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1. Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 27.04.2005 r. Nr 233/05/M o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na modernizacji jezdni wschodniej oraz
budowy jezdni zachodniej ulicy Wołoskiej na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Konstruktorskiej
wraz z niezbĊdną infrastrukturą techniczną w dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
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terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie słupa trakcyjnego oraz urządzeĔ
podziemnych tj. rurociągu Ø250, sieci telekomunikacyjnej, kabli elektrycznych NN przy ul.
Woronicza/Wołoska na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
3. Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 29.05.2007 r. Nr 279/2007 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie układu geometrycznego
istniejącego torowiska tramwajowego, zmianie konstrukcji torowiska i przebudowie istniejących
peronów na terenie pĊtli tramwajowej przy ul. Woronicza na terenie Dzielnicy Mokotów m. st.
Warszawy.
4. Pismo MPWiK w m. st. Warszawie S.A. znak: TW/TK-660-840-19441/3099//07 z dnia 11.05.2007 r.
odnoĞnie sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i warunków odprowadzania wód opadowych
z modernizowanego odcinka ulicy Wołoskiej w Warszawie.
5. Postanowienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 568/Oĝ/2006 z dn. 19.09.2006 r. o
obowiązku sporządzenia i zakresie raportu o oddziaływaniu na Ğrodowisko planowanego
przedsiĊwziĊcia polegającego na modernizacji jezdni wschodniej oraz budowie jezdni zachodniej
ulicy Wołoskiej na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Konstruktorskiej wraz z niezbĊdną
infrastrukturą techniczną w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
6. Postanowienie PaĔstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie znak: ZNS712/344/MZ/06 z dnia 25.05.2006 r. uznające za niezbĊdne sporządzenie i okreĞlające zakres
raportu o oddziaływaniu na Ğrodowisko inwestycji polegającej na modernizacji jezdni wschodniej
oraz budowie jezdni zachodniej ulicy Wołoskiej na odcinku od ul. Racławickiej do ul.
Konstruktorskiej wraz z niezbĊdną infrastrukturą techniczną w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
7. ZaĞwiadczenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 160/2007 z dn. 31.05.2007 r. o braku
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usytuowana jest ulica Wołoska na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Konstruktorskiej w Warszawie.
8. Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony ĝrodowiska z dn. 27.04.2009 r.
okreĞlające aktualny stan jakoĞci powietrza dla modernizacji ulicy Wołoskiej na odcinku od ul.
Racławickiej do ul. Konstruktorskiej w Warszawie.
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3. Mapa zasiĊgu oddziaływania hałasu wraz z urządzeniami ochrony Ğrodowiska w 2030 roku –
wariant inwestycyjny.

7

Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o
Numer projektu: 74681
Numer dokumentu:
Rewizja: 0
Data: kwiecieĔ 2009
Strona: 8 z 70

1

WPROWADZENIE

1.1

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi ocena o oddziaływaniu na Ğrodowisko przedsiĊwziĊcia pn. „Budowa nowej
jezdni i przebudowie jezdni istniejącej ulicy Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska”.
Raport z ww. oceny wykonano zgodnie z zakresem okreĞlonym w art. 66 ustawy z dnia
3 paĨdziernika 2008 roku o udostĊpnianiu informacji o Ğrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeĔstwa
w ochronie Ğrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na Ğrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

1.2

CEL OPRACOWANIA

Niniejszy raport ma na celu zidentyfikowanie i okreĞlenie istotnych problemów Ğrodowiskowych związanych
z przyszłą realizacją planowanego przedsiĊwziĊcia oraz bĊdzie stanowiü materiał informacyjny dla
społeczeĔstwa o podejmowanym przedsiĊwziĊciu i jego potencjalnym wpływie na Ğrodowisko.

1.3

KWALIFIKACJA PRZEDSIĉWZIĉCIA

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreĞlenia rodzajów
przedsiĊwziĊü mogących znacząco oddziaływaü na Ğrodowisko oraz szczegółowych uwarunkowaĔ związanych
z kwalifikowaniem przedsiĊwziĊü do sporządzania raportu o oddziaływaniu na Ğrodowisko (Dz. U. Nr 257/2004,
poz. 2573 ze zmianami), droga publiczna o nawierzchni utwardzonej i długoĞci nie mniejszej niĪ 1 km zaliczana
jest do grupy przedsiĊwziĊü, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na Ğrodowisko moĪe byü
wymagane ( § 3 ust. 1 pkt. 56).
Inwestycja jw. stanowi przebudowĊ i modernizacjĊ torowiska tramwajowego na ul. Wołoskiej i ul. Woronicza.
Modernizacja linii tramwajowej stanowi przedsiĊwziĊcie wymienione w §. 3 ust. 1 pkt. 57 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreĞlenia rodzajów przedsiĊwziĊü mogących znacząco
oddziaływaü na Ğrodowisko oraz szczegółowych uwarunkowaĔ związanych z kwalifikowaniem przedsiĊwziĊcia
do sporządzenia raportu oddziaływania na Ğrodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póĨn. zm.).
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2

OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĉWZIĉCIA

2.1

LOKALIZACJA PRZEDSIĉWZIĉCIA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, powiecie m. st. Warszawy,
gminie m. st. Warszawy, w granicach m. st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów, ulica Wołoska na odcinku od ul.
Racławickiej do ul. Konstruktorskiej.

