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1. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Przedmiotem niniejszego Raportu jest określenie potencjalnego wpływu przedmiotowego         

przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie ludzi, opierając się na przyjętych 

rozwiązaniach technologicznych, technicznych a także lokalizacyjnych oraz wskazanie sposobów             

minimalizujących bądź eliminujących negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Celem Raportu jest wytypowanie wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, jako preferowane-

go do realizacji. Opracowanie stanowić będzie załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Zakres opracowania jest zgodny z art. 66, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227). 

Inwestor będzie się ubiegał o współfinansowanie Przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego           

Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 7 – Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.3 – Transport          

miejski w obszarach metropolitalnych. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na 

Ostatnim Groszu ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów w zakresie od ul. Gwareckiej do przecięcia 

ul. Pilczyckiej przy stadionie oraz budowa stacji prostownikowej „Dworska” wraz z zasilaniem. 

 Inwestycja zlokalizowana jest w północno-zachodniej części miasta Wrocławia. Odcinek            

przewidziany do realizacji zaczyna się przy ulicy Pilczyckiej przed skrzyżowaniem z ul. Gwarecką, gdzie 

planuje się budowę podwójnych peronów przystankowych wraz z wiatami. Torowisko będzie przebiegać 

po północnej stronie jezdni ul. Pilczyckiej i dopuszcza się konstrukcję dwutorową, tzw. „zieloną”. Trasa 

tramwajowa z przystanku przy ul. Pilczyckiej przebiegać będzie w kierunku rzeki Ślęzy łagodnym łukiem 

o promieniu 100 m. Przekroczenie rzeki będzie odbywać się poprzez nowowybudowany obiekt mostowy 

o konstrukcji żelbetowej, długości dostosowanej do panujących warunków hydrologicznych, po północnej 

stronie istniejącego mostu drogowego (most Maślicki). Wskazane zostały dwie możliwości przekroczenia 

rzeki: 

- poprzez zastosowanie dwóch łuków o minimalnych promieniach w celu zachowania równoległości  

w stosunku do mostu drogowego (rozwiązanie mniej korzystne ze względu na większe zużycie szyn  

i taboru na promieniach o minimalnych parametrach), 

- poprowadzenie przeprawy bez konieczności stosowania łuków poziomych, w większej odległości  

od mostu drogowego i nie zachowując równoległości w stosunku do niego. 

Lokalizacja mostu i przebieg torowiska powinna mieścić się pomiędzy wyżej zaproponowanymi            

wariantami.  
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Dalszy odcinek linii tramwajowej przebiegać będzie wzdłuż ulicy Pilczyckiej. Torowisko jest tu 

proponowane jako dwutorowe o konstrukcji m.in. zielonej”. Analizowany odcinek linii tramwajowej kończy 

się w miejscu opuszczenia ulicy Pilczyckiej.  

Długość całego odcinka wynosi ok. 870 m (podwójnego torowiska). 

Projektowana stacja prostownikowa „Dworska” znajduje się w rejonie skrzyżowania ulic            

Pilczyckiej i Dworskiej na działkach 1/3 i 3/1 AM13 ob. Pilczyce. 

Celem inwestycji jest budowa torowiska spełniającego standardy techniczne i aktualne wymogi 

środowiskowe oraz zapewniające prawidłowe warunki eksploatacji nowoczesnego taboru tramwajowego 

Zakres inwestycji obejmuje, oprócz budowy odcinka torowo – sieciowego linii tramwajowej,            

wykonanie niezbędnych prac dostosowawczych umożliwiających właściwe nawiązanie z odcinkami           

sąsiednimi w zakresie torowym i sieciowym, a także z innymi elementami układu drogowego takimi jak 

nawierzchnie, obiekty inżynierskie, ciągi piesze, rowerowe, itd. Konieczne są wyburzenia istniejących 

budynków na trasie projektowanej linii tramwajowej. 

Linia wymaga budowy systemu tramwajowego w zakresie: 

⇒ wykonania torów o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych, gwarantujących 

trwałość, stabilność, bezpieczeństwo i ograniczenie hałasu, poprawiających prędkość oraz kom-

fort podróżowania wraz z system zapewniającym odwodnienie do sieci kanalizacyjnej, 

⇒ budowy peronów przystankowych (2 szt.) z wiatami wyposażonych w oświetlenie i system infor-

mujący o rozkładzie jazdy i czasie oczekiwania na nadjeżdżający tramwaj, 

⇒ budowy nowej stacji prostownikowej (1 szt.) o roboczej nazwie „Dworska”, 

⇒ instalacji sieci trakcyjnej, budowy stacji trakcyjnych, budynków podstacji wraz z ogrodzeniem, 

⇒ kanalizacji do celów sterowania. 

W opracowaniu przeanalizowano trzy warianty inwestycyjne przebiegu trasy (Wariant 1, Wariant 

2, Wariant 3) oraz wariant bezinwestycyjny (Wariant 0). 

Z uwagi na fakt, iż większa część przebiegu projektowanej trasy biegnie po śladzie istniejących 

ulic, to na odcinkach gdzie uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego trasa jest 

zgodna z zapisami obowiązujących planów. 

Analizowane warianty inwestycji nie przebiegają poprzez lub w bezpośrednim sąsiedztwie               

obszarowych i punktowych form objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym         

obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar PLH020069 – Las          

Pilczycki, znajdujący się w odległości ok. 270 m w kierunku północnym od planowanej inwestycji. Analiza 

wpływu inwestycji na ten obszar wykazała potencjalny wpływ inwestycji, który może być zredukowany lub 

całkowicie wyeliminowany poprzez zastosowanie odpowiednich działań minimalizujących. Potencjalne 

wpływy negatywne nie są możliwe do wyróżnienia w ogólnym oddziaływaniu na środowisko aglomeracji 

miejskiej Wrocławia. 
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 W sąsiedztwie inwestycji, na odcinku pomiędzy os. Kozanów a budowanym stadionem nie występują 

obiekty wpisane w rejestru zabytków. Najbliżej znajduje się Cmentarz Żydowski zlokalizowany przy            

ul. Lotniczej wpisany do rejestru pod nr. 428/Wm z dn. 26.09.1983 znajdujący się ok. 600 m od inwestycji.  

W otoczeniu inwestycji znajdują się budynki ujęte w gminnej ewidencji zabytków miasta Wrocławia,  

z których to jeden znajduje się w kolizji z projektowaną linią tramwajową. 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru położonego 

w rejonie ulic Pilczyckiej i Maślickiej w obrębie Pilczyce we Wrocławiu dla całego obszaru, na którym plan 

obowiązuje została ustalona strefa ochrony konserwatorskiej dotycząca zabytków archeologicznych.` 

Planowane przedsięwzięcie oddziaływać będzie na środowisko na etapie budowy, a następnie 

eksploatacji i likwidacji. Etap budowy, składający się z fazy likwidacji istniejącej infrastruktury oraz fazy 

realizacji zaprojektowanych zadań wiąże się z koniecznością rozbiórki istniejących nawierzchni dróg, 

poboczy i ciągów pieszo-rowerowych, ewentualnie rozbiórki i wyburzenia istniejących budynków itp., a 

następnie wykonania nowych elementów wyposażenia linii tramwajowej. Okres budowy spowoduje zmia-

ny w zagospodarowaniu i ukształtowaniu terenu. Etap eksploatacji wiązać się będzie przede wszystkim z 

drganiami i hałasem emitowanymi przez przejeżdżające tramwaje. Etap likwidacji charakteryzować się 

będzie działaniami i oddziaływaniami podobnymi do fazy budowy, mianowicie hałasem przenikającym do 

środowiska, emisją zanieczyszczeń ze środków transportu i maszyn, wytwarzaniem odpadów. Etap po-

winien się zakończyć docelowo odtworzeniem powierzchni biologicznie czynnej. 

Inwestycja będzie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska: 

Powierzchnia ziemi i gleba – na terenie budowy będą miały miejsce bezpośrednie mechaniczne 

przekształcenia środowiska, powierzchni terenu, gleby. Realizacja projektowanej drogi przyczyni się do 

czasowego zajęcia dodatkowego terenu pod zaplecza budowy i dojazdy, zwiększenia podatności gleby 

na erozję na skutek zdjęcia wierzchniej warstwy humusu przed wykonaniem wykopów i nasypów, zmiany 

rzeźby terenu w rejonie prac oraz naruszenia struktury gleby i zmiany jej cech na skutek wykonania         

wykopów i nasypów. Podczas budowy powstawać będą odpady.  

Prawidłowe wykonanie linii tramwajowej przed erozją powinno uchronić przed zagrożeniami po-

wierzchni ziemi w czasie normalnej eksploatacji. 

Wody powierzchniowe i podziemne – na etapie budowy istnieje zagrożenie zanieczyszczenia 

powierzchni terenu, wód powierzchniowych i podziemnych paliwami i smarami wskutek drobnych awarii 

lub złego stanu technicznego maszyn i pojazdów. Do zanieczyszczenia może również dojść w wyniku 

niewłaściwego magazynowania substancji naftowych, tankowania, naprawy i konserwacji sprzętu.  

W czasie eksploatacji linii tramwajowej zagrożeniem dla wód są składniki spalin, które z powietrza          

dostają się poprzez warstwy gruntu do wód podziemnych, środki utrzymywania dróg w okresie zimowym 

oraz środki do konserwacji mostów i przepustów. Trasa linii tramwajowej przebiega z dala od ujęć wód 

pitnych dla mieszkańców Wrocławia.  
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W normalnych warunkach eksploatacji linii tramwajowej nie przewiduje się negatywnego oddzia-

ływania na wody dzięki zastosowaniu odpowiednich systemów oczyszczania i odprowadzania wód, za-

mkniętych systemów kanalizacyjnych, studzienek z osadnikami. 

 Stan aerosanitarny powietrza – podczas prowadzenia prac budowlanych wystąpi emisja               

zanieczyszczeń pochodzących ze spalin z pracujących silników środków transportu, maszyn drogowych        

i sprzętu ciężkiego, unoszony pył z odkrytych powierzchni oraz odory z mas bitumicznych. Niekorzystne 

oddziaływanie inwestycji na atmosferę w fazie budowy będzie mieć charakter okresowy i nie spowoduje 

trwałych zmian w składzie jakościowym powietrza. 

Brak jest emisji zanieczyszczeń powietrza wynikającego z eksploatacji tramwajów czy torowisk. 

 Klimat akustyczny i powstawanie drgań – na etapie prac budowlanych negatywne oddziaływania 

będą związane z pracą środków transportu, maszyn drogowych i sprzętu ciężkiego. Stopień uciążliwości 

wzdłuż trasy będzie zróżnicowany i może być większy w okolicy budowy węzłów przesiadkowych, oraz 

tam gdzie będą prowadzone prace rozbiórkowe. Będą to uciążliwości nieuniknione, ale okresowe i ustaną 

po realizacji inwestycji. 

 Nowa linia tramwajowa będzie nowym emitorem liniowym hałasu, jednakże w wyniku kumulacji 

emisji hałasu z istniejących ciągów komunikacyjnych (ulic miejskich) ocenia się, iż nie nastąpi pogorsze-

nie stanu klimatu akustycznego okolicy w stosunku do stanu istniejącego, jakim jest brak linii tramwajowej 

na analizowanym odcinku. 

Powstawanie pół elektromagnetycznych – na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji nie przewi-

duje się negatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko, zwłaszcza zdrowie ludzi.  

 Środowisko przyrodnicze, flora i fauna – negatywne oddziaływanie inwestycji na biotyczne             

elementy środowiska przyrodniczego na etapie budowy, polega głównie na jednokrotnym przeobrażeniu 

lub eliminacji dotychczasowych siedlisk znajdujących się na trasie przebiegu linii tramwajowej. Z uwagi 

na fakt, iż inwestycja nie przebiega poprzez cenne siedliska przyrodnicze i siedliska zwierząt oraz              

zbiorowiska roślin chronionych i rzadkich nie przewiduje się jakiegokolwiek oddziaływania na florę.  

Pod warunkiem zastosowania działań minimalizujących wpływy inwestycji na środowisko wodno-

gruntowe oraz zachowanie ciągłości korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Ślęzy nie przewiduje się nega-

tywnego oddziaływania na etapie eksploatacji. 

Podsumowanie 

 W oparciu o przeprowadzoną ocenę wpływu planowanej do realizacji inwestycji na środowisko 

przyrodnicze oraz ludzi stwierdzono, iż inwestycja jest korzystna do realizacji pod względem uwarunko-

wań przyrodniczo – środowiskowych. 

 Przewidywane do zastosowania rozwiązania projektowe oraz wytyczne niniejszego raportu         

ograniczą ewentualne negatywne oddziaływanie inwestycji, jak również poprawią warunki w odniesieniu 

do stanu istniejącego w zakresie: 
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⇒ z uwagi na zakładane zmniejszenie natężenia ruchu drogowego w wyniku realizacji       

inwestycji nastąpi ograniczenie emisji dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, 

⇒ redukcję ilości węglowodorów aromatycznych, 

⇒ redukcję emisji hałasu w wyniku zastosowania nowoczesnego typu pojazdów oraz mo-

dernizację torowisk, 

⇒ eliminację wibracji poprzez zastosowanie materiałów i zabezpieczeń antywibracyjnych 

⇒ eliminację prądów błądzących,  

⇒ ograniczenie negatywnego wpływu na stan jakości wód podziemnych                                  

i powierzchniowych poprzez wykonanie systemu odwodnienia torowiska na całe jego 

długości. 
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2. WPROWADZENIE 
2.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania  

 

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określania 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarun-

kowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na         

środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zmianami) przedsięwzięcie p.n.: 

„Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu 

ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów  

w zakresie od ul. Gwareckiej do przecięcia ul. Pilczyckiej przy stadionie  

i stacji prostownikowej „Dworska” wraz z zasilaniem” 

należy do kategorii wskazanych w § 3 ust. 1 pkt. 57 tj. „linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub             

podziemne – metro, kolejki linowe lub linie szczególnego charakteru, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, 

używane głównie do przewozu pasażerów”, oraz w § 3 ust. 1 pkt. 63 i 72a.  

 Zgodnie ze wskazanym przepisem dla tego rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco             

oddziaływać na środowisko, sporządzanie raportu może być wymagane. 

 Przedmiotem niniejszego Raportu jest określenie potencjalnego wpływu przedmiotowego             

przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie ludzi, opierając się na przyjętych 

rozwiązaniach technologicznych, technicznych a także lokalizacyjnych oraz wskazanie sposobów                

minimalizujących bądź eliminujących negatywne oddziaływanie na środowisko. 

 Celem Raportu jest wytypowanie wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, jako preferowane-

go do realizacji. Opracowanie stanowić będzie załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

  Inwestycja, dla której wnioskuje się o ustalenie zakresu i wydanie decyzji o środowiskowych  

uwarunkowaniach polega na budowie odcinka linii tramwajowej łączącej osiedle Kozanów  

we Wrocławiu z planowanym stadionem Euro 2012 wraz z budową stacji prostownikowej „Dworska”,  

(wyposażona w 3 zespoły prostownikowe kompaktowe z transformatorami suchymi 3x1600 kVA (660 V = 

0,66 kV),.zasilona kablem 20kV) usytuowana na działkach oznaczonych geodezyjnie jako: 3/1 i 1/3           

AM-13 obręb Pilczyce . Długość całego odcinka od projektowanego przystanku w ulicy Pilczyckiej (na 

wysokości osiedla Kozanów, przed skrzyżowaniem z ulicą Gwarecką) do punktu, w którym linia tramwa-

jowa opuszcza ul. Pilczycką w kierunku krańcówki przy planowanym stadionie Euro wynosi ok. 870 m 

(podwójnego torowiska). Zakres inwestycji obejmuje działki oznaczone geodezyjnie jako: 
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  O
b

.P
ilczyce 

AM działki oznaczone geodezyjne jako nr:       

11 14 15 25/1 27 28 29 32/1 25/2 30/1         

12 32/8 34/4 34/5 34/7 64/1 34/6 34/8 31/1 64/2         

13 17 1/1 1/3 2/1 3/1 4/1 4/4 6/1 6/2 28/8 2/3 3/3 4/3 

15 1                         

 

Działki, na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie – tożsame z izolinią hałasu dla pory nocnej progno-

zowaną na rok 2030) zawiera ZAŁĄCZNIK NR 8. 

  

Jest to odcinek realizacyjny inwestycji polegającej na budowie linii tramwajowej od ul. Jagiełły         

ulicami Dmowskiego, Długą, Starogroblową, Popowicką i dalej na os. Kozanów oraz od ul. Legnickiej 

ulicami Milenijną, Popowicką, Pilczycką, Dokerską do krańcówek przy ul. Gwareckiej i dalej  

ul. Nadrzeczną, przez most Maślicki, ul. Pilczycką do krańcówki przy ul. Drzymały. 

Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trasy tramwajowej we Wrocławiu od ul. Jagiełły do 

pętli na osiedlu Kozanów Wojewoda Dolnośląski wydał (pismo SR.III.AK.6613-5/57/06/07/08  

z dn. 08 lutego 2008 r.), zmienioną Decyzją z dn. 19 września 2008 r. (pismo Woj. Dolnośląskiego znak: 

SPO.III.AMa.6613-5/57-f/06/07/08). 

Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie torowiska wraz z krańcówką tramwajową w rejonie 

planowanego stadionu Euro 2012 Prezydent Wrocławia wydał Decyzję o środowiskowych                          

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pismo WSR.E/DW/7683/5206/56/08 z dnia           

30 stycznia 2009 r). 

Zakres opracowania jest zgodny z art. 66, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227). 

2.2. Źródła informacji  

 
� Mapa topograficzna 1:10 000 i 1:25 000 

� Mapa hydrogeologiczna 1:50 000 

� Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce wymagających szczególnej 

ochrony, w skali 1:500 000 - A.S. Kleczkowski 

� Kondracki Jerzy, 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa 

� Chełmicki Wojciech, 2002. Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. PWN, Warszawa 

� Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce – „Shadow List” 

� Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo          

Środowiska, Warszawa 

� Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000. Wytyczne            
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metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6 (3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG 

� Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania pn.: „Koncepcja budowy trasy tramwajowej od 

ul. W. Jagiełły do pętli na osiedlu Kozanów we Wrocławiu”. ProGEO sp. z o.o.  

2007, Wrocław 

� Aneks do Raportu oddziaływania na środowisko od ul. W. Jagiełły do pętli na osiedlu Kozanów 

we Wrocławiu (uzupełnienie o oddziaływanie sieci trakcyjnej oraz 2 stacji prostownikowych). 

ProGEO sp. z o.o. 2008, Wrocław 

� Analiza wariantów przebiegu trasy tramwajowej łączącej osiedle Kozanów ze stadionem EURO 

2012 celem wykreowania wariantu wynikowego, uwzględniającego rozstrzygnięcia Masterplanu 

stadionu oraz wytyczne kolegium prezydenta. BIPROGEO-PROJEKT sp. z o.o. 2008, Wrocław 

� Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Biuro Rozwoju 

Wrocławia. 2006, Wrocław 

� Materiały uzyskane od inwestora 

� Informacje z Internetu. 

2.3. Podstawy formalno – prawne opracowania 

 
� Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. 

(Dz. U. nr 199 poz. 1227), 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami), 

� Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150), 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.),  

� Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 110, 

poz. 1190 z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16 z 1995 r., poz. 

78, ze zm.), 

� Ustawa z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 

2003, poz. 717), 

� Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U z roku 2006, art. 89, poz. 625 

z późn. zm.), 
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� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z roku 2006, art. 156, poz. 1118 z późn. 

zm.), 

� Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 listopada 2000 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 z 2000 r., poz. 

1126, ze zm.), 

� Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 

1568 z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2000r. poz. 1321 ze zm.), 

� Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków           

(„Dyrektywa Ptasia”) (Dz.U.UE.L.79.103.1), 

� Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych          

dzikiej fauny i flory („Dyrektywa Siedliskowa”) (Dz.U.UE.L.92.206.7), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych           

substancji w powietrzu (Dz. U. 2008 Nr 47, poz. 281), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych          

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 

tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez             

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 

1392), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników 

pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych,            

lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, 

oraz terminów i sposobów ich prezentacji. (Dz. U. Nr 18, poz. 164), 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przed-

sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na         

środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), 

� Rozprowadzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów 

siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. Nr 92, poz. 1029), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występują-

cych roślin objętych ochroną (Dz.U. Nr 168, poz. 1764), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko          

występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. Nr 220, poz. 2237), 
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� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodni-

czych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów 

Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej           

ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 229 z 2004, poz. 2313), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji          

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach               

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

(Dz.U. 233/2005, poz.1988), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. Nr 112, poz. 1206), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów             

odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom             

organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 

Nr 75, poz. 527), 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. 

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 

azbest (Dz.U.  Nr 71 poz. 649), 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 października 2005 r. w sprawie             

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 

216, poz. 1824), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości 

gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359), 

� Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 18 października 2002 roku 

w sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich,            

archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunków ich prowadzenia i kwalifikacji osób               

uprawnionych do wykonywania tych prac (Dz. U. Nr 93 z 2002 r. poz. 1033), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13.12.2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych 

w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodaro-

wania terenu (Dz.U. Nr 1 z 2002 r., poz. 12), 
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� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22.12.2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 

eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 283 z 2004 r., poz. 2839), 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.03.2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 

Nr 60 z 2002 r., poz. 546), 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 z 2002 r. poz. 1021) 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie               

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia  

w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833), 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

Nr 121, poz. 1138), 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie          

określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów 

ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych, budynków i budowli  

w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych  

i pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 47 z 1999 r., poz. 476 ze zmianami), 

� PN-ISO 1996-1:1999. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości i 

procedury, 

� PN-ISO 1996-2:1999. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych         

dotyczących sposobu zagospodarowania terenu, 

� PN-ISO 1996-3:1999. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wytyczne dotyczące             

dopuszczalnych poziomów hałasu, 

� PN-ISO 9613-2:2002. Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. 

Ogólna metoda obliczania, 

� PN-K-92009 Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania, 

� PN-K-92011 Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania, 

� PN-K-92008 Komunikacja miejska. Skrajnia kinematyczna wagonów tramwajowych, 

� PN-K-92002 Komunikacja miejska. Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania, 

� PN-K-92001 Komunikacja miejska. Osprzęt sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej.             

Wymagania i badania, 

� PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i budowa. Linie prądu 

przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, 

� PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV. 
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3. OGÓLNY OPIS INWESTYCJI  

Przedmiotem inwestycji jest budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na 

Ostatnim Groszu ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów w zakresie od ul. Gwareckiej do przecięcia 

ul. Pilczyckiej przy stadionie oraz budowa stacji prostownikowej „Dworska” wraz z zasilaniem. 

 Inwestycja zlokalizowana jest w północno-zachodniej części miasta Wrocławia. Odcinek        

przewidziany do realizacji zaczyna się przy ulicy Pilczyckiej przed skrzyżowaniem z ul. Gwarecką, gdzie 

planuje się budowę podwójnych peronów przystankowych wraz z wiatami. Torowisko będzie przebiegać 

po północnej stronie jezdni ul. Pilczyckiej i dopuszcza się m.in. konstrukcję dwutorową, tzw. „zieloną”. 

Trasa tramwajowa z przystanku przy ul. Pilczyckiej przebiegać będzie w kierunku rzeki Ślęzy łagodnym 

łukiem o promieniu 100 m. Przekroczenie rzeki będzie odbywać się poprzez nowowybudowany obiekt 

mostowy o konstrukcji żelbetowej długości dostosowanej do panujących warunków hydrologicznych, po 

północnej stronie istniejącego mostu drogowego (most Maślicki). Wskazane zostały dwie możliwości 

przekroczenia rzeki: 

- poprzez zastosowanie dwóch łuków o minimalnych promieniach w celu zachowania równoległości  

w stosunku do mostu drogowego (rozwiązanie mniej korzystne ze względu na większe zużycie szyn  

i taboru na promieniach o minimalnych parametrach), 

- poprowadzenie przeprawy bez konieczności stosowania łuków poziomych, w większej odległości  

od mostu drogowego i nie zachowując równoległości w stosunku do niego. 

Lokalizacja mostu i przebieg torowiska powinna mieścić się pomiędzy wyżej zaproponowanymi warian-

tami.  

Dalszy odcinek linii tramwajowej przebiegać będzie wzdłuż ulicy Pilczyckiej. Torowisko jest tu 

planowane jako dwutorowe o konstrukcji tzw. np. „zielonej”. Analizowany odcinek linii tramwajowej koń-

czy się w miejscu opuszczenia ulicy Pilczyckiej.  

Długość całego odcinka wynosi ok. 870 m (podwójnego torowiska). 

Projektowana stacja prostownikowa „Dworska” znajduje się w rejonie skrzyżowania ulic           

Pilczyckiej i Dworskiej na działkach 1/3 i 3/1 AM13 ob. Pilczyce. 

Przebieg analizowanej trasy tramwajowej zgodny jest z opracowaniem BIPROGEO-PROJEKT 

Sp. z o.o. „Analiza wariantów przebiegu trasy tramwajowej łączącej osiedle Kozanów ze stadionem Euro 

2012 celem wykreowania wariantu wynikowego, uwzględniającego rozstrzygnięcia Masterplanu Stadionu 

oraz wytyczne Kolegium Prezydenta”. 

Celem inwestycji jest budowa torowiska spełniającego standardy techniczne i aktualne wymogi 

środowiskowe oraz zapewniające prawidłowe warunki eksploatacji nowoczesnego taboru tramwajowego. 

Planowana w ramach zadania jest również przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej w tym 

magistrali wodociągowej Ø 500. 
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4. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA  
4.1. Lokalizacja inwestycji  

Przedsięwzięcie p.n. „Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostat-

nim Groszu ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów w zakresie od ul. Gwareckiej do przecięcia ul. 

Pilczyckiej przy stadionie i stacji prostownikowej „Dworska” wraz z zasilaniem” zlokalizowane jest 

w całości w północno-zachodniej części Wrocławia w obrębie Pilczyce.  

Na rysunku umieszczonym poniżej przedstawiono lokalizację przedmiotowej inwestycji: 

 

 

Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji 
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4.2. Zakres inwestycji  

Inwestycja zakłada budowę nowego odcinka torowo – sieciowego począwszy od przystanku przy 

ulicy Pilczyckiej przed skrzyżowaniem z ul. Gwarecką do punktu, w którym linia tramwajowa opuszcza ul. 

Pilczycką w kierunku krańcówki przy planowanym stadionie Euro. Długość całego odcinka wyniesie 870 

m (podwójnego torowiska). 

Niezależnie od robót bezpośrednio związanych z budową torów i sieci trakcyjnej, istnieje            

konieczność wykonania robót przygotowawczych i towarzyszących takich jak wprowadzenie organizacji 

ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót i innych koniecznych dla prawidłowej realizacji. 

Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie niezbędnych prac dostosowawczych umożliwiają-

cych właściwe nawiązanie z odcinkami sąsiednimi w zakresie torowym i sieciowym,  

a także z innymi elementami układu drogowego takimi jak nawierzchnie, obiekty inżynierskie, ciągi            

piesze, rowerowe, itd.  

Linia zakłada budowę systemu tramwajowego w zakresie: 

⇒ wykonania torów o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych, gwarantujących 

trwałość, stabilność, bezpieczeństwo i ograniczenie hałasu, poprawiających prędkość oraz           

komfort podróżowania, 

⇒ budowę peronów przystankowych (2 szt.) z wiatami wyposażonych w oświetlenie i system             

informujący o rozkładzie jazdy i czasie oczekiwania na nadjeżdżający tramwaj, 

⇒ budowę nowej stacji prostownikowej (1 szt.) o roboczej nazwie „Dworska”. 

 

W opracowaniu przeanalizowano trzy warianty inwestycyjne przebiegu trasy (Wariant 1, Wariant 

2, Wariant 3) oraz wariant bezinwestycyjny (Wariant 0). 
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5. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
5.1. Opis stanu istniejącego 

CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO  

Ul. Pilczycka na odcinku od skrzyżowania z ul. Gwarecką do skrzyżowania z ulica Królewiecką 

jest jezdnią jednoprzestrzenną o jednym pasie ruchu w każdą stronę. Korytarzem ul. Pilczyckiej prowa-

dzony jest szlak rowerowy „Pradolina Odry”. Szerokość jezdni jest zmienna na przedmiotowym odcinku i 

wynosi: 

- 7,0 m bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. Gwarecką; 

- 10,5 – 11,3 m na odcinku od kościoła na Kozanowie do skrzyżowania z ul. Dworską; 

- 7,0 m do skrzyżowania z ul. Pilczycką „północną” – ul. Królewiecką; 

- 7,0 m w ciągu ul. Królewieckiej; 

- szerokość jezdni „północnej” ul. Pilczyckiej oraz ul. Dworska zmienia się w przedziale 6,0 – 6,20 m. 

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Gwarecką w przekroju pasa drogowego po obu stronach jezdni 

znajdują się odpowiednio ścieżka rowerowa i chodnik wykonane z betonowej kostki brukowej. Południo-

wa ścieżka rowerowa przechodzi na zewnętrzną stronę osi jezdni na wysokości budynku nr 142. W        

omawianym rejonie po północnej stronie jezdni znajduje się kościół (dwa budynki), po stronie południowej 

– ośrodek rehabilitacji i odnowy biologicznej oraz szpital wraz z przychodnią Euromedicare. Od wysoko-

ści ulic Mącznej i Nadrzecznej ścieżki rowerowe prowadzone są jezdnią – szerokość ok. 1,40 m. Chodniki 

obustronne o szerokości ok. 3,0 m. 

Chodniki w przekroju mostu na rzece Ślęzy wykonane są z asfaltobetonu. Od skrzyżowania z ul. 

Dworską zarówno ścieżka rowerowa jak i chodnik są ponownie z betonowej kostki brukowej. Wlot          

„północnej” ulicy Pilczyckiej w ulicę Pilczycką „główną” jest zaślepiony przez wybudowany później                

chodnik i ścieżkę rowerową. Dodatkowo wygrodzony został stalowymi słupkami.  

Ul. Gwarecka na odcinku od ul. Pilczyckiej do skrzyżowania ul. Dokerska – P. Ignuta jest jezdnią 

jednoprzestrzenną o szerokości 10,5 m. Wyjątek stanowi wyspa kanalizująca na wlocie w ul. Pilczycką. 

Po wschodniej stronie jezdni pomiędzy jezdnią a ścieżką rowerową jest chodnik. Po zachodniej tylko 

chodnik. Chodniki oraz ścieżka rowerowa są oddzielone względem siebie oraz od jezdni pasami zieleni. 

Nawierzchnia jezdni oraz ścieżek i chodników jest asfaltobetonowa w stanie dostatecznym. 

Most drogowy na rzece Ślęzy przeprowadza jednoprzestrzenną jezdnię ul. Pilczyckiej po            

jednym pasie ruchu w każdym kierunku oraz dwie ścieżki rowerowe symetrycznie względem osi jezdni. 

Szerokość jezdni – ok. 11,35 m. Symetrycznie względem osi jezdni znajdują się chodniki o szerokości ok. 

3,35 m każdy. Jezdnia i chodniki posiadają nawierzchnie z asfaltobetonu.  

Od strony wody górnej rzekę mostem przekraczają następujące sieci: wodociąg 500 mm, 7 kabli 

telefonicznych w rurach ochronnych. Od strony wody dolnej, rzekę przekraczają dwa kable niskiego    
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napięcia oraz gazociąg 150 mm. Ponadto od strony północnej do rzeki jest wyprowadzana kanalizacja 

deszczowa 450 mm. Na obiekcie zamocowane są dwie latarnie wspornikowo do oczepów filarów            

pośrednich mostu, wpusty drogowe odprowadzają wody opadowe bezpośrednio do rzeki. 

Od strony wody górnej znajdują się przyczółki po starej przeprawie mostowej. Ściany czołowe 

wykonane są z granitowych bloków kamiennych. Istniejące drzewa w ich bezpośrednim sąsiedztwie 

świadczą, że przeprawa nie funkcjonuje prawdopodobnie od lat 70-tych ubiegłego wieku. 

Dokumentacja archiwalna mostu uległa zniszczeniu podczas powodzi w 1997 roku. Na podstawie 

wizji lokalnej przeprowadzonej w lipcu 2007 roku na potrzeby wykonania opracowania firmy Biprogeo-

Projekt sp. z o.o. pn.: „Analiza wariantów przebiegu trasy tramwajowej łączącej osiedle Kozanów ze         

stadionem EURO 2012 celem wykreowania wariantu wynikowego, uwzględniającego rozstrzygnięcia 

Masterplanu stadionu oraz wytyczne kolegium prezydenta” oceniono stan techniczny obiektu jako dobry. 

Powyższe odnosi się zarówno do jego konstrukcji jak i nawierzchni. Ocena makroskopowa nie może być 

jednakże uznana za wystarczającą do oceny nośności obiektu.  

Istniejące ciągi komunikacyjne jezdni nie posiadają rezerwy terenu pod linię tramwajową. 

ZIELEŃ ISTNIEJĄCA 

W rejonie objętym inwestycją występuje zieleń po obu stronach istniejących dróg. Są to zarówno 

drzewa rosnące wzdłuż drogi w pasach zieleni jak też i samosiewy lub drzewa na terenach zielonych 

należących do terenów spółdzielni mieszkaniowych. W składzie gatunkowym dominują robinie, jesiony i 

topole, a w pobliżu osiedli mieszkaniowych krzewy ozdobne. Inwestycja zlokalizowana będzie także w 

obrębie Parku Zachodniego, w którym dominują takie gatunki drzew jak grab, dęby i lipy. Wzdłuż ulicy 

Pilczyckiej (niewielki odcinek) znajdują się także ogródki działkowe. Przewiduje się, że wycince podlegać 

będą drzewa i krzewy kolidujące z planowaną inwestycją. W ramach opracowania projektu budowlanego 

dążyć się będzie do ograniczenia liczby koniecznych do wycinki drzew. 

5.2. Stan projektowany 

5.2.1. Szczegółowy opis przebiegu trasy 

Początek trasy poddanej analizie znajduje się w ulicy Pilczyckiej przed skrzyżowaniem  

z ul. Gwarecką. Wyprowadzenie z przystanku początkowego odbywa się łagodnym łukiem o promieniu 

100 m omijającym kościół na Kozanowie, bez konieczności wyburzenia budynku na działce nr 31/1 AM12 

ob. Pilczyce. Do Projektowanej trasy wpina się na terenie działki nr 32/8 pojedynczy tor tramwajowy       

zaprojektowany po północnej stronie ul. Gwareckiej (ZAŁĄCZNIK NR 14). Wyburzeniu i likwidacji ulegają 

zabudowania na działkach miejskich 32/8 AM12, 29 AM11 ob. Pilczyce oraz torowisko poprowadzone po 

śladzie ul. Nadrzecznej – likwidując wyjazd z tej ulicy na ul. Pilczycką. W związku z poprowadzeniem 

trasy tramwajowej śladem ul. Nadrzecznej zaproponowano wpięcie przebudowywanej ul. Nadrzecznej w 
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ul. Gwarecką zlokalizowane na działkach drogowych: 30/14, 20/4, 30/13, 17/4, 18 AM 12 ob. Pilczyce i 27 

AM 11 ob. Pilczyce.  

Torowisko prowadzone będzie po północnej stronie projektowanej jezdni ul. Pilczyckiej. Dwutorowe        

torowisko, częściowo o konstrukcji tzw. „zielonej” – torowisko obsiane trawą, a na przejazdach i przej-

ściach dla pieszych o konstrukcji na podbudowie betonowej w technologii tzw. „szyny pływającej”.   

 

W celu przeprowadzenia trasy tramwajowej przez rzekę Ślęzę należy wybudować nowy obiekt 

inżynierski (wariant 1 – realizacyjny, preferowany) lub dostosować istniejący obiekt mostowy do potrzeb 

ruchu ulicznego i tramwajowego jednocześnie (wariant 3). Przy wyznaczaniu lokalizacji obiektu kierowa-

no się Wytycznymi Kolegium Prezydenckiego i Operatem wodno-prawnym. Zaproponowano dwie           

możliwości przekroczenia rzeki: 

 - poprzez zastosowanie dwóch łuków o minimalnych promieniach w celu zachowania równoległości  

w stosunku do mostu drogowego (rozwiązanie mniej korzystne ze względu na większe zużycie szyn  

i taboru na promieniach o minimalnych parametrach), 

 - poprowadzenie przeprawy bez konieczności stosowania łuków poziomych, w większej odległości  

od mostu drogowego i nie zachowując równoległości w stosunku do niego. 

Lokalizacja mostu i przebieg torowiska powinna mieścić się pomiędzy wyżej zaproponowanymi           

wariantami. 

Uwzględniając dane hydrologiczne rzeki i parametry projektowanego wału przeciwpowodziowego 

zaproponowano obiekt mostowy konstrukcji pięcioprzęsłowej o długości dostosowanej do panujących          

warunków hydrologicznych i wysokości konstrukcyjnej 2,2 m od spodu konstrukcji do główki szyny. Roz-

staw podpór wynosi około 27,5 m – 35,0 m – 27,5 m. Przy przyczółku wschodnim nasyp torowiska tram-

wajowego przenika się z projektowanym wałem  przeciwpowodziowym. Torowisko na obiekcie będzie 

miało konstrukcję tzw. „szyny pływającej”. 

 Po opuszczeniu obiektu mostowego projektowane torowisko prowadzone jest równolegle do 

przebudowywanej ul. Pilczyckiej przy zachowaniu pasa bezpieczeństwa oddzielającego torowisko od 

ciągu pieszo-rowerowego. Wyburzeniu ulegają zabudowania na działce Skarbu Państwa nr 14 AM 11      

ob. Pilczyce. W związku z poprowadzeniem trasy tramwajowej na skrzyżowaniu ul. Pilczyckiej z ul.  

Dworską należy dokonać przebudowy ul. Dworskiej w minimalnym zakresie w celu dowiązania ul.         

Dworskiej do projektowanej niwelety linii tramwajowej.   

Torowisko prowadzone będzie po północnej stronie projektowanej jezdni ul. Pilczyckiej. Dwutorowe   

torowisko częściowo o konstrukcji tzw. „zielonej” – torowisko obsiane trawą, a na przejazdach i przej-

ściach dla pieszych o konstrukcji na podbudowie betonowej w technologii tzw. „szyny pływającej”. 

Odcinek poddany analizie kończy się w miejscu, gdzie trasa tramwajowa przecina istniejący 

układ drogowy ulicy Pilczyckiej i zmierza w kierunku krańcówki przy stadionie Euro (wyłączonej 
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z niniejszego opracowania). Kąt przecięcia wynosi ok. 30 stopni i wynika z Programu Funkcjonalno-

Użytkowego dla trasy Kozanów – Stadion Euro 2012 oraz Masterplanu Stadionu. 

W celu budowy linii tramwajowej nie ma konieczności przebudowy całego układu drogowego. 

Wystarczające będą działania polegające na przebudowie krótkich fragmentów ulic krzyżujących się 

z linia tramwajową i dostosowania niwelety linii do istniejących rzędnych przecinanych ulic. Dokładny 

zakres przebudowy będzie wynikał ze szczegółowo opracowanej niwelety linii tramwajowej na etapie 

projektu budowlanego oraz rozwiązań przyjętych w opracowaniu „Budowa skrzyżowania ul. Drzymały 

z ul. Królewiecką” (rondo), „Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu od. ul. Królewieckiej do północnej 

łącznicy węzła z drogą krajową nr 94:, „Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu na odcinku pomiędzy 

łącznicami węzła z droga krajową nr 94 do planowanego parkingu przy stadionie” wchodzących w skład 

projektu „Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu”. 

5.2.2. Parametry techniczne 

Na etapie opracowywania raportu sugeruje się niżej wymienione konstrukcje, jednak ostateczne 

rozwiązania konstrukcyjne będą wynikiem prac projektowych uwzględniających między innymi nośność 

podłoża, dostępne na rynku technologie budowy nawierzchni i inne uwarunkowania. 

Torowisko proponuje się projektować jako zabudowane, co wyniknie z analizy uwarunkowań 

związanych z koniecznością zapewnienia dojazdu dźwigu (w przypadku wykolejenia tramwaju )oraz 

utrzymania zimowego (dojazd sprzętu odśnieżającego). 

5.2.2.1. Konstrukcja torów 

Inwestycję zaprojektowano przy przyjęciu następujących parametrów technicznych i wymagań 

szczegółowych: 

− szerokość torowiska – około 8 m z poszerzeniami na zakrętach stosownie do łuku; 

− rozstaw osi torów – około 3,90 m; 

− konstrukcja nawierzchni torowej i układ geometryczny torów zapewniające bezpieczny przejazd 

tramwajów z prędkością ≥ 15 km/h w węzłach rozjazdowych i około 50 km/h na szlaku; 

− konstrukcja torowiska zapewniająca jego trwałość ≥ 25 lat dla podbudowy w postaci płyty            

betonowej lub żelbetowej i 15 lat dla nawierzchni torowej; 

− układ geometryczny torów szlakowych i w rozjazdach uwzględniający zastosowanie krzywych 

przejściowych na przejściach z prostej w łuk oraz pomiędzy łukami, co ma na celu zmniejszenie 

zużycia szyn; 

− minimalny dopuszczalny promień łuku - około 25m; 

− odwodnienie torowiska zapewniające odprowadzenie wody ze wszystkich zwrotnic oraz             

odwadniaczy liniowych i odwodnień punktowych w granicach opracowania do kanalizacji; 

− płyta betonowa lub żelbetowa stanowiąca podbudowę torów zaprojektowana w sposób           
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zapewniający bezpieczeństwo ruchu tramwajowego tzn. przenosząca obciążenia pochodzące 

od ruchu pojazdów szynowych i drogowych na podłoże gruntowe oraz odporna na spękania 

i zarysowania; 

− separacja torowiska od przyległych pasów zieleni i obszarów o innym przeznaczeniu wykonana 

za pomocą otoczyny trawnikowej 8x50 w obrębie nawierzchni betonowej lub krawężników             

kamiennych w sąsiedztwie kostki kamiennej; 

− w konstrukcji nawierzchni torowej w rozjazdach należy stosować iglice sprężyste, wymienialne 

i krzyżownice płytkorowkowe ze stali utwardzanej. Konstrukcje te powinny spełniać wymagania 

nie gorsze niż określone w Aprobacie technicznej CNTK nr AT/l 0-2003-0056-00 wydanej na 

zwrotnice i krzyżownice z szyn rowkowych do tramwajowych rozjazdów i skrzyżowań torów. 

Dokumentacja rozjazdów sporządzana przez ich producenta powinna być uzgodniona 

z Zamawiającym i załączona do projektu wykonawczego; 

− zaprojektować elementy obwodu powrotnego (połączenia poprzeczne torowe i międzytorowe) 

w celu ograniczenia upływu i oddziaływania prądów błądzących pochodzących od trakcji           

elektrycznej zgodne z wymaganiami wg PN EN 50122-2: 2002 – „Środki ochrony przed oddzia-

ływaniem prądów błądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego" oraz              

pN92/E-05024 - "Ochrona przed korozją. Ograniczenie upływu prądów błądzących z trakcji           

prądu stałego" oraz uszynienia słupów trakcyjnych; 

− zabudowę torowiska należy zaprojektować jednocześnie jako nawierzchnię drogową, spełniają-

cą wymagania wg PN-S-96025 - ,,Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania." Ponadto przekroje konstrukcyjne torowisk wspólnych z jezdnią należy uzgodnić 

z Zarządem Dróg i Komunikacji. 

