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1. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
 Zadaniem mającej powstać drogi, stanowiącej przedmiot niniejszej analizy, jest 
głównie alternatywne skomunikowanie obszaru Wielkiej Wyspy z resztą miasta. Osiedla 
zlokalizowane na południe od ulicy Mickiewicza są ze wszystkich stron odcięte od 
miejskiego układu drogowego siecią rzek i kanałów. Jedyny wyjazd w kierunku centrum z 
tego rejonu możliwy jest poprzez zabytkowy most Zwierzyniecki (obiekt nie spełniający 
współczesnych standardów wytrzymałościowych i ulegający z powodu wieku degradacji) 
oraz przez most Szczytnicki, do którego trzeba dojechać przecinając zabytkowy Park 
Szczytnicki i osiedle mieszkalne. Jednak ochrona ww. obiektów to tylko jeden powód 
poszukiwania zamiennych tras wyjazdu.  
Drugim, ważniejszym, powodem prac nad alternatywą komunikacyjną dla tego obszaru jest 
jego specyficzny charakter. Istnieje bowiem realna groźba, że funkcjonujące wyjazdy nie 
będą w stanie przenieść ruchu z Wielkiej Wyspy. Mało znaczące zdarzenie komunikacyjne na 
którymkolwiek z mostów obarczających ten rejon, awaria mostu czy inny wypadek losowy, 
mogą na wiele godzin sparaliżować ruch w tej części miasta. Zagrożenie takie trzeba 
zminimalizować nie tylko ze względu na mieszkańców, ale także z powodu licznych 
obiektów, które w ten obszar przyciągają rzeszę ludzi. Trzeba tutaj wymienić związane z 
organizacją imprez masowych Halę Stulecia, Stadion Olimpijski, ale także tłumnie 
odwiedzane miejski ogród zoologiczny, całą infrastrukturę parku Szczytnickiego (m.in. ogród 
japoński, fontanna) i równie atrakcyjną dla masowej rekreacji Wyspę Opatowicką (np. park 
wspinaczkowy). 
Trzecią istotna przyczyną zapotrzebowania na nowe połączenie drogowe jest zadanie 
usprawnienia całego miejskiego układu drogowego. Rolą nowego połączenia będzie 
przeprowadzenie ruchu w układzie obwodowym z pominięciem obciążonych ruchem ulic 
układu promienistego prowadzących ruch w obrębie centrum miasta Wrocławia. 
Projektowane połączenie daje możliwość dodatkowej przeprawy przez Oławę i Odrę łącząc 
tereny położone na południu miasta z obszarem Biskupina i Sępolna z pominięciem 
zatłoczonego centrum i ruchliwych ciągów Krakowska – Traugutta – Pl. Wróblewskiego- 
Most Grunwaldzki – Plac Grunwaldzki – ul. M.C. Skłodowskiej - Most Zwierzyniecki. 
Inwestycja umożliwi lepszą obsługę komunikacyjną klina położonego  w rejonie rzek Oławy i 
Odry od wschodniej strony miasta. Ważnym elementem przemawiającym za budową nowego 
połączenia jest niewątpliwie fakt poprawy skomunikowania dwóch dużych dzielnic 
Wrocławia z południową częścią miasta i odciążenie zatłoczonych mostów na kierunku do 
centrum, jak też umożliwienie dojazdu do placu Wróblewskiego z pominięciem już nieco 
przeciążonej ul. Traugutta. 
Budowa nowego połączenia przyczyni się zatem do wyeliminowania istniejącej obecnie 
bariery komunikacyjnej, jaką tworzą rzeki Oława i Odra oraz tereny zalewowe. Ma to 
szczególne znaczenie w przypadku konieczności wykonywanie remontów istniejących 
przepraw (np. planowany w przyszłości remont Mostu Zwierzynieckiego).  Jak wskazują 
doświadczenia związane z remontem Mostu Szczytnickiego, przebudowa takich obiektów 
skutkuje znacznymi utrudnieniami w ruchu pojazdów. Skutki te były również odczuwalne 
przez mieszkańców osiedli Sępolno i Biskupin chcących dojechać do centrum Wrocławia.   

Lokalizację przedsięwzięcia i jego zasięg pokazuje poniższa mapa. 
 



          MATERIAŁY DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO) 
 proGEO Sp. z o.o.                        Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu 

 

 - 3 - 

 
 
 

 
Rys. 1. Lokalizacja inwestycji i jej zasięg 

 
Trasa nowego połączenia nawiązuje się do układu jezdni i wiaduktów węzła 

ul. Krakowskiej i Al. Armii Krajowej. Za węzłem trasa przebiega nad istniejącą linią 
bocznicy kolejowej (prowadzącej do zakładu „Cussons”) oraz nad nową trasą ul. Wilczej. 
Następnie jadąc w kierunku północno - wschodnim przecinamy tereny ogródków 
działkowych dochodząc do rzeki Oławy. Dalej po przekroczeniu Oławy oraz obszaru leśnego 
trasa przekracza ul. Międzyrzecką, gdzie projektowany jest węzeł typu „WC”. Za wałem 
przeciwpowodziowym, biegnącym wzdłuż ul. Międzyrzeckiej, trasa przebiega na estakadach 
nad terenami zalewowymi rzeki Odry, a następnie pokonuje nurt rzeki Odry dochodząc 
estakadą do ul. Biegasa. Dalej trasa biegnie nasypem opadając do poziomu terenu w rejonie 
skweru pomiędzy zabudową ul. Pugeta i Chełmońskiego. Na przedłużeniu ul. Wittiga 
projektuje się przejście pieszo rowerowe pod nową trasą. Pod estakadą trasy głównej, 
projektuje się również przedłużenie ulicy Biegasa aż do wpięcia ul. Chełmońskiego. Z ulicą 
Olszewskiego trasa krzyżuje się w jednym poziomie. Zaprojektowano skrzyżowanie 
czterowlotowe skanalizowane z pełnym rozplotem ruchu, skrzyżowanie wyposażono w 
sygnalizację świetlną. Dalej trasa jezdni głównej przebiega po terenie krzyżując się w jednym 
poziomie z ul. Dembowskiego. Skrzyżowanie z ul. Dembowskiego to skrzyżowanie 
czterowlotowe skanalizowane z pełnym rozplotem ruchu, sterowane za pomocą sygnalizacji 
świetlnej. Następnie jadąc aż do skrzyżowania z ul. Mickiewicza trasa biegnie wzdłuż 
istniejącej ul. 9-go Maja, która przestanie być ulicą przelotową, będzie połączona za to  w 
dwóch miejscach ze wschodnią jezdnią trasy. Na wysokości obecnej ul. Kosynierów 
Gdyńskich trasa odgina się w kierunku północnym, dochodząc do skrzyżowania ul. 
Mickiewicza. Skrzyżowanie z ul. Mickiewicza – Paderewskiego zaprojektowano jako 

zasięg inwestycji planowany przebieg inwestycji 
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skrzyżowanie czterowlotowe skrzyżowanie z pełnym rozplotem sterowane sygnalizacją 
świetlną. 

