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W odpowiedzi na pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie  
20-144 Lublin z dnia 20 stycznia 2022 r., znak: WOOŚ.4221.79.2021.PP.2 
przedstawiamy uzupełnienie na poruszone w w/w pismach zagadnienia.  
 
Uwagi ogólne 

1. Proszę wyjaśnić sposób wyznaczenia natężenia i struktury ruchu na potrzeby 
niniejszego postępowania.  
 
Ad. 1. 

Dla celów niniejszej analizy posłużono się badaniami ruchu wykonanymi przez 
ZDiM Lublin w listopadzie 2017 r. na krańcowych skrzyżowaniach, pomiędzy którymi 
planowana jest inwestycja budowy ul. Zelwerowicza, tj.: skrzyżowanie ul. Sławinkowskiej i 
Zbożowej oraz skrzyżowanie ul. Bohaterów Września i Zelwerowicza. Jako dane 
wyjściowe postanowiono przyjąć wyniki pomiarów z dwóch godzin szczytu 
popołudniowego: 15:00 – 17:00 w dzień powszedni. 

Poniżej przedstawiono kartogramy ruchu wyrażone w poj. rzeczywistych dla obu 
godzin szczytu: 

Kartogramy ruchu na skrzyżowaniu ul. Sławinkowskiej i Zbożowej w godz. 15-16 i 
16-17: 

       
Kartogramy ruchu na skrzyżowaniu ul. Zelwerowicza i Boh. Września w godz. 15-16 i 

16-17: 
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Struktura rodzajowa ruchu łącznego na skrzyżowaniu ul. Sławinkowskiej z ul. 

Zbożową kształtuje się jak poniżej. W tabelach przedstawiono udział poszczególnych grup 
pojazdów w następującej kolejności: Sławinkowska - Zbożowa, 15-16 / 16-17, 
Zelwerowicza - Boh. Września, 15-16 / 16-17: 

        
W poniższych tabelach przedstawiono też natężenie ruchu panującego na 

wschodnim wlocie ul. Zelwerowicza na skrzyżowaniu z ul. Bohaterów Września. 
Natężenie ruchu w ciągu godziny szczytu 15 – 16 na wschodnim wlocie ul. 

Zelwerowicza: 

 
 

Natężenie ruchu w ciągu godziny szczytu 16 – 17 na wschodnim wlocie ul. 
Zelwerowicza: 
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Dla pełnego obrazu warunków ruchu panującego w stanie istniejącym na kolejnej 

stronie przedstawiono łączny ruch w przekroju drogi podczas obu godzin szczytu 
popołudniowego na trasie ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września 
poprzez skrzyżowania z ul. Poligonową, ul. Koncertową do skrzyżowania z ul. Choiny. 

Zauważyć należy istotny wzrost natężenia ruchu na poszczególnych wlotach ul. 
Zelwerowicza postępujący w kierunku wschodnim – w kierunku ul. Choiny i dalej ul. 
Wojtasa w kierunku Al. Spółdzielczości Pracy. 

Natężenie ruchu w ciągu ul. Zelwerowicza w godz. 15 – 16: 

 
Natężenie ruchu w ciągu ul. Zelwerowicza w godz. 16 – 17: 

 
Podczas dwóch godzin szczytu łączny ruch na wlocie ul. Zelwerowicza na 

skrzyżowaniu z ul. Bohaterów Września wyniósł łącznie w obu kierunkach 462 + 501 + 
508 + 503 = 1 974 pojazdów. 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z powyższych danych i pomiarów 
przyjęto założenie, że w chwili oddania nowego odcinka ul. Zelwerowicza do ruchu, 
natężenie pojazdów nie powinno przekroczyć 75 % ruchu, jaki panuje na odcinku 
pomiędzy ul. Bohaterów Września a Poligonową. 
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Zakładając, że ruch podczas dwóch godzin szczytu popołudniowego stanowi 20 % 
SDR, oszacowano, że łączny ruch dobowy w obu kierunkach w przekroju 
nowoprojektowanego odcinka ul. Zelwerowicza wyniesie ok. 1 974 x 0.75 x 5 = 7 402 poj. 

Ruch ten, w okresie prognozy 20 lat nie powinien zwiększyć się bardziej niż o 30 – 
35 % (analogia do metody prognozy bazującej na wskaźniku wzrostu PKB – ok. 2.75 % 
rocznie), czyli do poziomu SDR nie więcej niż 10 000 poj. 