 

W ramach zadania stosowane będą różne rodzaje torowisk (głównie jako konstrukcja bezpodsyp-

kowa na podbudowie betonowej z ciągłym, sprężystym posadowieniem szyn na podlewie z masy       

żywicznej o trwałej elastyczności i dobrych właściwościach wytrzymałościowych oraz torowiska z           

nawierzchnią trawiastą „zielone” 

Każdy rodzaj torowisk tramwajowych powinien posiadać trwałą konstrukcję, powinien być dobrze 

odwodniony, zapewniać niezawodność w eksploatacji, elastyczną pracę torów, a co za tym idzie skutecz-

ne tłumienie drgań i hałasów wywoływanych ruchem taboru tramwajowego.  

            Przy projektowaniu torowisk należy dążyć do torów „szlakowych”, z minimalną ilością kontrałuków 

a łuki powinny być poprzedzone krzywymi przejściowymi. Prześwit torów około 1500 mm. 

W zależności od konkretnej lokalizacji wskazane konstrukcje mogą być modyfikowane w zakresie 

wykończenia i nawierzchni drogowej, np. z kostką dla przejść dla pieszych lub ciągów tramwajowo         

pieszych itp. 
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          Torowisko tramwajowe wydzielone wykonane na podbudowie z tłucznia 

Tory w torowisku wydzielonym na podbudowie z tłucznia powinny być wykonane z szyn            

rowkowych o nominalnej długości nie mniejszej niż 18 m, ułożonych na podkładach strunobetonowych z 

zamocowaniem sprężystym typu SB3. 

Podbudowa z tłucznia o grubości około 30 cm ułożona na warstwie filtracyjnej z piasku gruboziar-

nistego. Grubość warstwy  śr. ok. 15 cm. Warstwę filtracyjną należy oddzielić od podłoża geowłókniną.  

Styki szyn łączyć przy pomocy spawania termitowego. 

Rozstaw szyn w torze = około 1500 mm  

Pochylenie poprzeczne podtorza – około 3 %. 

Rozstaw osiowy dla torowiska wydzielonego powinien wynosić około 4 m. 

Należy wykonać drenaż po obu stronach torowiska w celu odprowadzenia wód deszczowych 

i napływowych (z podbudowy torowiska i rowków szyn). Do budowy drenażu wykorzystać rury ok. Ø 100 

perforowane dwuwarstwowe z obsypką żwirową. Drenaż łączyć z studzienkami chłonnymi z odpływem do 

kanalizacji. 

Zaleca się, aby torowisko tramwajowe było obsypane tłuczniem w torach tylko do górnej                  

powierzchni podkładów, natomiast na zewnątrz torów do spodu główek szyn. 

 

Torowisko w jezdni wspólnej 

Torowisko w jezdni wspólnej i w rozjazdach należy wykonać jako konstrukcję bezpodsypkową  na 

podbudowie betonowej z ciągłym, sprężystym posadowieniem szyn na podlewie z masy żywicznej 

o trwałej elastyczności i dobrych właściwościach wytrzymałościowych. 

Podbudowa z betonu, dylatowana i zbrojona o grubości około 30 cm na warstwie stabilizowanej 

cementem o grubości około 20 cm. Szyny mocowane do podbudowy za pomocą kotwienia. Szyny odse-

parowane od nawierzchni drogowej za pomocą pionowych zalew z materiału analogicznego jak   podlew 

podszynowy. 

Wypełnienie między szynami betonem na grubość wymaganą dla ułożenia nawierzchni drogowej 

(asfalt, kostka brukowa, itp.) 

Do uszczelnienia torowiska w strefie główki szyny należy zastosować masę elastyczną żywiczną 

lub z asfaltową, zapewniając trwałe, sprężyste połączenie szyny z warstwą zabudowy i nawierzchni 

z betonu cementowego i kostki kamiennej. 

Rozstaw szyn w torze - około 1500 mm (+/- 2 mm). 

Rozstaw osiowy torowiska w jezdni wspólnej minimum około 2,90 m 

Pochylenie podłoża – około 3 %. 

Górna powierzchnia nawierzchni drogowej na przejazdach dla ruchu kołowego  

i na przejściach dla pieszych powinna się znajdować od około 2 do 5 mm poniżej najwyższego fragmentu         

szyny. 
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Należy wykonać skuteczne odwodnienie torowiska z wykorzystaniem w nawierzchni odwadniaczy 

liniowych dostosowanych do torowisk tramwajowych i punktowych odwodnień szynowych, 

z odprowadzeniem do kanalizacji ulicznej. 

Na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami gdzie jest to możliwe zaleca się zastosować separatory 

ruchu w celu wyeliminowania wjazdu samochodów na torowisko.  

 

Torowisko na przejazdach 

Torowisko na przejazdach należy wykonać analogicznie jak w nawierzchni drogowej.  

 

Torowisko zabudowane kostką brukową 

Istnieje możliwość wykonywania zabudowy toru na przejazdach lub innych lokalizacjach  

z kostki brukowej, betonowej lub kamiennej. Należy ją wykonać na podbudowie cementowo – piaskowej 

z wypełnieniem szczelin przyszynowych elastyczną masą zalewową. 

We wszystkich typach nawierzchni, górna powierzchnia nawierzchni drogowej na przejazdach dla 

ruchu kołowego i na przejściach dla pieszych powinna się znajdować od około 2 do 5 mm poniżej              

najwyższego fragmentu szyny. 

 

Torowisko w rozjazdach 

            Rozjazdy we wszystkich lokalizacjach należy układać na podbudowie żelbetowej grubości ok. 30 

cm. Posadowienie płyty jak dla torowiska w jezdni. 

             Nawierzchnie wykonać z: 

1. Kostka brukowa na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem szczelin             

przyszynowych elastyczna masą zalewową 

2. Mieszanka asfaltowa typu SMA z elastomeroasfaltem i uszorstnieniem gr. około 5 cm,                 

powierzchniowym z wypełnieniem szczelin przyszynowych elastyczną masą zalewową. 

W obu przypadkach górna powierzchnia nawierzchni drogowej na przejazdach dla ruchu               

kołowego i pieszego powinna się znajdować od około 2 do 5 mmm poniżej najwyższego fragmentu         

szyny. 

Zasypka toru tłuczniem do wysokości poniżej główek szyn, w rozjazdach w torowiskach            

wydzielonych lub na pętlach.  

          Należy zastosować zwrotnice z wymiennymi iglicami, przystosowane do napędu z kontrolą             

położenia i ryglowaniem iglic. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane na terenie Wrocławia. 

Zwrotnice wykonane z szyn Ri60 ze stali gat. 900A, przystosowane do mocowania na płycie          

żelbetowej. 

Zwrotnice wykonać o promieniu R - około 50 m 

Rozstaw szyn w torze - około 1500 mm (+/- 2 mm). 

Minimalny promień rozjazdów za zwrotnicą – około 25 m. 
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Napęd zwrotnic elektromagnetyczny lub elektrohydrauliczny ze sterowaniem zapewniającym          

blokadę położenia iglicy i kontrolę stanu zwrotnic. 

Układ napędu oraz zwrotnica muszą posiadać instalację odwodnieniową i automatyczne ogrze-

wanie. 

Krzyżownice wykonać należy jako blokowe, szyny łączne rozjazdu z szyn rowkowych, odcinki 

z wypełnieniem rowka o głębokości min. około 12 mm o twardości min. 360 HB. 

 

Torowisko z nawierzchnią trawiastą tzw. „zielone” 

Torowisko posadowione jest na podbudowie żelbetowej w postaci belek fundamentowych lub płyt 

betonowych na warstwie filtracyjnej z kruszywa naturalnego. Przestrzenie pomiędzy fundamentami          

betonowymi wypełnione warstwą kruszywa łamanego. Płyta betonowa na całej powierzchni zaimpregno-

wana. Odwodnienie w postaci drenażu podłużnego z rur drenarskich dwuwarstwowych rozmieszczonych 

po obu stronach torowiska z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia stalowa z szyn  

S-49 lub RI60N kotwiona do płyty betonowej za pomocą elastycznych podpór punktowych w rozstawie 

około 67 cm. Komory szynowe wypełnione wkładkami profilowanymi z gumy lub elastomeru wklejonymi 

na kleju poliuretanowym w celu separacji od warstwy humusu. Na płycie betonowej i warstwie kruszywa 

pomiędzy płytami, warstwa separująca z geowłókniny filtracyjnej. Na warstwie separującej humus o        

grubości ok. 20 cm obsiany trawą.  

Torowisko wydzielone z terenu za pomocą krawężników lub obrzeży trawnikowych. 

 

5.2.2.2. Stacja prostownikowa „Dworska” 

Nowa stacja prostownikowa o roboczej nazwie „DWORSKA” w rejonie skrzyżowania ulic Pilczyc-

kiej i Dworskiej. 

• Projektowana stacja prostownikowa wyposażona będzie w 3 zespoły prostownikowe kompaktowe 

z transformatorami suchymi 3 x 1200 kVA (660 V) i 7 zasilaczy (w tym 1 rezerwowy), 

• W celu zasilenia stacji prostownikowej wybudowana będzie dwusekcyjna stacja transformatoro-

wa, sekcję zasilania podstawowego zasilona będzie 2 kablami 20kV, 

• Do budynku stacji zaprojektowane zostaną na etapie projektu budowlanego przyłącza: wodocią-

gowe, kanalizacyjne i elektryczne. Projekt przewiduje wykonanie dojazdu drogowego do budynku 

stacji oraz wykonanie placu manewrowego i miejsc postojowych.  

• Budynek stacji zasilany będzie w wodę z projektowanego przyłącza wodociągowego na                       

warunkach uzyskanych od gestora sieci. Ścieki bytowe oraz wody opadowe odprowadzane będą 

do instalacji kanalizacyjnej na warunkach jak wyżej.  

• Zakłada się, że projektowany budynek stacji będzie parterowy, niepodpiwniczony, o wymiarach 

ok. 200m
2
  



RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N.: 

 „Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu  
ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów w zakresie od ul. Gwareckiej do przecięcia ul. Pilczyckiej  

przy stadionie i stacji prostownikowej „Dworska” wraz z zasilaniem” 

 

BIURO KONSULTINGOWO – DORADCZE 
        dr inż. JACEK SEWERYŃSKI 

          41 – 503 Chorzów, ul. Kościuszki 63 
         tel. (032) 346 04 03, fax. (032) 346 04 02 

 

28

• W budynku stacji poza halą główną zaprojektowano niewielkie zaplecze socjalne dla obsługi        

stacji. W budynku nie przewiduje się stałych miejsc pracy. 

 

5.2.2.3. Sieć trakcyjna 

Napowietrzną sieć trakcyjną należy zaprojektować jako sieć łańcuchową skompensowaną a na  

łukach rozjazdów płaską, z drutem jezdnym o przekroju znamionowym 100mm
2
 (Djp-100) zawieszona na 

wysokości około 5,5m ponad poziomem główki szyny. 

• Do wykonania konstrukcji nośnych należy przewidzieć wysięgniki lub linkę o splocie energetycz-

nym nierozciągliwą.   

• Konstrukcje wsporcze należy projektować jako stalowe rurowe z możliwością założenia na nich 

opraw oświetleniowych oraz wnęki do zabudowy tabliczek bezpiecznikowych  (te które będą rów-

nocześnie oświetleniowymi). 

• Należy zaprojektować i postawić słupy trakcyjne i do nich zakotwić konstrukcje nośne sieci           

trakcyjnej.  

• W miejscach, gdzie brak jest możliwości ustawienia słupów, należy dokładnie przeglądnąć miejsca 

montażu rozet i haków. W wypadku pozytywnej opinii, należy odnowić i wzmocnić miejsca kotwień 

rozet i haków. 

• Osprzęt sieciowy dobrać zgodnie z rozwiązaniami w wykonaniu tramwajowym z podwójnym    

stopniem izolacji, wysięgniki zaprojektować z w wykonaniu izolacyjnym..  

• Izolatory sekcyjne należy zaprojektować takie jak są stosowane w MPK Wrocław, wyposażone 

w odłączniki z napędem elektrycznym, wyposażone w odłączniki z napędem elektrycznym przy-

stosowane do zdalnego sterowania z Centrum Dyspozycyjnego MPK 

• Przewidzieć wykonanie oznakowania podziału sekcyjnego sieci trakcyjnej zgodnie ze stosowanym 

obecnie. 

Dla sieci przyjmuje się poziom izolacji Ui ≥ 1 kV przy zastosowaniu osprzętu tramwajowego. Wszystkie 

elementy sieci będące podczas pracy pod napięciem muszą być wyizolowane poprzez podwójny stopień 

izolacji. 

 

5.2.2.4. Stacje trakcyjne i układ kablowy 

Założeniem powinno być, aby wszystkie zasilacze trakcyjne i punkty powrotne ze stacji           

prostownikowych były, co najmniej dwukablowe. 

Budynki stacji trakcyjnych powinny być wyglądem dopasowane do otoczenia, posiadać być ogro-

dzone i oświetlone. 
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5.2.2.5. Podstacje i układ kablowy  

W celu opracowania dokumentacji projektowej remontu stacji trakcyjnych należy przyjąć            

następujący powtarzalny schemat podstacji: 

• część elektroenergetyczna we wszystkich podstacjach powinna w miarę możliwości posiadać 

powtarzalną strukturę, 

• w zakresie urządzeń pozostających w gestii ZE należy w stacji trakcyjnej zlokalizować niezależną 

rozdzielnię SN. Dobór aparatury łączeniowej powinien być uzgodniony z ZE. Z uwagi na        

wielkość pomieszczeń, należy położyć nacisk na zaprojektowanie rozdzielnic z nowoczesnymi 

małogabarytowymi wyłącznikami próżniowymi lub z SF 6, 

• w każdej podstacji powinno się znajdować pomieszczenie socjalne i sanitarne (wc i umywalka). 

Projekt budynku stacji trakcyjnej powinien uwzględniać następujące wymagania: 

• Budynek wolnostojący, parterowy, jednofunkcyjny 

• Wokół budynku plac manewrowy, 

• Ściany murowane ocieplone, 

• Instalacje elektryczne nn, przeciw włamaniowe, przeciw pożarowe, 

• Instalacja automatycznej wentylacji, 

• Teren stacji ogrodzony. 

 

5.2.2.6. Budynki podstacji trakcyjnych i ogrodzenie podstacji 

           Nie są stawiane żadne wymogi architektoniczne w zakresie architektury dla przewidywanych          

do remontu lub budowy obiektów podstacji trakcyjnych. Teren dla podstacji trakcyjnych powinny być 

ogrodzony. 

 

5.2.2.7. Odwodnienie  

Na etapie realizacji projektu budowlano – wykonawczego należy zaprojektować odwodnienie          

torowiska oraz zapewnić odprowadzenie wody ze wszystkich zwrotnic oraz odwadniaczy liniowych 

i odwodnień punktowych znajdujących się w granicach opracowania do kanalizacji. 

Odwodnienie należy zapewnić poprzez odpowiednie kształtowanie profilu poprzecznego 

i spadków podłużnych torów i nawierzchni, oraz zastosowanie systemu odwadniaczy torowych do           

odprowadzenia wody z międzytorzy oraz odwadniaczy punktowych do odprowadzenia wody 

z międzytorza. Uzupełnieniem będzie zaprojektowanie drenażu układu torowego z rur drenarskich PVC 

dwuwarstwowych. 
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5.2.2.8. Przystanki tramwajowe i wiaty przystankowe 

Dla przedmiotowej trasy zakłada się dążenie do sytuowania przystanków za skrzyżowaniami 

z sygnalizacją świetlną, w celu zminimalizowania zbędnych zatrzymań tramwaju, co z kolei powinno        

gwarantować zwiększoną płynność ruchu, zmniejszony czas przejazdu i oszczędności w zużyciu energii 

elektrycznej. Projektant zobowiązany będzie do przeprowadzenia indywidualnej analizy dla każdego     

przystanku. 

Ostateczna decyzja, co do usytuowania przystanku za lub przed skrzyżowaniem rozstrzygana 

będzie na etapie prac projektowych po uwzględnieniu możliwości technicznych i formalnych. 

Wszystkie przystanki na trasie powinny być wyposażone w wiaty przystankowe, typ który należy 

uzgodnić z Zamawiającym. Na peronach należy przewidzieć zastosowanie wygrodzeń (barier            

przystankowych - wzór ustalony z Zamawiającym). Wiaty przystankowe powinny posiadać oświetlenie 

wewnętrzne i oświetlenie tablic informacyjnych. Wiaty będą wyposażone w system informujący 

o rozkładzie jazdy i czasie oczekiwania na nadjeżdżający tramwaj. Oświetlanie należy zabezpieczyć 

przed wandalami. 

 

5.2.2.9. Uzbrojenie podziemne 

W trakcie prac projektowych do obowiązków projektanta należy wykonanie rozpoznania 

w zakresie kolizji z uzbrojeniem podziemnym. Projektant musi mieć na uwadze liczne poprzeczne          

przejścia uzbrojenia podziemnego (kanalizacji, sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej 

i elektrycznej). Szczegółowy zakres zabezpieczenia tych sieci będzie wynikał z warunków i informacji 

technicznych uzyskanych przez projektanta od właścicieli i zarządzających poszczególnymi sieciami 

uzbrojenia. Wszystkie projekty dotyczące odcinków remontowanych bądź przebudowywanych torowisk 

i lokalizacji nowych słupów trakcyjnych, powinny być uzgadniane na etapie projektowania z gestorami 

uzbrojenia podziemnego. W zawiązku z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej możliwe 

jest przejście pod rzeką Ślęzą technikami bezwykopowymi.  

 

5.2.2.10. Kanalizacja do celów sterowania 

  W sąsiedztwie torowiska należy wybudować kanalizację do celów koordynacji  

i sterowania ruchem tramwajowym. Powinna to być kanalizacja dwutorowa Ø 100 mm ze studniami SK-2. 

Przy torowiskach wydzielonych kanalizacja powinna być zakończona po obydwu stronach torowiska, 

a przy torowiskach wbudowanych w jezdnię, kanalizację należy wyprowadzić poza krawężnik jezdni. Ka-

nalizację należy wybudować na całej trasie. 
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5.3. Dane ruchowe przedsięwzięcia  

 Poniżej na schemacie w formie graficznej przedstawiono dane ruchowe przyjęte do obliczeń  

natężenia hałasu dla inwestycji zarówno dla roku 2015 jak i dla roku 2030. Rok 2015 to planowany rok 

oddania inwestycji do eksploatacji, natomiast rok 2030 przedstawia prognozę częstotliwości kursowania 

tramwajów. Dla obydwu horyzontów czasowych częstotliwość kursowania tramwajów jest taka sama, 

z uwagi na możliwości techniczne oraz brak potrzeby zwiększania liczby kursów. 

 Liczby zamieszczone poniżej to liczba tramwajów poruszająca się w obydwu kierunkach. Przyjęto 

częstotliwość kursowania tramwajów co 12 minut w porze dziennej (6 
00

 – 22 
00

). 

Dane o planowanym natężeniu ruchu dla horyzontów obliczeniowych pochodzą z opracowania 

„Program funkcjonalno-użytkowy. Budowa połączenia tramwajowego planowanego stadionu EURO przy 

ul. Drzymały z skrzyżowaniem ulic Legnicka - Na Ostatnim Groszu przez os. Kozanów" opracowanym 

przez firmę Ernst&Young Corporate Finance Z o.o. w Warszawie. 
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Rysunek 2. Dane ruchowe kursowania tramwajów dla przedmiotowej linii tramwajowej w roku 2015 i 2030 
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5.4. Przewidywane oddziaływania i wielkość emisji w trakcie  
 eksploatacji  

Do źródeł zanieczyszczeń środowiska w pobliżu tras linii tramwajowych i ulic należy zaliczyć cią-

głe zanieczyszczenia związane z ruchem pojazdów i utrzymaniem zimowym torowisk i nawierzchni dróg 

oraz zanieczyszczenia okresowe, związane z losowym zrzutem substancji niebezpiecznych na skutek 

awarii i wypadków drogowych. Obciążenie dla środowiska przez przedmiotową inwestycję wynikać      

będzie nie tylko z przejazdu taboru tramwajowego po torowisku, ale również z ruchu samochodowego 

odbywającego się po drogach wzdłuż projektowanej linii. W związku z powyższym rodzaje i ilości           

zanieczyszczeń należy rozpatrywać jako oddziaływania ciągłe, do których należą przede wszystkim: 

• emisja zanieczyszczeń pyłami i gazami do powietrza atmosferycznego, 

• emisja hałasu, 

• węglowodory ropopochodne i inne substancje niebezpieczne wpływające na stan środowiska 

gruntowo-wodnego, 

• zanieczyszczenia pochodzące ze ścierania się nawierzchni dróg, opon oraz elementów ciernych 

pojazdów, wszelkiego rodzaju nieszczelności pojazdów prowadzące do gubienia po drodze          

substancji ciekłych, sypkich oraz innych przewożonych towarów. 

W/w zanieczyszczenia charakteryzują się najczęściej dość dużą nierównomiernością ilościową 

i jakościową zależną od pory roku i dnia. Związane jest to głównie z sezonowymi i dobowymi zmianami 

natężenia ruchu pojazdów.  

 

Hałas 

Trasy komunikacyjne, w tym linie tramwajowe oraz drogi stanowią liniowe źródła hałasu o dużym 

natężeniu. Dane na temat prognozowanego ruchu tramwajowego i drogowego pozwalają na obliczenie 

wartości poziomu odniesienia LAeq w odległości 10 m od krawędzi torowiska czy też jezdni. Dalsze          

obliczenia, uwzględniające mechanizm propagacji hałasu w terenie, zależny od odległości, wysokości 

i rodzaju pokrycia terenu, prowadzą do wyznaczenia wartości natężenia hałasu w badanym punkcie 

w terenie.         

 

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 

W trakcie eksploatacji linii tramwajowej nie powstają zanieczyszczenia powietrza. Jedynie 

z uwagi na ruch samochodowy odbywający się po drogach wzdłuż projektowanej linii, do powietrza          

atmosferycznego zostają wyemitowane tlenki węgla, tlenki azotu, tlenki ołowiu i kadmu, tlenki siarki,            

węglowodory, aldehydy, cząstki smoły i sadzy oraz pyły.  

Następnie w oparciu o przeprowadzone badanie preferencji zostanie określona wielkość ładunku 

zanieczyszczeń powietrza, która zostanie ograniczona ze względu na zmianę środka transportu z           



RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N.: 

 „Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu  
ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów w zakresie od ul. Gwareckiej do przecięcia ul. Pilczyckiej  

przy stadionie i stacji prostownikowej „Dworska” wraz z zasilaniem” 

 

BIURO KONSULTINGOWO – DORADCZE 
        dr inż. JACEK SEWERYŃSKI 

          41 – 503 Chorzów, ul. Kościuszki 63 
         tel. (032) 346 04 03, fax. (032) 346 04 02 

 

34

samochodu na tramwaj po realizacji inwestycji. 

 

Zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego 

 W trakcie eksploatacji linii tramwajowych powstają zanieczyszczenia z odwadniania torowisk oraz 

ewentualnie wycieki smarów czy olejów z eksploatowanych tramwajów. Dodatkowo powstają zanieczysz-

czenia z drogi, w przypadku gdy torowisko usytuowane jest w pasie drogowym. Zanieczyszczenia te    

powstają jednak głównie w wyniku eksploatacji samochodów a nie tramwajów. Do zanieczyszczeń      

mogących stanowić obciążenia dla gleb możemy zaliczyć: metale ciężkie, tlenki azotu węglowodory oraz 

pyły. Natomiast zanieczyszczenia obciążające wody spływające z dróg to głównie: 

� produkty ścierania opon i nawierzchni, 

� wycieki paliwa i smarów, 

� rozproszone w czasie transportu materiały sypkie i płynne, 

� środki stosowane na drogach do zwalczania śliskości zimowej, 

� chemiczne środki chwastobójcze stosowane do utrzymania zieleni w pasie drogowym, 

� wymywanie gruntu oraz substancji szkodliwych zawartych w materiałach użytych do budowy 

dróg. 

  

 Zanieczyszczenie spływów opadowych z dróg zależy od wielu różnorodnych czynników, 

w większości o charakterze losowym, między innymi od: 

� natężenia ruchu i rodzaju pojazdów, 

� rodzaju nawierzchni dróg, 

� ukształtowania poboczy, 

� zagospodarowania drogi (parkingi, stacje benzynowe), 

� pory roku, 

� charakterystyki opadu (intensywności, czasu trwania), 

� hydrauliki spływu po powierzchni drogi. 
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6. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, 
OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO 
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIĘCIA  

 

Wrocław położony jest w centrum Niziny Śląskiej, u podnóża Sudetów, nad rzeką Odrą i jej       

dopływami: prawobrzeżną Widawą i lewobrzeżną Oławą, Ślęzą i Bystrzycą. Łączna długość                      

rzek i kanałów w granicach miasta wynosi około 54,5 km. Tworzą one główną oś przyrodniczą miasta 

w kierunku wschód - zachód oraz decydująco wpływają na krajobraz miasta i sposób wykorzystania jego 

powierzchni.  

Administracyjnie Wrocław leży w centrum województwa dolnośląskiego i pełni funkcje stolicy          

województwa.  

Wrocław zajmuje powierzchnię 29 284 ha, w strukturze użytkowania gruntów dominują użytki          

rolne – 13 206 ha. Duża ilość obszarów zielonych sprawia, że Wrocław jest uważany za najbardziej          

zielone miasto w Polsce. Najstarszym i największym parkiem jest Park Szczytnicki założony w XVIII        

wieku. 

Długość granic administracyjnych miasta wynosi 106,7 km. Rozciągłość północno-południowa 

wynosi 19,4 km, rozciągłość wschodnio-zachodnia to 26,3 km. Najwyższym punktem miasta jest obszar 

na Oporowie – 143 m n.p.m. najniższy punkt miasta w Praczach Odrzańskich – 107,2 m n.p.m. 

 W załączeniu przedstawiono mapę z lokalizacją przedsięwzięcia (ZAŁĄCZNIK NR 1). 

6.1. Opis elementów przyrodniczych środowiska i tendencje 
zmian w nim zachodzących 

6.1.1. Warunki geomorfologiczne 

Zgodnie z podziałem Polski na jednostki fizyczno - geograficzne [J. Kondracki, 1998], miasto 

Wrocław leży w obrębie podprowincji fizyczno - geograficznej zwanej Niziną Środkowopolską, która        

stanowią fragment jednostki wyższego rzędu, jaką jest Prowincja Niżu Środkowoeuropejskiego.              

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie makroregionu Niziny Śląskiej, będącej rozległą równiną, 

rozciągającą się po obu stronach Odry, pomiędzy Przedgórzem Sudeckim i Sudetami Wschodnimi na 

południowym – zachodzie, Wyżyną Śląsko – Krakowską na południowym – wschodzie oraz Wałem 

Trzebnickim na północy. Obszar ten znajduje się w obrębie zasięgu zlodowacenia środkowopolskiego 

(odrzańskiego), którego pozostałością są ostańce kemów, ozów i wzgórz morenowych. W części         

południowo - zachodniej występują pokrywy pylaste, na których wytworzyły się urodzajne gleby brunatno-

ziemne i czarnoziemne. Dolina Odry ma tutaj charakter pradoliny o szerokości od 8 do 12 km z łąkowym 

terasem zalewowym i wyższymi terasami piaszczystymi. Dno doliny obniża się w kierunku północno           

zachodnim. 
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Południowa i zachodnia część miasta Wrocławia leży w obrębie mezoregionu Równina            

Wrocławska, rozpościerającej się między Pradoliną Wrocławską a Przedgórzem Sudeckim, od doliny           

Kaczawy na północnym - zachodzie po dolinę Nysy Kłodzkiej na południowym - wschodzie. Przecinają ją 

dopływy Odry: Oława, Ślęza i Bystrzyca. Wznosi się od 125 do 165 m i jest dosyć płaską krainą rolniczą, 

jednakże zróżnicowaną ze względu na rodzaj gruntów i gleb. Z tych powodów W. Walczak (1970)           

podzielił ją na 3 mniejsze regiony: 

Wysoczyzna Średzka, na terenie której zlokalizowana jest jedynie jedna dzielnica Wrocławia – Leśnica, 

jest równiną morenowo-sandrową z ostańcami moren czołowych i kemów pomiędzy dolinami Kaczawy                     

a  Bystrzycy i jej dopływu Strzegomki, o powierzchni około 600 km
2
.  

Równina Kącka, na terenie której położona jest pozostała część południowo - zachodniego Wrocławia, 

nazwana tak od miejscowości Kąty Wrocławskie, zajmuje położenie środkowe między Wysoczyzną Średzką  

i Równiną Grodkowską i obejmuje powierzchnię 1200 km
2
. Przez środek regionu przepływa Ślęża, która 

we Wrocławiu uchodzi do Odry.  

Przez środek miasta przebiega specyficzny mezoregion zwany Pradoliną Wrocławską o długości           

ponad 100 km i powierzchni 1220 km
2
. Pradolinę szerokości 10-12 km wypełniają plejstoceńskie 

i holoceńskie osady rzeczne w postaci tarasów. Część północno – wschodnia miasta Równina Oleśnicka 

znajduje się na wschód od Pradoliny Wrocławskiej i na południe od Wzgórz Trzebnickich w dorzeczu              

dopływów Odry: Widawy oraz Stobrawy. Na Równinie Oleśnickiej przeważają tereny zbudowane z gliny 

zwałowej z ostańcami form glacjanych zlodowacenia odrzańskiego, ale na przedpolu Wzgórz Trzebnickich 

występują sandry zlodowacenia warciańskiego.  

 

 

Rysunek 3. Lokalizacja inwestycji względem podziału fizyczno – geograficznego kraju 

 

Lokalizacja 
Inwestycji 
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6.1.2. Warunki hydrograficzne 

Miasto Wrocław położone jest w zlewni rzeki Odry, w obszarze Regionu Wodnego Środkowej  

Odry (RŚO). Sieć hydrograficzną Wrocławia stanowi przede wszystkim Odra oraz jej ważniejsze dopływy: 

lewostronna Oława, Ślęza i Bystrzyca oraz prawostronna Widawa.  

Odra wkracza w granice Wrocławia u jego południowo-wschodnich krańców, opuszcza zaś            

miasto w jego części północno-zachodniej. Odcinek rzeki w obrębie Wrocławia wynosi około 26 km,          

dzieląc się na wiele odnóg. Odra Południowa opływa wyspę Piaskową od południa. Odra Północna           

opływa Wyspę Piaskową i Bielarską od północy. Przed mostem Uniwersyteckim łączy się z Odrą               

Południową i wspólnie osiągają kanał Powodziowy. W rejonie Wyspy Piaskowej, wysp Bielarskiej 

i Słodowej oraz Kępy Mieszczańskiej dzieli się na jeszcze mniejsze odnogi, by wkrótce znów połączyć się 

z głównym nurtem rzeki. Odra odgrywała i nadal odgrywa ważną rolę w życiu miasta. Decydują o tym 

głównie względy komunikacyjne i gospodarcze. Odra służy też miastu jako akwen rekreacyjny i sportowy.  

Rzeka Oława wpływa w granice miasta w rejonie osiedla Nowy Dom, wpadając do Odry 

w 250,4 km, powyżej mostu Grunwaldzkiego. Jej odcinek w obrębie Wrocławia nie przekracza 7 km. 

Znaczenie Oławy dla Wrocławia jest nieporównanie mniejsze niż Odry, ale z uwagi na stosunkowo czystą 

wodę korzystają z niej wodociągi miejskie. 

Rzeka Ślęza wypływa koło Ząbkowic Śląskich, płynie przez Podgórze Sudeckie i Nizinę Śląską. 

Do Wrocławia wpływa na Partynicach, zaś na Pilczycach wpada do Odry w 261,6 km jej biegu. Całkowita 

jej długość wynosi 86 km. 

Rzeka Bystrzyca bierze swój początek w Górach Kamiennych w Sudetach Zachodnich.                

W granice Wrocławia dostaje się w rejonie Jarnołtowa, po czym płynie obrzeżami Ratynia i Jerzmanowa, 

przez Złotniki, Pracze Odrzańskie i Nową Karczmę wpada do Odry w 266,5 km jej biegu.  

Rzeka Widawa wypływa na Wzgórzach Trzebnickich. W obrębie Wrocławia płynie granicami 

osiedli Zgorzelisko i Swojszyce, Psie Pole i Kowale, Pawłowice i Sołtysowice oraz dalej przeważnie          

północną granicą miasta obrzeżami osiedla Świniary i Rędzin, skąd wpada do Odry w 266,9 km jej biegu. 

Wrocław ma ponadto wiele potoków. Są to m.in. kończąca swój bieg w Odrze – Ługowina,              

Brochówka i Zielony Potok (dopływy Oławy) oraz Dobra będąca dopływem Widawy. 

Zasoby wodne dorzecza Odry są trzykrotnie niższe od wielkości krajowych niezależnie od tego, 

czy rok jest suchy czy mokry. Następuje stopniowe ubożenie niewielkich zasobów wodnych Odry i jej 

dopływów szacowanych na 16,1 mln m
3
, tj. 4,35 l/s/km

2
. Stanowi to 27,5% odpływu z terytorium kraju. Do 

granicy Wrocławia dopływa 4,5 mld m
3
 wody, co stanowi 28% całego odpływu z dorzecza Odry.          

Podwrocławskie dopływy Oława, Ślęza, Bystrzyca i Widawa należą do rzek o skromnych zasobach. 

 

Projektowane warianty linii tramwajowej kolidują z rzeką Ślęzą. 
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6.1.3. Warunki geologiczne 

Obszar miasta Wrocławia zbudowany jest z trzech pięter strukturalnych: krystalicznego podłoża 

permo - triasowego oraz kenozoicznego. Podłoże krystaliczne tworzy monoklina przedsudecka                   

zbudowana z krystalicznych skał metamorficznych wieku staropaleozoicznego i prekambryjskiego: łupki               

łyszczykowe, amfibolity, gnejsy, granity. Na podłożu krystalicznym zalegają utwory paleozoiczne             

wykształcone w postaci piaskowców oraz mułowców.  

Serie permskie na linii Odry zapadają pod utwory triasowe, które poza Niziną Śląską giną pod 

utworami jurajskimi i kredowymi. Na progu trzeciorzędu na obszarze przedsudeckim wytworzyła się           

rozległa niecka odrzańska pogłębiająca się ku północy, a na południu obejmując część dorzecza           

Bystrzyce i obszar miedzy dolinami Ślęzy i Oławy. Miąższość osadów trzeciorzędowych rośnie 

w kierunku północnym. Między Oławą i Wrocławiem dochodzi do 150 m.  

W rejonie Wrocławia dominującymi utworami są osady plejstoceńskie, które powstały podczas 

zlodowacenia środkowopolskiego. W spągowej partii występują gliny moreny dennej osadzonej w okresie 

zlodowacenia środkowopolskiego. Są to gliny szare, miejscami zapiaszczone. Miejscami występują            

również żwiry i piaski wodnolodowcowe, które przechodzą w pradolinie Odry w terasy plejstoceńskie. 

Miąższość glin morenowych jest zmienna i dochodzi do 25 m. Lokalnie w wąskich obniżeniach występują 

osady piaszczysto - żwirowe związane z okresami interstadialnymi. Z okresu zlodowacenia bałtyckiego 

pochodzą osady eoliczne, głównie lessy. 

Osady holocenu to głównie osady rzeczne terasów zalewowych Odry. Są to piaski i żwiry oraz 

mady i mułki. Miąższość osadów czwartorzędu w okolicy Wrocławia wynosi od 40 - 60 m.  

6.1.4. Warunki hydrogeologiczne 

Na obszarze Wrocławia i w jego najbliższym otoczeniu wydzielić można cztery piętra wodonośne 

występujące w utworach czwartorzędu, trzeciorzędu, triasu i permu. Najpłycej położone piętro             

wodonośne czwartorzędu stanowi najbardziej dostępny, a przez to najczęściej wykorzystywany zbiornik 

wód podziemnych. W utworach czwartorzędowych poziomy wodonośne tworzą osady dolin kopalnych, 

piaski i żwiry fluwioglacjalne oraz osady rzeczne. Piaski i żwiry wodnolodowcowe nie tworzą ciągłego 

poziomu lecz szereg lokalnych, izolowanych zbiorników wód podziemnych rozdzielanych glinami              

zwałowymi. Piaski i żwiry tarasów zalewowych jedynie w dolinie Odry i Oławy tworzą poziomy              

wodonośne o znacznym rozprzestrzenieniu i zmiennych miąższościach osiągających maksymalnie kilka-

naście metrów. Od powierzchni utwory wodonośne izolowane są często słabo przepuszczalnymi              

namułami. Poziomy wodonośne w aluwiach Odry i Oławy nie umożliwiają eksploatacji znacznych ilości 

wód podziemnych, ale stwarzają sprzyjające warunki do budowy ujęć infiltracyjnych. W obrębie struktur 

geologicznych czwartorzędowego piętra wodonośnego wydzielone zostały tak zwane "Główne Zbiorniki 

Wód Podziemnych" (GZWP) w oparciu o umownie ustalone kryteria ilościowe i jakościowe. Wielkość 

zasobów odnawialnych, dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód podziemnych regionu wrocławskiego 

została zatwierdzona w oparciu o regionalną dokumentację niecki wrocławskiej. Dla piętra wodonośnego 
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kenozoiku zasoby dyspozycyjne niecki wrocławskiej wyznaczone zostały na 730 tys. m
3
/d. Według           

nowszych obliczeń modelowych wynoszą one ponad 952 tys. m
3
/d. 

Piętro wodonośne trzeciorzędu stanowią piaski, rzadziej żwiry, miocenu tworzące soczewy 

o zróżnicowanej miąższości i rozciągłości w obrębie dominujących utworów ilastych. W utworach trzecio-

rzędu występuje od jednego do trzech poziomów wodonośnych, często rozczłonkowanych, tworzących 

wielowarstwowy system o zmiennych miąższościach. Ze względu na małą zasobność i niską jakość          

eksploatacja tych wód na obszarze Wrocławia odbywa się jedynie w rejonie Leśnicy, Maślic, Muchoboru, 

Zakrzowa i Swojczyc. Utwory wodonośne o miąższości kilkudziesięciu metrów zalegają na głębokości od 

40 do ponad 100 m poniżej powierzchni terenu. 

Zwierciadło wód ma charakter naporowy lokalnie artezyjski. Stwierdzane wcześniej na obszarze 

miasta samowypływy, wskutek intensywnej eksploatacji, straciły swój artezyjski charakter. 

Rozpoznanie utworów wodonośnych triasu i permu umożliwiło wykonanie pod koniec lat 70             

głębokich otworów wiertniczych położonych na terenie Wrocławia. Triasowe piętro wodonośne obejmuje 

poziom wodonośny wapienia muszlowego i pstrego piaskowca. Znaczenie użytkowe dla eksploatacji wód 

posiada poziom wapienia muszlowego. Wodonośne wapienie i dolomity rozpoznane zostały w całym 

profilu wapienia muszlowego. Strop tych warstw nawiercono na głębokości od 180 do 380 metrów. 

Zwierciadło wód szczelinowych środkowego triasu ma charakter artezyjski i stabilizuje się na         

wysokości kilku lub kilkunastu metrów nad powierzchnią terenu. Niewielkie zasoby dyspozycyjne dla           

piętra triasowego oszacowano na 4,4 tyś. m3/d. 

Zalegający poniżej szczelinowo-porowy poziom wodonośny pstrego piaskowca charakteryzuje się 

niską wodonośnością i wysokim zasoleniem wód. Zwierciadło wód tego poziomu ma charakter artezyjski  

i nawiercone zostało w drobnoziarnistych piaskowcach na głębokości kilkuset metrów.                  

Z uwagi na wysoką mineralizację wody pstrego piaskowca tworzą prawdopodobnie jeden poziom 

z niżej występującymi osadami czerwonego spągowca. 

Warunki hydrogeologiczne w obrębie permskiego piętra wodonośnego nie są w rejonie              

Wrocławia bliżej rozpoznane. Wody podziemne występują w piaskowcach czerwonego spągowca 

i cechsztyńskich dolomitach, na głębokościach od 138 m w rejonie Muchoboru Wielkiego do                    

610 m w północnej części miasta. Cechsztyńskie dolomity zawierają wody termalne (20 
o
C) o silnej             

mineralizacji, podczas gdy wody dolnopermskich piaskowców wykazują niskie zawodnienie i niewielkie 

zmineralizowanie. 
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Rysunek 4. Lokalizacja planowanej do realizacji inwestycji względem GZWP 

 

6.1.4.1. Jakość wód podziemnych 

Pod względem regionalnym obszar badań stanowi fragment subregionu centralnego położonego 

w obrębie regionu wrocławskiego będącego z kolei częścią makroregionu zachodniego Niżu Polskiego 

(Malinowski [red.] 1991). Przeprowadzone dotychczas badania geologiczne wskazują na przynależność 

rejonu miasta Wrocławia i jego otoczenia do obszarów o przeciętnych i niskich zasobach wód podziem-

nych. Bardzo płytkie występowanie frontu wód zmineralizowanych na większości obszaru miasta               

powoduje dalsze obniżenie rezerw wód podziemnych na obszarze miejskim (Kryza et al. 1995). 

- Czwartorzęd 

Rozmieszczenie i miąższość warstw wodnonośnych w utworach czwartorzędowych charakteryzu-

je się nieregularnością i zmiennością. Cechy te dotyczą także podstawowych parametrów hydrogeolo-

gicznych, określających warstwy wodonośne: współczynnik filtracji, wydajność jednostkowa, wydajność 

maksymalna itp. Spowodowane jest to dużą zmiennością litologiczną. Liczne są niewielkiej miąższości            

i rozciągłości soczewy piaszczysto-żwirowe przeważnie pochodzenia fluwioglacjalnego i rzecznego. 

Czwartorzędowe piaski i żwiry wodnolodowcowe nie tworzą ciągłego poziomu, lecz są rozdzielone              

glinami zwałowymi o nieregularnym występowaniu i miąższościach od kilku do 30 m. Gliny zwałowe            

pokrywają znaczne obszary lub rozdzielają serie przepuszczalne. Piaszczysto- żwirowe osady rzeczne        

jedynie w dolinie Odry tworzą większe wystąpienie. Szeroka do 9 km dolina Odry wypełniona jest           

osadami piaszczystymi o zmiennych miąższościach osiągających kilkanaście  metrów. Od góry często 

przykrywają je słabo przepuszczalne mady rzeczne (Kryza et al. (red.) 2001). 

Lokalizacja 
Inwestycji 
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Na części obszaru Wrocławia znajduje się fragment Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

nr 320 o nazwie „Pradolina rzeki Odry”, jednak w sytuacji jego zalegania pod obszarem silnie zurbanizo-

wanym trudno mówić o realnych formach jego czynnej ochrony.  

Naturalne kierunki przepływu wymuszone są drenującym charakterem Odry. Pierwsza warstwa 

wodonośna posiada zazwyczaj zwierciadło swobodne. Zasilanie następuje bezpośrednio przez opady. 

Duże wahania zwierciadła (dochodzące do 5 m) zależą od stanu wody w rzekach, nasilania się opadów 

oraz lokalnych poborów wody przez ujęcia. Pierwsze zwierciadło wód podziemnych w pd-wsch.               

obszarach Wrocławia występuje znacznie płycej niż w zachodnich - związane jest to z budową           

geologiczną. Największa miąższość użytkowych poziomów wodonośnych w piętrze czwartorzędowym 

występuje w S i SE częściach Wrocławia. Brak czwartorzędowych obszarów wodonośnych obserwuje się 

w W i NW rejonach miasta: Leśnica, Marszowice, Pracze Odrzańskie (Krawczyk et al.1995). 

- Trzeciorzęd 

Według Mapy Obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) (Kleczkowski [red.] 

