowany odcinek drogi.

W raporcie odniesiono się do zagadnienia oddziaływania przedsięwzięcia na klimat oraz
adaptacji inwestycji do zmian klimatu.

Na etapie realizacji wpływ przedsięwzięcia na klimat wynikać będzie z emisji zanieczysz-
czeń pyłowych i gazowych do powietrza, wśród których wystąpić mogą prekursory gazów
cieplarnianych np. tlenki azotu, tlenek węgla i dwutlenek siarki. Na skalę i zasięg emisji ww.
zanieczyszczeń wpływ będą mieć stopień zaawansowania robót, czas pracy oraz ilość ma-
szyn i urządzeń na danym odcinku prac. Odziaływanie na klimat na etapie realizacji przed-
sięwzięcia ustąpi wraz z zakończeniem prac budowlanych.
Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia wystąpi konieczność wycinki drzew i krzewów
co spowoduje uszczuplenie powierzchni biologicznie czynnych, wychwytujących dwutlenek
węgla z atmosfery. Jednocześnie w uzupełnieniu do raportu o oddziaływaniu na środowisko
przedstawiono szczegółowy wykaz planowanych do realizacji nasadzeń rekompensujących
dokonane wycinki. 
Oddziaływanie na klimat na etapie eksploatacji wynikać będzie z emisji zanieczyszczeń ga-
zowych i pyłowych. Jednocześnie, na podstawie przedstawionej w raporcie analizy wykaza-
no, że nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy stężeń poszczególnych zanieczysz-
czeń powietrza, które określone są obowiązujących przepisach w tym zakresie. 
Ograniczeniem wpływu na klimat będzie również zmieniająca się struktura ruchu obejmująca
wzrost udziału pojazdów hybrydowych i elektrycznych a także o wyższych normach EURO
dla silników wysokoprężnych.

Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych.
Zastosowane w procesie planowania materiały, konstrukcje, rozwiązania techniczne, techno-
logiczne i organizacyjne mają na celu wytworzenie odporności inwestycji na zdarzenia, np.
związane ze zmianami klimatycznymi, które mogłyby wpłynąć na trwałość inwestycji. W ra-
porcie wskazano, że potencjalnym utrudnieniem w funkcjonowaniu inwestycji mogą być jedy-
nie  gwałtowne  zjawiska  pogodowe  w  postaci  nieprzewidzianych  gwałtownych  burz  lub
znacznych opadów śniegu powodujących trudności komunikacyjne. Wzrost temperatur może
powodować w okresie długotrwałych upałów deformowanie warstwy ścieralnej. W przypadku
wystąpienia anomalii klimatycznych mogących powodować deteriorację stanu i parametrów
technicznych drogi należy każdorazowo dokonywać stosownych prac remontowych i konser-
wacyjnych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych nr 406 Niecka lubelska (Zbiornik Lublin).
Jest to zbiornik porowo-szczelinowy z głównym poziomem użytkowym w górnej kredzie. Po-
tencjalne ogniska zanieczyszczeń stanowią:  oczyszczalnie ścieków, obszary nieskanalizo-
wane, składowiska odpadów, magazyny paliw płynnych, fermy hodowlane,  linie  kolejowe,
drogi oraz obszary, na których jest prowadzona intensywna produkcja rolnicza. Ze względu
na odkryty charakter zbiornika poziom wodonośny jest zagrożony migracją zanieczyszczeń z
powierzchni terenu i wymaga ochrony jakości wód.

W raporcie wskazano, że w terenie przeznaczonym pod przedsięwzięcie wyznaczono
10 punktów badawczych, w których wykonano sondy penetracyjne do głębokości 7,0 m p.p.t.
W poszczególnych punktach badawczych nie stwierdzono występowania zwierciadła wody
gruntowej.

Zgodnie ze szczegółową mapą hydrogeologiczną Polski w skali 1:50 000, Arkusz 749 –
Lublin, przedmiotowa inwestycja liniowa przebiega przez obszar gdzie pierwszy poziom wo-
donośny znajduje się na znacznej głębokości w przedziale od 20 do 50 m p.p.t.

W rejonie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się ujęcia wód podziemnych jak
również wyznaczone strefy ochrony takich ujęć. Najbliższe ujęcie wód na potrzeby komunal-
ne (Sławinek) usytuowane jest w odległości ok. 2 km w kierunku południowo-zachodnim od
terenu przedsięwzięcia. Ujęcie to ma wyznaczoną wyłącznie strefę ochrony bezpośredniej. 
Przedsięwzięcie, zgodnie z przywołaną w raporcie o oddziaływaniu na środowisko mapą za-
grożenia powodziowego Informatycznego Systemu Osłony Kraju, (dostępnej pod adresem
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internetowym  https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP) zlokalizowane jest poza
obszarami zagrożonymi powodzią.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie obszarów wodno-błotnych, w tym sie-
dlisk łęgowych i ujść rzek. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarem
rzek i cieków. Najbliższe przepływające rzeki usytuowane są w odległości ok. 1,8 km w kie-
runku południowym – Czechówka, i ok. 3,55 km w kierunku północnym – Ciemięga.
Przedsięwzięcie nie jest usytuowane na obszarach przylegających do jezior.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda dla pracowników będzie dostarczana ze źró-
deł zewnętrznych na cele bytowe i technologiczne. 
Niekorzystne oddziaływania jakie mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia związa-
ne są z możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w wyniku uszkodzenia
pracującego sprzętu i wycieku do gruntu substancji ropopochodnych. 
W wyniku obecności pracowników na placu budowy będą powstawać ścieki bytowe, które
będą ujmowane w bezodpływowe zbiorniki w ramach przenośnych sanitariatów. Okresowo,
w miarę konieczności ścieki te będą odbierane przez podmiot świadczący usługi w tym za-
kresie, a przez to odpowiedzialny za dalsze ich zagospodarowanie.
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi w związku z realizacją przedsięwzięcia wynikać będzie
ze zmiany ukształtowania terenu (wykopów); czasowego zajęcia terenu pod zaplecze budo-
wy; trwałego przekształcenia terenu w miejscu posadowienia obiektów i infrastruktury tech-
nicznej. 
W celu zminimalizowania oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne, wody powierzchnio-
we i  podziemne w sentencji  niniejszego  postanowienia  określono  konieczne  do podjęcia
działania i rozwiązania.