Do dalszych obliczeń przyjęto udział pojazdów ciężkich i autobusów analogicznie 
do natężeń, jakie panują w ciągu istniejącego odcinka ulicy (ruch istniejący / 
prognozowany w ciągu doby): 

 sam. ciężarowe bez przyczep: 1 % = 74 / 100 poj. / dobę 
 sam. ciężarowe z przyczepami: 0.2 % = 15 / 20 poj. / dobę 
 autobusy: 1 % = 74 / 100 poj. / dobę 
Do określenia kategorii ruchu posłużono się metodą opisaną w „Katalogu typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” (GDDKiA, czerwiec 2014 r.) wg 
procedury przedstawionej poniżej: 

 przyjęcie dopuszczalnego nacisku osi pojedynczej – 115 kN 
 nacisk równoważnej osi standardowej – 100 kN 
 długość okresu projektowego – 20 lat 
 szacowany wzrost ruchu podczas okresu projektowanego – 35 % 
 sumaryczny szacowany ruch pojazdów ciężkich (w mln poj.): 

o samochody ciężarowe bez przyczep – NC = 0.64 
o samochody ciężarowe z przyczepami – NC+P = 0.13 
o autobusy – NA = 0.64 

 określenie współczynników obliczeniowych: 
o współczynnik obliczeniowy pasa ruchu - f1 = 0.45 
o współczynnik szerokości pasa ruchu – f2 = 1.00 
o współczynnik pochylenia niwelety – f3 = 1.00 

 określenie współczynników przeliczeniowych: 
o współczynnik przeliczeniowy liczby sam. ciężarowych bez przyczep – rC = 

0.45 
o współczynnik przeliczeniowy liczby sam. ciężarowych z przyczepą – rC+P 

= 1.70 
o współczynnik przeliczeniowy liczby autobusów – rA = 1.15 

 określenie liczby równoważnych osi standardowych i kategorii ruchu: 
N100 = f1 · f2 · f3 · ( NC · rC + NC+P · rC+P + NA · rA ) 
= 0.45 x 1.00 x 1.00 x ( 0.64 x 0.45 + 0.13 x 1.70 + 0.64 x 1.15 ) 
= 0.56 mln osi = KR3 (od 0.50 do 2.50 mln osi 100 kN) 

Z powyższej analizy określono kategorię nośności nawierzchni na poziomie KR3, 
jednak ze względu na zabezpieczenie ewentualnego wydłużonego okresu eksploatacji 
nawierzchni oraz większego niż przewidywany wzrostu obciążeń na drodze (np. okresy 
zaopatrzenia w materiały budowlane podczas budowy na terenach przydrożnych, czy ew. 
powstanie dużych obiektów przy ulicy) zdecydowano się przyjąć jako projektowaną 
nośność konstrukcji – kategorię ruchu o jeden stopień wyższą, czyli KR4. 
 

2. Proszę przeanalizować oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na krajobraz.  
 
Ad. 2. 

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). 
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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. 

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. 
 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.  
 Należy podkreślić, że inwestycja realizowana jest zgodnie z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy są uzgadniane podczas 
procedury uchwalania zapisów miejscowego planu. Planowana inwestycja nie narusz 
ustaleń miejscowego planu, a rozwiania projektowe zostały tak dobrane by w jak 
najmniejszym stopniu  wpływać na krajobraz. 
 

3. W raporcie należy wskazać czy przedsięwzięcie będzie usytuowane w obrębie 
wyznaczonych stanowisk archeologicznych.  
 
Ad. 3. 
 Planowana inwestycja zgodnie z rysunkiem miejscowego planu, rysunkiem studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz portalem mapowym 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa nie znajduje się w obrębie wyznaczonych stanowisk 
archeologicznych. 
 

Ochrona przed hałasem i drganiami 

4. W raporcie należy wskazać w jakim zakresie uwzględniono w analizie akustycznej 
źródła hałasu związane z ruchem pojazdów na istniejących drogach.  

Ad. 4. 
Projektowany odcinek ulicy Zelwerowicza nie jest drogą przebiegającą w „pustej i 

niezurbanizowanej przestrzeni miasta” a prognozowany ruch na tej drodze nie bierze się 
„znikąd”. Będzie to odcinek łączący ważne dzielnice Lublina, wymagające 
skomunikowania ze sobą celem zapewnienia właściwego rozwoju i struktury sieci 
komunikacyjnej w strukturze całego miasta.  
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Dzielnice Czechów Północny i Sławinek zostaną skomunikowane ze sobą poprzez 
projektowany odcinek ulicy Zelwerowicza łączący ul. Sławinkowską/Zbożową z ulicą 
Bohaterów Września. Ulice te obecne są od wielu lat w strukturze komunikacyjnej miasta 
generują już od dawna, na co dzień, określony ruch pojazdów. Właśnie ten ruch pojazdów 
na  ulicach Sławinkowskiej, Zbożowej i ulicą Bohaterów Września posłużył projektantom 
do opracowania prognozy ruchu na projektowanej drodze, zgodnie z metodyką i 
obowiązującymi przepisami. Projektowany odcinek ulicy Zelwerowicza nie jest drogą 
osiedlową czy lokalną. Odcinek ten będzie przejmował i przenosił część ruchu 
samochodowego, który obecnie odbywa się na wymienionych istniejących drogach. Stąd 
zatem wyliczony ruch pojazdów na projektowanym odcinku ulicy Zelwerowicza 
uwzględnia ruch pojazdów na istniejących drogach.  

 

5. Z uwagi na przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia pod tereny zabudowy 
chronionej akustycznie należy przewidzieć rezerwę terenu pod ewentualną przyszłą 
realizację rozwiązań mających na celu ochronę środowiska przed hałasem np. w 
postaci budowy ekranów akustycznych. 