2.2

FUNKCJA I POWIĄZANIA Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ DROGOWĄ

Ulica Wołoska w układzie komunikacyjnym m. st. Warszawy jest sklasyfikowana, jako ulica klasy G (główna),
zbiorcza – tranzytowa, a według podziału ulic na kategorie, przedmiotowa ulica jest traktowana, jako powiatowa.
Ulica Wołoska jest waĪnym elementem łączącym DzielnicĊ Ursynów – Natolin oraz południową czĊĞü Dzielnicy
Mokotów z terenami Mokotowa Centralnego i Dzielnicy ĝródmieĞcie.
Główne skrzyĪowania:

•

ul. Racławicka – ul. OdyĔca (ulica kategorii powiatowej, klasa G)

•

ul. Janka Bytnara Rudego (ulica kategorii gminnej)

•

ul. Woronicza (ulica kategorii powiatowej, klasa Z)

•

ul. GaraĪowa (ulica kategorii gminnej)

OdległoĞci miedzy skrzyĪowaniami kształtują siĊ nastĊpująco:
Dąbrowskiego ĸ (190m) ĺ Wiktorska ĸ (190m) ĺ Racławicka –OdyĔca ĸ (360m) ĺ Janka Bytnara Rudego
ĸ (380m) ĺ Woronicza ĸ (140m) ĺ GaraĪowa ĸ (230m) ĺ Konstruktorska

2.3

PARAMETRY PRZEDSIĉWZIĉCIA

Podstawowe parametry techniczne przebudowywanej drogi, przyjĊte zgodnie z wczeĞniejszym opracowaniem
BPK „Stolica” oraz analizy warunków ruchowych:

2.4

•

Klasa drogi

- G (główna)

•

Przekrój

- dwie jezdnie po trzy pasy ruchu z wydzielonym torowiskiem

•

SzerokoĞü pasa

- 3,25 – 3,5 m

•

PrĊdkoĞü projektowa

- Vp = 50 km/h (pora nocna Vp=60 km/h)

•

PrĊdkoĞü miarodajna

- Vm = 60 km/h (pora nocna Vm=70km/h)

•

PrzyjĊta kategoria ruchu

- KR 6

•

NoĞnoĞü

- 115 kN/oĞ

STAN ISTNIEJĄCY

Poza rejonem skrzyĪowaĔ, ulica posada nawierzchniĊ jezdni o szerokoĞci od 9,0 do 10,0 m obramowaną
krawĊĪnikiem. Po zachodniej stronie jezdni wydzielone jest torowisko tramwajowe, natomiast od strony
wschodniej znajduje siĊ chodnik szerokoĞci 3,0 m, wykonany z płyt betonowych o wymiarach 50x50, odsuniĊty
od jezdni pasem zieleni o około 8 m.
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Nawierzchnia wykazuje liczne zniszczenia w postaci spĊkaĔ siatkowych i kolein, jak równieĪ głĊbokie ubytki
miejscowe, co sugeruje utratĊ noĞnoĞci nawierzchni, głównie z uwagi na długotrwały okres eksploatacji pod
duĪym obciąĪeniem, jak równieĪ spowodowaną brakiem prawidłowego odwodnienia i płytkim zaleganiem
gruntów o właĞciwoĞciach wysadzinowych.
Nawierzchnia nie spełnia Īadnych wymagaĔ normowych w zakresie równoĞci podłuĪnej i poprzecznej,
uniemoĪliwiając sprawne i moĪliwie szybkie odprowadzenie wód opadowych z jezdni.
Liczne i głĊbokie koleiny wykształcone pod „prawym i lewym kołem” samochodów, w odległoĞci około 1,0 m od
krawĊdzi nawierzchni, nosiły znamiona pĊkniĊü podłuĪnych i siatkowych, a zatrzymując wody opadowe,
umoĪliwiały jej wnikanie w istniejącą konstrukcjĊ nawierzchni, tym samym przyspieszając jej dalszą degradacjĊ.
Ulica o przekroju jedno jezdniowym nie spełnia wymagaĔ dla ciągle wzrastającego ruchu kołowego i powoduje
korkowanie moĪliwoĞci przejazdu zmuszając kierowców do zmiany drogi przejazdu.