Odwodnienie  projektowanych  ulic  odbywać  się  będzie  poprzez projektowane wpusty
deszczowe do projektowanej kanalizacji deszczowej za pośrednictwem nadanych spadków
poprzecznych i podłużnych. Odbiornikiem podczyszczonych wód opadowych i roztopowych
będzie rzeka Czechówka. Inwestycja ze względu na swój charakter może powodować zanie-
czyszczenia, które wraz z wodami opadowymi poprzez sieć kanalizacji  deszczowej trafiać
będą do rzeki Czechówka. 
Do raportu załączono pismo Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie znak: KT/4004/774/2019 z dnia 30 września 2019 r. w spra-
wie warunków technicznych wodno-kanalizacyjnych w związku z realizacją przedmiotowego
przedsięwzięcia. 
Zaprojektowano kanalizację deszczową na całym odcinku drogi z odprowadzeniem kanału w
stronę istniejącego kolektora Φ1000 mm zrealizowanego w rejonie ul. Bohaterów Września –
w odległości ok. 200 m na południe od ul. Zelwerowicza z włączeniem do studni na terenie
działki ewidencyjnej nr 28/2 obręb 3 ark. 4. Wody opadowe i roztopowe z rejonu skrzyżowa-
nia z ul. Sławinkowską i Zbożową odprowadzone zostaną do projektowanego kanału w rejo-
nie pętli autobusowej.
W celu zapobiegnięcia ewentualnego zalewania infrastruktury pod przejściem w ciągu pro-
jektowanej ulicy, od strony północnej zaprojektowano wpust liniowy umożliwiający odprowa-
dzanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej.
W uzupełnieniu do raportu o oddziaływaniu na środowisko wskazano, że na wylocie kolekto-
ra do rzeki Czechówki zainstalowany jest separator substancji ropopochodnych, który w sku-
teczny sposób zabezpiecza rzekę przez zanieczyszczeniem. W raporcie przedstawiono obli-
czenia ilości wód opadowych i roztopowych, spływających po nawierzchni projektowanego
przedsięwzięcia. 
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi spełnią wymagania rozporządzenia 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 ścieków do wód i do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roz-
topowych do wód lub do urządzeń wodnych w zakresie dopuszczalnych stężeń zanieczysz-
czeń.
Na podstawie dokonanej analizy nie przewiduje się wpływu na warunki przepływu Czechówki
ponieważ przedmiotowa inwestycja zajmuje niewielką powierzchnię zlewni Czechówki, sta-
nowiącą 0,088% całkowitej powierzchni tej zlewni.
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W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi zmiana sposobu odprowadzania wód opa-
dowych i roztopowych z naturalnego spływu na spływ ukierunkowany kanalizacją deszczo-
wą. Wody zbierane głównie z powierzchni jezdni nie spowodują istotnego wpływu na para-
metry hydromorfologiczne rzeki Czechówki, a przede wszystkim w dynamikę przepływu wód,
reżim hydrologiczny oraz jakość wód odbiornika (zastosowanie osadników).

W raporcie i w jego uzupełnieniu scharakteryzowano otoczenie przedmiotowego przed-
sięwzięcia m.in. pod względem krajobrazowym. 
Wskazano, że przedsięwzięcie zlokalizowane jest w krajobrazie kulturowym, przekształco-
nym antropogenicznie, z dominującym sposobem zagospodarowania terenu w postaci grun-
tów ornych, nieużytków, zadrzewień śródpolnych i szerokich, wielogatunkowych czyżni oraz
terenów zagospodarowanych zgodnie z przeznaczeniem miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, głównie zabudową mieszkaniową. W rejonie terenów zabudowanych
dominują ogrody przydomowe i sady. Na trasie projektowanej drogi nie stwierdzono terenów
leśnych.
Oddziaływanie na krajobraz na etapie realizacji będzie związane z organizacją placu budowy
i tymczasowym zajęciem terenu pod zaplecza sprzętowo-materiałowe. Z uwagi na uwarun-
kowania technologiczne procesu budowy nie jest możliwe całkowite ograniczenie oddziały-
wania przedsięwzięcia na krajobraz. Do działań minimalizującym można zaliczyć odpowied-
nią organizację placu budowy, zapleczy materiałowych, miejsc postoju maszyn i pojazdów
budowlanych,  wytyczenie stałych tras komunikacyjnych,  utrzymywanie porządku na placu
budowy, właściwe magazynowanie odpadów. Rozwiązaniem ograniczającym będzie również
możliwie największe zawężenie pasa budowy, unikanie lokalizacji głównych zapleczy budo-
wy na terenach zadrzewionych, odpowiednie zabezpieczenie drzew i krzewów nieprzezna-
czonych do wycinki. Po zakończeniu prac budowlanych teren tymczasowo zajęty pod reali-
zację przedsięwzięcia zostanie zrewitalizowany, w tym wszelkie materiały i odpady usunięte
Negatywne oddziaływanie na krajobraz na etapie realizacji przedsięwzięcia ustąpi wraz z za-
kończeniem prac budowlanych.
Przedsięwzięcie polegające na budowie odcinka drogi w miejscu, gdzie taki układ komunika-
cyjny nie występuje wpłynie trwale na krajobraz. Jednocześnie w uzupełnieniu do raportu o
oddziaływaniu na środowisko wskazano, że projektowany odcinek będzie łączył się z inten-
sywnym rozwojem urbanistycznym tej części Miasta Lublin przez co nie doprowadzi do nie-
korzystnego oddziaływania na zmieniany obszar. Wskazano ponadto, że przebieg projekto-
wanego odcinka drogi jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. W miejscu przejścia drogi przez suchą dolinę zaprojektowano przejście pod dro-
gą w postaci przepustu, który zapewnią drożność w połączeniu po północnej i południowej
stronie drogi i nie spowoduje wizualnego efektu wyniesienia korpusu drogi ponad istniejące
ukształtowanie terenu, a tym samym ryzyka utworzenia dominanty w krajobrazie. Rozwiąza-
nia projektowe związane z realizacją przedsięwzięcia zostaną dobrane tak, aby zminimalizo-
wać oddziaływanie projektowanej drogi na krajobraz.