Ad.5. 
Zgodnie z informacjami o projektantów w przypadku konieczności zastosowania w 

przyszłości rozwiązań mających na celu ograniczenia uciążliwości akustycznych, będzie to 
możliwe. 
Możliwe lokalizacje ew. ekranów akustycznych: 

1. W pasach dzielących pomiędzy jezdnią, a ścieżką rowerową. 
2. W linii projektowanej granicy pasa drogowego – poszerzono przebieg linii 

rozgraniczającej zapewniając wymaganą skrajnię 75 cm od krawędzi pobocza lub 
podnóża skarpy 

3. W miejsce projektowanych dróg serwisowych. W miarę powstawania osiedli 
mieszkalnych, projektowane drogi serwisowe przestaną pełnić swoją rolę. Osiedla, 
zgodnie z mpzp, będą obsługiwane z dróg bocznych (ul. Korzenna, Kameliowa, Zielone 
Wzgórze itd.). Drogi serwisowe mają na celu doraźną obsługę posesji istniejących, które 
do momentu powstania uzupełniającej sieci dróg lokalnych (i budowy osiedli 
mieszkalnych) nie mają innego dostępu do dróg publicznych. 
 

6. W raporcie o oddziaływaniu na środowisko należy odnieść się do zagadnienia 
emisji drgań do środowiska na etapie realizacji i eksploatacji.  

Ad.6. 
Zgodnie z normą PN-85/B-02170 przyjmuje się, że prace budowlane nie powodują 

nadmiernego obciążenia budynków drganiami w odległości powyżej 20 m. 
Drgania związane z etapem realizacji całkowicie ustają z chwilą zakończenia prac 

budowlanych. Na obecnym etapie przedsięwzięcia, ze względu na brak danych o 
stosowanym sprzęcie budowlanym i harmonogramie jego pracy trudno określić, które 
tereny będą narażone na drgania w trakcie realizacji inwestycji. 

W oparciu o normę PN-85/B-02170 przyjmuje się, że można pominąć obciążenie 
budynku wywoływane drganiami przekazywanymi przez podłoże, jeśli budynek znajduje 
się: 

 w odległości większej niż 15 m od osi linii tramwajowej albo od osi drogi kołowej 
I kategorii lub ulicy przelotowej; 
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 w odległości większej niż 20 m od źródła drgań technologicznych (wbijanie pali, 
wibromłoty itp.); 

 w odległości większej niż 25 m od źródła drgań przemysłowych; 
Zaznaczyć należy, że 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. Skutkuje to łączną grubością 
projektowanej nawierzchni wynoszącą 87 cm w przypadku jezdni i 90 cm w przypadku 
zatok autobusowych. Tak duże gabaryty projektowanej nawierzchni przyczyniają się do 
skutecznego pochłaniania drgań wywołanych ruchem komunikacyjnym. 
 

Środowisko przyrodnicze: 

7. W km 0+918,2 planowanej drogi przewidziano przejście techniczne rezerwowe w 
formie przepustu kołowego o średnicy 120 cm. Proszę przedstawić informację, jaką 
funkcję będzie pełnił wskazany obiekt, w szczególności czy będzie spełniać również 
funkcję ekologiczną, tj. przepustu dla małych zwierząt. W przypadku, gdyby 
wskazanemu obiektowi przypisana została funkcja ekologiczna, proszę o 
rozważenie zmiany przekroju przejścia z kołowego na prostokątny.  

Ad.7. 
Przejście (przepust) w km 0+918.2 pełni funkcję rezerwy technologicznej. Przepust 

będzie zamknięty przed dostępem dla osób postronnych. Nie przewiduje się 
wykorzystania go na cele ekologiczne i wodne. Nie powinien być rozpatrywany pod 
względem środowiskowym. 
 

8. Na str. 109 raportu zawarto informację, że właściwym rozwiązaniem jest 
zastosowanie wariantu alternatywnego przez Inwestora, ponieważ przewiduje on 
mniejszą ingerencję w środowisko poprzez mniejsze zajęcie powierzchni 
biologicznie czynnych a przede wszystkim zachowanie światła suchej doliny oraz jej 
ciągłości na północ i południe od drogi. Proszę zatem o dokonanie analizy kosztów i 
skutków środowiskowych realizacji poszczególnych wariantów oraz jednoznaczne 
wskazanie wariantu proponowanego do realizacji. 

Ad.8 
Analiza pod względem wpływu na środowisko: 

Różnice w wariantach. Wariant realizowany – alternatywny w stosunku do wariantu 
pierwotnego: 

 zwiększenie światła do 3 rzędów przepustu - łącznie do 15 m w świetle 
zewnętrznych ścian, czyli do szerokości zaznaczonej w MPZP po północnej 
stronie drogi, 

 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 mineralnej, 
 rezygnacja z utwardzeń przed "wejściami" na rzecz szerokiego pobocza o 

nawierzchni mineralnej. 
Analiza pod względem kosztów 

Wariant realizowany pod względem kosztowym jest mniej korzystny. Zwiększony koszt 
wynika z większej liczby niezbędnych prefabrykatów. Różnica w kosztach jest w części 
niwelowana dzięki skróceniu obiektu, skróceniu ścian oporowych, rezygnacji z utwardzeń 
oraz zmniejszeniu ilości mas ziemnych niezbędnych do nasypu. 
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Mimo wszystko cenowo wariant alternatywny jest nadal droższy od wariantu 
pierwotnego. Jednakże różnica w kosztach pomiędzy wariantami stanowi niewielki udział 
w stosunku do kosztu całości inwestycji budowy drogi i jest do zaakceptowania przez 
Inwestora. 
 

