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Streszczenie
Przedstawiony Raport o oddziaáywaniu na Ğrodowisko dla projektu „Budowa trasy
tramwajowej w ul. PowstaĔców ĝOąskich odcinek od ul. Radiowej do ul. Górczewskiej” dla
etapu wydania decyzji o uwarunkowaniach Ğrodowiskowych, sporządzony zostaá na zlecenie
przedsiĊbiorstwa Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

PodstawĊ prawną do przeprowadzenia postĊpowania w sprawie oceny
oddziaáywania na Ğrodowisko stanowi ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo Ochrony
ĝrodowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z póĨniejszymi zmianami), ustawa z dnia 18
maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony Ğrodowiska oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 113, poz. 954) oraz ustawa z dnia 3 paĨdziernika 2008 r. O udostĊpnianiu
informacji o Ğrodowisku i jego ochronie, udziale spoáeczeĔstwa w ochronie Ğrodowiska oraz o
ocenach oddziaáywania na Ğrodowisko (Dz. U. Nr 119, poz. 1227).

Potrzeba wykonania raportu wynika z pisma Prezydenta Miasta Stoáecznego
Warszawy, w Postanowieniu nr 318/Oĝ/2009 z dnia 12.11.2009 r. (sygn. Oĝ-IV-AOR-762422-13-09) zobowiązaá Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. do sporządzenia raportu w zakresie
zgodnym z art. 66 ust.1 ustawy o udostĊpnianiu informacji o Ğrodowisku i jego ochronie,
udziale spoáeczeĔstwa w ochronie Ğrodowiska oraz
o ocenach oddziaáywania na Ğrodowisko, ze szczególnym uwzglĊdnieniem oddziaáywania
inwestycji w zakresie emisji haáasu.
.
Potrzeba sporządzenia raportu wynika z wymogów, które naleĪy speániü przy
staraniu siĊ o Ğrodki pomocowe z funduszy UE.
Opiniowane przedsiĊwziĊcie dotyczy terenów caákowicie zainwestowanych, z peáQą
infrastrukturą miejską wraz z wspóáwystĊpująFą zabudowa mieszkaniową.

Wedáug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu
ulicy PowstaĔców ĝOąskich pomiĊdzy ulicami Piastów ĝOąskich – gen. Tadeusza
PeáczyĔskiego, w Gminie Warszawa – Bemowo (Uchwaáa Nr VI/26/01 Rady Gminy
Warszawa – Bemowo z dnia 12 kwietnia 2001r. ogáoszona w Dzienniku UrzĊdowym
Województwa Mazowieckiego Nr 150, poz. 2106 z dnia 23 lipca 2001r. w sprawie zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
zatwierdzonego Uchwaáą Rady Warszawy Nr XXXV/199/92 w dniu 28.09.1992r.,) omawiany
obszar inwestycji, poáRĪony jest na terenie oznaczonym symbolem planistycznym: 1 KDG, 2
KDZ. Wedáug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum –
Bolkowska” zatwierdzonego Uchwaáą Nr XIII/169/2003 Rady Miasta Stoáecznego Warszawy
z dnia 12 czerwca 2003r. ogáoszoną w Dzienniku UrzĊdowym Województwa Mazowieckiego
Nr 193, poz. 4913 w dniu 18 lipca 2003r. omawiany obszar inwestycji na ulicy PowstaĔców
ĝOąskich, poáRĪony jest na terenie oznaczonym symbolem planistycznym: 1 KUG, 2 KUG.
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Autorzy po zapoznaniu siĊ z materiaáami i danymi uzyskanymi od Zleceniodawcy, za
podstawowe zagadnienia przy omawianiu wpáywu przedsiĊwziĊcia na Ğrodowisko okreĞlili:
wpáyw na klimat wibroakustyczny i zagroĪenie mieszkaĔców ponadnormatywnym haáasem
oraz gospodarkĊ odpadami i materiaáami na etapie budowy.
Jako mniej naraĪone na potencjalne oddziaáywania, wytypowano Ğrodowisko
gruntowo-wodne i szatĊ roĞlinną.
Opiniowana trasa tramwajowa nie ingeruje w system obszarach chronionych Natura
2000. W sąsiedztwie omawianej inwestycji nie znajdują siĊ obszary objĊte ochroną prawną
dóbr kultury.
Na trasie planowanej do budowy linii tramwajowej, powstawaü bĊGą Ğcieki
opadowe. Trasa planowanej do budowy linii (ukáad torowy i platformy przystankowe) bĊdzie
miaáa czĊĞciowe odwodnienie liniowe z wáączeniem do kolektorów deszczowych w jezdniach
ulicy, wzdáXĪ których przebiega. Gospodarka Ğciekowa linii tramwajowej bĊdzie oparta na
istniejącym ukáadzie kanalizacji miejskiej. Przed odpáywem Ğcieków do odbiorników
planowane jest zastosowanie separatorów koalescencyjnych (z osadnikiem). Separacja
zanieczyszczeĔ w planowanych do zastosowania urządzeniach gwarantuje wymaganą
jakoĞü Ğcieków opadowych z torowiska i platform przystankowych odpáywających do
odbiorników. Planowane jest zastosowanie studzienek do pobierania prób Ğcieków
odprowadzanych do odbiorników. ĝcieki opadowe wprowadzane do kanalizacji miejskiej
powinny speániaü warunki wáDĞciwoĞci. Wedáug zawieranych umów, kontrole w zakresie
gospodarki Ğciekowej uĪytkowników sieci kanalizacji miejskiej prowadzą miĊdzy innymi
upowaĪnieni pracownicy Miejskiego PrzedsiĊbiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
W bezpoĞrednich granicach opracowania (zasiĊg trakcji) nie wystĊpują pomniki
przyrody a parki i zespoáy zieleni poáRĪone są poza zasiĊgiem potencjalnego oddziaáywania
linii.
Ze wzglĊdu na wieloletni, niezmienny sposób zagospodarowania terenu - jako
tereny komunikacyjne w strukturze miasta, w związku z planowanym przedsiĊwziĊciem,
wpáyw na wystĊpująFą faunĊ bĊdzie znikomy. Wynika to równieĪ z faktu, Īe opiniowany teren
jest bardzo ubogim siedliskiem Īycia dla zwierząt, w tym równieĪ awifauny.
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ma zawarte z uprawnionymi do zakresu
prowadzonej dziaáalnoĞci firmami umowy na odbiór, transport, wykorzystanie, odzysk lub
unieszkodliwianie odpadów.
Przeprowadzona analiza akustyczna wykazaáa, Īe poziomy haáasu samochodowego
Vą znacznie wyĪsze od poziomu dĨwiĊku dla haáasu tramwajowego. Z badaĔ nad haáasem
tramwajowym wynika, Īe sygnaáy akustyczne generowane przez tramwaje są bardzo dobrze
wyróĪniane przez ucho ludzkie nawet w wysokim tle haáasu samochodowego.
Z przeprowadzonych obliczeĔ akustycznych wynika, Īe linia tramwajowa nie bĊdzie
oddziaáywaü na tereny objĊte ochroną akustyczną, poniewaĪ zostaną speánione
dopuszczalne poziomy dĨwiĊku zgodnie z rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 14
czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów haáasu w Ğrodowisku (Dz. U. z
2007 r. nr 120, poz. 826) zarówno w porze dnia jaki i nocy.
6

Uzyskane, wartoĞci poziomu równowaĪnego dla rozpatrywanego transportu
samochodowego wskazują przekraczania poziomu dopuszczalnego w stanie istniejącym dla
pory dnia i nocy. Ponadto uwzglĊdniono áączne oddziaáywanie haáasu komunikacyjnego od
ruchu tramwajów oraz transportu samochodowego. Analiza wykazaáa, Īe dla
skumulowanego oddziaáywania przekroczenia poziomu dopuszczalnego wystąpią w porze
dnia i nocy, podobnie jak dla transportu samochodowego. Poziom równowaĪnego poziomu
GĨwiĊku od Ğrodków transportu samochodowego jest na tyle duĪy, Īe emisja od linii
tramwajowej moĪe byü pominiĊta. Z obliczeĔ wynika, Īe skumulowany równowaĪny poziom
GĨwiĊku od obu Ĩródeá jest podniesiony Ğrednio o ok. 0,2 dB w porównaniu z emisją od
transportu samochodowego.
JHĞli zaáRĪymy, Īe wprowadzenie nowej, atrakcyjnej trasy tramwajowej
spowoduje znaczące zmniejszenie ruchu drogowego (przejazdów samochodami
indywidualnymi i autobusami), to moĪe siĊ okazaü, Īe w rezultacie nastąpi zmniejszenie
sumarycznego haáasu ulicznego, a wiĊc poprawią siĊ warunki akustyczne dla okolicznych
mieszkaĔców.
Uznaü moĪna, Īe z punktu widzenia caáRĞciowej ochrony akustycznej
otaczającego Ğrodowiska budowa linii tramwajowej jest inwestycją proekologiczną.
Podsumowując wnioski z przedstawianego raportu naleĪy zwróciü uwagĊ na brak
aktualnie w Warszawie alternatywy dla Ğrodka komunikacji zbiorowej jakim jest tramwaj,
poza metrem, nie ma konkurencyjnego Ğrodka transportu, przy tym generalnie przyjaznego
Ğrodowisku.
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1. STRONA FORMALNO-PRAWNA
Podstawą formalno-prawną niniejszego opracowania jest umowa-zlecenie nr
TW/UO – 28/2009/TZ pozycja planu 8024f/09/T100 z dnia 23 09 2009 zawarta przez
TRAMWAJE WARSZAWSKIE Sp. z o.o. i firmĊ Ekomeritum Joanna Tarnkowska z
Warszawy, na opracowanie Raportu o oddziaáywaniu na Ğrodowisko dla projektu
budowy trasy tramwajowej w ul. PowstaĔców ĝOąskich odc. ul. Radiowej - ul.
Górczewska dla etapu wydania decyzji o uwarunkowaniach Ğrodowiskowych.
(Nowa trasa tramwajowa zostanie wybudowana w ciągu ul. PowstaĔców ĝOąskich, od ul
Pirenejskiej do ul. Górczewskiej, w dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy)

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
PodstawĊ prawną do przeprowadzenia postĊpowania w sprawie oceny
oddziaáywania na Ğrodowisko stanowi ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo Ochrony
ĝrodowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z póĨniejszymi zmianami), ustawa z dnia 18
maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony Ğrodowiska oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 113, poz. 954) oraz ustawa z dnia 3 paĨdziernika 2008 r. O udostĊpnianiu
informacji o Ğrodowisku i jego ochronie, udziale spoáeczeĔstwa w ochronie Ğrodowiska oraz o
ocenach oddziaáywania na Ğrodowisko (Dz. U. Nr 119, poz. 1227).
Realizacja planowanego przedsiĊwziĊcia mogącego znacząco oddziaáywaü na
Ğrodowisko jest dopuszczalna wyáącznie po uzyskaniu decyzji o Ğrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjĊ przedsiĊwziĊcia, zwanej dalej „decyzją o
Ğrodowiskowych uwarunkowaniach”. Wydanie decyzji o Ğrodowiskowych uwarunkowaniach
nastĊpuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowĊ (na podstawie ustawy z 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z póĨniejszymi zmianami).
Wedáug § 3, ust. 1, pkt. 57 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreĞlenia rodzajów przedsiĊwziĊü mogących znacząco oddziaáywaü na Ğrodowisko
oraz szczegóáowych uwarunkowaĔ związanych z kwalifikowaniem przedsiĊwziĊcia do
sporządzenia raportu o oddziaáywaniu na Ğrodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573), „linie
tramwajowe, koleje napowietrzne lub podziemne – metro, kolejki linowe lub linie
szczególnego charakteru, wraz z towarzysząca infrastrukturą, uĪywane gáównie do przewozu
pasaĪerów”, wymagają sporządzenia raportu o oddziaáywaniu na Ğrodowisko na drodze
postanowienia organu. Od 8 czerwca 2005 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okreĞlenia rodzajów
przedsiĊwziĊü mogących znacząco oddziaáywaü na Ğrodowisko oraz szczegóáowych
uwarunkowaĔ związanych z kwalifikowaniem przedsiĊwziĊcia do sporządzenia raportu o
oddziaáywaniu na Ğrodowisko (Dz. U. Nr 92, poz. 769), które dla linii tramwajowych nie
wprowadza zmian.
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Prezydent Miasta Stoáecznego Warszawy w Postanowieniu nr 318/Oĝ/2009 z dnia
12.11.2009 r. (sygn. Oĝ-IV-AOR-76242-2-13-09) zobowiązaá Tramwaje Warszawskie Sp. z
o.o. do sporządzenia raportu w zakresie zgodnym z art. 66 ust.1 ustawy o udostĊpnianiu
informacji o Ğrodowisku i jego ochronie, udziale spoáeczeĔstwa w ochronie Ğrodowiska oraz
o ocenach oddziaáywania na Ğrodowisko, ze szczególnym uwzglĊdnieniem oddziaáywania
inwestycji w zakresie emisji haáasu. (zaáącznik poz. 1)
Wedáug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu
ulicy PowstaĔców ĝOąskich pomiĊdzy ulicami Piastów ĝOąskich – gen. Tadeusza
PeáczyĔskiego, w Gminie Warszawa – Bemowo (Uchwaáa Nr VI/26/01 Rady Gminy
Warszawa – Bemowo z dnia 12 kwietnia 2001r. ogáoszona w Dzienniku UrzĊdowym
Województwa Mazowieckiego Nr 150, poz. 2106 z dnia 23 lipca 2001r. w sprawie zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
zatwierdzonego Uchwaáą Rady Warszawy Nr XXXV/199/92 w dniu 28.09.1992r.,) omawiany
obszar inwestycji, poáRĪony jest na terenie oznaczonym symbolem planistycznym:




1 KDG, jako teren ul. PowstaĔców ĝOąskich o funkcji ulicy gáównej
2 KDZ, jako teren ul. Radiowej o funkcji ulicy zbiorczej

Wedáug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum –
Bolkowska” zatwierdzonego Uchwaáą Nr XIII/169/2003 Rady Miasta Stoáecznego Warszawy
z dnia 12 czerwca 2003r. ogáoszoną w Dzienniku UrzĊdowym Województwa Mazowieckiego
Nr 193, poz. 4913 w dniu 18 lipca 2003r. omawiany obszar inwestycji na ulicy PowstaĔców
ĝOąskich, poáRĪony jest na terenie oznaczonym symbolem planistycznym:




1 KUG, jako teren ul. PowstaĔców ĝOąskich o funkcji ulicy gáównej
2 KUG, jako teren ul. Górczewskiej o funkcji ulicy gáównej

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy (zaáącznik poz. 2)
Opiniowany Raport sporządzony zostaá przez zespóá specjalistów z dziedziny
ochrony Ğrodowiska oraz inĪynierii Ğrodowiska, na podstawie dostarczonych przez
ZleceniodawcĊ materiaáów, w tym m.in.: Studium wykonalnoĞci dla projektu „Trasa
tramwajowa Bemowo – ul. Kasprzaka” DHV POLSKA Sp. z o.o. Warszawa marzec 2006;
opis techniczny do wstĊpnego projektu na budowĊ torów, analizy funkcyjno – ruchowe,
analizy techniczne, syntetyczny opis zakresu robót, mapy, rysunki techniczne, wykresy oraz
wizje terenowe i badania wáasne autorów.
W opracowanym przez DHV Polska Sp. z o.o. na potrzeby budowy i modernizacji
trasy tramwajowej Bemowo – ul. Kasprzaka, Studium wykonalnoĞci z marca 2006 r.
rozpatrywane byáy 2 alternatywne warianty trasy (W1 i W2), róĪniące siĊ odcinkiem
zachodnim trasy, który w niniejszym opracowaniu nie jest analizowany. Omawiany odcinek
od ul. Pirenejskiej do ul. Górczewskiej jest wspólny dla obu wariantów.
Przedstawiony raport ma na celu miĊdzy innymi:
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okreĞlenie rzeczywistych i potencjalnych skutków Ğrodowiskowo-przestrzennych,
wynikających z budowy linii tramwajowej,



okreĞlenie rzeczywistych i potencjalnych oddziaáywaĔ na Ğrodowisko wynikających z
realizacji projektowanego przedsiĊwziĊcia;




opis zabytków i obiektów podlegających ochronie konserwatora zabytków,




okreĞlenie moĪliwoĞci
sytuacjami awaryjnymi;

ograniczenia

zagroĪHĔ

powodowanych

potencjalnymi

rozpatrzenie wariantu 0 – nie podejmowania przedsiĊwziĊcia;
przedstawienie propozycji monitoringu oddziaáywania planowanego przedsiĊwziĊcia
na etapie przebudowy i eksploatacji.

3. MATERIAàY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
Akty prawne



Ustawa z dnia 25 sierpnia 2009 r. – tekst jednolity – O ochronie przyrody (Dz. U. Nr
151, poz. 1220)



Ustawa z dnia 3 paĨdziernika 2008 r. o udostĊpnianiu informacji o Ğrodowisku i jego
ochronie, udziale spoáeczeĔstwa w ochronie Ğrodowiska oraz o ocenach
oddziaáywania na Ğrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)



Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków, jakie naleĪy speániü przy wprowadzaniu
Ğcieków do wód (Dz. U. Nr 27, poz. 169)



Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony Ğrodowiska oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 587)



Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie
naleĪy speániü przy wprowadzaniu Ğcieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla Ğrodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984)



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. tekst jednolity – Prawo ochrony Ğrodowiska (Dz. U.
Nr 25, poz. 150 z 2008 r.)




Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie ogáoszenia jednolitego tekstu ustawy o
ochronie gruntów rolnych i leĞnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1266)



Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr162, poz. 1568)



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz.
1118 z 2006 r.)



Ustawa z dnia 4 lutego 2004 r. tekst jednolity – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
Nr 228, poz. 1947 z 2005 r.)
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Ğrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627)



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie okreĞlenia rodzajów przedsiĊwziĊü mogących znacząco oddziaáywaü na
Ğrodowisko oraz szczegóáowych uwarunkowaĔ związanych z kwalifikowaniem
przedsiĊwziĊcia do sporządzenia raportu o oddziaáywaniu na Ğrodowisko (Dz. U. Nr
92, poz. 769)



Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 02 paĨdziernika 2007r. w sprawie
wymagaĔ w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w Ğrodowisku substancji lub
energii przez zarządzającego ....linią tramwajową.... (Dz. U. Nr 192 z dnia 19
paĨdziernika 2007r., poz. 1392)



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreĞlenia
rodzajów przedsiĊwziĊü mogących znacząco oddziaáywaü na Ğrodowisko oraz
szczegóáowych uwarunkowaĔ związanych z kwalifikowaniem przedsiĊwziĊcia do
sporządzenia raportu o oddziaáywaniu na Ğrodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573)



Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 30 paĨdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów póá elektromagnetycznych w Ğrodowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883 z 2003 r.)



Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia,
przekazywanych wáDĞciwym organom ochrony Ğrodowiska oraz terminu i sposobów
ich prezentacji (Dz. U. Nr 59, poz. 529)



Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dn. 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagaĔ w
zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w Ğrodowisku substancji lub energii przez
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr
35, poz. 308)



Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie wyników
pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny byü przekazywane wáDĞciwym
organom ochrony Ğrodowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr
18 z dnia 6 lutego 2003, poz. 164)



Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie
wymagaĔ, jakim powinny odpowiadaü wody powierzchniowe wykorzystywane do
zaopatrzenia ludnoĞci w wodĊ przeznaczoną do spoĪycia (Dz. U. Nr 204 z 9 grudnia
2002 r., poz. 1728 z póĨniejszymi zmianami)



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 20 czerwca 2001r.,
poz. 628 z póĨn. Zm.),



Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 27 wrzeĞnia 2001r. (Dz. U. Nr 112 z dnia
8 paĨdziernika 2001 r., poz. 1206);



Ustawa z 13 wrzeĞnia 1996 o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach (Dz. U. z
2005 nr 236 poz. 2008z poĨn. zm.);



Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 27 wrzeĞnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z dnia 8 paĨdziernika 2001 r.);
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegóáowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 z 20 listopada
1998r., poz. 120,)



Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegóáowego sposobu postĊpowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2004 nr 192
poz. 1968);



Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w
których uznaje siĊ, Īe odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1347);



Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moĪe przekazywaü osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym niebĊGącym przedsiĊbiorcami, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527);



Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoáecznej z dnia 23 grudnia
2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają
zezwolenia na prowadzenie dziaáalnoĞci (Dz.U. 2004 nr 16 poz. 154);



Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów
odpadów lub ich iloĞci, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji
odpadów, oraz kategorii maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw, które mogą prowadziü
uproszczoną ewidencjĊ odpadów (Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1735).



Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomów haáasu w Ğrodowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826).

Inne materiaáy:



Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce, red.: P.Sidáo, B.Báaszkowska,
P.Chylarecki, OTOP Warszawa 2004



Sawicka-Siarkiewicz H.: Ograniczenia zanieczyszczeĔ w spáywach powierzchniowych
z dróg. Ocena technologii i zasady wyboru, IOĝ Warszawa 2003




Monografia przyrodnicza gminy Warszawa Centrum, Warszawa 1999
Nowicki W. (2001) Ptaki ĞródmieĞcia Warszawy, Muzeum i Instytut Zoologii PAN,
Warszawa



Luniak M., Kozáowski P., Nowicki W., Plit J. (2001) Ptaki Warszawy 1962 – 2000,
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa



Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA (1995) pod kier. A.Liro,
Fundacja IUCN-Poland, Warszawa



Stan Ğrodowiska w województwie mazowieckim w 2007 roku (2009) Wojewódzki
Inspektorat Ochrony ĝrodowiska, Warszawa



Atlas Województwa Warszawskiego. UW w Warszawie, Wydziaá Geodezji i
Gospodarki gruntami, Warszawa 1993



Chojnacki J.: ZróĪnicowanie przestrzenne roĞlinnoĞci Warszawy, Wyd. Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 1990
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Frączek E., Oficjalska D. (1986) ObjaĞnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w
skali 1:200000. Arkusz Warszawa Zachód, PaĔstwowy Instytut Geologiczny,
Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa



Instytut Energetyki Pracownia OddziaáywaĔ ĝrodowiskowych i Ochrony
PrzeciwprzepiĊciowej, Sprawozdanie z badaĔ natĊĪenia pola magnetycznego staáego
wystĊpującego w stacji prostownikowej trakcyjnej „Aleje Jerozolimskie” (...),
Warszawa 2001



Instytut Energetyki Pracownia OddziaáywaĔ ĝrodowiskowych i Ochrony
PrzeciwprzepiĊciowej, Sprawozdanie z badaĔ natĊĪenia pola magnetycznego staáego
wystĊpującego w stacji prostownikowej trakcyjnej „Dobrowoja” (...), Warszawa 2001



Kondracki J. (1998) Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa



J.Malinowski, Budowa geologiczna Polski, Tom VII Hydrogeologia, WG Warszawa
1991



Mapa geologiczna Polski w skali 1:200 000. Arkusz: Warszawa Zachód (1971)
Instytut Geologiczny, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa




Mapa topograficzna w skali 1:10 000 Arkusze: Warszawa – Bemowo
ObjaĞnienia do szczegóáowej mapy geologicznej Polski. Arkusz Warszawa Zachód,
Skala 1:50000 Warszawa 1980



PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka Táumienie dĨwiĊku
w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa.



J. Pawlicki, M. Koval’akowa, M. Tomko, Zeszyt naukowy Politechniki ĝOąskiej nr 47 z
2003 r.



M. Kraszewski, R. J. Kucharski, A. Kurpiewski, Metody pomiaru haáasu zewnĊtrznego
w Ğrodowisku; Warszawa 1996 r.



Metoda prognozowania haáasu emitowanego
powierzchniowych. ITB 311 z 1991 r.



R. J. Kucharski; M. Kraszewski; A. Kurpiewski. Obliczeniowe metody oceny klimatu
akustycznego w Ğrodowisku. Warszawa 1988 r.

z

podczas

obszarów

propagacji

duĪych

Ĩródeá

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĉWZIĉCIA
Nowe torowisko w ciągu ulicy PowstaĔców ĝOąskich bĊdzie stanowiü przedáXĪenie
istniejącej trasy tramwajowej biorącej swój początek w pĊtli Nowe Bemowo, przebiegającej
obecnie po poáudniowej stronie ulicy PowstaĔców ĝOąskich i dalej po skrĊcie w ulicĊ
Radiową, biegnie aĪ do wáączenia w ulicĊ Obozową. Nowy odcinek torowiska rozpocznie
swój bieg po wschodniej stronie wĊ]áa rozjazdowego na skrzyĪowaniu ulic PowstaĔców
ĝOąskich i Radiowej i dalej przebiegnie w pasie Ğrodkowym planowanej na tym odcinku do
przebudowy ulicy PowstaĔców ĝOąskich, aĪ do przeciĊcia z ulicą Górczewską.
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'áugoĞü projektowanej trasy tramwajowej na tym odcinku wynosi ok. 1600 m, co
wraz z koniecznymi do wybudowania dwoma wĊ]áami rozjazdowymi na skrzyĪowaniach ulic
PowstaĔców ĝOąskich z ul. Radiową i Górczewską (dodatkowo 2 x ok. 320 m – toru
pojedynczego) wymaga wybudowania ok. 2240 mtp. Przebieg trasy na tym odcinku,
przedstawiają mapy 2A÷D. (zaáącznik poz. 3)
Zgodnie z zatwierdzonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
ulica PowstaĔców ĝOąskich bĊdzie rozbudowana do ulicy dwujezdniowej, a w jej pasie
dzielącym ma przebiegaü trasa tramwajowa. Trasa ta bĊdzie przebiegaü przez tereny
mieszkalne o zabudowie wielorodzinnej z punktami usáugowymi rozwijającymi siĊ w miarĊ
rosnących potrzeb mieszkaĔców okolicznych osiedli.
Ulica PowstaĔców ĝOąskich wraz z siecią innych ulic jest stosunkowo nowym
ukáadem ulicznym, w związku z tym odlegáRĞü zabudowy mieszkalnej od ciągu ulicy
zapewnia mieszkaĔcom dogodny dostĊp do komunikacji i speánia warunek ograniczenia
uciąĪliwoĞci ruchu dla okolicy, w sposób jak najbardziej to umoĪliwiający. Projektowana trasa
tramwajowa kilkakrotnie bĊdzie przecinaü istniejący ukáad sieci ulic, które obsáugują tereny
mieszkalne.

4.1.

STAN ISTNIEJĄCY

W chwili obecnej ulica PowstaĔców ĝOąskich jest na niektórych odcinkach drogą
jednojezdniową, a miejscami zostaáa juĪ przebudowana i stanowi drogĊ dwujezdniową. Na
nowo wykonanych odcinkach drogi pomiĊdzy pasami wydzielony zostaá pas dla linii
tramwajowej (w chwili obecnej pas ten porasta trawa). Sytuacja ta prowadzi do bardzo
czĊstych korków ulicznych. Na omawianym odcinku nie ma torów tramwajowych, a
komunikacja miejska opiera siĊ na linii autobusowej. Szczegóáowa charakterystyka stanu
istniejącego, znajduje siĊ w czĊĞci poĞwiĊconej dla stanowi projektowanemu, w którym
opisano szczegóáowo relacjĊ pomiĊdzy projektowaną linią tramwajową, a stanem obecnym.
Zabudowania mieszkalne w postaci domów wielorodzinnych, znajdują siĊ w
znacznej odlegáRĞci od pasa jezdni co umoĪliwia budowĊ drogi dwujezdniowej (na caáej
GáugoĞci) wraz z pasem rozdzielającym na którym wybudowane zostaną tory tramwajowe.

4.2.