Realizacja  planowanego zamierzenia  inwestycyjnego  związana  jest  z  powstawaniem
odpadów, zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji przedsięwzięcia. 

W ramach realizacji inwestycji przewidziane są do powstania odpady w wyniku prac roz-
biórkowych konstrukcji istniejących ciągów komunikacyjnych i infrastruktury; wycinki drzew;
przemieszczania mas ziemnych; prowadzonych prac budowlanych itp.

Wszystkie odpady powstające na etapie realizacji  inwestycji  (niebezpieczne oraz inne
niż niebezpieczne) będą magazynowane selektywnie w sposób dostosowany do właściwości
chemicznych i fizycznych odpadów w szczególności w odpowiednich zamykanych, oznako-
wanych pojemnikach dostosowanych do rodzaju magazynowanych w nich odpadów. 

Ponadto odpady niebezpieczne wytwarzane na etapie realizacji inwestycji będą maga-
zynowane w sposób minimalizujący wpływ czynników atmosferycznych na odpady (zamyka-
ne pojemniki). Miejsce przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych należy
wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków z odpadów. 

Pojemniki przeznaczone do magazynowania odpadów wytwarzanych na etapie realiza-
cji inwestycji będą usytuowane w wyznaczonym miejscu zaplecza budowy. Pojemność miej-
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sca przeznaczonego do magazynowania odpadów dostosowana będzie do masy odpadów
wytwarzanych w danym okresie oraz częstotliwości ich odbioru. Odpady będą magazynowa-
ne w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego
celu miejsce (zamykane pojemniki), oraz w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się od-
padów na nieruchomości sąsiadujące z nieruchomością, na której będzie prowadzone maga-
zynowanie odpadów. 

Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady powstające na etapie realizacji inwestycji
zostaną przekazane uprawnionym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na go-
spodarowanie odpadami, gwarantującym zagospodarowanie odpadów zgodnie z prawem.

Z informacji zawartych w przedłożonych dokumentach wynika, że odpady o kodach 17
01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 03 02 – mieszanki bi-
tumiczne inne niż wymiecione w 17 03 01, nie będą magazynowane na terenie inwestycji.
Odpady te bezpośrednio po ich wytworzeniu zostaną wywiezione z terenu inwestycji i prze-
kazane uprawnionym podmiotom celem dalszego zagospodarowania zgodnie z prawem.

Z informacji zawartych w uzupełnieniu do dokumentacji wynika, że całkowita ilość mas
ziemnych powstających w wyniku budowy drogi, sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej wy-
niesie 32500 m3. Część mas ziemnych (warstwa urodzajna) w ilości około 4 500 m3 zosta-
nie wykorzystana do urządzenia terenów zielonych pod warunkiem, że nie będzie zanie-
czyszczona.  Pozostała ilość mas ziemnych tj. ok. 28000 m3 zostanie przekazana jako od-
pad o kodzie 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 i
przekazany osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym na ich własne potrzeby zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodza-
jów 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). 

Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji  inwestycji  związane będą z funkcjonowa-
niem i utrzymaniem drogi.  Stanowić je będą odpady powstające w wyniku prowadzonych
prac serwisowych, porządkowych, konserwacyjnych, odpady powstające w wyniku wypad-
ków oraz zdarzeń losowych itp.

Odpady powstające podczas eksploatacji będą odbierane przez podmioty serwisujące i
obsługujące infrastrukturę drogową. Nie przewiduje się magazynowania odpadów na terenie
inwestycji powstających z serwisowania infrastruktury drogowej. Odpady komunalne z przy-
drożnych koszy odbierane będą przez firmę z którą zarządca drogi będzie mieć podpisaną
umowę na odbiór i ich zagospodarowanie. 

Właściwa gospodarka odpadami na terenie inwestycji poprzez stworzenie prawidłowych
warunków magazynowania odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11
września 2020 r, w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1742), oraz zapewnienie dalszego zagospodarowania wytworzonych odpadów
przez uprawnione do tego podmioty w sposób zgodny z przepisami w zakresie ochrony śro-
dowiska spowoduje, że emisja odpadów z terenu inwestycji nie będzie stanowiła negatywne-
go oddziaływania na środowisko.