2.5

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Celem planowanego przedsiĊwziĊcia jest poprawa istniejących warunków komunikacyjnych – przystosowanie
istniejącego układu drogowego do wzrastającego ruchu kołowego i komunikacji zbiorowej oraz optymalizacji
obsługi komunikacyjnej obiektów istniejących i projektowanych, w zasiĊgu przebiegu ul. Wołoskiej.
BĊdący tematem opracowania odcinek ulicy Wołoskiej o długoĞci 1300 m, połączy juĪ przebudowane do
przekroju dwu jezdniowego odcinki: od północy odcinek Rakowiecka – Racławicka, a od południa odcinek
Konstruktorska – Marynarska. DługoĞü całego ciągu bĊdzie wynosiü około 4000 m.
Podstawowe cele planowanego przedsiĊwziĊcia to przede wszystkim:

•

Poprawa istniejących warunków komunikacyjnych

•

ZwiĊkszenie przepustowoĞci drogi

•

Poprawa nawierzchni drogi

•

Poszerzenie drogi

•

Poprawa bezpieczeĔstwa ruchu uĪytkowników drogi

•

PodwyĪszenie komfortu jazdy

•

Poprawa stanu technicznego torowiska tramwajowego

Przedmiotowa droga praktycznie na całym terenie przebiega po naturalnej, prawie płaskiej powierzchni terenu,
którego rzĊdne wysokoĞciowe wahają siĊ od ok. 107,9 do 104,3 m n. p. m.
Powierzchnia zajmowanego terenu w liniach rozgraniczających wynosi ca. 12,5 ha i obejmuje ul. Wołoską oraz
ulice poprzeczne: ul. Racławicką – ul. OdyĔca i ul. Woronicza.
Modernizowany odcinek ul. Wołoskiej to dwie jezdnie jednokierunkowe trzypasmowe rozdzielone torowiskiem
tramwajowym wydzielonym, o zmiennej szerokoĞci.
Jezdnia wschodnia projektowanego przekroju docelowego przebiega po Ğladzie jezdni istniejącej. Natomiast ze
wzglĊdu na budowĊ zachodniej jezdni ul. Wołoskiej, niezbĊdne bĊdzie wprowadzenie zmian w istniejącym
układzie torów i przystanków tramwajowych w ul. Wołoskiej i ul. Woronicza. Przebudowie tej podlega odcinek od
ul. Wiktorskiej do ul. GaraĪowej oraz od awaryjnej pĊtli tramwajowej do wjazdu do zajezdni tramwajowej
„Mokotów”, w ciągu ul. Woronicza wraz z wĊzłami rozjazdowymi na skrzyĪowaniu ulic Woronicza i Wołoska.
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2.5.1

ZAKRES INWESTYCJI

Zakres zamierzenia budowlanego przedmiotowej inwestycji obejmuje:

a) BudowĊ drugiej jezdni po stronie zachodniej
b) PrzebudowĊ skrzyĪowaĔ
c) BudowĊ i przebudowĊ chodników
d) BudowĊ ĞcieĪek rowerowych
e) Zmiany komunikacji zbiorowej
f)

BudowĊ urządzeĔ ochrony Ğrodowiska

g) Ukształtowanie zieleni
h) Oznakowanie i organizacjĊ ruchu
i)

Zmiany w urządzeniach telekomunikacyjnych,
kanalizacyjnej, gazowej, przepustów, cieplnej

j)

Zmiany w systemie odwodnienia

2.5.2

energetycznych,

w

sieci

wodociągowej,

BUDOWA DRUGIEJ JEZDNI

W ramach inwestycji dobudowana zostanie druga jezdnia po stronie zachodniej celem uzyskania przekroju
o dwóch jezdniach jednokierunkowych z trzema pasami ruchu rozdzielonymi zmodernizowanym torowiskiem
tramwajowym, obustronnymi chodnikami i dwukierunkową ĞcieĪką rowerową po stronie zachodniej.
Jezdnie na odcinkach przed skrzyĪowaniami z drogami poprzecznymi poszerzone zostaną o pas lewo
i prawoskrĊtny o szerokoĞci takiej jak szerokoĞü pasów ruchu przed skrzyĪowaniem. Zatoki
autobusowe zaprojektowano o szerokoĞci 3,0 m i długoĞci peronu co najmniej 40 m z wyokrąglonymi
załamaniami łukami o promieniu 30 m.
Pochylenie poprzeczne jezdni przyjĊto, jako 2% w kierunku na zewnątrz jezdni, jednak na odcinkach
wystĊpowania istniejących urządzeĔ podziemnych oraz przy dowiązaniu do istniejących przekrojów jezdni
pochylenie poprzeczne jest zmienne i zaleĪne od lokalnych warunków.
W przekroju ulic Wołoska, Racławicka, Woronicza, OdyĔca bĊdą wykonane krawĊĪniki betonowe o wymiarach
20x30 cm (typ ciĊĪki). Wszystkie krawĊĪniki wewnĊtrzne i wewnĊtrzne na łukach o promieniu mniejszym niĪ 12
m, w miarĊ moĪliwoĞci bĊdą stosowane, jako łukowe o odpowiednich promieniach. ĝcieki przykrawĊĪnikowe
planuje siĊ z trzech rzĊdów kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej, ułoĪone na wspólnej ławie
z krawĊĪnikiem.
W miejscach przejĞü dla pieszych, rowerowych krawĊĪniki bĊdą obniĪone do poziomu 2 cm powyĪej dna Ğcieku,
a dla krawĊdzi jezdni bez Ğcieku o 2 cm powyĪej poziomu jezdni, ponadto przed przejĞciami dla pieszych bĊdą
zastosowane płyty betonowe koloru Īółtego o wymiarach 40x40x7 z wybrzuszeniami. Zjazdy bĊdą obramowane
krawĊĪnikami o wymiarach 15x30 na ławie betonowej. Chodniki oraz ĞcieĪki rowerowe bĊdą obramowane
obrzeĪami o wymiarach 8x30.
Geometria jezdni została wprowadzona dla jezdni wschodniej i zachodniej. Osie jezdni wyznaczono wzglĊdem
linii segregacyjnej, wyznaczającej wewnĊtrzny pas ruchu. Geometria składa siĊ z odcinków prostych i łuków
kołowych. Dla drogi klasy G, dla dróg i ulic ograniczonych krawĊĪnikami i prĊdkoĞci projektowej 60 km/h,
minimalny promieĔ łuku kołowego bez zmiany pochylenia poprzecznego wynosi 380,0 m. Na omawianym
odcinku ul. Wołoskiej przyjĊto łuki o promieniach 400 m do 1000 m, dla ul. Racławickiej 90,0 m do 200,0 m.
11

Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o
Numer projektu: 74681
Numer dokumentu:
Rewizja: 0
Data: kwiecieĔ 2009
Strona: 12 z 70

2.5.3

SKRZYĩOWANIA

SkrzyĪowanie z ulicą Janka Bytnara Rudego zostało zaprojektowane, jako skrzyĪowanie typu „T”
z ograniczonymi relacjami skrĊtnymi. Zrezygnowano z moĪliwoĞci skrĊtu z ul. Bytnara w lewo. Z ulicy Wołoskiej
zaprojektowano wydzielony lewoskrĊt w ul. Bytnara.
SkrzyĪowanie z ulicą Woronicza zostało zaprojektowane, jako skrzyĪowanie skanalizowane z wyspami
dzielącymi o szerokoĞciach: na ulicy Wołoskiej – uzaleĪnionej od przebudowy torowiska, na ulicy Woronicza –
2,0 m. WewnĊtrzna krawĊdĨ pasa ruchu dla pojazdów skrĊcających w prawo ukształtowana została za pomocą
łuków kołowych o promieniu 12,0 m
– 15,0 m, natomiast wewnĊtrzna krawĊdĨ pasa ruchu dla pojazdów
skrĊcających w lewo ukształtowana została za pomocą łuków o promieniu od 20,0 m do 29,0 m.
SkrzyĪowanie z ulicą GaraĪową zostało zaprojektowane, jako skrzyĪowanie typu „T” z ograniczonymi relacjami
skrĊtnymi. Dopuszczone są tylko relacje na zasadzie prawo skrĊtu.
KrawĊdzie ukształtowano za pomocą
łuków o promieniu 9,0 m.

2.5.4

CHODNIKI

Chodniki zostały zaprojektowane po obu stronach ul. Wołoskiej, o szerokoĞci 3,0 m, odsuniĊte od jezdni.
Przebieg chodnika wynika z geometrii drogi, jak równieĪ ze starania o jak najmniejszą wycinkĊ drzew.

2.5.5

ĝCIEĩKI ROWEROWE

Na skrzyĪowaniu z ul. Racławicka – OdyĔca zaprojektowano komplet przejazdów dla rowerzystów łącząc
istniejące ciągi rowerowe w ul. Racławickiej oraz przebudowanej ul. Wołoskiej. Łuki poziome zostały
zaprojektowane z zachowaniem minimalnych promieni 20,0 m na odcinkach poza skrzyĪowaniem, natomiast na
obszarze skrzyĪowaĔ minimalny promieĔ przyjĊto na 4,0 m. SzerokoĞü przyjĊto na 3,0 m wzdłuĪ ulicy Wołoskiej
oraz 2,5 m wzdłuĪ ulicy Racławickiej zachowując szerokoĞci istniejących ciągów rowerowych. ĝcieĪki rowerowe
są odsuniĊte od jezdni o około 3,5 m oraz, w miarĊ moĪliwoĞci, oddzielone od chodnika pasem zieleni.
Zachowano ciągłoĞü asfaltowych ĞcieĪek rowerowych na przeplataniu przez chodniki.
Po stronie południowej ul. Woronicza zachowano rezerwĊ dla ĞcieĪki rowerowej, w przyszłoĞci biegnącej wzdłuĪ
ul. Woronicza.