STAN PROJEKTOWANY

Na początku trasy, tj. od ul. Pirenejskiej poprzez skrzyĪowanie ulic PowstaĔców
ĝOąskich i Radiową, torowisko bĊdzie przebiegaü po áuku o promieniach R=400 m i 300 m, a
nastĊpnie przetnie skrzyĪowanie z sygnalizacją Ğwietlną – z ulicami Wrocáawską i Hery.
Dalej, na trasie przejazdu znajduje siĊ kolejne skrzyĪowanie z sygnalizacją, bĊGące
przeciĊciem ulicy PowstaĔców ĝOąskich z istniejąFą jednotorową trasą tramwajową
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przebiegająFą wzdáXĪ ulicy Dywizjonu 303 (w chwili obecnej remontowana i modernizowana
do trasy dwu torowej).
Za skrzyĪowaniem z istniejąFą trasą tramwajową, ulica PowstaĔców ĝOąskich
przebiega obecnie na wiadukcie, jako jezdnia dwukierunkowa. Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania planowana jest rozbudowa tego odcinka ulicy, polegająca na
wybudowaniu dodatkowych dwóch wiaduktów tak, aby moĪliwe byáo poprowadzenie trasy
tramwajowej po nowym, Ğrodkowym wiadukcie tramwajowym, pomiĊdzy wiaduktami
drogowymi dla jezdni poáudniowej (istniejącej) i póánocnej (nowy wiadukt). Warunki terenowe
umoĪliwiają realizacjĊ tej koncepcji.
Za wiaduktem trasa tramwajowa przebiega wzdáXĪ ul. PowstaĔców ĝOąskich po
prostej do skrzyĪowania z ul. Górczewską, gdzie planowana jest budowa wĊ]áa
rozjazdowego. Przez skrzyĪowanie ulic PowstaĔców ĝOąskich i Górczewskiej przebiega
istniejące torowisko obsáugujące linie tramwajowe nr 8, 10 i 26, które biorą swój początek na
SĊtli Osiedla Górczewska. WĊzeá rozjazdowy rozpoczynający siĊ na 1+600 planowanej trasy,
mający zapewniü moĪliwoĞü poáączenia wszystkich relacji zbiegających siĊ na tym
skrzyĪowaniu, jest przedstawiony na planie sytuacyjnym na mapie 2D.
Na omawianym odcinku trasy tramwajowej wystĊpuje 10 przystanków planowanych
do wybudowania.
Ukáad geometryczny dwóch wĊ]áów rozjazdowych planowanej inwestycji, przewiduje
zastosowanie dodatkowych torów dla relacji skrĊtnych w danym wĊĨle. Rozwiązanie takie
(przedstawione na mapach 2A i 2D) zapewnia wiĊkszą przepustowoĞü wĊ]áa dla ruchu
tramwajowego oraz zwiĊksza istotnie bezpieczeĔstwo ruchu tramwajów, identyfikujących
jednoznacznie swoje poáRĪenie w wĊĨle po ustawieniu zwrotnicy odpowiednio do relacji
skrĊtnej.
Konstrukcja torowiska planowana do wybudowania przewiduje 5 typów, o
konstrukcji zróĪnicowanej odpowiednio do funkcji i warunków ich eksploatacji. WystĊpowanie
tych konstrukcji wzdáXĪ trasy jest oznaczone kolorami na planie sytuacyjnym, a ich
szczegóáowa charakterystyka wynika z przekrojów konstrukcyjnych przedstawionych na
rysunku w zaáączniku. (zaáącznik poz. 4) Poza wĊ]áami rozjazdowymi, gdzie zastosowano
konstrukcjĊ bezpodsypkową z zabudową z betonu asfaltowego, na pozostaáych fragmentach
omawianej trakcji, planowane jest zastosowanie konstrukcji podsypkowej. Konstrukcja
podsypkowa jest planowana równieĪ na przejazdach poza wĊ]áami – bĊdzie tu zastosowana
zabudowa nawierzchnią drogową z prefabrykowanych páyt przejazdowych typu MU-T
(przejazd typu Mirosáaw Ujski – wersja tramwajowa). Na wiaduktach planowane jest
zastosowanie podsypkowej konstrukcji nawierzchni torowej, z dodatkową warstwą gumowej
maty wibroizolacyjnej pod podsypką táuczniową, wygáuszającej wibracje i przyczyniającej siĊ
do obniĪenia poziomu haáasu emitowanego do otoczenia trasy.
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4.2.1.
KOLIZJE
PLANOWANEJ
TRASY
INFRASTRUKTURĄ NAD I PODZIEMNĄ

TRAMWAJOWEJ

Z

Budowa nowego odcinka trasy wymaga przebudowy infrastruktur technicznych,
których dalsza eksploatacja w obecnej lokalizacji nie zapewnia speánienia obowiązujących
norm i wytycznych branĪowych.
W ciągu ul. PowstaĔców ĝOąskich naleĪy przebudowaü sáupy oĞwietleniowe (od 0
km + 3 hm od 0 + 6 hm), linie wodociągowe (wĊzeá Radiowa/PowstaĔców ĝOąskich),
kanalizacyjne (od 0 km + 3 hm od 0 + 6 hm) i na odcinku od ul. Radiowej do ul. Górczewskiej
po zachodniej stronie jezdni – linie energetyczne (od 0 km + 2 hm od 0 + 7 hm). Ze wzglĊdu
na obowiązujące plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego, przy przebudowie
naleĪy uwzglĊdniü docelowy ukáad ulicy z dwoma jezdniami i torowiskiem tramwajowym
miĊdzy nimi.
Oprócz kolizji z istniejąFą infrastrukturą planowana trasa tramwajowa krzyĪuje siĊ z
projektowaną drogą ekspresową S8. Projekt techniczny budowy ww. trasy ekspresowej
zawiera rozwiązania, umoĪliwiające przyszáe, bezkolizyjne poprowadzenie trasy
tramwajowej.

4.2.2. KONCEPCJA ZASILANIA
W ramach projektu w zakresie budowy i modernizacji ukáadu zasilania studium
wykonalnoĞci dla projektu zaleca nastĊpujące prace:



budowĊ trakcji zasilającej na nowych odcinkach trasy tramwajowej, 2263 m nowej
trakcji,




modernizacjĊ podstacji zasilających,
budowĊ i modernizacjĊ linii kablowych do podstacji

Budowa nowych odcinków trasy tramwajowej moĪe wymagaü modernizacji
istniejących podstacji zasilających: „Bema”, „Goleszowska” i „PowstaĔców ĝl.” wraz z
modernizacją podstacji, obejmująFą wymianĊ ukáadu zdalnego sterowania podstacjami,
ponadto zostanie przebudowana równieĪ sieü kablowa na dáugoĞci 4131 m.

4.2.3. KONCEPCJA ROZWIĄZANIA PRZYSTANKÓW
W ramach inwestycji przewiduje siĊ budowĊ 10 platform przystankowych. Wszystkie
nowe platformy przystankowe mają dáugoĞü 65 m co umoĪliwia zatrzymanie siĊ dwóch
skáadów. Ze wzglĊdu na obsáugĊ nowego odcinka trasy tramwajowej przez obecnie

16

eksploatowany tabor tramwajowy,
przystankowych o wysokoĞci 14 cm.

zdecydowano

siĊ

na

zastosowanie

platform

5. CHARAKTERYSTYKA ĝRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

5.1.

POà2ĩENIE,
BUDOWA
POWIERZCHNIA ZIEMI

GEOLOGICZNA

I

KOPALINY,

Pod wzglĊdem geograficznym analizowane przedsiĊwziĊcie jest poáRĪone w
obszarze Niziny ĝrodkowo-Europejskiej, w obrĊbie starej rzeĨby akumulacji lodowcowej, w
zalewni rzeki Wisáy, która jest czĊĞcią zalewni Morza Baátyckiego. Pod wzglĊdem
administracyjnym planowane przedsiĊwziĊcie jest poáRĪone w województwie mazowieckim,
w mieĞcie Warszawa, które jest miastem na prawach powiatu (tzw. Powiat grodzki), w
dzielnicach Bemowo i Wola.
Utwory powierzchniowe w otoczeniu trasy tramwajowej są polodowcowymi osadami
czwartorzĊdowymi akumulacji morenowej i rzecznej z okresu zlodowaceĔĞrodkowopolskich
(zlodowacenie Odry i Warty) w postaci glin, glin piaszczystych, piasków gliniastych oraz
piasków miejscami ze Īwirami. GáĊbiej wystĊpują naprzemiennie warstwy glin zwaáowych i
piasków. Ogólna miąĪszoĞü utworów czwartorzĊdowych wynosi okoáo 150 m. Miejscami na
powierzchni wystĊpują antropogeniczne grunty nasypowe, najczĊĞciej gliniaste
zanieczyszczone gruzem budowlanym, gruboĞci do 3 m.
Pod osadami czwartorzĊdowymi znajdują siĊ utwory osadowe trzeciorzĊdowe,
mezozoiczne i paleozoiczne, przykrywające krystaliczny, prekambryjski blok skorupy
ziemskiej typu kontynentalnego zwany Platformą Wschodnioeuropejską. Z uwagi na bliskoĞü
zapadliska tektonicznego Teisseyre"a - Tornąuisfa, oddzielającego tĊ platformĊ od sąsiedniej
platformy paleozoicznej, ogólna miąĪszoĞü skaá osadowych jest duĪa i wynosi okoáo 5,0 km.
W podáRĪu krystalicznym wystĊpują uskoki i spĊkania, w tym uskok regionalny o
przybliĪonym przebiegu na kierunku: Ryki - Rembertów - Zegrze. MiąĪszoĞü skaá osadowych
wzrasta w kierunku prostopadáym do wyĪej wymienionego, osiągając maksimum okoáo 9,0
km w rejonie àowicza na skraju platformy prekambryjskiej. Przyrost miąĪszoĞci jest
jednostajny na odcinkach miĊdzy uskokami i skokowy w liniach uskoków.
Na Bemowie i Woli nie prowadzi siĊ obecnie eksploatacji Īadnych kopalin.
Nieczynne wyrobiska w Parku LeĞnym "Bemowo", przy ul. Radiowej, PoáczyĔskiej i w Parku
SzymaĔskiego przy ul. Wolskiej Ğwiadczą jednak, Īe dawniej eksploatowano
powierzchniowe warstwy piasków i glin.
Obecna rzeĨba terenu jest gáównie skutkiem recesji zlodowacenia
Ğrodkowopolskiego. W otoczeniu analizowanej trasy tramwajowej pierwotna rzeĨba terenu
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zostaáa w duĪym stopniu przeksztaácona w wyniku dziaáalnoĞci inwestycyjno - budowlanej.
Teren w najbliĪszym otoczeniu projektowanej trasy tramwajowej jest páaski i jest obecnie
poáRĪony na wysokoĞci od okoáo 108 m n.p.m. przy skrzyĪowaniu ul. PowstaĔców ĝOąskich z
ul. Radiową do okoáo 110 m przy skrzyĪowaniu ul. Kasprzaka z ul. Skierniewicką.
Pod wzglĊdem geomorfologicznym teren znajduje siĊ w obszarze Równiny
Warszawskiej (mezoregion nr 318.76 wg. Podziaáu geograficznego J. Kondrackiego i A.
Richlinga,
Atlas
Rzeczypospolitej
Polskiej),
która
stanowi
czĊĞü
Niziny
ĝrodkowomazowieckiej (makroregion nr 318.7), wchodzącej w skáad strefy Nizin
ĝrodkowopolskich.
Równina Warszawska jest w wiĊkszoĞci równiną denudacji peryglacjalnej lub
równiną sandrową, poáRĪoną w bezjeziornym obszarze starych zlodowaceĔ. W skáad równin
denudacyjnych wchodzą zdenudowane wysoczyzny morenowe oraz równiny akumulacji
rzeczno lodowcowej. Charakterystyczną cechą Równiny Warszawskiej jest wystĊpowanie
sieci rynien subglacjalnych przeobraĪonych, rozpoznawalnych w terenie jako szerokie doliny
z nieproporcjonalnie maáymi ciekami wodnymi. RzeĨba terenu jest lokalnie urozmaicona
áDĔcuchami spáaszczonych waáów moren czoáowych, wzgórzami ostaĔcowymi i dolinami
rzecznymi.
W bezpoĞrednim otoczeniu analizowanego odcinka trasy tramwajowej teren jest
monotonną wysoczyzną moreny dennej lub równiną sandrową, wymodelowaną w okresie
zlodowacenia Ğrodkowopolskiego przez wody roztopowe, wymywające rozdrobnione utwory
skalne z powierzchni lodowca w rejonie jego krawĊdzi czoáowej w stadiale póánocnomazowieckim. Pierwotnie w otoczeniu trasy tramwajowej dominowaáy gleby páowe i rdzawe,
którym towarzyszyáy páaty gleb brunatnych, opadowo-glejowych i bielicowych. Gleby te
zostaáy utworzone najczĊĞciej jako pyáy niecaákowite na piaskach lub glinach; cechowaáa je
doĞü dobra przydatnoĞü rolnicza (III-V klasa bonitacyjna, z przewagą III klasy). Wg H. Kerna
(Atlas Rzeczypospolitej Polskiej) odczyn gleby byá obojĊtny lub alkaiczny do gáĊbokoĞci 150
cm od powierzchni terenu. Wg L. Ochalskiej (Atlas Rzeczypospolitej Polskiej) pierwotnie
Ğrednie uwilgotnienie gleb nie byáo optymalne w otoczeniu analizowanego odcinka ulicy;
dominowaáy obszary z glebami stale podmokáymi.
Obecnie gleby w otoczeniu trasy tramwajowej zostaáy w wiĊkszoĞci zniszczone lub
przeobraĪone w wyniku urbanizacji terenu. Pierwotne gleby zachowaáy siĊ jeszcze
czĊĞciowo w Parku LeĞnym "Bemowo", w obszarach ogródków dziaákowych i w obrĊbie
zabudowy jednorodzinnej.

5.2.

WODY

Rejon ul. Radiowej pozostaje w zalewni rzeki Bzury, do której wody powierzchniowe
dopáywaáy pierwotnie za poĞrednictwem cieków naturalnych biegnących w liniach starych
koryt Wisáy w otoczeniu nisko poáRĪonych terenów podmokáych, bagien i starorzeczy rejonu
Puszczy Kampinoskiej. Obecnie wskutek intensywnych zabiegów melioracyjnych stara sieü
naturalnych cieków odwadniających teren zostaáa zniszczona, a funkcje odwodnieniowe
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peánią sztuczne kanaáy odkryte oraz rowy melioracyjne, z których najwaĪniejsze są trzy:
Kanaáàasica, Kanaá Zaborowski oraz Kanaá Lipkowski.
Mniej wiĊcej wzdáXĪ ul. PowstaĔców ĝOąskich biegnie dziaá wodny. Na zachód od tej
ulicy wody powierzchniowe spáywają w kierunku póánocno-zachodnim do Lipkowskiej Wody i
dalej poprzez Kanaáàasica do Bzury, a na wschód od tej ulicy wody odpáywaáy pierwotnie
bezpoĞrednio do rzeki Wisáy.
Wskutek urbanizacji, w tym zwáaszcza skanalizowana terenów zabudowy, pierwotne
stosunki wodne w rejonie na wschód od ul. PowstaĔców ĝOąskich zostaáy znacznie
przeksztaácone. WzdáXĪ ul. PowstaĔców ĝOąskich i wzdáXĪ innych ulic biegną kolektory
kanalizacyjne, z którym Ğcieki odpáywają bezpoĞrednio do rz. Wisáy. W najmniejszym stopniu
pierwotne stosunki wodne zostaáy zaburzone na terenie Parku LeĞnego „Bemowo” przy ul.
Radiowej, gdzie nie siĊga warszawski system kanalizacyjny i gdzie wskutek zamulenia
dawne rowy melioracyjne odzyskaáy z powrotem charakter naturalnych cieków wodnych.
Wskutek przeksztaácenia rzeĨby terenu powstaáy sztuczne zbiorniki wodne, w tym
miĊdzy innymi fosy w fortach Bema, Groty (Blizne) i Chrzanów, glinianki: Jelonek i Sznajda
(przy ul. PoáczyĔskiej) oraz Staw Wolski na Cmentarzu Wolskim i Staw Oczko w Parku
SzymaĔskiego.
W analizowanym obszarze wystĊpują wody podziemne związane z
czwartorzĊdowymi osadami piaszczystymi akumulacji rzecznej, tworzące pierwsze poziomy
wodonoĞne izolowane lokalnie od powierzchni terenu utworami sáabo przepuszczalnymi.
Wody te posiadaáy pierwotnie swobodne zwierciadáo wodne poáRĪone na gáĊbokoĞci 1-5 m
p.p.t.. Obecnie wskutek skanalizowania obszaru poziom wód gruntowych jest niĪszy o 1-3 m
w stosunku do naturalnego. Sezonowe wahania poziomu zwierciadáa tych wód wynoszą
zwykle 0,5-1,5 m.
*áĊbsze kopalne struktury wodonoĞne czwartorzĊdu mają, generalnie rzecz biorąc,
charakter odkryty, a ich zasobnoĞü ocenia siĊ jako maáą. Wody z tych struktur są
intensywnie eksploatowane na potrzeby aglomeracji warszawskiej za pomocą studni
wierconych. Pobór wód nastĊpuje z reguáy z warstw piasków róĪnoziarnistych.
NiĪsze poziomy wodonoĞne są związane z utworami trzeciorzĊdowymi, kredowymi i
starszymi; ich zwierciadáo jest napiĊte i stabilizuje siĊ w otworach na gáĊbokoĞci okoáo 10-30
m p.p.t. Wody te są dobrej jakoĞci i są wykorzystywane do celów pitnych w tzw. Studniach
oligoceĔskich; od zanieczyszczeĔ powierzchniowych są izolowane nieprzepuszczalnym
nakáadem utworów máodszych.
Projektowana trasa tramwajowa znajduje siĊ w obszarze Gáównego Zbiornika Wód
Podziemnych (GZWP) nr 215 o nazwie „Subniecka warszawska” oraz w obszarze GZWP nr
215A o nazwie „Subniecka warszawska – czĊĞü centralna”. Gáównym wodonoĞcem w GZWP
nr 215 są porowe utwory trzeciorzĊdowe poáRĪone na Ğredniej gáĊbokoĞci 160 m p.p.t.;
szacunkowe zasoby dyspozycyjne tego zbiornika wynoszą okoáo 250 tys. m³/d a jego
powierzchnia liczy aĪ 51 tys. km², obejmując praktycznie caáy obszar Mazowsza. Natomiast
w odniesieniu do GZWP nr 215A gáównym wodonoĞcem są równieĪ porowe utwory
trzeciorzĊdowe, ale poáRĪone na wiĊkszej gáĊbokoĞci – Ğrednio 180 m p.p.t.; szacunkowe
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zasoby dyspozycyjne tego zbiornika wynoszą okoáo 145 tys. m³/d a jego powierzchnia liczy
17,5 tys. km² , obejmując centralną czĊĞü Mazowsza wokóá Warszawy.
Wody poziomu kredowego i niĪej poáRĪonego poziomu jurajskiego są wodami
termalnymi, a ich temperatura wzrasta wraz z gáĊbokoĞcią. Wody w utworach kredy dolnej
mają temperaturĊ 20-30°C, a w utworach jury dolnej 30-50°C. MiąĪszoĞü strefy wód
zwykáych (sáodkich) siĊga gáĊbokoĞci 500 m p.p.t. NiĪej wystĊpują mineralne wody
chlorkowe, które są eksploatowane w uzdrowisku Konstancin.

5.3.

POWIETRZE I KLIMAT

CharakterystykĊ warunków meteorologicznych oparto na danych ze stacji
meteorologicznej w Warszawie za okres 1966 do 1975 r. opublikowanych przez MAGTOĝ Warszawa 1979 rok w katalogu danych meteorologicznych.
Temperatura powietrza atmosferycznego wywiera bezpoĞredni wpáyw na wysokoĞü
wyniesienia termodynamicznego. Jego wzrost jest wprost proporcjonalny do róĪnic
temperatur powietrza i emitowanych gazów. Korzystniejsze warunki dla wyniesienia panują
w okresie zimowym. ĝrednia temperatura w okresie letnim wynosi 13,6 oC = 286,6 K, w
okresie zimowym wynosi 0,6 oC = 273,6 K. ĝrednioroczna temperatura powietrza wynosi 7,1
o
C = 280,1 K.
Wiatr jest elementem, który wywiera najwiĊkszy wpáyw na sposób i zasiĊg
rozprzestrzeniania siĊ zanieczyszczeĔ pyáowych i gazowych jak równieĪ na wielkoĞü ich
stĊĪHĔ w powietrzu. Dominujący wpáyw na warunki oraz prĊdkoĞü wiatrów w warstwie
przyziemnej mają lokalne warunki fizjograficzne. Przewaga wiatrów z jednego kierunku
wskazuje na teren najbardziej naraĪony na zanieczyszczenia. Na rozpatrywanym terenie
przewaĪają wiatry z kierunku zachodniego – 16,78 % w roku, najrzadziej wystĊpują wiatry z
kierunku póánocnego i póánocno - wschodniego - ok. 4 % w roku. Cisza i bardzo sáabe wiatry
o prĊdkoĞci do 2 m/s stanowią 24 % wszystkich przypadków. NajczĊĞciej wystĊpują wiatry o
prĊdkoĞci 3 m/s - 18.98 % w roku. Pozostaáe prĊdkoĞci rozkáadają siĊ w miarĊ
proporcjonalnie.
RóĪą wiatrów reprezentowaną dla rozpatrywanego terenu jest róĪa roczna ze stacji
meteorologicznej w Warszawie.
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CzĊstoĞü wystĊpowania prĊdkoĞci i kierunków wiatru
Tab.1
Suma
1 m/s
2 m/s
3 m/s
4 m/s
5 m/s
6 m/s
7 m/s
8 m/s
9 m/s
10 m/s
>10 m/s

Suma
%
9.81
14.41
18.98
16.47
13.76
9.86
7.08
4.60
2.68
1.19
1.16

NNE
3.72
0.27
0.45
0.76
0.73
0.61
0.47
0.24
0.14
0.03
0.01
0.00

NEE
5.65
0.40
0.61
1.04
1.25
1.01
0.64
0.45
0.17
0.07
0.01
0.00

E
7.80
0.79
1.23
1.62
1.47
1.15
0.72
0.45
0.19
0.11
0.05
0.03

SEE
11.81
1.06
1.92
2.35
1.95
1.46
1.23
0.85
0.56
0.27
0.12
0.05

SSE
9.20
1.18
2.01
2.00
1.59
1.18
0.68
0.34
0.16
0.04
0.02
0.01

S
7.86
1.39
1.77
2.03
1.33
0.74
0.32
0.20
0.06
0.02
0.01
0.00

SSW
6.05
0.92
1.20
1.34
0.93
0.67
0.42
0.27
0.17
0.09
0.03
0.00

SWW
8.69
0.84
1.21
1.61
1.35
1.18
0.89
0.70
0.40
0.27
0.14
0.10

W
16.78
1.09
1.40
2.36
2.26
2.26
2.03
1.82
1.43
1.05
0.47
0.61

NWW
11.13
0.93
1.27
1.80
1.54
1.62
1.35
0.91
0.74
0.50
0.21
0.27

NNW
6.64
0.49
0.76
1.24
1.13
1.15
0.65
0.51
0.38
0.15
0.10
0.07

N
4.66
0.44
0.59
0.84
0.94
0.74
0.47
0.35
0.18
0.08
0.02
0.01

Rozkųad czħstoƑci wystħpowania kierunków i prħdkoƑci wiatru
Rys.1

Równowaga atmosfery wywiera decydujący wpáyw na sposób rozprzestrzeniania siĊ
zanieczyszczeĔ i ich koncentracjĊ na danym terenie. RozróĪniamy szeĞü stanów równowagi
atmosfery:
1. równowaga silnie chwiejna z wiatrami o prĊdkoĞci do 3 m/s
2. równowaga chwiejna z wiatrami o prĊdkoĞci do 5 m/s
3. równowaga lekko chwiejna z wiatrami o prĊdkoĞci do 8 m/s
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4. równowaga obojĊtna z wiatrami o prĊdkoĞci do 11 m/s
5. równowaga lekko staáa z wiatrami o prĊdkoĞci do 5 m/s
6. równowaga staáa z wiatrami o prĊdkoĞci do 4 m/s
CzĊstoĞü wystĊpowania kierunków wiatru i stanów równowagi atmosfery
Tab. 2
Suma
klasa 1
klasa 2
klasa 3
klasa 4
klasa 5
klasa 6

Suma
%
0.22
5.92
19.94
53.23
6.93
13.75

NNE
3.72
0.00
0.30
0.89
1.87
0.24
0.42

NEE
5.65
0.01
0.26
1.04
3.29
0.44
0.61

E
7.80
0.02
0.37
1.58
3.69
0.62
1.52

SEE
11.81
0.03
0.62
2.23
5.85
0.90
2.19

SSE
9.20
0.03
0.77
2.24
3.76
0.71
1.68

S
7.86
0.03
0.79
1.85
2.92
0.71
1.57

SSW
6.05
0.03
0.38
1.20
2.92
0.50
1.02

SWW

8.69
0.02
0.43
1.50
5.00
0.60
1.13

W
16.78
0.02
0.75
2.46
11.18
0.91
1.46

NWW NNW

11.13
0.02
0.49
2.26
6.72
0.65
0.99

6.64
0.01
0.47
1.49
3.63
0.37
0.66

N
4.66
0.00
0.28
1.20
2.39
0.29
0.51

Rozkáad czĊstoĞci wystĊpowania kierunków wiatru
i stanów równowagi atmosfery
Rys. 2

ĝrednia skorygowana suma roczna opadów atmosferycznych jest w stosunku do
minimum krajowego (550 mm) wysoka i wynosi dla okresu lat 1931-1960 wg M. GutryKoryckiej (Atlas Rzeczypospolitej Polskiej) 650 mm. NajwiĊcej opadów jest w miesiącach
letnich (czerwiec-sierpieĔ): przeciĊtnie 200 mm, a najmniej – w miesiącach zimowych
(grudzieĔ-luty) 100 mm. W miesiącach wiosennych suma opadów wynosi przeciĊtnie 110
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mm, a w miesiącach jesiennych 120 mm. W odniesieniu do okresu trzydziestolecia 19501981 ustalono, Īe roczna, pomierzona suma opadów moĪe wynosiü:
- przy prawdopodobieĔstwie wystąpienia 90%
- przy prawdopodobieĔstwie wystąpienia 50%
- przy prawdopodobieĔstwie wystąpienia 10%

400 mm,
530 mm,
700 mm,

W odniesieniu do tego samego trzydziestolecia obliczono, Īe maksymalne dobowe
opady mogą wynieĞü 60 mm przy prawdopodobieĔstwie wystąpienia 10% lub 35 mm przy
prawdopodobieĔstwie wystąpienia 50%.
Pokrywa ĞnieĪna utrzymuje siĊ przeciĊtnie przez 70 dni w roku, a jej gruboĞü moĪe
dochodziü do 40 cm (przy prawdopodobieĔstwie 10%). Pierwszy przymrozek pojawia siĊ z
reguáy koáo 10 paĨdziernika, a ostatni wiosenny przymrozek wystĊpuje koáo 30 kwietnia.
PrzewaĪający kierunek wiatrów jest z sektora zachodniego (Ğrednio-roczna
czĊstoĞü 34%), ale zaznacza siĊ duĪy udziaá wiatrów wschodnich (Ğrednio w roku 20%, a w
póároczu zimowym nawet 25%). CzĊstoĞü wiatrów póánocnych wynosi Ğredniorocznie 15%
bez wyraĨnego róĪnicowania w póároczach. CzĊstoĞü wiatrów poáudniowych wynosi
Ğredniorocznie 20%, a w póároczu zimowym 25%.
WystĊpuje stosunkowo duĪo dni bezwietrznych, a Ğrednia roczna czĊstoĞü ciszy i
Váabego wiatru o prĊdkoĞci poniĪej 2 m/s wynosi okoáo 40%. Wiatry silne o prĊdkoĞci
powyĪej 10 m/s wieją w ciągu okoáo 30 dni w roku, a wiatry bardzo silne o prĊdkoĞci powyĪej
15 m/s – w ciągu 2 dni w roku.
W otoczeniu analizowanej trasy tramwajowej wystĊpują silne przemysáowe Ĩródáa
zanieczyszczeĔ powietrza (gáównie elektrociepáownie: ĩeraĔ i Moszna), a ponadto wystĊpują
liniowe zanieczyszczenia komunikacyjne związane z ruchem pojazdów na ulicach.

5.4.

HAàAS

Na terenie miasta nie wystĊpują silne, punktowe Ĩródáa haáasu. O klimacie
akustycznym Ğrodowiska decyduje praktycznie jedynie liniowy haáas komunikacyjny, na który
skáada siĊ haáas drogowy, tramwajowy, kolejowy i lotniczy. W korytarzu projektowanej trasy
tramwajowej najsilniejszy jest haáas drogowy; pewne znaczenie ma tu równieĪ istniejący
haáas tramwajowy na ulicach PowstaĔców ĝOąskich, PoáczyĔskiej i Wolskiej oraz haáas
kolejowy wzdáXĪ al. Prymas Tysiąclecia, jednakĪe te rodzaje haáasu pozostają niejako „w
cieniu" haáasu drogowego i praktycznie nie decydują o poziomach haáasu w otoczeniu ulic. W
analizowanej strefie wpáywu trasy tramwajowej Bemowo praktycznie nie wystĊpuje haáas
lotniczy.
Wykonane dotychczas pomiary haáasu drogowego wskazują Īe przy gáównych
ulicach, wzdáXĪ których zaprojektowano analizowaną trasĊ tramwajową poziom haáasu u
Ĩródáa (przy krawĊdzi jezdni) wynosi od 71 dB do 85 dB. Takie poziomy haáasu wynikają z
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natĊĪHĔ ruchu ulicznego dochodzących do 5000 p/h w godzinie szczytu (w obu kierunkach)
oraz udziaáów ruchu ciĊĪarowego w ruchu siĊgających 20%.
Maksymalne natĊĪenia ruchu ulicznego i najwyĪsze udziaáy ruchu ciĊĪarowego
wystĊpują wzdáXĪ al. Prymasa Tysiąclecia. JednakĪe uciąĪliwoĞü akustyczna tej trasy
drogowej jest znacznie niĪsza niĪ innych ulic, poniewaĪ okoliczna zabudowa mieszkaniowa
jest tu chroniona za pomocą ekranów akustycznych. Przy pozostaáych ulicach brak jest
zabezpieczeĔ akustycznych, w związku z czym najwiĊksze uciąĪliwoĞci akustyczne
wystĊpują wzdáXĪ ulicy PoáczyĔskiej i Wolskiej na odcinku od PowstaĔców ĝOąskich do ul.
Kasprzaka (natĊĪenie ruchu rzĊdu 4000 p/h).

5.5.

ĝWIAT ZWIERZĉCY I ROĝLINNY

Miejskie i leĞne zagospodarowanie terenu ma decydujący wpáyw na skáad
gatunkowy i liczebnoĞü zwierząt dziko Īyjących. ĝwiat zwierzĊcy jest bardzo ubogi na skutek
zurbanizowania terenu. Jedynie na terenach leĞnych w Parku Bemowo wystĊpują w
stosunkowo maáym zagĊszczeniu zające, a w bardzo maáym - lisy i sarny. Na terenach
sztucznie stworzonych wód stojących i gruntach podmokáych z áąkami i zagajnikami typu
bagiennego reprezentowane są stosunkowo liczne populacje gatunków ptaków,
charakterystycznych dla doliny Wisáy. Natomiast na terenach zwartej zabudowy miejskiej
bytują tylko nieliczne gatunki ptaków, które dostosowaáy siĊ do zmienionych warunków
Ğrodowiskowych.
W istniejącym pasie drogowym ul. PowstaĔców ĝOąskich istnieją nieliczne
nasadzenia rzĊdowe drzew, są to lipy, klony, jesiony i dĊby. Drzewa te są jednak nasadzone
pomiĊdzy pasami drogi, a budynkami. Ich umiejscowienie nie koliduje bezpoĞrednio z
projektowana linią tramwajowa. Natomiast miejscami mogą kolidowaü z projektowana drogą
dwujezdniową.

5.6.