W raporcie wskazano, że w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia brak jest inwestycji
o 
podobnym charakterze jak planowana lub inwestycji, z którymi przedmiotowe przedsięwzię-
cie byłoby powiązane i w związku z tym należałoby rozważyć możliwość kumulowania się ich
oddziaływań  na  środowisko.  Brak  też  jest  inwestycji  obecnie  realizowanych,  dla  których
wcześniej została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Emisje zanieczysz-
czeń do powietrza z istniejących ciągów komunikacyjnych zostały uwzględnione w analizie
poprzez odniesienie się do tła aerosanitarnego, wskazanego w informacji Głównego Inspek-
tora Ochrony Środowiska. 

W celu scharakteryzowania otoczenia przedsięwzięcia pod względem przyrodniczym wy-
konano wizje terenowe, przeanalizowano materiały literaturowe i opracowania dotyczące za-
sobów przyrodniczych.

15 z 22



W raporcie przedstawiono wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, obejmu-
jącej 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). In-
wentaryzacja  była  poprzedzona  analizą  tj.  przeglądem danych  literaturowych  w zakresie
możliwości występowania nielicznych gatunków roślin, grzybów i porostów, a także siedlisk
przyrodniczych w obszarze inwestycji. 
Badania botaniczne wykonywane były w okresie 15 kwietnia – 15 września 2021 r. w buforze
100 m po obu stronach planowanej drogi, podczas korzystnych warunków pogodowych. Do
inwentaryzacji zastosowano metodę prowadzenia prac terenowych, opierającą się na przej-
ściu 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. Wykonano również dokumentację fotograficzną terenu
badań.
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, że przedsięwzięcie zlokalizowa-
ne jest w krajobrazie rolniczym z dużym udziałem pól uprawnych i nieużytków oraz zadrze-
wień śródpolnych i czyżni. Wokół terenów zabudowanych dominuje zieleń urządzona w po-
staci ogrodów przydomowych i sadów. Na obszarze planowanej drogi nie występują obszary
leśne.  W przebiegu  planowanej  drogi  zaobserwowano zbiorowiska  roślinności  ruderalnej,
wykształconej na nieużytkowanych polach uprawnych oraz roślinności segetalnej na upra-
wianych  gruntach  ornych.  W raporcie  szczegółowo  określono  gatunki  roślinności  niskiej,
krzewów i drzew zinwentaryzowanych w trakcie badań. W wyniku przeprowadzonej inwenta-
ryzacji przyrodniczej nie stwierdzono siedlisk przyrodniczych, wymienionych w Załączniku I
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodni-
czych oraz dzikiej fauny i flory oraz nie stwierdzono występowania roślin chronionych zgod-
nie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochro-
ny gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409). 

W odniesieniu do inwentaryzacji fauny przeprowadzono następujące prace:
 bezkręgowce – inwentaryzacja w okresie 15 kwietnia – 29 sierpnia 2021 r., w buforze do

100 m od przebiegu drogi,  metoda marszrutowa na wyznaczonych transektach linio-
wych, obserwacja postaci dorosłych i wyszukiwanie form imaginalnych, typowanie po-
tencjalnych siedlisk występowania;

 herpetofauna - inwentaryzacja w okresie 15 kwietnia – 25 września 2021 r. w tym kon-
trole nocne, w buforze do 100 m od przebiegu drogi, prowadzenie nasłuchów odgłosów
godowych, wyszukiwanie postaci dorosłych, wyszukiwanie padłych osobników, obserwa-
cja bezpośrednia w terenie,

 ornitofauna - inwentaryzacja w okresie 15 kwietnia – 10 października 2021 r. w buforze
do 100 m od przebiegu drogi, głównie w godzinach porannych od 6:00 do 10:00, a także
kontrole nocne, obserwacje punktowe i transektowe, notowanie zauważonych i usłysza-
nych osobników, poszukiwanie gniazd, miejsc i śladów żerowania, przyporządkowanie
stwierdzonych gatunków do kategorii lęgowości według pracowania „Monitoring Ptaków
Lęgowych.  Poradnik  Metodyczny”  –  wydanie  II  (Biblioteka  Monitoringu  Środowiska
GIOŚ, 2015)”,

 teriofauna i chiropterofauna - inwentaryzacja w okresie 15 kwietnia – 10 października
2021 r. w buforze do 100 m od przebiegu drogi, weryfikacja śladów bytowania i żerowa-
nia ssaków, tropienie, notowanie martwych osobników, poszukiwanie schronień, analiza
szlaków migracyjnych, poszukiwanie legowisk, miejsc rozrodu i żerowania nietoperzy,
prowadzenie nasłuchów; szczegółowa inwentaryzacja chomika europejskiego  Cricetus
cricetus metodą nieinwazyjną.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji fauny stwierdzono wiele pospolicie występują-
cych gatunków zwierząt. W raporcie szczegółowo przedstawiono występowanie gatunków
chronionych w rejonie terenu przedsięwzięcia:
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 bezkręgowce – zidentyfikowano gatunki chronione ślimaka oraz 4 gatunki trzmiela obję-
te prawną ochroną w Polsce, które należą do powszechnie występujących na terenie ca-
łego kraju i nie będą zagrożone utratą siedlisk i uszczuplenia populacji w wyniku realiza-
cji przedsięwzięcia; w toku kontroli drzew nie zidentyfikowano stanowisk pachnicy dębo-
wej czy kozioroga dębosza;

 herpetofauna – zidentyfikowano 3 gatunki chronione płazów, które na terenie przedsię-
wzięcia i w buforze prowadzonej inwentaryzacji należą do gatunków pospolicie występu-
jących; nie odnaleziono potencjalnych siedlisk rozrodczych płazów jednakże wskazano,
że takim miejscem może być stagnująca okresowo woda w suchej dolinie; w wyniku in-
wentaryzacji stwierdzono 2 gatunki chronione gadów;