1990) na pd i płd-wsch krańcach Wrocławia znajdował się fragment GZWP nr 321 o nazwie „Kąty            

Wrocławskie-Oława-Oleśnica-Brzeg”, jednak na podstawie szczegółowego rozpoznania hydrogeologicz-

nego przeprowadzonego w trakcie sporządzania zatwierdzonej przez MOŚZNiL „Dokumentacji             

hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych w utworach czwartorzędowych, trzeciorzędowych i               

triasowych rejonu Niecki Wrocławkiej z uwzględnieniem GZWP” (Krawczyk et al. 1995) stwierdzono, że 

żadne z obowiązujących dla GZWP kryteriów ilościowych i jakościowych nie zostało spełnione (Przybyłek 

1996). W związku z tym postanowiono zachodni fragment zbiornika (rejon Kątów Wrocławskich) włączyć 

(wraz ze strukturą bogdaszowicką) do GZWP 319 o nazwie „Prochowice -Środa”, natomiast pozostałą 

część, skreślić z wykazu GZWP. Pomimo tego w wykazie zbiorników wód podziemnych zawartym w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów 

dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy,                   

utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony         

wodne (Dz.U.02.232.1953) zbiornik o nazwie „Kąty Wrocławskie-Oława-Oleśnica-Brzeg” – GZWP 320, 

został zawarty. 

Wody podziemne piętra trzeciorzędowego związane są z nieregularnymi w kształcie 

i rozprzestrzenieniu piaszczysto-żwirowymi, głównie mioceńskim, soczewami. Rozmieszczenie 

i miąższość warstw wodonośnych w utworach trzeciorzędowych charakteryzują się nieco mniejszą       

nieregularnością i zmiennością niż w przypadku osadów czwartorzędowych. Generalnie, zarówno              

warstwy wodonośne, jak i izolujące, mają większą rozciągłość. W  utworach trzeciorzędu występują             

zwykle 1÷3 warstwy wodonośne na głębokości 30÷150 m. Przykrycie mioceńskich utworów wodonośnych 

plioceńskimi iłami determinuje subartezyjskie warunki występowania wód. Znane są też samowypływy. 

Wydajność do 100 , przeważnie 10÷70. Kierunki przepływu wskazują na drenujący charakter Odry,            

jednak w wyniku eksploatacji przez zakłady przemysłowe Wrocławia (depresja dochodzi do 9 m)               
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następuje systematyczne obniżenie poziomu wód powodujące przesączanie silniej zmineralizowanych 

wód poziomu wapienia muszlowego. Zjawisko to oraz skład chemiczny wód omówione zostaną 

w rozdziale dot. składu chemicznego. Piętro trzeciorzędowe zasilane jest na Przedgórzu Sudeckim 

w miejscu, gdzie utwory miocenu są odkryte lub przykryte cienką warstwą utworów czwartorzędowych 

(Krawczyk et al.1995). 

- Trias 

Kolejne piętro wodonośne stanowi piętro triasowe. Wyróżnia się w nim dwa poziomy wodonośne: 

wapienia muszlowego i pstrego piaskowca. Wody występują w utworach wapienia muszlowego na          

głębokości 200÷400 m ppt charakteryzują się artezyjskim naporem, przewodnością T= 20÷30, wydatkiem 

q= 8÷20 /1 mS, wydajnością otworu do Q = 251. Wody występują w skałach węglanowych, w zbiorniku 

szczelinowo-porowym.  

Poziom pstrego piaskowca charakteryzuje się słabą przepuszczalnością i wodonośnością. Wydatek           

jednostkowy wynosi q=0,033 /1m (Krawczyk et al.1995). 

- Perm 

Wody podziemne piętra permskiego występują prawdopodobnie w utworach cechsztynu oraz           

(na podstawie 1 otworu) czerwonego spągowca. Są to wody występujące w słabo zawodnionym         

piaskowcu (Krawczyk et al.1995). 

 

6.1.5. Ujęcia wód 

 Średnie dobowe zużycie wody we Wrocławiu wynosi 122 litry na mieszkańca. Wrocław zaopatry-

wany jest w wodę z dwóch głównych Zakładów Uzdatniania Wody: Mokry Dwór i Na Grobli oraz Stacji 

Uzdatniania Wody Leśnica.  

 Zakład Uzdatniania Wody Mokry Dwór ujmuje wodę w podwrocławskiej gminie Święta Katarzyna, 

gdzie znajduje się ujęcie i pompownia wody surowej - Czechnica. Uzdatnia wody powierzchniowe               

dostarczane z rzek Oława i Nysa Kłodzka.  

 Zakład Uzdatniania Wody Na Grobli korzysta z wody infiltracyjnej, czyli surowca, który dzięki 

kilkutygodniowemu naturalnemu przybywaniu w gruncie na chronionych terenach wodonośnych ma          

lepsze właściwości od wód powierzchniowych. Woda infiltracyjna trafia do zakładu przez stacje pomp 

Świątniki i Bierdzany z wrocławskich terenów wodonośnych, czyli obszaru o powierzchni 1026 ha,               

objętego strefą ochrony sanitarnej. Tereny położone są na południowym wschodzie Wrocławia, wzdłuż 

rzeki Oławy. Znajdują się na nich 63 stawy z wodą gruntową, 561 studni i system rowów.  

 Stacja Uzdatniania Wody Leśnica korzysta z ujęcia wody głębinowej. 
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Rysunek 5. Mapa stref zaopatrzenia Wrocławia w wodę 

 

Tabela 1. Wykaz zakładów zaopatrujących Wrocław w wodę 

Zakłady Ujęcie Produkcja Rejon dostarczania 

Mokry 
Dwór powierzchniowe 

52 tys. 
m

3
/d 

m.in. Krzyki i Fabryczna, czyli południowy wschód, południe miasta i - poprzez 
pompownię Bystrzycka - północno-zachodnie przedmieścia 

Na 
Grobli infiltracyjne 

71 tys. 
m

3
/d 

m.in. Śródmieście i Psie Pole, czyli centrum miasta i jego część północno-
wschodnia 

Leśnica głębinowe 
1 tys. 
m

3
/d 

Leśnica i okoliczne osiedla na zachodzie miasta 

 

6.1.6. Gleby  

Środowisko glebowe na terenie miasta jest wynikiem zróżnicowania podłoża geologicznego, 

zróżnicowania topograficznego, pośrednio zróżnicowania szaty roślinnej i zmienności czynników              

antropogenicznych. Na terenie Pradoliny Wrocławskiej na namułach naniesionych przez rzeki wykształci-

ły się mady rzeczne charakteryzujące się dobrze wykształconym poziomem próchniczym w profilu             

glebowym. Na terenie Równiny Wrocławskiej na podłożu lessowym a miejscami na glinie zwałowej lub 

mułkach utworzyły się gleby brunatne i płowe dominujące w zachodniej części Wrocławia. W południowej 

części miasta występują czarne ziemie.  

Tereny zurbanizowane miasta zajmują gleby antropogeniczne, przekształcone przez działalność 

człowieka. Wśród tych gleb istotne miejsce zajmują gleby nasypowe, o profilu sztucznie ukształtowanym 

w trakcie likwidacji powojennych gruzowisk. 
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Na terenach zajmowanych przez ogródki działkowe występują gleby ukształtowane pod wpływem             

długoletniej uprawy ogrodniczej. Gleby te mają głęboki poziom próchniczy, zasobny w składniki                 

pokarmowe i próchnicę.  

43% gleb Wrocławia jest użytkowanych rolniczo. W śród tych gleb około 70% stanowią gleby            

gliniaste i pyłowe o wysokiej wartości rolniczej. 54% gleb użytków rolnych należy do najlepszych klas 

bonitacyjnych I, II, IIIa i IIIb. Około 37% zajmują gleby klas IVa i IVb, 9% gleby klasy V i VI.  

Ważną cechą środowiska glebowego, decydującą o zachodzących w nim procesach a także 

o rozwoju roślin jest odczyn gleb. 72% gleb charakteryzuje się odczynem kwaśnym, z tego 33% lekko 

kwaśnym, 26% kwaśnym i 13% bardzo kwaśnym. Pozostałe gleby posiadają odczyn obojętny – 20%           

lub zasadowy – 8%. Odczynem zasadowym o obojętnym odznaczają się gleby ogródków działkowych,      

co jest wynikiem stosowania nawozów wapniowych, często w dawkach przekraczających potrzeby     

nawożenia.  

6.1.7. Warunki klimatyczne 

Wrocław jest położony w strefie umiarkowanych szerokości geograficznych, w typie klimatu            

podlegającego zachodniej (strefowej) cyrkulacji. Kształtują ją głównie centra działalności atmosfery             

(Niż Islandzki i Wyż Azorski), oddziałujące na pogodę i klimat Europy Zachodniej i Środkowej w ciągu 

całego roku. Wg podziału rolniczo – klimatycznego Polski R. Gumińskiego średnia roczna temperatura 

powietrza we Wrocławiu wynosi tu 8 – 8,5 
0
C, a okres wegetacyjny trwa 220 – 230 dni. Dni gorących 

rejestruje się tu około 35, z przymrozkiem około 110, mroźnych około 30, a bardzo mroźnych 1 – 2.               

W dolinie Odry ostatnie przymrozki występują w okresie 20 – 25 kwietnia. Pokrywa śnieżna trwa do 50 

dni i na większości obszaru zanika przeciętnie do 25 marca. Średnia grubość maksymalna pokrywy              

wynosi do 10 cm. Grubość najwyższa z maksymalnych wynosi 40 – 50 cm. Średnia roczna suma opadów 

atmosferycznych kształtuje się na poziomie 600 – 640 mm. Na całym obszarze przeważa kierunek wiatru 

W (17 - 20%). Średnia roczna prędkość wiatru wynosi 3,0 – 3,5 m/s. Frekwencja cisz atmosferycznych 

wynosi 10 – 15 %. Zachmurzenie jest elementem meteorologicznym, który w istotny sposób kształtuje 

warunki dopływu promieniowania słonecznego do powierzchni ziemi. Stosunkowo mało we Wrocławiu 

jest dni pogodnych (przeciętnie 27 dni), podczas gdy dni pochmurne obserwowane są w ciągu 203 dni 

w roku. Suma roczna usłonecznienia, rozumiana jako czas, w którym do powierzchni ziemi dociera             

promieniowanie bezpośrednie, podobnie jak na całej Nizinie Śląskiej wynosi około 1500 godzin.  

6.1.8. Złoża surowców mineralnych 

Ze względu na charakter i wielkość miasta, badania poszukiwawcze za surowcami były               

prowadzone w bardzo ograniczonym zakresie. Dotyczyły jedynie surowców pospolitych i prowadzono           

je poza zwartą zabudową. 

Na terenie miasta Wrocławia udokumentowanych jest pięć złóż obecnie nie eksploatowanych, 

w których prowadzono wydobycie utworów piaszczystych i ilastych. 
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Tabela 2. Udokumentowane złoża naturalne na terenie miasta Wrocławia 

Nazwa 
złoża Surowiec Rok udok. Zasoby Użytkownik Koncesja 

Mokry Dwór piasek ze 
żwirem 

1970 46 317 tys. ton Zjednoczone Przedsiębiorstwo 
Geologiczne w Katowicach 

brak, 
złoże konfliktowe 

Rędzin piasek 1997 840 tys. ton Zakład Wielobranżowy „SZOG” s.c. 14/E/98 – ważne 
na 15 lat 

Stabłowice ił 1967 
 
 
 
1977 

311 tys. m
3 

 
 
 
159,2 tys. m

3
 

Wrocławskie Zakłady Teren. Prze-
mysł. Materiałów Budowlanych 
 
Wrocławskie Przedsiębiorstwo 
CERGEO 

brak, 
złoże nieeksplo-
atowane 

Żerniki ił, piasek 1977 
 
 
1997 

2 719 tys. m
3
 

 
 
ił – 2 567 tys. m

3
 

piasek – 152 tys. 
m

3
 

Wrocławskie Przedsiębiorstwo 
CERGEO 
 
Przedsiębiorstwo wielobranżowe 
BISEK 

złoże nieeksplo-
atowane 

Żerniki - 
Bisek 

ił 1997 148 tys. m
3
 Przedsiębiorstwo wielobranżowe 

BISEK 
złoże nieeksplo-
atowane 

 

W 1980 r. PG Wrocław prowadziło poszukiwania za kruszywem w Świniarach, jednak wyniki        

okazały się negatywne. Nawiercono jedynie piaski pylaste. 

Oprócz surowców ilastych poszukiwaniami objęto również kruszywa naturalne. W 1970 r.           

Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych (późniejsze CERGEO) wykonało 

dokumentację dla złoża kruszywa naturalnego Mokry Dwór. Zasoby zlokalizowane są w kilku polach na 

terenach wodonośnych, w tej sytuacji podjęcie eksploatacji stało się niemożliwe. Złoże kruszywa Mokry 

Dwór położone jest we wschodniej części miasta, w strefie ujęć wodnych dla Wrocławia (strefa ochrony 

bezpośredniej) i w obrębie czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych. 

 

W/w złoża naturalne nie kolidują z przedmiotową inwestycją. 



RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N.: 

 „Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu  
ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów w zakresie od ul. Gwareckiej do przecięcia ul. Pilczyckiej  

przy stadionie i stacji prostownikowej „Dworska” wraz z zasilaniem” 

 

BIURO KONSULTINGOWO – DORADCZE 
        dr inż. JACEK SEWERYŃSKI 

          41 – 503 Chorzów, ul. Kościuszki 63 
         tel. (032) 346 04 03, fax. (032) 346 04 02 

 

46

6.2. Obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy 
o ochronie przyrody w tym obszary NATURA 2000 

6.2.1. Obszarowe formy ochrony 

Przestrzenny system ochrony przyrody tworzą tereny o zróżnicowanym statusie prawnym 

i różnych funkcjach. Są to: parki narodowe, rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe z otulinami, obszary 

chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodni-

czo krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne oraz pomniki przyrody. 

W granicach administracyjnych Wrocławia obszary prawnie chronione zajmują powierzchnię 

1 824,19 ha, co stanowi 6,2% powierzchni miasta. W skład obszarów chronionych wchodzą:  

– fragment PK Dolina Bystrzycy o łącznej powierzchni 684,0 ha, - ok. 6,4 km od inwestycji             

(w niniejszym opracowaniu przedstawiony w części dotyczącej sieci NATURA 2000 PLH02 Łęgi 

nad Bystrzycą – obszar potencjalny)  

– użytki ekologiczne:  1. starorzecze „Stara Łacha” w obrębie Pracze Odrzańskie o powierzchni 

ok. 1,8 ha – ok. 4,6 km od inwestycji 

2. dwa zbiorniki wodne z otaczającym je obszarem leśnym na terenie           

Janówka w obrębie Pracze Odrzańskie o pow. ok. 7,4 ha – ok. 7,2 km         

od inwestycji 

Analizowane warianty inwestycji nie przebiegają poprzez lub w bezpośrednim sąsiedztwie             

obszarowych i punktowych form objętych ochroną. 

6.2.2. Pomniki przyrody 

Na terenie miasta uchwalono w łącznej ilości jednostkowej 180 pomników przyrody. Żaden z nich 

nie znajduje się w zasięgu  oddziaływania inwestycji. 

Najbliższe pomniki przyrody przedstawiono w poniższej tabeli (opracowano na podstawie Rejestru 

Pomników Przyrody na terenie miasta Wrocławia). Kolorem czerwonym oznaczono przypadki stwierdze-

nia braku drzew w terenie. 
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   Tabela 3. Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji  

L.p. Dzielnica Obręb Lokalizacja Forma 
Nr 

karty 
Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód pnia 

lub średnica 
ilość 
sztuk 

Sposób uchwalenia 

1 

Śródmieście 
Zalesie, AM-
13, nr dz. 

16/1 

Park Szczytnicki, przy 
ul. Różyckiego  

grupa drzew 

1A dąb szypułkowy Quercus robur 413 

3 Decyzja Nr 9/53 z 
dnia 16.02.1953 r. 

2 1B dąb szypułkowy Quercus robur 365 

3 1C dąb szypułkowy Quercus robur 293 

4 

Śródmieście 
Zalesie, AM-
13, nr dz. 

16/1 

Park Szczytnicki, ul. 
Różyckiego  

aleja 

2A dąb szypułkowy Quercus robur 333 

16 

Rozporzadzenie 
Wojewody Dolnoślą-

skiego 
SR.V.6630/10a/02 z 
dnia 20.05.2002 r., 
wcześniej Decyzja Nr 

1/53 z dnia 
16.02.1953 r. 

5 2B dąb szypułkowy Quercus robur 314 
6 2C dąb szypułkowy Quercus robur 268 
7 2D dąb szypułkowy Quercus robur 274 
8 2F dąb szypułkowy Quercus robur 252 
9 2G dąb szypułkowy Quercus robur 250 
10 2H dąb szypułkowy Quercus robur 271 
11 2I dąb szypułkowy Quercus robur 279 
12 2J dąb szypułkowy Quercus robur 347 
13 2K dąb szypułkowy Quercus robur 245 
14 2L dąb szypułkowy Quercus robur 266 
15 2M dąb szypułkowy Quercus robur 235 
16 2N dąb szypułkowy Quercus robur 359 
17 2O dąb szypułkowy Quercus robur 257 
18 2P dąb szypułkowy Quercus robur 358 
19 2R dąb szypułkowy Quercus robur 345+305 

20 

Śródmieście 
Zalesie, AM-
13, nr dz. 

16/1 

Park Szczytnicki, 
polana w poblizu ul. 

Różyckiego 
grupa drzew 

3A buk pospolity Fagus sylvatica 358 

4 
Decyzja Nr 11/76 z 
dnia 17.02.1976 r. 

21 3B buk pospolity Fagus sylvatica 
325+252+ 

125 

22 3C buk pospolity Fagus sylvatica 318 

23 3D buk pospolity Fagus sylvatica 307 
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24 Śródmieście 
Zalesie, AM-
12, nr dz. 

12 

Park Szczytnicki, za 
placem zabaw przy 
rozwidleniu alejek w 
kierunku Kolumny 

Wilhelma 

pojedyncze 
drzewo 

4 jarząb brekinia Sorbus torminalis 92 1 

Decyzja Wojewody 
Dolnośląskiego 

SR.V.660/10h/02 z 
dnia 20.05.2002 r. 

25 Śródmieście 
Zalesie, AM-
12, nr dz. 

12 

Park Szczytnicki, przy 
alejce od placu zabaw 

pojedyncze 
drzewo 

5 kasztan jadalny Castanea sativa 243 1 
Decyzja Nr 9/76 z 

dnia 17.02.1976 r.  i 
decyzja Nr 3/86  

26 

Śródmieście 
Dąbie, AM-
2, nr dz. 3, 
4/1, 4/2 

na skarpie wału prze-
ciwpowodziowego od 
strony Odry, naprze-

ciw ZOO 

aleja 

6A dąb szypułkowy Quercus robur 393 

10 Decyzja Nr 4/53 z 
dnia 16.02.1953 r. 

27 6B dąb szypułkowy Quercus robur 317 
28 6C dąb szypułkowy Quercus robur 332 
29 6D dąb szypułkowy Quercus robur 484 
30 6E dąb szypułkowy Quercus robur 363 
31 6F dąb szypułkowy Quercus robur 413 
32 6G dąb szypułkowy Quercus robur 459 
33 6H dąb szypułkowy Quercus robur 520 
34 6I dąb szypułkowy Quercus robur 404 
35 6J dąb szypułkowy Quercus robur 338 

36 Śródmieście 
Zalesie, AM-
14, nr dz. 

14/2 

Park Szczytnicki, na 
przewężeniu w pobli-

żu mostku 

pojedyncze 
drzewo 

7 dąb szypułkowy Quercus robur 354 1 Decyzja Nr 26/76 z 
dnia 02.04.1976 r. 
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6.2.3. Obszary Natura 2000 w sąsiedztwie inwestycji 

Ostoje Natura 2000 to sieć obszarów chronionych, tworzona na mocy prawa europejskiego         

(Dyrektywy 92/43/EEC, czyli Dyrektywy Siedliskowej – DS oraz Dyrektywy 79/403/EEC zwanej dziś           

Dyrektywą Ptasią, w skrócie DP). Obszary te stworzyć mają docelowo Europejską Sieć Ekologiczną      

Obszarów Chronionych, której celem jest zachowanie wszystkich zagrożonych i najbardziej reprezenta-

tywnych dla naszego kontynentu siedlisk przyrodniczych wraz z towarzyszącą im fauną i florą. 

Mogą obejmować już istniejące tereny chronione (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe) 

jak i obszary w ogóle nie planowane do objęcia ochroną (np. obszary o zróżnicowanym krajobrazie          

rolniczym i dużej różnorodności gatunkowej). 

Wyróżniamy dwa typy obszarów Natura 2000. SACs (Special Areas of Conservation czyli               

Obszary Specjalnej Ochrony) to ostoje tworzone dla ochrony siedlisk lub gatunków wymienionych 

w załącznikach I oraz II Dyrektywy Siedliskowej. SPAs (Special Protection Areas, a po polsku Specjalne 

Obszary Ochrony) to ostoje Natura 2000, które mają być (lub są już w krajach Wspólnoty) utworzone ze 

względu na występowanie w nich gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. 

Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 dla planowanej inwestycji są: 

⇒ zgodnie z Dyrektywą Siedliskową: 

���� Obszar PLH020069 – Las Pilczycki, znajdujący się w odległości ok. 270 m w kierunku 

północnym od planowanej do realizacji inwestycji; 

���� Obszar PLH020036 – Dolina Widawy, znajdujący się w odległości ok. 1,8 km w kierunku 

północnym od planowanej inwestycji; 

���� Obszar PLH020017 – Grądy w Dolinie Odry, znajdujący się w odległości ok. 10,7 km 

w kierunku wschodnim od planowanej inwestycji; 

���� Obszar potencjalny PLH02_33 Łęgi nad Bystrzycą, znajdujący się w odległości 

ok. 5,5 km w kierunku południowo-zachodnim od planowanej inwestycji; 

⇒ zgodnie z Dyrektywą Ptasią to: 

���� Obszar PLB20002 – Grądy Odrzańskie, znajdujący się w odległości ok. 13,3 km 

w kierunku wschodnim od planowanej inwestycji. 

Projektowana linia tramwajowa nie wchodzi w konflikt z obszarami sieci Natura 2000 

ani z obszarami proponowanymi do objęcia w ramach obszarów sieci Natura 2000. 

Mapy z naniesionymi granicami obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji 

przedstawiono w załączniku (ZAŁĄCZNIK NR 6). 
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6.3. Korytarze i ciągi ekologiczne 

Ważny element w ochronie przyrody stanowią korytarze ekologiczne tworzone na terenie miasta 

przez dolinę rzeki Odry i jej dopływów. 

Na Dolnym Śląsku, w tym w granicach miasta Wrocławia, najważniejszymi korytarzami              

ekologicznymi są doliny: Odry, Bystrzycy, Widawy, Oławy i Ślęzy. Korytarz ekologiczny doliny Odry, po 

dolinie Wisły stanowi drugi co do ważności korytarz ekologiczny w układzie północ-południe. Miejski odci-

nek rzeki dla wielu gatunków stanowi jedyną drogę pokonania bariery, jaką jest miasto. Obejmuje on        

zarówno tereny silnie przekształcone przez człowieka jak również fragmentarycznie występujące obszary 

z dobrze zachowana roślinnością naturalną.  

Poniżej w tabeli 8 scharakteryzowano najważniejsze fragmenty ekosystemów w dolinie rzeki         

Odry. Ze względu na położenie inwestycji, wpływa ona również korytarzy Środkowej Odry (ze względu na 

cofki rzeki Odry aż do miejsca przedmiotowego przedsięwzięcia). 

 Poniżej w tabeli 8 scharakteryzowano najważniejsze fragmenty ekosystemów w dolinie rzeki. 

 Tabela 4. Fragmenty ekosystemów położonych w dolinie rzeki Odry 

Nazwa Charakterystyka 

Lasy Wojnowskie  Lasy leżące na północnym brzegu Odry na wysokości osiedla Wojnów. Są 
to głównie grądy oraz niewielkie partie łęgów. Z gatunków roślin występuje: 
śnieżyczka przebiśnieg, kosaciec syberyjski, goryczka wąskolistna, krusz-
czyk szerokolistny.  

Wyspa Opatowska Położona jest w głównym nurcie Odry, dzięki tradycyjnym funkcjom rekre-
acyjnym zachowała do dziś fragmenty słabo zniekształconego środowiska 
przyrodniczego. Jej powierzchnię pokrywają partie przesuszonego łęgu 
wiązowo-jesionowego.  

Tereny wodonośne na Świątni-
kach 

Leżą wokół zabudowań i przy drodze ze Świątnik do ul. Międzyrzeckiej. 
Szczególnie cenne są zachowane zbiorowiska roślinności szuwarowej, 
wodnej, bagiennej i łąk zmiennowilgotnych. Z gatunków flory występują: 
goryczka wąskolistna, kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty, zimowit 
jesienny. Stwierdzono występowanie około 111 gatunków ptaków lęgowych.  

Teren południowego międzywa-
la od ul. Na Grobli aż po Opa-
towice 

Łąki zmienowilgotne i wilgotne, szczególnie na wschód od Stanicy Harcer-
skiej. Krajobraz urozmaicają oczka wodne, zabagnienia, wysychające staro-
rzecza. Występujące gatunki roślin to: groszek błotny, rutewka żółta, czo-
snek kątowaty, zagorzałek późny, przytulia północna. 

Park Szczytnicki i zadrzewienia 
Wielkiej Wyspy 

Pełni on istotne funkcje ekologiczne umożliwiając bytowanie wielu gatunków 
fauny i flory.  

Las Osobowicki Teren o charakterze leśno-parkowym, leżący z boku doliny Odry lecz ściśle 
powiązany z nią ekologicznie. Dobrze zachowane tereny leśne, z rozwiniętą 
siecią ścieżek rowerowych.  

Las Pilczycki Las położony pomiędzy Odrą, Ślężą a Jazem Ratyńskim. Jest to grąd za-
chodniopolski z dużym udziałem roślin chronionych i licznymi drzewami                             
o charakterze pomnikowym.    

Pola irygacyjne miasta Wrocła-
wia 

Obszar ten graniczący z Lasem Osobowickim ma duże znaczenie dla pta-
ków zarówno w okresie gniazdowania jak i przelotów. Stwierdzano tu np. 
kanię czarna, trzmielojada, błotniaka stawowego, dzięcioła średniego, der-
kacza. 
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Pracze Odrzańskie  Położone między Nową Karczmą a dzikim wysypiskiem śmieci na Maśli-
cach, liczne występują gatunki flory rodzimej 

Lasy Rędzińskie Zajmują je głównie zdegradowane postacie wilgotnych grądów i łęgów, 
których lepiej zachowane partie znajdują się przy ujściu Widawy do Odry.  

Grądy na Janówku Są to bardzo dobrze zachowane lasy grądowe na międzywalu i zawalu od 
ujścia Bystrzycy po granicę miasta. Z roślin chronionych występują: przebi-
śnieg, śniedek baldaszkowaty, konwalia majowa, kalina koralowa. 

Międzywale północne Obejmuje łąki na północnym międzywalu kanałów Odry między Rędzinem                         
a Swojczycami, występujące cenne gatunki roślin to: oman łąkowy, czosnek 
kątowaty i winnicowy, krwawnik kichawiec, rutewka żółta, szafirek miękko-
włosy.  

Korytarz Widawy  Ciągnie się od Lasu Rędzińskiego nad Odrą, poprzez zaniedbany, podwor-
ski park w Świniarach aż po zmiennowilgotne łąki w dolinie kanału Odra-
Widawa. Występują stanowiska: rogownicy lepkiej, wilczomlecza błotnego, 
rutewki żółtej, wiązówki, fiołka.  

 

Dzięki położeniu geograficznemu i dużemu udziałowi zieleni, Wrocław charakteryzuje się dużym 

zróżnicowaniem i bogactwem gatunkowym roślin i zwierząt. We Wrocławiu występuje 18 gatunków roślin 

objętych ochroną. Terenem najbardziej bogatym w zasoby flory są obszary wodonośne Wrocławia,           

Pracze Odrzańskie, Las Rędziński.  

Gatunki chronione fauny najliczniej reprezentowane są przez ptaki (208 gatunków). Ponadto występuje 

8 gatunków nietoperzy, 10 gatunków płazów, 4 gatunki gadów. 

Lewobrzeżnym dopływem Odry wypływającym z Przedgórza Sudeckiego jest rzeka Ślęza.           

Całkowita powierzchnia dorzecza wynosi 971,7 km2, w tym 8,47 w granicach Wrocławia. Długość 78,6 

km. Na Równinie Wrocławskiej przyjmuje liczne dopływy m.in. Olszę, Małą Ślęzę i Murawkę. Dolna cześć 

zlewni i dolny odcinek rzeki znajdują się na terenie Wrocławia. Odrę osiąga w km 261,6.  

Rzeka Ślęza od Partynic do Pilczyc płynie niemal równolegle do rz. Bystrzycy i choć przepływa 

przez różnorodne środowiska, to w ograniczonym stopniu pełni funkcje korytarza ekologicznego.           

Usypanie wałów wzdłuż rzeki i uregulowanie koryta odbiło się negatywnie na ichtiofaunie oraz  zbiorowi-

skach roślinnych łąk pozbawionych zalewu. Badania wykazały występowanie w tej rzece na odcinku 

miejskim tylko 7 gatunków ryb. Po roku 2004-2005 nurt rzeki między Muchoborem Małym a Wielkim     

porósł dość gęsto oczeretem, manną i pałką. Większe wartości przyrodnicze spotyka się za wałem rzeki 

w postaci łąk lasów, pól i ogrodów działkowych. Biorąc pod uwagę zasobność rzek w gatunki ryb,          

różnorodność środowisk w nurcie rzeki, obecność barier w postaci zabudowy hydrotechnicznej i czystość 

wód ranking miejskich odcinków rzek otwierałaby rzeka Oława, Odra, Widawa, następnie Bystrzyca              

a Ślęza zajęłaby ostatnie miejsce.  

Dolina rzeczna stanowi nie tylko korytarz ekologiczny, ale zapewnia również zaplecze                    

rekreacyjno-wypoczynkowe mieszkańcom Wrocławia. Dlatego też nie powinna być chroniona w sposób 

bierny, ale jako obiekt o walorach przyrodniczych i krajobrazowych, winna być wpisana w przestrzeń 

miejską. Mogłaby stać się zielonym salonem miasta, a jednocześnie pełnić funkcje ekologiczne i fitosani-

tarne.  
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Korytarz ekologiczny jakim jest dolina rzeki Ślęzy, pomimo że na tle pozostałych rzek Wrocławia                

nie  przedstawia się zadowalająco, jest miejscem migracji zwierząt. Rzeka Ślęza, będąca korytarzem 

migracyjnym zwierząt średnich – głównie dzików Sus scrofa i saren Capreolus carpeolus., lisa Vulpes 

vulpes, norki amerykańskiej Mustela vison, bobra Castor fiber. I drobnych gryzoni owadożernych. Rzeką 

przenoszony jest również materiał roślinny i zwierzęcy (np. skrzek płazów). W celu zachowania ciągłości 

korytarza ekologicznego konieczne jest zachowanie możliwości migracji zwierzyny wzdłuż brzegów rzeki.  
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7. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODARO-
WANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW W OBSZARZE 
PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘ-
WZIĘCIA   

7.1. Ustalenia aktualnych planów miejscowych 
zagospodarowania przestrzennego 

 
Z uwagi na fakt, iż większa część przebiegu projektowanej trasy biegnie po śladzie istniejących 

ulic, to na odcinkach gdzie uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego trasa jest 

zgodna z zapisami obowiązujących planów. Poniżej przedstawiono wykaz obszarów z obowiązującymi 

planami w rejonie opracowania: 

⇒ XXXI/1065/09 – obszar w rejonie ul. Lotniczej i ul. Pilczyckiej 

⇒ XLVIII/3073/06 – obszar w rejonie przeciwpowodziowego Wału Kozanowskiego 

Ponadto w rejonie inwestycji uchwalony został, jeszcze nieobowiązujący miejscowy plan             

zagospodarowania przestrzennego: 

⇒ XXXV/1169/09 – obszar w rejonie ul. Pilczyckiej i Maślickiej w obrębie Pilczyce. 

 
Na pozostałych odcinkach brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  
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8. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB  
W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA 
INWESTYCJI ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW  
I OPIECE NAD ZABYTKAMI  

8.1. Zabytki nieruchome  

  W sąsiedztwie inwestycji, na odcinku pomiędzy os. Kozanów a budowanym stadionem nie 

występują obiekty wpisane w rejestru zabytków. Najbliżej znajduje się Cmentarz Żydowski zlokalizowany 

przy ul. Lotniczej wpisany do rejestru pod nr. 428/Wm z dn. 26.09.1983 znajdujący się ok. 600 m                 

od inwestycji. 

W otoczeniu inwestycji znajdują się budynki ujęte w gminnej ewidencji zabytków miasta             

Wrocławia. Są to: 

• budynek na ul. Pilczyckiej 159 kolidujący z analizowaną inwestycją; 

• budynki na ul. Pilczyckiej 116a – 120 – oddalone od inwestycji o ok. 45 – 100 m; 

• budynki na ul. Pilczyckiej 122 – 124a – oddalone od inwestycji o ok. 35 – 40 m. 

• budynki na ul. Pilczyckiej 126-138 – oddalone od inwestycji o ok. 55 – 110 m; 

• budynek na ul. Pilczyckiej 148 – oddalony od inwestycji o ok. 50 m; 

• budynek na ul. Pilczyckiej 148b – oddalony od inwestycji o ok. 120 m; 

• budynki na ul. Górniczej 81 – 97 – oddalone od inwestycji o ok. 60 - 160 m; 

• budynki na ul. Górniczej 92 – 98 – oddalone od inwestycji o ok. 70 – 110 m; 

• budynki na ul. Górniczej 72 -80 – oddalone od inwestycji o ok.  190 – 230 m; 

• budynki na ul. Górniczej 71 – 77 – oddalone od inwestycji o ok. 180 – 220 m; 

• budynki na ul. Tkackiej  64 -  68 – oddalone od inwestycji o ok. 70 – 120m; 

• budynki na ul. Tkackiej 65 – 67 – oddalone od inwestycji o ok. 90 – 120m; 

• budynki na ul. Tkackiej  61 – 63 – oddalone od inwestycji o ok. 140 – 150 m; 

• budynki na ul. Tkackiej  60 – 62 – oddalone od inwestycji o ok. 130 – 150 m; 

• budynek na ul. Tkackiej  59 – oddalony od inwestycji o ok. 170 m; 

• budynki na ul. Koszykarskiej 61 - 67 – oddalone od inwestycji o ok. 150 – 170 m; 

• budynki na ul. Koszykarskiej 46 - 60 – oddalone od inwestycji o ok. 150 – 220 m; 

• budynki na ul. Koszykarskiej 45 - 59 – oddalone od inwestycji o ok. 170 – 210 m 

• budynki na ul. Murarskiej 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58  – oddalone od inwestycji o ok. 140-200 m; 

• willa zlokalizowana na rogu ul. Hutniczej i ul. Pilczyckiej 116 – oddalona od inwestycji o ok 100m; 

• park willowy zlokalizowany na ul Mącznej – oddalony od inwestycji o ok. 60m 

• budynki na ul. Dworskiej 8 – 8a (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: bud. admin.+ internat), park 

podworski. – oddalone od inwestycji o ok. 160 m. 
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Zgodnie z zapisami zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulic Pilczyckiej i Maślickiej w obrębie Pilczyce we Wrocławiu na terenie                  

obowiązującego planu została utworzona strefa ochrony konserwatorskiej, której przedmiotem ochrony 

jest podworski zespół parkowy oraz pozostałości zabudowy dworskiej. Odległość strefy od inwestycji 

wynosi ok. 120 m. 

Lokalizację w/w obiektów przedstawiono na mapie uwarunkowań środowiskowych w załączeniu 

(ZAŁĄCZNIK NR 3). 

 

8.2. Stanowiska archeologiczne  

Zgodnie z Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie 

ulic Pilczyckiej i Maślickiej w obrębie Pilczyce we Wrocławiu dla całego obszaru, na którym plan            

obowiązuje została ustalona strefa ochrony konserwatorskiej dotycząca zabytków archeologicznych.     

Ponieważ przedmiotowa inwestycja przebiega przez obszar, dla którego został uchwalony ww. plan – 

zgodnie z jego zapisami - przy realizacji prac ziemnych należy przeprowadzić badania archeologiczne za 

pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków. 

Lokalizację stanowisk archeologicznych znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie planowanej 

do realizacji inwestycji i granice w/w strefy przedstawiono na mapie uwarunkowań środowiskowych 

w załączeniu (Złącznik nr 2). 
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9. OPIS I OCENA WARIANTÓW INWESTYCYJNYCH  
9.1. Wariant zerowy polegający na niepodejmowaniu 

przedsięwzięcia  

Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia. Niezrealizowanie inwestycji powodo-

wać będzie pogłębianie się istniejących problemów komunikacyjnych miasta Wrocławia i powstanie            

nowych. Występować mogą między innymi: 

- stopniowe zmniejszanie się prędkości jazdy od i do centrum Wrocławia we wszystkich kierunkach, 

w efekcie wydłużenie czasu przejazdu, 

- wzrost emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza proporcjonalnie do spadku prędkości podróży                   

powodowanej przez stale rosnącą liczbę samochodów, 

- uszkodzenia nawierzchni dróg nadmiernie obciążonych ruchem, 

- wzrost zagrożenia dla wszystkich uczestników ruchu, w szczególności dla pieszych i rowerzystów. 

Obecnie we Wrocławiu zauważalne są bardzo duże problemy komunikacyjne związane głównie 

z wydłużającym się czasem przejazdu głównymi arteriami miasta. Problemy odczuwają nie tylko            

uczestnicy oraz mieszkańcy budynków zlokalizowanych w pobliżu głównych dróg, ale także np. służby 

ratowniczo-medyczne. 

Nie podejmowanie przedsięwzięcia pozostawi stan istniejący tj. szybki rozwój motoryzacji              

(ze wszystkimi wadami tego układu) bez alternatywy szybkiego, wygodnego przemieszczania się w             

obrębie Miasta przez mieszkańców mogących korzystać ze środków komunikacji zbiorowej. Pozostawie-

nie tej części społeczeństwa, która nie dysponuje własnymi środkami lokomocji w istniejącym dyskomfor-

cie, który jest najbardziej dokuczliwy w czasie konieczności szybkiego przemieszczenia się w kierunku 

miejsc pracy. 

Niezrealizowanie inwestycji w zakresie budowy stacji prostownikowej spowoduje brak możliwości 

właściwego zasilania trakcji tramwajowej i tym samym uniemożliwi właściwy ruch tramwajów na trasie. 

Powodować to będzie pogłębianie się istniejących problemów komunikacyjnych miasta Wrocławia. 

W zakresie ochrony przyrody niezrealizowanie przedsięwzięcia będzie się wiązało z brakiem    

konieczności usunięcia drzew i krzewów rosnących w kolizji z projektowaną trasą tramwajową. Jednak 

mając na uwadze fakt, że po trasie nie ma zbyt wiele terenów zadrzewionych i zakrzewionych, realizacja 

inwestycji nie zmieni wiele w aspekcie przyrodniczym. Z powodu braku w najbliższym otoczeniu             

zbiorowisk cennych przyrodniczo realizacja trasy tramwajowej nie wpłynie na ten aspekt. Inwestycja poza 

fazą budowy wpłynie na polepszenie warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz bezpieczeństwo 

ludności poprzez poprawę płynności ruchu, możliwość z korzystania z szybkiej komunikacji tramwajowej, 

co wpływa na zmniejszenie sytuacji wypadkowych. Niezrealizowanie przedmiotowej inwestycji, przy           

jednoczesnej budowie innych obiektów związanych z Euro 2012, spowoduje znaczne utrudnienia          

komunikacyjne oraz pogłębianie się istniejących problemów komunikacyjnych oraz powstawanie nowych. 
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9.2. Wariant inwestycyjny  

Do ogólnych korzyści z wybudowania trasy tramwajowej zaliczyć należy: 

� odciążenie istniejącego układu komunikacyjnego, 

� skrócenie czasu podróży pomiędzy centrum Wrocławia a pozostałymi dzielnicami, 

� zwiększenie przepustowości komunikacji zbiorowej poprzez wprowadzenie nowoczesnych tram-

wajów, 

� zmniejszenie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza w stosunku do stanu istniejące-

go na skutek częściowego zastąpienia komunikacji autobusowej komunikacją tramwajową, zmia-

ny środka transportu z samochodowego na środki komunikacji zbiorowej, 

 Wariant 1 

 Początek trasy poddanej analizie znajduje się w ulicy Pilczyckiej przed skrzyżowaniem  

z ul. Gwarecką. Wyprowadzenie z przystanku początkowego odbywa się łagodnym łukiem o promieniu 

100 m omijającym kościół na Kozanowie, bez konieczności wyburzenia budynku na działce nr 31/1 AM12 

ob. Pilczyce. Do Projektowanej trasy wpina się na terenie działki nr 32/8 pojedynczy tor tramwajowy za-

projektowany po północnej stronie ul. Gwareckiej (ZAŁĄCZNIK NR 14). Wyburzeniu i likwidacji ulegają 

zabudowania na działkach miejskich 32/8 AM12, 29 AM11 ob. Pilczyce oraz torowisko poprowadzone po 

śladzie ul. Nadrzecznej – likwidując wyjazd z tej ulicy na ul. Pilczycką. W związku z poprowadzeniem 

trasy tramwajowej śladem ul. Nadrzecznej zaproponowano wpięcie przebudowywanej ul. Nadrzecznej  

w ul. Gwarecką zlokalizowane na działkach drogowych: 30/14, 20/4, 30/13, 17/4, 18 AM 12 ob. Pilczyce  

i 27 AM 11 ob. Pilczyce.  

Torowisko prowadzone będzie po północnej stronie projektowanej jezdni ul. Pilczyckiej. Dwutorowe toro-

wisko m.in. np. o konstrukcji tzw. „zielonej” – torowisko obsiane trawą, a na przejazdach i przejściach dla 

pieszych o konstrukcji na podbudowie betonowej w technologii tzw. „szyny pływającej”. 

 Przekroczenie rzeki Ślęzy nastąpi nowym obiektem mostowym o konstrukcji żelbetowej długości 

dostosowanej do warunków hydrologicznych, po północnej stronie istniejącego mostu drogowego (most 

Maślicki). Wskazane zostały dwie możliwości przekroczenia rzeki: 

- poprzez zastosowanie dwóch łuków o minimalnych promieniach w celu zachowania równoległości  

w stosunku do mostu drogowego (rozwiązanie mniej korzystne ze względu na większe zużycie szyn  

i taboru na promieniach o minimalnych parametrach), 

- poprowadzenie przeprawy bez konieczności stosowania łuków poziomych, w większej odległości  

od mostu drogowego i nie zachowując równoległości w stosunku do niego. 

Lokalizacja mostu i przebieg torowiska powinna mieścić się pomiędzy wyżej zaproponowanymi               

wariantami. Torowisko na obiekcie będzie miało konstrukcję tzw. „szyny pływającej”. 

 Po opuszczeniu obiektu mostowego projektowane torowisko prowadzone jest równolegle do 

przebudowywanej ul. Pilczyckiej przy zachowaniu pasa bezpieczeństwa oddzielającego torowisko od 

ciągu pieszo-rowerowego. Wyburzeniu ulegają zabudowania na działce Skarbu Państwa nr 14 AM 11      
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ob. Pilczyce. W związku z poprowadzeniem trasy tramwajowej na skrzyżowaniu ul. Pilczyckiej  

z ul. Dworską należy dokonać przebudowy ul. Dworskiej w minimalnym zakresie w celu dowiązania  

ul. Dworskiej do projektowanej niwelety linii tramwajowej. 