OBSZARY PRAWNIE CHRONIONE

Natura 2000
W otoczeniu projektowanego odcinka trasy tramwajowej znajdują siĊ nastĊpujące
obszary, proponowane do zaliczenia do europejskiej sieci NATURA 2000:



Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) i Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
(SOOS) "Puszcza Kampinoska" (lista rządowa, nr PLC 140001) - poáRĪone 5 km na
zachód od projektowanej trasy tramwajowej;



Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) "Dolina ĝrodkowej Wisáy" (lista rządowa,
nr PLB 140004) - 5 km na wschód od proj. tramwaju.
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Puszcza Kampinoska
Granice Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków i Specjalnego Obszaru Ochrony
Siedlisk "Puszcza Kampinoska" pokrywają siĊ caákowicie, obejmując jednoczeĞnie prawie
caáy obszar Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN). Powierzchnia ogólna KPN wynosi
38544 ha, a jego otuliny 37756 ha. Powierzchnia obszaru OSOP/SOOS wynosi 37 469,7 ha.
Obszar wchodzi w skáad Rezerwatu Biosfery "Puszcza Kampinoska" o powierzchni 76 232,6
ha. ĝrednia wysokoĞü obszaru OSOP/SOOS wynosi 80 m n.p.m. NajniĪej poáRĪony punkt
obszaru ma rzĊdną 68 m n.p.m., a punkt najwyĪszy 106 m n.p.m.
Struktura siedliskowa obszaru przedstawia siĊ nastĊpująco:








lasy iglaste: 49%
lasy liĞciaste: 16%
lasy mieszane: 2%
zaroĞla leĞne: 2%
siedliska áąkowe: 13%
siedliska rolnicze: 18%

Puszcza Kampinoska jest duĪym kompleksem leĞnym poáRĪonym na Nizinie
ĝrodkowomazowieckiej w bliskim sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej. Zajmuje tarasy
zalewowe i nadzalewowe Wisáy oraz fragment Równiny BáRĔskiej. Krajobraz tego obszaru
zostaá uksztaátowany ponad 18 tys. lat temu, gdy páynące z poáudnia rzeki napotkaáy czoáo
ustĊpującego lądolodu skandynawskiego i skierowaáy siĊ wzdáXĪ niego ku zachodowi,
Īáobiąc szerokie na okoáo 18 km koryto. WáDĞciwy taras Puszczy Kampinoskiej zbudowany
jest z piasków i Īwirów rzecznych. Pod koniec epoki lodowcowej na áachach Prawisáy
rozwinĊáy siĊ procesy eoliczne, tworząc wydmy, które siĊgają do 30 m wysokoĞci wzglĊdnej i
prezentują róĪne formy morfologiczne: áuki, parabole, waáy, grzĊdy i zespoáy wydmowe,
przypominające do záudzenia mini-áDĔcuchy górskie.
Okoáo 12,5 tys. lat temu wydmy zostaáy utrwalone roĞlinnoĞcią i stanowią dziĞ na
powierzchni blisko 20 tys. ha unikatowy na skalĊ europejską twór przyrodniczy. Pasy
bagienne zajmują tereny dawnego koryta Prawisáy. WzdáXĪ nich ciągną siĊ równoleĪnikowo
dwa pasy wydm. Okoáo 70% powierzchni zajmują lasy. Na pasach wydmowych dominują
drzewostany sosnowe z domieszką gatunków liĞciastych, gáównie dĊbów. Strome
poáudniowe i wschodnie zbocza wydm porastają dąbrowy Ğwietliste i grądy. Pasy bagienne,
obecnie czĊĞciowo osuszone, pokrywają szuwary, turzycowiska, áąki i lasy liĞciaste,
tworzące zespoáy olszowe, áĊgowe i gradowe. Gáównym ciekiem wodnym jest rzeka àasica z
systemem kanaáów i rowów melioracyjnych.
Puszcza Kampinoska jest ostoją ptasią o randze europejskiej E-45. WystĊpują tu co
najmniej 43 gatunki ptaków z zaáącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 3 gatunki z Polskiej
Czerwonej KsiĊgi (PCK). Obszar jest waĪny jako ostoja derkacza. Stwierdzono tu ponad 150
OĊgowych gatunków ptaków, w tym rzadkie ptaki drapieĪne. W okresie lĊgowym obszar
zasiedla dzierzba rudogáowa (PCK) - co najmniej 10% populacji krajowej (C3), bocian
czarny, sowa báotna (PCK), Ğwierszczak i trzmielojad - co najmniej 1% populacji krajowej
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(C6), bączek (PCK), kropiatka, lelek i muchoáówka maáa - okoáo 1% populacji krajowej; w
stosunkowo duĪym zagĊszczeniu (C7) wystĊpują: bocian biaáy, derkacz, gąsiorek, lerka i
srokosz.
Obszar ma duĪe znaczenie do zachowania róĪnorodnoĞci przyrodniczej w
centralnej Polsce. Zidentyfikowano tu 14 typów siedlisk z zaáącznika I Dyrektywy
Siedliskowej, z priorytetowymi lasami áĊgowymi, oraz ponad 10 gatunków zwierząt z
zaáącznika II tej dyrektywy. Bardzo bogata jest flora Puszczy Kampinoskiej ; opisano stąd
100 gatunków mchów, 150 gatunków porostów, okoáo 1250 gatunków roĞlin naczyniowych,
w tym: relikty postglacjalne: chamedafne póánocna (Chamedaphne calyculata) i zimozióá
póánocny (Linnaea borealis), gatunki pontyjskie: wĊĪymord stepowy (Scorzonera purpurea) i
Cerasus collina oraz endemit Polski: brzoza czarna (Betula obscura). WystĊpuje tu 69
gatunków roĞlin naczyniowych ĞciĞle chronionych. Dobrze rozpoznana fauna puszczy
szacowana jest na okoáo 16 tysiĊcy gatunków. WĞród bezkrĊgowców opisano miĊdzy innymi
180 gatunków pszczoáowatych, 172 gatunki biegaczowatych, 30 gatunków komarów. WĞród
krĊgowców wystĊpuje: 13 gatunków páazów, 6 gatunków gadów, 50 gatunków ssaków, w
tym trzy po udanej reintrodukcji: áRĞ (w 1951 r.), bóbr (w 1980 r.) i ryĞ (w 1992 r.).
NajwaĪniejszymi zagroĪeniami dla Ğwiata przyrody Puszczy Kampinoskiej są:







zanieczyszczenie powietrza,
zaniechanie tradycyjnej gospodarki rolnej, w tym uĪytkowania áąk, co powoduje
bardzo szybką sukcesjĊ roĞlinnoĞci, prowadząFą do zaniku zbiorowisk nieleĞnych, a
co za tym idzie do uboĪenia fauny,
urbanizacja, związana z sąsiedztwem duĪej aglomeracji miejskiej,
trwający od kilkudziesiĊciu lat spadek poziomu wód gruntowych,
niszczenie gniazd ptaków drapieĪnych przez okoliczną ludnoĞü.

Dolina ĝrodkowej Wisáy
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Dolina ĝrodkowej Wisáy" ma powierzchniĊ
ogólną 28 061,4 ha. NajniĪej poáRĪony punkt obszaru ma rzĊdną 57 m n.p.m., a punkt
najwyĪszy 116 m n.p.m.
Struktura siedliskowa obszaru przedstawia siĊ nastĊpująco:










lasy iglaste: 1%
lasy liĞciaste: 12%
piaszczyste plaĪe: 2%
siedliska áąkowe: 12%
siedliska rolnicze: 18%
sady: 5%
wody: 46%
zaroĞla: 7%
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Obszar obejmuje odcinek Wisáy pomiĊdzy DĊblinem a Páockiem o dáugoĞci okoáo
180 km w linii powietrznej. Wisáa zachowaáa tu naturalny charakter rzeki roztokowej z
licznymi wyspami o róĪnej wielkoĞci: od áach piaszczystych po dobrze uformowane wyspy
poroĞniĊte roĞlinnoĞcią zielną, krzaczastą i drzewiastą. NajwiĊksze wyspy są pokryte
zaroĞlami wierzbowymi i topolowymi. Brzegi rzeki wraz z tarasem zalewowym zajmują
intensywnie eksploatowane zaroĞla wikliny oraz áąki i pastwiska, na których wypasane są
duĪe stada bydáa. W wielu miejscach pozostaáy fragmenty dawnych lasów áĊgowych.
Dolina ĝrodkowej Wisáy jest ostoją ptasią o randze europejskiej E-46. WystĊpują tu
co najmniej 22 gatunki ptaków z zaáącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 9 gatunków z Polskiej
Czerwonej KsiĊgi (PCK). Obszar jest waĪny jako ostoja ptaków wodno-báotnych - gniazduje
tu 40-50 gatunków. W okresie lĊgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej
(C3, C6) nastĊpujących gatunków ptaków: brodziec piskliwy, krwawodziób, mewa
czarnogáowa, mewa pospolita, ostrygojad (PCK), páaskonos, podgorzaáka (PCK),
podróĪniczek (PCK), rybitwa biaáoczelna (PCK), rybitwa rzeczna, sieweczka obroĪna (PCK),
sieweczka rzeczna (PCK), Ğmieszka, zimorodek. W okresie wĊdrówek w stosunkowo duĪym
zagĊszczeniu (C7) wystĊpuje bocian czarny (do 245 osobników); w takim samym
zagĊszczeniu wystĊpują ponadto czajka i rycyk. W okresie zimy wystĊpuje co najmniej 1%
populacji szlaku wĊdrówkowego (C2 i C3) czapli siwej i krzyĪówki; w stosunkowo wysokim
zagĊszczeniu (C7) zimuje gągoá i bielczek. Ptaki wodno-báotne wystĊpują zimą w
koncentracjach powyĪej 20 tys. osobników (C4). Obszar jest bardzo waĪny dla ptaków
zimujących i migrujących.
Ujemny wpáyw na caáRĞü obszaru moĪe mieü planowana regulacja koryta rzeki, a
katastrofą ekologiczną byáaby realizacja dáugoterminowych planów jej kaskadyzacji. Innymi
ogólnymi zagroĪeniami dla Ğwiata przyrody Doliny ĝrodkowej Wisáy są: zanieczyszczenie
wód, niszczenie lasów nadrzecznych i páoszenie ptaków w okresie lĊgowym. Natomiast
najwaĪniejszymi zagroĪeniami lokalnymi są: káusownictwo, rybackie, palenie ognisk i poĪary
áąk, penetracja (raczej rzadka) przez wĊdkarzy wysp w okresie lĊgowym ptaków, wycinanie
przez miejscową ludnoĞü drzew (gáównie w miĊdzywalu).
Obszar podlega dziaáaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące
obiekty i urządzenia związane z ochroną przeciwpowodziową oraz koryto rzeczne wymagają
utrzymywania w naleĪytym stanie technicznym. Na obszarze są i bĊGą prowadzone dziaáania
zapewniające swobodny spáyw wód i lodu. Przy wykonywaniu powyĪszych zadaĔ zachowana
zostanie dbaáRĞü o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny. Wykonywanie tych prac
obejmuje niewielkie fragmenty doliny rzecznej i nie ma istotnego wpáywu na caáRĞü obszaru.
Obszary chronione na podstawie krajowych ustaw o ochronie przyrody
W otoczeniu projektowanej linii tramwajowej wystĊpują nastĊpujące obszary lub
obiekty chronione na podstawie krajowej ustawy o ochronie przyrody (parki narodowe, parki
krajobrazowe, pomniki przyrody itp.):



Kampinoski Park Narodowy (poáRĪony 5 km na zachód od projektowanej trasy
tramwajowej);
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Otulina Kampinoskiego Parku Narodowego (2 km na póánoc od proj. tramwaju - Park
LeĞny „Bemowo");



Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (6 km na poáudniowy zachód od proj.
tramwaju);







Rezerwat przyrody „Las BielaĔski" (5 km na póánocny wschód od proj. tramwaju);
Rezerwat przyrody „Kalinowa àąka" (4 km na póánocny zachód od proj. tramwaju);
Rezerwat przyrody „àosiowe Báota" (3 km na zachód od proj. tramwaju);
Rezerwat przyrody „Stawy RaszyĔskie" (7 km na poáudnie od proj. tramwaju);
Zespóá przyrodniczo-krajobrazowy „DĊby MáociĔskie" wraz z otuliną (5 km na
póánocny wschód od proj. tramwaju);



Drzewa-pomniki przyrody przy ul. Górczewskiej 124: dwa buki zwyczajne, nr 36 w
rejestrze wojewódzkim (1,2 km na wschód od proj. tramwaju);



Drzewo-pomnik przyrody przy ul. Wolskiej na Cmentarzu Prawosáawnym: lipa
drobnolistna, nr 37 w rejestrze wojewódzkim (0,3 km na póánoc od tramwaju);



Drzewo-pomnik przyrody przy ul. Wolskiej na nasypie stanowiącym pozostaáRĞü
fortyfikacji: lipa drobnolistna zwana „Lipą SowiĔskiego", nr 38 w rejestrze
wojewódzkim, zwalona przez wiatr w 1986 r., w 2004 r. nie zostaáa odnaleziona
(poáRĪona przypuszczalnie bezpoĞrednio przy trasie tramwajowej);



Drzewa-pomniki przyrody przy ul. Mory: aleja 85 lip drobnolistnych, nr 464 w rejestrze
wojewódzkim (3 km na zachód od tramwaju);



*áazy narzutowe-pomniki przyrody na Osiedlu „Lazurowa", nr 849-852 w rejestrze
wojewódzkim (1 km na zachód od tramwaju);



Drzewa-pomniki przyrody w Forcie Bema: liczne lipy, graby i topola, nr 932-933 w
rejestrze wojewódzkim (1,5 km na wschód od proj. tramwaju);



*áaz narzutowy-pomnik przyrody na ul. Páockiej róg ul. Górczewskiej, nr 1152 w
rejestrze wojewódzkim (0,5 km na póánoc od proj. tramwaju).

5.7.

WALORY KRAJOBRAZOWE I REKREACYJNE

Wg W. Matuszkiewicza i B. Degórskiej (Atlas Rzeczypospolitej Polskiej) potencjalna
roĞlinnoĞü naturalna w otoczeniu analizowanej trasy tramwajowej to:



na równinie: subkontynentalne grądy lipowo - dĊbowo - grabowe odmiany Ğrodkowopolskiej,





na niezabagnionych dnach dolin: áĊgi wierzbowo-topolowe lub jesionowo-wiązowe,
na umiarkowanie zabagnionych dnach dolin: áĊgi jesionowo-olszowe,
na bagnach: lasy olchowe (olsy).
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Pierwotny krajobraz leĞny analizowanego obszaru zostaá przeksztaácony wskutek
dziaáalnoĞci czáowieka w krajobraz kulturowy miejski, a ocalaáe fragmenty lasów zostaáy
poddane planowej gospodarce leĞnej.
W rezultacie wyksztaáciá siĊ w otoczeniu projektowanej trasy tramwajowej wyraĨny
podziaá na krajobrazy terenów zabudowy miejskiej oraz krajobrazy leĞno-parkowe, przy czym
w obrĊbie krajobrazów parkowych znajdują siĊ zarówno tereny zieleni urządzonej jak i
obszary ogródków dziaákowych.
W krajobrazie wielkomiejskim przewaĪa zabudowa wielorodzinna blokowa, a
ponadto wyróĪnia siĊ zabudowa jednorodzinna, duĪy kompleks terenu kolejowoprzemysáowego przy ul. Ordona oraz inne mniejsze tereny przemysáowe.
W najbliĪszym otoczeniu analizowanej trasy tramwajowej zlokalizowane są
nastĊpujące tereny zieleni urządzonej, stanowiące centra wypoczynku i rekreacji dla
okolicznych mieszkaĔców:








5.8.

Park LeĞny „Bemowo" przy ul. Radiowej;
Lasek Na Kole w rejonie ul. Obozowej;
Park Moczydáo przy ul. Górczewskiej;
Park im. SzymaĔskiego miĊdzy ul. Wolską i Górczewską
Park im. SowiĔskiego przy ul. Wolskiej róg Elekcyjnej;
Park Redutowa przy ul. Wolskiej róg Redutowej.

OGÓLNA OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ĝRODOWISKA

W otoczeniu projektowanej trasy tramwajowej przewaĪa krajobraz typu
wielkomiejskiego, w którym wystĊpują enklawy roĞlinnoĞci leĞnej, zespoáy ogródków
dziaákowych oraz duĪe parki miejskie. W krajobrazie wielkomiejskim przewaĪa zabudowa
wielorodzinna blokowa, a ponadto wyróĪnia siĊ zabudowa jednorodzinna i tereny
przemysáowo-skáadowe.
W otoczeniu trasy tramwajowej wystĊpują liniowe Ĩródáa zanieczyszczeĔ powietrza
związane z ruchem ulicznym oraz silne punktowe Ĩródáa emisji związane z zakáadami
przemysáowymi, w tym z pobliskimi elektrociepáowniami "ĩeraĔ" i "Moszna". Gáówne Ĩródáa
haáasu są pochodzenia transportowego, w tym szczególnie związane z duĪym ruchem
ulicznym na al. Prymasa Tysiąclecia oraz na ulicach PoáczyĔskiej, Wolskiej i Kasprzaka.
JakoĞü gleb jest doĞü dobra, z tym Īe pierwotne gleby na duĪych obszarach zostaáy
przeksztaácone lub zdegradowane wskutek postĊpującej urbanizacji.
NajwiĊkszymi problemami ekologicznymi obszaru są niekorzystne przeksztaácenia
powierzchni terenu i wód wynikające z urbanizacji terenu oraz uciąĪliwoĞci związane z
transportowymi i przemysáowymi emisjami haáasu i zanieczyszczeĔ powietrza. Potencjalnym
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zagroĪeniem jest moĪliwoĞü zatrucia wód powierzchniowych i gruntowych na skutek
wypadku drogowego z cysterną przemieszczająFą siĊ po ulicy z niebezpiecznym materiaáem.

5.9.

DOBRA KULTURY

W najbliĪszym otoczeniu analizowanej trasy tramwajowej wystĊpują nastĊpujące
obiekty znajdujące siĊ w ewidencji konserwatorskiej, chronione na podstawie ustawy o
ochronie zabytków:
a) Fort IIA (Babice, Radiowo) przy ul. Radiowej (poáRĪony 2,5 km od projektowanej trasy
tramwajowej);
b) Fort P (Parysów, Bema, Powązkowski) przy ul. ObroĔców Tobruku (1,2 km od proj.
tramwaju);
c) Fort III (Blizne, Groty) przy ul. Lazurowej, nr rej. 10-A, wraz z budynkami (1,2 km od proj.
tramwaju);
d) Osiedle Koáo - ukáad urbanistyczny i zespóá budowlany wraz z zielenią przy ul. Obozowej
(1,2 km od proj. tramwaju);
e) Park i dom Urlichów przy ul. Górczewskiej 124, wraz z budynkiem drewnianym i
fragmentem zespoáu szklarni, nr rej. 891 i 70 (1,2 km od proj. tramwaju);

:Ğród tych zabytków do strefy A ochrony konserwatorskiej, tj. do strefy ochrony
wszystkich parametrów historycznego ukáadu urbanistycznego, zaliczono:
a) Fort IIA (Babice, Radiowo);
b) Fort P (Parysów, Bema, Powązkowski);

6. WPàYW PLANOWANEGO PRZEDSIĉWZIĉCIA NA ĝRODOWISKO
GRUNTOWO-WODNE

6.1.

WPàYW PRZEDSIĉWZIĉCIA NA WODY PODZIEMNE

W rozdziale 5.2 przedstawione zostaáy uwarunkowania wodne wystĊpujące w
Vąsiedztwie opiniowanej linii tramwajowej, od ul. Radiowej do ul Górczewskiej. Wynika z nich
m.in., Īe: trasa przechodzi po gruntach, w których I poziom wodonoĞny wystĊpuje Ğrednio
poniĪej 3 m p.p.t.
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Znaczna czĊĞü linii posiadaü bĊdzie odwodnienie liniowe związane ze
standardowym odwodnieniem pasa ulicy w której przebiegaü bĊdzie torowisko, poáączone z
kolektorami deszczowymi znajdującymi siĊ w jezdni ulic, wzdáXĪ której bĊdzie przebiegaü.
Na pozostaáych fragmentach torowiska, gdzie mamy do czynienia z budową
Wáuczniową podtorza, odwodnienie nastĊpuje na drodze infiltracji do gruntu.

6.2.

WPàYW PRZEDSIĉWZIĉCIA NA JAKOĝû WÓD PODZIEMNYCH –
ETAP BUDOWY I EKSPLOATACJI

W związku z planowanym przedsiĊwziĊciem nie wystąpią zmiany w uksztaátowaniu
terenu, jak równieĪ w efekcie dziaáDĔ inwestycyjnych nie bĊGą zakáócone warunki przepáywu
wód podziemnych.
Potencjalne zagroĪenie dla Ğrodowiska gruntowo wodnego w trakcie prac
budowlanych moĪe powstaü w wyniku wycieków olei i paliw do gruntu związanych z pracą
maszyn budowlanych.
Budowa ukáadu torowego i jego eksploatacja nie bĊdzie miaáa wpáywu na warunki
hydrogeologiczne otoczenia i jakoĞü wód I poziomu wodonoĞnego, zaĞ przewidywany
sposób odprowadzenia wód opadowych z torowiska czĊĞciowo z wykorzystaniem kanalizacji
deszczowej i czĊĞciowo, jako infiltracja do gruntu, przy stwierdzonej budowie geologicznej,
zapewni prawidáowe funkcjonowanie odwodnienia.
Na podstawie doĞwiadczeĔ autorów raportu oraz badaĔ IOĝ Warszawa
prowadzonych na potrzeby drogownictwa moĪna stwierdziü, Īe w rowach trawiastych i
rowach ziemnych, przy wystarczającej gruboĞci warstwy infiltracyjnej (> 1,5 – 2 ,)odbywa siĊ:
odprowadzanie spáywów opadowych, podczyszczanie (redukcja zanieczyszczeĔ); w wyniku
procesów biochemicznych i fizycznych zachodzących na powierzchni trawiastej i w
przypowierzchniowej warstwie gruntu (o gruboĞci 30 cm); redukcja stĊĪenia zawiesin
ogólnych i substancji ropopochodnych wynosi Ğrednio 50% (jest zaleĪna od pory roku; w
okresie letnim osiąga wartoĞü ~90%); redukcjĊ natĊĪenia dopáywu wód opadowych – moĪna
przyjąü na poziomie 50% natĊĪenia obliczeniowego.
Materiaáy wykorzystywane do budowy, rowów przyskarpowych (elementy
betonowe), betonowe podkáady, fundamenty sáupów trakcyjnych itp. są obojĊtne w stosunku
do wody i nie bĊGą miaáy negatywnego wpáywu na jej jakoĞü.
Projektowane konstrukcje, np. fundamenty sáupów trakcyjnych, budowa platform
przystankowych, nie obejmują warstwy wodonoĞnej, w związku z czym, nie wpáyną na
zmianĊ ustalonych warunków hydrodynamicznych.
W trakcie realizacji inwestycji istnieje potencjalne zagroĪenie zanieczyszczenia
Ğrodowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, w wyniku niewáDĞciwej
obsáugi parku maszynowego na placu budowy. Rygorystyczne przestrzeganie przepisów
31

dotyczących organizacji placu budowy i zaplecza budowlanego, powinno zminimalizowaü
ryzyko wystąpienia takiej sytuacji.
Eksploatacja linii tramwajowej nie stwarza zagroĪenia dla jakoĞci wód podziemnych.
W wyniku infiltracji np. smarów i olei do gruntu a poĞrednio do warstw wodonoĞnych, mogą
potencjalnie przedostawaü siĊ m.in. substancje ropopochodne. Wymienione zagroĪenia mają
charakter liniowy i mogą wystĊpowaü wzdáXĪ caáej trasy, gáównie w zasiĊgu torowiska o
podbudowie táuczniowej (bez zabudowy). W rzeczywistoĞci powyĪsze zjawisko nie stanowią
istotnego problemu.
Po uwzglĊdnieniu wszystkich rozpatrywanych czynników stwierdza siĊ, Īe
zagroĪenie dla wód podziemnych i Ğrodowiska gruntowego, wynikające z budowy
opiniowanej trasy tramwajowej jest niewielkie i nie bĊdzie siĊ róĪniáo od wystĊpującego
aktualnie.

6.2.1. WARIANT „0” – NIE PODEJMOWANIE PRZEDSIĉWZIĉCIA
W przypadku odstąpienia od planowanej budowy trasy tramwajowej w ul.
PowstaĔców ĝOąskich, warunki wodne na terenach przylegáych nie ulegną zmianie.
Zachowany zostanie obecny „quasi-naturalny” ukáad krąĪenia wód podziemnych oraz nie
ulegnie zasadniczej zmianie wzajemne oddziaáywanie Ğrodowisk gruntowego i wodnego.

6.2.2. ETAP LIKWIDACJI
W przypadku likwidacji projektowanej linii tramwajowej, naleĪy szczególną uwagĊ
zwróciü na podáRĪe w rejonie gdzie wody opadowe i roztopowe infiltrują bezpoĞrednio do
gruntu. BĊdzie to podáRĪe o podwyĪszonej zawartoĞci zanieczyszczeĔ, jednak nie tak
znacznych aby byáa konieczna utylizacja tej warstwy.
W pozostaáych przypadkach nie przewiduje siĊ negatywnych skutków dla etapu
likwidacji.
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6.3.

GOSPODARKA ĝCIEKOWA

6.3.1. STAN PROJEKTOWANY
Trasa bĊdzie posiadaü czĊĞciowe odwodnienie, wykonane z elementów
prefabrykowanych. W torowiskach niezabudowanych woda wsiąkaü bĊdzie w torowisko do
warstwy odsączającej, natomiast w torowiskach zabudowanych z powierzchni torowiska
zbierana bĊdzie przez wpusty uliczne do kanalizacji miejskiej. Wody opadowe
odprowadzane bĊGą zarządzanej przez MPWiK kanalizacji ogólnospáawnej w ulicy.
Odwodnienie wystĊpowaü bĊdzie na odcinkach:






Przystanków tramwajowych
SkrzyĪowaniach
Miejscach przeciĊcia z nawierzchnią ulic
Na budowlach inĪynieryjnych

natomiast na pozostaáych odcinkach torowiska go nie bĊdzie.
Gospodarka Ğciekowa terenu przedsiĊwziĊcia oparta bĊdzie na istniejącym ukáadzie
kanalizacji miejskiej.

6.3.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY GOSPODAROWANIA ĝCIEKAMI
Na odcinkach planowanej budowy linii tramwajowej, ukáad odwodnienia torów i
platform przystankowych ma zostaü zaprojektowany i przedstawiony w projekcie
budowlanym. W chwili obecnej moĪna jedynie opieraü siĊ na zaáRĪeniach teoretycznych,
wynikających z innych budów tego typu.
Przed odpáywem Ğcieków do odbiorników z rejonu rozjazdów, zaplanowane powinno
byü, zastosowanie betonowych separatorów koalescencyjnych (z osadnikiem). Separacja
zanieczyszczeĔ w urządzeniach do tego przeznaczonych, gwarantuje wymaganą jakoĞü
Ğcieków opadowych z torowiska i platform przystankowych odpáywających do odbiorników.
Dobór urządzeĔ na etapie projektu budowlanego wyliczony zostanie indywidualnie
dla kaĪdej okreĞlonej zlewni. NatĊĪenie odpáywu wód opadowych stanowi funkcjĊ wielkoĞci
zlewni (Fzr) oraz parametrów opadu miarodajnego – czasu trwania (t) i prawdopodobieĔstwa
wystĊpowania (p%). WartoĞü prawdopodobieĔstwa opadu, regulowana rozporządzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaü drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Hipotetycznie wyliczona wartoĞci spáywu wód opadowych dla nieutwardzonej
powierzchni 1000 m2 torowiska (0,1 ha), przy wspóáczynniku szczelnoĞci (ȥ) 0,8 i natĊĪeniu
miarodajnym opadu 96 [l/s x ha] wyniesie ok. 8 l/s.
Dla torowisk tramwajowych brak jest danych na temat parametrów zanieczyszczeĔ
w wpáywach opadowych i roztopowych. PoniĪej podano kilka danych literaturowych dla
obszarów miejskich. Jak widaü, wystĊpują znaczne rozbieĪnoĞci w wartoĞciach. Istotnym
jest, Īe dla linii tramwajowej bĊGą to iloĞci o kilkadziesiąt % mniejsze.
WskaĨnikami charakteryzującymi spáywy opadowe z dróg, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie
naleĪy speániü przy wprowadzaniu Ğcieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla Ğrodowiska wodnego (Dz. U. nr 168, poz. 1763) są zawiesiny
ogólne (100 mg/l) oraz substancje ropopochodne (15 mg/l).

6.3.3. MONITORING
ĝcieki wprowadzane do kanalizacji miejskiej wedáug dostĊpnych umów zawieranych
z innymi firmami powinny speániaü nastĊpujące warunki wáDĞciwoĞci:






















temperatura 35 i poniĪej °C
odczyn 6,5÷9,5 pH
piĊciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 700 i poniĪej mg O2/dm3
chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) 1000 i poniĪej mg O2/dm3
zawiesiny 500 i poniĪej mg/dm3
substancje ekstrahujące siĊ w eterze naftowym 100 i poniĪej mg/dm3
substancje powierzchniowo czynne niejonowe 20 i poniĪej mg/dm3
substancje powierzchniowo czynne anionowe 15 i poniĪej mg/dm3
chlorki 1000 i poniĪej mg Cl/dm3
siarczany 500 i poniĪej mg SO4/dm3
Ráów 1,0 i poniĪej mg Pb/dm3
miedĨ 1,0 i poniĪej mg Cu/dm3
cynk 5,0 i poniĪej mg Zn/dm3
kadm 0,4 i poniĪej mg Cd/dm3
chrom ogólny 1,0 i poniĪej mg Cr/dm3
chrom +6 0,2 i poniĪej mg Cr+6/dm3
nikiel 1,0 i poniĪej mg Ni/dm3
Īelazo 10 i poniĪej mg Fe/dm3
cyjanki wolne 0,5 i poniĪej mg/dm3
cyjanki związane 5,0 i poniĪej mg/dm3
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fenole 15 i poniĪej mg/dm3
rtĊü 0,1 i poniĪej mg Hg/dm3
chlor wolny 1,0 i poniĪej mg Cl2/dm3
substancje ropopochodne 15 i poniĪej mg/dm3

Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 02 paĨdziernika 2007r. w sprawie
wymagaĔ w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w Ğrodowisku substancji lub energii
przez zarządzającego ....linią tramwajową.... (Dz. U. Nr 192 z dnia 19 paĨdziernika 2007r.,
poz. 1392), w odniesieniu do Ğcieków odprowadzanych z linii tramwajowej nie okreĞla
wymagaĔ w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii
wprowadzanych do Ğrodowiska w związku z eksploatacją.
Wedáug dostĊpnych umów zawieranych przez Miejskie PrzedsiĊbiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji z firmami, kontrolĊ w zakresie gospodarki Ğciekowej uĪytkowników
sieci prowadzą miĊdzy innymi pracownicy Miejskiego PrzedsiĊbiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji, posiadający upowaĪnienie wydane przez Zarząd Spóáki.
Planuje siĊ zastosowanie studzienek do pobierania prób Ğcieków odprowadzanych
do odbiorników.