9. Proszę o przeanalizowanie możliwości realizacji przejścia w formie ciągłego 
obiektu o wymiarach 1×1500×300 cm, zamiast 3 przepustów o sumarycznej 
szerokości ok 15 metrów (3×450×300 cm). Bez wątpienia takie rozwiązanie należy 
uznać za bardziej korzystne, z uwagi na zwiększenie współczynnika względnej 
ciasnoty.  

Ad.9 
Obiekt o rozpiętości 15 m byłby korzystny ze względów krajobrazowych jednakże 

ma swoje wady istotne z punktu widzenia drogowego: 
 obiekt mostowy o rozpiętości 15 wymagałby dużo grubszej konstrukcji, co 

skutkowałoby koniecznością wyniesienia niwelety drogi wyżej ponad poziom 
„doliny”, 

 obiekt wymagałby lokalizacji przyczółków mostowych, 
 estakada o rozpiętości 15 m nie ma uzasadnienia komunikacyjnego, mpzp mówi 

o konieczności zapewnienia ruchu pieszo-rowerowego, pod drogą nie planuje 
się ruchu samochodowego, 

 dzięki podziałowi na trzy przejścia można utrzymać oświetlenie dla ciągu 
przeznaczonego dla pieszych przy zapewnieniu skrajnych przejść bez 
oświetlenia, w sposób mniej odstraszający dla zwierzyny, 

 obiekt mostowy takich gabarytów nie jest do zaakceptowania przez Inwestora z 
przyczyn ekonomicznych i nie był przewidywany do realizacji w ramach 
przedsięwzięcia. 

 
10. Z uwagi na proponowanie połączenie funkcji ekologicznej z funkcją przejścia 
pieszorowerowego obiektu położonego w km 1+103,13, proszę o informację, czy w 
obrębie tego przepustu planowane jest wykonanie oświetlenia. Jeśli tak, proszę o 
przeanalizowanie wpływu oświetlenia na funkcjonalność obiektu pod względem 
ekologicznym. Proszę jednocześnie o informację, czy na wysokości analizowanego 
obiektu, planowane jest wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych.  
 
Ad.10 

 Obiekt o długości 38 m przeznaczony dla pieszych nie może być nieoświetlony. W 
projekcie dla pieszych i rowerzystów przeznaczono środkowy ciąg i będzie on stale 
oświetlony (możliwie minimalnym oświetleniem). Dwa skrajne ciągi nie będą oświetlane. 

Olśniewanie ew. zwierzyny w przypadku przedmiotowego obiektu nie będzie 
występować. Samochody poruszają się prostopadle do obiektu, który prowadzi ruch 
poniżej (odwrotnie niż w przypadku przejść górą, gdzie przekraczając jezdnię może 
wystąpić oświecanie przez jadące samochody). Teren przed obiektem nie będzie 
oświetlany przez samochody. Odległość krawędzi przepustu od krawędzi jezdni wynosi 9 
m, natomiast obrzeże chodnika wyniesione jest o 30 cm w stosunku do krawędzi jezdni, co 
zapewnia zacienienie terenu przed i za przejściem. Ponadto, bezpośrednio przy jezdni 
zlokalizowana jest bariera energochłonna, której prowadnica znajduje się na wysokości 
reflektorów samochodowych, co dodatkowo przeciwdziała olśniewaniu. Powyższe 
zobrazowano na schemacie poniżej: 
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11. Proszę o przedstawienie lokalizacji obiektów usytuowanych km 1+103,13 oraz 
km 0+918,2 na tle rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
oraz przeanalizowanie ich funkcjonalności (pod względem ekologicznym), w 
związku z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
przyległych terenów.  

Ad.11 

 

Lokalizacja przejścia w km 1+103 została skorygowana w stosunku do rysunku 
planu z uwagi na dokładną analizę wysokościową istniejącego terenu. Na rysunku planu 
również widać warstwice – rzeczywiste dno doliny nie pokrywa się z lokalizacją przejścia 
wg MPZP. 

Obiekt w km 0+918 nie powinien być natomiast rozpatrywany z punktu widzenia 
środowiskowego. Nie służy on do prowadzenia zwierzyny. Nie jest też urządzeniem 
wodnym. Nie ma związku z ESOCH. Jest to przejście technologiczne - rezerwowe. 

 
12. Z uwagi na aktualne oraz planowane zagospodarowanie działki nr 14/2, proszę o 
rozważenie lokalizacji zaplecza budowy na nieruchomościach, które w miejscowym 
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planie zagospodarowania przestrzennego przewidziane są pod funkcje usługowe, 
np. VC 3U i VC 4U.  

Ad.12. 
Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na działkach ewid. (lub części z nich) nr: 94, 

95, 238/10, 114/2, 121/4 obr. 32 ark. 2. 
 