 
W ramach opracowania projektowego przewidziano wykonanie następujących robót 
budowlanych: 

• budowę jezdni zachodniej, wschodniej trasy głównej; 
• przebudowę wlotów istniejących ulic Olszewskiego, Dembowskiego, Mickiewicza 

oraz Paderewskiego na odcinku dojazdowym do nowych skrzyżowań; 
• przebudowę dróg bocznych krzyżujących się  z inwestycją 
• budowę skrzyżowań dwupoziomowych Trasy Głównej z ul. Krakowską oraz ul. 

Międzyrzecką; 
• budowę dróg obsługujących, wewnętrznych dla obsługi terenów przyległych  
• budowę ciągów pieszych oraz rowerowych 
• budowę wjazdów 
• budowę obiektów inżynierskich: 

- wiadukt nad ul. Krakowską (rozbudowa nitki zachodniej) 
-  wiadukt nad ul. Wilczą 
-  przepust pod łącznicą w węźle Krakowska (rozbudowa przepustu) 
-  mury oporowe w węźle Krakowska  
-  most nad rzeką Oławą 
-  wiadukt nad ul. Międzyrzecką (dojazd do posesji nr 4) 
-  estakada, most nad rzeką Odrą 
-  wiadukt nad ul. Wittiga 
-  kładka dla pieszych nad ul. 9 Maja. 

• przebudowę torowiska tramwajowego 
• budowę, przebudowę oświetlenia drogowego 
• przebudowę sieci elektroenergetycznych (niskiego, średniego i wysokiego napięcia) 
• budowę, przebudowę sieci kanalizacyjnej 
• przebudowę urządzeń melioracyjnych  
• przebudowę i budowę urządzeń wodnych  
• przebudowę i budowę sieci wodociągowej 
• przebudowę sieci wodociągowej 
• przebudowę sieci gazowej 
• przebudowę sieci cieplnej 
• przebudowę sieci teletechnicznych 
• budowę sieci „MSRK” (Miejskiej Sieci Rurociągów Kablowych) 
• budowę sygnalizacji świetlnych, wraz z niezbędnym rurociągiem kablowym 
• przebudowę trakcji tramwajowej 

 

2. ROZPATRYWANE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
Dla przedmiotowej inwestycji na wstępnych etapach koncepcyjnych rozważano szereg 
wariantów. Były to zarówno warianty lokalizacyjne trasy jak i warianty rozwiązań 
technicznych i technologicznych związane głównie z wariantowaniem poszczególnych 
skrzyżowań oraz możliwością wprowadzenia linii tramwajowej. 

2.1.   Warianty lokalizacyjne 

Zgodnie z wstępnymi wytycznymi do sporządzania koncepcji opracowanymi przez Biuro 
Rozwoju Wrocławia oraz założeniami „Studium uwarunkowań i kierunków 



          MATERIAŁY DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO) 
 proGEO Sp. z o.o.                        Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu 

 

 - 5 - 

zagospodarowania przestrzennego gminy Wrocław” (obowiązującego do 2006 r.) 
analizowano następujące warianty lokalizacyjne drogi: 

• Wariant 1 (ozn. 1L)-  na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Mickiewicza (długość                   
ok. 3,5 km), 

• Wariant 2 (ozn. 2L)-  na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Wróblewskiego (długość              
ok. 2,2 km), 

•  Wariant 3 (ozn. 3L) -  na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Wróblewskiego                        
wg  wariantu 1. 

Poszczególne warianty pokazano na poniższym rysunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Przebieg wariantów (warianty lokalizacyjne 1, 2 i 3)  

Wybór ostatecznego wariantu przebiegu drogi rozważany był wieloetapowo. Warianty 
poddane zostały wielokrotnej analizie zarówno własnościowej, ekonomicznej, a przede 

Wariant 2L 

Wariant 1L 
Wariant 3L 

Wariant 1L 

Koniec wariantu 3L 



          MATERIAŁY DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO) 
 proGEO Sp. z o.o.                        Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu 

 

 - 6 - 

wszystkim terenowej pozwalającej określić optymalne miejsce połączenia z istniejącym 
układem miejskim w obszarze Wielkiej Wyspy oraz z punktami węzłowymi. Konsekwencją 
tych analiz był wybór korytarza, który następnie był rezerwowany w sporządzanych 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Ostatecznie do realizacji wybrano wariant 1 (1L) łączący ul. Krakowska z ul. Mickiewicza. 

2.2. Warianty rozwiązań technicznych i technologicznych 

Jak już wcześniej wspomniano na etapie Studium programowo przestrzennego rozważano 
kilka wariantów rozwiązań poszczególnych skrzyżowań. Analizowano również wariant 
jednojezdniowy oraz dwujezdniowy. Dodatkowo wariantowaniu podlegała możliwość 
wprowadzenia tramwaju na odcinku od ul. Olszewskiego do ul. Mickiewicza.   
 

a) Warianty jednojezdniowy (minimalny) – Wariant 1 
Zgodnie z wymogami Zamawiającego przeprowadzona została analiza możliwości 
etapowania realizacji zadania. W jej wyniku powstał wariant jednojezdniowy drogi. 
Przyjęto, że: 
• fundamenty i przyczółki obiektów inżynierskich zostaną wybudowane jak dla wariantu z 

dwoma jezdniami ze względów technologicznych; 
• wybudowane zostaną nasypy pod obie jezdnie ze względu na trudności podczas 

rozbudowywania nasypów pod drugą jezdnię oraz w celu minimalizacji prac straconych 
podczas budowy drugiego etapu; 

• skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną zostaną wybudowane w układzie docelowym 
ze względu na zachowanie przepustowości skrzyżowań, w przypadku węzła przy 
ul. Krakowskiej ze względu na dowiązania do istniejącej ul. Armii Krajowej oraz w celu 
minimalizacji robót straconych podczas budowy drugiej jezdni; 

• przebudowa sieci uzbrojenia terenu zostanie zrealizowana w pełnym zakresie w celu 
minimalizacji prac straconych podczas budowy drugiego etapu. 

Od km 0+000 do km 0+580 trasa miała przebiegać identycznie jak w wariantach 
dwujezdniowych. Od km 0+580 do km 2+400 prawa jezdnia miała łączyć się z lewą. 
Rozwiązanie to pozwalało na oszczędności na następujących obiektach inżynierskich: most 
na Oławie, wiadukt (estakada) nad ul. Międzyrzecką i most na Odrze.  Nie zostałaby 
zbudowana jedna jezdnia na odcinku około 1820 m oraz południowo–wschodnia łącznica 
trasy z ul. Międzyrzecką. Jednak na skrzyżowaniu łącznika z północno–zachodnią łącznicą z 
ul. Międzyrzecką należałoby wybudować sygnalizację świetlną, ułatwiającą przejazd dla 
samochodów jadących w lewo. 
Odcinek od km 2+400, poprzez skrzyżowania z ul. Olszewskiego i Dembowskiego, aż do km 
2+960 miał posiadać dwie jezdnie z uwagi na fakt, że jest to odcinek obejmujący w całości 
rejon obu skrzyżowań zlokalizowanych dość blisko siebie. Następnie jezdnia lewa łączyć się 
miała z jezdnią prawą. Odcinek ten miał mieć długość około 580 m i kończyć się na km 
3+540. Od tego miejsca miał być kształtowany przekrój skrzyżowania z ulicami Mickiewicza 
i Paderewskiego. 
 