6.3.4. WPàYW NA WODY POWIERZCHNIOWE
Odbiornikiem docelowym Ğcieków opadowych i roztopowych odpáywających z
torowiska i platform przystankowych na planowanym odcinku linii tramwajowej, poprzez
istniejący ukáad kanalizacji bĊdzie rzeka Wisáa i Bzura. Wpáyw na docelowy odbiornik bĊdzie
technicznie zminimalizowany planowanymi do zastosowania urządzeniami separującymi
zanieczyszczenia ze Ğcieków przed odpáywem do kanalizacji z rejonu rozjazdów. Redukcja w
separatorach zanieczyszczeĔ w Ğciekach odpáywających do kanalizacji zasadniczo dotyczy
substancji ropopochodnych, innych zanieczyszczeĔ páywających i zawiesin.

6.3.5. MOĩLIWOĝCI OGRANICZENIA WPàYWU GOSPODAROWANIA
ĝCIEKAMI
MoĪliwoĞci ograniczenia wpáywu gospodarowania Ğciekami wprowadzanymi do
urządzeĔ kanalizacyjnych okreĞla ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodĊ i zbiorowym odprowadzaniu Ğcieków (Dz. U. Nr 72 z dnia 13 lipca 2001r., poz. 747 z
póĨniejszymi zmianami). OkreĞla ona miĊdzy innymi zasady gospodarowania Ğciekami
wprowadzanymi do urządzeĔ kanalizacyjnych w odniesieniu do przedsiĊwziĊcia na etapie
jego realizacji i eksploatacji w przedmiocie gospodarowania Ğciekami zwáaszcza w zakresie
nie odprowadzania do urządzeĔ kanalizacyjnych:
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odpadów staáych, które mogą powodowaü zmniejszenie przepustowoĞci przewodów
kanalizacyjnych,




odpadów páynnych nie mieszających siĊ z wodą,
substancji miĊdzy innymi palnych i ĪUących.

W ograniczeniu wpáywu gospodarowania Ğciekami opadowymi z torowiska i platform
przystankowych na Ğrodowisko i elementy systemu kanalizacyjnego podstawowe znaczenie
ma zapewnienie zdolnoĞci istniejących i docelowo wykonanych urządzeĔ i przyáączy
kanalizacyjnych do odprowadzania Ğcieków w sposób ciąJáy i niezawodny, w tym przez
utrzymywanie ich we wáDĞciwym stanie technicznym, poprzez kontrole stanu, okresowe
remonty, oczyszczanie i bieĪące usuwanie awarii.
W systemie odwodnienia torowisk i platform przystankowych (w nie ustalonych
szczegóáowo na obecnym etapie rozwiązaniach) w celu zabezpieczenia sieci kanalizacyjnej
oraz Ğrodowiska w przypadku wystąpienia awarii (kolizje z pojazdami), związanych z
moĪliwym uwolnieniem do Ğrodowiska róĪnej konsystencji i wáDĞciwoĞci substancji, zasadne
jest zastosowanie planowanych urządzeĔ separacji zanieczyszczeĔ przed odpáywem do
odbiorników.
Dziaáaniami zabezpieczającymi, w postaci studzienek osadnikowych, sáXĪącymi
ograniczeniu wpáywu gospodarowania Ğciekami na Ğrodowisko i elementy sieci
kanalizacyjnej są miĊdzy innymi:



zapewnienie wáDĞciwej eksploatacji urządzeĔ i instalacji ukáadu kanalizacji Ğcieków,
VáXĪących zabezpieczeniu odbiorników przed negatywnym wpáywem,






kontrole i oczyszczanie wedáug potrzeb urządzeĔ i instalacji kanalizacji,
oszczĊdne stosowanie substancji chemicznych przy odladzaniu i konserwacji,
kontrolowanie stanu technicznego wagonów,
wyposaĪenie sáXĪb w instrukcje postĊpowania w sytuacjach wystąpienia awarii.

Na etapie robót wykonawczych znaczenie ma:



zapewnienie zabezpieczenia elementów kanalizacji przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem oraz zamulaniem lub moĪliwoĞcią przemieszczenia substancji do
Ğrodowiska i kanalizacji,



prowadzenie transportu sprawnymi pojazdami i wykonywanie robót sprawnymi
maszynami i sprzĊtem.

Odpady z oczyszczania urządzeĔ i instalacji kanalizacyjnej powinny byü odbierane
przez uprawnione firmy do unieszkodliwienia na podstawie zawartych umów. Oczyszczanie
istniejących i docelowo wykonanych urządzeĔ naleĪy prowadziü w zakresie i w odstĊpach
czasu zgodnie z instrukcją eksploatacji, w tym producenta planowanych urządzeĔ
separujących oraz stosownie do bieĪących potrzeb.
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6.3.6. WARIANT „0” – NIE PODEJMOWANIE PRZEDSIĉWZIĉCIA
Nie podjĊcie inwestycji bĊdzie akceptacją dotychczasowego stanu i warunków.
Gospodarowanie Ğciekami w omawianym terenie nie wystĊpuje ze wzglĊdu na brak linii
tramwajowej. W zakresie przedsiĊwziĊcia nie przewiduje siĊ przebudowy istniejących
urządzeĔ i instalacji, planowane są dodatkowe instalacje i
urządzenia separujące
zanieczyszczenia ze Ğcieków odpáywających do odbiorników.

6.3.7. ETAP LIKWIDACJI
W trakcie likwidacji linii tramwajowej naleĪy uwzglĊdniü demontaĪ urządzeĔ
wodnych w postaci systemu odwodnienia oraz separatorów. W trakcie demontaĪu
separatorów naleĪy przed przystąpieniem do tych czynnoĞci przeprowadziü czyszczenie i
usuwanie zawartoĞci.
Etap ten nie bĊdzie miaá negatywnego wpáywu na Ğrodowisko w przypadku
przestrzegania ogólnie przyjĊtych zasad obsáugi i serwisu separatorów substancji
ropopochodnych.

6.3.8. PODSUMOWANIE



Na planowanej linii tramwajowej powstawaü bĊGąĞcieki opadowe. Trasa planowana
do budowy linii tramwajowej (ukáad torowy i platformy przystankowe) bĊdzie mieü
czĊĞciowe odwodnienie liniowe z wáączeniem do kolektorów deszczowych w
jezdniach ulic, wzdáXĪ których przebiega.



Gospodarka Ğciekowa odcinków linii tramwajowej po budowie oparta bĊdzie na
istniejącym ukáadzie kanalizacji miejskiej. W zakresie przedsiĊwziĊcia nie przewiduje
siĊ przebudowy istniejących urządzeĔ i instalacji kanalizacyjnej.



Przed odpáywem Ğcieków do odbiorników planowane jest zastosowanie separatorów
koalescencyjnych (z osadnikiem). Separacja zanieczyszczeĔ w planowanych do
zastosowania urządzeniach gwarantuje wymaganą jakoĞü Ğcieków opadowych z
torowiska i platform przystankowych odpáywających do odbiorników. Planowane jest
zastosowanie studzienek do pobierania prób Ğcieków odprowadzanych do
odbiorników. ĝcieki opadowe wprowadzane do kanalizacji miejskiej powinny speániaü
warunki wáDĞciwoĞci. Wedáug zawieranych umów, kontrole w zakresie gospodarki
Ğciekowej uĪytkowników sieci kanalizacji miejskiej prowadzą miĊdzy innymi
upowaĪnieni pracownicy Miejskiego PrzedsiĊbiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.



Odbiornikiem docelowym Ğcieków odpáywających z torowiska i platform
przystankowych na planowanych odcinkach linii tramwajowej, poprzez istniejący
ukáad kanalizacji bĊdzie Wisáa i Bzura. Wpáyw na docelowy odbiornik bĊdzie
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technicznie zminimalizowany planowanymi do zastosowania urządzeniami
separującymi zanieczyszczenia ze Ğcieków przed odpáywem do kanalizacji. Redukcja
w separatorach zanieczyszczeĔ w Ğciekach odpáywających do kanalizacji zasadniczo
dotyczy substancji ropopochodnych, innych zanieczyszczeĔ páywających i zawiesin.



Przepisy aktów wykonawczych w odniesieniu do Ğcieków odprowadzanych z linii
tramwajowej nie okreĞlają wymagaĔ w zakresie prowadzenia przez zarządzającego
pomiarów poziomów substancji lub energii wprowadzanych do Ğrodowiska w związku
z jej eksploatacją.



Na etapie robót wykonawczych istotne jest zapewnienie zabezpieczenia elementów
kanalizacji przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz zamulaniem lub moĪliwoĞcią
przemieszczenia substancji do Ğrodowiska i kanalizacji oraz prowadzenie transportu
sprawnymi pojazdami i wykonywanie robót sprawnymi maszynami i sprzĊtem.



NiepodjĊcie inwestycji bĊdzie akceptacją dotychczasowego stanu i warunków
gospodarowania Ğciekami.



Istotne znaczenie w ograniczaniu negatywnych oddziaáywaĔ na Ğrodowisko i wpáywu
na sprawnoĞü funkcjonowania elementów kanalizacji ma sposób i organizacja
prowadzenia robót wykonawczych, a na etapie eksploatacji bieĪąca konserwacja
urządzeĔ, usuwanie zanieczyszczeĔ i awarii.



Realizacja i eksploatacja inwestycji przy dopeánieniu docelowo ustalonych warunków
nie stanowi o wpáywie gospodarowania Ğciekami na Ğrodowisko, wody
powierzchniowe oraz istniejące i wykonane elementy systemu kanalizacji.

7. WPàYW PLANOWANEGO PRZEDSIĉWZIĉCIA NA POWIERZCHNIĉ
ZIEMI: GLEBY, SZATĉ ROĝLINNĄ, ZWIERZĉTA, OBSZARY
CHRONIONE I KRAJOBRAZ

7.1.

WPàYW PRZEDSIĉWZIĉCIA NA GLEBY I GRUNTY, NA ETAPIE
BUDOWY I EKSPLOATACJI

Opiniowane przedsiĊwziĊcie realizowane bĊdzie w zasiĊgu terenu istniejącej
infrastruktury komunikacyjnej. Wedáug szczegóáowego rozpoznania terenu, trasa przebiega
wyáącznie przez grunty z glebami wytworzonymi z utworów antropogenicznych, tzw.
urbanoziemów – z przewagą nasypów gruzowych).
Budowa
trasy
tramwajowej
związana
jest
wyáącznie
z
wczeĞniej
zagospodarowanym terenem, co przy obecnie stosowanych technologiach robót
wykonawczych oraz wystĊpowaniu wolnego od uĪytków pasa terenu w otoczeniu torowiska i
obiektów, naleĪy do przedsiĊwziĊü w znikomym stopniu oddziaáujących na przyrodnicze i
XĪytkowe zasoby powierzchni ziemi w wyniku technicznej ingerencji w strukturĊ przestrzenną
komponentów oraz emisjĊ zanieczyszczeĔ.
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Prezentowany raport o oddziaáywaniu na Ğrodowisko dotyczy trasy tramwajowej od
ul. Radiowej do ul. Górczewskiej. Zakres przewidzianych prac ma obejmowaü gáównie
budowĊ ukáadu torowego, w tym konstrukcjĊ podáRĪa z czĊĞciowym zebraniem obecnego
gruntu, budowĊ sieci trakcyjnej, budowĊ platform przystankowych i systemu zasilania.
W przypadku podjĊcia prac budowlanych na opiniowanej linii tramwajowej, zajdzie
potrzeba wydzielenia zaplecza budowy, co wiązaü siĊ bĊdzie z czasowym zajĊciem terenu.
NaleĪy przyjąü, Īe celowym jest lokowanie zaplecza i baz budowy w pasie drogowym
(torowiska).
Dziaáania takie wiązaü siĊ muszą z podjĊciem typowych zabezpieczeĔ dla tego
rodzaju obiektów, zgodnie z przepisami (szczelne szambo, magazyn paliw i smarów itp.).
Przewidziany zakres prac budowlanych nie bĊdzie stanowiá bezpoĞredniego i
staáego zagroĪenia dla powierzchni ziemi (w tym gleb) i szaty roĞlinnej terenów przylegáych.
Potencjalne niebezpieczeĔstwo wiązaü siĊ moĪe z wystąpieniem zdarzeĔ losowych o
znamionach sytuacji awaryjnych.
W parze z budową trasy tramwajowej, powinny pójĞü w przyszáRĞci wymagania
dotyczące wykorzystywanego taboru. W docelowym programie modernizacji uwzglĊdniona
jest opcja wymiany czĊĞci taboru, który speániaü bĊdzie ostre wymogi stawiane przez
ochronĊ Ğrodowiska, gáównie haáas. Istotnym jest równieĪ m.in. hermetyzacja wszystkich
ukáadów, tj.: hydraulicznego, grzewczego itp.

7.2.

WPàYW PRZEDSIĉWZIĉCIA NA SZATĉ ROĝLINNĄ

Projektowana budowa linii tramwajowej w swych obecnych zaáRĪeniach nie bĊdzie
kolidowaü z zielenią uliczną. Przy czym z uwagi na projektowaną geometriĊ trasy
tramwajowej oraz brak szczegóáowych planów budowy trasy tramwajowej, szczegóáowy
zakres nie jest moĪliwy do sprecyzowania i nie moĪna wykluczyü ewentualnej potrzeby
wycinki drzew. UsuniĊcie drzew i krzewów bĊdzie konieczne nie tylko w przypadku kolizji z
projektowanym torowiskiem ale równieĪ z przystankami tramwajowymi oraz chodnikami
projektowanymi na dojĞciach do nich. Wycinka niektórych z drzew bĊdzie konieczna ze
wzglĊdu na projektowaną przebudowĊ ul. PowstaĔców ĝOąskich (budowa jezdni
dwupasmowej), jednak nie jest to przedmiotem niniejszego opracowania.
W przypadku omawianej budowy trasy tramwajowej, nie wystĊpują kolizje z
drzewami – pomnikami przyrody.
Na ulicy PowstaĔców ĝOąskich przed ul. Górczewską kolizje z drzewami i krzewami
nie wystĊpują w ogóle, poniewaĪ pas terenu zarezerwowanego pod torowisko tramwajowe
jest tu poroĞniĊty tylko trawą. Kolizje z nielicznymi pojedynczymi drzewami wystąpią na
początkowym odcinku nowej trasy tramwajowej w ul. PowstaĔców ĝOąskich, zwáaszcza na
odcinku miĊdzy Radiową a ul. Hery i Wrocáawską.
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Parki i zespoáy
oddziaáywania linii.

zieleni

poáRĪone

są

poza

zasiĊgiem

potencjalnego

Jako gáówne przesáanie na etapie realizacji przedsiĊwziĊcia naleĪy przyjąü:
ograniczenie do minimum ewentualnej wycinki drzew i krzewów, oraz prawny obowiązek
zabezpieczenia drzew sąsiednich, przed zniszczeniem.
O zgodĊ na usuniĊcie wytypowanych drzew Inwestor powinien wystąpiü do urzĊdów
dzielnic przez które przechodzi planowana trasa.

7.2.1. SPOSÓB
BUDOWY

POSTĉPOWANIA

Z

ROĝLINNOĝCIĄ

W

TRAKCIE



Wszystkie drzewa i krzewy leĪące w zasiĊgu prac budowlanych naleĪy na czas budowy
zabezpieczyü przed uszkodzeniami mechanicznymi.



W pobliĪu istniejących drzew, które nie bĊGą wycinane lub przesadzane naleĪy
przestrzegaü nastĊpujących zasad podczas prowadzenia prac budowlanych:
9 zasiĊg prowadzonych prac musi byü jak najmniejszy,
9 czas trwania robót jak najkrótszy /szybka likwidacja szkód/
9 prace w zasiĊgu systemu korzeniowego naleĪy wykonywaü rĊcznie



W obrĊbie systemu korzeniowego niedopuszczalne jest skáadowanie materiaáów
chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby, jak np. cement, wapno,
chemikalia, oleje, Ğrodki impregnujące, paliwa ciekáe.

7.3.

STRUKTURA
ĝRODOWISKO

ODDZIAàYWANIA

PRZEDSIĉWZIĉCIA

NA

Oddziaáywanie planowanego przedsiĊwziĊcia na powierzchniĊ ziemi w miejscu i
otoczeniu inwestycji na etapie robót wykonawczych i docelowo eksploatacji moĪe mieü
charakter krótko lub dáugotrwaáy, który przykáadowo na obecnym etapie moĪna w
podstawowych formach okreĞliü jako:
Oddziaáywania krótkotrwaáe dla ingerencji technicznej:




roboty na torowych odcinkach związane z realizacją planowanych zadaĔ
roboty miejscowo związane z utrzymaniem obiektów, instalacji i urządzeĔ w
strukturze docelowo eksploatowanej inwestycji



krótkookresowe gromadzenie materiaáów i odpadów innych niĪ niebezpieczne na
powierzchni ziemi



prace związane z usuwaniem zanieczyszczeĔ o niewielkim zasiĊgu i intensywnoĞci
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Oddziaáywania dáugotrwaáe dla ingerencji technicznej:





obiekty zaplecza budowy i parku maszyn
miejscowo dáugookresowo prowadzone roboty związane z realizacją planowanych
zadaĔ
Gáugookresowe gromadzenie materiaáów i odpadów innych niĪ niebezpieczne na
powierzchni ziemi w niefunkcjonalnym systemie gospodarowania

Oddziaáywania krótkotrwaáe dla emisji zanieczyszczeĔ:



sytuacje awaryjne o niewielkim zasiĊgu i intensywnoĞci emisji zanieczyszczeĔ

Oddziaáywania dáugotrwaáe dla emisji zanieczyszczeĔ:



staáa imisja zanieczyszczeĔ z torowiska (wtórne pylenie)

W ograniczeniu niekorzystnych oddziaáywaĔ na powierzchniĊ ziemi, w tym na gleby,
podstawowe znaczenie w przypadku inwestycji mają m.in.:



ograniczenie do niezbĊdnego minimum terenów zajĊtych techniczną ingerencją, w
tym terenu zaplecza budowy i parku maszyn i czasu trwania robót na poszczególnych
odcinkach torowisk i innych obiektach oraz na stanowiskach urządzeĔ i instalacji,



zapewnienie funkcjonalnoĞci systemu gospodarowania odpadami i odzyskanymi
materiaáami,




zastosowanie odpowiednich odwodnieĔ budowlanych,



bieĪące odpowiednie do postĊpu robót zagospodarowywanie powierzchni terenów
zdegradowanych w wyniku prowadzonej dziaáalnoĞci związanej z budową i z
utrzymaniem urządzeĔ i instalacji,
racjonalne gospodarowanie odpadami na etapie eksploatacji inwestycji.

Realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji w warunkach wáDĞciwej organizacji i
sprawnoĞci systemu rozwiązaĔ prowadzenia robót wykonawczych i gospodarowania
odpadami w uogólnieniu nie stanowi o dáugookresowym oddziaáywaniu na komponenty
Ğrodowiska. W przypadku nie ingerowania w reĪim wód powierzchniowych i gruntowych nie
zostaną zmienione warunki wodne na gruntach terenów przylegáych. Inwestycja w moĪliwie
najwiĊkszym stopniu powinna adoptowaü i realizowaü cele ochrony uĪytków w otoczeniu
inwestycji.
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7.4.

PROPONOWANE
SPOSOBY
OGRANICZENIA
WPàYWU
PRZEDSIĉWZIĉCIA NA KOMPONENTY POWIERZCHNI ZIEMI NA
ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI

Zadania ochrony zasobów i walorów komponentów powierzchni ziemi okreĞlają
przepisy ustaw i aktów wykonawczych, m.in.: ustawa z dnia 10 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80. poz. 717), rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegóáowych zasad ochrony powierzchni ziemi (Dz.
U. Nr 4 z 20 lutego 1987 r., poz. 23).
OchronĊ zasobów komponentów powierzchni ziemi naleĪy realizowaü na etapie
planowania, projektowania, przygotowania terenu, realizacji inwestycji, funkcjonowania
zaplecza i parku maszyn dziaáaniami ograniczającymi wpáyw lokalizacji, budowy i docelowo
eksploatowanej inwestycji lub poprzez zaniechanie dziaáDĔ mogących pogorszyü stan
komponentów powierzchni ziemi oraz na etapie eksploatacji urządzonymi na etapie budowy
elementami funkcjonalnymi sáXĪącymi ograniczeniu oddziaáywania inwestycji, ochronie i
ksztaátowaniu zasobów powierzchni ziemi.
Na etapie prac budowlanych, ograniczenie negatywnych oddziaáywaĔ inwestycji na
komponenty powierzchni ziemi realizowane bĊdzie m.in. przez:



ograniczenie zasiĊgu placu i zaplecza budowy oraz parku maszyn do moĪliwie
najmniejszych powierzchni i czasu ich funkcjonowania,



lokalizacjĊ zaplecza budowy i parku maszyn poza uĪytkami podlegającymi ochronie,
w tym w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej,



urządzenie zaplecza budowy w sposób zgodny z obowiązującymi warunkami
branĪowymi, z zapewnieniem technicznej sprawnoĞci i kontroli instalacji i urządzeĔ
oraz zastosowanych zabezpieczeĔ przed emisją substancji do ziemi i wód
powierzchniowych,




zagospodarowanie mas ziemi próchniczej,
wykonanie rekultywacji i zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem terenów
zdegradowanych techniczną ingerencją, sukcesywnie w postĊpie robót na kolejnych
odcinkach trasy,



prowadzenie robót sprawnym sprzĊtem budowlanym i transportu sprawnymi
pojazdami,



nie podejmowania dziaáDĔ, które mogą spowodowaü degradacjĊ komponentów
powierzchni ziemi.
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7.5.

WPàYW
PLANOWANEGO
ZWIERZĉCY

PRZEDSIĉWZIĉCIA

NA

ĝWIAT

Ze wzglĊdu na wieloletni, niezmienny sposób zagospodarowania terenu - jako
tereny komunikacyjne w strukturze miasta, w związku z planowanym przedsiĊwziĊciem,
wpáyw na wystĊpująFą faunĊ bĊdzie znikomy. Wynika to równieĪ z faktu, Īe opiniowany teren
jest bardzo ubogim siedliskiem Īycia dla zwierząt, w tym równieĪ awifauny.

7.6.

WPàYW INWESTYCJI NA KRAJOBRAZ

W przypadku opiniowanego przedsiĊwziĊcia, mamy do czynienia z krajobrazem
zurbanizowanym, którego elementy w ramach planowanej budowy nie ulegną zmianie.

7.7.

WPàYW PLANOWANEGO
CHRONIONE

PRZEDSIĉWZIĉCIA

NA

OBSZARY

Planowane przedsiĊwziĊcie, polegające na budowie trasy tramwajowej od ul.
Radiowej do ul. Górczewskiej nie znajduje siĊ w rejonie wystĊpowania obszarów
chronionych (np. Natura 2000), a co za tym nie ma wpáywu na w/w obszary.

7.8.

ZABYTKI PRAWNIE CHRONIONE

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony Ğrodowiska, raport o oddziaáywaniu
przedsiĊwziĊcia na Ğrodowisko powinien zawieraü „opis istniejących w sąsiedztwie lub w
bezpoĞrednim zasiĊgu oddziaáywania planowanego przedsiĊwziĊcia zabytków chronionych
na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” oraz „analizĊ i oceną
moĪliwych zagroĪHĔ i szkód dla tych zabytków (...), w szczególnoĞci zabytków
archeologicznych, w obrĊbie terenu, na którym ma byü realizowane przedsiĊwziĊcie”.
Na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, ochroną prawną objĊte są zabytki nieruchome (m.in. krajobrazy kulturowe, ukáady
urbanistyczne i zespoáy budowlane, dzieáa architektury i budownictwa, w tym obronnego,
cmentarze, parki), zabytki archeologiczne (m.in. pozostaáRĞci pradziejowego i historycznego
osadnictwa, cmentarzyska i kurhany, relikty dziaáalnoĞci gospodarczej, religijnej i
artystycznej), a takĪe – nie bĊGące przedmiotem niniejszej analizy – zabytki ruchome.
Podstawową formą ochrony prawnej jest wpis do rejestru zabytków, dokonywany na
podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Do rejestru moĪe
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byü równieĪ wpisane otoczenie zabytku, wyznaczone w celu ochrony jego wartoĞci
widokowych oraz ochrony przed szkodliwym oddziaáywaniem czynników zewnĊtrznych.
Konserwator wojewódzki prowadzi równieĪ – oprócz wymienionego juĪ rejestru –
tzw. ewidencjĊ zabytków, zawierająFą m.in. dane o stanie zachowania chronionych obiektów
i najpilniejszych zadaniach konserwatorskich.
W przypadku planowanej budowy linii tramwajowej, na odcinku od ul. Radiowej do
ul. Górczewskiej w zasiĊgu oddziaáywania nie wystĊpują zabytki prawnie chronione.

7.8.1. ZABYTKI NIERUCHOME W SĄSIEDZTWIE PLANOWANEJ LINII
TRAMWAJOWEJ
Prawie wszystkie decyzje w Warszawie o wpisaniu do Rejestru Zabytków podjĊte
zostaáy na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury, która
obowiązywaáa do 17 listopada 2003 r. Do rejestru zabytków nieruchomych wpisanych jest
obecnie ok. 1300 obiektów (obszarów, zespoáów i obiektów stanowiących ich czĊĞci lub
pojedynczych zabytków), w sąsiedztwie opiniowanej linii tramwajowej nie wystĊpują w
zasiĊgu oddziaáywania, zabytki nieruchome.

7.8.2. WPàYW PLANOWANEGO PRZEDSIĉWZIĉCIA NA ZABYTKI I
DOBRA KULTURY
W pasie drogowym ul. PowstaĔców ĝOąskich na którym przewidziana jest linia
tramwajowa, nie znajdują siĊ obiekty zabytkowe prawnie chronione, a zatem nie wystąpią
kolizje z dobrami kultury, wymagające zmiany projektowanych rozwiązaĔ drogowotramwajowych.

8. WPàYW
PLANOWANEGO
PRZEDSIĉWZIĉCIA
POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

NA

JAKOĝû

Komunikacja tramwajowa nie jest Ĩródáem bezpoĞrednio znaczących
zanieczyszczeĔ powietrza atmosferycznego. Przy ogólnych rozwaĪaniach na temat
zanieczyszczeĔ powietrza moĪna wspomnieü o zuĪywanej energii elektrycznej, do której
wytworzenia spalane są znaczne iloĞci róĪnych paliw, gáównie wĊgla kamiennego lub wĊgla
brunatnego. PoĞrednio zatem tramwaje, jako odbiorca energii przyczyniają siĊ do emisji
m.in.: SO2, CO, CO2, NOx oraz pyáów. Trudnym jest jednak przedstawienie zakresu
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„odpowiedzialnoĞci” tego Ğrodka komunikacji, tym bardziej wybranej linii tramwajowej, za
ogólne zanieczyszczenie powietrza nad Warszawą.
Zanieczyszczenie powietrza w mieĞcie, w sąsiedztwie linii tramwajowych pochodzi
w znacznej czĊĞci z emisji niezorganizowanej, trudnej do oszacowania. Powierzchnie
torowiska mogą zalegaü m.in. pyáy pochodzące z:




przylegáych ulic i terenów miejskich,
z przemysáu i Ĩródeá komunalnych (osadzane na skutek siáy grawitacji oraz drogą
wymywania z atmosfery przez opady).

Pyáy mogą byü porywane przez powstające w otoczeniu jadącego tramwaju strugi i
wiry powietrza. Zjawisko takie, noszące nazwĊ „wtórnego zapylenia” nie jest moĪliwe do
oszacowania metodami obliczeniowymi.
WielkoĞü wtórnego zapylenia moĪna ograniczyü poĞrednio m.in. przez
wprowadzenie nasadzeĔ oraz pielĊgnacjĊ zieleni okrywowej i izolacyjnej, wystĊpującej w
otoczeniu torowiska tramwajowego. BezpoĞrednie dziaáanie wiązaü siĊ powinno z
powszechną hermetyzacją przewozów áadunków sypkich transportem samochodowym w
granicach miasta.
Opiniowana linia tramwajowa nie bĊdzie stanowiü Ĩródáa istotnych zanieczyszczeĔ
powietrza atmosferycznego na etapie budowy i póĨniejszej eksploatacji.
Emisja zanieczyszczeĔ z wykorzystywanego sprzĊtu mechanicznego w trakcie prac
EĊdzie pomijalna, w związku z przebiegiem linii wzdáXĪ jednej z ruchliwszych ulic
komunikacyjnych Warszawy, która w planach ma zostaü rozbudowana.