13. Proszę o przeanalizowanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na walory 
przyrodnicze terenu, w tym przede wszystkim na gatunki chronione, w odniesieniu 
do informacji zawartych w „Raporcie z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej 
wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły wraz z 
analizą urbanistyczną”, przygotowanego na zlecenie Prezydenta Miasta Lublin w 
ramach projektu pn. „Zachowanie różnorodności biologicznej miasta Lublin poprzez 
ochronę wybranych wąwozów", dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Z wykazu źródeł 
informacji stanowiących podstawę do sporządzenia raportu, zawartego na str. 136 
raportu, nie wynika aby przytoczona publikacja była przedmiotem analiz, pomimo 
tego, że stanowi w miarę aktualne źródło wiedzy odnoszące się do walorów 
przyrodniczych terenu objętego planowaną inwestycją. Zgodnie z zapisami raportu, 
na północ od inwestycji znajdują się liczne stanowiska (nory) chomika 
europejskiego Cricetus cricetus. Ponadto Raport jednoznacznie wskazuje, że 
istotne zagrożenie dla obszaru tzw. Górek Czechowskich, przede wszystkim dla 
populacji chomika europejskiego, stanowi izolacja terenu, m.in. w wyniku 
rozbudowy infrastruktury drogowej. Ponadto zagrożenie stwarzają projektowane i 
istniejące szlaki komunikacyjne, które oprócz generowania zanieczyszczeń, 
spowodują powstanie barier ekologicznych, które będą ograniczały swobodną 
migrację zwierząt.  

Ad.13. 
Istotnie w wykazie źródeł informacji stanowiących podstawę do sporządzenia 

raportu, nie uwzględniono „Raportu z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej 
wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły wraz z 
analizą urbanistyczną”, przygotowanego na zlecenie Prezydenta Miasta Lublin w 
ramach projektu pn. „Zachowanie różnorodności biologicznej miasta Lublin poprzez 
ochronę wybranych wąwozów", dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - uzupełniono. 

Podczas opracowywania Raportu OOŚ, korzystano z ww. opracowania. Analizując 
dane opisane w przedmiotowym Raporcie z inwentaryzacji… oraz rozmieszczenie 
gatunków chronionych przedstawionych na rycinach, stwierdzono kolizję tylko z obszarem 
występowania grzebiuszki ziemnej Pelobates fuscus, nie stwierdzono kolizji planowanej 
inwestycji z innymi, cennymi elementami przyrodniczymi wykazanymi w tym opracowaniu. 
Większość cennych taksonów zlokalizowana jest w części Górek Czechowskich 
(pomiędzy ul. Bohaterów Września i ul. Koncertową. 

Tak jak podano w Raporcie OOŚ na północ od planowanej inwestycji w Raporcie z 
inwentaryzacji… wykazano tylko stanowiska (nory) chomika europejskiego 
Cricetus cricetus.  

Mając na uwadze powyższą informację, w celu minimalizacji oddziaływania na 
zidentyfikowane lokalne szlaki migracji (w trakcie wykonywania inwentaryzacji 
przyrodniczej wykonywanej do Raportu OOŚ) oraz dla zachowania ciągłości korytarza 
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ekologicznego jakim jest sucha dolina zapewniająca poprzez estakadę na ulicy Bohaterów 
Września powiązania ekologiczne w całym obszarze Górek Czechowskich a także z 
obszarami położonymi na północ od Lublina, zaprojektowano przejście dla zwierząt na 
obszarze suchej doliny, którego parametry i zagospodarowanie zostały dobrane tak, by 
mogły z niego korzystać poszczególne grupy zinwentaryzowanych zwierząt małych i 
średnich w tym chomik europejski, który oprócz stanowisk opisanych powyżej (tj. na 
północ od inwestycji) zasiedla również obszar najcenniejszy Górek Czechowskich 
(pomiędzy ul. Bohaterów Września i ul. Koncertową).  

 

14. Proszę o skorygowanie nieścisłości dotyczącej występowania gatunków 
chronionych ptaków. Na str. 94 raportu zawarto stwierdzenie: „Ze wszystkich 
zinwentaryzowanych ptaków 50 gatunków objętych jest ochroną prawną, w tym 45 
pozostaje pod ochroną ścisłą, 2 gatunki pod ochroną częściową, zaś pozostałe 3 
należą do gatunków łownych”. Z załączonego wykazu wynika, iż ze wszystkich 
zinwentaryzowanych 50 gatunków ptaków, ochroną prawną objętych jest 47 
taksonów, w tym 45 pozostaje po ochroną ścisłą, 2 gatunki pod ochroną częściową, 
zaś pozostałe 3 należą do gatunków łownych. 
 

Ad.14. 

Ze wszystkich zinwentaryzowanych 50 gatunków ptaków 47 taksonów objętych jest 
ochroną prawną, w tym 45 pozostaje pod ochroną ścisłą, 2 gatunki pod ochroną 
częściową, zaś pozostałe 3 należą do gatunków łownych. 

 
15. W jakim zakresie planowana jest realizacja nasadzeń zastępczych w miejsce 
wycinki ok. 100 drzew i wykarczowania ok. 10705 m2 krzewów. 
 