b) Wariant dwujezdniowy (koncepcyjny) z linią tramwajową – Wariant 2a 

Jest to wariant z dwoma jezdniami na całej długości planowanej trasy. Linia tramwaju 
tradycyjnego przewidywana była po stronie zachodniej na odcinku pomiędzy ul. Mickiewicza 
a ul. Olszewskiego. W rejonie skrzyżowania, gdzie istniejące torowisko zlokalizowane jest po 
północnej stronie ul. Olszewskiego lokalizowane byłyby rozjazdy dające początek trasie 
tramwajowej, która biegłaby po zachodniej stronie docelowego układu jezdni. W rejonie 
skrzyżowania z ul. Mickiewicza linia tramwajowa nawiązywałaby się do istniejących torów. 
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c) Wariant dwujezdniowy (koncepcyjny) bez linii tramwajowej – Wariant 2b 

Wariant ten jest analogiczny jak wariant 2a ale bez linii tramwajowej na odcinku pomiędzy  
ul. Olszewskiego i ul. Mickiewicza.  
 
d) Wariant dwujezdniowy (realizacyjny) – Wariant 3 
 
W wariancie wybranym do realizacji nie planuje się wprowadzenia linii tramwajowej 
pomiędzy ul. Olszewskiego i ul. Mickiewicza.  Wariant zakłada budowę dwóch jezdni na 
całej długości trasy.  
W przypadku wariantowania skrzyżowań to wybrano podwariant pierwszy w przypadku 
skrzyżowania z ul. Krakowską (PK2) oraz podwariant drugi w przypadku skrzyżowania            
z ul. Mickiewicza (PMC2) i ul. Międzyrzecką (PM2). W przypadku rozwiązania trasy w 
rejonie ul. Chełmońskiego to zrezygnowano z wykonania zjazdu z drogi. Planuje się 
natomiast wykonanie łącznika ul. Biegasa - ul. Chełmońskiego krzyżującego z  ul. Wittiga. 
Łącznik ten będzie przechodził pod trasą główną (nad ul. Wittiga wykonany będzie wiadukt). 
 

 

3. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWSKA PRZYRODNICZEGO WZDŁUŻ 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

3.1. Położenie, rzeźba terenu i budowa geologiczna 

 
Planowana inwestycja położona jest we wschodniej części miasta Wrocławia w obrębie 
dzielnic Krzyki oraz Śródmieście; w rejonie osiedli Bierdzany, Rakowiec, Dąbie, Biskupin i 
Sępolno. 

Pod względem administracyjnym teren inwestycji położony jest w obrębie miasta 
Wrocławia, powiatu wrocławskiego miejskiego, województwa dolnośląskiego.  

Morfologicznie teren posiada rzeźbę mało urozmaiconą, mającą charakter płaskiej 
równiny. W strefie zabudowy miejskiej jest to w zasadzie powierzchnia sztuczna, 
zachowująca jednak w obrębie dna pradoliny liczne starorzecza i tereny podmokłe. Rzędne 
terenu wynoszą w granicach od 113 do 123 m nad poziomem morza.  

Zgodnie z Atlasem Geologicznym Wrocławia w cięciu do głębokości 1 m pod 
poziomem terenu na odcinku południowym (pomiędzy ul. Krakowską a korytem Odry) 
przeważają piaski średnie i grube. W części północnej występują gliny, pyły oraz piaski 
gliniaste. Osady te lokalnie rozcinane są nasypami. Na głębokości 2 m pod poziomem terenu 
na całym przebiegu trasy planowanego łącznika przeważają piaski średnie i grube. Jedynie w 
rejonie koryta rzeki Oławy z domieszką żwirów i pospółek. W cięciu na głębokości 6 m pod 
poziomem terenu na całym, przebiegu występują pospółki i żwiry. 

Zwierciadło wody podziemnej na przedmiotowym terenie występuje na głębokości od 
1,5 do 4,0 m pod poziomem terenu. Przeważnie posiada charakter swobodny, jedynie lokalnie 
jest napinane przez warstwy gliniaste oraz nasypy charakteryzujące się słabszą 
wodoprzepuszczalnością. Wody prowadzone są w obrębie piasków, piasków ze żwirem i 
żwirów rzecznych zalegających na stropie glin zwałowych. 
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3.2. Wody powierzchniowe i podziemne 

 
Analizowany obszar pod budowę planowanej drogi jest bogaty w sieć hydrograficzną której  
najważniejszym elementem jest rzeka Odra wraz z licznymi dopływami. Planowana droga 
przecinać będzie rzeki Oławę i Odrę.  

Rzeka Oława ma szczególne znaczenie z uwagi na fakt zaopatrywania w wodę m. 
Wrocławia. Otoczenie rzeki Oławy charakteryzuje się licznymi starorzeczami, rozlewiskami, 
pokryte jest systemem rowów i kanałów nawadniających  wprowadzających wodę do stawów  
i samych stawów. Sztucznie założone stawy infiltracyjne położone są równolegle do rzeki 
Oławy, na jej lewym brzegu. Tutaj znajdują się największe skupiska studni terenu 
wodonośnego.  
Większość obszar inwestycji znajduje się z zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych nr 
320 Pradolina rzeki Odry (GZWP nr 320). Część drogi leży w granicach zasięgu 1% wód 
powodziowych. 
Przedsięwzięcie koliduje ze strefą ochrony pośredniej ujęcia wody pitnej dla miasta 
Wrocławia przechodząc przez nią na odcinku ok. 1100 m. Granica strefy ochrony 
bezpośredniej ujęcia znajduje się natomiast w odległości ok. 800-2700 m od drogi. 

3.3. Gleby  

 
W dolinie Odry i Oławy leżą mady rzeczne.  Na północny-wschód od doliny Odry 

występuje zwarty obszar gleb płowych z wtrąceniami gleb bielicowych.  
  Oceniając natomiast gleby (w obrębie planowanej drogi) według klas bonitacji, 
mieszczą się one w większości w niskich klasach bonitacji. Kompleksy bardzo dobrych gleb, 
które objęte są ochroną, występują jedynie w rejonie ulicy 9 Maja. Pod względem klasyfikacji 
są to w większości łąki i grunty pod wodami, w mniejszej ilości występują natomiast lasy 
(głównie ochronne) i grunty rolne.   

3.4. Klimat 

 
Wg podziału rolniczo – klimatycznego Polski, omawiany obszar należy do dzielnicy 

wrocławskiej – najcieplejszej w Polsce. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi tu 8 – 
9,0 0C, a okres wegetacyjny trwa 220 – 230 dni. Średnia roczna suma opadów 
atmosferycznych kształtuje się na poziomie ok. 624 mm (osiedle Biskupin).  Dominującymi 
prędkościami wiatrów są prędkości od 0-2m/s, a więc prędkości małe, decydujące o słabym 
rozpraszaniu zanieczyszczeń w powietrzu. Razem z prędkościami do 1m/s i od 2 do 3 m/s 
wiatry te stanowią pond 50% wszystkich wiejących w tym terenie wiatrów. 