9. GOSPODARKA ODPADAMI
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 20
czerwca 2001r., poz. 628 z póĨn. Zm.), innych ustaw oraz aktów wykonawczych, w których
zawarte przepisy dotyczą gospodarowania odpadami, wytwórca odpadów i prowadzący
dziaáalnoĞü w zakresie gospodarowania odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi jest
obowiązany do dziaáDĔ prawnych, organizacyjnych, technologicznych, wykonawczych i
sprawozdawczych.
Gospodarowanie odpadami powinno prowadziü gáównie do izolowania odpadów od
Ğrodowiska lub przetwarzania odpadów. MoĪliwoĞü podejmowania niektórych czynnoĞci
związanych z odpadami jest uzaleĪniona od wydania okreĞlonych przepisami decyzji
administracyjnych (zezwoleĔ lub pozwoleĔ). Wszystkie podmioty, których dziaáania powodują
lub mogą powodowaü powstawanie odpadów, powinny takie dziaáania planowaü,
projektowaü i prowadziü tak, aby zapobiegaü m.in. powstawaniu odpadów lub ograniczaü ich
iloĞü (art. 5 ustawy o odpadach). Konieczne jest równieĪ zapewnienie zgodnego z zasadami
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ochrony Ğrodowiska odzysku odpadów, (jeĪeli nie udaáo siĊ zapobiec ich powstaniu) i
unieszkodliwianie odpadów (w razie gdyby i odzysk byá niemoĪliwy).

9.1.

POWSTAWANIE ODPADÓW

Wytwarzanie odpadów na etapie realizacji projektowanej inwestycji wiąĪe siĊ z
budową nowego odcinka torowiska, budową infrastruktury towarzyszącej tj. przystanków,
RĞwietlenia jak równieĪ z dostosowaniem istniejącej trasy tramwajowej do nowego odcinka
oraz przystosowaniem oĞwietlenia, linii wodociągowej oraz linii energetycznych ulic
przylegających do terenu inwestycji. Na etapie budowy odpady bĊGą wytwarzane podczas
realizacji programowanych robót, związanych z przygotowaniem terenu, likwidacją i
przebudową istniejących oraz realizacją projektowanych obiektów, urządzeĔ i instalacji oraz
funkcjonowaniem, a nastĊpnie likwidacją zaplecza budowy i parku maszyn.
Na etapie eksploatacji powstaną odpady z utrzymania obiektów, urządzeĔ i instalacji
oraz zagospodarowanego terenu w pasie inwestycji.

9.2.

STAN FORMALNO – PRAWNA GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Spóáka z o.o. Tramwaje Warszawskie ma opracowany „Program gospodarki
odpadami” dla jednostek organizacyjnych Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.
PrzedsiĊbiorstwo ma ustalony stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania
odpadami, potwierdzony wydanymi decyzjami i postanowieniami. (zaáącznik poz. 5)

9.3.

RODZAJE ODPADÓW

Etap realizacji inwestycji
Na etapie budowy trasy tramwajowej o dáugoĞci 2240 mtp. tj. 2 rozjazdów, 1
skrzyĪowania torów i 10 platform przystankowych na nowym torowisku w ciągu ulicy
PowstaĔców ĝOąskich na etapie przygotowania terenu, na terenie placu i zaplecza budowy
oraz parku maszyn bĊGą lub mogą byü wytworzone miĊdzy innymi odpady tj:






záom stalowy,
Īwir,
gleba i grunt z wykopów,
zuĪyte czyĞciwo i ubrania ochronne,
materiaáy konstrukcyjne, podkáady torowe
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zuĪyte urządzenia elektroniczne i elektryczne

Wedáug klasyfikacji ustalonej Rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 27
wrzeĞnia 2001r. (Dz. U. Nr 112 z dnia 8 paĨdziernika 2001 r., poz. 1206) odpady, które bĊGą
lub mogą byü wytworzone na etapie budowy zostaáy zakwalifikowane do nastĊpujących grup
i podgrup:
Tab. 3
GRUPA 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powáok ochronnych (farb,
lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
08 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i
lakierów

08 04

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w
tym Ğrodki do impregnacji wodoszczelnej)

GRUPA 13 Oleje odpadowe i odpady ciekáych paliw (z wyáączeniem olejów jadalnych oraz grup
05, 12 i 19)
13 01
Odpadowe oleje hydrauliczne
13 02
Odpadowe oleje silnikowe, przekáadniowe i smarowe
13 07
Odpady paliw ciekáych
GRUPA 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaáy filtracyjne i
ubrania ochronne nieujĊte w innych grupach
15 01
Odpady opakowaniowe (wáącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi
odpadami opakowaniowymi)
15 02
Sorbenty, materiaáy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
GRUPA 16 Odpady nieujĊte w innych grupach
16 01

16 02
16 06

ZuĪyte lub nienadające siĊ do uĪytkowania pojazdy (wáączając maszyny
pozadrogowe), odpady z demontaĪu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z
wyáączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
Odpady urządzeĔ elektrycznych i elektronicznych
Baterie i akumulatory

16 81
Odpady powstaáe w wyniku wypadków i zdarzeĔ losowych
GRUPA 17 Odpady z budowy, remontów i demontaĪu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wáączając glebĊ i ziemiĊ z terenów zanieczyszczonych)
17 01
Odpady materiaáów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np.
beton, cegáy, páyty, ceramika)
17 02
Odpady drewna, szkáa i tworzyw sztucznych
17 03
Odpady asfaltów, smóá i produktów smoáowych
17 04
17 05

Odpady i záomy metaliczne oraz stopów metali
Gleba i ziemia (wáączając glebĊ i ziemiĊ z terenów zanieczyszczonych oraz
urobek z pogáĊbiania)
17 08
Materiaáy konstrukcyjne zawierające gips
17 09
Inne odpady z budowy, remontów i demontaĪu
GRUPA 20 Odpady komunalne áącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01
20 03

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyáączeniem 15
01)
Inne odpady komunalne
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Zgodnie z § 4 ust. 2 przytoczonego rozporządzenia w przypadku nie odnalezienia
odpowiedniej pozycji odpadu w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, odpady klasyfikuje siĊ w
grupach 13, 14 i 15 z wyáączeniem olejów jadalnych oraz odpadów grup 05 i 12; ust. 6 mówi,
Īe odpady opakowaniowe bĊGące odpadami komunalnymi, jeĞli są zbierane selektywnie lub
wystĊpują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje siĊ do odpadów w podgrupie
15 01 (nie w 20 01); ust. 4 w przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji odpadów w
grupie 16, odpady klasyfikuje siĊ w grupie wedáug Ĩródáa powstawania, przypisując im kod
koĔczący siĊ na 99 (inne niewymienione odpady);
Wedáug ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001r., poz. 628 z p. zm.) oraz zaleĪnie od ustalenia warunków i sposobu zagospodarowania
mas ziemnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub w pozwoleniu na budowĊ,
masy ziemne usuwane lub przemieszczane w wyniku prowadzonej dziaáalnoĞci na etapie
przygotowania terenu i realizacji projektowanych obiektów, urządzeĔ i instalacji mogą nie
mieü kwalifikacji odpadu, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy.
Na podstawie zapisów ustawy od odpadach, klasyfikacji zawartej w katalogu
odpadów oraz Rozporządzeniu Ministra ĝrodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie
warunków, w których uznaje siĊ, Īe odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. 2004 nr 128 poz.
1347) okreĞlono, iĪ podczas prac związanych z realizacją budowy torowiska oraz robót
wykonawczych urządzeĔ i instalacji, wytworzone mogą byü lub bĊGą miĊdzy innymi
nastĊpujące odpady niebezpieczne:
Tab. 4
Kod odpadu
13 02 08

Nazwa odpadu
Inne oleje silnikowe, przekáadniowe i smarowe

14 06 03
15 02 02

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
Sorbenty, materiaáy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujĊte w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, Ğcierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
Baterie i akumulatory oáowiowe

16 06 01

Charakterystyka i zagospodarowanie odpadów
Odpady
niebezpieczne
np.
materiaáy
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi, odpady zanieczyszczone substancjami niebezpiecznym - mogą powstaü w
wyniku prac budowlanych oraz przygotowania terenu do budowy. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami kaĪdy rodzaj odpadów niebezpiecznych powinien byü gromadzony i
przechowywany oddzielnie. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania
do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powinien siĊ odbywaü z zachowaniem
przepisów obowiązujących przy transporcie materiaáów niebezpiecznych.
Odpady inne niĪ niebezpieczne powstają podczas robót budowlanych oraz
przygotowania terenu do budowy. Racjonalna gospodarka powstającymi odpadami opieraü
siĊ musi o selektywne gromadzenie poszczególnych frakcji. Planując organizacjĊ placu
budowy naleĪy, wiĊc przewidzieü selektywne gromadzenie odpadów z podziaáem na
skáadniki mające charakter surowców wtórnych. W sposób selektywny naleĪy równieĪ
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wywoziü te odpady do zakáadu przetwórczego, jak i na skáadowisko. NaleĪy przygotowaü
odpowiednie pojemniki, wzglĊdnie wydzieliü miejsca bezpiecznego gromadzenia, które
powinny byü systematycznie oczyszczane.
Wykonawca robót budowlanych na 30 dni przed rozpoczĊciem dziaáDĔ powinien
]áRĪ\ü zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach informacjĊ o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami (informacjĊ uwaĪa
siĊ za przyjĊWą, jeĪeli przez 30 dni organ nie wniósá sprzeciwu do niej w drodze decyzji) oraz
zapewniü prawidáowy sposób gospodarowania wytworzonymi odpadami na etapie realizacji
inwestycji zgodnie z ustawą z 13 wrzeĞnia 1996 o utrzymaniu czystoĞci i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005 nr 236 poz. 2008z poĨn. zm.) oraz transportu i zbierania zgodnie z
ustawą o odpadach.
Etap eksploatacji
Rodzaje i iloĞci odpadów wytwarzanych w normalnych warunkach eksploatacji linii
tramwajowej, z wyáącznie odpadów typowo budowlanych z grup 8 i 17 bĊGą toĪsame do
wytwarzanych na etapie budowy w warunkach zachowania sprawnoĞci gospodarowania.

9.4.

ILOĝCI ODPADÓW

Etap realizacji inwestycji
IloĞci poszczególnych rodzajów odpadów, jakie zostaną wytworzone podczas
prowadzonej dziaáalnoĞci na etapie realizacji przedsiĊwziĊcia (w tym odpadów
niebezpiecznych oraz materiaáów budowlanych do moĪliwego odzyskania wedáug ich
przydatnoĞci oraz odpadów, które mogą byü wykorzystane na terenie przedmiotowej i innych
inwestycji lub w innych dziaáach gospodarki), oszacowane bĊGą na etapie projektu
budowlanego na podstawie dokumentacji obmiaru inwentaryzacyjnego. Zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegóáowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 z 20 listopada 1998r., poz. 120,
rozdziaá 4 § 12.2.10c), w projekcie budowlanym przedmiotowej inwestycji naleĪy przedstawiü
miĊdzy innymi informacje dotyczące rodzaju i iloĞci wytwarzanych odpadów oraz wykazaü,
Īe przyjĊte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub
eliminują wpáyw obiektu budowlanego (w tym wytwarzanych odpadów) na Ğrodowisko.
Informacje dotyczące iloĞci poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposoby
gospodarowania wytwarzanymi odpadami na etapie realizacji przedsiĊwziĊcia przedstawione
EĊGą w dokumentacjach przygotowanych na dalszych etapach.
Na obecnym etapie opracowania nie dysponowano przedmiarem oszacowania iloĞci
odpadów poszczególnych rodzajów, jakie bĊGą lub mogą byü wytworzone w wyniku
dziaáalnoĞci związanej z realizacją inwestycji na przedmiotowym odcinku trasy tramwajowej.
MoĪna siĊ domyĞlaü, Īe z poĞród odpadów innych niĪ niebezpieczne w najwiĊkszej iloĞci
powstaną odpady kruszyw (táuczeĔ torowy), masy ziemne, podkáady drewniane, odpady
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metalowe, odpady materiaáów betonowych i Īelbetowych, natomiast z odpadów
klasyfikowanych do niebezpiecznych: odpady z odwadniania olejów w separatorach,
sorbenty, lampy fluoroscencyjne. W tabeli przedstawiono przybliĪone iloĞci odpadów, jakie
powstaną na etapie budowy.
Tab. 5 Szacunkowa iloĞci odpadów jakie powstaną na etapie budowy linii tramwajowej
Kod

Rodzaj odpadu

Szacunkowa iloĞü
odpadu na etapie
budowy (Mg)

13 02 08

Inne oleje silnikowe, przekáadniowe i smarowe

0,50

14 06 03

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

0,05

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,5

15 02 02

0,3

16 06 01
17 01 01

Sorbenty, materiaáy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujĊte w
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, Ğcierki) i
ubrania
ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Baterie i akumulatory oáowiowe
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 02 01

Drewno

17 04 05

ĩelazo i stal

17 05 04

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

6000,0

17 05 08

7áuczeĔ torowy (kruszywo) inny niĪ wymieniony w 17 05 07

2000,0

0,35
500,00
30,0
76,00

Podczas przygotowania terenu i realizacji planowanych robót w najwiĊkszych
masowo i kubaturowo iloĞciach zostaną wytworzone odpady inne niĪ niebezpieczne grupy
kod 17 - odpady z budowy, remontów i demontaĪu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury, w tym odpady o kwalifikacji materiaáów wtórnie uĪytecznych do wykorzystania
w miejscu lub przez potencjalnych odbiorców w dziaáach gospodarki. Dokáadne iloĞci
odpadów mogą byü oszacowane w nastĊpnych etapach przygotowania dokumentacji
realizacji przedsiĊwziĊcia na podstawie inwentaryzacyjnego obmiaru obiektów, urządzeĔ i
instalacji przeznaczonych do dziaáDĔ inwestycyjnych. IloĞci odzyskanych materiaáów
przydatnych do wykorzystania, a tym samym iloĞci poszczególnych rodzajów odpadów,
istotnie zaleĪą od sposobu prowadzenia robót i bieĪącego gospodarowania odzyskanymi
materiaáami i wytwarzanymi odpadami.
Etap eksploatacji
IloĞci odpadów wytwarzanych w toku bieĪącej eksploatacji linii tramwajowej są
okreĞlone zakresem sprawozdawczoĞci wedáug obowiązujących przepisów aktów
wykonawczych. Na podstawie w/w danych (opartych na danych opracowanych w toku prac
eksploatacyjnych analogicznych odcinków linii tramwajowych w minionych latach)
oszacowano nastĊpujące iloĞci odpadów, które bĊGą lub mogáyby byü wytworzone.
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Tab. 6 Szacunkowa iloĞci odpadów, jakie powstaną na etapie eksploatacji linii tramwajowej
Kod

Rodzaj odpadu

12 01 13

Odpady spawalnicze

15 02 02

16 06 01

Sorbenty, materiaáy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujĊte w
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, Ğcierki) i
ubrania
ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
1
ZuĪyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy ( ) inne
niĪ wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory oáowiowe

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 04 05

ĩelazo i stal

17 05 04

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

17 05 08

7áuczeĔ torowy (kruszywo) inny niĪ wymieniony w 17 05 07

16 02 13

Szacunkowa
iloĞü
odpadu
na
etapie
eksploatacji Mg
0,2
0,10

0, 01
0,15
0,1
100,00
1,5
200,00
17,00

Inwestor Spóáka Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ma zawarte umowy z
uprawnionymi firmami na odbiór, transport, wykorzystanie, odzysk lub unieszkodliwianie
odpadów powstających w wyniku eksploatacji torowisk. Poszczególne rodzaje odpadów
gromadzone bĊGą selektywnie i przekazywane podmiotom uprawnionym.

9.5.

ODDZIAàYWANIE
ĝRODOWISKO

GOSPODAROWANIA

ODPADAMI

NA

Oddziaáywania gospodarki odpadami na Ğrodowisko na etapie realizacji inwestycji
mogą mieü charakter krótko lub dáugotrwaáy oraz bezpoĞredni i poĞredni. IntensywnoĞü
oddziaáywaĔ gáównie zaleĪy od przyjĊtych rozwiązaĔ organizacyjnych i realizacyjnych robót
wykonawczych (od harmonogramu i jego zakresu na etapie projektu budowlanego lub
wykonawczego) oraz sposobu gospodarowania odpadami na placu budowy, zapleczu
budowy i gospodarowania parkiem maszyn.
W przypadku niefunkcjonalnoĞci rozwiązaĔ w gospodarowaniu odpadami, gáównie w
sprawach dotyczących odzysku, czasowego gromadzenia i bieĪącego przekazywania
odpadów i odzyskanych materiaáów do wykorzystania, oddziaáywanie gospodarowania
odpadami na zasoby komponentów Ğrodowiska miejscowo moĪe mieü charakter dáugotrwaáy.
W przypadku zapewnienia sprawnego systemu gospodarowania odpadami na
etapie robót wykonawczych, w tym urządzenia i wyposaĪenia palcu budowy i parku maszyn
w stosowne do wymogów obowiązujących przepisów zaplecze gospodarowania odpadami i
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bieĪące w stosunku do postĊpu wytwarzania odpadów usuwanie ich z miejsc powstawania,
oddziaáywanie gospodarowania odpadami bĊdzie miaáo charakter krótkotrwaáy, ograniczony
do czasu realizacji robót na poszczególnych odcinkach i obiektach inwestycji.
ZaangaĪowanie inwestora oraz wykonawcy (wykonawców) robót oraz eksploatatora
obiektów, urządzeĔ i instalacji w prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami zgodnie z
obowiązującymi przepisami i branĪowymi zasadami ma elementarne znaczenie w
ograniczaniu oddziaáywania gospodarowania odpadami na Ğrodowisko. O czasie
oddziaáywania gospodarowania odpadami na Ğrodowisko decyduje postĊp i organizacja
realizacji robót wykonawczych, w tym bieĪące usuwanie odpadów z miejsc ich wytwarzania,
selektywne gromadzenie odpadów wedáug wáDĞciwoĞci i moĪliwoĞci ich wykorzystania,
przekazywanie odpadów do miejscowego wykorzystania lub do wykorzystania lub
unieszkodliwienia ich przez innych odbiorców.
Oddziaáywanie bezpoĞrednie gospodarowania odpadami i materiaáami na
Ğrodowisko odnosi siĊ w szczególnoĞci do ich deponowania na powierzchni ziemi i zaleĪy od
wielkoĞci powierzchni zajĊtego terenu w miejscu i otoczeniu inwestycji lub gospodarowania
w sposób nieuporządkowany ich asortymentami oraz od wpáywu ich szkodliwego
oddziaáywania w wyniku ewentualnego przemieszczenia uwalnianych z nich substancji
niebezpiecznych i szkodliwych do Ğrodowiska.
Eliminacji bezpoĞredniego oddziaáywania gospodarowania odpadami na Ğrodowisko
VáXĪy wáDĞciwa organizacja i funkcjonalnoĞü systemu bieĪącego gospodarowania odpadami
wytwarzanymi podczas realizacji inwestycji oraz wáDĞciwa organizacja placu i zaplecza
budowy oraz parku maszyn w zakresie gospodarowania odpadami, zwáaszcza zaliczonymi
do grupy odpadów niebezpiecznych.
Zakres funkcjonowania obiektów palcu i zaplecza budowy oraz parku maszyn w
strukturze inwestycji okreĞli projekt budowlany i/lub wykonawczy oraz decyzje dotyczące
gospodarowania odpadami.
Realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji w warunkach wáDĞciwej organizacji i
sprawnoĞci systemu rozwiązaĔ gospodarowania odpadami w uogólnieniu nie stanowi o
znaczącym oddziaáywaniu na komponenty Ğrodowiska w jej otoczeniu, poniewaĪ dziaáania
inwestycyjne realizowane bĊGą gáównie na terenie technicznie zainwestowanym,
antropogenicznie znieksztaáconym, oraz zdegradowanym. Oddziaáywanie gospodarowania
materiaáami i odpadami w podstawowych formach oraz intensywnoĞci bĊdzie ograniczone do
terenu obecnej infrastruktury tramwajów oraz terenu zajĊtego na potrzeby inwestycji, w tym
funkcjonowania zaplecza budowy i parku maszyn.

9.6.

MOĩLIWOĝCI
OGRANICZENIA
ODDZIAàYWANIA
GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA ĝRODOWISKO

Zasady postĊpowania z odpadami, w tym zapobiegania powstawaniu lub
ograniczania iloĞci odpadów i ich negatywnego oddziaáywania na Ğrodowisko, odzysku i
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unieszkodliwiania odpadów, okreĞla ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr
62 z 20 czerwca 2001r., poz. 628 z póĨn. Zm.). Rozwiązania dotyczące gospodarowania
odpadami naleĪy podejmowaü na etapie programowania i projektowania, realizacji i
eksploatacji inwestycji zgodnie z zasadami zapobiegania powstawaniu odpadów,
minimalizacji iloĞci odpadów powstających, selektywnego gromadzenia ze wzglĊdu na
ZáDĞciwoĞci, moĪliwoĞci unieszkodliwiania oraz maksymalizacji moĪliwych form
gospodarczego wykorzystania, najkorzystniej w miejscu ich powstawania.
Zasadami racjonalnego gospodarowania odpadami innymi niĪ niebezpieczne, które
zostaáy wytworzone, jest ich usuwanie z miejsc powstawania oraz selektywne gromadzenie
wedáug wáDĞciwoĞci, przeznaczenia i moĪliwoĞci wykorzystania, w tym wykorzystanie na
terenie powstania odpadu bezpoĞrednio lub w formie przetworzonej. Minimalizacja iloĞci
powstających odpadów innych niĪ niebezpieczne na terenie inwestycji powinna byü
realizowana miĊdzy innymi przez:



odzysk i selektywne gromadzenie przydatnych materiaáów budowlanych do
wykorzystania na miejscu lub przekazanie odbiorcom do wykorzystania z
wyáączeniem odpadów niebezpiecznych,



rozdzielne gromadzenie gruntu usuniĊtego z wykopów i mas kruszyw, gáównie
Wáucznia torowego, odpadów gruzu, w tym w mieszaninie z masami ziemnymi,
odpadów gruzu do ewentualnego wykorzystania w formie przetworzonej (np.
asortymenty kruszyw z gruzu betonowego, ceglanego, asfaltowego nie
zawierającego smóá) lub nieprzetworzonej podczas realizacji inwestycji lub w innych
obiektach alternatywnie przekazanie go odbiorcom,



rozdzielne gromadzenie wedáug wáDĞciwoĞci i asortymentów elementów urządzeĔ,
instalacji i przekazywanie ich odbiorcom do wykorzystania lub unieszkodliwienia,



wyposaĪenie placu i zaplecza budowy w stanowiska selektywnego gromadzenia
materiaáów i odpadów, stosownie do rodzajów i moĪliwoĞci wykorzystania lub
unieszkodliwienia oraz do moĪliwoĞci przeáadunku i odbioru z miejsc gromadzenia,



rozdzielne gromadzenie odpadów drewna budowlanego przeznaczonego do
wykorzystania lub przekazania odbiorcom do wykorzystania,



rozdzielne gromadzenie odpadów masy roĞlinnej z oczyszczania terenu w zasiĊgu
robót wykonawczych w zakresie inwestycji i bieĪące przekazywanie ich do
kompostowni warszawskich,



przekazywanie materiaáów i odpadów (wedáug asortymentów) do wykorzystania
odbiorcom moĪliwie na bieĪąco w stosunku do iloĞci wytwarzanych odpadów,



bieĪące przekazywanie
unieszkodliwienia.

odpadów

niebezpiecznych

uprawnionym

firmom

do

Odpady niebezpieczne i materiaáy zanieczyszczone lub zawierające substancje
niebezpieczne naleĪy przekazywaü uprawnionym firmom do unieszkodliwienia, sukcesywnie
do postĊpu ich gromadzenia w iloĞciach odpowiednich do zorganizowanego transportu lub
okreĞlonych dopuszczalnym czasem gromadzenia ich w miejscu.
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W uogólnieniu moĪna przyjąü nastĊpujące kierunki wykorzystania odpadów (nie
zawierających i nie zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi), które zostaną
wytworzone w masowo najwiĊkszych iloĞciach:



odpady metalowe (metali) ĺ przemysá metalurgiczny, inne inwestycje branĪowe, inni
odbiorcy,



odpady materiaáów i gruz betonowy, Īelbetowy i inny ĺ podbudowy nawierzchni
docelowych, umocnienia budowli ziemnych, przetwarzanie na asortymenty kruszyw
XĪytkowych dla budownictwa lądowego, ziemnego, drogowego i wodnego, w tym na
terenie przedmiotowej lub innych inwestycji branĪowych lub do wykorzystania przez
innych odbiorców,



kruszywa z torowisk ĺ odzysk materiaáu do wykorzystania, podbudowy nawierzchni
w liniowych i powierzchniowych konstrukcjach inĪynieryjnych budownictwa ziemnego,
Oądowego, drogowego i wodnego, w tym na terenie inwestycji lub przekazanie do
wykorzystania przez innych odbiorców,

Oczyszczenie odpadów z odpadów innych rodzajów, zwáaszcza niebezpiecznych
jest podstawowym warunkiem ich wykorzystania.
W ograniczaniu iloĞci wytwarzanych odpadów i moĪliwie najwiĊkszego odzysku
materiaáów do wykorzystania istotne znaczenie ma sposób prowadzenia rozbiórek lub
modernizacji obiektów, urządzeĔ i instalacji. W ograniczaniu iloĞci, przemieszczania i
negatywnego oddziaáywania odpadów na komponenty Ğrodowiska istotne znaczenie ma
ZáDĞciwe urządzenie i organizacja zaplecza budowy i parku maszyn, w tym wyposaĪenie w
stanowiska okresowego selektywnego gromadzenia odpadów, w tym niebezpiecznych oraz
ograniczenie do niezbĊdnego minimum zasiĊgu zajĊcia terenu i technicznej ingerencji w
zasoby powierzchni ziemi. Selektywnie zgromadzone wedáug rodzajów i wáDĞciwoĞci odpady
stanowią o wiĊkszych moĪliwoĞciach ich wykorzystania, w tym przez potencjalnych
odbiorców.
Po oddaniu opiniowanej trasy do eksploatacji, naleĪy siĊ spodziewaü znacznego
ograniczenia iloĞci odpadów remontowych z omawianego odcinka, przez kilka kolejnych lat.

9.7.

MONITOROWANIE ODPADÓW

Monitorowanie odpadów w toku dziaáalnoĞci inwestycyjnej i eksploatacyjnej wynika z
obowiązku prowadzenia ewidencji i sprawozdawczoĞci w gospodarowaniu odpadami oraz
badaĔ wáDĞciwoĞci wytwarzanych odpadów. Monitorowanie iloĞci wytwarzanych i
pozostających w obrocie odpadów jest ustalone przepisami aktów wykonawczych. EwidencjĊ
prowadzi siĊ na formularzu karty ewidencji odpadu, dla kaĪdego rodzaju odpadów odrĊbnie
oraz karty przekazania odpadu.
Posiadacz odpadu, który przejmuje odpad od innego posiadacza, jest obowiązany
potwierdziü przejĊcie odpadu na karcie przekazania odpadu, wypeánionej przez posiadacza,
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który przekazuje ten odpad. Poza prowadzeniem ewidencji posiadacz odpadów obowiązany
jest sporządziü na formularzu zbiorcze zestawienie danych o wszystkich rodzajach i iloĞci
odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach do odzysku i
unieszkodliwiania odpadów. Takie zbiorcze zestawienie danych sporządza równieĪ wytwórca
osadów komunalnych. Zbiorcze zestawienie danych za poprzedni rok kalendarzowy naleĪy
przekazaü marszaákowi województwa do koĔca pierwszego kwartaáu.

9.8.

WARIANT „0” – NIE PODEJMOWANIA PRZEDSIĉWZIĉCIA

W przypadku nie podjĊcia przedsiĊwziĊcia teren pozostaáby w niezmienionym stanie,
nie powstaáyby wyĪej opisane odpady.

9.9.

WNIOSKI I ZALECENIA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI



Firma Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ma opracowany program gospodarowania
wytwarzanymi odpadami dla strukturalnych jednostek organizacyjnych oraz ustalony
stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, dotychczas wydanymi,
obowiązującymi w ustalonych terminach waĪnoĞci decyzjami i postanowieniami.
Decyzje i postanowienia dotyczą pozwoleĔ na wytwarzanie okreĞlonych rodzajów
odpadów niebezpiecznych i innych niĪ niebezpieczne w iloĞciach dopuszczalnych z
ustaleniem sposobów gospodarowania odpadami, miejsc i sposobu magazynowania
poszczególnych rodzajów odpadów, ustaleniem sposobów i Ğrodków transportu
odpadów innych niĪ niebezpieczne i dodatkowych warunków prowadzenia
dziaáalnoĞci w zakresie transportu odpadów.



Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ma zawarte z uprawnionymi firmami umowy na
odbiór, transport, wykorzystanie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, okreĞlonych
w specyfikacji warunków zamówieĔ oraz ma zawartą umowĊ na odbiór i
zagospodarowanie niesegregowanych odpadów technologicznych z rozbiórek,
remontów i przebudowy torów tramwajowych okreĞlonych w specyfikacji warunków
zamówienia.



Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ma decyzjĊ, udzielająFą pozwolenia na
wytwarzanie z uwzglĊdnieniem unieszkodliwiania odpadów na terenach Zakáadów
Eksploatacji Tramwajów i Zakáadu Naprawy Tramwajów oraz decyzje na czasowe
gromadzenie wyróĪnionych rodzajów odpadów.



Zgodnie z przepisami obowiązujących aktów wykonawczych w projekcie budowlanym
naleĪy okreĞliü rodzaje i iloĞci odpadów, które zostaną wytworzone na etapie
przygotowania terenu, realizacji i eksploatacji docelowo zrealizowanej inwestycji oraz
przedstawiü propozycje rozwiązaĔ gospodarowania odpadami i odzyskanymi do
wykorzystania materiaáami budowlanymi o potwierdzonej przydatnoĞci.
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NaleĪy sporządziü dokumentacjĊ inwentaryzacyjną stanu obiektów, urządzeĔ i
instalacji w celu identyfikacji rodzajów i przedmiarowego oszacowania moĪliwych do
odzyskania przydatnych materiaáów budowlanych i odpadów, w tym niebezpiecznych,
które zostaną wytworzone na etapie przygotowania terenu i realizacji inwestycji oraz
do opracowania rozwiązaĔ programowych gospodarowania odpadami, które zostaną
wytworzone podczas robót wykonawczych i związanych z eksploatacją docelowo
zrealizowanej inwestycji.