 ornitofauna – zinwentaryzowano 50 gatunków ptaków objętych ochroną prawną, z czego
47 taksonów jest objętych ochroną prawną, w tym 45 pozostaje po ochroną ścisłą, 2 ga-
tunki pod ochroną częściową, zaś pozostałe 3 należą do gatunków łownych; stwierdzo-
no stanowisko lęgowe chronionego gatunku (gąsiorek), które jest zlokalizowane w bufo-
rze poza liniami bezpośredniego zasięgu przedsięwzięcia (odległość 45 m i 80 m od osi
drogi); w toku obserwacji stwierdzono również występowanie 3 gatunków chronionych z
Czerwonej Listy Ptaków Polski w buforze do 100 m od drogi;

 teriofauna – zidentyfikowano 8 gatunków ssaków spośród których 5 oznaczono jako
chronione; na obszarze inwentaryzacji wskazano na liczną obecność osobników gatun-
ków pospolitych: lis, sarna, dzik oraz ich liczne tropy, nie stwierdzono miejsc rozrodu; w
obszarze inwentaryzacji nie stwierdzono występowania chomika europejskiego, stwier-
dzono dogodne siedliska dla tego gatunku poza buforem prowadzonej inwentaryzacji;

 chiropterofauna – w toku prowadzonych nasłuchów stwierdzono obecność trzech gatun-
ków nietoperzy, która była związana z żerowaniem na odcinku w km od ok. 0+900 do ok.
1+150;
W odniesieniu do lokalnych uwarunkowań w toku prowadzonej inwentaryzacji nie ziden-
tyfikowano szlaków migracji płazów. 
Stwierdzone gatunki ssaków do przemieszczania wykorzystują w szczególności linie za-
drzewień śródpolnych porastających parowy i obniżenia terenu. Wskazano na występo-
wanie dwóch miejsc koncentracji przemieszczania się ssaków w km od ok. 0+650 do ok.
0+700 oraz w km od ok. 0+980 do ok. 1+130.

Planowana inwestycja w części położona jest poza granicami form ochrony przyrody
wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.
U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.), w tym również poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położo-
nym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Bystrzyca Jakubo-
wicka PLH060096, oddalony o ok. 7,8 km w kierunku wschodnim. Analizowany teren leży
także poza obszarem korytarzy ekologicznych istotnych dla populacji dużych ssaków leśnych
oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej, w tym tak-
że dla zachowania spójności obszarów Natura 2000. 
Uwzględniając rodzaj, zakres, charakter i usytuowanie przedsięwzięcia, można stwierdzić, że
nie spowoduje ono pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, dla
ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000. Nie wpłynie także negatywnie na gatun-
ki, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000 oraz nie pogorszy integralności ob-
szarów, ani ich powiązań z innymi obszarami sieci Natura 2000.
Przedsięwzięcie nie spowoduje uszczuplenia lub fragmentacji  siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunków dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000, ani innego rodzaju
zakłóceń w funkcjonowaniu sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie nie spowoduje oddziaływań,
które mogłyby wywołać efekt skumulowany w postaci wpływu na obszary Natura 2000. Od-
działywania towarzyszące realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia, nie spowodują zjawisk
w środowisku przyrodniczym, które mogłyby wywierać znaczące oddziaływanie na obszary
Natura 2000.

Planowana droga przecina korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym, zapewniający powią-
zanie obszaru tzw. Górek Czechowskich z terenami otwartymi, położonymi poza granicami
miasta. „Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechow-
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skie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły wraz z analizą urbanistyczną”, przygotowany na zle-
cenie Prezydenta Miasta Lublin w ramach projektu pn. „Zachowanie różnorodności biologicz-
nej miasta Lublin poprzez ochronę wybranych wąwozów”, jednoznacznie wskazuje, że istot-
ne zagrożenie dla obszaru Górek Czechowskich stanowi izolacja terenu, m.in. w wyniku roz-
budowy  infrastruktury  drogowej.  Ponadto  zagrożenie  stwarzają  projektowane  i  istniejące
szlaki komunikacyjne, które oprócz generowania zanieczyszczeń, spowodują powstanie ba-
rier ekologicznych, które będą ograniczały swobodną migrację zwierząt. Z tego względu ko-
nieczne jest wprowadzenie rozwiązań ograniczających tzw. efekt barierowy, związany z bu-
dową dwujezdniowej drogi, poprowadzonej dodatkowo po nasypie w miejscu przecięcia su-
chej doliny (stanowiącej korytarz ekologiczny). Efekt barierowy dodatkowo będzie potęgowa-
ny przez natężenie ruchu. Przyjmuje się, że natężenie ruchu wynoszące 1000 pojazdów na
dobę istotnie utrudnia migrację zwierząt. W przypadku analizowanego odcinka drogi progno-
zy wskazują, że średnie godzinowe natężenie ruchu pojazdów dla pory dziennej i nocnej w
2032 roku wyniesie odpowiednio 473 i 141 pojazdów na godzinę.

Aby nie dopuścić do izolacji populacji gatunków i siedlisk występujących w obrębie Gó-
rek Czechowskich, co w konsekwencji spowodowałoby ograniczenie przepływu genów, obni-
żenie zmienność genetycznej lokalnych populacji, a w konsekwencji do ich osłabienia i stop-
niowego wymierania, inwestycja uwzględnia budowę dolnego przejścia dla zwierząt. Plano-
wany obiekt zostanie usytuowany w osi suchej doliny. Współczynnik względnej ciasnoty pla-
nowanego obiektu przekroczy wartość 1, co jest wartością wystarczającą dla zapewnienia
migracji średnich zwierząt, w tym dzika Sus scrofa i sarny Capreolus capreolus. Inwentaryza-
cja przyrodnicza wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowi-
sko, potwierdziła występowanie w rejonie inwestycji ww. gatunków.