3.5. Stan klimatu akustycznego 

 

Z analizy mapy akustycznej Wrocławia wynika, iż w rejonie ul. Krakowskiej występują 
przekroczenia wartości dopuszczalnych sięgające nawet 20dB(A) w porze dziennej i 10dB(A) 
w porze nocnej. Na terenie Wielkiej Wyspy przekroczenia poziomów dopuszczalnych 
występują jedynie w rejonie ulicy Olszewskiego oraz ulicy Mickiewicza i sięgają one 
10dB(A) zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Pozostałe ciągi komunikacyjne nie stanowią 
w chwili obecnej zagrożenia dla środowiska, a emitowany przez nie hałas mieści się w 
granicach wartości dopuszczalnych. 
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3.6. Szata roślinna i świat zwierzęcy 

 
Zgodnie z geobotanicznym podziałem Śląska, omawiany obszar należy do prowincji 

Niżowo-Wyżynnej, dział Bałtycki, pododdział pas Kotlin Podgórskich, kraina Kotlina Śląska, 
okręg Nizina Śląska, podokręg Dolina Odry.  

    Na etapie opracowywania projektu budowlanego sporządzono szczegółową 
inwentaryzację drzew i krzewów występujących w przyjętych umownie granicach 
opracowania. Drzewostan  charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem pod względem 
zwarcia oraz struktury gatunkowej i stopnia wykształcenia struktury warstwowej. Większą 
część powierzchni zajmuje drzewostan jednowarstwowy w postaci wysokich drzew. Na 
badanym obszarze stwierdzono również fragmenty z rozbudowaną wielowarstwową strukturą 
roślinności drzewiastej, gdzie obok warstwy górnej koron drzew wykształcona jest warstwa 
dolna koron (najczęściej młodych drzew) oraz podszyt. 

3.7. Obszary NATURA 2000 

 
Planowana inwestycja leży poza granicami obszarów wyznaczonego w ramach sieci 

Natura 2000. Najbliższej położonymi obszarami są:  
• PLH020017 Grądy w Dolinie Odry (granica przebiega w odległości ok. 2,1 km od 

inwestycji) 
• PLB020002 Grądy Odrzańskie (granica przebiega w odległości ok. 4,1 km od 

inwestycji). 
Lokalizacja w/w obszarów pokazana jest na poniższych mapach. 
 

 
Rys. 3. Lokalizacja obszaru PLH020017 Grądy w Dolinie Odry 
 
Kolejne obszary Natura 2000 znajdują się następujących odległościach od inwestycji: 

• PLH Kumaki Dobrej (proponowany SOO) – 5,9 km 
• PLH Lasy Grędzińskie (proponowany SOO) –7,5 km  
• PLH020069 Las Pilczycki - 8,3 km  
• PLH020036 Dolina Widawy - 10,5 km  
• PLH020045 Stawy w Borowej –11,7 km  
• PLH Łęgi w dolinie Bystrzycy (proponowany SOO) –16,1 km  
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Rys. 4. Lokalizacja obszaru PLB020002 Grądy Odrzańskie  

3.8. Obiekty i obszary zabytkowe 

W pobliżu lub w granicach planowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty i obszary 
podlegające ochronie prawnej:  

• osiedla Biskupin  i Sępolno,  
• park Szczytnicki, 
• budynek przy ul. B.Biegasa 2, 
• teren dawnej stanicy wodnej przy ul. Rzeźbiarskiej, 
• budynek przy ul. Międzyrzeckiej 4. 

3.9. Zagospodarowanie terenu 

Planowany przebieg trasy przechodzi głównie przez tereny gminy miejskiej Wrocław, 
Skarbu Państwa, osób prywatnych oraz tereny należące do różnych instytucji w tym m.in. 
Polskiego Związku Działkowców.  
Początkiem planowanej drogi jest skrzyżowanie ulicy Krakowskiej i Armii Krajowej. 
Następnie trasa przecina ulicę Wilczą i przebiega przez teren ogródków działkowych, które 
ciągną się do rzeki Oławy. Na tym terenie znajdują się także budynki mieszkalne oraz 
magazyny i hurtownie. Po przekroczeniu Oławy droga przebiega w okolicy Lasu 
Rakowieckiego - las ochronny (na zachód od drogi), a następnie przecina Krzywą Groblę. Po 
przekroczeniu grobli projektowany łącznik krzyżuje się z ulicą Międzyrzecką, przechodząc 
wcześniej przez wały ochronne, a następnie z ulicą Na Grobli. Począwszy od przecięcia rzeki 
Oławy, aż do rzeki Odry droga przebiega przez łąki rosnące na obszarach zalewowych. 
Przekroczenie doliny Odry wraz z rzeką odbywać się będzie mostem przechodzącym w 
estakadę. 
Po przekroczeniu Odry droga przecina Groblę Szczytnicko-Bartoszowicką, a później kolejno 
ulice Urbańskiego i Biegasa.  Następnie trasa przebiega przez tereny zadrzewione  znajdujące 
się przy ulicy Chełmońskiego – na tyłach obiektów Politechniki Wrocławskiej. Planowane  
połączenie drogi z ulicą Chełmońskiego będzie przecinało Ogrody Działkowe Politechnika. 
Po przecięciu z ulicą Biegasa połączenie przebiega w okolicy jednorodzinnej zabudowy 
mieszkaniowej przy ulicy Pugeta (w kierunku zachodnim od planowanej drogi). Dalej droga 
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koliduje z budynkami znajdującymi się przy ulicy Chełmońskiego (kierunek wschodni) a 
następnie  z obszarem zadrzewionym (park) aż do skrzyżowania z ulicą Olszewskiego. Po 
minięciu skrzyżowania z ulicą Olszewskiego planowany łącznik przebiega przez teren 
ogródków działkowych oraz w pobliżu budynków Uniwersytetu Wrocławskiego przy     ul. 
Kosiby. Następnie trasa przecina ulicę Dembowskiego i biegnie wzdłuż ulicy 9 Maja na 
terenie boiska sportowego, ogródków działkowych, zakładu ogrodniczego oraz szkółki drzew 
i krzewów ozdobnych. Ulica 9 Maja znajdująca się na wschód od planowanej trasy  przebiega 
wzdłuż zabudowań mieszkaniowych osiedla Sępolno.  Zakończeniem planowanej trasy jest 
skrzyżowanie z ulicą Mickiewicza. 
 

4. MONITORING ŚRODOWISKA 
 

Planowana inwestycja nie podlega obowiązkowi prowadzenia monitoringu środowiska 
na etapie eksploatacji. Na etapie budowy, w przypadku, gdy planowane jest wykorzystanie 
odpadów mineralnych powstających przy budowie inwestycji (w szczególności sypkie tj. 
ziemia, piasek, urobek z pogłębiania) do innych celów (np. rekultywacja gruntów, urządzanie 
terenów zielonych itp.), należy przeprowadzić odpowiednie badania, które pozwolą określić 
ich przydatność.  
Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach może nałożyć obowiązek 
przeprowadzenia analizy porealizacyjnej, określając zakres oraz termin jej przeprowadzenia. 
W takim przypadku zaleca się zlokalizowanie punktów pomiarowych hałasu w pięciu 
miejscach, charakteryzujących oddziaływanie projektowanej drogi na poszczególne zespoły 
zabudowy. 
Kolejnym obowiązkiem, który będzie nałożony na zarządzającego inwestycją jest 
prowadzenie badań stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych 
odprowadzanych z trasy do wód lub gleby (zakres: zawiesina, substancje ropopochodne). 
Lokalizacja punktów pomiarowych powinna być zgodna z miejscami określonymi w 
wydanym przez właściwy organ pozwoleniu wodno-prawnym. 