W celu minimalizacji iloĞci wytwarzanych odpadów na etapie przygotowania terenu i
budowy naleĪy na bieĪąco usuwaü odpady z miejsc powstawania oraz selektywnie
gromadziü je (rozwiązania projektowe) wedáug rodzajów i wáDĞciwoĞci do bieĪącego
wykorzystania na terenie inwestycji lub na/w innych obiektach alternatywnie w celu
przekazania ich odbiorcom do wykorzystania lub unieszkodliwienia.



Realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji w warunkach wáDĞciwej organizacji i
sprawnoĞci systemu rozwiązaĔ gospodarowania odpadami na terenach
antropogenicznie
przeksztaáconych,
antropogenicznie
znieksztaáconych
i
zdegradowanych w uogólnieniu nie stanowi o znaczącym oddziaáywaniu
gospodarowania
odpadami
na
komponenty
Ğrodowiska.
Oddziaáywanie
gospodarowania materiaáami i odpadami w podstawowych formach oraz jego
intensywnoĞü bĊdzie ograniczone do trenu infrastruktury miejskiej oraz terenu
zaplecza budowy i parku maszyn.



O czasie oddziaáywania gospodarowania odpadami na Ğrodowisko decyduje postĊp i
organizacja realizacji robót wykonawczych, w tym bieĪące ich usuwanie z miejsc
wytwarzania, selektywne ich gromadzenie wedáug wáDĞciwoĞci i moĪliwoĞci
wykorzystania, przekazywanie odpadów do miejscowego wykorzystania lub
wykorzystania / unieszkodliwienia przez innych odbiorców.



DziaáalnoĞü związana z realizacją inwestycji w warunkach prawidáowych rozwiązaĔ
funkcjonalnych i organizacyjnych, polegająca na przestrzeganiu zasad
gospodarowania odpadami oraz bezpieczeĔstwa pracy i postĊpowania z odpadami
niebezpiecznymi w sposób okreĞlony w przepisach wykonawczych i warunkach
branĪowych oraz ostatecznie w wydanych decyzjach, w normalnych warunkach
realizacji nie stworzy zagroĪenia pochodzącego od powstających odpadów dla Īycia,
zdrowia i Ğrodowiska.

10.

WPàYW PLANOWANEGO
WIBROAKUSTYCZNY

PRZEDSIĉWZIĉCIA

NA

KLIMAT

10.1. ETAP REALIZACJI
W czasie realizacji przedsiĊwziĊcia bĊdzie wystĊpowaáa emisja haáasu do
Ğrodowiska, w trakcie, której bĊGą pracowaáy Ĩródáa haáasu – maszyny i urządzenia
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technologiczne takie jak: koparki, spycharki, równiarki samobieĪne, rozĞcielacze asfaltu,
samobieĪne walce drogowe oraz Ğrodki transportu dowoĪące materiaáy budowlane –
samochody samowyáadowcze. Maszyny i urządzenia technologiczne jak równieĪ Ğrodki
transportu materiaáów do budowy stanowią Ĩródáa haáasu o poziomie 88 – 95 dB. NaleĪy
jednak zaznaczyü, Īe Ĩródáa te bĊGą oddziaáywaáy lokalnie i okresowo.
Maszyny i urządzenia bĊGą siĊ poruszaáy z bardzo maáą prĊdkoĞcią w granicach ok.
5 – 10 km/h, Ğrodki transportu w granicach ok. 15 – 20 km/h. Tak wiĊc w czasie realizacji
Inwestycji wystąpią niewątpliwie uciąĪliwoĞci w zakresie haáasu, gdyĪ pracujące w tym
czasie Ĩródáa bĊGą emitowaáy haáas, jednak bĊGą one inaczej oddziaáywaáy na otoczenie od
tych, wystĊpujących, na co dzieĔ, tj. przemieszczających siĊ Ğrodków komunikacji
indywidualnej, zbiorowej oraz Ğrodków transportu, a oddziaáywanie tych Ĩródeá zakoĔczy siĊ
z chwilą zakoĔczenia budowy linii tramwajowej oraz ulicy.

10.2. ETAP EKSPLOATACJI

10.2.1. AKUSTYCZNA CHARAKTERYSTYKA TERENÓW W REJONIE
PRZEBIEGU TRASY
Przedmiotem Inwestycji jest budowa linii tramwajowej dwutorowej wydzielonej
z jezdni wraz ze sáupami trakcyjnymi i niezbĊdną infrastrukturą w ciągu ulicy PowstaĔców
ĝOąskich na odcinku ulica Radiowa – ulica Górczewska.
Początek inwestycji zlokalizowany jest w skrzyĪowaniu z ulicą Pirenejską w km
00+000, zaĞ koniec w ulicy Górczewskiej w km ok. 1+740.
Rys. 3

ħródáo: www.zumi.pl
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Planowany do budowy odcinek linii tramwajowej zgodnie z Wypisem i Wyrysem z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy dla:
9 obszaru „Centrum – Bolkowska” poáRĪony jest na terenie oznaczonym symbolem
planistycznym:
–
–

1 KUG, jako tereny ul. PowstaĔców ĝOąskich o funkcji ulicy gáównej,
2 KUG, jako tereny ul. Górczewskiej o funkcji ulicy gáównej.

9 terenu ulicy PowstaĔców ĝOąskich pomiĊdzy ulicami: Piastów ĝOąskich
– gen. Tadeusza PeáczyĔskiego, w Gminie Warszawa – Bemowo poáRĪony jest na
terenie oznaczonym symbolem planistycznym:
–
–

1 KDG, jako tereny ul. PowstaĔców ĝOąskich o funkcji ulicy gáównej,
2 KDZ, jako tereny ul. Radiowej o funkcji ulicy zbiorczej.

W myĞl rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku
w sprawie dopuszczalnych poziomów haáasu w Ğrodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.
826) teren pod planowaną inwestycjĊ nie objĊty jest ochroną akustyczną. Terenami
chronionymi w myĞl w/w rozporządzenia są tereny oznaczone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy symbolami MU i oznaczają tereny
mieszkaniowo – usáugowe.

10.2.1.1. ZAGROĩENIA AKUSTYCZNE HAàASEM TRAMWAJOWYM
Na przykáadzie emisyjnego planu akustycznego Warszawy wykonanego przez LigĊ
Walki z Haáasem z 1999 r. (http://www.wios.warszawa.pl) wynika, Īe wartoĞü równowaĪnego
poziomu dĨwiĊku dla linii tramwajowych w Warszawie jest na poziomie od 60 dB do 65 dB.
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Rys. 4 Ogólny emisyjny plan akustyczny Warszawy (haáas tramwajowy).

ħródáo: http://www.wios.warszawa.pl

10.2.2. KRYTERIA KLIMATU AKUSTYCZNEGO
Dopuszczalne poziomy haáasu w Ğrodowisku powodowanego przez
poszczególne grupy Ĩródeá haáasu, z wyáączeniem haáasu powodowanego przez starty,
Oądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, oraz rodzaje
terenów przeznaczonych do ochrony zawiera tabela 1 zaáącznika do w/w rozporządzenia
przedstawiona niĪej:
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Tab. 7 Dopuszczalny poziom haáasu wyraĪony równowaĪnym poziomem dĨwiĊku A w dB

Lp.

Przeznaczenie terenu

1.

2.
a. Strefa
ochronna
„A”
uzdrowiska
b. Tereny szpitali poza miastem.
a. Tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej.
b. Tereny zabudowy związanej
ze staáym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i máodzieĪy.
c. Tereny
domów
opieki
spoáecznej.
d. Tereny szpitali w miastach.
a. Tereny
zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego.
b. Tereny
zabudowy
zagrodowej.
c. Tereny
rekreacyjno
–
wypoczynkowe.
d. Tereny
mieszkaniowo
–
usáugowe.
a. Tereny w strefie Ğródmiejskiej
miast powyĪej 100 tysiĊcy
mieszkaĔców.

1.

2.

3.

4.

Dopuszczalny
poziom
haáasu
wyraĪony
równowaĪnym poziomem dĨwiĊku A w dB
Pozostaáe
obiekty
Drogi
lub
linie
i dziaáalnoĞü
bĊGąca
kolejowe
Ĩródáem haáasu
Pora dnia Pora nocy Pora dnia
Pora nocy
T=16 h
T=8 h
T=8 h
T=1 h
3.
4.
5.
6.
50

45

45

40

55

50

50

40

60

50

55

45

65

55

55

45

Tereny objĊte ochroną akustyczną, które wystĊpują wzdáXĪ projektowanej trasy to
tereny mieszkaniowo – usáugowe.
Ze wzglĊdu na wystĊpowanie obszaru objĊtego ochroną akustyczną przyjĊto
dopuszczalny poziom haáasu w wysokoĞci:
–
–

60 dB dla pory dziennej,
50 dB dla pory nocnej.
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10.2.2.1. WYMAGANIA
MIESZKALNYCH

AKUSTYCZNE

W

BUDYNKACH

Wymagania akustyczne wewnątrz pomieszczeĔ mieszkalnych okreĞla polska norma
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed haáasem pomieszczeĔ w
budynkach.
Dla pomieszczeĔ mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wartoĞci
dopuszczalnych równowaĪnych poziomów dĨwiĊku przenikających do pomieszczeĔ
wynoszą:
w ciągu najniekorzystniejszych 8 godzin miĊdzy
3 LAeq (dzieĔ) – 40 dB
600 a 2200,
3 LAeq (noc) – 30 dB w ciągu najniekorzystniejszej 1 godziny miedzy 2200 a 600.

10.2.2.2. SUBIEKTYWNE
KRYTERIA
KOMUNIKACYJNEGO

OCENY

HAàASU

Wedáug danych literaturowych haáas komunikacyjny jest subiektywnie mniej
uciąĪliwy od innych grup haáasu. W przypadku haáasu komunikacyjnego uwaĪa siĊ, Īe
przeciĊtne warunki akustyczne są speánione jeĪeli LAeq zawiera siĊ w granicach
50 – 60 dB w porze dnia i 40 – 50 dB w porze nocy, natomiast warunki peánego komfortu
akustycznego speánione są gdy LAeq nie przekracza 50 dB w porze dnia i 40 dB w porze
nocy. Przyjmując wartoĞü obniĪenia poziomu haáasu przez typową stolarkĊ okienną ALA = 20
dB moĪna stwierdziü, iĪ poziom haáasu zewnĊtrznego równy 60 dB (w porze dziennej) oraz
50 dB (w porze nocnej) zapewnia wáDĞciwy klimat akustyczny wewnątrz pomieszczeĔ
chronionych przed haáasem. Poziom ten moĪe byü zatem uwaĪany za pewną granicĊ
"komfortu akustycznego".

10.2.3. OSZACOWANIE
POTENCJALNEJ
LICZBY
OSÓB
NARAĩONYCH NA ODDZIAàYWANIE OD LINII TRAMWAJOWEJ
W oszacowaniu potencjalnej liczy mieszkaĔców naraĪonych na haáas od linii
tramwajowej, przyjĊto dane statystyczne zawarte w Studium WykonalnoĞci dla projektu
„Trasa tramwajowa Bemowo – ul. Kasprzaka”.
PrzyjĊto:
–
–
–

ogólną powierzchniĊ Warszawy – 517 km2,
powierzchniĊ zabudowany – 145 km2,
zaludnienie – 1690000 osób,
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–
–

udziaá terenów zabudowy wielorodzinnej – 11%,
powierzchniĊ pierwszej zabudowy mieszkalnej – 41100 m2.

Bazując na powyĪszych danych wyznaczono szacunkową liczbĊ mieszkaĔców
naraĪonych na potencjalny haáas od linii tramwajowej w iloĞci 1219 osób.

10.3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEDSIĉWZIĉCIA
Przedmiotem Inwestycji jest budowa linii tramwajowej w ciągu ulicy PowstaĔców
ĝOąskich o áącznej dáugoĞci 2240 mtp.
Prace obejmują:
–
–

–
–
–
–
–

budowĊ torowiska dwutorowego wydzielonego z jezdni wraz ze sáupami trakcyjnymi
i niezbĊdną infrastrukturą,
przebudowĊ skrzyĪowaĔ ul. PowstaĔców ĝOąskich z ul. Górczewską (budowa wĊ]áa), ul.
Hery,
Dywizjonu
303
(budowa
skrzyĪowania
tramwajowego),
ul. Radiową (budowa wĊ]áa);
przebudowĊ istniejącego torowiska w ul. PowstaĔców ĝOąskich za skrzyĪowaniem
z ul. Radiową – okoáo 200 m;
budowĊ jezdni po zachodniej stronie ul. PowstaĔców ĝOąskich od ul. Hery do
ul. Radiowej;
budowĊ platform przystankowych;
budowĊ zasilenia trakcyjnego;
montaĪ systemu informacji pasaĪerskiej.

10.3.1. ZAà2ĩENIA DLA OBLICZEē DLA LINII TRAMWAJOWEJ
Prognoza ruchu
ZaáRĪono, Īe linia tramwajowa eksploatowana bĊdzie w porze dnia od 600 do 2200
oraz w porze nocy od 2200 do 2400 oraz od 400 do 600 (od 2400 do 400 przerwa technologiczna).
PrzyjĊto czĊstotliwoĞü kursowania taboru tramwajowego dla pory dnia dla warunków w
godzinach szczycie tzn. do 30 kursów/godzinĊ (co 2 minuty). Dla pory nocy zaáRĪono, Īe
kursowanie taboru tramwajowego bĊdzie wynosiáo 12 kurów/godzinĊ.
Tabor
W analizie akustycznej przyjĊto, Īe po otwarciu trasy 40% taboru bĊdzie stanowiá tabor
niskopodáogowy dwuwagonowy o dáugoĞci do 32 m, typu 120Na i 116Na/1 oraz 60% tabor
dwuwagonowy o dáugoĞci do 28 m typu 105Na i pochodne.
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PrĊdkoĞü
PrzyjĊto maksymalną techniczną prĊdkoĞü tramwajów stosowaną w Warszawie do
70 km/h w celu zaáRĪenia jak najmniej korzystnych warunków akustycznych.
Rodzaj i konstrukcja torowiska
PrzyjĊto w torowiskach wydzielonych konstrukcjĊ podsypkową:
–
–
–
–

podbudowa z táucznia kamiennego, ukáadanego i zagĊszczanego dwuwarstwowo o
áącznej gruboĞci warstwy wynoszącej pod podkáadami minimum 0,20 m;
podkáady betonowe z przytwierdzeniem sprĊĪystym szyn;
gumowe przekáadki podszynowe;
warstwy ochronnej o gruboĞci min. 0,20 m z kruszywa naturalnego.

PrzyjĊto w torowiskach wspólnych z jezdnią konstrukcjĊ bezpodsypkową:
–

zabudowa asfaltowa w systemie Rheda City lub ERS-M.

Stan techniczny taboru
Stan przewidzianego taboru do eksploatacji:
–
–

40% - tabor nowy stan bardzo dobry;
60% - tabor stary stan dobry z regularnie prowadzonym toczeniem kóá zapewniającym
usuniĊcie nalep i páaszczyzn.

Pochylenie podáXĪne linii tramwajowej
PrzyjĊto pochylenie podáXĪne do 3%.

10.3.2. ZAà2ĩENIA DO OBLICZEē DLA ARTERII DROGOWEJ
Dane wejĞciowe do analizy akustycznej przyjĊto na podstawie danych
udostĊpnionych przez Urząd Miasta Stoáecznego Warszawy, Biuro Ochrony ĝrodowiska
wykorzystanych przy modelowaniu haáasu drogowego przy tworzeniu Mapy Akustycznej m.
st. Warszawy na ul. PowstaĔców ĝOąskich na odcinku od ul. Pirenejskiej do ul. Górczewskiej.
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PrzyjĊte dane techniczne:
x
x
x
x
x
x

prĊdkoĞü Vp = 50 km/h,
ulica jedno - jezdniowa i dwu - jezdniowa,
szerokoĞü pasa ruchu 3,5 m,
iloĞü pasów ruchu na jezdni 2 x 3,5 m oraz 3 x 3,5 m,
nawierzchnia z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA,
spadek niwelety wynosi 2%.
Obliczenia przeprowadzono dla ulicy z uwzglĊdnieniem piĊciu odcinków:

1.
2.
3.
4.
5.

od ul. Radiowej do ul. Wrocáawskiej,
od ul. Wrocáawskiej do ul. Radiowej,
od ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrocáawskiej,
od ul. àagowskiej do ul. Dywizjonu 303,
od ul. Górczewskiej do ul. àagowskiej.

NatĊĪenie ruchu pojazdów (P/h) dla analizowanych odcinków w porze dziennej i nocnej:
Tab. 8 Godzinowe natĊĪenie ruchu.

Pora dnia
% udziaá
pojazdów
ciĊĪkich w
porze dnia
Pora nocy
% udziaá
pojazdów
ciĊĪkich w
porze
nocy

od ul.
Radiowej
do ul.
Wrocáawskiej
1130

od ul.
Wrocáawskiej
do ul.
Radiowej
1669

od ul. Dywizjonu
303
do ul.
Wrocáawskiej
1078

od ul.
àagowskiej
do ul.
Dywizjonu 303
814

od ul.
Górczewskiej
do ul.
àagowskiej
958

7

7

7

7

7

192

283

183

138

163

10

10

10

10

10

64

10.4. MODEL OBLICZENIOWY

10.4.1. LINIA TRAMWAJOWA
Obliczenia emisji haáasu od linii tramwajowej wykonano na podstawie metody
KGaDS autorstwa J. Pawlicki, M. Koval’akowa, M. Tomko opublikowanej w zeszytach
naukowych Politechniki ĝOąskiej, która bazuje na normie PN-ISO 96-13-2:2002.
Metoda uwzglĊdniają podstawową zaleĪnoĞü:

L Aeq

6

' L Aeq  ¦ ' L Ak
k 1

gdzie:

' L Aeq - równowaĪny (ekwiwalentny) poziom dĨwiĊku A w odlegáRĞci r = 7,5 m od osi linii
tramwajowej na wysokoĞci 1,5 m powyĪej niwelety.

'L Ak - poprawka uwzglĊdniająca:
-

odlegáRĞü i wysokoĞü nad terenem z odbijającymi lub absorbującymi wáasnoĞciami (

 'L A1 ),
-

pas zieleni (  'L A 2 ),

-

niską zabudowĊ (  'L A 3 ),

-

ekrany lub konfiguracjĊ terenu (  'L A 4 ),

-

przylegáą zabudowĊ (  'L A 5 ),

-

dáugoĞü odcinka linii tramwajowej (  'L A 6 ).

ZaleĪnoĞü pozwala na obliczenie
z zakáóceniami pochodzącymi z innych Ĩródeá.

równowaĪnego

poziomu

haáasu

wraz

RównowaĪny poziom haáasu ' L Aeq w odlegáRĞci odniesienia od osi toru obliczono ze
wzoru:
n

' L Aeq

10  log m1,24   Fi
r 1

gdzie:

Fi - czynniki mające istotny wpáyw na ksztaátowanie siĊ poziomu haáasu,
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m - liczba pociągów tramwajowych w przekroju torowiska w ciągu godziny (poj/h), przy
czym m  1,70

n - liczba czynników uwzglĊdnionych w modelu,
r - odlegáRĞü odniesienia (7,5 m) od osi toru.
W celu porównania poziomów haáasu emitowanego z linii tramwajowej,
z dopuszczalnymi poziomami haáasu dla terenów przeznaczonych do ochrony akustycznej,
okreĞlono te poziomy dla przedziaáu czasu równego 16 godzinom dnia oraz 8 godzin nocy.

10.4.2. ARTERIA DROGOWA
Obliczenia emisji haáasu od ulicy wykonano na podstawie empirycznych danych
zawartych w „Metodach prognozowania haáasu komunikacyjnego” R. Kucharski, zgodnie z
Polską Normą PN – ISO 9613-2:2002 Táumienie dĨwiĊku podczas propagacji w przestrzeni
otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa. Metodyka obliczeniowa jest zalecana w
rozporządzeniu Ministra ĝrodowiska z dnia 2 paĨdziernika 2007 r. w sprawie wymagaĔ w
zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w Ğrodowisku substancji lub energii przez
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.
RównowaĪny poziom dĨwiĊku okreĞlono z zaleĪnoĞci:
10

LAeqx

LAwq 0  ¦ 'LAj
i 1

10

ĤǻL Aj = ¨LA1 + ¨LA2 + ¨LA3 + ¨LA4 + ¨LA5 + ¨LA6+ ¨LA7 + ¨LA8+ ¨LA9 + ¨LA10
i=1

gdzie:
wyjĞciowa wartoĞü poziomu równowaĪnego, reprezentująca skorygowaną moc
akustycznąĨródáa zaleĪnoĞci od natĊĪenia ruchu.

LAeg0

10

Ĥ'L

Aj

poprawka zaleĪna od parametrów ruchu oraz otoczenia

i 1

¨LA1
¨LA2
¨LA3
¨LA4
¨LA5

poprawka zaleĪna od procentowego udziaáu pojazdów ciĊĪkich
w potokach ruchu
poprawka zaleĪna od Ğredniej prĊdkoĞci strumienia ruchu
poprawka uwzglĊdniająca nawierzchnie jezdni
poprawka uwzglĊdniająca kąt widzenia drogi z punktu obserwacji
poprawka uwzglĊdniająca wielokrotne odbicie dĨwiĊku od fasady
budynku, stosowana wyáącznie w warunkach miejskich o duĪej
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¨LA6
¨LA7
¨LA8
¨LA9
¨LA10

urbanizacji
poprawka uwzglĊdniająca podáXĪne nachylenie niwelety drogi
poprawka uwzglĊdniająca wpáyw fasady budynków na oszacowaną
wartoĞü poziomu haáasu
poprawka uwzglĊdniająca spadek poziomu dĨwiĊku w funkcji
odlegáRĞci od Ĩródáa
poprawka uwzglĊdniająca wystĊpowanie zwartych pasów zieleni
poprawka uwzglĊdniająca dziaáanie ekranów urbanistycznych

10.5. ANALIZA AKUSTYCZNA

10.5.1. LINIA TRAMWAJOWA
Do analizy akustycznej przyjĊto caáy odcinek linii tramwajowej.
Na podstawie obliczeĔ uzyskano równowaĪny poziom dĨwiĊku w odlegáRĞci
7,5 m od osi linii tramwajowej w wysokoĞci 53,6 dB dla pory dnia oraz 48,5 dB dla pory nocy.
Przy zaáRĪeniu, Īe maksymalne obciąĪenie linii tramwajowej w porze dnia jest takie jak
czĊstotliwoĞü kursowania tramwajów w godzinach szczytu oraz Īe eksploatacja taboru w
porze nocy jest przewidziana na 8 godzin nocy bez przerwy technologicznej (przyjĊto
warunki jak mniej korzystne) stwierdziü naleĪy, Īe przedmiotowa inwestycja nie wpáywa
negatywnie na tereny sąsiadujące objĊte ochroną akustyczną.
ZasiĊg dopuszczalnego poziomu dĨwiĊku dla terenów objĊtych ochroną akustyczną
w myĞl rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku
w sprawie dopuszczalnych poziomów haáasu w Ğrodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.
826) zostanie osiągniĊty dla izofony 60 dB w odlegáRĞci 1,5 m od osi linii tramwajowej zaĞ dla
izofony 50 dB w odlegáRĞci 4,6 m od osi linii tramwajowej (zaáącznik poz. 6 i 7)

10.5.2. ARTERIA DROGOWA
Do analizy akustycznej przyjĊto caáy odcinek ulicy PowstaĔców ĝOąskich dla piĊciu
natĊĪHĔ ruchu dla odcinków:
– od ul. Radiowej do ul. Wrocáawskiej,
– od ul. Wrocáawskiej do ul. Radiowej,
– od ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrocáawskiej,
– od ul. àagowskiej do ul. Dywizjonu 303,
– od ul. Górczewskiej do ul. àagowskiej.
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Na podstawie obliczeĔ uzyskano równowaĪny poziom dĨwiĊku w odlegáRĞci
1 m od krawĊdzi jezdni w wysokoĞci:
Tab. 9 RównowaĪny poziom dĨwiĊku dla komunikacji samochodowej w odlegáRĞci 1 m od
krawĊdzi jezdni.
Laeqi [dB] dla pory dnia
od ul. Radiowej do
Wrocáawskiej
od ul. Wrocáawskiej do
Radiowej
od ul. Dywizjonu 303 do
Wrocáawskiej
od ul. àagowskiej do
Dywizjonu 303
od ul. Górczewskiej do
àagowskiej %

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Laeqi [dB] dla pory nocy

78,6

71,3

77,9

70,6

79,1

71,8

81,0

73,7

79,3

72,0

ZasiĊg dopuszczalnego poziomu dĨwiĊku dla terenów mieszkaniowo –
usáugowych (60 dB – pora dnia; 50 dB – pora nocy) zostanie osiągniĊty dla odlegáRĞci
przedstawionych w poniĪszej tabeli (zaáącznik poz. 8 i 9):
Tab. 10 ZasiĊg oddziaáywania transportu samochodowego
ZasiĊg dopuszczalnego poziomu dĨwiĊku od krawĊdzi
jezdni [m]
60 dB dla pory dnia
50 dB dla pory nocy
od ul. Radiowej do
Wrocáawskiej
od ul. Wrocáawskiej do
Radiowej
od ul. Dywizjonu 303 do
Wrocáawskiej
od ul. àagowskiej do
Dywizjonu 303
od ul. Górczewskiej do
àagowskiej %

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

73

134

62

114

81

150

125

232

86

160

68

10.5.3. ODDZIAàYWANIA
SKUMULOWANE
TRAMWAJOWY I SAMOCHODOWY

–

TRANSPORT

Do analizy akustycznej przyjĊto caáy odcinek ulicy PowstaĔców ĝOąskich zgodnie z
zaáRĪeniami do obliczeĔ zawartymi w punkcie 10.3.1. i 10.3.2. niniejszej analizy akustycznej.
Na podstawie obliczeĔ uzyskano równowaĪny poziom dĨwiĊku w wysokoĞci:
Tab. 11 RównowaĪny poziom dĨwiĊku dla Ğrodków transportu
samochodowego
Laeqi [dB] dla pory dnia
od ul. Radiowej do
Wrocáawskiej
od ul. Wrocáawskiej do
Radiowej
od ul. Dywizjonu 303 do
Wrocáawskiej
od ul. àagowskiej do
Dywizjonu 303
od ul. Górczewskiej do u
àagowskiej %

tramwajowego

i

Laeqi [dB] dla pory nocy

ul.
78,7

71,5

78,0

70,8

79,2

72,0

81,1

73,8

79,4

72,1

ul.
ul.
ul.
l.

ZasiĊg dopuszczalnego poziomu dĨwiĊku dla terenów mieszkaniowo – usáugowych (60
dB – pora dnia; 50 dB – pora nocy) zostanie osiągniĊty dla odlegáRĞci przedstawionych w
poniĪszej tabeli (zaáącznik poz. 10 i 11):
Tab. 12 ZasiĊg oddziaáywania transportu tramwajowego i samochodowego
ZasiĊg dopuszczalnego poziomu dĨwiĊku od krawĊdzi
jezdni [m]
60 dB dla pory dnia
50 dB dla pory nocy
od ul. Radiowej do
Wrocáawskiej
od ul. Wrocáawskiej do
Radiowej
od ul. Dywizjonu 303 do
Wrocáawskiej
od ul. àagowskiej do
Dywizjonu 303
od ul. Górczewskiej do
àagowskiej %

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

73,3

139,7

62,4

118,9

82,3

156,7

127,4

237,2

86,1

160,4
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10.5.4. WPROWADZENIE ZABEZPIECZEē AKUSTYCZNYCH NA LINII
TRAMWAJOWEJ I ARTERII DROGOWEJ
Linia tramwajowa
Tramwaje Warszawskie Spóáka z o.o. w planowanej inwestycji polegającej na
budowie linii tramwajowej dwutorowej wydzielonej z jezdni wraz ze sáupami trakcyjnymi i
niezbĊdną infrastrukturą w ciągu ulicy PowstaĔców ĝOąskich zamierzają zastosowaü:
–

w torowiskach wydzielonych:
x podkáady betonowe z przytwierdzeniem sprĊĪystym szyn,
x gumowe przekáadki podszynowe.
Redukcja haáasu o okoáo 2 dB

–

w torowiskach wspólnych z jezdnią:
x zabudowa asfaltowa w systemie Rheda City lub ERS-M.
x
ObniĪenie poziomu wibracji o okoáo 10 dB w przedziale czĊstotliwoĞci
od 16 Hz do 31 Hz. Redukcja haáasu o okoáo 2 dB.

–
–

szlifowanie kóá,
szlifowanie torowiska,
Redukcja haáasu o okoáo 2,5 dB.

–
–
–

smarownice torowe,
ograniczenie prĊdkoĞci tramwajów do 50 km/h,
cichy tabor.
Redukcja haáasu od 2,5 dB do 5 dB.

Arteria drogowa
Tramwaje Warszawskie Spóáka z o.o. w planowanej inwestycji polegającej na
przebudowie skrzyĪowaĔ ul. PowstaĔców ĝOąskich z ul. Górczewską (budowa wĊ]áa), ul. Hery,
Dywizjonu 303 (budowa skrzyĪowania tramwajowego), ul. Radiową (budowa wĊ]áa) oraz
budowa jezdni po zachodniej stronie ul. PowstaĔców ĝOąskich od ul. Hery do ul. Radiowej,
zamierzają zastosowaü:
–

nawierzchniĊ jezdni z mieszanki grysowo - mastyksowej – SMA.
Redukcja haáasu do 5 dB.
W ramach budowy trasy S8 przez Generalną DyrekcjĊ Dróg i Autostrad
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wybudowane zostaáy ekrany akustyczne na odcinku ul. PowstaĔców ĝOąskich na wiadukcie z
materiaáu typu Pleksiglas o wysokoĞci 4 m i áącznej dáugoĞci 414 mb.
Redukcja haáasu do 12 dB.