W związku z tym, że planowane przejście położone jest na terenie, który w obowiązują-
cym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudo-
wę, połączono funkcję ekologiczną z komunikacyjną, poprzez usytuowanie w obrębie prze-
pustu  (przejścia  pieszo-rowerowego).  Takie  rozwiązanie  wymusza  montaż  oświetlenia  w
świetle przejścia. Aby ograniczyć negatywne oddziaływanie oświetlenia na zwierzynę zapro-
ponowano zastosowanie włącznika czasowego, co powoduje, że przejście będzie oświetlane
wyłącznie na okres niezbędny do pokonania przejścia przez pieszych. Utwardzenie ciągu
pieszo-rowerowego z wykorzystaniem kruszywa naturalnego, będzie sprzyjało unaturalnieniu
nawierzchni,  co powinno zwiększyć wykorzystanie obiektu przez zwierzęta. Podobne zna-
czenie będzie miało wprowadzenie nasadzeń krzewów w rejonie przejścia. Planowany obiekt
będzie stanowił uzupełnienie obecnie funkcjonującej infrastruktury, umożliwiającej migrację
zwierząt pomiędzy Górkami Czechowskimi a terenami położonymi na północ od Lublina. 

Realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie szaty roślinnej. Zniszczone siedliska obej-
mują przede wszystkim uprawy polowe oraz nieużytki z zadrzewieniami i  zakrzewieniami,
stanowiącymi z reguły następstwo wtórnej sukcesji.  Do usunięcia zakwalifikowano ok. 100
drzew oraz ok. 10705 m2 krzewów (z reguły młode samosiewy). Na byłych polach ornych do-
minuje zespół rudbekii i nawłoci późnej Rudbeckio-Solidaginetum oraz trzcinnika piaskowego
Calamagrostietum epigeji. Zauważalna jest również obecności zbiorowisk ruderalnych stano-
wisk  roślin  ciepłolubnych  Onopordion  acanthii z  udziałem  nostrzyka  żółtego.  Natomiast
wśród użytkowanych pól dominują nitrofilne zbiorowiska segetalne z klasy  Stellarietea Me-
diae, powstające spontanicznie w warunkach antropopresji.

Przedłożona inwentaryzacja potwierdziła występowanie w rejonie planowanej inwestycji
47 gatunków ptaków wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia
2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183, ze zm.), spo-
śród których 45 pozostaje pod ochroną ścisłą. Większość ze wskazanych taksonów związa-
na jest z drzewami i krzewami. Z tego względu ich wycinkę należy przeprowadzić w okresie
pomiędzy 16 października a końcem lutego. Usunięcie drzew i krzewów w trakcie sezonu lę-
gowego będzie możliwe po przeprowadzeniu oględzin drzew i krzewów przez ornitologa, po
wykluczeniu  braku gniazdowania  gatunków chronionych.  Oględziny  należy przeprowadzić
nie wcześniej niż na trzy dni przed planowaną wycinką.

W  rejonie  inwestycji  potwierdzono  obecność  trzmiela  ziemnego  Bombus  terrestris,
trzmiela kamiennika Bombus lapidarius, trzmiela ogrodowego Bombus hortorum, trzmiela ru-
dego Bombus pascuorum, ślimaka winniczka Helix pomatia, ropuchy szarej Bufo bufo, żaby
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trawnej Rana temporaria, jaszczurki zwinki Lacerta agilis, zaskrońca zwyczajnego Natrix na-
trix, jeża zachodniego  Erinaceus europaeus i wiewiórki pospolitej  Sciurus vulgaris. Wymie-
nione gatunki  podlegają  ochronie częściowej.  Z gatunków podlegających ochronie ścisłej
stwierdzono obecność grzebiuszki ziemnej Pelobates fuscus oraz trzech gatunków nietope-
rzy tj. nocka dużego Myotis myotis, mroczka późnego Eptesicus serotinus oraz nocka rudego
Myotis daubentonii.

Pomimo tego, że w analizowanym 100 metrowym buforze, autorzy inwentaryzacji przy-
rodniczej nie stwierdzili obecności chomika europejskiego Cricetus cricetus, to na jego obec-
ność wskazuje „Raport z inwentaryzacji  i waloryzacji  przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki
Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły wraz z analizą urbanistyczną”. Z uwagi na
występowanie w rejonie inwestycji gatunków chronionych, za konieczne uznano prowadze-
nie robót budowlanych pod stałym nadzorem przyrodniczym. 

Nadzór przyrodniczy powinien odpowiadać za stałą kontrolę terenu prowadzenia robót
pod kątem obecności małych zwierząt. Nie można wykluczyć, że na placu budowy pojawią
się małe gryzonie oraz płazy i gady. Zwierzęta stwierdzone na placu budowy należy odławiać
i przenosić na siedliska zastępcze. W przypadku wzmożonej aktywności małych zwierząt,
należy zastosować tymczasowe ogrodzenia ochronne. Ogrodzenie takie powinno spełniać
następujące wymagania:

 wysokość części nadziemnej – min. 50 cm,
 głębokość zakopania w gruncie – min. 10 cm,
 odgięcie górnej krawędzi na zewnątrz terenu inwestycji (tworzące przewieszkę) o dłu-

gości min. 5 cm,
 materiał wykorzystany do wykonania ogrodzenia musi umożliwiać odpowiedni i trwały

jego naciąg, aby nie dopuścić do powstania fałd (do budowy tymczasowego ogrodze-
nia należy wykorzystać np. folię, brezent, siatkę polimerową o wielkości oczek poniżej
5 mm, geowłókninę, itp.),

 zaleca  się  wsparcie  ogrodzenia  na  metalowych  słupkach  lub  drewnianych  palikach
o rozstawie poniżej 1 metra.