 

5. SPOŁECZNE ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI 
 
Lokalizacja pasa drogowego przebiegającego w pobliżu zabudowań sprawia, że będą 
konieczne wyburzenia budynków i budowli (w przeważającej większości chodzi o zabudowę 
gospodarczą). Potencjalnie powstająca droga może się stać źródłem uciążliwości akustycznej 
a także uciążliwości w zakresie przenoszonych drgań podczas prac budowlanych, 
prowadzonych w sąsiedztwie terenów mieszkalnych. Stąd zalecenie aby prace budowlane 
były prowadzone jedynie w porze dziennej, jeżeli front robót będzie zlokalizowany w pobliżu 
osad ludzkich. 

Ochrona terenów, na których pas drogowy przecina istniejące ogródki działkowe 
stanowiące tereny rekreacji będzie polegała na budowie ekranów akustycznych i pasów 
zieleni oraz przekształceniach funkcji terenu.  

Projektowana droga znacznie zmniejszy ruch pojazdów przez centrum Wrocławia i  
przyczyni się do wyeliminowania istniejącej obecnie bariery komunikacyjnej, jaką tworzą 
rzeki Oława i Odra oraz tereny zalewowe. Intensywny ruch odbywający się przez centrum 
miasta znacząco pogarsza jakość warunków życiowych mieszkańców, powodując znaczne 
zanieczyszczenie powietrza oraz złą jakość środowiska akustycznego. Budowa połączenia  
spowoduje zmniejszenie ruchu w centrum miasta co ułatwi do niego dojazd i poruszanie się 
po nim. Zwiększy się także bezpieczeństwo mieszkańców w tym rejonie (mniejsza ilość 
wypadków).   
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W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano budowę ciągów pieszych i rowerowych . 
Na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Mickiewicza przewidziano wykonanie po obu stronach 
drogi ścieżki rowerowej i chodnika. Na wszystkich przejściach dla pieszych przewidziano 
obniżenie krawężników również na przejazdach dla rowerzystów przewidziano wbudowanie 
wtopionego krawężnika w celu poprawy komfortu przejazdu przez ulicę. Na skrzyżowaniach 
z sygnalizacją świetlną zostaną zamontowane urządzenia ostrzegawcze dla osób niewidomych 
i niedowidzących ( zmiana faktury na dojściu do przejścia oraz sygnalizacji akustyczna). W/w 
urządzenia umożliwią również pieszym i rowerzystą bezpieczne i przyjazne skomunikowanie 
pomiędzy obszarem Wielkiej Wyspy a Lasem Rakowieckim oraz rejonem ul. Krakowskiej. 

 

6. ŚRODKI MINIMALIZUJĄCE ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

NA ŚRODOWISKO 

6.1. Minimalizacja oddziaływań na środowisko gruntowo – wodne 

Na etapie budowy, w celu zabezpieczenia przed dostaniem się do gleb, wód 
powierzchniowych i podziemnych różnych zanieczyszczeń - silniki spalinowe, podręczny 
magazyn paliwa i smarów należy izolować od gruntu przez wyścielenie odpowiednią folią 
używaną do ekranizacji materiałów ropopochodnych. Niezbędna ilość paliwa i smarów 
powinna być przechowywana w szczelnych zbiornikach i w odpowiednio zabezpieczonym 
magazynie odizolowanym od otoczenia. Inne produkty stosowane do budowy jak papa, farby, 
smoła, powinny znajdować się w pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi oraz przed podmywaniem terenu. Ścieki i odpady socjalno-bytowe 
z terenów placu budowy powinny być wywożone do oczyszczalni ścieków i na wysypisko 
odpadów.  

Ścieki deszczowe muszą być zbierane odizolowanym od środowiska gruntowo-
wodnego systemem rowów i drenaży oraz oczyszczane przed zrzutem do odbiornika. 
Urządzenia do oczyszczania (wpusty z osadnikami, osadniki i separatory) muszą być 
wykonane w sposób zgodny z projektem.  

Konstrukcja mostów i estakad przecinających doliny rzek Oławy i Odry powinna 
umożliwiać swobodny przepływ wód szczególnie w okresach wezbraniowych. 
Wszelkie działania podejmowane w strefach ochronnych wałów przeciwpowodziowych nie 
mogą zagrażać stabilności wałów ani tworzyć utrudnień dla ich eksploatacji, napraw oraz 
modernizacji. Działania te muszą być uzgodnione  z Regionalnym Zarządem Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu, Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we 
Wrocławiu. 

Należy uzyskać pozwolenie wodno prawne między innymi na eksploatację urządzeń 
oczyszczających oraz zrzut spływów oczyszczonych do odbiorników oraz wykonanie 
urządzeń wodnych. 

Warstwę glebową usuniętą w wyniku prac budowlanych należy składować w 
oddzielnych zwałowiskach. W późniejszym okresie należą ją wykorzystać np. w procesie 
nasadzeń roślinności. 

Na etapie eksploatacji należy systematycznie poddawać konserwacji urządzenia 
służące do odprowadzania i podczyszczania wody opadowej (osadniki, separatory). Nie 
należy dopuścić do przekroczenia maksymalnej możliwości magazynowej urządzenia. Zaleca 
się czyścić urządzenia co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym.  

Rodzaje urządzeń służących ochronie wód wymienione są w tabeli poniżej. 
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Tab. 1. Urządzenia ochrony wód 

Lp. Odcinek Rodzaje stosowanych zabezpieczeń Odbiornik 

1 od ul. Krakowskiej            
do  rzeki Oława 

kanalizacja deszczowa grawitacyjna,                  
2 osadniki i 2 separatory w tym jeden                
z „bypassem”, wpusty deszczowe z 

osadnikami 

Rów O-14 

2 od rzeki Oława do               
ul. Międzyrzeckiej 

kanalizacja deszczowa, osadnik i separator,  
wpusty deszczowe z osadnikami Rów O-14a 

3 
pomiędzy mostami 

nad rzekami Oława i 
Odra 

kanalizacja deszczowa, osadnik i separator,  
wpusty deszczowe z osadnikami Rów O-14 

4 od ul. Biegasa do              
ul. Mickiewicza 

kanalizacja deszczowa grawitacyjna, 
osadnik i separator z „bypassem”, wpusty 

deszczowe z osadnikami 

istniejący kolektor 
Ø 1200mm 

6.2. Minimalizacja oddziaływań na roślinność i zwierzęta 

 
W celu minimalizacji wpływu inwestycji na przyrodę zaproponowano szereg działań 
polegających na: 

• na budowie ekranów akustycznych chroniących naturalne warunki Lasu 
Rakowieckiego,  

• prowadzenia prac w określonych terminach. Prace ziemne związane z usunięciem 
zieleni należy prowadzić poza okresem rozrodu ptaków (październik – luty). 
Dopuszczalne jest jednak usuwanie pojedynczych drzew i krzewów w innych 
okresach pod warunkiem stwierdzenia, że nie ma na nich lęgów (ekspertyza 
ornitologiczna). Prace związane ze zrywaniem humusu należy prowadzić poza 
okresem październik – luty. Dopuszcza się jednak usuwanie humusu w innych 
okresach pod warunkiem zastosowania urządzeń odstraszających zwierzęta przez 
okres co najmniej tygodnia przed ich rozpoczęciem. 