 Torowisko prowadzone będzie po północnej stronie projektowanej jezdni ul. Pilczyckiej. Dwuto-

rowe torowisko m.in. np. o konstrukcji tzw. „zielonej” – torowisko obsiane trawą, a na przejazdach  

i przejściach dla pieszych o konstrukcji na podbudowie betonowej w technologii tzw. „szyny pływającej”. 

 Odcinek poddany analizie kończy się w miejscu, gdzie trasa tramwajowa przecina istniejący 

układ drogowy ulicy Pilczyckiej i zmierza w kierunku krańcówki przy stadionie Euro (wyłączonej 

z niniejszego opracowania). Kąt przecięcia wynosi ok. 30 stopni i wynika z Programu Funkcjonalno-

Użytkowego dla trasy Kozanów – Stadion Euro 2012 oraz Masterplanu Stadionu. 

  

 Na całej długości torowisko projektowane jest na podkładach żelbetowych z podkładkami prze-

ciwwibracyjnymi. Szyny realizowane będą jako elementy ciągłe, bez łączeń, szlifowane. Rozwiązania 

takie w zasadniczy sposób wpływają na zmniejszenie emisji drgań i hałasu. 

 

Wariant 2 

 Przebieg wariantu 2 pokrywa się całkowicie z przebiegiem wariantu 1. Wariantowanie ma             

charakter technologiczny i polega na zastosowaniu szyn z okładzinami niwelującymi generowanie                

wibracji i hałasu akustycznego podczas eksploatacji torowiska.  

 Technologia ta opiera się na systemie ciągłego, sprężystego mocowania szyny w podbudowie 

betonowej. Szyna otulana jest specjalnymi prefabrykowanymi okładzinami, które są przyklejane do            

powierzchni szyny za pomocą kleju poliuretanowego. Kształt okładzin zapewnia sprężyste podparcie 

szyny we wszystkich kierunkach oraz jej trwałe zamocowanie w nawierzchni torowej. Główną zasadą 

tłumienia drgań generowanych przez tramwaje jest brak bezpośredniego styku pomiędzy podstawą szyny 

a podbudową i innymi elementami torowiska. 

 Technologia ta może być stosowana do mocowania dowolnego styku szyny w nawierzchni             

drogowej, na torowiskach wydzielonych i tzw. „zielonych torowiskach”. 

 Rozwiązanie tego typu nie daje wyraźnie lepszych efektów w zakresie ograniczenia emisji drgań 

i hałasu niż te zaproponowane w wariancie 1. Zastosowanie tej technologii jest natomiast nieopłacalne ze 

względów ekonomicznych. 

 

Wariant 3 

 Przebieg wariantu 3 pokrywa się niemal całkowicie z przebiegiem wariantu 1 i 2. Różnica polega 

na przekroczeniu rzeki Ślęzy poprzez istniejący most drogowy w ciągu ul. Pilczyckiej. Od tego miejsca do 

końca trasy w ulicy Drzymały torowisko byłoby prowadzone w nawierzchni drogowej jako konstrukcja 

bezpodsypkowa na podbudowie betonowej z ciągłym, sprężystym posadowieniem szyn na podlewie 

z masy żywicznej o trwałej elastyczności i dobrych właściwościach wytrzymałościowych.   
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 Realizacja wariantu wymagała przebudowy istniejącego mostu na Ślęzy, mającej na celu dosto-

sowanie szerokości i wytrzymałości obiektu do potrzeb przeprowadzania taboru tramwajowego. 

 

 Wybór Wariantu / Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

 Warianty inwestycyjne są zdecydowanie korzystniejsze dla środowiska niż wariant bezinwesty-

cyjny. Częściowe zastąpienie komunikacji autobusowej tramwajową oraz indywidualnych środków      

transportu na środki komunikacji zbiorowej spowoduje zmniejszenie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń 

do środowiska w stosunku do stanu istniejącego, jakim jest brak linii tramwajowej na analizowanym od-

cinku. Ponadto komunikacja zbiorowa, jest przyjazna dla środowiska gruntowo — wodnego nawet w 

przypadku kolizji pomiędzy tramwajami, jak również dla pobliskiego drzewostanu i obiektów podlegają-

cych ochronie konserwatora zabytków, bowiem nie emituje SOx, które w konsekwencji są przyczyną po-

wstawania „kwaśnych deszczów".  

 Jako wariant realizacyjny proponuje się wariant 1, zakładający budowę nowego obiektu              

mostowego na rz. Ślęzy przeprowadzającego torowisko tramwajowe. Przebudowa istniejącego mostu 

wymagałaby poszerzenia obiektu i dostosowania do prowadzenia jezdni w ul. Pilczyckiej, torowiska               

tramwajowego i ciągu rowerowo-pieszego. Wpływ budowy nowego obiektu na środowisko, w tym wody 

powierzchniowe i pośrednio na środowisko przyrodnicze obszaru Natura 2000 „Las Pilczycki” będzie miał 

charakter okresowy i przemijający, dający się zminimalizować poprzez przestrzeganie odpowiednich              

zaleceń.  Rezygnacja z prac przebudowy obiektu w ciągu ul. Pilczyckiej nie będzie powodowała utrudnień 

w ruchu ulicznym, w tym wytyczania objazdów.  

 Technologia konstrukcji torowiska zaproponowana w wariancie 1 jest korzystniejsza również 

z ekonomicznego punktu widzenia a dająca dobre efekty w zakresie minimalizacji emisji drgań i hałasu. 

Podsumowując: 

 wariant 1 w porównaniu z wariantem 2 pod kątem pod względem ochrony środowiska jest                

porównywalny, 

warianty 1 i 2 w porównaniu z wariantem 3 pod są korzystniejsze pod względem ochrony             

środowiska. 

wariant 3 ze względów ekonomicznych jest niemożliwy do zrealizowania. 

Wariant 1 – realizacyjny został wytypowany jako wariant najkorzystniejszy pod względem ochrony             

środowiska oraz  pod względem ekonomicznym (trzeba wziąć pod uwagę, że realizacja inwestycji będzie 

się odbywała za gminne środki finansowe a następnie będzie startowała w konkursie o przyznanie            

środków UE). 
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10. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA 
NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, 
W TYM RÓWNIEŻ W WYPADKU WYSTĄPIENIA 
POWAZNEJ AWARII SPOWODOWANEJ WYPADKIEM 
DROGOWYM 

Uciążliwość projektowanej inwestycji można podzielić na trzy etapy: 

 1. Etap budowy (realizacji) 

 2. Etap eksploatacji 

 3. Etap likwidacji 

Oddziaływanie i skutki środowiskowe wykazują zróżnicowanie w każdej z faz inwestycji.              

Zróżnicowania te są zależne przede wszystkim od zakresu prac budowlanych i wrażliwości środowiska. 

Etap budowy składa się z dwóch podstawowych części:  

– fazy likwidacji istniejącej infrastruktury, 

– fazy realizacji zaprojektowanych zadań. 

  Do części związanej z likwidacją można zaliczyć np. rozbiórki istniejących nawierzchni dróg,        

poboczy i ciągów pieszo-rowerowych, ewentualnie rozbiórki i wyburzenia istniejących budynków itp.  

 Faza realizacji obejmuje wykonanie nowych obiektów inżynieryjnych (most na rzece Ślęzy),          

elementów wyposażenia linii tramwajowej. Etap budowy wiąże się z krótkotrwałym wpływem na środowi-

sko. Będą to przejściowe uciążliwości o zasięgu lokalnym. Okres budowy spowoduje zmiany w zagospo-

darowaniu i ukształtowaniu terenu. 

 Etap eksploatacji wiąże się przede wszystkim z drganiami i hałasem emitowanymi przez                 

przejeżdżające tramwaje. 

Etap likwidacji charakteryzować się będzie działaniami i oddziaływaniami podobnymi do fazy        

budowy, mianowicie hałasem przenikającym do środowiska, emisją zanieczyszczeń ze środków transpor-

tu i maszyn, wytwarzaniem odpadów. Etap powinien się zakończyć docelowo odtworzeniem powierzchni 

biologicznie czynnej. 

10.1. Oddziaływanie inwestycji w fazie budowy 

10.1.1. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i glebę 

  Na terenie budowy będą miały miejsce bezpośrednie mechaniczne przekształcenia środowiska, 

powierzchni terenu, gleby. Realizacja projektowanej drogi przyczyni się do: 

• czasowego zajęcia dodatkowego terenu pod zaplecza budowy i dojazdy 

• wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego 

• zwiększenia podatności gleby na erozję na skutek zdjęcia wierzchniej warstwy humusu przed 

wykonaniem wykopów i nasypów  

• zmiany rzeźby terenu w rejonie prac 
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• naruszenia struktury gleby i zmiany jej cech na skutek wykonania wykopów i nasypów 

W fazie wykonywania prac budowlanych może również nastąpić niekontrolowany wyciek                 

substancji niebezpiecznych i przedostanie się ich do gruntu. Sytuacja taka będzie wynikiem wystąpienia 

awarii urządzeń czy maszyn transportowych używanych do prowadzenia prac budowlanych. Działania 

związane z usuwaniem skażonej warstwy ziemi przyczyniają się również do okresowej zmiany                   

ukształtowania terenu o niewielkim zasięgu. 

10.1.2. Emisja do powietrza atmosferycznego 

Podczas prowadzenia prac budowlanych wystąpi emisja zanieczyszczeń pochodzących ze               

spalin z pracujących silników środków transportu, maszyn drogowych i sprzętu ciężkiego, unoszony pył 

z odkrytych powierzchni oraz odory z mas bitumicznych.  

Niekorzystne oddziaływanie inwestycji na atmosferę w fazie budowy będzie mieć charakter           

okresowy i nie spowoduje trwałych zmian w składzie jakościowym powietrza – dokuczliwość zaniknie po 

zakończeniu prac inwestycyjnych.  

Faza budowy będzie się wiązać z powstawaniem niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń. 

W trakcie prac budowlanych w wyniku porywania przez wiatr wystąpi emisja pyłów cementu, kruszywa 

i innych sypkich materiałów pylistych.  

W czasie trwania całej budowy będzie występować emisja zanieczyszczeń emitowanych przez 

silniki spalinowe maszyn budowlanych i pojazdów transportu. Emisja zanieczyszczeń występująca 

w trakcie budowy ze względu na ograniczony czas jej występowania nie będzie miała istotnego          

wpływu na stan czystości atmosfery. 

10.1.3. Oddziaływanie hałasu i drgań 

Na etapie prac budowlanych negatywne oddziaływania będą związane z pracą środków                   

transportu, maszyn drogowych i sprzętu ciężkiego. Stopień uciążliwości wzdłuż trasy będzie zróżnicowa-

ny i może być większy w okolicy budowy węzłów przesiadkowych, oraz tam gdzie będą prowadzone 

prace rozbiórkowe. Będą to uciążliwości nieuniknione, ale okresowe i ustaną po realizacji inwestycji.  

W sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych prace budowlane powinny być wykonywane tylko w      

porze dziennej (6
00

-22
00

). Należy zwrócić uwagę na lokalizację zapleczy budowlanych w oddaleniu od 

siedzib ludzkich. 

Etap budowy analizowanej inwestycji powinna być realizowana przez niezależne wyspecjalizo-

wane przedsiębiorstwo, przy wykorzystaniu sprzętu, którego praca stanowi zasadnicze źródło hałasu na 

terenie inwestycji w rozpatrywanej fazie jej realizacji. Jak wynika z przedstawionej informacji - dla potrzeb 

niniejszego raportu - zasadniczymi urządzeniami wykorzystywanymi w fazie budowy będą maszyny          

budowlane i transport ciężki. 

W poniższej tabeli zebrano dane dotyczące źródeł hałasu technologicznego występującego na 

terenie budowy rozpatrywanej inwestycji. 
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Tabela 5 Prognozowane źródła hałasu w fazie budowy  

Źródło hałasu Równoważny poziom mocy akustycznej 

Koparka – 4h efektywnej pracy/8h 97dB(A) 

Transport ciężki – 16 kursów/8h 78dB(A) 

Igłofiltr – 8h pracy, jeżeli zostanie użyty 88dB(A) 

Ładowarka – 4 h efektywnej pracy/8h 95dB(A) 

Transport ciężki – 10 kursów/8h 76dB(A) 

Dźwig – 2h efektywnej pracy/8h 92dB(A) 

Zagęszczarka 2 szt. – po 4h efektywnej pracy/8h 93dB(A) 

Transport ciężki – 6 kursów/8h 74dB(A) 

10.1.4. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

W fazie realizacji inwestycji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania pól elektromagne-

tycznych na środowisko, zwłaszcza zdrowie ludzi.  

10.1.5. Powstawanie odpadów 

W fazie realizacji inwestycji, w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych oraz budowlanych           

powstawać będą odpady. 

Wytwórcami odpadów są Wykonawcy ww. robót budowlanych, którzy zobowiązali się do           

przejęcia odpowiedzialności prawnej za wytwarzane odpady, na podstawie umów zawartych ze                

Zleceniodawcami. 

Wytwórca odpadów jest zobowiązany do uzyskania decyzji dotyczącej gospodarki odpadami na 

postawie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628  z późn. zm.). 

Wytwórca odpadów odpowiada za ich zagospodarowanie, zgodne z przepisami prawa. Tym             

samym jest zobowiązany do uzyskania decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie: 

zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (art. 26 oraz art. 28 ustawy z dnia                   

27 kwietnia  o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). 

Wytwórca odpadów ma prawo do pisemnego przekazania odpowiedzialności za ich zagospoda-

rowanie podmiotowi, który posiada decyzje w zakresie: zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania              

odpadów.  

Zawarcie umowy z podmiotem posiadającym tylko decyzję na prowadzenie działalności 

w zakresie transportu odpadów, nie zwalnia Wytwórcy odpadów z odpowiedzialności prawnej za ich                  

zagospodarowanie. 

Zleceniodawca prac zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsc czasowego gromadzenia             

odpadów wytworzonych przez Wykonawcę prac. Miejsca te powinny: 

⇒ być usytuowane w sposób zapewniający optymalne warunki transportowe, 

⇒ być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych,  
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⇒ umożliwiać selektywne magazynowanie poszczególnych rodzajów odpadów, w sposób              

minimalizujący ich wpływ na środowisko.  

Miejsca magazynowania odpadów należy przystosować do sposobu ich gromadzenia:  

⇒ gromadzenie luzem - ograniczenie kontaktu z gruntem, wykorzystanie naturalnego ukształtowa-

nia terenu w celu ograniczenia migracji odpadów (pylenie) lub analiza możliwości zastosowania 

innych technik ograniczających ww. migrację, np.: siatki, plandeki, częściowe zadaszenie (wiata); 

⇒ gromadzenie w szczelnych kontenerach i pojemnikach przeznaczonych do tego celu –              

ukształtowanie terenu umożliwiające stabilne posadowienie urządzeń i dostęp przez upoważnio-

ne podmioty odbierające odpady. 

Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia w sposób inny niż składowanie można 

magazynować przez okres 3 lat (przy uzasadnionej konieczności wynikającej z procesów technologicz-

nych lub organizacyjnych). Odpady przeznaczone do składowania na składowisku odpadów można         

magazynować w celu zebrania odpowiedniej ilości transportowej, nie dłużej niż przez okres 1 roku. 

Szczególny rodzaj odpadów przewidziany do wytworzenia w fazie realizacji inwestycji stanowią 

odpady azbestowe. Ww. materiał odpadowy powstawać będzie tylko w trakcie prac rozbiórkowych            

(demontaż dachów budynków i innych obiektów). Wszelkie działania związane z tego rodzaju materiałem 

należy prowadzić zgodnie z: 

⇒ Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. 

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 

azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649), 

⇒ Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 października 2005 r. w sprawie     

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 

Nr 216, poz. 1824), 

Prace związane z usuwaniem materiałów azbestowych, w danych granicach administracyjnych, 

mogą wykonywać wyłącznie podmioty uprawnione, które uzyskały decyzję zezwalającą na prowadzenie 

działalności w tym zakresie. 

W przypadku konieczności magazynowania odpadów niebezpiecznych w miejscu ich                     

wytworzenia, należy ograniczyć ich kontakt z otoczeniem, poprzez zastosowanie pojemników, kontene-

rów lub opakowań certyfikowanych. Ww. urządzenia do gromadzenia odpadów należy oznakować i          

gromadzić w ściśle określonym i oznakowanym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób              

nieupoważnionych.  

Transport odpadów niebezpiecznych powinien odbywać się zgodnie przepisami Ustawy z dnia         

28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671 

z późn. zm.) oraz przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z poźn. zm.). 
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 Transport odpadów niebezpiecznym mogą prowadzić tylko te podmioty, które uzyskały w tym 

zakresie decyzje odpowiednich organów administracyjnych. W trakcie przygotowania transportu ww.        

odpadów niebezpiecznych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

⇒ zabezpieczenie ładunku przed nadmiernymi wstrząsami i przemieszczaniem się wewnątrz           

przestrzeni transportowej, 

⇒ zabezpieczenie ładunku przed kontaktem z elementami pojazdu umożliwiającymi uszkodzenie 

jego opakowania (usunięcie ich z przestrzeni transportowej pojazdu). 

Określone rodzaje odpadów wytwarzane w fazie realizacji inwestycji można zagospodarować 

w następujący sposób: 

⇒ przekazanie podmiotowi uprawnionemu, prowadzącemu działalność w zakresie zbierania,          

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na podstawie ww. ustawy, 

⇒ wykorzystanie na miejscu wytworzenia w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowi-

ska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami 

i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356) i na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na             

prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów, z wyłączeniem sytuacji, w której           

zezwolenie to nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, 

⇒ przekazanie osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy           

rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednost-

kom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 

(Dz. U. Nr 75, poz. 527).  

Zestawienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytworzenia w fazie realizacji inwestycji 

przedstawiono w tabeli na kolejnych stronach: 

Przewidziane ilości niżej wymienionych odpadów, wytworzonych podczas realizacji inwestycji, są trudne 

do oszacowania. Ilości te, nie będą jednak odbiegały od typowych ilości związanych z budową takiego 

rodzaju inwestycji. Powstające odpady wymienione w tabeli nr 6 będą powstawać wyłącznie w ilościach 

przewidzianych technologią robót niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia. Prace budowlane będą 

realizowane w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz tym samym ograni-

czyć negatywne oddziaływanie na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi. Wytworzone odpady będą w  

pierwszej kolejności poddawane odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie 

możliwy – unieszkodliwianiu.
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Tabela 6 Rodzaje odpadów przewidzianych do wytworzenia w fazie realizacji inwestycji 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Źródło 

Sposób groma-

dzenia 

Proponowany sposób 

zagospodarowania 

Uszczegółowienie praw-

nie dopuszczalnych me-

tod zagospodarowania 

odpadów*) 

1 17 01 01 

Odpady betonu 

oraz gruz betono-

wy z rozbiórek 

i remontów 

Rozbiórka budyn-

ków i innych obiek-

tów budowlanych, 

Prace budowlane 

Kontener metalowy 

typu MULDA lub 

miejsce magazyno-

wania przeznaczone 

do czasowego 

gromadzenia odpa-

du przed wywozem 

pojazdem wanno-

wym (konieczność 

zastosowania łado-

warki) 

Możliwość wykorzysta-

nia poza instalacjami na 

miejscu wytworzenia 

R14 - wypełnianie terenów 

niekorzystnie przekształco-

nych, 

R14 - utwardzanie po-

wierzchni terenów (oprócz 

17 01 07), 

R14 – budowa wałów na-

sypów kolejowych idrogo-

wych, podbudów dróg i 

autostrad 

2 17 01 02 Gruz ceglany 

Rozbiórka budyn-

ków i innych obiek-

tów  budowlanych, 

Prace budowlane 

Możliwość przekazania 

osobom fizycznym lub 

jednostkom organiza-

cyjnym 

R14 – utwardzanie po-

wierzchni, budowa funda-

mentów, podsypka pod 

posadzki (po rozkruszeniu) 

3 17 01 07 

Zmieszane odpady 

z betonu, gruzu 

ceglanego, odpa-

dowych materiałów 

ceramicznych 

i elementów wypo-

sażenia inne niż 

wymienione w 17 

01 06 

Rozbiórka budyn-

ków i innych obiek-

tów budowlanych, 

Prace budowlane 

Możliwość przekazania 

podmiotom prowadzą-

cym działalność 

w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania od-

padów 

R14 - wypełnianie terenów 

niekorzystnie przekształco-

nych, 

R14 - utwardzanie po-

wierzchni terenów (oprócz 

17 01 07), 

R14 – wykorzystanie do 

porządkowania 

i zabezpieczania przed 

erozją wodną i wietrzną 

skarpy i powierzchni korony 

zamkniętego składowiska 

lub jego części, 

R14 – budowa wałów na-

sypów kolejowych 

i drogowych, podbudów 

dróg i autostrad, rdzeni 

budowli hydrotechnicznych 

i obiektów budowlanych, 

wykładzin czasz osadni-

ków, 

R15 – poddanie procesowi 

sortowania na instalacji 

mechanicznego wydziela-

nia surowcowych frakcji 

gruzowych 
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Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Źródło 

Sposób groma-

dzenia 

Proponowany sposób 

zagospodarowania 

Uszczegółowienie praw-

nie dopuszczalnych me-

tod zagospodarowania 

odpadów*) 

4 17 01 80 
Usunięte tynki, 

tapety i okleiny itp. 

Rozbiórka budyn-

ków i innych obiek-

tów budowlanych, 

Prace budowlane 

Kontener metalowy 

typu MULDA 

Możliwość przekazania 

podmiotom prowadzą-

cym działalność 

w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania od-

padów 

R14 – wykorzystanie do 
porządkowania i zabezpie-
czania przed erozją wodną i 

wietrzną skarpy i po-
wierzchni korony zamknię-
tego składowiska lub jego 

części - (tynki), 
R15 – produkcja paliwa 

alternatywnego w instalacji 

przetwarzania odpadów 

5 17 02 01 Drewno 

Rozbiórka budyn-

ków i innych obiek-

tów budowlanych, 

Prace budowlane 

Kontener metalowy 

typu MULDA lub 

metalowe o poj. 10, 

20, 30 m
3
 

Możliwość wykorzysta-

nia poza instalacjami na 

miejscu wytworzenia 

R14 – wykonywanie 

drobnych napraw 

i konserwacji 

Możliwość przekazania 

osobom fizycznym lub 

jednostkom organiza-

cyjnym 

R1 – wykorzystanie jako 

paliwo 

R14 –wykonywanie drob-

nych napraw i konserwacji 

lub jako materiał budowlany 

Możliwość przekazania 

podmiotom prowadzą-

cym działalność w 

zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania od-

padów 

R14 – wykonywanie drob-
nych napraw i konserwacji, 

R15 – wykorzystanie do 

produkcji palet drewnia-

nych, 

R15 - produkcja paliwa 

alternatywnego w instalacji 

przetwarzania odpadów 

6 17 02 02 Szkło 

Rozbiórka budyn-

ków i innych obiek-

tów budowlanych, 

Prace budowlane 

Kontener metalowy 

typu MULDA lub 

metalowe o poj. 10, 

20, 30 m
3
 

Możliwość przekazania 

podmiotom prowadzą-

cym działalność 

w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania od-

padów 

R15 – poddanie procesowi 

wydzielenia frakcji surow-

cowych w sortowni odpa-

dów surowcowych 

R5 - recykling 

7 17 02 03 
Tworzywa sztucz-

ne 

Rozbiórka budyn-

ków i innych obiek-

tów budowlanych, 

Prace budowlane 

Kontener metalowy 

typu MULDA lub 

metalowe o poj. 10, 

20, 30 m
3
 

Możliwość przekazania 

podmiotom prowadzą-

cym działalność 

w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania od-

padów 

R15 – poddanie procesowi 

wydzielenia frakcji surow-

cowych w sortowni odpa-

dów surowcowych 

R5 - recykling 

8 
17 03 

01* 

Asfalt zawierający 

smołę 

Rozbiórka obiek-

tów budowlanych 

Kontener metalowy 

typu MULDA 

Możliwość przekazania 

podmiotom prowadzą-

cym działalność 

w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania od-

padów 

D5 –unieszkodliwianie 

przez składowanie 
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Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Źródło 

Sposób groma-

dzenia 

Proponowany sposób 

zagospodarowania 

Uszczegółowienie praw-

nie dopuszczalnych me-

tod zagospodarowania 

odpadów*) 

9 17 03 80 Odpadowa papa 
Rozbiórka budyn-

ków 

Kontener metalowy 

typu MULDA 

Możliwość wykorzysta-

nia poza instalacjami na 

miejscu wytworzenia 

R14 – wykonywanie drob-

nych napraw i konserwacji 

Możliwość przekazania 

osobom fizycznym lub 

jednostkom organiza-

cyjnym 

R14 – wykorzystywanie do 

wykonywania drobnych 

napraw i konserwacji 

Możliwość przekazania 

podmiotom prowadzą-

cym działalność 

w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania od-

padów 

R14 – wykonywanie drob-

nych napraw i konserwacji 

D5 –unieszkodliwianie 

przez składowanie 

10 17 04 05 Żelazo i stal 

Rozbiórka budyn-

ków i innych obiek-

tów budowlanych, 

 Prace budowlane 

Kontener metalowy 

typu MULDA 

Możliwość wykorzysta-

nia poza instalacjami na 

miejscu wytworzenia 

R14 – wykonywanie drob-

nych napraw i konserwacji 

Możliwość sprzedaży 

osobom fizycznym lub 

jednostkom organiza-

cyjnym 

R14 – wykonywanie drob-

nych napraw i konserwacji 

Możliwość przekazania 

podmiotom prowadzą-

cym działalność 

w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania od-

padów 

R14 – wykonywanie drob-

nych napraw i konserwacji 

R15 – poddanie procesowi 

wydzielenia frakcji surow-

cowych w sortowni odpa-

dów surowcowych 

R4  - recykling materiałowy 

11 17 04 11 

Kable inne niż 

wymienione w 17 

01 10 

Rozbiórka budyn-

ków i innych obiek-

tów budowlanych, 

Prace budowlane 

Kontener metalowy 

typu MULDA 

Możliwość przekazania 

podmiotom prowadzą-

cym działalność 

w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania od-

padów 

R14 – wykonywanie drob-

nych napraw i konserwacji 

12 17 05 04 

Gleba i ziemia, w 

tym kamienie, inne 

niż wymienione w 

17 05 03 

Przygotowanie 

terenu pod budo-

wę drogi i jej 

obiekty infrastruk-

turalne 

Kontener metalowy 

typu MULDA lub 

miejsce magazyno-

wania przeznaczone 

do czasowego 

gromadzenia odpa-

du przed wywozem 

pojazdem wanno-

wym (konieczność 

Możliwość wykorzysta-

nia poza instalacjami na 

miejscu wytworzenia 

R14 – wypełnianie terenów 

niekorzystnie przekształco-

nych, 

R14 – utwardzanie po-

wierzchni terenów, 

Możliwość przekazania 

osobom fizycznym lub 

jednostkom organiza-

cyjnym 

R14 – wykorzystywanie do 

utwardzania powierzchni po 

rozkruszeniu 
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Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Źródło 

Sposób groma-

dzenia 

Proponowany sposób 

zagospodarowania 

Uszczegółowienie praw-

nie dopuszczalnych me-

tod zagospodarowania 

odpadów*) 

zastosowania łado-

warki) 

Możliwość przekazania 

podmiotom prowadzą-

cym działalność w 

zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania od-

padów 

R14 – wykorzystanie do 

rekultywacji biologicznej 

zamkniętego składowiska 

lub jego części 

13 17 05 06 

Urobek z pogłębia-

nia inny niż wy-

mieniony w 17 05 

05 

Przygotowanie 

terenu pod budo-

wę drogi i jej 

obiekty infrastruk-

turalne 

Kontener metalowy 

typu MULDA lub 

miejsce magazyno-

wania przeznaczone 

do czasowego 

gromadzenia odpa-

du przed wywozem 

pojazdem wanno-

wym (konieczność 

zastosowania łado-

warki) 

Możliwość przekazania 

osobom fizycznym lub 

jednostkom organiza-

cyjnym 

R14 – wykorzystywanie do 

utwardzania powierzchni 

Możliwość przekazania 

podmiotom prowadzą-

cym działalność 

w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania od-

padów 

 

 

 

 

R14 – wykorzystanie do 

rekultywacji biologicznej 

zamkniętego składowiska 

lub jego części 

 

 

 

 

 

 

14 
17 06 

01* 

Materiały izolacyj-

ne zawierające 

azbest 

Rozbiórka budyn-

ków i innych obiek-

tów budowlanych 

Kontener metalowy 

typu MULDA lub 

metalowe o poj. 10, 

20 m
3
, materiał 

odpadowy szczelnie 

opakowany folią                    

i oznakowany zgod-

nie z ww. rozporzą-

dzeniem 

Składowanie na skła-

dowisku odpadów 

niebezpiecznych lub na 

wydzielonej kwaterze 

składowiska odpadów 

innych niż obojętne i 

niebezpieczne 

D5 –unieszkodliwianie 

przez składowanie 

15 
17 06 

05* 

Materiały konstruk-

cyjne zawierające 

azbest 

Rozbiórka budyn-

ków i innych obiek-

tów budowlanych 

Kontener metalowy 

typu MULDA lub 

metalowe o poj. 10, 

20 m
3 
, materiał 

odpadowy szczelnie 

opakowany folią  

i oznakowany zgod-

nie z ww. rozporzą-

dzeniem 

Składowanie na skła-

dowisku odpadów 

niebezpiecznych lub na 

wydzielonej kwaterze 

składowiska odpadów 

innych niż obojętne i 

niebezpieczne 

D5 –unieszkodliwianie 

przez składowanie 

16 17 09 04 

Zmieszane odpady 

z budowy, remon-

tów i demontażu 

inne niż wymienio-

ne w 17 09 01, 17 

09 02 i 17 09 03 

Rozbiórka budyn-

ków i innych obiek-

tów budowlanych, 

Prace budowlane 

Kontener metalowy 

typu MULDA 

Możliwość przekazania 

podmiotom prowadzą-

cym działalność 

w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania od-

padów 

R15 – poddanie procesowi 

sortowania na instalacji 

mechanicznego wydziela-

nia surowcowych frakcji 

gruzowych 
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Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Źródło 

Sposób groma-

dzenia 

Proponowany sposób 

zagospodarowania 

Uszczegółowienie praw-

nie dopuszczalnych me-

tod zagospodarowania 

odpadów*) 

17 20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 

Porządkowanie 

terenu pod prace 

ziemne (karczo-

wanie niskiej 

roślinności, wycin-

ka drzew) 

Kontener metalowy 

typu MULDA, w 

workach z tworzywa 

sztucznego (liście) 

Możliwość przekazania 

osobom fizycznym lub 

jednostkom organiza-

cyjnym 

R3 – wykorzystanie w 

przydomowych kompo-

stownikach 

Możliwość przekazania 

podmiotom prowadzą-

cym działalność 

w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania od-

padów 

R3 – proces kompostowa-

nia pryzmowego lub w 

bioreaktorach 

18 20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpa-

dy komunalne **) 

Działalność byto-

wa wykonawców 

prac 

Zgodnie z Regula-

minem utrzymania 

czystości i porządku 

na terenie gminy 

uchwalonym na 

podstawie art. 4 

ustawy z dnia 13 

września 1996 r o 

utrzymaniu czysto-

ści i porządku w  

gminach (Dz. U. Nr 

132 poz. 622 z 

późn. zm.) 

Zgodnie z Zarządze-

niem wydanym na 

podstawie art. 7 ustawy 

z dnia 13 września 

1996 r o utrzymaniu 

czystości i porządku w  

gminach (Dz. U. Nr 132 

poz. 622 z późn. zm.) 

R15 – proces sortowania 

odpadów w sortowni odpa-

dów komunalnych 

19 20 03 07 
Odpady wielkoga-

barytowe 

Rozbiórka budyn-

ków 

Luzem w miejscu 

przeznaczonym do 

magazynowania 

odpadów 

Możliwość przekazania 

podmiotom prowadzą-

cym działalność 

w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania od-

padów 

R15 – proces przetwarza-

nia odpadów, w celu przy-

gotowani ich do odzysku, w 

tym do recyklingu 

(demontaż) 

*) symbolika poszczególnych procesów odzysku (R) lub unieszkodliwiania (D) odpadów wg załącznika nr 5 oraz za-

łącznika nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) 

**) W przypadku nakazu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wynikającego z aktów prawa lokalnego, zakres 

selektywnej zbiórki odpadów, sposób ich czasowego gromadzenia oraz dalszego zagospodarowania określają wymienione 

dokumenty (wiersz 9, kolumna 5 oraz 6). 
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10.1.6. Wpływ na wody powierzchniowe i stosunki gruntowo - wodne 

Na etapie budowy istnieje zagrożenie zanieczyszczenia powierzchni terenu, wód powierzch-

niowych i podziemnych paliwami i smarami wskutek drobnych awarii lub złego stanu technicznego 

maszyn i pojazdów. Do zanieczyszczenia może również dojść w wyniku niewłaściwego magazynowa-

nia substancji naftowych, tankowania, naprawy i konserwacji sprzętu. 

Potencjalne zanieczyszczenia wód mogą powstawać w okresie budowy trasy, jej eksploatacji 

i w sytuacjach awaryjnych. 

W czasie budowy trasy tramwajowej, mostu i przepustów mogą następować zanieczyszczenia 

wód substancjami ropopochodnymi, smarami, związkami asfaltowymi, smołami i innymi związkami 

chemicznymi stosowanymi w czasie budowy. Nie bez znaczenia są też ścieki sanitarne i odpady so-

cjalno-bytowe powstające podczas budowy. 

W czasie eksploatacji zagrożeniem dla wód są środki utrzymywania oraz środki do konserwa-

cji mostu i przepustów. 

Trasa linii tramwajowej przebiega z dala od ujęć wód pitnych dla mieszkańców Wrocławia.               

W normalnych warunkach eksploatacji linii tramwajowej nie przewiduje się negatywnego oddziaływa-

nia na wody powierzchniowe i podziemne dzięki zastosowaniu odpowiednich systemów oczyszczania 

i odprowadzania wód, zamkniętych systemów kanalizacyjnych, studzienek z osadnikami.  

Dobór i obliczenia parametrów urządzeń podczyszczających powinien nastąpić na etapie           

projektu budowlanego.  

Przy doborze systemów ujmowania i oczyszczania ścieków opadowych należy wziąć pod 

uwagę wyniki badań geologicznych i geotechnicznych, które muszą być wykonane na etapie projektu 

budowlanego. 

10.1.7. Wpływ na środowisko przyrodnicze  

W wyniku realizacji inwestycji wystąpią zakłócenia w środowisku naturalnym tj.: 

• wycinka drzew i krzewów, 

• czasowe zmiany stosunków wodnych,  

• okresowa erozja wodna,  

• czasowe przekształcenia powierzchni terenu.  

Przy prawidłowo przebiegających pracach budowlanych w/w zmiany w środowisku zanikną 

z czasem po ustaniu robót i rekultywacji terenu.  

10.1.8. Wpływ na obszary chronione (w tym obszary Natura 2000) 

Analiza wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 leżące wokół miasta Wrocławia          

wykazała, że większość z nich położona jest poza strefą oddziaływania bezpośredniego i pośredniego 

inwestycji. Najbliższy jest obszar PLH020069 „Las Pilczycki” położony w odległości minimalnej 
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ok. 270 m od inwestycji. Oddziaływanie na przedmioty ochrony obszaru (łąki zmiennowilgotne, łąki 

świeże, grądy, nietoperze i chrząszcze) określono jako potencjalne na etapie realizacji. Tylko dla  

siedlisk i gatunków związanych z wodami płynącymi jak lasy łęgowe (91E0 oraz 91F0) oraz płazów, 

określono wpływ jako możliwy na etapie realizacji, ale jedynie wtedy, gdy inwestycja dotyka cieków, 

nad którymi się rozwijają (rz. Slęza). Z uwagi na drastyczne przekształcenie koryta Ślęzy, spadek 

poziomu jej wód w sąsiedztwie Lasu Pilczyckiego (przez co odgrywa rolę w jego nawadnianiu tylko  

w trakcie wielkich wezbrań) oraz fakt, że inwestycja będzie oddziaływać na wody rzeki jedynie w fazie 

realizacji i jej wpływ na zanieczyszczenie jest znikomy – wpływ ten również należy uznać za znikomy 

bądź potencjalny. 

Pośrednie oddziaływania na środowisko przyrodnicze oddziaływań skumulowanych postarano 

się prześledzić w dostępnym horyzoncie czasowym, jednak analizy nie wykazały możliwości              

wystąpienia wpływu pośredniego lub skumulowanego. Wprost przeciwnie – inwestycja powiązana 

jest z rozwojem komunikacji miejskiej o mniejszej uciążliwości dla środowiska przyrodniczego. 

W dalszej odległości od przedmiotowej inwestycji występują obszary Natura 2000 istniejące 

i nowe obszary, przekazane do zatwierdzenia przez Komisje Europejską. Są to:  

obszary istniejące  - PLH020036 Dolina Widawy  ~1,8 km w kierunku N 

- PLH020017 Grądy w Dolinie Odry ~10,7 km w kierunku E 

- PLB020002 Grądy Odrzańskie ~13,3 km w kierunku E 

- PLB020069 Las Pilczycki                     ~ 270 m w kierunku N 

 obszar nowy  - PLH020103 Łęgi nad Bystrzycą ~5,5 km w kierunku SW 

     

Ocenę inwestycji pod względem oddziaływania na obszary Natura 2000 wykonano na pod-

stawie opracowania „Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 

2000. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy siedliskowej 

92/43/EWG”: 

Tabela 1. Macierz rozpoznania 

Krótki opis obszaru Natura 2000  

PLB020069 Las Pilczycki 

 

 
 

Obszar Lasu Pilczyckiego położony jest na peryferiach 
miasta Wrocław, u zbiegu Odry i jej lewobrzeżnego 
dopływu – Ślęzy. Obszar ten pełnił tradycyjnie funkcje 
lasu podmiejskiego, stąd zachował ciągłość struktury 
i funkcji z dawnymi lasami łęgowymi doliny Odry, po-
mimo regularnie prowadzonej, ekstensywnej gospo-
darki leśnej. 
W chwili obecnej prawie 90 ha obszaru jest zajętych 
przez dobrze i doskonale wykształcone siedliska leśne, 
pozostałą część zajmują łąki kośne, trzcinowiska 
i szuwary. 
Obszar jest kluczowym dla zachowania dużych popu-
lacji bezkręgowców związanych z martwym drewnem 
drzew liściastych na Dolnym Śląsku. Występuje tu 
jedna z dwóch największych populacji pachnicy dębo-
wej (Osmoderma eremita) w Polsce południowo-
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zachodniej, bardzo liczna jest także populacja kozioro-
ga dębosza (Cerambyx cerdo), którego główne cen-
trum występowania w kraju przypada właśnie na dolinę 
Odry. Istotne jest także występowanie stabilnej popula-
cji przeplatki maturna (Euphydryas maturna). 
Dla zachowania tego zespołu bezkręgowców,  
a także występujących tu nietoperzy z Załącznika IIko-
nieczna jest ochrona siedlisk leśnych, również zacho-
wanych w stopniu doskonałym lub bardzo 
dobrym. 

• Siedliska przyrodnicze wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)  
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)  
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)  
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)  
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)  
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario- Ulmetum) 

• Gatunki zwierząt wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: 

1308 Barbastella barbastellus (mopek) 
1318 Myotis dasycneme (nocek łydkowłosy) 
1355 Lutra lutra (wydra) 
1166 Triturus cristatus (traszka grzebieniasta)  
1188 Bombina bombina (kumak nizinny)  
1052 Hypodryas maturna (przeplatka maturna)  
1084 Osmoderma eremita (pachnica dębowa)  
1088 Cerambyx cerdo (kozioróg dębosz)  

• Inne cenne gatunki zwierząt: 

Eptesicus serotinus (nocek późny) 
Myotis daubentonii (nocek rudy) 
Myotis mystacinus (nocek wąsaty) 
Myotis nattereri (nocek Natterera) 
Nyctalus noctula (borowiec wielki) 
Pipistrellus nathusii (karlik większy) 
Pipistrellus pipistrellus (karlik malutki) 
Anguis fragilis (padalec) 
Bufo bufo (ropucha szara) 
Bufo viridis (ropucha zielona) 
Hyla arborea (rzekotka drzewna) 
Natrix natrix (zaskroniec) 
Pelobates fuscus (grzebiuszka ziemna) 
Rana arvalis (żaba moczarowa) 
Rana lessonae (żaba jeziorkowa) 

• Gatunki roślin chronionych prawem polskim i szczególnie cennych: 

Galanthus nivalis (śnieżyczka przebiśnieg) 
Hedera helix (bluszcz pospolity) 
Viburnum opulus (kalina koralowa) 

Kryteria oceny 

Opis poszczególnych elementów przedsięwzięcia (poje-
dynczo lub w powiązaniu z innymi planami lub przedsię-
wzięciami), które prawdopodobnie będą powodowały 
oddziaływania na obszar Natura 2000. 
 

Budowa linii tramwajowej mającej na celu skomuniko-
wanie stadionu Euro 2012 przy ulicy Drzymały z osie-
dlem Kozanów we Wrocławiu 

Opis każdego możliwego bezpośredniego, pośredniego 
lub wtórnego oddziaływania przedsięwzięcia (pojedynczo 

Inwestycja realizowana będzie w sąsiedztwie Specjal-
nego Obszaru Ochrony PLH020069 Las Pilczycki w 
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lub w powiązaniu z innymi planami lub przedsięwzięciami) 
na obszar Natura 2000, dającego się przewidzieć jako 
prosta konsekwencja następujących cech: 

• rozmiary i skala; 
•     zajęcie terenu; 
• odległość od obszaru Natura 2000 lub jego frag-

mentów o kluczowym znaczeniu dla ochrony; 
• wymagania zasobowe (pobór wody itd.); 
• emisje (odprowadzane do gleby, wody lub powie-

trza); 
•     wymogi związane z wydobyciem mas ziemnych; 
•     wymogi transportowe; 
•    czas trwania budowy, eksploatacji, likwidacji itd.; 
•    inne. 

 

odległości ok. 270 m na długości ok. 180 m max. 

1. Oddziaływanie na etapie realizacji: 

-uciążliwości związane z niezorganizowaną emisją 
substancji zanieczyszczających emitowanych przez 
pojazdy i maszyny budowlane, 

-powstawanie odpadów w trakcie prac rozbiórko-
wych i budowlanych, 

-okresowe zanieczyszczenie wód powierzchniowych 
przy pracach w rejonach cieków i zbiorników, 

-wycinka zieleni, zmniejszenie powierzchni biolo-
gicznie czynnej, zakłócenie powiązań ekologicznych. 

2. Oddziaływanie na etapie eksploatacji: 
nie stwierdzono oddziaływań na obszar Natura 2000 
poza linią maksymalnego oddziaływania – równo-
znaczną z oddziaływaniem akustycznym dla hory-
zontu czasowego 2030 r.  
 

Opis wszystkich prawdopodobnych zmian w charaktery-
stykach obszaru wynikających z: 
 

� zmniejszenia powierzchni siedlisk; 
• zakłóceń w funkcjonowaniu populacji kluczowych 

gatunków; 
� fragmentacji siedlisk lub populacji gatunków; 
� redukcji zagęszczenia gatunków; 
� zmian w kluczowych wskaźnikach wartości 

ochronnej (jakość wody itd.); 
� zmian klimatu. 