Ad.15 
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od inwestora Projekt przewiduje nasadzenia drzew: 
 klonu polnego ‘Elsrijk’ Acer campestre 'Elsrijk' w liczbie łącznej 179 szt., 

oraz krzewów: 
 irga pozioma Cotoneaster horizontalis – na pow. 2007 m2 (ok. 8028 szt.) 
 tawuła japońska Spiraea japonica – na pow. 1447 m2 (ok. 5788 szt.) 
 trzcinnik ostrokwiatowy Calamagrostis acutiflora na pow. 1288 m2 (ok. 5152 szt.) 
 

Gospodarka odpadowa 

16. W przedłożonym raporcie wskazano, że: „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 niebędące przedsiębiorcami 
mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich 
odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93)”. Ponadto w raporcie wskazano, że odpady o kodzie 
17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 zostaną 
poddane odzyskowi we własnym zakresie do celów budowlanych. 
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Biorąc powyższe pod uwagę, proszę przedstawić całkowitą ilość powstających mas 
ziemnych (nie tylko nadmiar gruntów, który zostanie przekazany) powstających w 
wyniku budowy drogi, sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej, jak również proszę 
przedstawić dalszy sposób ich zagospodarowania uwzględniając zapisy wynikające 
z art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
779 ze zm.). 

Ad.16 
Zgodnie z informacjami od projektantów całkowita ilość mas ziemnych 

powstających w wyniku budowy drogi, sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej wyniesie 
32500 m3  i jest to łączna objętość wykopu powstałego w ramach inwestycji. Wyliczona 
ilość mas ziemnych zawiera w sobie zdjętą warstwę urodzajną, która nie nadaje się do 
wbudowania jako nasyp drogowy. Część z niego – warstwa ziemi urodzajnej - zostanie 
jednak wykorzystana do urządzenia powierzchni zielonych w ilości 4500 m3.  

Pozostała ilość mas ziemnych tj. ok. 28000 m3 zostanie wywieziona poza teren 
inwestycji w kodzie odpadu 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 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. 

 

17. W strumieniu odpadów powstających na etapie realizacji inwestycji nie zostały 
uwzględnione odpady powstające w wyniku wycinki 100 drzew oraz 10705 m2 
krzewów. Proszę określić rodzaje oraz przewidywane ilości tych odpadów, wraz z 
określeniem ich kodów zgodnie z klasyfikacją zawartą w rozporządzeniu Ministra 
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 
10). Należy również wskazać dalszy sposób ich zagospodarowania. 
 
Ad. 17 
 Odpady z wycinki drzew i krzewów zaliczone zostaną do kodu 20 02 01 (odpady 
ulegające biodegradacji).  Szacunkowa ilość odpadów o tym kodzie wyniesie ok. 350 Mg. 
Odpad ten zostanie przekazany uprawnionemu odbiorcy w celu kompostowania. 
 
18. Proszę usystematyzować informacje w zakresie planowanych do zastosowania 
rozwiązań chroniących środowisko w zakresie magazynowania wszystkich 
odpadów powstających na etapie realizacji inwestycji wraz z analizą spełnienia 
wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742), 
które umożliwią spełnienie wymagań wynikających z ww. rozporządzenia a tym 
samych realizację inwestycji zgodnie z przepisami prawa. Wskazane jest również 
doprecyzowanie informacji w zakresie miejsc magazynowania odpadów. 
Informacje ten nie zostały uwzględnione w przedłożonym raporcie lub też zostały 
opracowane rozbieżnie. 
 
Ad. 18 
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Usystematyzowane informacje w zakresie gospodarki odpadami na etapie realizacji 
inwestycji oraz rozwiązań chroniących środowisko przedstawiono poniżej: 

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 
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 magazynowania odpadów 
wyznaczonym w obrębie terenu zaplecza budowy 
(Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na 
działkach ewid. (lub części z nich) nr: 94, 95, 238/10, 
114/2, 121/4 obr. 32 ark. 2) , 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 rejonie skrzyżowań). W zdecydowanej większości 
będą to odpady inne niż niebezpieczne, i będą one 
magazynowane do czasu ich odbioru w 
wyznaczonych miejscach magazynowania na terenie 
zaplecza 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 magazynowania odpadów. 
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 

Odpady niebezpieczne powstałe podczas budowy 
magazynowane będą w szczelnych, zamykanych 
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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. 

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.  

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 w obrębie 
wyznaczonego na terenie zaplecza 
miejsca magazynu odpadów 
innych niż niebezpieczne. 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów 

Ok. 5 000 

Odpady czasowo gromadzone 
będą 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 zamykanym 
pojemniku, selektywnie na miejscu 
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Kod Rodzaj odpadu Ilość [Mg] 

Odbiorca, miejsce przeznaczenia 
odpadów, sposób i miejsce 
czasowego magazynowania 

wytwarzanych odpadów 
magazynu odpadów innych niż 
niebezpieczne, zlokalizowanego w 
obrębie zaplecza budowy. 