Należy pamiętać, że wykonywanie czynności zakazanych względem gatunków wymie-
nionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt, wymaga uzyskania decyzji derogacyjnej, wydawanej na
podstawie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.
U. z 2022 r., poz. 916), w zależności od rodzaju wykonywanych czynności, przez regio-
nalnego dyrektora ochrony środowiska bądź Generalnego Dyrektora Ochrony Środo-
wiska.
W ramach kompensacji negatywnego oddziaływania związanego z wycinkami, należy wpro-
wadzić nasadzenia zastępcze w ilości co najmniej 100 sztuk drzew, lecz nie mniejszej od
liczby usuwanych okazów.  Postuluje się,  aby do nasadzeń wykorzystać rodzime gatunki.
Drzewa przydrożne pełnią istotną rolę w przyrodzie, szczególnie na terenach zantropogeni-
zowanych. Poprawią warunki mikroklimatyczne, strukturę gleb i ich jakość oraz przyczyniają
się do łagodzenia innych negatywnych zjawisk związanych z obecnością zabudowy oraz cią-
gów komunikacyjnych (m.in. ograniczają propagację hałasu i spalin, ograniczają negatywny
wpływ infrastruktury na krajobraz). Ponadto przyczyniają się do wzbogacenia różnorodności
biologicznej  poprzez stworzenie  odpowiednich  warunków siedliskowych  do występowania
wielu gatunków zwierząt.  Ponadto nasadzenia gatunków miododajnych takich jak np. lipa
drobnolistna  Tilia cordata, zapobiegają wymieraniu pszczół i dzikich zapylaczy, pełniących
ważne funkcje w środowisku oraz rolnictwie. W uzupełnieniu do raportu o oddziaływaniu na
środowisko wskazano, że projekt inwestycji  zakłada wykonanie nasadzeń 179 sztuk klonu
polnego „Elsrijk” oraz krzewów, 2007 m2 (ok. 8028 sztuk) irgi poziomej, 1447 m2 (ok. 5788
sztuk) tawuły japońskiej, 1288 m2 (ok. 5152 sztuk) trzcinnika ostrokwiatowego. 

Z uwagi na specyficzny charakter nasadzeń przydrożnych, konieczne jest uwzględnie-
nie gatunków odpornych na cięcia sanitarne i pielęgnacyjne. Do nich z pewnością należy za-
liczyć lipy, dęby i jesiony.

W przypadku robót ziemnych prowadzonych w bliskim sąsiedztwie drzew przeznaczo-
nych do pozostawienia, należy zadbać, aby nie uszkodzić ich systemów korzeniowych. W ra-
zie potrzeby pozostawienia otwartych wykopów, ingerujących w systemy korzeniowe przez
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dłuższy okres, należy je przykryć matami ograniczającymi parowanie bądź obłożyć korzenie
hydrożelem. Sugeruje się, aby tego typu prace były wykonywane ręcznie bądź z wykorzysta-
niem małych koparek. W razie konieczności należy zastosować zabezpieczania gwarantują-
ce ochronę pni drzew przed uszkodzeniami spowodowanymi pracą sprzętu mechanicznego.

Konieczne jest zabezpieczenie elementów kanalizacji  deszczowej przed możliwością
przedostania się do nich małych zwierząt. Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w tym za-
kresie,  ma  na  celu  ograniczenie  prawdopodobieństwa  ich  uwięzienia,  okaleczenia  bądź
uśmiercenia.

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest  poza strefą ochrony konserwatorskiej,  jak  również
poza obszarem obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków województwa lubel-
skiego oraz do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Przedsięwzięcie nie jest również zlokalizo-
wane w obrębie wyznaczonych stanowisk archeologicznych.
Z uwagi na poprowadzenie nowej trasy drogi, podczas prac budowlanych należy zachować
szczególną ostrożność. Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi, każdy kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot co
do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany: 

a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek,
b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkry-

cia,
c) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora, a jeśli nie

jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta).
W przypadku odkrycia w trakcie prac zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem stanowisk
archeologicznych o wyjątkowej wartości historycznej bądź naukowej niezbędne będzie prze-
prowadzenie ratowniczych badań wykopaliskowych.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wskazano, że ze względu na
charakter inwestycji (realizacja obiektu o przewidywanym długim okresie funkcjonowania) w
ramach dokonanych analiz nie rozpatrywano szczegółowego wpływu przedsięwzięcia na śro-
dowisko pod kątem fazy likwidacji. Powyższe uzasadniono faktem, że inwestycje drogowe
należą do przedsięwzięć, które poddaje się remontowi, przebudowie lub rozbudowie.

W raporcie wskazano, że przedsięwzięcie nie zalicza się do rodzajów zakładów o których
mowa w Rozporządzenie 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 przemy-
słowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Wobec powyższego wskazano, że normalna eksploatacja
przedmiotowej drogi nie jest obarczona ryzykiem wystąpienia poważnej awarii. 
W związku z eksploatacją przedsięwzięcia  potencjalnie możliwe jest  wystąpienie zdarzeń
niebezpiecznych takich jak wyciek paliwa z baków pojazdów lub uwolnieniu szkodliwych sub-
stancji jako efekt kolizji czy wypadku samochodowego lub rozszczelnienia zbiornika podczas
transportu  substancji  niebezpiecznych  z  innych  przyczyn.  W wyniku  zderzenia  losowego
substancje ropopochodne mogą przedostać się do gruntu i wody i spowodować negatywne
oddziaływania dla organizmów związanych ze środowiskiem gruntowo-wodnym. W przypad-
ku wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego odpowiednie służby bezpieczeństwa pożarowego
i ratownictwa chemiczno-ekologicznego będą zobowiązane do zabezpieczenia miejsca zda-
rzenia, przerwania dalszej migracji substancji niebezpiecznej do środowiska, neutralizacji tej
substancji oraz do usunięcia ewentualnych skutków tego zdarzenia. 
W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych w raporcie wskazano na
następujące rozwiązania minimalizujące: zastosowanie organizacji ruchu uwzględniając roz-
dzielenie przeciwstawnych kierunków jazdy pasem zieleni, ograniczenie prędkości porusza-
nia się pojazdów, oznakowanie dostosowane do planowanej kategorii drogi.