Zmiana stosunków wodnych i zanieczyszczenie wód 
rzeki Ślęzy, a w konsekwencji zaburzenia  
w funkcjonowaniu siedlisk łęgowych (91E0 i 91F0) oraz 
populacji płazów 

 

 
 

Opis wszystkich przypuszczalnych oddziaływań na obszar 
Natura 2000 jako całość z racji: 
• ingerencji w kluczowe zależności kształtujące struk-

turę obszaru; 
• ingerencji w kluczowe zależności kształtujące funk-

cję obszaru. 
 

Oddziaływanie na przedmioty ochrony obszaru Natura 
2000 (łąki zmiennowilgotne, łąki świeże, grądy, nieto-
perze i chrząszcze) określono jako potencjalne  
na etapie realizacji. 
Tylko dla siedlisk i gatunków związanych z wodami 
płynącymi jak lasy łęgowe (91E0 oraz 91F0) oraz pła-
zów określono wpływ jako możliwie znaczący na etapie 
realizacji, ale jedynie wtedy, gdy inwestycja dotyka 
cieków, nad którymi się rozwijają. Z uwagi  
na drastyczne przekształcenie koryta Ślęzy, spadek 
poziomu jej wód w sąsiedztwie Lasu Pilczyckiego 
(przez co odgrywa rolę w jego nawadnianiu tylko  
w trakcie wielkich wezbrań) oraz fakt, że inwestycja 
będzie oddziaływać na wody rzeki jedynie w fazie reali-
zacji i jej wpływ na zanieczyszczenie jest znikomy – 
wpływ ten również należy uznać za co najwyżej poten-
cjalny. 
 

Przedstawienie wskaźników istotności oddziaływań 
zidentyfikowanych powyżej, wyrażone w odniesieniu do: 
•  utraty;  
• fragmentacji; 
• przerwania ciągłości 
• zakłóceń; 
• zmian w kluczowych elementach obszaru (np. 

jakość wody itd.). 
 

1. Określenie liczebności populacji oraz kluczowych dla 
obszaru gatunków 
2. Oszacowanie stopnia spadku liczebności populacji  
3. Oszacowanie procentu płatów siedlisk zniszczonych  
i zubożonych 
4. Oszacowanie stopnia oddziaływania na obszar  
w fazie budowy i eksploatacji 

Opis tych spośród powyższych elementów przedsięwzię- 1. Siedliska zwierząt z Dyrektywy Siedliskowej: 
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cia lub planu, a także kombinacji elementów, dla których 
przewidywane oddziaływania będą prawdopodobnie 
znaczące, względnie skala lub natężenie oddziaływań 
nie są znane. 
 

1166 Traszka grzebieniasta 
1188 Kumak nizinny 
1355 Wydra 
1052 Przeplatka maturna 

2. Siedliska przyrodnicze z Dyrektywy Siedliskowej: 
91F0 łęgi wiązowo-jesionowe 
6510 nizinne łąki kośne 

Tabela 2. Ocena właściwa: Środki łagodzące 

Lista środków 
przewidywanych 
do wprowadzenia 

Wyjaśnienie, w jaki 
sposób środki te 
wyeliminują ne-
gatywne oddziały-
wania na integral-
ność obszaru 

Wyjaśnienie, w 
jaki sposób 
środki te zredu-
kują negatywne 
oddziaływania 
na integralność 
obszaru 

Dostarczenie 
informacji,  
w jaki sposób będą 
one wdrażane 
i przez kogo. 

Określenie stopnia 
pewności w odnie-
sieniu do skutecz-
ności zastosowa-
nych środków. 

Przedstawienie 
terminarza 
określającego, 
kiedy środki te 
będą wdrażane 
w ramach 
przedsięwzięcia 
lub planu. 

Przedstawienie 
proponowanego 
programu monito-
ringu oraz sposobu 
reakcji w sytuacji 
nieskuteczności 
środków łagodzą-
cych. 

Zastosowanie 
działań minimali-
zujących uciążli-
wości dla środo-
wiska: 

 

     
 

Ograniczyć emi-
sję zanieczysz-
czeń pyłowo-
gazowych do 
powietrza po-
przez: 

- zastosowanie 
do podbudowy 
gotowe mieszanki 
wytwarzane w 
wytwórniach, aby 
ograniczyć do 
minimum opera-
cje mieszania 
kruszywa ze 
spoiwem na 
miejscu budowy,  

- transport mas 
bitumicznych 
wywrotkami 
wyposażonymi w 
opończe ograni-
czające emisję 
oparów asfaltów, 

- zastosowanie 
technologii mini-
malizujących 
ilość lepiszcza 

 Redukcja 
wpływu zanie-
czyszczeń 
powietrza na 
siedliska przy-
rodnicze i 
siedliska zwie-
rząt 

Po zaakceptowa-
niu przez Inwesto-
ra zakres zapro-
ponowanych 
działań minimali-
zujących znajdzie 
się w załączniku 
do wniosku o 
wydanie decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach  

Zastosowanie 
działań minimali-
zujących w zakre-
sie rozprzestrze-
niania się zanie-
czyszczeń powie-
trza ograniczy ich 
szkodliwy wpływ 
na siedliska pod-
legające ochronie 
w obszarze Natu-
ra 2000 

Działania 
minimalizujące 
wpływ winne 
być stosowane 
na etapie 
realizacji 
inwestycji 

Budowa linii tram-
wajowej powodo-
wać będzie po-
wstawanie emisji 
niezorganizowanej.  
Emitowane w ten 
sposób, zanie-
czyszczenia i ener-
gie nie są objęte 
pozwoleniami 
wymaganymi przez 
prawo ochrony 
środowiska. Nie ma 
więc umocowań 
formalnych do 
prowadzenia przez 
inwestora lub wy-
konawcę tych robót 
pomiarów wielkości 
emitowanych za-
nieczyszczeń do 
środowiska. 
 
Proponuje się 
jednakże prowa-
dzenie monitoringu 
prac budowlanych 
w zakresie ochrony 
środowiska przed 
zanieczyszczeniami 
i postepowania w 
sytuacji awaryjnej 
mogącej spowodo-
wać zanieczysz-
czenie środowiska.  

Postepować 
z odpadami 
zgodnie z odpo-
wiednimi przepi-
sami prawnymi w 
zakresie godpo-
darki odpadami: 

Eliminacja wpływu 
odpadów glebę i 
wody, a pośrednio 
na siedliska 
przyrodnicze i 
siedliska zwierząt  

 Po zaakceptowa-
niu przez Inwesto-
ra zakres zapro-
ponowanych 
działań minimali-
zujących znajdzie 
się w załączniku 

Zastosowanie 
działań minimali-
zujących w zakre-
sie  postepowania 
z odpadami ogra-
niczy ich szkodli-
wy wpływ na 

j.w. j.w. 
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tj.: ustawa z dn 
27.04.01 r.  
„O odpadach”, 
ustawa z dn 
27,07.01 r.  
o wprowadzeniu 
ustawy – Prawo 
ochrony środowi-
ska, ustawy o 
odpadach oraz 
zmianie niektó-
rych ustaw, 
ustawa z dn 
19.12.02 r.  
o zmianie ustawy 
o odpadach oraz 
niektórych innych 
ustaw  
 

do wniosku o 
wydanie decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

Działanie minimla-
izujące wynika z 
aktów prawa 
polskiego. 

glebę i wody, a 
pośrednio na 
siedliska przyrod-
nicze i siedliska 
zwierząt podlega-
jące ochronie w 
obszarze Natura 
2000 

Nie lokować w 
pobliżu cieków 
wodnych (rz. 
Slęza) zapleczy 
budowlanych, 
placów postojo-
wych i składów 
paliwa. 

Prowadzenie 
robót budowla-
nych zgodnie z 
harmonogramem 
uwzgledniającym: 
- odpowiednią 
organizacje placu 
budowy z zaple-
czem socjalnym 
tak, aby nie 
doszło do ska-
żeń, zanieczysz-
czeń i zniszczeń 
w środowisku; 
- sprawny sprzęt i 
środki transportu; 
- stały nadzór 
nad wykonaw-
cami robót i ich 
pracownikami; 
- zapewnić wła-
ściwy transport 
materiałów              
i odpowiednie ich 
magazynowanie.  

Eliminacja prze-
dostawania się do 
gleby i wód po-
wierzchniowych 
zanieczyszczeń, 
zwłaszcza sub-
stancji ropopo-
chodnych  

 Po zaakceptowa-
niu przez Inwesto-
ra zakres zapro-
ponowanych 
działań minimali-
zujących znajdzie 
się w załączniku 
do wniosku o 
wydanie decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach 

Zastosowanie 
działań minimali-
zujących w zakre-
sie zanieczysz-
czenia wód po-
wierzchniowych i 
podziemnych 
ograniczy ich 
szkodliwy wpływ 
na siedliska pod-
legające ochronie 
w obszarze Natu-
ra 2000 

j.w. j.w. 
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Tabela 3. Macierz rozpoznania 

Krótki opis obszaru Natura 2000  

PLH020036 Dolina Widawy 

 

 
 

Obszar rozciąga się wzdłuż rzeki Widawy aż do jej 
ujścia i dalej wzdłuż doliny Odry (km 261-269), wzdłuż 
Lasu Rędzińskiego (w granicach administracyjnych 
Wrocławia). Obejmuje głównie obszary zalewowe 
w obrębie wałów, ale w niektórych miejscach wykracza 
poza wały (do 1.5 km od doliny Odry). Pokrycie terenu 
stanowią przede wszystkim nadbrzeżne zbiorowiska 
roślinne, w tym lasy łęgowe - częściowo przesuszone 
i zgrądowiałe na obszarze poza wałami przeciwpowo-
dziowymi. W obrębie wałów rzeka ma stosunkowo 
naturalny charakter. 
Typy siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG pokrywają około 60% powierzchni 
obszaru. Najistotniejszą wartością są dobrze zachowa-
ne lasy łęgowe dębowo-wiązowo-jesionowe (247 ha), 
zajmujące około 30% powierzchni obszaru; duży udział 
w pokryciu obszaru mają też grądy (208 ha) i eksten-
sywnie użytkowane łąki (około 120 ha). Niewielkie płaty 
zajmują łęgi wierzbowo-topolowe w różnych stadiach 
sukcesji, starorzecza, ziołorośla nadrzeczne, łąki seler-
nicowe (Cnidion dubii) i trzęślicowe (Molinion caerule-
ae). 
Na terenie obszaru występuje 16 gatunków 
z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, spośród 
których najważniejsze jest występowanie motyla - bar-
czatki kataks Eriogaster catax, a także piskorza 
Misgurnus fossilis i nocka łydkowłosego Myotis dasyc-
neme.  
W przypadku barczatki kataks jest to silna populacja 
i jedno z kilku znanych w Polsce stanowisk tego gatun-
ku. Na uwagę zasługują też bardzo liczne populacje 
przeplatki maturny i kozioroga dębosza oraz zachowa-
ne w bezpośredniej bliskości Wrocławia stanowiska 
kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej. 
Dolina Widawy ma jednocześnie duże znaczenie jako 
część korytarza ekologicznego Odry; pozwala ominąć 
barierę jaką stanowi miasto Wrocław. 

• Siedliska przyrodnicze wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion 
3270 Zalewane muliste brzegi rzek 
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)  
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)  
6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) 
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)  
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario- Ulmetum) 

• Gatunki ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej: 

A072 Pernis apivorus (trzmielojad) 
A073 Milvus migrans (kania czarna) 
A229 Alcedo atthis (zimorodek) 
A234 Picus canus (dzięcioł zielonosiwy) 
A236 Dryocopus martius (dzięcioł czarny)  
A238 Dendrocopos medius (dzięcioł średni)  
A272 Luscinia svecica (podróżniczek) 
A321 Ficedula albicollis (muchołówka białoszyja) 
A338 Lanius collurio (gąsiorek) 
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• Gatunki zwierząt wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: 

1318 Myotis dasycneme (nocek łydkowłosy) 
1324 Myotis myotis (nocek duży) 
1337 Castor fiber (bóbr europejski) 
 
1355 Lutra lutra (wydra) 
1166 Triturus cristatus (traszka grzebieniasta) 
1188 Bombina bombina (kumak nizinny) 
1124 Gobio albipinnatus (kiełb białopłetwy) 
1134 Rhodeus sericeus amarus (różanka) 
1145 Misgurnus fossilis (piskorz) 
1149 Cobitis taenia (koza) 
1052 Hypodryas maturna (przeplatka maturna) 
1059 Maculinea teleius (modraszek telejus) 
1061 Maculinea nausithous (modraszek nausitous) 
1074 Eriogaster catax (barczatka kataks) 
1084 Osmoderma eremita (pachnica dębowa) 
1088 Cerambyx cerdo (kozioróg dębosz) 

• Inne cenne gatunki zwierząt: 

Mustela nivalis (łasica) 
Eptesicus serotinus (nocek późny) 
Myotis brandtii (nocek Brandta) 
Myotis daubentonii (nocek rudy) 
Myotis mystacinus (nocek wąsaty) 
Myotis nattereri (nocek Natterera) 
Neomys fodiens (rzęsorek rzeczek) 
Nyctalus noctula (borowiec wielki) 
Pipistrellus nathusii (karlik wiekszy) 
Pipistrellus pipistrellus (karlik malutki) 
Anguis fragilis (padalec) 
Bufo bufo (ropucha szara) 
Hyla arborea (rzekotka drzewna) 
Lacerta agilis (jaszczurka zwinka) 
Lacerta vivipara (jaszczurka żyworódka) 
Natrix natrix (zaskroniec) 
Rana arvalis (żaba moczarowa) 
Rana esculenta (żaba wodna) 
Rana lessonae (żaba jeziorkowa) 
Rana temporaria (żaba trawna) 
Triturus vulgaris (traszka zwyczajna) 

• Gatunki roślin chronionych prawem polskim i szczególnie cennych: 

Centaurium erythraea (centuria pospolita) 
Cnidium dubium (selernica żyłkowana) 
Convallaria majalis (konwalia majowa) 
Dianthus carthusianorum (goździk kartuzek) 
Dianthus deltoides (goździk kropkowany) 
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny) 
Equisetum ramosissimum (skrzyp gałęzisty) 
Galanthus nivalis (śnieżyczka przebiśnieg) 
Hedera helix  (bluszcz pospolity) 
Lathyrus nissolia (groszek liściakowy) 
Nuphar lutea (grążel żółty) 
Phallus impudicus (sromotnik bezwstydny) 
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny) 

Kryteria oceny 
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Opis poszczególnych elementów przedsięwzięcia (poje-
dynczo lub w powiązaniu z innymi planami lub przedsię-
wzięciami), które prawdopodobnie będą powodowały 
oddziaływania na obszar Natura 2000. 
 

Budowa linii tramwajowej mającej na celu skomuniko-
wanie stadionu Euro 2012 przy ulicy Drzymały z osie-
dlem Kozanów we Wrocławiu. 

Opis każdego możliwego bezpośredniego, pośredniego 
lub wtórnego oddziaływania przedsięwzięcia (pojedynczo 
lub w powiązaniu z innymi planami lub przedsięwzięciami) 
na obszar Natura 2000, dającego się przewidzieć jako 
prosta konsekwencja następujących cech: 

• rozmiary i skala; 
•     zajęcie terenu; 
• odległość od obszaru Natura 2000 lub jego frag-

mentów o kluczowym znaczeniu dla ochrony; 
• wymagania zasobowe (pobór wody itd.); 
• emisje (odprowadzane do gleby, wody lub powie-

trza); 
•     wymogi związane z wydobyciem mas ziemnych; 
•     wymogi transportowe; 
•    czas trwania budowy, eksploatacji, likwidacji itd.; 
•    inne. 

 

Inwestycja realizowana będzie w odległości ok. 1,8 km 
od Specjalnego Obszaru Ochrony PLH020036 Dolina 
Widawy. 

W analizowanym przypadku nie sposób stwierdzić 
występowania jakichkolwiek bezpośrednich lub po-
średnich wpływów inwestycji na analizowany obszar. 
Inwestycja leży po drugiej stronie doliny Odry, osłonięta 
przez Las Pilczycki od jakichkolwiek wpływów inwesty-
cji. 

 
 
 
 

Opis wszystkich prawdopodobnych zmian w charaktery-
stykach obszaru wynikających z: 
 

� zmniejszenia powierzchni siedlisk; 
• zakłóceń w funkcjonowaniu populacji kluczowych 

gatunków; 
� fragmentacji siedlisk lub populacji gatunków; 
� redukcji zagęszczenia gatunków; 
� zmian w kluczowych wskaźnikach wartości 

ochronnej (jakość wody itd.); 
� zmian klimatu. 

Brak potencjalnych zagrożeń wskutek realizacji 
i eksploatacji przedmiotowej inwestycji. 

 
 

Opis wszystkich przypuszczalnych oddziaływań na obszar 
Natura 2000 jako całość z racji: 
• ingerencji w kluczowe zależności kształtujące struk-

turę obszaru; 
• ingerencji w kluczowe zależności kształtujące funk-

cję obszaru. 
 

Analizowana inwestycja nie wykazuje bezpośredniego 
ani pośredniego wpływu na obszar PLH020036 „Dolina 
Widawy” ani też na występujące tu siedliska przyrodni-
cze i gatunki zwierząt będące przedmiotem zaintere-
sowania UE. 
 

Przedstawienie wskaźników istotności oddziaływań 
zidentyfikowanych powyżej, wyrażone w odniesieniu do: 
•  utraty;  
• fragmentacji; 
• przerwania ciągłości 
• zakłóceń; 
• zmian w kluczowych elementach obszaru (np. 

jakość wody itd.). 
 

Nie dotyczy 

Opis tych spośród powyższych elementów przedsięwzię-
cia lub planu, a także kombinacji elementów, dla których 
przewidywane oddziaływania będą prawdopodobnie 
znaczące, względnie skala lub natężenie oddziaływań 
nie są znane. 
 

Nie dotyczy 
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Tabela 4. Macierz rozpoznania 

Krótki opis obszaru Natura 2000  

PLH020017 Grądy w Dolinie Odry 

 

 
 

Obszar obejmuje kilka kompleksów leśnych w dolinie 
Odry pomiędzy Wrocławiem a Oławą. Do obszaru 
włączono również fragmenty samej doliny rzecznej. 
Teren o dużej mozaice siedlisk – od suchych muraw 
i fragmentów borów na wydmach piaszczystych po 
roślinność wodną i szuwarową starorzeczy i oczek 
wodnych. Duża cześć fitocenoz łęgowych jest prze-
kształcona w wyniku odcięcia od zalewów po obwało-
waniu koryta Odry, jednak przy największych powo-
dziach są one zalewane. 
Śródleśne polany wyróżniają się bogatą florą, a ich 
najcenniejsze fragmenty zachowały się na terenach 
wodonośnych Wrocławia. 
W obszarze znajduje się jeden z większych komplek-
sów leśnych (grądów i łęgów) w dolinie Odry, wraz z 
terenami łąkowymi, charakteryzujący się też dużą róż-
norodnością siedlisk podmokłych. 
Łącznie zidentyfikowano tu 10 rodzajów siedlisk 
z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 20 gatun-
ków z Załącznika II tej dyrektywy.  
Obszar jest kluczowy dla zachowania w regionie ku-
maka nizinnego, traszki grzebieniastej, modraszka 
nausithos, modraszka telejus, czerwończyka nieparka i 
kozioroga dębosza, z siedlisk zaś – łąk zmiennowilgot-
nych i łęgów wiązowo-jesionowych. 
Szczególnie bogata jest roślinność wodna 
i mokradłowa. Na tym terenie znajduje się m.in. jedno 
z najlepiej zachowanych stanowisk kotewki orzecha 
wodnego Trapa natans w dolinie Odry. Cenna jest też 
flora łąkowa. 

• Siedliska przyrodnicze wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: 

2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion 
6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)  
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)  
6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) 
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)  
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario- Ulmetum) 

• Gatunki ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej: 

A022 Ixobrychus minutus (bączek) 
A030 Ciconia nigra (bocian czarny) 
A031 Ciconia ciconia (bocian biały)  
A072 Pernis apivorus (trzmielojad) 
A073 Milvus migrans (kania czarna) 
A074 Milvus milvus (kania ruda) 
A075 Haliaeetus albicilla (bielik) 
A081 Circus aeruginosus (błotniak stawowy) 
A120 Porzana parva (zielonka) 
A122 Crex crex (derkacz) 
A127 Grus grus (żuraw) 
A224 Caprimulgus europaeus (lelek) 
A229 Alcedo atthis (zimorodek) 
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A234 Picus canus (dzięcioł zielonosiwy) 
A236 Dryocopus martius (dzięcioł czarny) 
A238 Dendrocopos medius (dzięcioł średni) 
A246 Lullula arborea (lerka) 
A307 Sylvia nisoria (jarzębatka) 
A320 Ficedula parva (muchołówka mała) 
A321 Ficedula albicollis (muchołówka białoszyja) 
A338 Lanius collurio (gąsiorek) 
A379 Emberiza hortulana (ortolan) 

• Gatunki zwierząt wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: 

1308 Barbastella barbastellus (mopek) 
1318 Myotis dasycneme (nocek łydkowłosy) 
1323 Myotis bechsteini (nocek Bechsteina) 
1324 Myotis myotis (nocek duży) 
1337 Castor fiber (bóbr europejski) 
1355 Lutra lutra (wydra) 
1166 Triturus cristatus (traszka grzebieniasta) 
1188 Bombina bombina (kumak nizinny) 
1124 Gobio albipinnatus (kiełb białopłetwy) 
1134 Rhodeus sericeus amarus (różanka) 
1145 Misgurnus fossilis (piskorz) 
1146 Sabanejewia aurata (koza złotawa) 
1149 Cobitis taenia (koza) 
1052 Hypodryas maturna (przeplatka maturna) 
1059 Maculinea teleius (modraszek telejus) 
1060 Lycaena dispar (czerwończyk nieparek) 
1061 Maculinea nausithous (modraszek nausitous) 
1074 Eriogaster catax (barczatka kataks) 
1084 Osmoderma eremita (pachnica dębowa) 
1088 Cerambyx cerdo (kozioróg dębosz) 

• Inne cenne gatunki zwierząt: 

Eptesicus serotinus (nocek późny) 
Glis glis (popielica) 
Myotis daubentonii (nocek rudy) 
Nyctalus noctula (borowiec wielki) 
Pipistrellus pipistrellus (karlik malutki) 
Plecotus auritus (gacek brunatny) 
Anguis fragilis (padalec) 
Bufo bufo (ropucha szara) 
Bufo viridis (ropucha zielona) 
Hyla arborea (rzekotka drzewna) 
Lacerta agilis (jaszczurka zwinka) 
Lacerta vivipara (jaszczurka żyworódka) 
Natrix natrix (zaskroniec) 
Pelobates fuscus (grzebiuszka ziemna) 
Rana arvalis (żaba moczarowa) 
Rana esculenta (żaba wodna) 
Rana lessonae (żaba jeziorkowa) 
Rana temporaria (żaba trawna) 
Triturus vulgaris (traszka zwyczajna) 

• Gatunki roślin chronionych prawem polskim i szczególnie cennych: 

Allium scorodoprasum (czosnek wężowy) 
Asarum europaeum (kopytnik pospolity) 
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy) 
Cnidium dubium (selernica żyłkowana) 
Colchicum autumnale (zimowit jesienny) 
Dactylorhiza maculata (kukułka plamista) 
Dactylorhiza majalis (kukułka szerokolistna) 
Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko) 
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Epipactis albensis (kruszczyk połabsk) 
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny) 
Galanthus nivalis (snieżyczka przebisnieg) 
Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna) 
Gladiolus imbricatus (mieczyk dachówkowaty) 
Helichrysum arenarium (kocanki piaskowe) 
Iris sibirica (kosasiec syberyjski) 
Lathyrus palustris (groszek błotny) 
Melampyrum cristatum (pszeniec brodaty) 
Nuphar lutea (grążel żółty) 
Nymphaea alba (grzybień biały) 
Salvinia natans (salwinia pływająca) 
Trapa natans (kotewka orzech wodny) 
Vinca minor (barwinek pospolity) 
Viola stagnina (fiołek kosmaty) 

Kryteria oceny 

Opis poszczególnych elementów przedsięwzięcia (poje-
dynczo lub w powiązaniu z innymi planami lub przedsię-
wzięciami), które prawdopodobnie będą powodowały 
oddziaływania na obszar Natura 2000. 
 

Budowa linii tramwajowej mającej na celu skomuniko-
wanie stadionu Euro 2012 przy ulicy Drzymały z osie-
dlem Kozanów we Wrocławiu. 

Opis każdego możliwego bezpośredniego, pośredniego 
lub wtórnego oddziaływania przedsięwzięcia (pojedynczo 
lub w powiązaniu z innymi planami lub przedsięwzięciami) 
na obszar Natura 2000, dającego się przewidzieć jako 
prosta konsekwencja następujących cech: 

• rozmiary i skala; 
•     zajęcie terenu; 
• odległość od obszaru Natura 2000 lub jego frag-

mentów o kluczowym znaczeniu dla ochrony; 
• wymagania zasobowe (pobór wody itd.); 
• emisje (odprowadzane do gleby, wody lub powie-

trza); 
•     wymogi związane z wydobyciem mas ziemnych; 
•     wymogi transportowe; 
•    czas trwania budowy, eksploatacji, likwidacji itd.; 
•    inne. 

 

Inwestycja realizowana będzie w odległości ok.10,7 km 
od Specjalnego Obszaru Ochrony PLH020017 „Grądy 
w Dolinie Odry”. 

W analizowanym przypadku nie sposób stwierdzić 
występowania jakichkolwiek bezpośrednich lub po-
średnich wpływów inwestycji na analizowany obszar. 
Inwestycja leży po drugiej stronie aglomeracji miejskiej, 
nie przecina także doliny Odry, przez co jej wpływ na 
efekt barierowy Wrocławia jest nie zauważalny. 

 
 
 

Opis wszystkich prawdopodobnych zmian w charaktery-
stykach obszaru wynikających z: 
 

� zmniejszenia powierzchni siedlisk; 

• zakłóceń w funkcjonowaniu populacji kluczowych 
gatunków; 

� fragmentacji siedlisk lub populacji gatunków; 
� redukcji zagęszczenia gatunków; 
� zmian w kluczowych wskaźnikach wartości 

ochronnej (jakość wody itd.); 
� zmian klimatu. 

Brak potencjalnych zagrożeń wskutek realizacji 
i eksploatacji przedmiotowej inwestycji. 

 
 

Opis wszystkich przypuszczalnych oddziaływań na obszar 
Natura 2000 jako całość z racji: 
• ingerencji w kluczowe zależności kształtujące struk-

turę obszaru; 
• ingerencji w kluczowe zależności kształtujące funk-

cję obszaru. 
 

Analizowana inwestycja nie wykazuje bezpośredniego 
ani pośredniego wpływu na obszar PLH020017 „Grądy 
w Dolinie Odry” ani też na występujące tu siedliska 
przyrodnicze i gatunki zwierząt będące przedmiotem 
zainteresowania UE. 
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Przedstawienie wskaźników istotności oddziaływań 
zidentyfikowanych powyżej, wyrażone w odniesieniu do: 
•  utraty;  
• fragmentacji; 
• przerwania ciągłości 
• zakłóceń; 
• zmian w kluczowych elementach obszaru (np. 

jakość wody itd.). 

Nie dotyczy 

Opis tych spośród powyższych elementów przedsięwzię-
cia lub planu, a także kombinacji elementów, dla których 
przewidywane oddziaływania będą prawdopodobnie 
znaczące, względnie skala lub natężenie oddziaływań 
nie są znane. 

Nie dotyczy 
 

 

Tabela 5. Macierz rozpoznania 

Krótki opis obszaru Natura 2000  

PLB020002 Grądy Odrzańskie 
 

 

 
 

Obszar obejmuje 70-cio kilometrowy odcinek doliny 
Odry między Narokiem a Wrocławiem. Dolina pokryta 
jest lasami, łąkami, pastwiskami i polami uprawnymi. 
Lasy składają się przede wszystkim z drzewostanów 
dębowo-grabowych, jednakże zachowały się małe płaty 
zadrzewień olszowo-wiązowych i wierzbowo-
topolowych. Znajdują się tu liczne cieki wodne, stare 
koryta rzeczne, pozostałości rozlewisk i stawów. Teren 
jest silnie zmeliorowany. 
Ostoja ptasia o randze europejskiej E 57. Występują co 
najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy 
Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). 
W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% 
populacji krajowej następujących gatunków ptaków: 
dzięcioł zielonosiwy, kania czarna (PCK), muchołówka 
białoszyja, czapla siwa; w stosunkowo wysokim za-
gęszczeniu występują: bocian biały, bocian czarny, 
kania ruda (PCK), trzmielojad, bielik (PCK), sieweczka 
rzeczna, srokosz i dzięcioł średni. 

• Gatunki ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej: 

A022 Ixobrychus minutus (bączek) 
A030 Ciconia nigra (bocian czarny) 
A031 Ciconia ciconia (bocian biały)  
A072 Pernis apivorus (trzmielojad) 
A073 Milvus migrans (kania czarna) 
A074 Milvus milvus (kania ruda) 
A075 Haliaeetus albicilla (bielik) 
A081 Circus aeruginosus (błotniak stawowy) 
A120 Porzana parva (zielonka) 
A122 Crex crex (derkacz) 
A127 Grus grus (żuraw) 
A224 Caprimulgus europaeus (lelek) 
A229 Alcedo atthis (zimorodek) 
A234 Picus canus (dzięcioł zielonosiwy) 
A236 Dryocopus martius (dzięcioł czarny) 
A238 Dendrocopos medius (dzięcioł średni) 
A246 Lullula arborea (lerka) 
A307 Sylvia nisoria (jarzębatka) 
A320 Ficedula parva (muchołówka mała) 
A321 Ficedula albicollis (muchołówka białoszyja) 
A338 Lanius collurio (gąsiorek) 
A379 Emberiza hortulana (ortolan) 
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• Gatunki regularnie ptaków migrujących wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej: 

A006 Podiceps grisegena (perkoz rdzawoszyi) 
A008 Podiceps nigricollis (zausznik) 
A028 Ardea cinerea (czapla siwa) 
A052 Anas crecca (cyraneczka) 
A067 Bucephala clangula (gągoł) 
A070 Mergus merganser (nurogęś) 
A099 Falco subbuteo (kobuz) 
A113 Coturnix coturnix (przepiórka) 
A136 Charadrius dubius (sieweczka rzeczna) 
A153 Gallinago gallinago (kszyk) 
A340 Lanius excubitor (srokosz) 

• Gatunki zwierząt wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej 

1096 Lampetra planeri (minóg strumieniowy) 

• Gatunki roślin chronionych prawem polskim i szczególnie cennych: 

Carex davalliana (turzyca Davalla) 
Carex umbrosa (turzyca cienista) 
Dianthus superbus (goździk pyszny) 
Rosa gallica (róża francuska) 
Salvinia natans (salwinia pływająca) 
Trapa natans (kotewka orzech wodny) 

Kryteria oceny 

Opis poszczególnych elementów przedsięwzięcia (poje-
dynczo lub w powiązaniu z innymi planami lub przedsię-
wzięciami), które prawdopodobnie będą powodowały 
oddziaływania na obszar Natura 2000. 

Budowa linii tramwajowej mającej na celu skomuniko-
wanie stadionu Euro 2012 przy ulicy Drzymały z osie-
dlem Kozanów we Wrocławiu. 

Opis każdego możliwego bezpośredniego, pośredniego 
lub wtórnego oddziaływania przedsięwzięcia (pojedynczo 
lub w powiązaniu z innymi planami lub przedsięwzięciami) 
na obszar Natura 2000, dającego się przewidzieć jako 
prosta konsekwencja następujących cech: 

• rozmiary i skala; 
•     zajęcie terenu; 
• odległość od obszaru Natura 2000 lub jego frag-

mentów o kluczowym znaczeniu dla ochrony; 
• wymagania zasobowe (pobór wody itd.); 
• emisje (odprowadzane do gleby, wody lub powie-

trza); 
•     wymogi związane z wydobyciem mas ziemnych; 
•     wymogi transportowe; 
•    czas trwania budowy, eksploatacji, likwidacji itd.; 
•    inne. 

 

Inwestycja realizowana będzie w odległości ok.13,3 km 
od Specjalnego Obszaru Ochrony PLH020017 „Grądy 
w Dolinie Odry”. 
 
Jak podkreślono to w części ogólnej wpływy potencjal-
ne ograniczają się do możliwych, choć trudnych do 
precyzyjnego umiejscowienia w czasie i przestrzeni 
zmian behawioru ptaków drapieżnych oraz możliwego, 
długofalowego poboru skażonego pokarmu zwierzęce-
go, przez niektóre gatunki żerujące w pobliżu przebu-
dowanego szlaku transportowego.  
 
W analizowanym przypadku możliwość wystąpienia 
wpływów potencjalnych wynikających ze zmian beha-
wioru ptaków drapieżnych oraz możliwego długofalo-
wego poboru skażonego pokarmu maleje do zera, 
ponieważ inwestycja leży po drugiej stronie aglomeracji 
miejskiej, która skutecznie odstrasza większość z wy-
mienionych gatunków. Nie występują tu także żadne 
żerowiska ani miejsca postoju ww. gatunków. Analizo-
wana inwestycja nie przecina także doliny Odry, przez 
co jej wpływ na efekt barierowy aglomeracji miejskiej 
jest niezauważalny. 

Opis wszystkich prawdopodobnych zmian w charaktery-
stykach obszaru wynikających z: 
 

� zmniejszenia powierzchni siedlisk; 
• zakłóceń w funkcjonowaniu populacji kluczowych 

Brak potencjalnych zagrożeń wskutek realizacji 
i eksploatacji przedmiotowej inwestycji. 

 
 



RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N.: 

 „Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu  
ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów w zakresie od ul. Gwareckiej do przecięcia ul. Pilczyckiej 

 przy stadionie i stacji prostownikowej „Dworska” wraz z zasilaniem” 

 

BIURO KONSULTINGOWO – DORADCZE 
        dr inż. JACEK SEWERYŃSKI 

          41 – 503 Chorzów, ul. Kościuszki 63 
         tel. (032) 346 04 03, fax. (032) 346 04 02 

 

84

gatunków; 
� fragmentacji siedlisk lub populacji gatunków; 
� redukcji zagęszczenia gatunków; 
� zmian w kluczowych wskaźnikach wartości 

ochronnej (jakość wody itd.); 
� zmian klimatu. 

Opis wszystkich przypuszczalnych oddziaływań na obszar 
Natura 2000 jako całość z racji: 
• ingerencji w kluczowe zależności kształtujące struk-

turę obszaru; 
• ingerencji w kluczowe zależności kształtujące funk-

cję obszaru. 

Analizowana inwestycja nie wykazuje bezpośredniego 
ani pośredniego wpływu na obszar PLB020002 „Grądy 
Odrzańskie” i występujące w nim gatunki ptaków będą-
ce przedmiotem zainteresowania UE. 

Przedstawienie wskaźników istotności oddziaływań 
zidentyfikowanych powyżej, wyrażone w odniesieniu do: 
•  utraty;  
• fragmentacji; 
• przerwania ciągłości 
• zakłóceń; 
• zmian w kluczowych elementach obszaru (np. 

jakość wody itd.). 

Nie dotyczy 

Opis tych spośród powyższych elementów przedsięwzię-
cia lub planu, a także kombinacji elementów, dla których 
przewidywane oddziaływania będą prawdopodobnie 
znaczące, względnie skala lub natężenie oddziaływań 
nie są znane. 

Nie dotyczy 
 

 

Tabela 6. Macierz rozpoznania 

Krótki opis obszaru Natura 2000  

PLH020103 Łęgi nad Bystrzycą (nowy obszar) 
 

Obszar obejmuje dolinę rzeki Bystrzycy od Kątów Wro-
cławskich do Leśnicy we Wrocławiu, a także odcinek 
doliny Strzegomki od Stoszyc do ujścia tej rzeki do 
Bystrzycy. Na całym obszarze dominują zbiorowiska 
leśne, oraz mozaika łąk, pastwisk i pól uprawnych. 
Głównymi typami siedlisk przyrodniczych są: lasy łę-
gowe, grądy oraz nizinne łąki użytkowane ekstensyw-
nie. Rzeki Bystrzyca i Strzegomka na przeważającej 
długości zachowały naturalny charakter. 
Obszar stanowi uzupełnienie sieci w zakresie ochrony 
siedlisk związanych z doliną dużej rzeki, a zwłaszcza 
lasów łęgowych (91E0, 91F0) i grądów, jak i łąk - trzę-
ślicowych i selernicowych, typowo tu wykształconych i 
świetnie zachowanych. Zbiorowiskom tym towarzyszą 
liczne gatunki zwierząt, w tym szereg bezkręgowców, 
płazów oraz ryb i ssaków z II załącznika DyrektywySie-
dliskowej. 

• Siedliska przyrodnicze wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion 
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosienniczków Ranunculion fluitanis 
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)  
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)  
6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) 
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)  
9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) 
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 
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91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario- Ulmetum) 

• Gatunki ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej: 

A030 Ciconia nigra (bocian czarny) 
A031 Ciconia ciconia (bocian biały)  
A072 Pernis apivorus (trzmielojad) 
A074 Milvus milvus (kania ruda) 
A075 Haliaeetus albicilla (bielik) 
A081 Circus pygargus (błotniak łąkowy) 
A122 Crex crex (derkacz) 
A127 Grus grus (żuraw) 
A229 Alcedo atthis (zimorodek) 
A236 Dryocopus martius (dzięcioł czarny) 
A238 Dendrocopos medius (dzięcioł średni) 
A321 Ficedula albicollis (muchołówka białoszyja) 
A338 Lanius collurio (gąsiorek) 
A379 Emberiza hortulana (ortolan) 

• Gatunki zwierząt wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: 

1308 Barbastella barbastellus (mopek) 
1324 Myotis myotis (nocek duży) 
1337 Castor fiber (bóbr europejski) 
1355 Lutra lutra (wydra) 
1166 Triturus cristatus (traszka grzebieniasta) 
1188 Bombina bombina (kumak nizinny) 
1134 Rhodeus sericeus amarus (różanka) 
1145 Misgurnus fossilis (piskorz) 
1037 Ophiogomphus cecila (trzepla zielona) 
1052 Hypodryas maturna (przeplatka maturna) 
1059 Maculinea teleius (modraszek telejus) 
1060 Lycaena dispar (czerwończyk nieparek) 
1061 Maculinea nausithous (modraszek nausitous) 
1084 Osmoderma eremita (pachnica dębowa) 
1088 Cerambyx cerdo (kozioróg dębosz) 

• Inne cenne gatunki zwierząt: 

Bufo viridis (ropucha zielona) 
Hyla arborea (rzekotka drzewna) 
Pelobates fuscus (grzebiuszka ziemna) 
Rana arvalis (żaba moczarowa) 
Lacerta agilis (jaszczurka zwinka) 
Apatura ilia (mieniak strużnik) 
Papilio machaon (paź królowej) 
Pyrgus malvae (powszelatek malwowiec) 
 

• Gatunki roślin chronionych prawem polskim i szczególnie cennych: 

Allium angulosum (czosnek kątowaty) 
Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi) 
Arum alpinum (obrazki alpejskie) 
Convallaria majalis (konwalia majowa) 
Corydalis cava (kokorycz pusta) 
Galanthus nivalis (śnieżyczka przebiśnieg) 
Hedera helix (bluszcz pospolity) 
Leucoium vernum (śnieżyca wiosenna) 
Lilium martagon (lilia złotogłów) 
Viburnum opulus (kalina koralowa) 

Kryteria oceny 
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Opis poszczególnych elementów przedsięwzięcia (poje-
dynczo lub w powiązaniu z innymi planami lub przedsię-
wzięciami), które prawdopodobnie będą powodowały 
oddziaływania na obszar Natura 2000. 
 

Budowa linii tramwajowej mającej na celu skomuniko-
wanie stadionu Euro 2012 przy ulicy Drzymały z osie-
dlem Kozanów we Wrocławiu. 

Opis każdego możliwego bezpośredniego, pośredniego 
lub wtórnego oddziaływania przedsięwzięcia (pojedynczo 
lub w powiązaniu z innymi planami lub przedsięwzięciami) 
na obszar Natura 2000, dającego się przewidzieć jako 
prosta konsekwencja następujących cech: 

• rozmiary i skala; 
•     zajęcie terenu; 
• odległość od obszaru Natura 2000 lub jego frag-

mentów o kluczowym znaczeniu dla ochrony; 
• wymagania zasobowe (pobór wody itd.); 
• emisje (odprowadzane do gleby, wody lub powie-

trza); 
•     wymogi związane z wydobyciem mas ziemnych; 
•     wymogi transportowe; 
•    czas trwania budowy, eksploatacji, likwidacji itd.; 
•    inne. 

 

Inwestycja realizowana będzie w odległości ok. 5,5 km 
od nowego Specjalnego Obszaru Ochrony PLH020103 
Łęgi nad Bystrzycą. 

W analizowanym przypadku nie sposób stwierdzić 
występowania jakichkolwiek bezpośrednich lub po-
średnich wpływów inwestycji na analizowany obszar.  
 

Opis wszystkich prawdopodobnych zmian w charaktery-
stykach obszaru wynikających z: 
 

� zmniejszenia powierzchni siedlisk; 
• zakłóceń w funkcjonowaniu populacji kluczowych 

gatunków; 
� fragmentacji siedlisk lub populacji gatunków; 
� redukcji zagęszczenia gatunków; 
� zmian w kluczowych wskaźnikach wartości 

ochronnej (jakość wody itd.); 
� zmian klimatu. 

Brak potencjalnych zagrożeń wskutek realizacji 
i eksploatacji przedmiotowej inwestycji. 

 
 

Opis wszystkich przypuszczalnych oddziaływań na obszar 
Natura 2000 jako całość z racji: 
• ingerencji w kluczowe zależności kształtujące struk-

turę obszaru; 
• ingerencji w kluczowe zależności kształtujące funk-

cję obszaru. 
 

Analizowana inwestycja nie wykazuje bezpośredniego 
ani pośredniego wpływu na obszar SOO „Łęgi nad 
Bystrzycą” ani też na występujące tu siedliska przyrod-
nicze i gatunki zwierząt będące przedmiotem zaintere-
sowania UE. 

Przedstawienie wskaźników istotności oddziaływań 
zidentyfikowanych powyżej, wyrażone w odniesieniu do: 
•  utraty;  
• fragmentacji; 
• przerwania ciągłości 
• zakłóceń; 
• zmian w kluczowych elementach obszaru (np. 

jakość wody itd.). 

Nie dotyczy 

Opis tych spośród powyższych elementów przedsięwzię-
cia lub planu, a także kombinacji elementów, dla których 
przewidywane oddziaływania będą prawdopodobnie 
znaczące, względnie skala lub natężenie oddziaływań 
nie są znane. 

Nie dotyczy 
 

 

Spośród wyżej przeanalizowanych obszarów Natura 2000, jedynie dla SOO Las Pilczycki 

stwierdzono potencjalny wpływ inwestycji na etapie realizacji. Z tego powodu zaproponowano szereg 



RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N.: 

 „Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu  
ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów w zakresie od ul. Gwareckiej do przecięcia ul. Pilczyckiej 

 przy stadionie i stacji prostownikowej „Dworska” wraz z zasilaniem” 

 

BIURO KONSULTINGOWO – DORADCZE 
        dr inż. JACEK SEWERYŃSKI 

          41 – 503 Chorzów, ul. Kościuszki 63 
         tel. (032) 346 04 03, fax. (032) 346 04 02 

 

87

działań minimalizujących, których zastosowanie zredukuje lub wyeliminuje całkowicie negatywne  

oddziaływanie inwestycji. 