2.5.6

KOMUNIKACJA ZBIOROWA

Autobusowa komunikacja zbiorowa jest prowadzona zarówno ul. Wołoską, jak i ul. Racławicką – OdyĔca oraz ul.
Woronicza. Przystanki autobusowe zostały zlokalizowane w miejscu dotychczasowych przystanków, dodatkowo
wprowadzono przystanki autobusowe przy ul. Bytnara Rudego. Przystanki zaprojektowano o nastĊpujących
parametrach: szerokoĞü zatoki 3,0 m, długoĞü peronu 40,0 m, szerokoĞü peronu 5,0 m wraz z wiatami dla
oczekujących o wymiarach 1,5x6,0 m.
Komunikacja tramwajowa poprowadzona jest ul. Wołoską i ul. Woronicza linii 10, 14, 17, 18, 33. Po stronie
zachodniej znajduje siĊ zajezdnia tramwajowa, natomiast po stronie wschodniej pĊtla tramwajowa. Zachowane
zostały dotychczasowe lokalizacje przystanków tramwajowych na ul. Racławickiej i ul. Woronicza, dodatkowo
wprowadzono kilka przystanków na wysokoĞci ul. Bytnara Rudego. Perony zaprojektowano o szerokoĞci 3,5 m
i długoĞci 68 m z wiatami dla oczekujących pasaĪerów i wygrodzeniem segmentowym od strony ulicy.
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2.5.7

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni, dokonano szczegółowej analizy wyników badaĔ
geotechnicznych, odwiertów w konstrukcji jak i wizji lokalnej.
Z analizy odwiertów w konstrukcji wynika, Īe Ğrednia gruboĞü istniejącej konstrukcji nawierzchni waha siĊ od 57
do 60 cm, a gruboĞci pakietów bitumicznych od 6 do 9 cm, przebudowa wykonana jest ze spĊkanego betonu
cementowego.
Z uwagi na liczne spĊkania zmĊczeniowe istniejącej konstrukcji, wystĊpowaniem niekorzystnych gruntów,
niemoĪnoĞcią zapewnienia warunków mrozoochronnoĞci (min. 85 cm) oraz uwarunkowaniami wysokoĞciowymi,
zaprojektowana została całkowita rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni wraz z wymianą gruntów na
niewysadzinowe o miąĪszoĞci 60 cm.
Nowo projektowane konstrukcje zgodnie z Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. oraz na podstawie uzgodnienia
konstrukcji nawierzchni przez Zarząd Dróg Miejskich nr ZDM/DIUM/6035/238/2003 przedstawiają siĊ
nastĊpująco:
Tabela 1 Konstrukcja nawierzchni - jezdnia główna ul. Wołoska (kategorii ruchu KR 6)

Rodzaj materiału

GruboĞü w cm

Warstwa Ğcieralna mastyksowo - grysowa SMA (0-11)

4

Warstwa wiąĪąca z betonu asfaltowego (0-22)

8

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (0-22)

19

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (031.5)

20

Warstwa mrozoochronna z piasku lub pospółki (CBR25)

60

Razem:

111

Tabela 2 Konstrukcja nawierzchni - ul. Racławicka (kategorii ruchu KR 6)

Rodzaj materiału

GruboĞü w cm

Warstwa Ğcieralna mastyksowo - grysowa SMA (0-11)

4

Warstwa wiąĪąca z betonu asfaltowego (0-22)

8

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (0-22)

19

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (031.5)

20

Warstwa mrozoochronna z piasku lub pospółki (CBR25)

60

Razem:

111
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Tabela 3 Konstrukcja nawierzchni - ul. OdyĔca, Woronicza (kategorii ruchu KR 5)

Rodzaj materiału

GruboĞü w cm

Warstwa Ğcieralna mastyksowo - grysowa SMA (0-11)

4

Warstwa wiąĪąca z betonu asfaltowego (0-22)

8

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (0-22)

15

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (031.5)

20

Warstwa mrozoochronna z piasku lub pospółki (CBR25)

60

Razem:

107

Tabela 4 Konstrukcja nawierzchni - Pozostałe ulice (kategorii ruchu KR 4)

Rodzaj materiału

GruboĞü w cm

Warstwa Ğcieralna z betonu asfaltowego (0-11)

4

Warstwa wiąĪąca z betonu asfaltowego (0-22)

8

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (0-22)

11

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (031.5)

20

Warstwa mrozoochronna z piasku lub pospółki (CBR25)

60

Razem:

107

Tabela 5 Konstrukcja nawierzchni - Zatoka autobusowa

Rodzaj materiału

GruboĞü w cm

Warstwa Ğcieralna beton cementowy B35

22

Warstwa poĞlizgowa z papy

--

Podbudowa beton cementowy B10

28

Warstwa mrozoochronna z piasku lub pospółki (CBR25)

60

Razem:

110
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Tabela 6 Konstrukcja nawierzchni - Zjazdy publiczne

Rodzaj materiału

GruboĞü w cm

Warstwa Ğcieralna z betonu asfaltowego

4

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (0-20)

8

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (031.5)

20

Warstwa mrozoochronna z piasku lub pospółki (CBR25)

20

Razem:

52

Tabela 7 Konstrukcja nawierzchni - Zjazdy indywidualne

Rodzaj materiału

GruboĞü w cm

Kostka betonowa wibroprasowana, szara

8

Podsypka piaskowo-cementowa

3

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31.5)

15

Warstwa mrozoochronna z piasku lub pospółki (CBR25)

20

Razem:

46

Tabela 8 Konstrukcja nawierzchni - Chodniki, wyspy, pasy dzielące

Rodzaj materiału

GruboĞü w cm

Kostka betonowa wibroprasowana, szara

8

Podsypka piaskowo-cementowa

3

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31.5)

10

Warstwa mrozoochronna z piasku lub pospółki (CBR25)

20

Razem:

41

Tabela 9 Konstrukcja nawierzchni - ĝcieĪki rowerowe

Rodzaj materiału

GruboĞü w cm

Warstwa Ğcieralna z betonu asfaltowego (0-8.0) kolor czerwony

3

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31.5)

10
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Rodzaj materiału

GruboĞü w cm

Warstwa mrozoochronna z piasku lub pospółki (CBR25)

20

Razem:

33

Tabela 10 Konstrukcja nawierzchni - Opaska

Rodzaj materiału

GruboĞü w cm

Płyty betonowe 50x50x7

7

Podsypka piaskowo-cementowa

3

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31.5)

10

Warstwa mrozoochronna z piasku lub pospółki (CBR25)

20

Razem:

40

2.5.8

ODWODNIENIE

Prawidłowe odwodnienie drogi zapewniono poprzez zaprojektowanie przekrojów podłuĪnych o normatywnych
pochyleniach, gdzie minimalne pochylenie podłuĪne wynosi 0,3 % oraz pochyleniach poprzecznych 2,0 %.
Odwodnienie odbywa siĊ poprzez Ğcieki przykrawĊĪnikowe, wpusty uliczne i kanalizacjĊ deszczową.

2.5.9

UKSZTAŁTOWANIE ZIELENI

PoniewaĪ w pasie projektowanej jezdni zachodniej ul. Wołoskiej istnieje zadrzewienie, a włączenie ul. OdyĔca do
modernizowanej trasy spowodowało koniecznoĞü zajĊcia obszaru około 700 m2 terenu ogródków działkowych,
naleĪy na etapie projektu budowlanego przedsiĊwziĊcia, sporządziü projekt zieleni z inwentaryzacją i gospodarką
zielenią.
Zdrowe drzewa zakwalifikowane do przesadzenia bĊdą wykorzystane w projekcie szaty roĞlinnej, a istniejący
drzewostan zostanie uzupełniony poprzez dosadzanie drzew i zwartych grup krzewów.
Dobór gatunków został dostosowany do warunków miejskich oraz do charakteru istniejących zadrzewieĔ
i otoczenia – wzdłuĪ ciągów komunikacyjnych przewidziano rzĊdowe nasadzenia krzewów, a przy
skrzyĪowaniach ulic kompozycje z kwiatów.

2.6

DANE RUCHOWE DLA PLANOWANEJ DROGI

Na potrzeby opracowania wykonana została prognoza ruchu dla poszczególnych odcinków drogi róĪniących siĊ
natĊĪeniem i strukturą ruchu. Podstawą wykonania prognozy ruchu był model ruchowy dla stanu istniejącego
zbudowany i skalibrowany na podstawie Warszawskich BadaĔ Ruchu 2005. Model ten składa siĊ z modelu sieci
transportowej zapisanej w postaci odcinków i punktów wĊzłowych z przypisanymi parametrami ruchowymi oraz
współrzĊdnymi lokalizującymi te elementy w terenie oraz w macierzy ruchu.
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Na bazie modelu odwzorowującego stan istniejący, wykorzystując dane dotyczące planowanych zmian w
zagospodarowaniu przestrzennym i rozwoju sieci drogowej zbudowano modele ruchu dla lat 2010 i 2030 dla
szczytu porannego i popołudniowego. OrganizacjĊ ruchu na skrzyĪowaniach przyjĊto zgodnie z wytycznymi
przekazanymi przez Zamawiającego.

Prognozy ruchu dla roku 2010 – szczyt poranny
Wyniki prognoz ruchu przedstawiono na rysunku:

- Rysunek 1 prognoza natĊĪeĔ ruchu na odcinkach sieci ulic w 2010 roku (szczyt poranny, pojazdy
rzeczywiste)

Rysunek 1 Prognoza ruchu dla ulicy Wołoskiej rok 2010 szczyt poranny (poj./godz.) (struktura rodzajowa
– samochody osobowe/dostawcze/ciĊĪarowe/godzinĊ)
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Prognozy ruchu dla roku 2010 – szczyt popołudniowy
Wyniki prognoz ruchu przedstawiono na rysunku:
- Rysunek 2 prognoza natĊĪeĔ ruchu na odcinkach sieci ulic w 2010 roku (szczyt popołudniowy, pojazdy
rzeczywiste)

Rysunek 2 Prognoza ruchu dla ulicy Wołoskiej rok 2010 szczyt popołudniowy (poj./godz.) (struktura
rodzajowa – samochody osobowe/dostawcze/ciĊĪarowe/godzinĊ)
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Prognozy ruchu dla roku 2030 – szczyt poranny
Wyniki prognoz ruchu przedstawiono na rysunku:
- Rysunek 3 prognoza natĊĪeĔ ruchu na odcinkach sieci ulic w 2030 roku (szczyt poranny, pojazdy rzeczywiste)