• zabezpieczeniu wykopów, studzienek i innych miejsc stanowiących pułapki dla 
zwierząt płotkami oraz regularnym ich kontrolowaniu. Wpadające do nich zwierzęta 
powinny być odławiane i wypuszczane poza obszarem inwestycji. Przed zasypaniem 
wykopów należy przeprowadzić kontrole czy nie ma w nich zwierząt. 

• odtworzeniu siedlisk łąkowych po zakończeniu prac. 
 

6.3. Minimalizacja potencjalnych oddziaływań na Natura 2000 

 
Minimalizacja potencjalnych oddziaływań na obszary Natura 20000 polegać będzie na: 

• dostosowaniu obiektów inżynierskich tak aby nie stanowiły bariery dla migrujących 
zwierząt,  

• zastosowaniu na moście nad Odrą ekranów uniemożliwiających bezpośrednie 
zderzenia nietoperzy z samochodami,  

• wykonaniu odpowiedniego oświetlenia obiektów inżynierskich, 
• oczyszczeniu spływających z inwestycji wód opadowych na osadnikach i separatorach 

substancji ropopochodnych.   
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Zalecone zostało również prowadzenie przez 3 lata monitoringu śmiertelności nietoperzy. 

Lokalizacja ekranów chroniących środowisko przyrodnicze przedstawiona jest w poniższej 
tabeli. 

Tab.2. Lokalizacja ekranów uwarunkowanych przyrodniczo  

Lp. Strona drogi* początek koniec długość  wysokość 
typ 

ekranu3) 

1 zachodnia Km 0+480 Km 0+840 360 m 3m I 

2 zachodnia Km 0+840 Km 1+150 
200 m + 180m na łącznicy              

ul. Międzyrzeckiej 
3m II 

3 zachodnia Km 1+170 Km 1+720 max. 550 m 2) 
ustalona będzie po 

wykonaniu badań (min.2 m) V 

4 wschodnia Km 1+170 Km 1+750 max. 580 m 2) 
ustalona będzie po 

wykonaniu badań (min.2 m) V 

5 wschodnia Km 1+7501) Km 1+8801) 130 m1) 
ustalona będzie po 

wykonaniu badań (min.2 m) V 

RAZEM      1870 m (2000 m - z wliczoną rezerwą) 
Uwaga: 
1)   pozostawiono rezerwę terenową pod budowę ekranu. Ekran będzie wykonany jeżeli taką konieczność wskażą 

przeprowadzano badania (nietoperze).  
2)    dokładna długość ekranów zostanie określona po wykonaniu analiz naukowych 
3)     typy ekranów są następujące: 
       I – ekran przeźroczysty 
       II -  ekran przeźroczysty w dolnej części obrośnięty pnączami 
       V- ekran przeźroczysty z gęstym podziałem pionowym (2,0m) i poziomym (1,0 m) 

6.4. Minimalizacja oddziaływań na chronione zabytki i dobra kultury 

W związku z lokalizacją inwestycji na obszarze stanowisk archeologicznych i w pobliżu 
obiektów i obszarów zabytkowych niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej ale przed rozpoczęciem robót  ziemnych inwestor powinien złożyć 
wniosek do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o 
wydanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie zabytkowym, które 
polegają na przeprowadzeniu badań archeologiczno-antropologicznych przez uprawnionego 
archeologa W przypadku odkrycia szczątków ludzkich należy zastosować się do przepisów 
właściwej ustawy.    

6.5. Minimalizacja oddziaływań na powietrze 

 
W ramach przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na jakość powietrza 

atmosferycznego nie stwierdzono aby w analizowanych horyzontach czasowych występowało 
ponadnormatywne oddziaływanie obwodnicy na powietrze atmosferyczne. W związku z 
powyższym nie stwierdzono konieczności realizacji środków mających na celu ograniczanie 
wielkości emisji zanieczyszczeń atmosferycznych.  

6.6. Minimalizacja oddziaływań w zakresie gospodarki odpadami 

 
Prace budowlane będą prowadzone w sposób minimalizujący ilość wytwarzanych 

odpadów oraz ograniczający negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie 
ludzi. Gospodarka odpadami na etapie eksploatacji będzie prowadzona zgodnie z wymogami 
prawa. 
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6.7. Minimalizacja wpływu na krajobraz 

 
Podczas projektowania inwestycji należy dążyć, by obiekty związane z inwestycją 

były o ile to możliwie właściwie wkomponowane w otaczający krajobraz. Duże znaczenie 
będzie tutaj miała jakość materiałów budowlanych użytych do budowy  i sposób 
wykonywania prac.  

W związku z realizacją inwestycji planuje się wykonanie na dość długich odcinkach 
nasypów. W celu minimalizacji wpływu tych przekształceń na otaczający krajobraz 
krawędzie nasypów i ich okolice powinno się obsadzić zielenią, co zmniejszy ekspozycję 
drogi.  

Ogólnie dla całego ciągu planowanego odcinka mostu wschodniego (wraz ze 
skrzyżowaniami) należy zaproponować w możliwych lokalizacjach kompozycje z zieleni 
wysokiej w postaci szpalerów drzew jako sekwencje poszczególnych gatunków. Przy doborze 
nasadzeń należy zwrócić uwagę aby przeważały rodzime gatunki odporne na warunki 
miejskie. Także ciekawie zaprojektowana zieleń niska powinna uzupełniać rozwiązanie 
projektowe dotyczące układu drogowego, ciągów pieszych i rowerowych, jak i opisanych 
ekranów ochrony akustycznej. 

Przed wykonaniem nasadzeń należy zadbać aby materiał nasadzeniowy był w 
odpowiedniej kondycji (wiek, ukorzenienie itp.). Wskazane jest wykonanie nasadzeń wczesną 
wiosną lub późną jesienią.  

Ze względu na projektowanie inwestycji w obrębie cennych obiektów przyrodniczych 
i zabytkowych (Park Szczytnicki, osiedle Sępolno) należy uzyskać uzgodnienie ze służbami 
konserwatorskimi w zakresie ochrony zieleni. 

Z uwagi fakt, iż konieczna będzie instalacja ekranów akustycznych na większości 
odcinka trasy, określone zostały wytyczne z zakresie ich wykonawstwa i estetyki. Proponuje 
się zastosować między innymi ekrany przeźroczyste w tym obrośnięte bluszczami oraz ekrany 
zawierające elementy drewniane. 

Kolorystyka obiektów inżynierskich (mosty) powinna nawiązywać do otoczenia. 
Zaleca się zastosowanie barw naturalnych (szary, zielony, brązowy). Dobór kolorów będzie 
uzgodniony z Plastykiem Miejskim Wrocławia. 

W ramach eksploatacji inwestycji wskazane jest okresowe sprawdzanie stanu 
zdrowotnego drzew i krzewów zastosowanych do nasadzeń. W razie konieczności należy 
stosować odpowiednie nawożenie i stosować odpowiednie środki ochrony roślin 
(ekologiczne).   