10.6. PODSUMOWANIE
Rozpatrywana linia tramwajowa poáRĪona bĊdzie w ulicy PowstaĔców ĝOąskich.
Trasa tramwajowa biegnąü bĊdzie wzdáXĪ ulicy mocno obciąĪonej ruchem drogowym
(Tabela 8), gdzie haáas tramwajowy jest znacznie mniejszy od haáasu pojazdów
samochodowych. Dodatkowa uciąĪliwoĞü akustyczna spowodowana ruchem
tramwajowym praktycznie nie spowoduje dodatkowych uciąĪliwoĞci dla okolicznej
zabudowy mieszkaniowej.
Przeprowadzona analiza akustyczna wykazaáa, Īe poziomy haáasu samochodowego
Vą znacznie wyĪsze od poziomu dĨwiĊku dla haáasu tramwajowego. Z badaĔ nad haáasem
tramwajowym wynika, Īe sygnaáy akustyczne generowane przez tramwaje są bardzo dobrze
wyróĪniane przez ucho ludzkie nawet w wysokim tle haáasu samochodowego.
Z przeprowadzonych obliczeĔ akustycznych wynika, Īe linia tramwajowa nie bĊdzie
oddziaáywaü na tereny objĊte ochroną akustyczną, poniewaĪ zostaną speánione
dopuszczalne poziomy dĨwiĊku zgodnie z rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 14
czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów haáasu w Ğrodowisku (Dz. U. z
2007 r. nr 120, poz. 826) zarówno w porze dnia jaki i nocy (zaáącznik poz. 6 i 7).
Uzyskane, wartoĞci poziomu równowaĪnego dla rozpatrywanego transportu
samochodowego wskazują przekraczania poziomu dopuszczalnego (zaáącznik poz. 9 i
10) w stanie istniejącym dla pory dnia i nocy. Ponadto uwzglĊdniono áączne oddziaáywanie
haáasu komunikacyjnego od ruchu tramwajów oraz transportu samochodowego. Analiza
wykazaáa, Īe dla skumulowanego oddziaáywania przekroczenia poziomu dopuszczalnego
wystąpią w porze dnia i nocy (zaáącznik poz. 10 i 11), podobnie jak dla transportu
samochodowego. Poziom równowaĪnego poziomu dĨwiĊku od Ğrodków transportu
samochodowego jest na tyle duĪy, Īe emisja od linii tramwajowej moĪe byü pominiĊta. Z
obliczeĔ wynika, Īe skumulowany równowaĪny poziom dĨwiĊku od obu Ĩródeá jest
podniesiony Ğrednio o ok. 0,2 dB w porównaniu z emisją od transportu samochodowego.
JHĞli zaáRĪymy, Īe wprowadzenie nowej, atrakcyjnej trasy tramwajowej
spowoduje znaczące zmniejszenie ruchu drogowego (przejazdów samochodami
indywidualnymi i autobusami), to moĪe siĊ okazaü, Īe w rezultacie nastąpi zmniejszenie
sumarycznego haáasu ulicznego, a wiĊc poprawią siĊ warunki akustyczne dla okolicznych
mieszkaĔców.
Uznaü moĪna, Īe z punktu widzenia caáRĞciowej ochrony akustycznej
otaczającego Ğrodowiska budowa linii tramwajowej jest inwestycją proekologiczną.
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Emisja haáasu
Linia tramwajowa
ħródáami emisji haáasu są eksploatowane tramwaje w porze dnia od 600 do 2200 oraz
w porze nocy od 2200 do 2400 oraz od 400 do 600 (od 2400 do 400 przerwa technologiczna).
PrzyjĊto czĊstotliwoĞü kursowania taboru tramwajowego dla pory dnia dla warunków jak w
godzinach szczytu do 30 kursów/godzinĊ (co 2 minuty). Dla pory nocy zaáRĪono, Īe
kursowanie taboru tramwajowego bĊdzie wynosiáo 12 kurów/godzinĊ.
Na podstawie obliczeĔ uzyskano równowaĪny poziom dĨwiĊku w odlegáRĞci
7,5 m od osi linii tramwajowej w wysokoĞci 53,6 dB dla pory dnia oraz 48,5 dB dla pory nocy.
ZasiĊg dopuszczalnego poziomu dĨwiĊku dla terenów objĊtych ochroną akustyczną
w myĞl rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku
w sprawie dopuszczalnych poziomów haáasu w Ğrodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.
826) zostanie osiągniĊty dla izofony 60 dB w odlegáRĞci 1,5 m od osi linii tramwajowej zaĞ dla
izofony 50 dB w odlegáRĞci 4,6 m od osi linii tramwajowej.
Arteria drogowa
ħródáami emisji haáasu jest transport samochodowy na ulicy PowstaĔców ĝOąskich.
AnalizĊ akustyczną przeprowadzono dla natĊĪHĔ ruchu zgodnie z poniĪszą tabelą:
Tab. 13 NatĊĪenie ruchu pojazdów samochodowych/godzinĊ.

Pora dnia
% udziaá
pojazdów
ciĊĪkich w
porze dnia
Pora nocy
% udziaá
pojazdów
ciĊĪkich w
porze nocy

od ul.
Radiowej
do ul.
Wrocáawskiej
1130

od ul.
od ul.
Dywizjonu 303
Wrocáawskiej
do ul.
do ul. Radiowej
Wrocáawskiej
1669
1078

od ul.
àagowskiej
do ul.
Dywizjonu 303
814

od ul.
Górczewskiej
do ul.
àagowskiej
958

7

7

7

7

7

192

283

183

138

163

10

10

10

10

10
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Na podstawie obliczeĔ uzyskano równowaĪny poziom dĨwiĊku w wysokoĞci:
Tab. 14 RównowaĪny poziom dĨwiĊku dla komunikacji samochodowej w odlegáRĞci 1 m od
krawĊdzi jezdni.
Laeqi [dB] dla pory dnia
od ul. Radiowej do ul.
Wrocáawskiej
od ul. Wrocáawskiej do ul.
Radiowej
od ul. Dywizjonu 303 do ul.
Wrocáawskiej
od ul. àagowskiej do ul.
Dywizjonu 303
od ul. Górczewskiej do ul.
àagowskiej %

Laeqi [dB] dla pory nocy

78,6

71,3

77,9

70,6

79,1

71,8

81,0

73,7

79,3

72,0

ZasiĊg dopuszczalnego poziomu dĨwiĊku dla terenów mieszkaniowo – usáugowych
(60 dB – pora dnia; 50 dB – pora nocy) zostanie osiągniĊty dla odlegáRĞci przedstawionych w
poniĪszej tabeli:
Tab. 15 ZasiĊg oddziaáywania transportu samochodowego.
ZasiĊg dopuszczalnego poziomu dĨwiĊku od krawĊdzi
jezdni [m]
60 dB dla pory dnia
50 dB dla pory nocy
od ul. Radiowej do ul.
Wrocáawskiej
od ul. Wrocáawskiej do ul.
Radiowej
od ul. Dywizjonu 303 do ul.
Wrocáawskiej
od ul. àagowskiej do ul.
Dywizjonu 303
od ul. Górczewskiej do ul.
àagowskiej %

73

134

62

114

81

150

125

232

86

160

Oddziaáywanie skumulowane linii tramwajowej i arterii drogowej
 ħródáa emisji haáasu są tramwaje i transport samochodowy.
Na podstawie obliczeĔ uzyskano równowaĪny poziom dĨwiĊku w wysokoĞci:
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Tab. 16
RównowaĪny poziom dĨwiĊku dla Ğrodków transportu tramwajowego
samochodowego
Laeqi [dB] dla pory dnia
od ul. Radiowej do ul.
Wrocáawskiej
od ul. Wrocáawskiej do ul.
Radiowej
od ul. Dywizjonu 303 do ul.
Wrocáawskiej
od ul. àagowskiej do ul.
Dywizjonu 303
od ul. Górczewskiej do ul.
àagowskiej %

i

Laeqi [dB] dla pory nocy

78,7

71,5

78,0

70,8

79,2

72,0

81,1

73,8

79,4

72,1

ZasiĊg dopuszczalnego poziomu dĨwiĊku dla terenów mieszkaniowo –
usáugowych (60 dB – pora dnia; 50 dB – pora nocy) zostanie osiągniĊty dla odlegáRĞci
przedstawionych w poniĪszej tabeli:
Tab. 17 ZasiĊg oddziaáywania transportu tramwajowego i samochodowego
ZasiĊg dopuszczalnego poziomu dĨwiĊku od krawĊdzi
jezdni [m]
60 dB dla pory dnia
50 dB dla pory nocy
od ul. Radiowej do ul.
Wrocáawskiej
od ul. Wrocáawskiej do ul.
Radiowej
od ul. Dywizjonu 303 do ul.
Wrocáawskiej
od ul. àagowskiej do ul.
Dywizjonu 303
od ul. Górczewskiej do ul.
àagowskiej %

73,3

139,7

62,4

118,9

82,3

156,7

127,4

237,2

86,1

160,4

Reasumując stwierdziü naleĪy, Īe linia tramwajowa nie bĊdzie wpáywaü na tereny
objĊte ochroną akustyczną, poniewaĪ zostaną speánione dopuszczalne poziomy dĨwiĊku
zgodnie z rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomów haáasu w Ğrodowisku (Dz. U. z 2007 r. nr 120, poz. 826)
(zaáącznik poz. 6 i 7).
Uzyskane, wartoĞci poziomu równowaĪnego dla transportu samochodowego
wskazują przekraczania poziomu dopuszczalnego (zaáącznik poz. 8 i 9) w stanie istniejącym
dla pory dnia i nocy. àączne oddziaáywanie haáasu komunikacyjnego od tramwajów oraz
transportu samochodowego powoduje przekroczenie poziomu dopuszczalnego, w porze dnia
i nocy, co zostaáo przedstawione w (zaáącznik poz. 10 i 11).
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Przy zaáRĪeniu, Īe wprowadzenie nowej, atrakcyjnej trasy tramwajowej
spowoduje znaczące zmniejszenie ruchu drogowego (przejazdów samochodami
indywidualnymi i autobusami), to moĪe siĊ okazaü, Īe w rezultacie nastąpi zmniejszenie
sumarycznego haáasu ulicznego, a wiĊc poprawią siĊ warunki akustyczne dla okolicznych
mieszkaĔców. Uznaü moĪna, Īe z punktu widzenia caáRĞciowej ochrony akustycznej
otaczającego Ğrodowiska budowa linii tramwajowej jest inwestycją proekologiczną.

10.7. WNIOSKI



Rozpatrywana linia tramwajowa poáRĪona bĊdzie w ulicy PowstaĔców ĝOąskich
mocno obciąĪonej ruchem drogowym (Tabela 8), gdzie haáas tramwajowy jest
znacznie mniejszy od haáasu pojazdów samochodowych.



Dodatkowa uciąĪliwoĞü akustyczna spowodowana ruchem tramwajowym
praktycznie nie spowoduje dodatkowych uciąĪliwoĞci dla okolicznej zabudowy
mieszkaniowej.



Przy zaáRĪeniu, Īe maksymalne obciąĪenie linii tramwajowej w porze dnia jest takie
jak czĊstotliwoĞü kursowania tramwajów w godzinach szczytu oraz Īe eksploatacja
taboru w porze nocy jest przewidziana na 8 godzin nocy bez przerwy technologicznej
stwierdziü naleĪy, Īe przedmiotowa inwestycja nie wpáywa negatywnie na tereny
Vąsiadujące objĊte ochroną akustyczną.



Na podstawie obliczeĔ uzyskano równowaĪny poziom dĨwiĊku w odlegáRĞci
7,5 m od osi linii tramwajowej w wysokoĞci 53,6 dB dla pory dnia oraz 48,5 dB dla
pory nocy.



ZasiĊg oddziaáywania linii tramwajowej okreĞlony dopuszczalnym poziomem dĨwiĊku
w myĞl rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomów haáasu w Ğrodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826)
zostanie osiągniĊty dla izofony 60 dB w odlegáRĞci 1,5 m od osi linii tramwajowej zaĞ
dla izofony 50 dB w odlegáRĞci 4,6 m od osi linii tramwajowej.



Przeprowadzona analiza akustyczna wykazaáa, Īe poziomy haáasu samochodowego
Vą znacznie wyĪsze od poziomu dĨwiĊku dla haáasu tramwajowego.



Uzyskane, wartoĞci poziomu równowaĪnego dla rozpatrywanego transportu
samochodowego wskazują przekraczania poziomu dopuszczalnego w stanie
istniejącym dla pory dnia i nocy.



UwzglĊdnione áączne oddziaáywanie haáasu komunikacyjnego od ruchu tramwajów
oraz transportu samochodowego wykazaáo, Īe przekroczenia poziomu
dopuszczalnego, wystĊpowaü w porze dnia i nocy.



Z obliczeĔ wynika, Īe skumulowany równowaĪny poziom dĨwiĊku od obu Ĩródeá
haáasu (linii tramwajowej i arterii drogowej) jest podniesiony Ğrednio
o ok. 0,2 dB, w porównaniu z poziomem od transportu samochodowego.



Tramwaje Warszawskie Spóáka z o.o. w planowanej inwestycji zamierzają
zastosowaü technologiĊ redukująFą wibracjĊ i haáas:
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9
9
9
9
9

w torowiskach wydzielonych - Redukcja haáasu o okoáo 2 dB.
w torowiskach wspólnych z jezdnią - ObniĪenie poziomu wibracji
o okoáo 10 dB w przedziale czĊstotliwoĞci od 16 Hz do 31 Hz. Redukcja haáasu o
okoáo 2 dB.
szlifowanie kóá; szlifowanie torowiska – Redukcja haáasu o okoáo 2,5 dB.
smarownice torowe; ograniczenie prĊdkoĞci tramwajów do 50 km/h; cichy tabor –
Redukcja haáasu od 2,5 dB do 5 dB.
nawierzchniĊ
jezdni
z
– Redukcja haáasu do 5 dB.

mieszanki

grysowo

-

mastyksowej

SMA



JeĞli zaáRĪymy, Īe wprowadzenie nowej, atrakcyjnej trasy tramwajowej
spowoduje znaczące zmniejszenie ruchu drogowego (przejazdów samochodami
indywidualnymi i autobusami), to moĪe siĊ okazaü, Īe w rezultacie nastąpi
zmniejszenie sumarycznego haáasu ulicznego, a wiĊc poprawią siĊ warunki
akustyczne dla okolicznych mieszkaĔców.



Uznaü moĪna, Īe z punktu widzenia caáRĞciowej ochrony akustycznej
otaczającego Ğrodowiska budowa linii tramwajowej jest inwestycją proekologiczną.

11. WPàYW OPINIOWANEGO PRZEDSIĉWZIĉCIA
PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

NA

EMISJĉ

Sieü jezdna trakcji tramwajowej zasilana jest prądem staáym o napiĊciu 0,6 kV.
Zamiana prądu przemiennego o napiĊciu 15 kV na prąd staáy nastĊpuje w podstacjach
trakcyjnych (stacjach prostownikowych trakcyjnych) i przesyáana jest kablami do sieci.
Ze wzglĊdu na parametry napiĊcia zasilającego, zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 24 wrzeĞnia 2002 r. w sprawie okreĞlenia rodzajów przedsiĊwziĊü
mogących znacząco oddziaáywaü na Ğrodowisko oraz szczegóáowych kryteriów związanych z
kwalifikowaniem przedsiĊwziĊü do sporządzenia raportu o oddziaáywaniu na Ğrodowisko (Dz.
U. Nr 179, poz. 1490 z 2002 r.) prostownikowe stacje trakcyjne nie są przedsiĊwziĊciami
mogącymi znacząco oddziaáywaü na Ğrodowisko dla których wymagane jest sporządzanie
raportów o oddziaáywaniu na Ğrodowisko (w rozumieniu art. 51 ust.1 ustawy Prawo ochrony
Ğrodowiska).
Aktualnie kwestie poziomu pól elektromagnetycznych w Ğrodowisku reguluje
rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w Ğrodowisku oraz sposobu sprawdzania dotrzymania
tych przepisów – Dz. U. Nr 192, poz. 1883 z 2003 r.
W otoczeniu dziaáającej prostownikowej stacji trakcyjnej wystĊpują pola
elektromagnetyczne o czĊstotliwoĞci 50Hz, których Ĩródáem są ukáady zasilania stacji oraz
pola o staáej biegunowoĞci, powstające w otoczeniu urządzeĔ prostownikowych i
zasilających sieü trakcyjną.

76

Pola elektryczne staáe i o czĊstotliwoĞci 50 Hz mają wartoĞci caákowicie pomijalne
ze wzglĊdu na ekranujące dziaáanie pancerza kabla 15 kV zasilającego stacjĊ oraz gruntu, w
którym kabel jest zakopany oraz niskie napiĊcie po stronie zasilającej sieü trakcyjną. Pola
magnetyczne w otoczeniu samych urządzeĔ znajdujących siĊ we wnĊtrzu stacji są niĪsze niĪ
80 A/m a na zewnątrz stacji ich wartoĞci są duĪo mniejsze. Pola magnetyczne staáe nie
przekraczają z reguáy wartoĞci 1,5 kA/m.
W funkcjonujących trakcyjnych stacjach prostownikowych wykonywane byáy (i są)
(przez Instytut Energetyki PracowniĊ OddziaáywaĔ ĝrodowiskowych i Ochrony)
przeciwprzepiĊciowe badania natĊĪenia pola magnetycznego staáego, które nie stwierdzają
przekroczeĔ wartoĞci granicznych, wrĊcz są one od nich znacznie niĪsze, zarówno w
Vąsiedztwie urządzeĔ jak i na stanowiskach pracy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, natĊĪenie pola elektrycznego mierzone na
wysokoĞci 1,8 m nad ziemią nie moĪe przekraczaü wartoĞci 10 kV/m, natĊĪenie pola
magnetycznego mierzone na wysokoĞci 1,8 m nad ziemią nie moĪe przekraczaü wartoĞci 80
A/m (100 ȝT). WartoĞci te są wartoĞciami granicznymi skáadowych pola
elektromagnetycznego o czĊstotliwoĞci 50 Hz dopuszczalną w Ğrodowisku w miejscach, w
których przebywają ludzie.
W zakresie oddziaáywania pola elektrycznego w cytowanym powyĪej
rozporządzeniu okreĞlona jest takĪe wartoĞü dopuszczalna obowiązująca na obszarach
zabudowy mieszkaniowej oraz na obszarach, na których zlokalizowane są zwáaszcza
szpitale, Īáobki, przedszkola oraz internaty. Na tych obszarach skáadowa elektryczna
elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego o czĊstotliwoĞci 50 Hz nie moĪe
przekraczaü wartoĞci 1 kV/m.
Dopuszczalnych poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego
nie stosuje siĊ w miejscach niedostĊpnych dla ludzi.
W zakresie oddziaáywania pola magnetycznego o czĊstotliwoĞci 50 Hz polskie
przepisy dotyczące ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym
nie wprowadzają pojĊcia stref ochronnych. W miejscach, w których mogą przebywaü ludzie,
okreĞlona jest dopuszczalna graniczna wartoĞü skáadowej natĊĪenia pola magnetycznego na
poziomie 80 A/m (100 ȝT).
W przypadku ochrony pracowników na stanowiskach pracy sformuáowano
wymagania odnoĞnie natĊĪenia pola magnetycznego w otoczeniu Ĩródeá tego pola z
wyróĪnieniem 3 stref jego oddziaáywania (rozporządzenie MPiPS z dnia 17 czerwca 1998 r w
sprawie najwyĪszych dopuszczalnych stĊĪHĔ i natĊĪHĔ czynników szkodliwych dla zdrowia w
Ğrodowisku pracy (Dz.U.Nr 79, poz. 513):



strefa I niebezpieczna tj. obszar otaczający Ĩródáo pola magnetycznego 50 Hz, w
którym natĊĪenie pola przekracza wartoĞü 4 kA/m, w której przebywanie
pracowników jest zabronione
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strefa II zagroĪenia tj. obszar otaczający Ĩródáo pola magnetycznego 50 Hz, w którym
natĊĪenie pola zawiera siĊ w granicach od 0,4 kA/m do 4 kA/m, w której przebywanie
pracowników dozwolone jest przez okreĞlony czas nie dáXĪej jednak niĪ 8 godzin,



strefa III bezpieczna tj. obszar otaczający Ĩródáo pola magnetycznego 50 Hz, w
którym natĊĪenie pola jest mniejsze od 0,4 kA/m, w której przebywanie pracowników
dozwolone jest w czasie nieograniczonym

Biorąc pod uwagĊ wyĪej przywoáaną rekomendacjĊ i przepisy, naleĪy stwierdziü, Īe
w przypadku gdy w otoczeniu konkretnego obiektu bĊGącego Ĩródáem pól elektrycznego i
magnetycznego nie ma obszarów, na których wystĊpują takie pola o wartoĞciach natĊĪHĔ
wyĪszych od okreĞlonych w rekomendacji i przepisach jako dopuszczalne, a z takim
przypadkiem mamy do czynienia w sąsiedztwie podstacji trakcyjnych i sieci trakcyjnej
tramwajowej, to nie ma podstaw do stwierdzenia negatywnego wpáywu tych pól na zdrowie
ludzi i Ğrodowisko.
Potwierdzają to równieĪ wyniki pomiarów pola elektrycznego przeprowadzone dla
wielu krajowych stacji energetycznych (tzw. GPZ) wykazujące, Īe w ich otoczeniu nie
stwierdza siĊ pola elektrycznego o natĊĪeniu przekraczającym 1 kV/m.
Z punktu widzenia aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przed
oddziaáywaniem pola elektromagnetycznego oraz w zakresie projektowania i budowy linii
elektroenergetycznych (Polska Norma PN-75/E-5100), dopuszczalne w Ğrodowisku są
nastĊpujące poziomy graniczne skáadowych pola elektromagnetycznego o czĊstotliwoĞci
f=50Hz:



natĊĪenie pola elektrycznego - 10 kV/m, a w przypadku zabudowy mieszkaniowej lub
XĪytkowej gdzie zlokalizowane są obiekty takie jak np. szpitale, Īáobki itp. - do 1
kV/m,



natĊĪenie pola magnetycznego - 80 A/m.

12.
ANALIZA
WARIANTU
WNIOSKODAWCĉ
ORAZ
ALTERNATYWNEGO

PROPONOWANEGO
PRZEZ
RACJONALNEGO
WARIANTU

Przy rozwaĪaniu umiejscowienia inwestycji, wziĊto pod uwagĊ miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
Wedáug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu
ulicy PowstaĔców ĝOąskich pomiĊdzy ulicami Piastów ĝOąskich – gen. Tadeusza
PeáczyĔskiego, w Gminie Warszawa – Bemowo (Uchwaáa Nr VI/26/01 Rady Gminy
Warszawa – Bemowo z dnia 12 kwietnia 2001r. ogáoszona w Dzienniku UrzĊdowym
Województwa Mazowieckiego Nr 150, poz. 2106 z dnia 23 lipca 2001r. w sprawie zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
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zatwierdzonego Uchwaáą Rady Warszawy Nr XXXV/199/92 w dniu 28.09.1992r.,) omawiany
obszar inwestycji, poáRĪony jest na terenie oznaczonym symbolem planistycznym:




1 KDG, jako teren ul. PowstaĔców ĝOąskich o funkcji ulicy gáównej
2 KDZ, jako teren ul. Radiowej o funkcji ulicy zbiorczej

Wedáug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum –
Bolkowska” zatwierdzonego Uchwaáą Nr XIII/169/2003 Rady Miasta Stoáecznego Warszawy
z dnia 12 czerwca 2003r. ogáoszoną w Dzienniku UrzĊdowym Województwa Mazowieckiego
Nr 193, poz. 4913 w dniu 18 lipca 2003r. omawiany obszar inwestycji na ulicy PowstaĔców
ĝOąskich, poáRĪony jest na terenie oznaczonym symbolem planistycznym:




1 KUG, jako teren ul. PowstaĔców ĝOąskich o funkcji ulicy gáównej
2 KUG, jako teren ul. Górczewskiej o funkcji ulicy gáównej

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy (zaáącznik poz. 1 i 2)
NaleĪy zatem przyjąü, Īe jest to najbardziej racjonalne umiejscowienie i
rozpatrywanie tej inwestycji pod kontem alternatywnego umiejscowienia, nie jest zasadne.

13.
ANALIZA
WARIANTU
NAJKORZYSTNIEJSZEGO
ĝRODOWISKA WRAZ Z UZASADNIENIEM

DLA

NajwiĊkszymi problemami ekologicznymi obszaru są niekorzystne przeksztaácenia
powierzchni terenu i wód wynikające z urbanizacji terenu oraz uciąĪliwoĞci związane z
transportowymi i przemysáowymi emisjami haáasu i zanieczyszczeĔ powietrza.
Teren objĊty inwestycją ze wzglĊdu na swe przeznaczenie nie jest objĊty ochroną, a
jego uĪytkowanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Budowa ukáadu torowego i jego eksploatacja nie bĊdzie miaáa wpáywu na warunki
hydrogeologiczne otoczenia i jakoĞü wód I poziomu wodonoĞnego, zaĞ przewidywany
sposób odprowadzenia wód opadowych z torowiska czĊĞciowo z wykorzystaniem kanalizacji
deszczowej i czĊĞciowo, jako infiltracja do gruntu, przy stwierdzonej budowie geologicznej,
zapewni prawidáowe funkcjonowanie odwodnienia.
JeĞli zaáRĪymy, Īe wprowadzenie nowej, atrakcyjnej trasy tramwajowej
spowoduje znaczące zmniejszenie ruchu drogowego (przejazdów samochodami
indywidualnymi i autobusami), to moĪe siĊ okazaü, Īe w rezultacie nastąpi zmniejszenie
sumarycznego haáasu ulicznego, a wiĊc poprawią siĊ warunki akustyczne dla okolicznych
mieszkaĔców. Uznaü moĪna, Īe z punktu widzenia caáRĞciowej ochrony akustycznej
otaczającego Ğrodowiska budowa linii tramwajowej jest inwestycją proekologiczną.

79

Komunikacja tramwajowa nie jest Ĩródáem bezpoĞrednio znaczących
zanieczyszczeĔ powietrza atmosferycznego. Przy ogólnych rozwaĪaniach na temat
zanieczyszczeĔ powietrza moĪna wspomnieü o zuĪywanej energii elektrycznej, do której
wytworzenia spalane są znaczne iloĞci róĪnych paliw, gáównie wĊgla kamiennego lub wĊgla
brunatnego. PoĞrednio zatem tramwaje, jako odbiorca energii przyczyniają siĊ do emisji
m.in.: SO2, CO, CO2, NOx oraz pyáów. Trudnym jest jednak przedstawienie zakresu
„odpowiedzialnoĞci” tego Ğrodka komunikacji, tym bardziej wybranej linii tramwajowej, za
ogólne zanieczyszczenie powietrza nad Warszawą.
Ze wzglĊdu na charakter inwestycji moĪna przyjąü, Īe inwestycja ta jest swego
rodzaju inwestycją proekologiczną i tak teĪ naleĪy ją traktowaü.
Rozpatrywanie innych wariantów uwaĪa siĊ za bezcelowe, gdyĪ nie ma moĪliwoĞci
dalszego rozwoju miasta, bez poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej, a przyjĊta
lokalizacja oraz rozwiązania techniczne pozwalają w maksymalny sposób ograniczyü wpáyw
na Ğrodowisko naturalne.

14.
WPàYW PLANOWANEGO PRZEDSIĉWZIĉCIA NA ZDROWIE I
WARUNKI ĩYCIA MIESZKAēCÓW
Stan zdrowia mieszkaĔców w otoczeniu inwestycji nie jest znany; nie znane są
równieĪ czynniki, które mogą o nim decydowaü. W literaturze przedmiotu zagadnienia
podawanych jest wiele elementów, które decydują lub mają wpáyw na stan zdrowotny
populacji, do których zalicza siĊ miĊdzy innymi stan Ğrodowiska, tryb Īycia, warunki socjalnobytowe, model odĪywiania siĊ, rodzaj i warunki pracy, uwarunkowania genetyczne. Badania
wskazują jednoznacznie, Īe wyróĪnienie chorób spowodowanych przez emisjĊ z tras
komunikacyjnych, w tym linii tramwajowych, z zakresu schorzeĔ powodowanych skaĪeniem
Ğrodowiska jest niezwykle trudne, praco i czasocháonne, tym bardziej, Īe wpáyw emisji z tras
komunikacyjnych, w tym torowych na zdrowie ludzi moĪe ujawniü siĊ dopiero po wielu latach
i zwykle nie daje specyficznych objawów.
Z dyspozycyjnych informacji wynika, Īe w Polsce nie prowadzi siĊ monitoringu
zapadalnoĞci na choroby wynikające z zanieczyszczenia Ğrodowiska czynnikami
powodowanymi przez komunikacjĊ, w tym tramwajową. Na podstawie dostĊpnych
materiaáów moĪna przyjąü za gáówne elementy wpáywające potencjalnie na zmiany jakoĞci
pobytu i Īycia mieszkaĔców: podwyĪszone stĊĪenia zanieczyszczeĔ powietrza
atmosferycznego i podwyĪszone poziomy haáasu.
O ile wpáyw budowy ukáadu torowego i platform przystankowych oraz urządzeĔ i
instalacji w strukturze planowanego przedsiĊwziĊcia na jakoĞü powietrza atmosferycznego
EĊdzie minimalny, o tyle potencjalny wpáyw na klimat akustyczny wymaga omówienia. Klimat
akustyczny w Ğrodowisku zamieszkania, wypoczynku i pracy oceniany moĪe byü zarówno
subiektywnie, jak teĪ przy pomocy obiektywnych wartoĞci zmierzonych poziomów dĨwiĊku.
Jest zagadnieniem istotnym, Īe haáasowi w Ğrodowisku przekraczającemu 60 dB (poziom
równowaĪny) towarzyszą (wedáug badaĔ PaĔstwowego Zakáadu Higieny) takie “efekty”, jak:
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znaczny wzrost wystĊpowania objawów zakáóceĔ emocjonalnych, miĊdzy innymi
zmĊczenie, poczucie niewyspania, niespokojny sen, trudnoĞci w skupieniu uwagi,



wzrost czĊstoĞci wystĊpowania objawów chorobowych, jak miĊdzy innymi bicie i
koáatanie serca, szybkie mĊczenie siĊ, dusznoĞci, zawroty gáowy, uderzenia krwi do
Jáowy, bóle miĊĞni i stawów,



zwiĊkszenie iloĞci zaĪywania leków, przede wszystkim nasennych, uspakajających,
związanych z chorobami serca, nadciĞnieniem, chorobami reumatycznymi.