Dla pozostałych obszarów nie wykazano potencjalnego wpływu realizacji i eksploatacji            

inwestycji, co eliminuje konieczność stosowania jakichkolwiek środków minimalizujących w zakresie 

wpływu na te obszary. 

Podsumowując należy stwierdzić, że projektowana inwestycja nie będzie wywierała              

negatywnego wpływu na stan ochrony siedlisk i gatunków z list załączników Dyrektywy 92/43/EEC 

oraz na stan populacji i siedlisk ptaków z załącznika I Dyrektywy 79/407/EEC. Potencjalne wpływy 

negatywne nie są możliwe do wyróżnienia w ogólnym oddziaływaniu na środowisko aglomeracji       

miejskiej Wrocławia. 

10.1.9. Wpływ na walory krajobrazowe  

Na etapie budowy inwestycja czasowo niekorzystnie wpłynie na walory krajobrazowe terenu 

poprzez wprowadzenie na krótki czas znacznych ilości sprzętu zmechanizowanego na ten teren. 

Zmiany nie będą jednak trwałe i długookresowe. 

10.1.10. Wpływ na faunę i florę 

Negatywne oddziaływanie inwestycji na biotyczne elementy środowiska przyrodniczego na 

etapie budowy, polega głównie na jednokrotnym przeobrażeniu lub eliminacji dotychczasowych         

siedlisk znajdujących się na trasie przebiegu linii tramwajowej. Z uwagi na fakt, iż inwestycja nie            

przebiega poprzez cenne siedliska przyrodnicze i siedliska zwierząt oraz zbiorowiska roślin              

chronionych i rzadkich nie przewiduje się oddziaływania na florę. 

Analiza wpływu inwestycji na faunę wykazała brak kolizji w tym zakresie. 

Inwestycja przecina korytarz ekologiczny wzdłuż rzeki Ślęzy, będący korytarzem migracyjnym 

zwierząt średnich – głównie dzików, rzadziej saren oraz zwierząt małych – lisów, norki amerykańskiej, 

bobra i drobnych gryzoni i owadożernych. Rzeką przenoszony jest również materiał roślinny i zwierzę-

cy (np. skrzek płazów).  

Podczas budowy nieuniknione będzie przerywanie powiązań przyrodniczych w ciągu koryta-

rza rzeki Ślęzy. Do czasu powstania nowego obiektu mostowego przeprowadzającego linię tramwajo-

wą spełniającego kryteria przejścia dla zwierząt dolnego, prace prowadzone przy budowie będą od-

straszały zwierzęta do migracji w tym terenie. Ograniczenie wpływu budowy na tym etapie można 

uzyskać poprzez odpowiednią organizację robót w celu zminimalizowania okresu prowadzenia prac.  

 

10.1.11. Wpływ na ludzi  

Pośrednie oddziaływanie na mieszkańców zamieszkujących wzdłuż trasy linii tramwajowej jest 

pochodną oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. Każde  
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z negatywnych oddziaływań na glebę, wody, powietrze atmosferyczne czy klimat akustyczny jest 

przenoszone automatycznie na człowieka jako użytkownika tych dóbr.  

  Bezpośrednie oddziaływanie budowy linii tramwajowej na życie ludzi będzie związane         

między innymi  z wyburzeniami budynków: 

- zabudowania na działkach 32/8 AM 12 ob. Pilczyce, 29 AM 11 ob. Pilczyce 

- zabudowania na działce 14 AM 11 ob. Pilczyce (ul. Pilczycka 159) 

- zabudowania na działce 6/2 AM13 ob. Pilczyce (ul. Pilczycka 180-182) 

- zabudowania na działce 7/9 AM 13 ob. Pilczyce (ul. Pilczycka 188-190) 

  Nie przewiduje się konfliktów i protestów mieszkańców analizowanej części Wrocławia             

dotyczących budowy przedmiotowej linii tramwajowej ze względu na sprzyjający klimat społeczny 

wokół przedsięwzięcia. 

10.1.12. Wpływ na zabytki  

  W sąsiedztwie inwestycji, na odcinku pomiędzy os. Kozanów a budowanym stadionem nie 

występują obiekty wpisane w rejestru zabytków. Najbliżej znajduje się Cmentarz Żydowski 

zlokalizowany przy ul. Lotniczej wpisany do rejestru pod nr. 428/Wm z dn. 26.09.1983 znajdujący się 

ok. 600 m od inwestycji. 

W otoczeniu inwestycji znajdują się budynki ujęte w gminnej ewidencji zabytków miasta Wro-

cławia. Są to: 

• budynek na ul. Pilczyckiej 159 kolidujący z analizowaną inwestycją; 

• budynki na ul. Pilczyckiej 116a – 120 – oddalone od inwestycji o ok. 45 – 100 m; 

• budynki na ul. Pilczyckiej 122 – 124a – oddalone od inwestycji o ok. 35 – 40 m. 

• budynki na ul. Pilczyckiej 126-138 – oddalone od inwestycji o ok. 55 – 110 m; 

• budynek na ul. Pilczyckiej 148 – oddalony od inwestycji o ok. 50 m; 

• budynek na ul. Pilczyckiej 148b – oddalony od inwestycji o ok. 120 m; 

• budynki na ul. Górniczej 81 – 97 – oddalone od inwestycji o ok. 60 - 160 m; 

• budynki na ul. Górniczej 92 – 98 – oddalone od inwestycji o ok. 70 – 110 m; 

• budynki na ul. Górniczej 72 -80 – oddalone od inwestycji o ok.  190 – 230 m; 

• budynki na ul. Górniczej 71 – 77 – oddalone od inwestycji o ok. 180 – 220 m; 

• budynki na ul. Tkackiej  64 -  68 – oddalone od inwestycji o ok. 70 – 120m; 

• budynki na ul. Tkackiej 65 – 67 – oddalone od inwestycji o ok. 90 – 120m; 

• budynki na ul. Tkackiej  61 – 63 – oddalone od inwestycji o ok. 140 – 150 m; 

• budynki na ul. Tkackiej  60 – 62 – oddalone od inwestycji o ok. 130 – 150 m; 

• budynek na ul. Tkackiej  59 – oddalony od inwestycji o ok. 170 m; 

• budynki na ul. Koszykarskiej 61 - 67 – oddalone od inwestycji o ok. 150 – 170 m; 

• budynki na ul. Koszykarskiej 46 - 60 – oddalone od inwestycji o ok. 150 – 220 m; 

• budynki na ul. Koszykarskiej 45 - 59 – oddalone od inwestycji o ok. 170 – 210 m; 
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• budynki na ul. Murarskiej 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58  – oddalone od inwestycji o ok. 140-200 m; 

• willa zlokalizowana na rogu ul. Hutniczej i ul. Pilczyckiej 116 – oddalona od inwestycji o ok. 

100m; 

• park willowy zlokalizowany przy ul. Mącznej – oddalony od inwestycji o ok. 60m; 

• budynki na ul. Dworskiej 8 – 8a (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: bud. admin.+ internat), 

park podworski. – oddalone od inwestycji o ok. 160 m. 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w rejonie ulic Pilczyckiej i Maślickiej w obrębie Pilczyce we Wrocławiu dla całego obszaru, na którym 

plan obowiązuje została ustalona strefa ochrony konserwatorskiej dotycząca zabytków archeologicz-

nych. Ponieważ przedmiotowa inwestycja przebiega przez obszar, dla którego został uchwalony       

ww. plan – zgodnie z jego zapisami - przy realizacji prac ziemnych należy przeprowadzić badania 

archeologiczne za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków. 

Ocenia się jednak, że w przypadku prowadzenia prac zgodnie z wcześniejszymi                

uzgodnieniami z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu nie powinna zostać            

dokonana szkodliwa ingerencja w wymienione powyżej obiekty i obszary. W przekrojach większości 

opisanych wyżej obiektów prognozuje się jednak wystąpienie przekroczeń normatywnego poziomu 

hałasu (normatyw określony dla zabudowy wielorodzinnej) wywołanych głównie ruchem samochodo-

wym i w niewielkim stopniu ruchem tramwajowym. 

 

10.2. Oddziaływanie inwestycji w fazie eksploatacji  

10.2.1. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i glebę 

Prawidłowe wykonanie linii tramwajowej przed erozją powinno uchronić przed zagrożeniami 

powierzchni ziemi w czasie normalnej eksploatacji. 

Zabezpieczenie torowiska powinno uwzględnić szczegółowe warunki geologiczno-

inżynierskie na trasie, żeby uchronić teren inwestycji przed przekształceniami w postaci ruchów mas 

ziemnych. 

10.2.2. Oddziaływanie na klimat sanitarny powietrza 

Z uwagi na fakt, że inwestycja dotyczy budowy linii tramwajowej brak jest emisji zanieczysz-

czeń powietrza wynikającego z eksploatacji tramwajów czy torowisk. 

10.2.3. Oddziaływanie hałasu i drgań  

Wpływ tramwajów w zakresie oddziaływania akustycznego na otoczenie i ludzi jest uzależnio-

ny od: poziomu hałasu, częstotliwości kursów, ciągłości lub nieciągłości zjawiska, długotrwałości, in-

dywidualnej oceny czynnika przez daną jednostkę (człowieka). 
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  Hałas tramwajowy jest zaliczany do zjawisk chwilowych (słyszalny w momencie, kiedy czło-

wiek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tramwaju). Powstające na skutek tarcia kół 

o powierzchnię szyn, w szczególności przy hamowaniu i ruszaniu oraz w momencie wykonywania 

skrętów oraz manewrów. Tego rodzaju hałas powstały w wyniku hamowania, ruszania 

i przyspieszania pojazdów, jest charakterystyczny dla funkcjonowania skrzyżowań i stanowi dominują-

cy składnik hałasu. 

  Maksymalny zasięg hałasu w rejonie analizowanej linii tramwajowej będzie zmieniał się 

w zależności od natężenia ruchu oraz od stanu technicznego taboru i pojazdów.  

  W oparciu o przeprowadzone rzeczywiste pomiary natężenia hałasu na istniejących liniach 

tramwajowych we Wrocławiu oraz wykonane symulacje komputerowe stwierdzono, iż dla stanu istnie-

jącego natężenie hałasu na linii tramwajowej wynosi od 75 – 82 dB. Przewiduje się jednak, iż po reali-

zacji inwestycji wg zalecanych technologii konstrukcji torowisk oraz po wprowadzeniu do eksploatacji 

nowego typu pojazdów natężenie hałasu zostanie zminimalizowane do wartości kształtujących się na 

poziomie około 65 do 70 dB. 

  Szczegółową analizę oddziaływania akustycznego przedstawiono w rozdziale 14.3 niniejszego 

opracowania. 

10.2.4. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

Analizowana trakcja tramwajowa będzie pracowała na napięcie 660 V. Jedynie stacje pro-

stownikowe będą zasilane napięciem o wartości max. 20 kV (linia SN).  

Z zasilania sieci trakcyjnej napięciem stałym wynika fakt, że w stanie ustalonej pracy napędów 

pociągów tramwajowych wokół przewodów obwodów trakcyjnych nie będzie występowało pole elek-

tromagnetyczne o wartościach, które wymagałyby uwzględnienia. Doświadczenia i obliczenia wskazu-

ją, że dopuszczalne natężenie pola magnetycznego stałego będzie przekroczone w cylindrycznej 

przestrzeni o promieniu 4 cm, której osią jest przewód trakcyjny – wystąpi zatem w miejscu niedostęp-

nym dla ludzi. Dla przykładu przy przyjęciu idealnej izolacji szyn tramwajowych względem ziemi (pod-

łoża) i równomierny rozkład prądu na obie szyny, zasięg szkodliwego oddziaływania pola magnetycz-

nego stałego wokół szyn jezdnych, wyniesie około 2 cm. 

Należy zatem przyjąć, że promieniowanie niejonizujące, charakteryzowane natężeniem pola 

magnetycznego stałego, wytwarzanego przez trakcję tramwajową oraz stacje prostownikowe nie bę-

dzie powodowało szkodliwego dla ludzi i środowiska oddziaływania. 

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal średnich są nadajniki radiowo-

telewizyjne, anteny radioliniowe systemów telekomunikacyjnych oraz stacje bazowe telefonii komór-

kowej. Najczęściej urządzenia te są instalowane w sposób i w miejscach, które uniemożliwiają dostęp 

ludności w obszar, gdzie może dochodzić do wystąpienia przekroczeń wartości dopuszczanych. Za-

sięg oddziaływania tych urządzeń wynosi ok. 25m, stąd też nie mają one istotnego wpływu na kształt 

klimatu elektromagnetycznego rejonu przedsięwzięcia.  
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Odrębnym źródłem promieniowania elektromagnetycznego, związanego bezpośrednio 

z przedsięwzięciem, może być radiowy system sterowania stacjami prostownikowymi (telepomiary, 

telesygnalizacja, telesterowanie). Sterowanie zwrotnicami tramwajowymi będzie się odbywać na pod-

czerwień (IR). Ewentualny zasięg oddziaływania radiowych systemów sterowania nie przekracza kilku 

centymetrów wokół anteny i nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 

10.2.5. Odpady powstające podczas eksploatacji  

W fazie eksploatacji linii tramwajowych i dróg nie przewiduje się powstawania znaczących ilo-

ści i rodzajów odpadów. Będą powstawać odpady związane z funkcjonowaniem obiektów i urządzeń 

zapewniających sprawne funkcjonowanie linii tramwajowej (oświetlenie, urządzenia odwadniające).  

W normalnych warunkach – prognozuje się powstawanie odpadów pochodzących 

z elektrycznych urządzeń oświetleniowych – zużyte źródła światła zawierających rtęć (16 02 15*) oraz 

opraw oświetleniowych (16 02 16). Odpady te powinny być gromadzone i okresowo przekazywane 

firmom zajmującym się utylizacją tego typu odpadów – w szczególności obowiązek ten dotyczy odpa-

dów niebezpiecznych. 

W związku z funkcjonowaniem urządzeń odwadniających torowisko powstawać będą odpady 

ze studzienek kanalizacyjnych (20 03 06) oraz szlamy z kolektorów (13 05 03*) powstające wskutek 

prowadzonych prac mających na celu udrażnianie systemu kanalizacyjnego. Odpady te gromadzone 

będą w zbiorniku kolektora i powinny być odbierane okresowo przez odpowiednie jednostki aseniza-

cyjne, a następnie składowane na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W przy-

padku szlamów z kolektorów istnieje możliwość ich przekazania podmiotom prowadzącym działalność 

w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.  

Szczególną grupę odpadów, których powstawania nie można wykluczyć są odpady należące 

do grupy 16 – odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych, w tym: 16 81 01
*
 - odpady 

wykazujące właściwości niebezpieczne oraz 16 81 02 – odpady inne niż wymienione w 16 81 01. 

W wyniku awarii, których źródłem mogą być wypadki tramwajowo - drogowe, może dojść do 

rozszczelnienia zbiorników i instalacji samochodowych, z których mogą zostać uwolnione i trafić do 

środowiska: paliwo (benzyna, olej napędowy), płyny. Oprócz tego, jeżeli w katastrofie uczestniczyć 

będą pojazdy przewożące towary niebezpieczne, może dojść do awaryjnych wycieków tych substan-

cji. W wyniku tych zdarzeń może ulec zanieczyszczeniu woda w pobliskich ciekach.  

O wielkości zanieczyszczenia decydować będzie: 

• Skala awarii i rodzaj i ilości uwolnionej substancji, 

• Czas podjęcia akcji ratowniczej przez specjalistyczne służby, 

• Wyposażenie służb w środki techniczne do prowadzenia akcji ratowniczej. 

Nie przewiduje się powstawania innych rodzajów odpadów. 
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10.2.6. Zagrożenie środowiska gruntowo - wodnego 

Na etapie realizacji projektu budowlano – wykonawczego zaleca się zaprojektowanie odwod-

nienia torowiska oraz zapewnienie odprowadzenia wody ze wszystkich zwrotnic oraz odwadniaczy 

liniowych i odwodnień punktowych znajdujących się w sąsiedztwie linii tramwajowej. Zebrane wody 

z odwodnienia będą wprowadzone do istniejącej kanalizacji. W związku z powyższym nie przewiduje 

się jakiegokolwiek wpływu na środowisko gruntowo – wodne w wyniku eksploatacji linii tramwajowej. 

10.2.7. Zagrożenie środowiska przyrodniczego (w tym obszary chronione) 

Inwestycja nie będzie stanowić istotnego zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Wzdłuż 

planowanej trasy nie ma szczególnie cennych siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk roślin chronio-

nych, a obszary chronione przyrodniczo zlokalizowane są poza analizowaną trasą. W najbliższym 

otoczeniu inwestycji nie ma cennych stanowisk. Najbliższe znajduje się przy nowobudowanym         

stadionie piłkarskim i jest ujęte w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia (Prezydent Wrocławia, pismo WSR.E/DW/7683/5206/56/08 z dnia  30 stycznia 2009 

r.). Jest to cenne przyrodniczo oczko wodne usytuowane na działce nr 22/2 AM-19, obręb Pilczyce, 

ujęte w „ Inwentaryzacji starorzeczy nieużytków wodnych, oczek i zbiorników wodnych na terenie 

Wrocławia” opracowanej przez Dolnośląską Fundacje Ekorozwoju, zapisane jako nr 113. Plan orien-

tacyjny i fotografia zamieszczone na sąsiedniej stronie przedstawiają  jego usytuowanie oraz  wygląd. 
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W celu zachowania przedmiotowego zbiornika, przeprowadzona zostanie jego rewaloryzacja i 

rewitalizacja, która umożliwi utrzymanie jego wysokiej wartości przyrodniczej i ekologicznej 

Dostosowanie obiektu mostowego na rzece Ślęzy do celów pełnienia funkcji przejścia dla 

zwierząt dolnego, spowoduje zachowanie ciągłości korytarza ekologicznego i umożliwi swobodną 

migrację zwierzyny wzdłuż brzegów rzeki. 

10.2.8. Analiza przewidywanego oddziaływania na obszary Natura 2000  

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na obszary Natura 2000, 

które zlokalizowane są w odległości od około 0,27 do około 13,3 km od inwestycji.  

Najbliżej spośród wszystkich obszarów Natura 2000 występujących w okolicy planowanego 

przedsięwzięcia znajduje się obszar PLH020069 ”Las Pilczycki” utworzony w oparciu o Dyrektywę 

Siedliskową. Znajduje się on po stronie północnej od planowanej inwestycji w odległości ok. 270 m.  

10.2.9. Oddziaływanie na klimat, krajobraz i dobra materialne  

Planowana inwestycja z uwagi na jej charakterystykę nie będzie wywierać bezpośredniego 

wpływu na klimat. W związku z budową będą musiały być wycięte drzewa i krzewy tworzące ciągi 

krajobrazowe.  

 

10.3. Poważne awarie 

Okresowe zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi należą raczej do zdarzeń rzadkich 

i trudnych do przewidzenia, najczęściej są wynikiem kolizji drogowych. Sytuacje takie mogą powodo-

wać zagrożenie przede wszystkim środowiska gruntowo – wodnego. Konieczne jest wówczas uru-

chomienie odpowiednich procedur i jednostek ratownictwa chemicznego. 
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Zagrożenia awaryjne związane z planowaną inwestycją mogą wystąpić na skutek: 

⇒ powstania pożaru (zagrożenie wybuchowe); 

⇒ niekontrolowanego wycieku substancji niebezpiecznych z wykorzystywanych podczas prac 

maszyn i pojazdów. 

Głównymi komponentami środowiska narażonymi na zanieczyszczenia będą w tych sytu-

acjach wody podziemne i powierzchniowe, grunty i powietrze atmosferyczne. W przypadku wystąpie-

nia sytuacji awaryjnej mogą ucierpieć również szata roślinna oraz istniejący drzewostan. W sytuacji 

powstania wybuchu mogą ucierpieć okoliczni mieszkańcy oraz mogą zostać uszkodzone pobliskie 

budynki. W związku z powyższym na całym terenie budowy należy zachować szczególną ostrożność 

i bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

Sytuacje awaryjne w trakcie użytkowania inwestycji związane są z powstawaniem wypadków. 

W wyniku zderzeń pojazdów z samochodami może dojść do wycieku substancji ropopochodnych lub 

innych niebezpiecznych materiałów przewożonych transportem kołowym. Powstanie takiej sytuacji 

może spowodować bezpośrednie zanieczyszczenie gruntów oraz powietrza. 

Pośrednio w wyniku takiego zdarzenia może dość do degradacji flory i fauny na obszarze ob-

jętym skażeniem. Wypadki wiążą się również z ofiarami ludzkimi – uczestnikami ruchu oraz osobami 

przypadkowymi. Większe prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku z udziałem osób przypadkowych 

będzie zachodziło na terenach gęstej zabudowy mieszkaniowej. 

Ograniczenie wypadkowości leżące w gestii zarządzającego linią tramwajową i drogą może 

nastąpić przede wszystkim poprzez prawidłowe wykonanie i oznakowanie torowiska tramwajowego 

oraz drogi a także utrzymanie ich w odpowiednim stanie. 

Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane przed rozpoczęciem robót należy sporzą-

dzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bez-

pieczeństwa zdrowia i życia wynikające z prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo-montażowych 

w terenie tj.: 

⇒ wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu oraz przygotowanie 

bezpiecznych zejść do wykopów), 

⇒ właściwy rozładunek ciężkich materiałów, 

⇒ składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami BHP w miejscach, 

do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 

⇒ zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów (torowisko) z miejsca składo-

wania do miejsca montażu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefą niebez-

pieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie) a także przy ro-

botach budowlanych związanych z montażem i demontażem tych elementów, 

⇒ zagrożenia przy pracach prowadzonych na całej szerokości drogi (kolizje z istniejącymi dro-

gami), przy jednoczesnym braku możliwości wyeliminowania 



RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N.: 

 „Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu  
ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów w zakresie od ul. Gwareckiej do przecięcia ul. Pilczyckiej 

 przy stadionie i stacji prostownikowej „Dworska” wraz z zasilaniem” 

 

BIURO KONSULTINGOWO – DORADCZE 
        dr inż. JACEK SEWERYŃSKI 

          41 – 503 Chorzów, ul. Kościuszki 63 
         tel. (032) 346 04 03, fax. (032) 346 04 02 

 

95

⇒ obecności osób trzecich tj. mieszkańców. Stwarza to konieczność właściwego przygotowania 

placu budowy m.in. przez wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych przy 

głębokich wykopach oraz oświetlonych barierek zabezpieczających wykop, 

⇒ prace przy elektrycznej trakcji zasilającej (możliwość porażenia prądem),  

⇒ rozkładanie mas bitumicznych (opary, poparzenia, najechanie przez ciężki sprzęt – walec, 

rozścielacz mas bitumicznych). 

Podstawowym aktem prawnym warunkującym postępowanie w wyniku poważnych awarii jest 

ustawa Prawo ochrony środowiska, gdzie zawarto przepisy prawne, obowiązki i zalecenia związane 

z możliwością wystąpienia poważnej awarii. Dodatkowo, zagadnienia te ujmowane są w ustawie 

o ochronie przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej. 

 

10.3.1. Pojęcie poważnej awarii 

Poważna awaria (wypadek) to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja,           

powstałe w trakcie transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji,           

prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub 

powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Sytuacje awaryjne związane z eksploatacją torowiska w bezpośrednim sąsiedztwie drogi            

dotyczą głównie zdarzeń, które mogą wystąpić w wyniku kolizji i wypadków drogowych z udziałem 

środków transportu przewożących substancje niebezpieczne (towary niebezpieczne). Zagrożenie 

przedostawania się substancji niebezpiecznych do środowiska wodnego może wystąpić w razie                 

wypadków samochodów transportujących te substancje. Około 50% tego rodzaju wypadków związa-

nych jest z transportem węglowodorów, które mogą spowodować skażenie gruntu, wód gruntowych             

i wód powierzchniowych. 

10.3.2. Przyczyny i skutki poważnych awarii 

Istnieją ścisłe wzajemne zależności między bezpieczeństwem ruchu tramwajowego                     

i drogowego a ochroną środowiska przed skutkami motoryzacji, jednak w wypadku przewozu materia-

łów niebezpiecznych te związki są szczególnie silne. 

Przedmiotami zagrożeń z powodu wypadków drogowych i przewozu materiałów niebezpiecz-

nych są elementy środowiska naturalnego i wytworów cywilizacji: 

o organizmy żywe: ludzie, zwierzęta i rośliny, 

o powietrze atmosferyczne, 

o powierzchnia ziemi: gleba, wody powierzchniowe śródlądowe i przybrzeżne, 

o wody głębinowe, 

o wytwory cywilizacji, 

o krajobraz. 
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Materiały wybuchowe, sprężone gazy, niektóre ciekłe i stałe materiały zapalne oraz nadtlenki 

organiczne stwarzają zagrożenie eksplozji, niszczącej otoczenie. Na to zagrożenie są narażone  

praktycznie wszystkie elementy środowiska z wyjątkiem bezpośrednio wód głębinowych. Istnieją      

również zagrożenia ze względu na właściwości chemiczne i fizyczne tych materiałów oraz produktów, 

powstających w wyniku eksplozji (przede wszystkim spalania i rozkładu materiałów wybuchowych          

i pozostałych rozpatrywanych), nawet dla wód głębinowych.  

Zagrożenie pożarowe istnieje ze strony: 

o materiałów wybuchowych, 

o gazów, 

o ciekłych i stałych materiałów zapalnych, 

o materiałów samozapalnych, 

o materiałów wytwarzających w zetknięciu z wodą materiały palne, 

o materiałów utleniających, 

o nadtlenków organicznych. 

Na zagrożenie pożarowe są narażone bezpośrednio i pośrednio wszystkie elementy  

środowiska.  

W wyniku wypadków drogowych (mając jednocześnie na uwadze jezdnię w bliskiej odległo-

ści) istnieją zagrożenia: 

o eksplozji, w wyniku wybuchu mieszaniny par paliwa i powietrza, 

o pożarowe, 

o trujące i żrące, przede wszystkim ze strony materiałów eksploatacyjnych (paliwo, oleje           

smarne, elektrolit akumulatora) i konstrukcyjnych oraz produktów i ich reakcji z substancjami 

występującymi w otoczeniu, 

o mechanicznych uszkodzeń elementów środowiska i wytworów cywilizacji w otoczeniu tras 

komunikacyjnych. 

Na zagrożenia w wyniku wypadków drogowych są narażone bezpośrednio i pośrednio 

wszystkie elementy środowiska. 

Zagrożenia środowiska można podzielić na: 

a) Bezpośrednie skażenie środowiska, związane z wylaniem się substancji do środowiska.             

Zasięg oddziaływania zależy od ilości wylanej substancji. Skutki w środowisku zależą od               

elementu środowiska, jego wrażliwości, zdolności do transportu na dalsze odległości. 

Bezpośrednie skażenie środowiska może nastąpić do gleby, wód powierzchniowych lub wód 

podziemnych. Wylanie się substancji do gleby powoduje zwykle lokalne skażenie gleby i upraw. 

Skażenie można usunąć zdejmując wierzchnią warstwę gleby. Trudniejsze do usunięcia skutków 

zagrożeń jest wylanie się substancji niebezpiecznych do wód powierzchniowych. 

Najbardziej niebezpieczne w skutkach jest przedostanie się substancji do wód podziemnych. 

Powoduje ono, bowiem skażenie poziomu wodonośnego i zatrucia wody pitnej w studniach, bazu-
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jących na wodach podziemnych. Skutki skażenia środowiska powstające w wyniku wylania się 

substancji toksycznych zależą od rodzaju substancji, miejsca wylania, elementu i wrażliwości śro-

dowiska. 

b) Pośrednie skażenie środowiska wywołane wybuchem lub pożarem substancji niebezpiecznej, 

związane z katastrofą lub wypadkiem z udziałem pojazdu przewożącego substancje niebez-

pieczne, powodujące wybuch lub pożar. Tego typu katastrofy są bardzo niebezpieczne, szcze-

gólnie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska przyrodniczego i lokalnej fauny. Najgroźniejsze           

w skutkach dla zdrowia ludzi i środowiska są substancje radioaktywne, pożar i wybuch. Jego   

rozprzestrzenianie zależy od rodzaju substancji niebezpiecznej. Najgroźniejszy w skutkach jest 

pożar związany z emisją propanu-butanu, chloru, których prędkość fali ogniowej jest szybsza od 

emisji. Potencjalny zasięg oddziaływania może dochodzić nawet do 300 m od miejsca wypadku. 

Sytuacje awaryjne, w wyniku których mogą wystąpić zdarzenia kwalifikowane do poważnych 

awarii mogą mieć miejsce zarówno na etapie budowy, jak i po oddaniu linii tramwajowej do               

eksploatacji. 

10.3.3. Prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii  

Wypadki drogowe zaliczane do poważnych awarii zalicza się do tzw. zdarzeń losowych.         

Ocenia się, że prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest rzędu raz na kilkadziesiąt lat lub rzadziej. 

10.3.4. Przeciwdziałanie poważnym awariom  

W zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych obowiązują w Polsce następujące akty 

prawne: 

o Ustawa z 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym". 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 15 czerwca 1999 r. w sprawie 

przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 15 czerwca 1999 r. w sprawie 

kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 7 września 1999 r. w sprawie 

zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów 

przy tym stosowanych. 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 lutego 1993 r. w sprawie          

warunków technicznych i badań pojazdów. 

o Ustawa z dnia 28 października 2002 r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych           

(Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z pózn. zm)  

o  Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebez-

piecznych (ADR) 
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Główne przepisy w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych zawarte są w ustawie                

z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 

1671 z pózn. zm) oraz w umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego 

towarów niebezpiecznych (ADR).  

W ww. przepisach zostały określone warunki pakowania, przewozu i wyładunku materiałów 

niebezpiecznych oraz wymagania dotyczące osób uczestniczących w przewozie i dokumentów,            

niezbędnych w realizacji zadań przewozowych. Zawarto w nich również wymagania techniczne                    

w stosunku do pojazdów używanych do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz ich oznakowania           

i wyposażenia.  

M.in. mówi o tym rozdział nr 2 oraz rozdział 3 i 3a ustawy jw. Szczegółowe wytyczne                     

w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych określone zostały w Umowie ADR, gdzie materiały 

niebezpieczne zostały podzielone ze względu na zagrożenie w czasie załadunku, przewozu                       

i wyładunku oraz ze względu na właściwości chemiczne i fizyczne. 

Oprócz wymagań stawianym kierowcom i pojazdom uczestniczącym w transporcie substancji 

niebezpiecznych ważna jest właściwa organizacja takiego przewozu. W celu zapewnienia sprawnej 

organizacji przewozu materiałów niebezpiecznych kierowca powinien być wyposażony w następujące 

dodatkowe dokumenty: 

o zaświadczenia ukończenia kursów doszkalających, 

o zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, 

o świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych, 

o dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych, 

o instrukcje pisemne dla kierowcy, zawierające min. informacje o sposobie postępowania  

w wypadku zagrożenia. 

Przewóz niektórych materiałów niebezpiecznych (m.in. materiałów wybuchowych) należy zgłosić 

komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej i komendantowi wojewódzkiemu Policji, 

a w wypadku przekraczania granicy państwa - właściwej granicznej placówce kontrolnej Straży            

Granicznej. 

Istnieją ścisłe przepisy dotyczące środków ostrożności związanych z przygotowaniem pojaz-

du do przewozu materiałów niebezpiecznych: czyszczenia pojazdu po wyładunku poprzedniego           

ładunku, przed załadunkiem przedmiotów przeznaczonych do przewozu oraz zakazu ładowania          

różnych materiałów razem w jednym pojeździe. 

W pojeździe przewożącym materiały niebezpieczne mogą się znajdować jedynie osoby           

upoważnione do uczestnictwa w przewozie, w tym kierowcy (jeden lub dwóch, gdy jest to wymagane 

w specjalnych przepisach). Dopuszczalna prędkość pojazdów przewożących materiały niebezpieczne 

wynosi 
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o 80 km/h  na autostradach,  drogach  ekspresowych  oraz  dwupasmowych co najmniej  

o dwóch pasach dla każdego kierunku ruchu, 

o 70 km/h na innych drogach. 

Trasa przejazdów przewożących materiały niebezpieczne powinna być ustalona przed rozpo-

częciem przewozu. W wypadku przewozu niektórych materiałów ruch może się odbywać tylko 

w czasie i po drogach wyznaczonych przez władze lokalne. 

Postój pojazdu z materiałami niebezpiecznymi powinien się odbywać w warunkach umożliwia-

jących pełny nadzór, najlepiej na parkingach strzeżonych. Konieczne jest powiadomienie obsługi  

parkingu o właściwościach materiału niebezpiecznego. Postój awaryjny musi być sygnalizowany  

włączeniem świateł awaryjnych i ustawieniem znaku ostrzegawczego w odległości 100 m za             

pojazdem. 

Przeciwdziałanie poważnym awariom polega na zapobieganiu sytuacjom awaryjnym oraz 

przygotowaniu planu szybkiego usunięcia awarii, gdyż o powodzeniu akcji decydują zwykle jej pierw-

sze minuty.  

Zapobieganie poważnym awariom to przede wszystkim zapewnienie możliwości płynnego        

ruchu na drodze, bezpiecznego ruchu drogowego. 

Ponadto trasy i sposób przewozu substancji niebezpiecznych regulowany jest specjalnymi 

przepisami.  

Służbami odpowiedzialnymi za zwalczanie katastrof ekologicznych są Służby Ratownictwa 

Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej.  

Istotnym jest, aby służby te mogły wykorzystać w zaistniałych przypadkach zaprojektowane            

i wykonane zabezpieczenia, służące do minimalizacji skali tych wypadków (np. separatory). 

Generalnie można stwierdzić, że w przypadku dróg, zagrożenie jest związane z niekontrolo-

wanym przedostaniem się substancji niebezpiecznych poza szczelną nawierzchnię jezdni, czyli na 

tereny sąsiednie, a następnie ich infiltracją do środowiska gruntowo - wodnego. Ponadto kolizja          

drogowa pojazdów transportujących materiały niebezpieczne może spowodować skażenie powietrza. 

Najbardziej zagrożone, ze względu na możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego 

substancjami niebezpiecznymi są rejony cieków wodnych. Związane jest to z ewentualnym                

przedostaniem się tych substancji bezpośrednio do wód powierzchniowych, które stanowią drogę 

szybkiego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Właściwie zaprojektowany system odwodnienia dla 

drogi oraz podczyszczenia wód opadowych spływających z drogi, pozwoli na wysoki stopień           

zabezpieczenia środowiska. 
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10.3.5. Postępowanie w wypadku zagrożeń bezpieczeństwa i stanu środowiska 

naturalnego 

W wypadku powstania zagrożenia w związku z przewozem materiałów niebezpiecznych            

kierowca jest zobowiązany postępować zgodnie z instrukcją pisemną dla kierowcy, w szczególności: 

o zabezpieczyć miejsce zagrożenia: ustawić znaki ostrzegające innych uczestników ruchu         

drogowego, 

o oddalić się od miejsca zagrożenia w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru, w celu zmniej-

szenia zagrożenia dla zdrowia, 

o powiadomić o zagrożeniu Policję (telefon 997) i Państwową Straż Pożarną (telefon 998),            

podając informacje o rodzaju materiału oraz rodzaju i skali zagrożenia. 

Jeżeli w miejscu zagrożenia są ranni, należy ich przenieść w bezpieczne miejsce i wezwać 

pogotowie ratunkowe (telefon 999). 

Do usuwania zagrożeń bezpieczeństwa i stanu środowiska naturalnego są zobowiązani          

Państwowa Straż Pożarna i Inspektoraty Ochrony Środowiska. 
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11. OKREŚLENIE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNE-
GO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  

Inwestycja położona jest w odległości ok. 70 km od granicy z Republiką Czeską. Ze względu 

na położenie miasta Wrocławia oraz rodzaj planowanej inwestycji nie przewiduje się transgranicznego 

oddziaływania na środowisko podczas normalnych warunków eksploatacji linii tramwajowej. 
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12. ANALIZA I OCENA MOŻLIWYCH ZAGROŻEŃ  
I SZKÓD DLA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYT-
KÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI, W SZCZE-
GÓLNOŚCI ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH 
W OBRĘBIE TERENU, NA KTÓRYM MA BYĆ 
REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE  

12.1. Założenia do ratowniczych badań stanowisk 
 archeologicznych 

Obecność stanowisk archeologicznych zobowiązuje do przestrzegania określonych procedur 

podczas realizacji inwestycji. Stanowiska archeologiczne podlegają ochronie prawnej w myśl przepi-

sów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 

Nr 162, poz. 1568 z 2003r.). Wszelkie roboty ziemne w rejonie stanowisk archeologicznych muszą być 

prowadzone za pozwoleniem na prace archeologiczne i wykopaliskowe Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. Pozwolenie to należy uzyskać przed uzyskaniem pozwolenia budowlanego. Do prac   ar-

cheologicznych i wykopaliskowych zalicza się badania powierzchniowe pozwalające na rozpoznanie 

terenu pod kątem występowania stanowisk archeologicznych, badania sondażowo – weryfikacyjne 

przeprowadzane w obrębie kolidujących z inwestycją stanowisk archeologicznych oraz wyprzedzające 

ratownicze badania archeologiczne wykonywane metodą wykopaliskową. Badania te wykonywane są 

przed rozpoczęciem robót budowlanych dla wybranego już wariantu przedsięwzięcia. Podczas robót 

ziemnych na całej długości planowanej inwestycji należy pełnić stały nadzór archeologiczny, a po 

skończeniu prac opublikować wyniki badań archeologicznych. 

12.2. Założenia do ratowniczych badań obiektów   
  zabytkowych 

W sąsiedztwie linii znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską. Prowadzenie robót 

budowlanych nie spowoduje naruszenia zabytkowej substancji obiektów. Ich stanu nie pogorszy         

również późniejsza eksploatacja. Jeden obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków znajduje się 

w kolizji z projektowaną linią tramwajowa. 

Przy realizacji inwestycji winny być przestrzegane przepisy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Art. 32, ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568) stanowi: kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych,  

odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 

• wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

• zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 
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• niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie 

jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

  Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie powinna stanowić bezpośredniego zagroże-

nia budynków i budowli zabytkowych. Niekorzystne oddziaływanie planowanej inwestycji na obiekty 

chronione może być natomiast spowodowane niewłaściwym prowadzeniem prac budowlanych           

szczególnie przy użyciu sprzętu mechanicznego (naruszenie stabilności gruntu lub nadmierna emisja 

drgań, które mogą spowodować pęknięcia ścian). Natomiast przy ścisłym stosowaniu się do zaleceń 

właściwych służb ochrony zabytków i zminimalizowania w pobliżu tych obiektów stosowania ciężkiego 

sprzętu budowlanego oddziaływanie to nie powinno być znaczące. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N.: 

 „Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu  
ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów w zakresie od ul. Gwareckiej do przecięcia ul. Pilczyckiej 

 przy stadionie i stacji prostownikowej „Dworska” wraz z zasilaniem” 

 

BIURO KONSULTINGOWO – DORADCZE 
        dr inż. JACEK SEWERYŃSKI 

          41 – 503 Chorzów, ul. Kościuszki 63 
         tel. (032) 346 04 03, fax. (032) 346 04 02 

 

104

13. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODO-
WISKO OBEJMUJĄCE BEZPOŚREDNIE, POŚRED-
NIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, 
 ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I 
CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Analizując wpływ planowanej inwestycji na środowisko brano pod uwagę mogące wystąpić 

bezpośrednie, pośrednie, wtórne i skumulowane oddziaływania analizując je w okresie krótko-, śred-

nio- i długoterminowym. Rozpatrywano działania zarówno stałe jak i chwilowe. 

 Faza eksploatacji obejmuje następujące oddziaływania na środowisko: 

• zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, 

• uszczelnienie powierzchni, 

• hałas przenikający do środowiska, 

• wytwarzanie odpadów, 

  Zbiorcze zestawienie wyników oceny oddziaływania planowanej do realizacji inwestycji         

przedstawiono w tabeli poniżej 

Tabela 7  Zestawienie wyników oceny oddziaływań na środowisko pod kątem czasu trwa-

nia i skutków 
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1 
Zmniejszenie powierzchni  

biologicznie czynnej  
 x  x  x x  x 

2 Uszczelnienie powierzchni  x  x x x x   

3 Hałas   x x   x x  x 

4 Wytwarzanie odpadów  x x   x x   

5 Emisja do powietrza  x x  x x x  x 

6 Ryzyko wystąpienia wypadków x  x  x x  x x 
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14. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH 
ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘ-
WZIĘCIA NA ŚRODOWISKO  

Rodzaje oddziaływań, które przedstawiono poniżej wynikają ze wszystkich rodzajów oddzia-

ływań projektowanej inwestycji i obejmują oddziaływanie na środowisko: 

� bezpośrednie, takie jak emisja do środowiska: hałasu, substancji zanieczyszczających do    

powietrza, emisja wibracji i prądów błądzących,  

� pośrednie, tj. wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska wodnego,           

zwiększenie natężenia ruchu na pobliskich ciągach komunikacyjnych skąd emisja hałasu          

komunikacyjnego oraz emisja niezorganizowana do powietrza produktów spalania, 

� wtórne - kumulowanie w atmosferze związków chemicznych powodujących efekt cieplarniany 

i reakcje fotochemiczne, 

� skumulowane - emitowane zanieczyszczenia do środowiska w większości nie ulegają skumu-

lowaniu bowiem przede wszystkim podlegają rozproszeniu jak emisja hałasu, substancji          

zanieczyszczeń do powietrza, jedynie kumulowane będą metale ciężkie, ołów, ze spalin      

samochodowych poruszających się po terenie, ale ich stężenie będzie pomijalnie małe, 

� krótko, średnio, długoterminowe - z przedstawionych rodzajów oddziaływania projektowanego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego są krótkotrwałe i ustępują po przerwaniu procesów technolo-

gicznych, 

� stałe — emitowane z cyklem czasookresu ruchu tramwajów, 

� chwilowe — występują przy emisji energii. 

 

14.1. Oddziaływanie na środowisko wodne 

14.1.1. Wymagania dotyczące jakości odprowadzanych wód 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 

1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, przepisy stawiają       

wymagania dla wód opadowych i roztopowych tylko dla: 

� zawiesiny ogólnej   100 g/m
3
 

� węglowodorów ropopochodnych 15 g/m
3
. 

 

14.1.2. Teoretyczne szacowane wartości zanieczyszczeń  

Jak wynika z wyników badań jakości wód opadowych spływających z powierzchni dróg prowa-

dzonych przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie (Osmulska – Mróz, Sadkowski, 1993,        

Sawicka – Ziarkiewicz, 2003), stężenia węglowodorów oznaczane w spływach deszczowych z dróg 
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(wyniki badań z ostatnich lat) są rzędu kilku mg/l, a więc znacznie poniżej teoretycznej szacowanej 

wielkości. Jednakże w okresach spływów pierwszej fali deszczu po dłuższym okresie suchym, może 

wystąpić podwyższona zawartość tych zanieczyszczeń. Wyniki badań jakości wód opadowych spływa-

jących z powierzchni dróg prowadzonych przez Instytut Ochrony Środowiska zestawia tabela. 