17 03 02 
Mieszanki bitumiczne inne niż 
wymieniony 17 03 01 

Ok. 2 500 

Odpad nie będzie magazynowany 
na terenie inwestycji. Będzie o 
wywożony niezwłocznie po 
wytworzeniu i 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. 42 000 

Masy ziemne w większości będą 
wywożone bezpośrednio w 
momencie powstania. 
Częściowo warstwa żyzna w ilości 
ok 4500 m3 zostanie wykorzystana 
do kształtowani powierzchni 
zielonych. Gleba ta będzie 
czasowo gromadzona w obrębie 
terenu inwestycji. 
Glebę nie wykorzystaną na etapie 
budowy zostanie przekazana 
innemu podmiotowi lub osobie 
fizycznej. 

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 w miejscu 
magazynu odpadów innych niż 
niebezpieczne, wyznaczonym w 
obrębie zaplecza budowy. 

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. 28 000 

m3  (ok. 42 000 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. 

Odpady opakowaniowe  grupy 15 01 06 będą czasowo gromadzone w pojemnikach 
ustawionych na terenie wyznaczonego miejsca magazynowania odpadów. Odpady te 
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będą przekazywane uprawnionym odbiorcom w celu ich dalszego ich zagospodarowania 
(odzysku). 

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.  

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).  

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. 
 
19. Proszę przedstawić informacje w zakresie magazynowania odpadów 
powstających na etapie eksploatacji inwestycji. Informacje te zostały pominięte w 
przedłożonym raporcie. 
 
Ad. 19 
 Odpady powstające podczas eksploatacji będą odbierane przez podmioty 
serwisujące i obsługujące infrastrukturę drogową. Nie przewiduje się magazynowania 
odpadów z serwisowania infrastruktury drogowej. Odpady te będą odbierane przez firmę 
serwisową podczas prac serwisowych. Odpady komunalne z przydrożnych koszy 
odbierane będą przez firmę z którą zarządca drogi będzie mieć podpisaną umowę na 
odbiór i ich zagospodarowanie.  
 

Ochrona powietrza  

20. Proszę przedstawić możliwe do zastosowania metody minimalizacji oddziaływań 
związanych z emisją węglowodorów podczas transportu i układania mas 
bitumicznych. 

Ad. 20 
W celu minimalizacji oddziaływań związanych z emisją węglowodorów  przewiduje 

się w ramach planowanego przedsięwzięcia stosowanie gotowych mieszanek 
bitumicznych wytwarzanych w wytwórniach, aby ograniczyć do minimum operacje 
mieszania kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy.   

Transport gotowej mieszanki mineralno asfaltowej do miejsca wykorzystania 
odbywać się będzie ciężarówkami samowyładowczymi pod przykryciem. W czasie 
oczekiwania na rozładunek ciężarówka będzie również przykryta.  Czas transportu od 
załadunku do rozładunku nie będzie przekraczał 2 godzin.  

Przewiduje się zastosowanie na jezdni warstwy ścieralnej SMA 11 S PMB 45/80-55, 
o grubości 4 cm.   
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Podczas budowy nawierzchni drogi, gotowa mieszanka bitumiczna będzie 
rozkładana na przygotowane podłoże na gorąco (temperatury w zakresie 130-1700C).  W 
rezultacie następować może niewielka emisja LZO do atmosfery, jak również narażenie 
dróg oddechowych i skóry robotników pracujących przy budowie dróg na emitowane 
związki chemiczne. Osoby wykonujące czynności związane z układaniem mas 
bitumicznych są zobowiązane stosować jako minimum przydzielone im środki ochrony 
osobistej, w tym głównie: hełmy ochronne, ochronniki słuchu, sprzęt ochronny dróg 
oddechowych dostosowany do występujących zagrożeń (pyły, czynniki chemiczne), 
obuwie specjalistyczne dla bitumiarzy.  

W obrębie zaplecza budowy nie przewiduje się dodatkowego podgrzewania 
mieszanki. Niezorganizowana emisja węglowodorów podczas układania mas bitumicznych 
będzie emisją krótkotrwałą (prace prowadzone odcinkami) i przemieszczać się będzie 
wraz ze zmieniającym się frontem prac budowlanych.  
 
Środowisko gruntowo-wodne  

21. Proszę o zweryfikowanie i ujednolicenie informacji na str. 19 i 129 raportu w 
zakresie wielkości i rodzaju planowanego przejścia przez suchą dolinę według 
wariantu preferowanego.  
Z informacji zawartej w raporcie na str. 19 wynika, że planowane przejście przez 
suchą dolinę według wariantu preferowanego realizowane będzie w formie 
przepustu o wymiarach 2 x 450 x 150 cm, sumarycznej długości 44 m. Z informacji 
na str. 129 wynika, że przejście realizowane będzie w formie przepustu o 
wymiarach 2 x 450 x 300 cm, sumarycznej długości 44 m. 
Jednocześnie należy odnieść się do zgodności ww. parametrów przejścia według 
wariantu preferowanego z rysunkami na stronach 19 i 109 raportu i załącznikami w 
części graficznej tj. należy wyjaśnić, czy w wariancie preferowanym będzie 
realizowany 1 przepust, czy 2 przepusty ?.  
 
Ad. 21 
 Zawarte w raporcie informacje były nieprecyzyjne.  
 Wariant preferowany przez inwestora stanowi jeden przepust o długości 44 m i 
składać się z elementów o świetle 450 x 300 cm. W wariancie alternatywnym 
(planowanym do realizacji) przewiduje się 3 przepusty o łącznej długości 38 m i świetle 
450 x 300 cm (każdy). 
 