W odniesieniu do ryzyka wystąpienia katastrofy naturalnej w raporcie wskazano, że czyn-
nikami wpływającymi na ich wystąpienie są: powodzie, pożary, silne wiatry, osuwiska ziem-
ne, opady atmosferyczne, wyładowania atmosferyczne, susze, ekstremalne temperatury. W
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raporcie przeanalizowano poszczególne czynniki w odniesieniu do lokalizacji przedsięwzię-
cia oraz planowanych do zastosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organi-
zacyjnych. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wystąpienia ww. zjawisk w ramach
przedsięwzięcia zostaną zastosowane następujące działania i rozwiązania m.in. zagwaranto-
wanie spełnienia wymagań technicznych dla dróg określonych w obowiązujących przepisach
w tym zakresie, realizacja dostosowanego do przedsięwzięcia systemu odwodnienia, pod-
czyszczenia i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, utrzymywanie drogi w stałej
przejezdności, szczególnie podczas wzmożonych opadów atmosferycznych, bieżący nadzór
i dokonywanie konserwacji nawierzchni drogi i infrastruktury towarzyszącej drodze.

Przeciwdziałanie ryzyku wystąpienia katastrofy budowlanej sprzyjać będzie m.in. zaprojekto-
wanie i wykonanie przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami rozporządzeń wykonawczych do
ustawy Prawo budowlane. W ramach przedsięwzięcia zapewniona będzie m.in.: odpowied-
nia konstrukcja przepustu (przejścia pieszo-rowerowego) pod drogą i właściwe jego posado-
wienie, dostateczna nośność obiektu budowlanego, które uniemożliwią katastrofę budowla-
ną. Na etapie wykonawstwa budowa będzie prowadzona pod nadzorem inwestorskim, za-
pewnione będą dobrej jakości jakość materiały i prefabrykaty. Przy pracach związanych z
budową i przebudową infrastruktury technicznej zapewnione będą odpowiednie odległości,
przeprowadzone zostaną wymagane próby szczelności.
W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze katastrofy budowlanej i naturalnej inwestor,
właściciel  lub zarządca obiektu budowlanego będzie obowiązany do podjęcia działań nie-
zbędnych do usunięcia skutków tych zdarzeń.

Trasy komunikacyjne zaliczone są do obiektów, dla których tworzy się obszar ograniczo-
nego użytkowania, jeśli wynika to z postępowania. Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 3 ustawy
OOŚ oraz w związku z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) w sentencji niniejszego postanowienia stwier-
dzono na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału, że dla przedmiotowego przedsię-
wzięcia nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Zgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy OOŚ regionalny dyrektor ochrony środowi-
ska przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływa-
nia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa m.in.
w art. 72 ust. 10 ustawy OOŚ. Po analizie okoliczności, o których mowa w art. 77 ust. 5 usta-
wy OOŚ, jak również w oparciu o przedstawione w raporcie o oddziaływaniu na środowisko
informacje,  wykonane  analizy  oraz  zaproponowane działania  i  rozwiązania  ograniczające
wpływ na środowisko, w sentencji  niniejszego postanowienia stwierdzono brak obowiązku
przeprowadzenia  przed  rozpoczęciem  realizacji  przedsięwzięcia  oceny  oddziaływania  na
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej jak również brak obowiązku przeprowadzania postępowania w sprawie
transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Informacje zawarte w rapor-
cie na temat przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem
przewidywanego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko są wystar-
czające do dokonania oceny jego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie przeprowadzonych analiz skali i zasięgu oddziaływania przedmiotowego
przedsięwzięcia stwierdzono, że zastosowane podczas realizacji i eksploatacji inwestycji roz-
wiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zapewnią zachowanie standardów jako-
ści środowiska w obrębie i poza terenem inwestycji.

W postanowieniu uzgadniającym realizację przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochro-
ny Środowiska w Lublinie wziął pod uwagę i uwzględnił ustalenia zawarte w raporcie o od-
działywaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniach. Biorąc pod uwagę przed-
stawione zalecenia należy stwierdzić,  iż przy należytym wypełnieniu warunków wymienio-
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nych w sentencji  przedmiotowego postanowienia planowane przedsięwzięcie nie powinno
znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie zwalnia inwestora/wnioskodaw-
cy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

Informuję, że w myśl art. 74 ust. 4 ustawy OOŚ, o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko,  Organ wydający  decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach doręcza ją
niezwłocznie organom, których opinia lub uzgodnienie były wymagane przed jej wydaniem.

POUCZENIE

Na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowi-
sko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) na niniejsze postanowienie nie przysługu-
je zażalenie.

Otrzymują:
1. Prezydent Miasta Lublin – doręczenie elektroniczne przez ePUAP z prośbą o powiadomienie

stron postępowania
2. Aa

Do wiadomości:
1. Pan .....
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