Tabela 8 Wyniki badań jakości wód opadowych spływających z powierzchni dróg prowadzo-

nych przez IOŚ 

Rodzaj zlewni 

Wartości zanieczyszczeń 

Stężenie zawiesin 
[mg/l] 

Stężenie substancji 
ropopochodnych 

[mg/l] 
min śr. max. min śr. max. 

trasy szybkiego ruchu – opad 18,2 164,6 806,4 - - - 

trasy szybkiego ruchu – roztopy 119,2 1923,8 6224,4 - - - 

ulice – opad 61,5 477,2 2238,0 0,6 1,2 2,4 

ulice – roztopy 794,0 2248,9 2285,0 3,7 11,4 19,0 

ulice - śnieg 2140,0 4842,0 11118,0 - - - 

 

Według w/w badań średnie stężenie zawiesin z ulic, pomierzone podczas opadów, kształto-

wały się w granicach 61,5 – 2238,0 mg/l, średnio 477,2 mg/l. 

Stężenie zanieczyszczeń w spływach opadowych zależy od różnorodnych czynników. Zależy 

ono m.in. od: natężenia ruchu samochodowego, stanu technicznego pojazdów, zagospodarowania 

terenu, warunków klimatycznych oraz szerokości odwadnianej korony drogi. 

Oszacowanie wielkości stężeń zawiesiny ogólnej w ściekach deszczowych powstających 

w związku z eksploatacją planowanej do realizacji linii tramwajowej pochodzące z eksploatacji            

torowisk jak również ulic, gdzie zlokalizowane są torowiska przeprowadzono w oparciu o „Wytyczne 

prognozowania stężenia zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w ściekach z dróg         

krajowych” – wprowadzone Zarządzeniem nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad        

z dnia 30 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń 

w ściekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu dokumentacji na zlecenie GDDKiA.  

 

Tabela 9. Szacunkowe stężenia dla wariantu inwestycyjnego  

Wyszczególnienie 
2015 2030 

Wartości  
dopuszczalne 

Zawiesina ogólna (mg/l) 

Projektowana linia                    

+ ulice 
78 85 100 

W ściekach deszczowych nie przewiduje się przekroczenia wartości wskaźnika zawiesina ogólna.  
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Tabela 10. Szacunkowe stężenia dla wariantu bezinwestycyjnego („0”) 

Wyszczególnienie 2009 2015 2030 
Wartości  

dopuszczalne 

 Zawiesina ogólna (mg/l) 

Ulice  87 92 97 100 

W wariancie bezinwestycyjnym przewidywane wielkości zanieczyszczeń są wyższe niż 

w przypadku realizacji inwestycji. Spadek wielkości zanieczyszczeń uwarunkowany jest prognozowa-

nym zmniejszeniem wielkości natężenia ruchu samochodowego po wprowadzeniu nowej linii komuni-

kacji zbiorowej.  

14.2 Analiza przewidywanego oddziaływania na klimat 
 aerosanitarny 

14.2.1 Źródła emisji 

W trakcie eksploatacji linii tramwajowej nie powstają zanieczyszczenia powietrza. Jedynie 

z uwagi na ruch samochodowy odbywający się po drogach wzdłuż projektowanej linii, do powietrza 

atmosferycznego zostają wyemitowane tlenki węgla, tlenki azotu, tlenki ołowiu i kadmu, tlenki siarki, 

węglowodory, aldehydy, cząstki smoły i sadzy oraz pyły.  

Przedstawione dane dotyczą ilości zanieczyszczeń powietrza wprowadzonych przez             

samochody do atmosfery poruszające się wzdłuż przedmiotowego odcinka linii tramwajowej.  

Źródłami emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych jest proces spalania benzyny w silnikach 

o zapłonie iskrowym i oleju napędowego w silnikach typu diesel. Do substancji toksycznych zawartych 

w spalinach zalicza się: tlenek węgla, węglowodory, tlenki azotu, ditlenek azotu, ditlenek siarki,          

aldehydy, sadzę oraz benzo(a)piren. 

Wskaźniki emisji dla źródła liniowego przyjęto na podstawie ekspertyzy naukowej, którą          

opracował Pan prof. nzw. dr hab. Zdzisław Chłopek. Charakterystyki emisji zanieczyszczeń wyzna-

czone zostały dla średnich prędkości ruchu pojazdów. Opracowany model emisji zanieczyszczeń        

opiera się na wykorzystaniu modeli opracowanych w Europie Zachodniej oraz modelu opóźnienia 

stanu motoryzacji w Polsce w stosunku do Europy Zachodniej.  

Obliczenia wielkości emisji pochodzącej ze spalania benzyn oraz oleju napędowego obliczono 

według poniżej podanej zależności ujmującej wszystkie czynniki wpływające na jej wielkość: 

E = W x L x Z x N x G 

gdzie : 

E - emisja zanieczyszczeń do powietrza w [g/h]; 
W - wskaźnik emisji dla danego zanieczyszczenia w [g/1 kg paliwa]; 
L - długość odcinka drogi; 
Z - zużycie paliwa [l/100km]; 
N - natężenie ruchu w pojazdach umownych na godzinę;  
G - ciężar właściwy paliwa [kg/m3];  
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14.2.2 Dopuszczalne wielkości zanieczyszczeń  

Lista substancji zanieczyszczających i ich dopuszczalne stężenia określone zostały 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych pozio-

mów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz 

marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796) 

oraz uzupełniona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie              

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz.12). Dane dotyczące           

dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz poziomy odniesień przedstawiono 

w tabelach poniżej: 

Tabela 11. Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju 

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników 
Dopuszczalny poziom substancji 

w powietrzu 

dwutlenek azotu 
(10102–44–0) 

jedna godzina 200 [µg/m
3
] 

rok kalendarzowy 40 [µg/m
3
] 

dwutlenek siarki 
(7446–09–5) 

jedna godzina 350 [µg/m
3
] 

rok kalendarzowy 30 [µg/m
3
] 

pył zawieszony PM10 
24 godziny 280 [µg/m

3
] 

rok kalendarzowy 40 [µg/m
3
] 

tlenek węgla 
(630–08–0) 

8 godzin 30 000 [µg/m
3
] 

rok kalendarzowy — 

Tabela 12. Poziomy odniesienia substancji w powietrzu dla terenu kraju: 

węglowodory alifatyczne do C12 
jedna godzina 3000 [µg/m

3
] 

rok kalendarzowy 1000 [µg/m
3
] 

węglowodory aromatyczne 
jedna godzina 1000 [µg/m

3
] 

rok kalendarzowy 43 [µg/m
3
] 

 

14.2.3 Aktualny stan powietrza atmosferycznego w okolicy przedsięwzięcia 

Na podstawie informacji z WIOŚ we Wrocławiu z dnia 09.08.2007 r. znak:                                    

WM-5010/tło/60/991/2007 poniżej zamieszczono średnioroczne wartości z 2006 r. podstawowych 

wskaźników zanieczyszczenia powietrza : 

Tabela 13.  Tło zanieczyszczeń na terenach inwestycji 

Lokalizacja stanowi-

ska pomiarowego 
Wartości stężeń średniorocznych w µg/m

3
 

 NO2 SO2 pył zawieszony 

Al. Wiśniowa 68,1 12,9 44,2 

Ul. Wierzbowa 23,1 2,8 47,0 
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Lokalne warunki klimatyczne są niekorzystne. Wklęsłe ukształtowanie powierzchni powoduje 

powstawanie zastoisk zimnego powietrza, długi okres przymrozkowy, zanieczyszczenie przyziemnych 

warstw atmosfery. 

14.2.4 Częstość przekraczania wartości odniesienia lub poziomów    

 dopuszczalnych 

Częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji                      

w powietrzu oblicza się, jeżeli wartości stężeń wartości odniesienia substancji w powietrzu lub             

dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, uśrednione dla 1 godziny, lub nie jest spełniony              

warunek ( 1
DS

mm
≤

).  

W przypadku, gdy stężenie spowodowane emisją substancji ze wszystkich emitorów zespołu 

przekracza wartość odniesienia lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu oblicza się poprzez 

sumowanie w rozpatrywanym punkcie częstości dla wszystkich sytuacji meteorologicznych  

i kierunków wiatru. 99,8 percentyl (S99,8) ze stężeń substancji w powietrzu uśrednionych                      

dla 1 godziny jest to wartość stężenia, której nie przekracza 99,8 % wszystkich stężeń uśrednionych 

dla 1 godziny występujących w roku kalendarzowym. Jeżeli S99,8 jest mniejszy niż wartość odniesie-

nia lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, to uznaje się, że zachowana jest częstość          

przekraczania wartości normatywnych przez 0,2 % czasu w roku. W przypadku dwutlenku siarki dla 

którego dopuszcza się przekraczanie dopuszczalnego poziomu w powietrzu przez 0,274 % czasu           

w roku.  

Zgodnie z przepisami, wartości odniesienia lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu 

uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania przez stężenia uśrednione dla 1 godziny jest 

nie większa niż 0,274 % czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2 % czasu w roku dla         

pozostałych substancji.  

14.2.5 Topografia i aerodynamiczna szorstkość terenu 

Topografia analizowanego terenu wywiera istotny wpływ na rozprzestrzenianie się zanie-

czyszczeń w powietrzu atmosferycznym. 

Dla analizowanego obszaru współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu określa się  

na podstawie przedstawionych podkładów mapowych i mapy topograficznej. Czynnik ten uwzględ-

niony jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wartości          

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r., Nr 1, poz.12), w tak zwanym 

współczynniku aerodynamicznej szorstkości terenu „z0”. Wielkość tego współczynnika jest uzależnio-

na od pokrycia terenu i zabudowy. W przypadku obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza dla 

źródeł przyjmuje się średnią wartość „z0” dla obszaru, na którym dokonywane są obliczenia. 
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14.2.6 Metodyka obliczeń i przyjęte założenia 

Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w rejonie plano-

wanej inwestycji przeprowadzono w oparciu o następujące dane wyjściowe: 

• aktualny stan powietrza atmosferycznego w okolicy przedsięwzięcia przedstawiony  

w pkt. 14.2.3. zgodnie z załączoną do opracowania informacją z WIOŚ we Wrocławiu  

• topografię i aerodynamiczną szorstkość terenu zgodnie z pkt. 14.2.5.  

- współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu „z0” podano na każdym wydruku  

z programu obliczeniowego stanowiącego załącznik do opracowania 

• wskaźniki emisji dla źródła liniowego przyjęte na podstawie ekspertyzy naukowej, którą 

opracował Pan prof. nzw. dr hab. Zdzisław Chłopek 

• zmniejszenie ilości samochodów na analizowanym odcinku po wybudowaniu linii             

tramwajowej o ok. 15%. 

  Obliczenia wielkości stężeń i ich rozprzestrzeniania w powietrzu atmosferycznym dla             

emitowanych substancji przeprowadzono techniką komputerową z zastosowaniem programu          

komputerowego Operat 2000. Program ten został opracowany zgodnie z zasadami zawartymi w         

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz.12). 

Do obliczeń analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym przyjęto 

rok jako okres obliczeniowy. Obliczenia przeprowadzone zostały ze skokiem ∆X = ∆Y = 10-15 m. 

Zakresem opracowania objęto ocenę wpływu emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach 

samochodowych związanych z ruchem transportowym na ulicach, po których przebiega inwestycja. 

Obliczenia przeprowadzono  dla następujących horyzontów czasowych: 

• Rok 2009 

• Rok 2015 

• Rok 2030 

 

14.2.7 Charakterystyka terenu w rejonie inwestycji 

Okoliczne tereny przyległe do planowanej inwestycji to tereny zabudowy mieszkalnej,             

osiedlowej, jedno i kilkurodzinnej, tereny ogródków działkowych i nieużytki.   

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się obszary szczególne, gdzie obowiązu-

ją zaostrzone normy dopuszczalnych stężeń niektórych zanieczyszczeń.  

Przedmiotowy teren zalicza się do „obszarów” kraju, na których obowiązują dopuszczalne 

wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 06.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w            
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powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla 

dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (opublikowane w Dz.U. Nr 87, poz. 796).  

14.2.8 Wyniki obliczeń 

Analizując wyniki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, wykonanych dla stanu istniejącego  

wnioskuje się, że: 

a) w zakresie stężeń godzinowych zanieczyszczeń dla okresu obliczeniowego na 2009 r.  

- występują przekroczenia stężenia dwutlenku azotu – sumaryczna wielkość ładunku 

wynosi 1466,86 mg/s,  

- stężenia pozostałych substancji są znacznie niższe od dopuszczalnych. 

b) w zakresie stężeń średniorocznych zanieczyszczeń dla okresu obliczeniowego na 2009 r. ---- występują przekroczenia stężenia dwutlenku azotu, ---- stężenia pozostałych substancji są znacznie niższe od dopuszczalnych. 

c) w zakresie stężeń godzinowych oraz średniorocznych zanieczyszczeń wykonanych dla 

2015 r. 

- występują przekroczenia stężenia dwutlenku azotu – sumaryczna wielkość ładunku 

wynosi 1678 mg/s,  

- stężenia pozostałych substancji są znacznie niższe od dopuszczalnych. 

d) w zakresie stężeń godzinowych oraz średniorocznych zanieczyszczeń wykonanych dla 

2030 r. 

- występują przekroczenia stężenia dwutlenku azotu – sumaryczna wielkość ładunku 

wynosi 1763 mg/s,  

- stężenia pozostałych substancji są znacznie niższe od dopuszczalnych. 

Analizując wyniki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, wykonanych dla stanu projektowa-

nego wnioskuje się, że: 

a) w zakresie stężeń godzinowych oraz średniorocznych zanieczyszczeń wykonanych 

dla roku 2015 oraz 2030 r.: ---- występują przekroczenia stężenia dwutlenku azotu, sumaryczna wielkość ładunku 

wynosi w roku 2030 – 1558 mg/s  ---- stężenia pozostałych substancji są znacznie niższe od dopuszczalnych. 

 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dokonanych dla roku 2009 (stan istniejący), 2015 

i 2030 stwierdzono, że stężenia zanieczyszczeń powstających w wyniku eksploatacji dróg (ulic) 

w których lub obok których zlokalizowana jest linia tramwajowa mają wpływ na stan sanitarny             

powietrza. Pojazdy poruszające się po analizowanym obszarze są źródłem emisji do powietrza               
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atmosferycznego głównie: związków azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla i węglowodorów. Te właśnie 

zanieczyszczenia będą reprezentatywnymi dla oceny uciążliwości imisji z przejeżdżających pojazdów. 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń wartości uśrednionych dla 1 godz. uzyskano            

przekroczenia w zakresie stężeń związków azotu. W zakresie pozostałych substancji nie zostały              

przekroczone wartości odniesienia.  

Poniżej przedstawiono maksymalne zasięgi oddziaływania: 

-    dla 2009 ok. 67 m od osi drogi, - dla 2015 ok. 56 m od osi drogi, - dla 2030 ok. 54 m od osi drogi. 

Po realizacji inwestycji związanej z wprowadzeniem nowej jakości transportu zbiorowego we 

Wrocławiu, na podstawie wyników badań preferencji oraz w oparciu o sporządzone prognozy ruchowe 

zakłada się spadek liczby samochodów od 5 – 10 % pojazdów.  

Dla przykładu w Centrum Wrocławia odnotowano natężenie ruchu wynoszące około 5000 

poj./dobę emitujących ładunek zanieczyszczeń około 1466 mg/s dwutlenków azotu, w roku 2015         

założono ruch na poziomie około 5700 poj./dobę emitujących ładunek zanieczyszczeń około 1678 

mg/s dwutlenków azotu, natomiast w roku 2030 zakłada się ruch na poziomie około 6000 poj.dobę – 

ładunek 1763 mg/s.  

Biorąc pod uwagę planowany spadek natężenia ruchu w Centrum Miasta do wartości około 

5300 poj./dobę pozytywnym efektem realizacji inwestycji będzie ograniczenie ładunku zanieczyszczeń 

powietrza o około 205 mg/s dwutlenków azotu. 

 

14.3 Oddziaływanie hałasu i drgań  

14.3.1 Podstawy prawne i metodyczne 

Polskie wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem odnoszą się          

osobno do dwóch pór doby: 

- 16 godzin w porze dziennej w przedziale 6:00-22:00, 

- 8 godzin w porze nocnej w przedziale 22:00-6:00. 

Wartości dopuszczalnych poziomów hałasu (równoważnych, oznaczonych LAeq) 

w środowisku, zarówno dla pory dziennej jak i nocnej, zawiera załącznik nr 1 do Rozporządzenia  

Ministra Środowiska (z dnia 14.06.2007 r. Dz.U. nr 120 poz. 826) w sprawie dopuszczalnych         

poziomów hałasu w środowisku. Poziomy zawarte w tabeli odnoszą się do terenów wymagających 

ochrony przed hałasem. Czas uśredniania  przyjęto w Rozporządzeniu:  

- na 16 godzin dnia lub 8 godzin nocy dla komunikacyjnych źródeł hałasu  

(drogowego, kolejowego), 

- na 8 najniekorzystniejszych godzin dnia lub 1 najniekorzystniejszej godziny nocy  

     (dla pozostałych źródeł za wyjątkiem hałasu emitowanego z samolotów). 
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Wartości poziomów dopuszczalnych są zależne od funkcji urbanistycznej, jaką spełnia dany 

teren. Ich zakres podzielono na 4 klasy: dla terenów wymagających intensywnej ochrony przed         

hałasem określone są najniższe poziomy dopuszczalne, natomiast dla terenów gdzie ochrona przed 

hałasem nie jest zagadnieniem krytycznym poziomy dopuszczalne są najwyższe. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy           

źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty,            

lądowania i przeloty samolotów określa poniższa tabela: 

 

Tabela 14. Dopuszczalne poziomy dźwięku  

 Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony w dB 

Drogi lub linie kolejowe1 Pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu 

Pora dnia 

(przedział 
czasu odnie-
sienia równy 
16 godzinom) 

Pora nocy 

(przedział 
czasu odnie-

sienia równy 8 
godzinom) 

Pora dnia 

(przedział czasu odniesienia 
równy 8 najmniej korzystnym 

godzinom dnia kolejno po 
sobie następującym) 

Pora nocy 

(przedział czasu odnie-
sienia równy jednej 
najmniej korzystnej 

godzinie nocy) 

1. 

a). Strefa ochronna „A” 
uzdrowiska 

b). Tereny szpitali poza mia-
stem 

50 45 45 40 

2. 

a). Tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej 

b). Tereny zabudowy związa-
nej ze stałym lub czaso-
wym pobytem dzieci i mło-
dzieży 

2
 

c). Tereny domów opieki 
społecznej 

d). Tereny szpitalnej w mia-
stach 

55 50 50 40 

3. 

a).Tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego 

b). Tereny zabudowy zagro-
dowej 

c). Tereny rekreacyjno - wy-
poczynkowe 

2
 

d). Tereny mieszkaniowo-  
usługowe 

60 50 55 45 

4. 
Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tyś. miesz-
kańców 

3
 

65 55 55 45 

1 
Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linio-

wych. 
2
 W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocnej, nie obowiązuje na nich dopuszczalny 
poziom hałasu w porze nocnej. 

3
 Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tyś. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 
100 tyś. można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkanio-
wą z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 
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Hałas tramwajowy powstaje na skutek poruszania się tramwajów uczestniczących w ruchu 

i jest on wypadkową hałasu tramwajowego i drogowego. Przyczyny powstawania hałasu wiążą się 

z pracą silnika i zespołów napędowych oraz z toczeniem się kół po szynach.  

Na poziom hałasu tramwajowego ma wpływ szereg czynników związanych z ruchem, drogą 

i jej otoczeniem takich jak: 

� natężenie ruchu, 

� średnia prędkość, 

� stan torowiska, 

� stan techniczny tramwaju, 

� geometria trasy. 

Przedstawione podstawy metodyczne obliczania poziomu dźwięku w punkcie emisji nie 

uwzględniają takich czynników jak wiatr, wilgotność powietrza, stan zanieczyszczenia atmosfery. Tym 

samym w rzeczywistości rozkład poziomu dźwięku w terenie może nieznacznie różnić się od         

opracowań opartych na podstawach teoretycznych.  

Prędkość rozchodzenia się dźwięku w ruchomej atmosferze równa jest sumie wektorowej 

prędkości dźwięku i prędkości wiatru, np. turbulencyjny przepływ mas powietrza powoduje fluktuację 

poziomu ciśnienia akustycznego. Można przyjąć, że błąd przy obliczeniach mieszczących się w         

granicach 1 km dla rzeczywistego rozkładu poziomu dźwięku w terenie jest pomijalnie mały od            

uzyskanego na podstawach teoretycznych. 

Zgodnie z opisem lokalizacji, oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. nr 120 poz. 

826 z dnia 14. 07 2007 r.) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wartości            

dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach przyległych do drogi wynoszą: 

� dla pory dziennej   – 60 dB (obszar zabudowy wielorodzinnej), 

� dla pory dziennej  – 55 dB (obszar zabudowy jednorodzinnej), 

� dla pory nocnej  – 50 dB. 

14.3.2 Założenia przyjęte do obliczeń oddziaływania hałasu 

Przed przystąpieniem do obliczeń komputerowych zasięgów oddziaływania hałasu            

przeprowadzono kontrolne pomiary hałasu przy linii tramwajowej. Podczas pomiarów mierzono           

zarówno hałas emitowany przez sam tramwaj, jak również hałas pochodzący od samochodów  

i tramwajów emitowany w tym samym czasie. Pomiary prowadzono w dniu 24.07.2007 r. w bezpo-

średnim sąsiedztwie torów tramwajowych m.in. na ulicy Lotniczej. Podczas prowadzonych pomiarów         

odnotowano poziom natężenia dźwięku kształtujący się w granicach od 74,4 dB – 82,2 dB. Różnicę         

w natężeniu tłumaczy się różnym stanem technicznym przejeżdżających tramwajów oraz różną           

prędkością na wysokości urządzenia pomiarowego. 

W załączeniu przedstawiono mapę z lokalizacją punktów pomiarowych oraz dane z wydruków 

z urządzenia pomiarowego (ZAŁĄCZNIK NR 4, ZAŁĄCZNIK NR 7). 
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Dla oszacowania oddziaływania hałasu na tereny przyległe do linii tramwajowej dla wariantu 

inwestycyjnego przyjęto następujące horyzonty czasowe: 

• Rok 2015 

• Rok 2030 

Obliczenia przeprowadzono dla pory dnia i nocy. Uwzględniono złożony przebieg linii tramwa-

jowej w stosunku do przyległych terenów oraz ukształtowanie terenu sąsiadującego. 

Przy wyznaczaniu zasięgu oddziaływania hałasu w środowisku posłużono się programem 

komputerowym Sound Plan 7.0 (Norma Shall 03).  

Danymi wejściowymi do modelu obliczeniowego hałasu są 

–  oś linii tramwajowej, podwójnego torowiska (emitor hałasu); 

–  rodzaj torowiska – zależny od wariantu obliczeniowego: 

-  w przypadku obliczeń dla przedmiotowej linii tramwajowej bez środków ochrony przed hała-

sem przyjęto torowisko starego typu, takie jak na istniejących liniach tramwajowych we 

Wrocławiu 

- w przypadku obliczeń dla przedmiotowej linii tramwajowej po zastosowaniu środków ochro-

ny przed hałasem przyjęto zgodnie z opisem technicznym: torowisko o charakterze „zielo-

nym” – obsianym trawą lub torowisko wykonanej w technologii tzw. „szyny pływającej” czyli 

jako konstrukcja bezpodsypkowa na podbudowie betonowej z ciągłym, sprężystym posado-

wieniem szyn na podlewie z masy żywicznej o trwałej elastyczności i dobrych właściwo-

ściach wytrzymałościowych; 

–  warstwa budynków na trasie - zróżnicowanych wysokościowo wg mapy ewidencyjnej; 

–  założona częstotliwość kursowania tramwajów – 10 na godzinę czyli co 12 min w porze dzien-

nej i nocnej (Ld=160, Ln=80) - zgodnie z danymi pochodzącymi z opracowania „Program funk-

cjonalno-użytkowy. Budowa połączenia tramwajowego planowanego stadionu EURO przy ul. 

Drzymały z skrzyżowaniem ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu przez os. Kozanów” opraco-

wanym przez firm Ernst&Young Corporate Finance z o.o. w Warszawie; 

–  prędkość tramwajów – 60 km/h max; długość tramwajów – 25m, zużycie hamulców – 0%; 

– wyniki faktycznych pomiarów natężenia hałasu wzdłuż linii tramwajowych. 

Model obliczeniowy skalibrowano do warunków rzeczywistych w oparciu o przeprowadzone 

pomiary natężenia hałasu na istniejących liniach tramwajowych we Wrocławiu.  

Wyniki obliczeń wykonanych przy istniejących trasach tramwajowych we Wrocławiu, budowa-

nych wg starych technologii, których użytkowanie wiąże się z emisją wysokich poziomów hałasu, sta-

nowią załącznik do niniejszego Raportu (ZAŁĄCZNIK NR 7). Lokalizacja punktów pomiarowych 

przedstawiona została w formie graficznej (ZAŁĄCZNIK NR 4). 

 



RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N.: 

 „Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu  
ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów w zakresie od ul. Gwareckiej do przecięcia ul. Pilczyckiej 

 przy stadionie i stacji prostownikowej „Dworska” wraz z zasilaniem” 

 

BIURO KONSULTINGOWO – DORADCZE 
        dr inż. JACEK SEWERYŃSKI 

          41 – 503 Chorzów, ul. Kościuszki 63 
         tel. (032) 346 04 03, fax. (032) 346 04 02 

 

116

14.3.3 Wyniki obliczeń 

Wynikiem przeprowadzonych symulacji komputerowych są izolinie hałasu określające zasięg  

i wielkość oddziaływania na terenach przylegających do rozpatrywanego odcinka linii tramwajowej. 

Rozkład poziomów dźwięku wyznaczono na wysokości 4 m. Wyniki przedstawiono w poniższych ta-

belach: 

Tabela 15. Zasięgi oddziaływania hałasu wzdłuż linii tramwajowej  

– bez zastosowania środków ochrony przed hałasem  

(torowisko starego typu, takie jak na istniejących liniach tramwajowych we Wrocławiu) 

Izofona dopuszczalnego 

dźwięku 

Zakres odległości od osi torowiska [m] 

2015 r. 2030 r. 

WARIANT INWESTYCYJNY 

pora dzienna – 60 [dB] ~ 13 – 28 ~ 13 – 28 

pora nocna – 50 [dB] ~ 42 - 80 ~ 42 - 80 

 

Tabela 16. Zasięgi oddziaływania hałasu wzdłuż linii tramwajowej  

– po zastosowaniu środków ochrony przed hałasem  

(torowisko o charakterze „zielonym” lub w technologii tzw. „szyny pływającej”) 

Izofona dopuszczalnego 

dźwięku 

Zakres odległości od osi torowiska [m] 

2015 r. 2030 r. 

WARIANT INWESTYCYJNY 

pora dzienna – 60 [dB] ~ 13 – 37 ~ 13 – 37 

pora nocna – 50 [dB] ~ 68 – 169 ~ 68 – 169 

 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że zasięgi hałasu dla horyzontów czasowych 2015 

i 2030 są takie same, co wynika z założenia, że natężenie kursowania tramwajów na przedmiotowej 

linii tramwajowej będzie takie same. Przedmiotowa linia tramwajowa budowana będzie z zastosowa-

niem technologii ograniczających emisję hałasu i drgań. Dla porównania dokonano symulacji rozprze-

strzeniania się hałasu wzdłuż przedmiotowej linii tramwajowej w sytuacji, gdy byłaby zrealizowana 

według starych technologii konstrukcji torowisk, których użytkowanie powoduje emisję wysokich po-

ziomów hałasu.   

Wyniki obliczeń dla wariantu inwestycyjnego dla maksymalnego horyzontu (rok 2030) przed-

stawiono w formie graficznej na mapach załączonych do niniejszego opracowania (ZAŁĄCZNIK NR 

5a, 5b). 
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Z przeprowadzonych obliczeń wielkości natężenia hałasu wynika, iż w przypadku realizacji in-

westycji według starych technologii konstrukcji torowisk, po których kursowałby przestarzały tabor 

tramwajowy, zasięgi oddziaływania hałasu byłyby znacznie większe. 

W celu obniżenia ponadnormatywnego oddziaływania hałasu pochodzącego od projektowa-

nego ruchu tramwajowego zastosowano wszelkie dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne          

i organizacyjne. Proponuje się na przedmiotowej linii tramwajowej wykonanie torowiska przy zastoso-

waniu dostępnych technologii dla budowy szybkiego tramwaju, tj. torowiska o charakterze konstrukcji 

np. tzw. „zielonej” – torowisko obsiane trawą, a w miejscach gdzie to niemożliwe, czyli na przejazdach  

i przejściach dla pieszych torowiska o konstrukcji na podbudowie betonowej w technologii tzw. „szyny 

pływającej”. Torowisko projektowane jest na podkładach żelbetowych z podkładkami przeciwwibracyj-

nymi, szyny realizowane jako elementy ciągłe, bez łączeń, szlifowane. W projekcie dążono do torów 

„szlakowych”, z minimalną ilością kontrałuków. Każdy łuk zostanie poprzedzony krzywą przejściową. 

Torowisko będzie posiadać trwałą konstrukcję, dobre odwodnienie. Zapewnia się również niezawod-

ności eksploatacji, elastyczną pracę torów, co z kolei przekłada się bezpośrednio na skuteczne tłu-

mienie drgań i hałasu wywołanych ruchem taboru tramwajowego.  

Powyższe wytyczne pozwalają na włączenie w ruch taboru o znacznie wyższych parametrach 

i podwyższonym standardzie, cichobieżnego i przyjaznego dla osób niepełnosprawnych. Zaleca się, 

by na analizowanej linii poruszał się nowoczesny tabor tramwajowy. Przewiduję się, iż nowe tramwaje 

nie będą emitowały hałasu większego niż 65 dB. 

Poza tym sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach będą zapewniać priorytet pierwszeństwa 

dla przejeżdżającego tramwaju – w ten sposób zostanie wyeliminowany hałas powstający przy „zbęd-

nym” hamowaniu oraz ruszaniu tramwajów.  

Działaniem minimalizującym w zakresie emisji hałasu będzie również ograniczenie kursowa-

nia tramwajów w porze nocnej.  

Zastosowanie przedstawionych powyżej rozwiązań spowoduje również minimalizację w za-

kresie przenoszenia drgań. 

 Przy zastosowaniu powyższych zaleceń, emitowane poziomy hałasu będą najmniejsze z moż-

liwych, a eksploatacja analizowanej linii tramwajowej będzie mniej uciążliwa niż pozostałe. Mimo to,  

w wyniku przeprowadzonych symulacji stwierdzono, że występują tereny, na których dopuszczalne 

poziomy hałasu nie zostaną dochowane. Dane te należy zweryfikować na etapie analizy porealizacyj-

nej w oparciu o przeprowadzone pomiary rzeczywiste w zaproponowanych punktach kontrolnych.  

Działaniami mogącymi poprawić stan klimatu akustycznego w rejonie inwestycji byłoby zasto-

sowanie ekranów akustycznych. Projektowana linia tramwajowa przebiega w przekroju miejskim, 

wzdłuż istniejących szlaków komunikacyjnych (ulic miejskich) będących również emitorami hałasu.  

Zaleca się, by na etapie analizy porealizacyjnej zweryfikować wyniki symulacji komputerowych 

oddziaływania hałasu oraz rozważyć ponownie konieczność posadowienia ekranów akustycznych.  
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Reasumując, stwierdzono, iż planowana inwestycja, realizowana wg technologii ograniczają-

cych emisję hałasu i drgań, przyczyni się do zmniejszenia się zasięgów hałasu wzdłuż linii tramwajo-

wej. Nowa linia tramwajowa będzie nowym emitorem liniowym hałasu, jednakże w wyniku kumulacji 

emisji hałasu z istniejących ciągów komunikacyjnych (ulic miejskich) ocenia się, iż nie nastąpi pogor-

szenie stanu klimatu akustycznego okolicy w stosunku do stanu istniejącego.  
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15. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH 
NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZA NEGATYW-
NYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO  

 

15.1. Minimalizacja uciążliwości związanych z pracami  
  budowlanymi w czasie realizacji inwestycji 

Realizacja każdych prac budowlanych wywołuje szereg uciążliwości dla środowiska i ludzi. 

Niedogodności środowiskowe związane z inwestycją są trudne do uniknięcia. Ograniczenie zasięgu  

i czasu trwania tych uciążliwości ma istotny wpływ na rozmiary ingerencji otaczającej środowisko  

i wymagać będzie odpowiedniej organizacji robót. 

15.1.1. Minimalizacja oddziaływań na powierzchnię ziemi i grunty  

W trakcie robót budowlanych należy minimalizować wszelkie przekształcenia terenu.            

Właściwa organizacja prac budowlanych może ograniczyć lub wykluczyć przypadki wystąpienia awarii 

na placach budowy. Ekipy budowlane powinny być wyposażone w środki neutralizujące ewentualne 

wycieki z maszyn, sprzętu budowlanego.  

Bezwzględnie na etapie projektowania prac budowlanych należy przewidzieć przeprowadze-

nie szczegółowego rozpoznania lokalnych warunków gruntowo-wodnych, które to powinny              

wykazać konieczność (lub jej brak) zastosowania specjalnych zabiegów i technologii umożliwiających 

posadowienie torowiska.  

W przypadku stwierdzenia rejonów, gdzie woda gruntowa występuje okresowo i może utrud-

niać prowadzenie prac budowlanych, może zaistnieć potrzeba obniżenia zwierciadła wody gruntowej. 

Taką ewentualność należy zakładać szczególnie w bliskim sąsiedztwie cieków wodnych (rz. Ślęza), 

gdzie wskazane jest nawet wywyższenie torowiska. 

W rejonach a także w strefach występowania gruntów nasypowych o miąższości ponad 1,5 m 

należy zakładać wymianę gruntów lub ich wzmocnienia z możliwością posadowień pośrednich. 

Ponadto stosuje się działania ochronne: 
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• Wymiana gruntów 

• Zabezpieczenie gruntu np. geowłókniną 

• Regulacja stosunków wodnych  

• Wzmocnienie podłoża 

• W nasypach zastosowanie kruszyw o specjalnych parametrach w celu uzyskania odpowied-

niej ich stabilności, 

• Zadarnienie skarp 

Po wykonaniu prac budowlanych należy przewidzieć wykonanie rekultywacji gruntów. Będzie 

to polegać na nadaniu lub przywróceniu im wartości użytkowych przez właściwe ukształtowanie           

rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, 

odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie niezbędnych fragmentów dróg. Proponowana 

rekultywacja będzie związana z zagospodarowaniem terenu po tymczasowych bazach, składowiskach 

i drogach dojazdowych.  

W tym celu należy: 

• rozebrać istniejące nawierzchnie placów i dróg, a materiał z rozbiórki wykorzystać na        

podkład do utwardzania dróg dojazdowych lub gospodarczych, 

• zaorać i zbronować rekultywowany teren oraz przykryć go warstwą humusu  

o grubości 10 – 25 cm. W przypadku braku humusu należy zastosować inny aktywator       

rozrostu roślin, 

• wprowadzić roślinność zieloną . 

 Rekultywację terenu prowadzi się w trzech fazach: 

a) faza przygotowania rekultywacji 

b) faza rekultywacji podstawowej 

c) faza rekultywacji szczegółowej. 

Po etapie rekultywacji powinien nastąpić etap zagospodarowania gruntów. We wszystkich         

poczynaniach należy zwrócić szczególną uwagę na kształtowanie krajobrazu i środowiska  

w najbliższym otoczeniu prowadzonych robót budowlanych. 

 

15.1.2. Postępowanie z odpadami 

Obowiązujące przepisy prawne w zakresie gospodarki odpadami, tj.: ustawa z dnia 27           

kwietnia 2001 roku „O odpadach” (Dz. U. nr 62, poz. 628 z 2001r., z poźn. zmianami), ustawa z dnia 

27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz          

zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100, poz. 1085 z 2001r.), ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o 

zmianie    ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 7, poz. 78 z 2003r.) nakładają 

na Wytwórcę odpadów obowiązki prawne, technologiczne i organizacyjne. Obowiązki te spoczywać 

będą na Wytwórcy odpadów, tj. Inwestorze lub Wykonawcy robót budowlanych w zależności od        
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umowy o świadczeniu usługi. Wytwórca odpadów powstających podczas budowy drogi (ze względu 

na rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów, zbieranie, transport, odzysk) obowiązany jest do uzyskania 

właściwych dokumentów i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z Ustawą o  odpadach i           

rozporządzeniami wykonawczymi do Ustawy. 

Ustawa o odpadach w artykule 6 stanowi: „Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania 

takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu 

odpadów, albo pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają 

negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi”. 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć: 

• przedłożenie właściwemu organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 

gospodarowania nimi; informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami przedkłada się właściwemu organowi w terminie 30 dni przed              

rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności 

wpływającą na rodzaj lub ilość wytwarzanych odpadów lub sposób gospodarowania nimi;            

informację przedkłada się w czterech egzemplarzach  

• zgromadzenie powstających odpadów w sposób selektywny, 

• zagospodarowanie wszystkich odpadów powstających w fazie budowy, 

• zapewnienie właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi,  

• dążenie do minimalizacji ilości odpadów oraz do ich maksymalnego gospodarczego wykorzy-

stania, 

• organizacja placu budowy oraz zaplecza materiałów budowlanych uwzględniająca wymogi 

ochrony środowiska i warunki bhp i przeciwpożarowe. 

Zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach, posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia 

ścisłej ewidencji w zakresie ilości i jakości wytwarzanych odpadów.  

Na etapie budowy wymagany jest nadzór budowlany oraz kontrola poprawności prowadzenia 

gospodarki odpadami – przez właściwe organy administracyjne. Materiały budowlane winny być               

zabezpieczone przed nadmiernymi stratami lub zamakaniem (powstawanie odcieków). 

Wytwórca odpadów – wykonawca prac budowlanych będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku 

gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Część odpadów będzie mogła być             

zagospodarowana na miejscu. 

 Poniżej przedstawiono sposoby zagospodarowania odpadów powstających w trakcie                 

wykonywania prac budowlanych przy nowej linii tramwajowej. 

a) Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - nr kodu 17 01 01; 
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Odpady te mogą być wykorzystane gospodarczo, w pierwszej kolejności na miejscu lub za-

stosować do rekultywacji terenów (np. składowisk). W przypadku braku takiej możliwości na-

leży je przekazać na składowisko odpadów komunalnych.  

b) Gruz ceglany – nr kodu 17 01 02;  

Odpad ten powinien być wykorzystany gospodarczo, w pierwszej kolejności na miejscu  

lub zastosować do rekultywacji terenów (np. składowisk). W przypadku braku takiej            

możliwości należy je przekazać na składowisko odpadów komunalnych. 

Gospodarcze wykorzystanie odpadów (utylizacja, recykling) to najskuteczniejsza metoda ich 

zagospodarowania. Odpady po przeróbce mogą być wykorzystane w przemyśle lub rolnic-

twie, m.in. jako surowce wtórne. 

Aktualnie gruz budowlany w ok. 70% podlega odzyskowi. Pozostała ilość jest deponowana 

na wysypiskach komunalnych, jak i na wydzielonych składowiskach gruzu budowlanego. 

Głównym kierunkiem zastosowania gruzu budowlanego jest budownictwo i drogownictwo 

(jako kruszywo drogowe).  

c) Materiały izolacyjne zawierające azbest – nr kodu 17 06 01* oraz materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest – nr kodu 17 06 05*  

Zagospodarowanie tego rodzaju odpadu prowadzi się poprzez przekazanie go podmiotowi 

uprawnionemu do prowadzenia działalności w zakresie zbierania, transportu i unieszkodli-

wiania odpadów niebezpiecznych. W tym przypadku unieszkodliwianie polega na składowa-

niu odpadu. 

d) Drewno –– nr kodu 17 02 01;  

Odpady te mogą być przekazane na opał lub wywiezione na składowisko odpadów          

komunalnych. 

e) Szkło – niewielka ilość szkła okiennego – nr kodu 17 02 02; 

 Odpad ten powinien być wykorzystany gospodarczo, jako surowiec wtórny lub wywieziony 

na składowisko odpadów komunalnych. 

f) Kable – inne niż wymienione w 17 04 10 – nr kodu 17 04 11; 

 Odpad ten proponuje się wywieźć na składowisko odpadów komunalnych. 

g) Usunięte tynki, tapety, okleiny - nr kodu 17 01 80;  

Odpad ten powinien być wykorzystany gospodarczo do rekultywacji terenów lub wywieziony 

na składowisko odpadów komunalnych. 

h) Asfalt - inny niż wymieniony w 17 03 01 - nr kodu 17 03 02;  

 Odpad ten proponuje się wykorzystać do budowy i utrzymania nawierzchni drogowych. 

i) Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu – inne niż wymienione w 17 09 01,           
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17 09 02 i 17 09 03 - nr kodu 17 09 04; 

j) Mieszanina metali – nar kodu 17 04 07; Aluminium – nr kodu 17 04 02;  

Żelazo i stal – nr kodu 17 04 05; 

 Odpady te powinny być wykorzystane gospodarczo, jako surowiec wtórny. 

k) Materiały izolacyjne – inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – nr kodu 17 06 04; 

Tworzywa sztuczne – nr kodu 17 02 03; 

 Odpady te proponuje się wywieźć na składowisko odpadów komunalnych. 

l) Odpady z remontów i przebudowy dróg - nr kodu 17 01 81; 

Odpady te mogą być wykorzystane do remontu czy budowy dróg o znaczeniu lokalnym, dróg 

zbiorczych czy serwisowych.  

m) Gleba i ziemia, w tym kamienie - inne niż wymienione w 17 05 03 - nr kodu 17 05 04; oraz 

  Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 – nr kodu 17 05 06; 

Odpady te zgromadzone w wyniku prac ziemnych, powinny być wykorzystane w pierwszej 

kolejności na miejscu. Masy ziemne powstałe podczas prac ziemnych, należy np. zastoso-

wać do rekultywacji terenu po zakończeniu prac budowlanych. Niewykorzystane masy         

ziemne należy wywieź na składowisko odpadów komunalnych. 

Zagospodarowanie odpadu może nastąpić poprzez przekazanie odpadu podmiotowi          

uprawnionemu do prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania tego 

rodzaju odpadu. 

Zapis o sposobie zagospodarowania odpadu musi zostać zawarty w decyzjach wydanych 

dla inwestycji. 

n) Odpadowa masa roślinna – nr kodu 02 01 03; 

 Odpady te powinny być rozdrabniane i kierowane do kompostowania. 

o) Opakowania z papieru i tektury – nr kodu 15 01 01; 

Odpady te powinny być skierowane do ponownego wykorzystania jako surowiec wtórny  

do ponownego wytwarzania wyrobów papierniczych. 

W celu maksymalizacji odzysku surowców wtórnych niezbędne jest prowadzenie prac            

budowlanych w sposób pozwalający na selektywne gromadzenie odpadów i usunięcie zanieczyszczeń 

już w miejscu ich powstawania. Dotyczy to w szczególności: 

� drewna odpadowego,  

� szkła uzyskane z demontażu okien 

� wymieszany gruz i materiały z rozbiórki: segregacja na placu rozbiórki (warunek ten         

należałoby wprowadzać w rozstrzygnięciach dotyczących wytwarzania odpadów). 
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Głównym miejscem deponowania odpadów będą place budowy. Odpady o małych rozmiarach 

proponuje się składować w pojemnikach lub kontenerach. Odpady o większych gabarytach mogą być 

składowane luzem. Do gromadzenia odpadów typu gruz, szkło i in. znajdują zastosowanie typowe 

kontenery wykonane z blachy (gr. 3-6 mm) o pojemności od 3 m
3
 do 36 m

3
.  