6.8. Minimalizacja oddziaływań na klimat wibroakustyczny 

 
Rozwiązaniem minimalizującym oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia jest 

budowa ciągu ekranów akustycznych, chroniących tereny mieszkalne. W przypadku 
projektowanej inwestycji proponuje się realizacje ekranów akustycznych w ciągach 
zlokalizowanych przed budynkami mieszkalnymi oraz pozostałymi obiektami i terenami 
chronionymi. 

Lokalizacja ekranów i dobór materiałów do ich wykonania zostały uzgodnione  
z Architektem Miejskim Wrocławia oraz Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego Wrocławia. 

Parametry i lokalizacja ekranów akustycznych przedstawiona jest w poniższej tabeli. 
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Tab. 3. Parametry i lokalizacja ekranów akustycznych  

Lp. Strona drogi 
Początek 

(orientacyjny) 
Koniec 

(orientacyjny) 
Długość 

(orientacyjna) 
wysokość typ ekranu3) 

1 wschodnia Km 0+180 Km 0+230 50 m 4m I 

2 wschodnia Km 0+230 Km 0+470 240 m 4m II 

3 zachodnia Km 1+720 Km 1+870 150 m 4m I 

4 zachodnia Km 1+870 Km 1+990 120 m 4m II 

5 zachodnia Km 1+990 Km 2+020 30 m 4m I 

6 zachodnia Km 2+020 Km 2+310 290 m 4m II 

7 zachodnia Km 2+290 Km 2+360 
70 m+40 m                   

Wróblewskiego                      
(w kier. zach.) 

4m 
II, ekran wzdłuż                 

ul. Wróblewskiego jako typ I 

8 wschodnia Km 1+940 Km 1+990 50 m 4m II 

9 wschodnia Km 1+990 Km 2+020 30 m 4m I 

10 wschodnia Km 2+020 Km 2+120 100 m 4m II 

11 wschodnia Km 2+230 Km 2+360 130 m 4m II 

12 wschodnia Km 2+420 Km 2+500 80 m 4m III 

13 zachodnia Km 2+470 Km 2+550 80 m 4,5m III 

14 zachodnia Km 2+560 Km 2+600 40 m 4m III 

15 zachodnia Km 2+580 Km 2+640 60 m 4m III,  narożnik jako typ I 

16 wschodnia Km 2+6801) Km 2+6901) 25 m1) 3,5m I 

17 wschodnia Km 2+690 Km 2+760 70 m 3,5m I 

18 wschodnia Km 2+770 Km 3+270 500 m 
2m +1m 

(3 m) 
IV,  w rejonie kładki          

ekran typ II 

19 wschodnia Km 3+290 Km 3+420 130 m 2m +1m IV 

20 wschodnia Km 3+410 Km 3+430 
40 m razem z odgięciem w 
kier. ul. Mickiewicza (na 

wschód) 
4m I 

21 zachodnia Km 2+6502) Km 2+6902) 40 m2) 3m I  

22 zachodnia Km 2+6802) Km 3+3602) 680 m2)               2m +1m IV 

23 zachodnia Km 3+3402) Km 3+4202) 90 m2)                3m I lub połączenie I z IV 

SUMA 2300m (3135 m – z wliczoną rezerwą i ekranami opcjonalnymi) 

 

Uwaga: 
1)   pozostawiono rezerwę terenową pod budowę ekranu. Ekran będzie wykonany jeżeli taką konieczność wskaże 

wykonana analiza porealizacyjna 
2)    ekran opcjonalny służący ochronie przyszłego Ogrodu Chińskiego   
3)     typy ekranów są następujące: 
       I    – ekran przeźroczysty 
       II   –  ekran przeźroczysty w dolnej części obrośnięty pnączami 
       III – ekran pochłaniający z wykończeniem drewnianym 
       IV – wał ziemny lub konstrukcja umożliwiająca obsadzenie roślinnością + ekran pochłaniający                             

z  wykończeniem drewnianym 
 
Ruch pojazdów drogowych na projektowanej inwestycji nie powinien wzbudzać drgań, 

które mogłyby powodować uszkodzenia nośnych elementów budynków. Konieczne jest 
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jednak prowadzenie regularnych remontów dróg w fazie jej funkcjonowania, aby w sposób 
maksymalny wyeliminować zaistnienia istotnych uszkodzeń nawierzchni. 

 

6.9. Dodatkowe działania podjęte przez Inwestora minimalizujące potencjalny wpływ 

inwestycji na środowisko 

 
W ramach planowania przedmiotowej inwestycji Inwestor zdecydował się na podjęcie 
dodatkowych działań minimalizujących jej potencjalny wpływ inwestycji na środowisko.  
Należą do nich badania chiropterologiczne (przedinwestycyjne i poinwestycyjne). 
Zastosowane metody badawcze powinny umożliwić porównanie stanu populacji nietoperzy 
przed budową do sytuacji po wykonaniu inwestycji. Działanie te będą miały zatem na celu 
określenie rzeczywistego wpływu inwestycji na populacje nietoperzy oraz skuteczności 
zastosowanych rozwiązań mających na celu ich ochronę. Planuje się przeprowadzenie analizy 
oddziaływań bezpośrednich i pośrednich.  
Badania i analizy zostaną przeprowadzone przez doświadczonych chiropterologów.  
 

7. OBSZARY OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

Z uwagi na prognozowane dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem 
inwestycji, nie widzi się konieczności wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania. 
Warunkiem braku negatywnego oddziaływania drogi na środowisko jest jednak zastosowanie 
środków minimalizujących, o których mowa powyżej.  
 

8. OCENA WARIANTÓW INWESTYCJI  

8.1. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska  

Najkorzystniejszy dla środowiska wariant lokalizacyjny 

Wybrany do realizacji wariant lokalizacyjny należy uznać za najkorzystniejszy dla 
środowiska oraz najlepszy z punktu widzenia funkcjonalności planowanej trasy. Pozwala on 
bowiem na minimalizację ingerencji w zadrzewienia Lasu Rakowieckiego, oraz zieleń w 
rejonie stadionu Ślęzy przy jednoczesnej możliwości płynnego poprowadzenia trasy w 
kierunku północnym (do ul. Mickiewicza).   

Najkorzystniejszy dla środowiska wariant rozwiązań technicznych, technologicznych                       

i lokalizacyjnych 

Z porównania wyników analizy oddziaływania poszczególnych wariantów przedsięwzięcia na 
środowisko wynika: 

• porównanie wariantu jednojezdniowego i dwujezdniowego wskazuje, nie różnią się 
one istotnie jeżeli chodzi o stężenie zanieczyszczeń w wodach opadowych.  Stężenia 
w przypadku wariantu jednojezdniowego są wyższe o ok. 13% od wariantów 
dwujezdniowych. Podwariantowania dotyczące linii tramwajowej oraz układu 
skrzyżowań nie będą miały istotnego wpływu na ten aspekt oddziaływania.   