Rysunek 3 Prognoza ruchu dla ulicy Wołoskiej rok 2030 szczyt poranny (poj./godz.) (struktura rodzajowa
– samochody osobowe/dostawcze/ciĊĪarowe/godzinĊ)
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Prognozy ruchu dla roku 2030 – szczyt popołudniowy
Wyniki prognoz ruchu przedstawiono na rysunkach:

- Rysunek 4 prognoza natĊĪeĔ ruchu na odcinkach sieci ulic w 2030 roku (szczyt popołudniowy, pojazdy
rzeczywiste)

Rysunek 4 Prognoza ruchu dla ulicy Wołoskiej rok 2030 szczyt popołudniowy (poj./godz.) (struktura
rodzajowa – samochody osobowe/dostawcze/ciĊĪarowe/godzinĊ)

W związku z tym, Īe przebudowane odcinki ul. Wołoskiej przed i za omawianym odcinkiem jak równieĪ
przebudowana ul. Racławicka na odcinku od ulic ĩwirki Wigury do Wołoskiej zostały wykonane na
obciąĪenie ruchem na poziomie KR6, dlatego obciąĪenie ruchem na omawianym odcinku przyjĊto jako
KR 6
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2.7

CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA I UĩYTKOWANIA TERENÓW WZDŁUĩ
PLANOWANEJ DROGI

2.7.1

WARUNKI WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH

Zgodnie z ZaĞwiadczeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy dla obszaru, na którym usytuowana jest
ulica Wołoska na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Konstruktorskiej w Warszawie, brak jest obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, na podstawie ustawy z dnia
23.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póĨn. zm.), wydane
zostały decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalające warunki i szczegółowe zasady zabudowy dla
planowanego przedsiĊwziĊcia: budowy nowej jezdni, przebudowy istniejącej jezdni oraz rozbudowy istniejącego
torowiska.

2.7.2

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGŁEGO DO PASA DROGOWEGO

W bezpoĞrednim sąsiedztwie ul. Wołoskiej znajdują siĊ osiedla mieszkaniowe. WystĊpują one jedynie na odcinku
od ul. WiktoriaĔskiej do ul. Woronicza. Za ulicą Woronicza w kierunku Ursynowa ulica Wołoska biegnie przez
tereny przemysłowe bądĨ handlowo – usługowe.
Od strony wschodniej wystĊpuje luĨna, zróĪnicowana wysokoĞciowo zabudowa wielorodzinna. Są to przewaĪnie
budynki IV – V kondygnacyjne. WystĊpują jednak budynki wyĪsze IX – XVII. WiĊkszoĞü z nich jest odległa od
jezdni o ok. 20 – 50 m. Nieliczne są połoĪone jeszcze bliĪej.
Od strony zachodniej ul. Wołoska jest zagospodarowana przez budynki mieszkalne II i III kondygnacyjne.
Pierwsza linia zabudowy jest odległa od projektowanej jezdni zachodniej o ok. 20 m. Są to skupiska domków z
zabudową szeregową. MiĊdzy nimi a projektowaną jezdnią wystĊpuje zieleĔ, głównie niska, poroĞniĊta trawą ze
skupiskami wysokich drzew.
W północno – wschodniej czĊĞci trasy, rejon skrzyĪowania z ul. OdyĔca, usytuowane są ogródki działkowe.

2.8

WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI

UĪytkowanie terenu w fazie budowy i eksploatacji ul. Wołoskiej na odcinku od ul. Racławickiej do ul.
Konstruktorskiej wymagaü bĊdzie przede wszystkim:

•

na powierzchni ziemi łącznie z glebą:
- zmiany struktury gruntu (wymiany gruntów),
- przemieszczania mas ziemnych (odkłady i dokopy gruntu),
- zmiany pokrycia powierzchni ziemi,
- ukształtowania terenu stosownie do rzĊdnych i spadków jezdni,

•

w Ğrodowisku wodnym:
- wprowadzenia zmian poziomu wód gruntowych (uszczelnienie powierzchni),

Ponadto w trakcie budowy i eksploatacji zmodernizowanego odcinka trasy wymagane bĊdzie ograniczanie
zanieczyszczeĔ przedostających siĊ do Ğrodowiska w związku ze zwiĊkszoną emisją zanieczyszczeĔ powietrza,
emisją hałasu, wytwarzaniem odpadów i Ğcieków opadowych.
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3

OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ĝRODOWISKA, OBJĉTYCH
ZAKRESEM
PRZEWIDYWANEGO
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIĉWZIĉCIA

3.1

ELEMENTY PRZYRODNICZE ĝRODOWISKA

3.1.1

WARUNKI GEOMORFOLOGICZNE

Pod wzglĊdem geomorfologicznym, teren planowanego przedsiĊwziĊcia znajduje siĊ na obszarze regionu Niziny
Mazowieckiej, makroregionu Niziny ĝrodkowomazowieckiej, mezoregionu Równiny Warszawskiej, który
charakteryzuje siĊ stosunkowo łagodnym klimatem. Teren ten jest zdenudowaną wysoczyzną morenową,
zbudowaną z osadów zlodowacenia Ğrodkowopolskiego, połoĪonym 20 – 30 m ponad lustrem wody Wisły.
W pobliĪu ul. Wołoskiej nie przepływają Īadne cieki powierzchniowe o charakterze naturalnym i sztucznym.