22. Realizacja przejścia według wariantu preferowanego wiąże się z zasypaniem 
większości suchej doliny. W raporcie należy ocenić wpływ planowanej ingerencji na 
stosunki wodne. 
 
Ad.22. 

Planowana inwestycja przekraczać będzie suchą dolinę. Na tym terenie nie 
obserwuje się spływów wód powierzchniowo nawet w trakcie obfitych opadów deszczu. W 
przypadku wariantu preferowanego (1 przepust) faktycznie dojdzie do przegrodzenia 
znacznej części doliny jednak należy mieć na uwadze, że jest to jej końcowy fragment o 
stosunkowo łagodnych zboczach, a sama dolina ma niewielkie rozmiary i nie stanowi 
istotnego znaczenia z punktu widzenia stosunków wodnych. Do realizacji planowany jest 
jednak wariant alternatywy (3 przepusty).   

W celu zapobiegnięcia ewentualnego zlewania infrastruktury pod przejściem w 
ciągu projektowanej ulicy, od strony północnej zaprojektowano wpust liniowy umożlwiający 
odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej. 
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23. Z warunków technicznych uzyskach od MPWIK w Lublinie Spółki z o.o. z dnia 
30.09.2019r. znak: KT/4004/774/2019 wynika, że odwodnienie projektowanej ulicy 
(zgodnie z Koncepcją ogólną kanalizacji deszczowej dla m. Lublina" (Lemtech) 
Consulting Sp. z o.o., Kraków; 2013 r.) wymaga oprócz budowy kanalizacji w samej 
drodze także budowy ponad 400 m kolektora o średnicy 1,0 m oraz ponad 360m o 
średnicy 0,6 m z włączeniem do kolektora w rejonie ul. Bohaterów Września. 
Ponadto na kanalizacji należy stosować urządzenia podczyszczające (wpusty 
deszczowe z osadnikiem).  
W związku z powyższym proszę wyjaśnić, czy w ramach planowanego 
przedsięwzięcia będą realizowane kolektory kanalizacji deszczowej oraz czy 
przewiduje się podczyszczanie wód opadowych i roztopowych z terenu 
planowanego przedsięwzięcia? 
 
Ad. 23. 

Oprócz kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym w ramach 
inwestycji zrealizowane będzie połączenie ww. sieci z istniejącym kolektorem kanalizacji 
deszczowej fi 1000 w rejonie ul. Bohaterów Września. Powyższy kanał poza pasem 
drogowym będzie miał średnicę 1000 mm i długość 292 m. 

Wody opadowe, zgodnie z warunkami technicznymi, będą wstępnie podczyszczane 
z zastosowaniem wpustów z osadnikami. 
 
 
24. Proszę wyjaśnić na jakiej podstawie zawarto stwierdzenie na str. 113 raportu, że 
eksploatacja Inwestycji nie będzie powodować zanieczyszczenia ani zmiany 
sposobu zasilania najbliższych cieków powierzchniowych oraz warunków ich 
przepływu. Proszę dokonać analizy w zakresie wpływu dodatkowych emisji wód 
opadowych z drogi na parametry hydromorfologiczne rzeki Czechówki tj. dynamikę 
przepływu, reżim hydrologiczny, jakość wód odbiornika, itp  
 
Ad. 24. 
  Przedstawione w raporcie stwierdzenia o nie powodowaniu zanieczyszczenia ani 
sposobu zasilania najbliższych cieków jest niepoprawny. Inwestycja ze względu na swój 
charakter będzie powodować zanieczyszczenia, które wraz z wodami opadowymi poprzez 
sieć kanalizacji deszczowej trafiać będą rzeki Czechówka. Oddziaływania te jednak ze 
względu na skalę przedsięwzięcia, zastosowane rozwiązania (osadniki) nie będzie w 
sposób zauważalny wpływać na jakość wód w/w cieku ani na jego warunki przepływu. 
Dodać należy, że na wylocie kolektora do rzeki Czechówki zainstalowany jest separator 
substancji ropopochodnych, który w skuteczny sposób zabezpiecza rzekę przez 
zanieczyszczeniem. 
  Przedmiotowa inwestycja zajmuje powierzchnię ok. 7,1 ha co stanowi 0,088% 
powierzchni całej zlewni (8033 ha) i nie spowoduje zmiany ilości wód zasilających 
Czechówkę, a jedynie sposób odprowadzania tych wód (z naturalnego spływu na spływ 
uregulowany kanalizacją deszczową). Należy również zaznaczyć że wody deszczowe 
zbierane będą głównie z jezdni, a nie z całej powierzchni inwestycji. 
  Biorąc powyższe na uwadze stwierdza się, że inwestycja nie spowoduje istotnego 
wpływu na parametry hydromorfologiczne rzeki Czechówki, a przede wszystkim w 
dynamikę przepływu wód , reżim hydrologiczny czy jakość wód odbiornika (zastosowanie 
osadników). 
   
Charakterystyka JCWP rzecznej 
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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.). 