Dokáadniejszy obraz skali uciąĪliwoĞci haáasu komunikacyjnego, zewnĊtrznego,
ocenianego przez ludzi znajdujących siĊ w pomieszczeniach wskazuje, Īe:



haáas o poziomie do 50 dB na zewnątrz pomieszczeĔ jest praktycznie zupeánie nie
uciąĪliwy,



uciąĪliwoĞü haáasu komunikacyjnego o poziomie nie przekraczającym 55 dB moĪna
oceniü jako niewielką, sporadycznie dająFą o sobie znaü,



haáas o poziomie do 60 dB powoduje znacznie wiĊcej negatywnych ocen (okoáo
40%),



“strefą przejĞciową” miĊdzy przeciĊtną a bardzo duĪą uciąĪliwoĞcią jest zakres
poziomów haáasu ponad 55 dB do ok. 65 dB,



haáas powyĪej 65 dB jest bardzo uciąĪliwy (3/4 ocen negatywnych przy poziomie 70
dB).

Haáas komunikacyjny, w tym taboru na torowiskach zakáóca wiele waĪnych
biologicznie i spoáecznie czynnoĞci. Zgodnie z uzyskanymi wynikami haáas utrudnia rodzaje
aktywnoĞci: wypoczynek (34,4%), sáuchanie TV i radia (32,2%), zasypianie (30,4%), sen
(25,5%), rozmowĊ (17,7%), naukĊ lub pracĊ naukową (16,8%), ponadto wywoáuje uczucie
niezadowolenia, draĪliwoĞü i agresjĊ (16,8%).
Niekorzystne oddziaáywanie planowanej linii tramwajowej uzaleĪnione bĊdzie
miĊdzy innymi od docelowej intensywnoĞci, czasu i warunków ruchu tramwajów - z jednej
strony, z drugiej zaĞ uzaleĪnione bĊdzie od przebiegu w strukturze zagospodarowania
terenu i wprowadzonych technicznych Ğrodków ograniczania niekorzystnego oddziaáywania.
UwzglĊdniając powyĪsze fakty moĪna stwierdziü, Īe zakres planowanych prac na
planowanym odcinku linii tramwajowej nie stwarza istotnego zagroĪenia dla mieszkaĔców,
Jáównie z racji na zamkniĊcie siĊ ich w granicach terenu infrastruktury komunikacji miejskiej.
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15.

RYZYKO WYSTĄPIENIA AWARII

15.1. WARUNKI WYSTĄPIENIA,
SKUTKÓW AWARII

ZAPOBIEGANIA

I

OGRANICZANIE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Ğrodowiska (Dz. U. Nr 62 z 20
czerwca 2001 r., poz. 627 z p. zm.) w zaleĪnoĞci od rodzaju, kategorii i iloĞci substancji
niebezpiecznej wyróĪnia zakáady o zwiĊkszonym ryzyku i zakáady o duĪym ryzyku
wystąpienia powaĪnej awarii przemysáowej (art.248, ust.1). Wedáug definicji, powaĪQą jest
zdarzenie, w szczególnoĞci emisja, poĪar lub eksplozja, powstaáe w trakcie procesu
przemysáowego, magazynowania lub transportu, w których wystĊpuje jedna lub wiĊcej
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagroĪenia Īycia,
zdrowia ludzi lub Ğrodowiska, lub powstania takiego zagroĪenia z opóĨnieniem (art.3, p.23).
Awarie na etapie eksploatacji linii tramwajowej mogą wystąpiü miĊdzy innymi w
przypadku: zderzenia wagonów tramwajów, wykolejenia tramwaju, zderzenia tramwaju z
pojazdem samochodowym (pojazdami), zderzenia pojazdów na torowisku. Szczególne
znaczenie mają awarie z pojazdami samochodowymi przewoĪącymi áadunki niebezpieczne,
które mogą byü uwolnione do Ğrodowiska. W przypadku zwykáych áadunków masowych,
zagroĪenie zanieczyszczeniem Ğrodowiska jest niewielkie i wzrasta w zaleĪnoĞci od klasy
zagroĪenia áadunku dla Īycia, zdrowia i Ğrodowiska.
Potencjalne zagroĪenia z udziaáem áadunków niebezpiecznych mogą powodowaü:



zagroĪenia Īycia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz roĞlin, w wyniku skaĪenia
biologicznego, chemicznego i radiologicznego, poĪaru, wybuchu czy zapylenia,



zanieczyszczenie powietrza, wód podziemnych i powierzchniowych, gleb przez
skaĪenie biologiczne, skaĪenie chemiczne, zmiany termiczne.

Ryzyko wystąpienia awarii w transporcie z udziaáem materiaáu niebezpiecznego jest
wprost proporcjonalne do prawdopodobieĔstwa zaistnienia wypadku oraz do rozmiaru szkód
spowodowanych tym wypadkiem. StopieĔ wystĊpującego zagroĪenia dla Īycia, zdrowia i
Ğrodowiska w wyniku awarii zaleĪy miĊdzy innymi od czynników Ğrodowiskowych, mających
negatywny wpáyw na warunki transportu, zurbanizowania i wyposaĪenia w infrastrukturĊ
techniczną terenu, przez który przebiega droga transportu materiaáów niebezpiecznych.
Przykáadowo, na podstawie dostĊpnych danych literatury moĪna przyjąü, Īe strefa
zagroĪenia zdrowia ludzi i zanieczyszczenia Ğrodowiska w wyniku awarii typowej cysterny do
przewozu materiaáów ciekáych i skroplonych gazów, o objĊtoĞci 60 Mg wynosi ok. 1500 m2.
Rozwiązywanie problemów wystąpienia powaĪnych awarii zagroĪHĔ realizowane
jest poprzez:



przeciwdziaáanie ich powstawaniu,
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prowadzenie akcji ratowniczych dla likwidacji awarii i jej skutków,
usuwanie skutków awarii w celu przywrócenia stanu przed jej wystąpieniem.

Przeciwdziaáanie powaĪnym awariom przy przewozie materiaáów niebezpiecznych,
w tym materiaáów szczególnie niebezpiecznych, polega miĊdzy innymi na Ğcisáym
przestrzeganiu szczegóáowych przepisów miĊdzynarodowych i krajowych okreĞlających
warunki przewozów. Prowadzenie akcji ratowniczej, likwidacja i usuwanie skutków awarii lub
katastrof zaistniaáych w realizacji przewozu materiaáów niebezpiecznych opisane jest w
obowiązujących przepisach aktów wykonawczych, instrukcjach, zarządzeniach i
regulaminach.
Ograniczenie skutków powaĪnych awarii wiąĪe siĊ z moĪliwoĞcią szybkiej
interwencji sáXĪb ratowniczych, gáównie z moĪliwoĞcią moĪliwie szybkiego i bezkolizyjnego
dotarcia na miejsce zdarzenia, co zaleĪy od ustaleĔ planów operacyjno-ratowniczych, w tym
planu ratownictwa zintegrowanego. SáXĪbami odpowiedzialnymi za zwalczanie skutków
awarii są wyspecjalizowane SáXĪby Ratownictwa Chemicznego PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej,
dysponujące specjalistycznym sprzĊtem.
Istotnym jest, aby sáXĪby ratownictwa miaáy dostĊp i mogáy wykorzystaü w
przypadkach wystąpienia awarii istniejące moĪliwe zabezpieczenia, sáXĪące minimalizacji
skali awarii, zwáaszcza w wyniku kolizji taboru tramwajowego z pojazdami samochodowymi
przewoĪącymi áadunki niebezpieczne, których uwolnienie do Ğrodowiska wiąĪe siĊ z
zagroĪeniem Īycia, zdrowia i komponentów Ğrodowiska. MoĪliwoĞü dostĊpu i wykorzystania
istniejących zabezpieczeĔ sáXĪących minimalizacji skutków awarii zaleĪy od rozwiązaĔ
projektowych i wykonawstwa.

15.2. WNIOSKI



Nie ma podstaw do kwalifikacji przedmiotowej inwestycji jako zakáadu o zwiĊkszonym
ryzyku lub zakáadu o duĪym ryzyku wystąpienia powaĪnej awarii przemysáowej
wedáug rodzaju i iloĞci substancji niebezpiecznych.



Planowana inwestycja jest elementem rozwiązania komunikacji miejskiej torowej,
VáXĪy poprawie warunków transportu i bezpieczeĔstwa przewozów pasaĪerów.
Zastosowanie rozwiązaĔ sáXĪących profilaktyce bezpieczeĔstwa pomniejsza ryzyko
wystąpienia awarii związanej z uwolnieniem do Ğrodowiska substancji niebezpiecznej
oraz zagroĪHĔ dla Īycia, zdrowia i Ğrodowiska.



Planowane przedsiĊwziĊcie polegające na budowie linii tramwajowej oraz urządzeĔ i
instalacji w jej strukturze, sáXĪy ograniczeniu ryzyka potencjalnego wystąpienia
powaĪnej awarii oraz ograniczeniu skutków jej wystąpienia.
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16.

MONITORING

Podstawowymi celami monitorowania (dokumentowania i analizy stanu Ğrodowiska)
w otoczeniu infrastruktury inwestycji są:





ewidencja, kontrola i prognoza tendencji zmian w Ğrodowisku,
dostarczenie informacji niezbĊdnych do racjonalizacji gospodarowania
infrastrukturze technicznej oraz gospodarowania zasobami Ğrodowiska,

w

gromadzenie wiedzy o stanie Ğrodowiska, tendencjach przeksztaáceĔ, wzajemnych
powiązaniach i relacjach oraz zmianach wáDĞciwoĞci jego komponentów, w tym do
wykorzystania w aktualnej i planowanej dziaáalnoĞci gospodarczej.

Wedáug przepisów rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia 02 paĨdziernika
2007r. w sprawie wymagaĔ w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w Ğrodowisku
substancji lub energii przez zarządzającego ....linią tramwajową.... (Dz. U. Nr 192 z dnia 19
paĨdziernika 2007r., poz. 1392), zarządzający linią tramwajową ma obowiązek prowadzenia
okresowych pomiarów poziomów w Ğrodowisku substancji lub energii wprowadzanych w
wyniku jej eksploatacji, wyáącznie w zakresie haáasu z czĊstoĞcią co 5 lat. Zakres pomiarów,
lokalizacje punktów pomiarowych oraz metodykĊ ich wykonywania okreĞla rozporządzenie.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia wyniki pomiarów naleĪy przekazywaü wáDĞciwemu
organowi ochrony Ğrodowiska.
NiezaleĪnie od ustaleĔ przepisów prawnych, na etapie realizacji i eksploatacji linii
tramwajowej, niezbĊdna jest kontrola stanu technicznego urządzeĔ sáXĪących do
odprowadzania i podczyszczania spáywów z torowiska.

17.

KONFLIKTY SPOàECZNE

Realizacja kaĪdej inwestycji moĪe byü przyczyną powstawania konfliktów pomiĊdzy
planowanym przedsiĊwziĊciem (inwestorem) a mieszkaĔcami. Dotyczy to jednak gáównie
przedsiĊwziĊü związanych z lokalizacją nowo realizowanych przedsiĊwziĊü, do których
zalicza siĊ planowana inwestycja budowy ukáadu torowego i infrastruktury tramwajowej.
NaleĪy zatem liczyü siĊ z protestami mieszkaĔców ul. PowstaĔców ĝOąskich, dla
których eksploatacja omawianej linii tramwajowej bĊdzie miaáa najwiĊksze skutki. Biorąc pod
uwagĊ odlegáRĞci od planowanej linii tramwajowej i budynków mieszkalnych, naleĪy przyjąü
Īe uciąĪliwoĞü funkcjonowania omawianej inwestycji nie bĊdzie znaczna. NaleĪy równieĪ
wziąü pod uwagĊ poprawĊ systemu komunikacyjnego miasta Warszawy, co z kolei
przekáada siĊ bezpoĞrednio na pozytywne relacje w stosunku do wszystkich mieszkaĔców
miasta.
Inwestor w chwili obecnej podjąá dziaáania informacyjne, mające na celu zapoznanie
mieszkaĔców Warszawy z planowanym przedsiĊwziĊciem.
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NajwaĪniejsze potencjalne konflikty mogą ewentualnie dotyczyü zagadnieĔ
wystĊpowania ponadnormatywnego haáasu.

18.

OBSZARY OGRANICZONEGO UĩYTKOWANIA

Podstawą prawną ustanowienia obszarów ograniczonego uĪytkowania jest ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony Ğrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póĨn. zm.).
Na podstawie opracowanego raportu oraz wykonanych obliczeĔ modelowych
rozprzestrzeniania siĊ haáasu, moĪna powiedzieü, Īe w przypadku opiniowanej inwestycji nie
zachodzi potrzeba ustanowienia obszarów ograniczonego uĪytkowania. Zaproponowane
dziaáania minimalizujące, w postaci nowoczesnych technologii táumienia drgaĔ oraz
ograniczenia emisji haáasu, sukcesywny zakup nowoczesnego taboru, jak równieĪ aktualny
sposób uĪytkowania terenu pod funkcje inne niĪ mieszkaniowe, szkolnictwo i ochrona
zdrowia, bĊGą w sposób wystarczający zabezpieczaáy interesy mieszkaĔców.
OdpowiedĨ na pytanie, czy zaproponowane Ğrodki áagodzące zabezpieczą komfort
akustyczny mieszkaĔcom uzyskaü bĊdzie moĪna na etapie badaĔ porealizacyjnych oraz po
badaniach monitoringowych wynikających z obowiązujących przepisów, w tym w
rozporządzeniu Ministra ĝrodowiska z dnia 02 paĨdziernika 2007r. w sprawie wymagaĔ w
zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w Ğrodowisku substancji lub energii przez
zarządzającego ....linią tramwajową.... (Dz. U. Nr 192 z dnia 19 paĨdziernika 2007r., poz.
1392).

19.

WNIOSKI



Opiniowane przedsiĊwziĊcie, polegające na budowie trasy tramwajowej w ulicy
PowstaĔców ĝOąskich, na odcinku ul. Radiowa – ul. Górczewska, naleĪy
zakwalifikowaü do dziaáDĔ proekologicznych w strukturze miasta, sáXĪących
zwiĊkszeniu udziaáu transportu zbiorowego w komunikacji pasaĪerskiej.



Obecnie dla terenów objĊtych opracowaniem tj. dzielnic: Warszawa Bemowo i
Centrum - Bolkowska obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego z którego
wynika, iĪ tereny objĊte inwestycją peánią funkcjĊ ulicy gáównej oraz ulicy zbiorczej, a
zatem ich przeznaczenie jest zgodne z planem.



Opiniowana trasa tramwajowa nie ingeruje w obszary chronione jak np. obszar
Natura 2000.



W sąsiedztwie omawianej linii nie wystĊpują obszary objĊte ochroną prawną dóbr
kultury.
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Opiniowana budowa trasy tramwajowej z przedstawionym w raporcie zakresem prac,
nie bĊdzie miaáa Īadnego negatywnego wpáywu na dobra kultury, w tym podlegający
ochronie ukáad urbanistyczny wybranych fragmentów Warszawy.



Po uwzglĊdnieniu wszystkich rozpatrywanych czynników stwierdza siĊ, Īe zagroĪenie
dla wód podziemnych i Ğrodowiska gruntowego, wynikające z budowy opiniowanej
trasy tramwajowej jest niewielkie i nie bĊdzie siĊ róĪniáo znacząco od wystĊpującego
aktualnie.



Na trasie planowanej do budowy linii tramwajowej powstawaü bĊGąĞcieki opadowe.
Ukáad torowy i platformy przystankowe na trasie linii tramwajowej tworzyü bĊGą
spójną caáRĞü z przylegáymi jezdniami i bĊGą miaáy czĊĞciowe odwodnienie liniowe, z
Záączeniem do kolektorów deszczowych w jezdni ulicy, wzdáXĪ której bĊdzie
przebiegaü.



Odbiornikiem docelowym Ğcieków odpáywających z torowiska i platform
przystankowych na projektowanym odcinku linii tramwajowej, poprzez istniejący
ukáad kanalizacji jest Wisáa i Bzura. Wpáyw na docelowy odbiornik bĊdzie technicznie
zminimalizowany dziĊki planowanym do zastosowania urządzeniami separującymi
zanieczyszczenia ze Ğcieków przed odpáywem do kanalizacji.



Przepisy aktów wykonawczych w odniesieniu do Ğcieków odprowadzanych z linii
tramwajowej nie okreĞlają wymagaĔ w zakresie prowadzenia przez zarządzającego
pomiarów poziomów substancji lub energii wprowadzanych do Ğrodowiska w związku
z eksploatacją.



Realizacja i eksploatacja inwestycji przy dopeánieniu docelowo ustalonych warunków
nie stanowi o wpáywie gospodarowania Ğciekami na Ğrodowisko, na wody
powierzchniowe oraz istniejące i planowane elementy systemu kanalizacji.



Przewidziany zakres prac budowlanych nie bĊdzie stanowiá bezpoĞredniego i staáego
zagroĪenia dla powierzchni ziemi (w tym gleb) oraz dla szaty roĞlinnej terenów
przylegáych. Potencjalne niebezpieczeĔstwo wiązaü siĊ moĪe z wystąpieniem
zdarzeĔ losowych o znamionach sytuacji awaryjnych – np. wypadków
komunikacyjnych z udziaáem pojazdów przewoĪących áadunki niebezpieczne.



W bezpoĞrednich granicach opracowania nie wystĊpują pomniki przyrody a parki i
zespoáy zieleni poáRĪone są poza zasiĊgiem potencjalnego oddziaáywania linii.
Planowana budowa bĊdzie wymagaáa prowadzenia wycinki drzew rosnących w kolizji
z planowaną linią tramwajową. W przypadkach indywidualnych (nie przewidzianych w
projektach). Inwestor wystąpi kaĪdorazowo do wáDĞciwej dzielnicy o pozwolenie na
usuniĊcie kolidującego drzewa.



Ze wzglĊdu na wieloletni, niezmienny sposób zagospodarowania terenu - jako tereny
komunikacyjne w strukturze miasta, naleĪy przyjąü, Īe wpáyw na wystĊpująFą faunĊ
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EĊdzie znikomy. Wynika to równieĪ z faktu, Īe opiniowany teren jest bardzo ubogim
siedliskiem Īycia dla zwierząt, w tym równieĪ awifauny.



Opiniowana linia tramwajowa nie stanowi i nie bĊdzie stanowiü Ĩródáa istotnych
zanieczyszczeĔ powietrza atmosferycznego.



Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ma opracowany program gospodarowania
wytwarzanymi odpadami dla strukturalnych jednostek organizacyjnych oraz ustalony
stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, dotychczas wydanymi,
obowiązującymi w ustalonych terminach waĪnoĞci decyzjami i postanowieniami.
Decyzje i postanowienia dotyczą pozwoleĔ na wytwarzanie okreĞlonych rodzajów
odpadów niebezpiecznych i innych niĪ niebezpieczne w iloĞciach dopuszczalnych z
ustaleniem sposobów gospodarowania odpadami, miejsc i sposobu magazynowania
poszczególnych rodzajów odpadów, ustaleniem sposobów i Ğrodków transportu
odpadów innych niĪ niebezpieczne i dodatkowych warunków prowadzenia
dziaáalnoĞci w zakresie transportu odpadów.



DziaáalnoĞü związana z realizacją inwestycji w warunkach prawidáowych rozwiązaĔ
funkcjonalnych i organizacyjnych, polegająca na przestrzeganiu zasad
gospodarowania odpadami oraz bezpieczeĔstwa pracy i postĊpowania z odpadami
niebezpiecznymi, w sposób okreĞlony w przepisach wykonawczych i warunkach
branĪowych i ostatecznie w wydanych decyzjach w normalnych warunkach realizacji,
nie stworzy zagroĪenia pochodzącego od powstających odpadów dla Īycia, zdrowia i
Ğrodowiska.



Przy zaáRĪeniu, Īe maksymalne obciąĪenie linii tramwajowej w porze dnia jest takie
jak czĊstotliwoĞü kursowania tramwajów w godzinach szczytu oraz Īe eksploatacja
taboru w porze nocy jest przewidziana na 8 godzin nocy bez przerwy technologicznej
stwierdziü naleĪy, Īe przedmiotowa inwestycja nie wpáywa negatywnie na tereny
Vąsiadujące objĊte ochroną akustyczną.



Dodatkowa uciąĪliwoĞü akustyczna spowodowana ruchem tramwajowym
praktycznie nie spowoduje dodatkowych uciąĪliwoĞci dla okolicznej zabudowy
mieszkaniowej.



Na podstawie obliczeĔ uzyskano równowaĪny poziom dĨwiĊku w odlegáRĞci
7,5 m od osi linii tramwajowej w wysokoĞci 53,6 dB dla pory dnia oraz 48,5 dB dla
pory nocy.



ZasiĊg oddziaáywania linii tramwajowej okreĞlony dopuszczalnym poziomem dĨwiĊku
w myĞl rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomów haáasu w Ğrodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826)
zostanie osiągniĊty dla izofony 60 dB w odlegáRĞci 1,5 m od osi linii tramwajowej zaĞ
dla izofony 50 dB w odlegáRĞci 4,6 m od osi linii tramwajowej.
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Uznaü moĪna, Īe z punktu widzenia caáRĞciowej ochrony akustycznej
otaczającego Ğrodowiska budowa linii tramwajowej jest inwestycją proekologiczną.



Obecnie nie ma podstaw do kwalifikacji przedmiotowej inwestycji do zakáadu o
zwiĊkszonym ryzyku lub zakáadu o duĪym ryzyku wystąpienia powaĪnej awarii
przemysáowej wedáug rodzaju i iloĞci substancji niebezpiecznych.



Podsumowując wnioski z przedstawianego raportu naleĪy zwróciü uwagĊ na brak
aktualnie w Warszawie alternatywy dla Ğrodka komunikacji zbiorowej jakim jest
tramwaj. Przyjmując zaáRĪenie, Īe nastąpi szybka wymiana taboru, poza metrem, nie
ma konkurencyjnego Ğrodka transportu, przy tym generalnie przyjaznego Ğrodowisku.
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1. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ
(SAMOCHODOWEGO)

Z

RUCHU

KOMUNIKACYJNEGO

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na odcinku Powstańców Śląskich od
ul. Radiowej do ul. Górczewskiej wynikać będzie przede wszystkim z ruchu
samochodowego.
Spośród zanieczyszczeń emitowanych przez samochody najbardziej uciążliwe to:
• NOx - tlenki azotu (głównie tlenek NO i dwutlenek NO2). Samochody są drugim co do
ilości, po energetyce, źródłem emisji tlenków azotu. Bezpośrednio po wydaleniu w spalinach
występuje głównie tlenek azotu NO, który tworzy się w silniku spalinowym w temperaturze
powyżej 1000oC. Szybki spadek temperatury oraz obecność tlenu powoduje przemianę do
dwutlenku azotu NO2. Dwutlenek azotu jest gazem aktywnym chemicznie, ulega szybkim
przemianom fotochemicznym i odgrywa zasadniczą rolę przy powstawaniu smogu
fotochemicznego. Tlenki azotu są najbardziej uciążliwymi zanieczyszczeniami emitowanymi
w trakcie ruchu pojazdów samochodowych. Zwykle to one decydują o rozpiętości obszarów
ponadnormatywnego oddziaływania zanieczyszczeń w pobliżu dróg,
• Węglowodory są silnie zróżnicowane pod względem chemicznym i fizycznym w zależności
od pochodzenia i składu ropy naftowej oraz technologii produkcji paliw. Wiele z nich jest
nietrwałych i łatwo ulega reakcjom fotochemicznym z występującymi w spalinach tlenkami
azotu. W wyniku tych procesów powstają: ozon, nadtlenki i aldehydy będące najbardziej
drażniącymi
składnikami
smogu
fotochemicznego.
Węglowodory
aromatyczne
jednopierścieniowe, a zwłaszcza benzen mają silne działanie toksyczne. Węglowodory
aromatyczne wielopierścieniowe, o skondensowanych układach pierściennych, są uważane
za rakotwórcze (benzo-a-piren). Węglowodory najczęściej emitowane są przez silniki o
zapłonie samoczynnym (Diesla), głównie za przyczyną zużycia lub rozregulowania aparatów
wtryskowych, co powoduje pogorszenie parametrów mieszanki paliwowopowietrznej.
Węglowodory traktowane jako mieszanina różnych substancji nie są w Polsce normowane
jako całość. Normowane są poszczególne związki oraz węglowodory alifatyczne (bez
metanu) oraz aromatyczne jako mieszanina związków, które nie są normowane
indywidualnie.
• CO - tlenek węgla zwany czadem; w dużych stężeniach silnie toksyczny, bezwonny gaz
powstający przy niezupełnym (przy niedoborze tlenu) spalaniu paliw organicznych.
Stosowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcji silników i katalizatorów spalin wydatnie
zmniejsza emisję tlenku węgla. Przykładowo do roku 2030 przewidywany jest ok. 3-krotny
spadek wartości wskaźnika emisji CO dla samochodów osobowych, w stosunku do stanu
obecnego.
• Tlenki siarki SO2 i SO3 powstają ze spalenia niewielkich ilości siarki zawartych głównie w
oleju napędowym. Główny producent paliw w Polsce PKN "Orlen" w specyfikacji
produkowanych przez siebie olejów napędowych podaje maksymalną zawartość siarki
50mgS/kgON. W specyfikacji benzyn brak jest danych o zawartości siarki. Substancją
normowaną jest dwutlenek siarki SO2.
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• Ozon O3 jest zanieczyszczeniem pochodnym, powstającym podczas przemian
zachodzących w spalinach w obecności światła słonecznego. Ma on duże znaczenie przy
powstawaniu smogu fotochemicznego, głównie na obszarach wielkich aglomeracji miejskich.
Jako gaz bardzo aktywny chemicznie wchodzi w reakcje z substancjami redukującymi.
Analiza zawartości ozonu w powietrzu możliwa jest jedynie za pomocą metod pomiarowych
prowadzonych systematycznie w dłuższych okresach.
• Związki ołowiu - głównie czteroetylek - zaczęto dodawać do benzyn ponad 60 lat temu
celem podwyższenia tzw. “liczby oktanowej” i wiele milionów ton ołowiu rozproszono na
całym świecie do powietrza atmosferycznego, gleby i wód gruntowych. Ołów (jak każdy
metal ciężki) jest bardzo niebezpieczny dla organizmów żywych, gdyż kumuluje się w tkance
kostnej, wątrobie i w nerkach. Problem emisji ołowiu ze spalinami to już rozdział zamknięty.
W Polsce nie prowadzi się już dystrybucji benzyn ołowiowych (tak zwanych etylin). W ich
miejsce stosuje się uniwersalne benzyny bezołowiowe, dostosowane do starszego typu
pojazdów, wymagających benzyn o wyższej liczbie oktanowej. W specyfikacji
produkowanych przez PKN "Orlen" benzyn maksymalna zawartość ołowiu wynosi 0,013
(praktycznie poniżej 0,002 g/l). Według EMEP/CORINAIR zawartość ołowiu w benzynach
(dane do roku 2000) nie przekracza 0,005 g/l.
Ponadto samochody mogą emitować do powietrza atmosferycznego śladowe ilości metali
innych niż ołów (przede wszystkim kadmu), a także drobinki pyłu ze ścierania materiałów
hamulcowych i opon. Należy pamiętać, że substancje szkodliwe emitowane są nie tylko
przez układ wydechowy, którego udział szacuje się na 65% ogólnej ilości. Pozostała ilość
gazów to szacunkowo: do 20% ze skrzyni korbowej, 9% węglowodorów odparowanych w
gaźniku (nie dotyczy układów wtryskowych benzynowych i diesla) i 6% węglowodorów ze
zbiornika paliwa (brak danych dla paliwa gazowego).
Powierzchnię jezdni mogą zalegać pyły: pochodzenia naturalnego, przemysłowego i
komunalnego - osadzone z powietrza na skutek siły grawitacji i drogą wymywania przez
opady atmosferyczne. Pył na powierzchni jezdni może być także świadomie rozsypany przez
służby utrzymania ruchu jako środek przeciwpoślizgowy lub stanowić ubytek przewożonych
materiałów sypkich. Wymienione pyły mogą zostać porwane przez powstające w otoczeniu
pojazdu strugi i wiry powietrza. Zjawisko to, noszące nazwę „wtórnego zapylenia”, nie jest
możliwe do oszacowania metodami teoretycznymi. Niemniej trzeba podkreślić, że ilość
„wtórnych” pyłów jest o kilka rzędów wielkości większa od ilości cząstek stałych
wytwarzanych w silnikach i innych podzespołach pojazdów samochodowych. Wtórnemu
zapyleniu zapobiega się przez zamiatanie i mycie jezdni oraz przez nasadzanie i pielęgnację
zieleni izolacyjnej w otoczeniu dróg.
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Do obliczeń przyjęto wskaźniki emisji z ruchu samochodowego.
Nazwa zanieczyszczenia
Tlenki azotu
Tlenek węgla
Dwutlenek siarki
Pył PM-10
Benzen

g/km (pojazd)
8,36
5,0
0,038
0,25
0,044

Do wyliczeń przyjęto odcinek o długości 1800 m. Ilość poruszających się samochodów
przyjęto zgodnie z danymi przyjętymi do wyliczeń emisji hałasu przy założeniu
maksymalnego obciążenia dla ruchu dziennego i nocnego oraz po jej uśrednieniu dla całego
dnia.
Emisja zanieczyszczeń
Tlenki azotu
Tlenek węgla
Dwutlenek siarki
Pył PM-10
Benzen

[g/h]
1222,65
731,25
5,56
36,56
6,435

[kg/doba]

[Mg/a]

29,3436
17,55
0,13344
0,87744
0,15444

10,71041
6,40575
0,048706
0,320266
0,056371

Po analizie materiałów opublikowanych na temat emisji zanieczyszczeń z transportu
drogowego, należy uznać że ze względu na znaczne oddalenie zabudowań mieszkalnych od
szlaku komunikacyjnego, nie będzie on miał znacznego wpływu na jakość powietrza w
najbliższym otoczeniu zabudowań.

Opracował:
Sylwester Trzpil
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