W związku z przewidywanymi wyburzeniami obiektów budowlanych, istnieje potencjalne           

ryzyko powstania odpadów zawierających azbest (17 01 06*, 17 06 01*, 17 06 05*). W takim               

przypadku prace należy prowadzić zgodnie rozp. Ministra Gospodarki z dn. 14.08.1998r. w sprawie 

sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest 

(Dz.U. Nr 138 pozytywnie.895). Sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi powinien być 

zgodny z rozp. Ministra Gospodarki z dn. 21.10.1998r. w sprawie szczegółowych zasad usuwania, 

wykorzystywania  

i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 145 poz.942). 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki transportu odpadów niebezpiecznych 

do miejsc ich wykorzystania lub unieszkodliwienia z zachowaniem wymogów zawartych                               

w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych                              

i Administracji z dn. 16.10.1997r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz.U. 

Nr 130 poz.872).  

Ewentualne odpady niebezpieczne mogą być przekazane wyłącznie odbiorcy odpadów                

niebezpiecznych posiadającemu odpowiednie zezwolenie na ich usuwanie, w tym na transport, na ich 

wykorzystywanie lub unieszkodliwianie. Wykonawca powinien prowadzić ewidencję odpadów               

niebezpiecznych w postaci kart ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadu. 

15.1.3. Działania minimalizujące uciążliwości w zakresie pól 

elektromagnetycznych 

Realizacja sieci trakcyjnej oraz stacji prostownikowych nie wiąże się z instalacją w środowisku 

nowych źródeł pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50Hz lub promieniowania elektromagne-

tycznego w zakresie fal średnich, których funkcjonowanie wiązałoby się z generowaniem pola lub 

promieniowania elektromagnetycznego o wartościach wyższych niż dopuszczalne. 

W związku z powyższym nie przewiduje się działań minimalizujących w tym zakresie. 

15.1.4. Działania minimalizujące uciążliwości w zakresie zanieczyszczeń  

  powietrza, hałasu i wibracji  

W celu ograniczania emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza na etapie budowy 

należy: 

• stosować do podbudowy gotowe mieszanki wytwarzane w wytwórniach, aby ograniczyć do mi-

nimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy,  
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• masy bitumiczne transportować wywrotkami wyposażonymi w opończe ograniczające emisję 

oparów, 

• stosować technologie minimalizujące ilość lepiszcza, 

Przy doborze sprzętu budowlanego i środków transportowych istotne jest zużycie paliwa, jego 

rodzaj, ilość wydzielanych spalin, hałas, drgania jak również stan techniczny. Konieczna jest             

prawidłowa eksploatacja i właściwa konserwacja sprzętu. Maszyny i pojazdy nie powinny być przecią-

żone i przeładowane. 

Prace prowadzone w pobliżu siedzib ludzkich należy ograniczyć do godzin dziennych.  

15.1.5. Ograniczenie wpływu realizacji inwestycji na środowisko gruntowo – 

  wodne i wody powierzchniowe 

Ponieważ wszelkie zagrożenia związane są przede wszystkim z zapleczami budowlanymi 

i placami postojowymi maszyn, należy szczególną uwagę zwracać na składowanie podręcznych           

zapasów paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposób prowadzenia napraw awaryjnych 

maszyn i pojazdów.  

Niektóre uciążliwości i niekorzystne oddziaływania inwestycji w fazie budowy mogą być            

ograniczane. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem robót. Roboty budowlane, aby           

spełniać wymagania związane z ochroną środowiska, powinny być poprzedzone szczegółowym            

planem i harmonogramem robót uwzględniającym zabezpieczenia, w którym zapewni się: 

• odpowiednią organizację placu budowy z zapleczem socjalnym aby nie doszło do skażeń,        

zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku; 

• sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego 

prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniej-

szające niekorzystne oddziaływanie na środowisko; 

• stały nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami. 

Prace budowlane powinny być prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wycie-

ków paliwa), które po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii należy odprowadzić na miejsce        

postoju o szczelnej nawierzchni uniemożliwiającej przedostawanie się zanieczyszczeń ropopochod-

nych do środowiska gruntowo-wodnego. 

W całym cyklu organizacji budowy, należy zwrócić uwagę na właściwy transport materiałów 

i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy należy 

postępować ściśle zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami i instrukcjami. 
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15.1.6. Minimalizacja zagrożeń dla środowiska przyrodniczego 

Należy unikać lokalizacji placów postojów maszyn, magazynowania materiałów i zapleczy        

socjalnych w bezpośrednim sąsiedztwie cieków powierzchniowych. 

W ramach projektu budowlanego należy przewidzieć zabezpieczenie drzew podczas budowy.  

Ochrona drzew obejmuje: 

• obudowę pni drzew metodą deskowania wokół pnia lub w tzw. skrzynię do wysokości 1,5-2,0m 

(zależnie od wysokości drzewa), 

• obudowę pni drzew materiałami i osłonami z tworzyw sztucznych (siatki, płyty, folie, zużyte 

opony), 

• osłonę drzew matami słomianymi, 

• stosowanie mat słomianych jako podkładu pod elementy z tworzyw sztucznych. 

Ponadto, celem uniemożliwienia nadmiernego zagęszczenia gleby przez pojazdy i maszyny 

robocze, glebę w pobliżu drzew należy zabezpieczyć betonowymi płytami i balami drewnianymi.   

Prace budowlane powinny być prowadzone z dbałością o: 

• ograniczenie wpływów wynikających z zajęcia terenów przyległych do linii tramwajowej,  

• dobrą jakość sprzętu (j.w.), która ma wpływ na krótkotrwałą ale wzmożoną kumulację           

zanieczyszczeń i emisję hałasu, 

• sprawne prowadzenie wg harmonogramu robót w celu maksymalnego ograniczenia czasu ne-

gatywnych oddziaływań na ww. obszar podczas realizacji inwestycji. 

 

Inwestycja przecina korytarz ekologiczny wzdłuż rzeki Ślęzy, będący korytarzem migracyjnym 

zwierząt średnich – głównie dzików, rzadziej saren oraz zwierząt małych – lisów, norki amerykańskiej, 

bobra i drobnych gryzoni i owadożernych. Rzeką przenoszony jest również materiał roślinny i zwierzę-

cy (np. skrzek płazów). Konieczne jest zachowanie ciągłości korytarza ekologicznego poprzez zacho-

wanie możliwości migracji zwierzyny wzdłuż brzegów rzeki. Najlepszym rozwiązaniem, w celu speł-

nienia tego wymogu, jest wykonanie przejścia ekologicznego w międzywalu rzeki do celów funkcji 

przejścia dla zwierząt.  

Optymalne parametry dla przejścia dolnego, dla zwierząt średnich i drobnych, zespolonego 

z ciekami wodnymi podano zgodnie z publikacją „Zwierzęta a drogi” Jędrzejewski W. i inni, 2004 oraz 

z załącznikiem do opracowania „Zagadnienia wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg kra-

jowych w odniesieniu do dziko żyjących zwierząt”, które z powodzeniem można zastosować do innych 

inwestycji liniowych, takich jak linia tramwajowa.  
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Nowoprojektowany most spełnia wymogi przejścia ekologicznego dla zwierząt średni       ich 

poprzez pozostawienie pod nim światła o wysokości ponad 4 metry oraz łącznej szerokości ponad 60 

metrów 

Przejście dla zwierząt, a w związku z tym cały obiekt mostowy powinien być wkomponowany 

w przestrzeń krajobrazową, tak aby zminimalizować efekt „obcego elementu” w krajobrazie. Cel ten 

osiągnąć można poprzez zagospodarowanie powierzchni nad i pod przejściem, w tym kształtowanie 

roślinności jak i odpowiednie zaprojektowanie i zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia przej-

ścia.  

 

Po realizacji inwestycji tereny wokół obiektów mostowych w miarę możliwości powinny być 

przywrócone do stanu naturalnego, aby zachować warunki siedliskowe żyjących tam gatunków          

zwierząt (np. nasadzenia drzew w korycie cieku lub krzewów w przypadku wcześniejszej wycinki).  

Po zakończeniu robót budowlanych powinny być wykonane prace rekultywacyjne.  

15.1.7. Minimalizacja wpływu na krajobraz  

Negatywne oddziaływanie prac budowlanych na krajobraz można minimalizować jedynie          

poprzez właściwy porządek ich prowadzenia, unikanie pogłębiania uciążliwości związanych z ich         

wykonywaniem oraz unikanie lokalizowania baz budowlanych w pobliżu cieków oraz obszarach           

zadrzewionych.  

 

15.2. Minimalizacja oddziaływań przedsięwzięcia w czasie  
  eksploatacji  

 

15.2.1. Minimalizacja wpływu w zakresie gospodarki odpadami 

Eksploatacja taboru tramwajowego na drodze przejazdu jest technologią bezodpadową, nie         

licząc sytuacji awaryjnych i kolizji. 
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15.2.2. Minimalizacja wpływu zanieczyszczeń powietrza  

Z uwagi na planowane wprowadzenie nowej jakości transportu zbiorowego we Wrocławiu 

przewiduje się zmianę preferencji w zakresie wyboru środka komunikacji. W oparciu o wyniki badania 

preferencji stwierdzono, iż około 10 % kierowców deklaruję chęć zmiany środka transportu. Biorąc pod 

uwagę ten fakt stwierdzono, iż nastąpi ograniczenie emisji szkodliwych dla atmosfery gazów i pyłów 

(zwłaszcza związków azotu NO, NO2, oraz CO, CO2 i SO2) i wielu innych substancji związanych ze 

spalaniem paliw. 

15.2.3. Minimalizacja wpływu na klimat akustyczny  

W celu obniżenia ponadnormatywnego oddziaływania hałasu pochodzącego od projektowa-

nego ruchu tramwajowego zastosowano wszelkie dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne          

i organizacyjne. 

Zaleca się na przedmiotowej linii tramwajowej wykonanie torowiska przy zastosowaniu do-

stępnych technologii dla budowy szybkiego tramwaju, tj. dopuszczenie konstrukcji tzw. „zielonej” – 

torowisko obsiane trawą, a w miejscach gdzie to niemożliwe, czyli na przejazdach  

i przejściach dla pieszych torowiska o konstrukcji na podbudowie betonowej w technologii tzw. „szyny 

pływającej”. Torowisko projektowane jest na podkładach żelbetowych z podkładkami przeciwwibracyj-

nymi, szyny realizowane jako elementy ciągłe, bez łączeń, szlifowane. W projekcie dążono do torów 

„szlakowych”, z minimalną ilością kontrałuków. Każdy łuk zostanie poprzedzony krzywą przejściową. 

Torowisko będzie posiadać trwałą konstrukcję, dobre odwodnienie. Zapewnia się również niezawod-

ności eksploatacji, elastyczną pracę torów, co z kolei przekłada się bezpośrednio na skuteczne tłu-

mienie drgań i hałasu wywołanych ruchem taboru tramwajowego. 

Powyższe wytyczne pozwalają na włączenie w ruch taboru o znacznie wyższych parametrach 

i podwyższonym standardzie, cichobieżnego i przyjaznego dla osób niepełnosprawnych. Zaleca się, 

by na analizowanej linii poruszał się nowoczesny tabor tramwajowy. Przewiduję się, iż nowe tramwaje 

nie będą emitowały hałasu większego niż 65 dB. 

Poza tym sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach będą zapewniać priorytet pierwszeństwa 

dla przejeżdżającego tramwaju – w ten sposób zostanie wyeliminowany hałas powstający przy „zbęd-

nym” hamowaniu oraz ruszaniu tramwajów.  

Działaniem minimalizującym w zakresie emisji hałasu będzie również ograniczenie kursowa-

nia tramwajów w porze nocnej. 

Zastosowanie przedstawionych powyżej rozwiązań spowoduje również minimalizację w za-

kresie przenoszenia drgań. 

Przy zastosowaniu powyższych zaleceń, emitowane poziomy hałasu będą najmniejsze z moż-

liwych, a eksploatacja analizowanej linii tramwajowej będzie mniej uciążliwa niż pozostałe. Mimo to,  

w wyniku przeprowadzonych symulacji stwierdzono, że występują tereny, na których dopuszczalne 



RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N.: 

 „Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu  
ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów w zakresie od ul. Gwareckiej do przecięcia ul. Pilczyckiej 

 przy stadionie i stacji prostownikowej „Dworska” wraz z zasilaniem” 

 

BIURO KONSULTINGOWO – DORADCZE 
        dr inż. JACEK SEWERYŃSKI 

          41 – 503 Chorzów, ul. Kościuszki 63 
         tel. (032) 346 04 03, fax. (032) 346 04 02 

 

129

poziomy hałasu nie zostaną dochowane. Dane te należy zweryfikować na etapie analizy porealizacyj-

nej w oparciu o przeprowadzone pomiary rzeczywiste w zaproponowanych punktach kontrolnych.  

Działaniami mogącymi poprawić stan klimatu akustycznego w rejonie inwestycji byłoby zasto-

sowanie ekranów akustycznych. Projektowana linia tramwajowa przebiega w przekroju miejskim, 

wzdłuż istniejących szlaków komunikacyjnych (ulic miejskich) będących również emitorami hałasu.  

Zaleca się, by na etapie analizy porealizacyjnej zweryfikować wyniki symulacji komputerowych 

oddziaływania hałasu oraz rozważyć ponownie konieczność posadowienia ekranów akustycznych. 

Nowa linia tramwajowa będzie nowym emitorem liniowym hałasu, jednakże w wyniku kumula-

cji emisji hałasu z istniejących ciągów komunikacyjnych (ulic miejskich) ocenia się, iż nie nastąpi po-

gorszenie stanu klimatu akustycznego okolicy w stosunku do stanu istniejącego.  

 

15.2.4. Minimalizacja wpływu projektowanej inwestycji na jakość wód  

  powierzchniowych i środowisko gruntowo – wodne 

Projekt zakłada realizację systemu odwodnienia torowisk poprzez system drenażu układu         

torowego z rur drenarskich dwuwarstwowych i studni kanalizacyjnych z odprowadzeniem do kanaliza-

cji ulicznej. Wody deszczowe przed wprowadzeniem do cieków powierzchniowych powinny być            

podczyszczone w osadnikach w celu minimalizacji wielkości ładunku zawiesiny ogólnej odprowadza-

nej z odwodnienia torowiska i powierzchni dróg. 

15.2.5. Minimalizacja oddziaływań ze względu na środowisko przyrodnicze 

  (w tym obszary chronione Natura 2000) 

Nie przewiduje się wpływu planowanego przedsięwzięcia liniowego na obszary Natura 2000 

zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji, w związku z czym nie przewiduje się żadnych działań 

ochronnych. 
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16. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ 
WODY I INNYCH WYKORZYSTYWANYCH  
SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ 
ENERGII  

 

Do budowy oraz w trakcie eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia wykorzystane zostaną 

następujące materiały i i surowce: 

1. woda (utrzymanie przystanków w czystości, podlewanie zieleni) 

2. energia elektryczna (na potrzeby robót budowlanych, zasilanie trakcji tramwajowej, oświetle-

nie przystanków tramwajowych, na funkcjonowanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasaże-

rów). 

3. paliwa (do pojazdów i urządzeń mechanicznych wykonujących prace przy budowie i ewentu-

alnej likwidacji oraz dbające o porządek w trakcie eksploatacji) 

4. beton asfaltowy  

5. mieszanka SMA (mineralno-asfaltowa) 

6. cement  

7. piasek 

8. tłuczeń kamienny 

9. humus 

10. grunt stabilizowany cementem 

11. żelazo 

12. stal 

Przewidywane ilości ww. materiałów, substancji i energii są trudne do oszacowania. Ilości te nie będą 

jednak odbiegały od typowych związanych z budową tego typu inwestycji. 
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17. ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANE 
 

Oddziaływania skumulowane przedmiotowej inwestycji, w powiązaniu z innymi planowanymi 

przedsięwzięciami, mogą wystąpić na etapie realizacji, jak i eksploatacji i ewentualnej likwidacji         

inwestycji.  

Czynnikami mającymi wpływ na powstanie oddziaływania skumulowanego jest bliskość    

obiektów (liniowych i punktowych) emitujących uciążliwe dla środowiska substancje i energie. Duże 

znaczenie ma obecność w pobliżu inwestycji ruchliwych dróg i ulic miejskich, będących źródłem          

hałasu i zanieczyszczeń powietrza. Innym przypadkiem wystąpienia oddziaływania skumulowanego 

na etapie realizacji to sytuacja, gdy przedmiotowa inwestycja realizowana będzie jednocześnie 

z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi w granicach linii maksymalnego oddziaływania przedmio-

towej linii tramwajowej. Zadania inwestycyjne potencjalnie powiązane z przedmiotową inwestycją to: 

– budowa trasy tramwajowej we Wrocławiu od ul. Jagiełły do pętli na osiedlu Kozanów; 

– budowa torowiska wraz z krańcówką tramwajową w rejonie planowanego stadionu Euro 2012; 

– budowa skrzyżowania ul. Drzymały z ul. Królewiecką” (rondo); 

– budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu od. ul. Królewieckiej do północnej łącznicy węzła  

z drogą krajową nr 94; 

– budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu na odcinku pomiędzy łącznicami węzła z drogą krajo-

wą nr 94 do planowanego parkingu przy stadionie. 

17.1. Oddziaływanie skumulowane na etapie budowy 

17.1.1. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i glebę 

  Na terenie budowy będą miały miejsce bezpośrednie mechaniczne przekształcenia środowi-

ska, powierzchni terenu oraz gleby, które przyczynia się do: 

• czasowego zajęcia dodatkowego terenu pod zaplecza budowy i dojazdy 

• wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego 

• zwiększenia podatności gleby na erozję na skutek zdjęcia wierzchniej warstwy humusu 

przed wykonaniem wykopów i nasypów  

• zmiany rzeźby terenu w rejonie prac 

• naruszenia struktury gleby i zmiany jej cech na skutek wykonania wykopów i nasypów 
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W fazie wykonywania prac budowlanych może również nastąpić niekontrolowany wyciek                 

substancji niebezpiecznych i przedostanie się ich do gruntu. Sytuacja taka będzie wynikiem wystąpie-

nia awarii urządzeń czy maszyn transportowych używanych do prowadzenia prac budowlanych. Dzia-

łania związane z usuwaniem skażonej warstwy ziemi przyczyniają się również do okresowej zmiany                   

ukształtowania terenu o niewielkim zasięgu. 

17.1.2. Emisja do powietrza atmosferycznego 

Podczas prowadzenia prac budowlanych wystąpi emisja zanieczyszczeń pochodzących ze               

spalin z pracujących silników środków transportu, maszyn drogowych i sprzętu ciężkiego, unoszony 

pył z odkrytych powierzchni oraz odory z mas bitumicznych.  

Niekorzystne oddziaływanie inwestycji na atmosferę w fazie budowy będzie mieć charakter           

okresowy i nie spowoduje trwałych zmian w składzie jakościowym powietrza – dokuczliwość zaniknie 

po zakończeniu prac inwestycyjnych.  

Faza budowy będzie się wiązać z powstawaniem niezorganizowanej skumulowanej emisji        

zanieczyszczeń. W trakcie prac budowlanych w wyniku porywania przez wiatr wystąpi emisja pyłów 

cementu, kruszywa i innych sypkich materiałów pylistych.  

W czasie trwania całej budowy będzie występować skumulowana emisja zanieczyszczeń 

emitowanych przez silniki spalinowe maszyn budowlanych i pojazdów transportu. 

17.1.3. Oddziaływanie hałasu i drgań 

Na etapie prac budowlanych negatywne skumulowane oddziaływania będą związane z pracą 

środków transportu, maszyn drogowych i sprzętu ciężkiego.  

W sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych prace budowlane powinny być wykonywane tylko w      

porze dziennej (6
00

-22
00

). Należy zwrócić uwagę na lokalizację zapleczy budowlanych w oddaleniu od 

siedzib ludzkich. 

17.1.4. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

W fazie realizacji inwestycji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania pól elektromagne-

tycznych na środowisko, zwłaszcza zdrowie ludzi.  

17.1.5. Powstawanie odpadów 

             W  trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych oraz budowlanych powstawać będą w sposób 

skumulowany odpady. 

Wytwórcami odpadów są Wykonawcy ww. robót budowlanych, którzy zobowiązali się do           

przejęcia odpowiedzialności prawnej za wytwarzane odpady, na podstawie umów zawartych ze                

Zleceniodawcami. 
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Wytwórca odpadów jest zobowiązany do uzyskania decyzji dotyczącej gospodarki odpadami 

na postawie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628  z późn. zm.). 

Wytwórca odpadów odpowiada za ich zagospodarowanie, zgodne z przepisami prawa. Tym             

samym jest zobowiązany do uzyskania decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie: 

zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (art. 26 oraz art. 28 ustawy z dnia                   

27 kwietnia  o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). 

Wytwórca odpadów ma prawo do pisemnego przekazania odpowiedzialności za ich zagospo-

darowanie podmiotowi, który posiada decyzje w zakresie: zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania              

odpadów.  

Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia w sposób inny niż składowanie       

można magazynować przez okres 3 lat (przy uzasadnionej konieczności wynikającej z procesów 

technologicznych lub organizacyjnych). Odpady przeznaczone do składowania na składowisku odpa-

dów można magazynować w celu zebrania odpowiedniej ilości transportowej, nie dłużej niż przez 

okres 1 roku. 

W przypadku konieczności magazynowania odpadów niebezpiecznych w miejscu ich                     

wytworzenia, należy ograniczyć ich kontakt z otoczeniem, poprzez zastosowanie pojemników, konte-

nerów lub opakowań certyfikowanych. Ww. urządzenia do gromadzenia odpadów należy oznakować i          

gromadzić w ściśle określonym i oznakowanym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób              

nieupoważnionych.  

Transport odpadów niebezpiecznych powinien odbywać się zgodnie przepisami Ustawy z dnia         

28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671 

z późn. zm.) oraz przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z poźn. 

zm.).  

        Przewidziane skumulowane ilości odpadów, wytworzonych podczas realizacji inwestycji, są trud-

ne do oszacowania. Ilości te, nie będą jednak odbiegały od typowych ilości związanych z budową 

takiego rodzaju inwestycji.  

17.1.6. Wpływ na wody powierzchniowe i stosunki gruntowo - wodne 

Na etapie budowy istnieje zagrożenie zanieczyszczenia powierzchni terenu, wód powierzch-

niowych i podziemnych paliwami i smarami wskutek drobnych awarii lub złego stanu technicznego 

maszyn i pojazdów. Do zanieczyszczenia może również dojść w wyniku niewłaściwego magazynowa-

nia substancji naftowych, tankowania, naprawy i konserwacji sprzętu. 

Potencjalne zanieczyszczenia wód mogą powstawać w okresie budowy trasy, jej eksploatacji 

i w sytuacjach awaryjnych. 

W czasie budowy trasy mogą następować zanieczyszczenia wód substancjami ropopochod-

nymi, smarami, związkami asfaltowymi, smołami i innymi związkami chemicznymi stosowanymi w 



RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N.: 

 „Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu  
ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów w zakresie od ul. Gwareckiej do przecięcia ul. Pilczyckiej 

 przy stadionie i stacji prostownikowej „Dworska” wraz z zasilaniem” 

 

BIURO KONSULTINGOWO – DORADCZE 
        dr inż. JACEK SEWERYŃSKI 

          41 – 503 Chorzów, ul. Kościuszki 63 
         tel. (032) 346 04 03, fax. (032) 346 04 02 

 

134

czasie budowy. Nie bez znaczenia są też ścieki sanitarne i odpady socjalno-bytowe powstające pod-

czas budowy. 

17.1.7. Wpływ na środowisko przyrodnicze  

W wyniku realizacji inwestycji wystąpią skumulowane zakłócenia w środowisku naturalnym tj.: 

• wycinka drzew i krzewów, 

• czasowe zmiany stosunków wodnych,  

• okresowa erozja wodna,  

• czasowe przekształcenia powierzchni terenu.  

Przy prawidłowo przebiegających pracach budowlanych w/w zmiany w środowisku zanikną 

z czasem po ustaniu robót i rekultywacji terenu.  

17.1.8. Wpływ na obszary chronione (w tym obszary Natura 2000) 

Analiza skumulowanego wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 leżące wokół            

miasta Wrocławia  wykazała, że większość z nich położona jest poza strefą oddziaływania bezpośred-

niego i pośredniego inwestycji. Najbliższy jest obszar PLH020069 „Las Pilczycki” położony w odległo-

ści minimalnej ok. 270 m od inwestycji. Oddziaływanie skumulowane na przedmioty ochrony obszaru 

(łąki zmiennowilgotne, łąki świeże, grądy, nietoperze i chrząszcze) określono jako potencjalne na     

etapie realizacji. Tylko dla  siedlisk i gatunków związanych z wodami płynącymi jak lasy łęgowe (91E0 

oraz 91F0) oraz płazów, określono wpływ jako możliwy na etapie realizacji, ale jedynie wtedy, gdy 

inwestycja dotyka cieków, nad którymi się rozwijają (rz. Slęza).  

 

17.1.9. Wpływ na walory krajobrazowe  

Na etapie budowy inwestycja czasowo niekorzystnie wpłynie na walory krajobrazowe terenu 

poprzez wprowadzenie na krótki czas znacznych ilości sprzętu zmechanizowanego na ten teren. 

Zmiany nie będą jednak trwałe i długookresowe. 

17.1.10. Wpływ na faunę i florę 

Skumulowane negatywne oddziaływanie inwestycji na biotyczne elementy środowiska           

przyrodniczego na etapie budowy, polega głównie na jednokrotnym przeobrażeniu lub eliminacji         

dotychczasowych siedlisk znajdujących się na trasie. Z uwagi na fakt, iż inwestycja nie przebiega  

poprzez cenne siedliska przyrodnicze i siedliska zwierząt oraz zbiorowiska roślin chronionych i rzad-

kich nie przewiduje się oddziaływania na florę. 

Analiza wpływu inwestycji na faunę wykazała brak kolizji w tym zakresie. 
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17.1.11. Wpływ na ludzi  

Pośrednie oddziaływanie skumulowane na mieszkańców wzdłuż trasy jest pochodną          

oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. Każde  

z negatywnych oddziaływań skumulowanych na glebę, wody, powietrze atmosferyczne czy klimat 

akustyczny jest przenoszone automatycznie na człowieka jako użytkownika tych dóbr.  

   

 

17.2. Oddziaływanie skumulowane na etapie eksploatacji  

 

17.2.1. Powierzchnię ziemi i glebę 

Prawidłowe wykonanie linii tramwajowej przed erozją powinno uchronić przed skumulowanym 

zagrożeniami powierzchni ziemi w czasie normalnej eksploatacji. 

Zabezpieczenie torowiska powinno uwzględnić szczegółowe warunki geologiczno-

inżynierskie na trasie, żeby uchronić teren inwestycji przed przekształceniami w postaci ruchów mas 

ziemnych. 

17.2.2. Klimat sanitarny powietrza 

Z uwagi na fakt, że inwestycja dotyczy budowy linii tramwajowej brak jest skumulowanej emisji 

zanieczyszczeń powietrza wynikającego z eksploatacji tramwajów czy torowisk. 

17.2.3. Hałas i drgania  

Wpływ tramwajów w zakresie skumulowanego oddziaływania akustycznego na otoczenie i        

ludzi jest uzależniony od: poziomu hałasu, częstotliwości kursów, ciągłości lub nieciągłości zjawiska, 

długotrwałości, indywidualnej oceny czynnika przez daną jednostkę (człowieka). 

  Hałas tramwajowy jest zaliczany do zjawisk chwilowych (słyszalny w momencie, kiedy czło-

wiek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tramwaju). Powstające na skutek tarcia kół 

o powierzchnię szyn, w szczególności przy hamowaniu i ruszaniu oraz w momencie wykonywania 

skrętów oraz manewrów. Tego rodzaju hałas powstały w wyniku hamowania, ruszania 

i przyspieszania pojazdów, jest charakterystyczny dla funkcjonowania skrzyżowań i stanowi dominują-

cy składnik hałasu. 

  Maksymalny zasięg hałasu w rejonie analizowanej linii będzie zmieniał się w zależności od 

natężenia ruchu oraz od stanu technicznego taboru i pojazdów. 

 Oddziaływania te mogą wystąpić w zakresie hałasu emitowanego przez tabor tramwajowy i pojazdy 

poruszające się wzdłuż nowopowstałej linii tramwajowej. ZAŁĄCZNIK NR 1 przedstawia skumulowany 

oddziaływanie na klimat akustyczny wzdłuż całej linii tramwajowej.  
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17.2.4. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

Promieniowanie niejonizujące, charakteryzowane natężeniem pola magnetycznego stałego, 

wytwarzanego przez trakcję tramwajową oraz stacje prostownikowe nie będzie powodowało skumulo-

wanego szkodliwego dla ludzi i środowiska oddziaływania. 

Źródłem skumulowanego promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal średnich są 

nadajniki radiowo-telewizyjne, anteny radioliniowe systemów telekomunikacyjnych oraz stacje bazowe 

telefonii komórkowej. Najczęściej urządzenia te są instalowane w sposób i w miejscach, które unie-

możliwiają dostęp ludności w obszar, gdzie może dochodzić do wystąpienia przekroczeń wartości 

dopuszczanych. Zasięg oddziaływania tych urządzeń wynosi ok. 25m, stąd też nie mają one istotnego 

wpływu na kształt klimatu elektromagnetycznego rejonu przedsięwzięcia.  

Odrębnym źródłem promieniowania elektromagnetycznego, związanego bezpośrednio 

z przedsięwzięciem, może być radiowy system sterowania stacjami prostownikowymi (telepomiary, 

telesygnalizacja, telesterowanie). Sterowanie zwrotnicami tramwajowymi będzie się odbywać na pod-

czerwień (IR). Ewentualny zasięg oddziaływania radiowych systemów sterowania nie przekracza kilku 

centymetrów wokół anteny i nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 

17.2.5. Odpady  

W fazie skumulowanej eksploatacji linii tramwajowych i dróg nie przewiduje się powstawania 

znaczących ilości i rodzajów odpadów. Będą powstawać odpady związane z funkcjonowaniem obiek-

tów i urządzeń zapewniających sprawne funkcjonowanie linii tramwajowej (oświetlenie, urządzenia 

odwadniające).  

W normalnych warunkach – prognozuje się powstawanie odpadów pochodzących 

z elektrycznych urządzeń oświetleniowych – zużyte źródła światła zawierających rtęć (16 02 15*) oraz 

opraw oświetleniowych (16 02 16).  

W związku ze skumulowanym funkcjonowaniem urządzeń odwadniających torowisko          

powstawać będą odpady ze studzienek kanalizacyjnych (20 03 06) oraz szlamy z kolektorów (13 05 

03*) powstające wskutek prowadzonych prac mających na celu udrażnianie systemu kanalizacyjnego.  

Szczególną grupę odpadów, których powstawania nie można wykluczyć są odpady należące 

do grupy 16 – odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych, w tym: 16 81 01
*
 - odpady 

wykazujące właściwości niebezpieczne oraz 16 81 02 – odpady inne niż wymienione w 16 81 01. 

W wyniku awarii, których źródłem mogą być wypadki tramwajowo - drogowe, może dojść do 

rozszczelnienia zbiorników i instalacji samochodowych, z których mogą zostać uwolnione i trafić do 

środowiska: paliwo (benzyna, olej napędowy), płyny. Oprócz tego, jeżeli w katastrofie uczestniczyć 

będą pojazdy przewożące towary niebezpieczne, może dojść do awaryjnych wycieków tych substan-

cji. W wyniku tych zdarzeń może ulec zanieczyszczeniu woda w pobliskich ciekach.  
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17.2.6. Środowisko gruntowo - wodne 

 Zebrane wody z odwodnienia będą wprowadzone do istniejącej kanalizacji. W związku z po-

wyższym nie przewiduje się jakiegokolwiek wpływu na środowisko gruntowo – wodne w wyniku sku-

mulowanej eksploatacji linii tramwajowej. 

17.2.7. Środowisko przyrodnicze (w tym obszary chronione) 

Inwestycja nie będzie stanowić istotnego zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Wzdłuż plano-

wanej trasy nie ma szczególnie cennych siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk roślin chronionych, a 

obszary chronione przyrodniczo zlokalizowane są poza analizowaną trasą. 

17.2.8. Obszary Natura 2000  

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na obszary Natura 2000, 

które zlokalizowane są w odległości od około 0,27 do około 13,3 km od inwestycji.  

Najbliżej spośród wszystkich obszarów Natura 2000 występujących w okolicy planowanego 

przedsięwzięcia znajduje się obszar PLH020069 ”Las Pilczycki” utworzony w oparciu o Dyrektywę 

Siedliskową. Znajduje się on po stronie północnej od planowanej inwestycji w odległości ok. 270 m.  

17.3. Oddziaływanie skumulowane na etapie likwidacji 

  

                Planowane przedsięwzięcie na etapie jego ewentualnej likwidacji będzie oddziaływało  

w sposób skumulowane na otaczające środowisko podobnie jak oddziałuje na etapie realizacji. 
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18. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZ-
NYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘ-
WZIĘCIEM 

Konflikty społeczne związane z przedmiotową budową można podzielić ze względu na ich 

źródło w następujące grupy: 

− związane z prawem własności do gruntów leżących na trasie planowanej drogi; 

− związane z emisją zanieczyszczeń oraz hałasu; 

− związane z poczuciem zagrożenia mieszkańców dla zabudowy mieszkaniowej (wibracje i hałas), 

− wynikające z poglądów ekologicznych; 

− związane z niechęcią do zmian w najbliższym otoczeniu. 

Oddziaływanie na okoliczną ludność planowanej linii tramwajowej jest pochodną oddziaływa-

nia na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. Każde z negatywnych oddziaływań          

na glebę, wody, powietrze atmosferyczne czy klimat akustyczny jest przenoszone automatycznie na 

człowieka jako użytkownika tych dóbr. Taka zależność powoduje powstawanie sytuacji konfliktowych 

związanych z procesem inwestycyjnym.  

W celu uniknięcia sytuacji konfliktowych w trakcie wykonywanych prac należy zapewnić, 

w miarę możliwości, płynny ruch pojazdów poprzez wprowadzenie ruchu wahadłowego lub wyznacze-

nie odpowiednich tras objazdowych. Należy również umożliwić bezpieczne przejścia dla pieszych 

poprzez odpowiednie wyznaczenie ścieżek, wykonanie pomostów nad wykopami i oznakowanie.  

Z prywatnych posesji, zakładów przemysłowych i innych obiektów należy umożliwić wjazd i wyjazd 

pojazdom. Z uwagi na bliskość budynków mieszkalnych i dłuższego przebywania ludności, prace          

budowlane powodujące największą emisję hałasu i spalin, należy wykonywać w godzinach najmniej-

szej uciążliwości dla mieszkańców.  

Grupy społeczne, wśród których mogą powstawać konflikty, to właściciele działek przylegających do 

rejonu inwestycji oraz zajętych pod inwestycję (użytkownicy ogródków działkowych, obiektów handlo-

wych i budynków mieszkalnych przeznaczonych do wyburzenia) . W celu zapobiegania konfliktom 

społecznym, grupy powinny być na bieżąco informowane o harmonogramie prac i przyjętych           

rozwiązaniach. 
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19. OBSZAR OGRANICZANEGO UŻYTKOWANIA  

Na obecnym etapie planowania przedsięwzięcia nie widzi się konieczności wyznaczenia         

obszaru ograniczonego użytkowania. 

Ze względu na niepewność wyników prognozy ruchu a w związku z tym niepewność potwier-

dzenia w rzeczywistości wyników symulacji oddziaływania inwestycji, weryfikacja prognoz nastąpi na 

etapie wykonania analizy porealizacyjnej. Wyniki analizy porealizacyjnej pozwolą określić rzeczywiste 

oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe. W zależności od uzyskanych wyników, dotrzymania 

standardów ochrony środowiska bądź przekroczeń dopuszczalnych poziomów odniesienia, zostaną 

podjęte dalsze decyzje, co do konieczności budowy/rozbudowy urządzeń ochrony środowiska             

zaproponowanych w niniejszym raporcie. Jeżeli standardy w środowisku nie zostaną dotrzymane     

pozostanie do rozważenia utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. 
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20. PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE 
JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI   

Celem monitoringu jest prowadzenie obserwacji stanu środowiska oraz zmian tego stanu         

zachodzących pod wpływem emisji do środowiska, których źródłem będzie budowa a następnie            

eksploatacja planowanej linii tramwajowej. W wyniku analizy uzyskanych w ten sposób danych 

i informacji możliwe jest planowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych lub technicznych 

zmniejszających negatywne oddziaływanie.  

Budowa linii tramwajowej powodować będzie powstawanie hałasu i emisji niezorganizowanej, 

których źródłem będą prace budowlane (praca sprzętu, maszyn budowlanych). Emitowane w ten                   

sposób zanieczyszczenia i energie nie są objęte pozwoleniami wymaganymi przez prawo ochrony 

środowiska. Nie ma zatem umocowań formalnych do prowadzenia przez inwestora lub wykonawcę 

tych robót pomiarów wielkości emitowanych zanieczyszczeń do środowiska. 

Proponuje się prowadzenie monitoringu skuteczności działań minimalizujących zaproponowa-

nych w niniejszym Raporcie w trakcie trwania prac budowlanych w zakresie ochrony środowiska przed 

zanieczyszczeniami i postępowania w sytuacji awaryjnej mogącej spowodować zanieczyszczenie 

środowiska. 

Zagadnienia dotyczące szczegółowych ustaleń sposobu, metodyk referencyjnych 

i częstotliwości prowadzenia monitoringu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2             

października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku 

substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem 

(Dz. U. Nr 192, poz. 1392). 

Okresowe pomiary poziomów substancji lub energii w środowisku prowadzi się dla następujących 

substancji lub energii: 

• hałasu 

o linii tramwajowych - co 5 lat, 

o punkty do monitorowania proponuje się wytypować w oparciu o wykonaną analizę poreali-

zacyjną tj: 

-  szczególnie należy uwzględnić miejsca lokalizacji zabudowy mieszkalnej, dla której  

w wyniku analizy porealizacyjnej zostanie stwierdzone ponadnormatywne oddziaływa-

nie akustyczne, zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych w wodach opadowych i 

roztopowych, z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowe-

go, dla: 

o linii tramwajowych, z których wody opadowe lub roztopowe ujmowane są w systemy          
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kanalizacyjne; 

 

Monitoring wód należy przeprowadzać w miejscach zrzutu ścieków deszczowych pochodzą-

cych z odwadniania linii tramwajowych i odprowadzanych do odbiorników powierzchniowych.           

Lokalizacja punktów zrzutów zostanie ustalona na dalszym etapie tj. projektu odwodnienia dla linii 

tramwajowej. 
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21. ANALIZA POREALIZACYJNA 

Stwierdza się celowość wykonania analizy porealizacyjnej z uwagi na niedoskonałość metod 

obliczeniowych i konieczność zweryfikowania przeprowadzonych na obecnym etapie symulacji kom-

puterowych wg prognozowanych założeń z rzeczywistym oddziaływaniem inwestycji na środowisko.  

Poziomy hałasu wywołane funkcjonowaniem linii tramwajowej określono metodą obliczeniową 

w oparciu o modelowanie – sprawdzone i standardowo wykorzystywane w realizacji ocen oddziaływa-

nia na środowisko inwestycji liniowych poparte pomiarami w terenie, choć niedoskonałe, zbliżone je-

dynie do rzeczywistości. Wyniki te należy zweryfikować w oparciu o przeprowadzone pomiary rzeczy-

wiste w zaproponowanych punktach kontrolnych: 

L.p. 

współrzędne punktów 

długość / szerokość geograficzna X / Y 

P1 N: 51° 8’ 24,81”       E: 16° 57’ 37,5” X = 365695,59      Y = 357364,19 

P2 N: 51° 8’ 27,07”       E: 16° 57’ 35,09” X = 365766,68      Y = 357319,27 

P3 N: 51° 8’ 31,07”       E: 16° 57’ 31,31” X = 365892,07      Y = 357249,34 

P4 N: 51° 8’ 37,29”       E: 16° 57’ 17,04” X = 366092,07      Y = 356977,47 

P5 N: 51° 8’ 22,69”       E: 16° 57’ 34,25” X = 365631,91      Y = 357299,34 

P6 N: 51° 8’ 35,66”       E: 16° 57’ 15,66” X = 366042,46      Y = 356949,34 

Rozmieszczenie punktów pokazano na załączniku graficznym – Mapa ewidencyjna z lokaliza-

cją punktów wartości równoważnego poziomu hałasu (ZAŁĄCZNIK NR 5c). 

Analiza porealizacyjna powinna być sporządzoną po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu 

do użytkowania i przedstawienia w terminie 18 – m-cy od dnia oddania obiektu do użytkowania.           

Analizę porealizacyjną należy wykonać w zakresie poziomu hałasu przenikającego do środowiska. 

Punkty pomiarowe proponuje się ustanowić w następujących miejscach: 

a) Terenach chronionych akustycznie niezabudowanych 

b) Terenach chronionych akustycznie zabudowanych  

c) W pobliżu wybranych skrzyżowań z drogami  

Metodykę pomiarów i zasady lokalizacji punktów pomiarowych określa rozporządzenie Mini-

stra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 

poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tram-

wajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 35, poz. 308), obowiązujące od 1.01.2004 r. 

Przy zastosowaniu dostępnych technologii dla budowy szybkiego tramwaju w zakresie kon-

strukcji torowiska oraz zastosowania nowoczesnego taboru tramwajowego emitowane poziomy hałasu 

będą najmniejsze z możliwych, a eksploatacja analizowanej linii tramwajowej będzie mniej uciążliwa 

niż pozostałe. Mimo to, w wyniku przeprowadzonych symulacji stwierdzono, że występują tereny, na 
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których dopuszczalne poziomy hałasu nie zostaną dochowane. W przypadku stwierdzenia przekro-

czeń poziomów dopuszczalnych hałasu, należy ponownie rozważyć konieczność posadowienia ekra-

nów akustycznych. 

Przy realizacji inwestycji należy zachować rezerwy terenu pod ekrany akustyczne w miejscach 

wskazanych w poniższej tabeli. Lokalizacje ewentualnych ekranów akustycznych podano według ki-

lometraża linii tramwajowej, tj zaczynając od rejonu ulicy Drzymały, kończąc na przystanku w ulicy 

Pilczyckiej. 

strona prawa strona lewa 

L.p. km 
długość 

[m] 
L.p. km 

długość 
[m] 

E1 4+05 – 4+28 23 E6 3+65 – 4+25 60 

E2 4+42 – 5+06 64 E7 4+35 – 5+32 97 

E3 7+57 – 8+55 98 E8 7+55 – 8+48 93 

E4 8+62 – 9+19 57 E9 8+86 – 9+46 60 

E5 10+06 – 10+70 64 E10 10+04 – 10+20 16 
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 „Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu  
ze stadionem EURO przez osiedle Kozanów w zakresie od ul. Gwareckiej do przecięcia ul. Pilczyckiej 

 przy stadionie i stacji prostownikowej „Dworska” wraz z zasilaniem” 

 

BIURO KONSULTINGOWO – DORADCZE 
        dr inż. JACEK SEWERYŃSKI 

          41 – 503 Chorzów, ul. Kościuszki 63 
         tel. (032) 346 04 03, fax. (032) 346 04 02 
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22. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH  
Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE 
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO 
OPRACOWUJĄC RAPORT 

Przeprowadzone w niniejszym Raporcie analizy i obliczenia nie napotkały na inne trudności 

natury technicznej. Planowane rozwiązania koncepcyjne inwestycji są typowe dla tego rodzaju przed-

sięwzięcia. 