• porównując poszczególne warianty planowanej inwestycji (głównie jednojezdniowy i 
dwujezdniowy) można zauważyć, że rodzaje wytwarzanych odpadów podczas 
budowy i eksploatacji nie zmienią się. Na rodzaj wytwarzanych odpadów nie ma też 
wpływu podwariantowanie dotyczące linii tramwajowej i rozwiązania skrzyżowań. 
Również różnice w ilości wytwarzanych odpadów na etapie budowy i eksploatacji 
drogi nie będą znaczące, (choć więcej odpadów będzie wytwarzanych podczas 
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realizacji wariantów dwujezdniowych). Zakłada się bowiem  dla wariantu 
jednojezdniowego budowę obiektów inżynierskich jak dla wariantów 
dwujezdniowych. Na dość długich fragmentach trasy (odcinek od ul. Olszewskiego do 
ul. Mickiewicza) wariant jednojezdniowy będzie analogiczny jak warianty 
dwujezdniowe tzn. będzie posiadał dwie jezdnie.  

• przeprowadzone obliczenia prognostyczne wykazały, iż niezależnie od wybranego 
wariantu rozwiązań technicznych drogi, tj. wariantu jednojezdniowego lub 
któregokolwiek z wariantów dwujezdniowych oddziaływanie akustyczne 
projektowanej drogi będzie niemalże identyczne. We wszystkich przypadkach 
konieczne jest zastosowanie ekranów akustycznych chroniących zabudowę 
mieszkaniową znajdującą się na Wielkiej Wyspie przed nadmierną uciążliwością 
akustyczną. 

• przeprowadzona w opracowaniu analiza rozpatrywanych wariantów nie wyłoniła 
konkretnego rozwiązania jako najkorzystniejszego dla środowiska w odniesieniu do 
jakości powietrza atmosferycznego. Zasadniczo wariant jednojezdniowy (Wariant 1) 
charakteryzuje się niższymi stężeniami średniorocznymi oraz wyższymi stężeniami 
maksymalnymi w porównaniu do wariantów dwujezdniowych (Warianty 2a, 2b, 3) 
odpowiednio o 11,87% w przypadku Sa oraz o 22,63 w przypadku Smm. Warianty 
dwujezdniowe różniące się występowaniem lub brakiem linii tramwajowej oraz 
rozwiązaniami lokalizacyjnymi i konstrukcyjnymi w zakresie łącznic i węzłów nie 
wykazują istotnych różnic w wielkości stężeń maksymalnych i średniorocznych. 
Podobnie w przypadku oddziaływania na najbliższą zabudowę mieszkaniową, różnice 
w stężeniach nie przekraczają 4%. W związku z przeprowadzoną analizą należy 
stwierdzić, że w kontekście ochrony jakości powietrza w tej części Wrocławia, 
zwłaszcza w rejonie ulic Krakowskiej – Traugutta – Pl. Wróblewskiego- Most 
Grunwaldzki – Plac Grunwaldzki – ul. M.C. Skłodowskiej - Most Zwierzyniecki 
konieczna jest realizacja przedsięwzięcia w którymkolwiek  
z analizowanych wariantów ze wskazaniem na warianty dwujezdniowe. 

• poszczególne rozważane warianty – jednojezdniowy i dwujezdniowe pod względem 
oddziaływania na obszary Natura 2000 i ochronę przyrody nie różnią się istotnie 
między sobą. Nie przeprowadzono jednak dokładnej analizy wariantów 
alternatywnych pod kątem przyrodniczym ponieważ wariant wybrany do realizacji 
(wariant 3) nie wywiera istotnego wpływu negatywnego na przedmioty ochrony w 
obszarach Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” oraz „Grądy w Dolinie Odry”.  

• oddziaływanie  poszczególnych wariantów inwestycji na pozostałe aspekty 
środowiska (zabytki, krajobraz, klimat, dobra materialne) wykazuje, że również w tym 
przypadku wariant jednojezdniowy oraz analizowane warianty dwujezdniowe można 
traktować jako równorzędne.  

Z podsumowania powyższych analiz wynika, że pod względem oddziaływania na środowisko 
poszczególne warianty przedsięwzięcia należy uznać jako bardzo zbliżone.  

Najkorzystniejszymi dla środowiska są jednak warianty dwujezdniowe: koncepcyjny (bez 
tramwaju) oraz wariant wybrany do realizacji (projektowy). Podwariantowania dotyczące 
rozwiązań skrzyżowań nie mają istotnego wpływu na wybór wariantu najkorzystniejszego dla 
środowiska są bowiem równoważne.  

Z uwagi na powyższe wariant wybrany przez Inwestora do realizacji, dla którego 
opracowywany jest projekt budowlany, należy uznać, za wariant najkorzystniejszy dla 
środowiska.  
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8.2. Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia (zerowy) 

Projektowane połączenie ma umożliwić bezpieczną komunikację z ważnymi dla 
mieszkańców całego Wrocławia ośrodkami rekreacji, sportu i rozrywki – Hala Stulecia, 
Stadion Olimpijski, Park Szczytnicki, Ogród Zoologiczny – z pominięciem centrum miasta. 
Nowa droga umożliwi bezpieczne opuszczenie ograniczonego rzeką obszaru osiedli Biskupin, 
Dąbie, Sępolno i Bartoszowice, nawet w trakcie imprez masowych organizowanych w 
jednym z ww. obiektów. 

Zaniechanie inwestycji stwarza zagrożenie dla pozbawionych infrastruktury 
zapewniającej odpowiednią komunikację z centrum mieszkańców wspomnianych osiedli, a 
także będzie pogarszało warunki przejazdu na znacznym obszarze centrum Wrocławia, a w 
szczególności na ulicach Traugutta, Alei Krakowskiej, Placu Grunwaldzkim, ulicy Marii 
Skłodowskiej- Curie. W związku z tym w rejonach tych ciągle będzie wzrastać emisja hałasu, 
która i tak już w wielu miejscach przekracza normy, oraz emisja spalin do powietrza.  

Na wyliczonych ciągach komunikacyjnych miesza się ruch lokalny z tranzytowym co 
powoduje znaczne korki, które są poważną uciążliwością w przestrzeni zurbanizowanej. 
Wynikające z nich wibracje i hałasy infradźwiękowe powodują pękanie ścian budynków, 
drgania szyb oraz inne negatywne efekty dźwiękowe. Właśnie te uciążliwości są przyczyną 
coraz liczniejszych interwencji mieszkańców budynków zlokalizowanych przy głównych 
trasach komunikacyjnych.  

Wzrost natężenia ruchu samochodowego powoduje wzrost poziomu zanieczyszczenia 
powietrza dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, węglowodorami i związkami ołowiu.  

Znaczne natężenie ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych Wrocławia ma także 
wpływ na mniejszą przepustowość tych dróg tzn. mniejszą prędkość podróży. Mniejsza 
prędkość powoduje wzrost kosztów użytkowników związanych z eksploatacją pojazdów oraz 
kosztów czasu pasażerów i kierowców zawodowych, a także środowiska (wzrost emisji 
toksycznych składników paliw). Duże natężenie ruchu powoduje również zwiększenie liczby 
wypadków. 

Pozostaje złudna nadzieja, że niepodejmowanie inwestycji zapobiegnie zwiększaniu 
antropopresji na chronione tereny ujęć wód podziemnych dla miasta Wrocławia oraz 
zabytkowe osiedla i parki.  
 

9. ZAŁĄCZNIKI 
 
Załącznik 1.  Zagospodarowanie planowane 
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