3.1.2

WARUNKI KLIMATYCZNE

Obszar, na którym zlokalizowana jest planowana inwestycja, naleĪy do regionu Niziny Mazowieckiej,
makroregionu Niziny ĝrodkowomazowieckiej, mezoregionu Równiny Warszawskiej, który charakteryzuje siĊ
stosunkowo łagodnym klimatem. ĝrednioroczna temperatura powietrza wynosi 7,8°C. Najwy Īsza Ğrednia
temperatura miesiĊczna (lipiec) wynosi 14,2°C, najni Īsza Ğrednia temperatura miesiĊczna (styczeĔ) 1,5 °C.
Na całym obszarze przewaĪają wiatry W, SW, SE o Ğrednich prĊdkoĞciach 3,5 m/s.

3.1.3

WARUNKI GEOLOGICZNE

W podłoĪu omawianego terenu wystĊpują osady czwartorzĊdowe, wĞród których wyróĪniü naleĪy osady
holoceĔskie, współczesne nasypy mas ziemnych z domieszką piasku próchniczego z domieszką gruzu,
o miąĪszoĞci 0,50 m, a poniĪej tej warstwy zalegają pyły piaszczyste i piaski pylaste do głĊbokoĞci 1,10 m p.p.t.
Osady morenowe w postaci gruntów piaszczysto – gliniastych, piasków drobnych i piasków gliniastych wystĊpują
do głĊbokoĞci 2 m – 4 m p.p.t.
PoniĪej wystĊpują piaski róĪnoziarniste, przewaĪnie drobne, zalegające bezpoĞrednio pod gliną.

3.1.4

ZASOBY SUROWCÓW NATURALNYCH

W liniach rozgraniczających inwestycji nie stwierdzono kopalin o znaczeniu unikatowym, ani teĪ znaczących
zasobów surowców.

3.1.5

AKTUALNE WARUNKI AKUSTYCZNE

W chwili obecnej ul. Wołoska na projektowanym odcinku od ul. Wiktorskiej do ul. Konstruktorskiej posiada jedną
jezdniĊ o szerokoĞci 10 m, prowadzącą ruch w obu kierunkach. Jedynie w obrĊbie skrzyĪowania z ul. Racławicką
oraz bezpoĞrednio przed ul. Konstruktorska droga rozdziela siĊ na dwie jezdnie z trzema pasami ruchu. Po
stronie zachodniej drogi, wzdłuĪ analizowanego odcinka przebiegają równieĪ tory tramwajowe.
Klimat akustyczny w obrĊbie analizowanej inwestycji kształtowany jest w głównej mierze przez ruch pojazdów na
wyĪej opisanej ul. Wołoskiej i ulicach przylegających (ul. Racławicka, ul. OdyĔca, ul. J.P. Woronicza, ul.
Wiktorska, ul. Konstruktorska) oraz ruch tramwajów linii nr 10, 14, 17, 18, i 33.
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Na podstawie pomiarów poziomu dĨwiĊku komunikacyjnego wynika, Īe w rejonie elewacji budynków
mieszkalnych ul. Wołoskiej po stronie wschodniej i zachodniej na odcinku ul. Racławicka – ul. Woronicza
równowaĪne poziomy dĨwiĊku wynoszą:
•

Strona wschodnia: LAeqD 63 – 72 dB w porze dnia;
LAeqN 63 – 72 dB w porze nocy;

•

Strona zachodnia: LAeqD 55 – 66 dB w porze dnia;
LAeqN 46 – 57 dB w porze nocy

Na podstawie wyĪej przedstawionej aktualnej sytuacji akustycznej, moĪna stwierdziü, Īe przy obecnym natĊĪeniu
ruchu wystĊpują przekroczenia dopuszczalnej wartoĞci w rejonie terenów chronionych akustycznie, szczególnie
po stronie wschodniej jezdni, gdzie dominuje zabudowa wysoka, odległa zaledwie o ok. 20 m od analizowanej
drogi. Po zachodniej stronie, gdzie w chwili obecnej odległoĞü od ul. Wołoskiej wynosi ponad 40 m, poziom
dĨwiĊku jest niĪszy o kilka decybeli.
Aktualny stan akustyczny wokół ul. Wołoskiej wskazuje na wystĊpowanie przekroczeĔ dopuszczalnych
poziomów dĨwiĊku w rejonie terenów chronionych akustycznie Ğrednio o 6-7 dB w porze dnia. W porze nocy na
niektórych obszarach przekroczenia dopuszczalnych poziomów dĨwiĊku wynoszą Ğrednio o 10-12 dB. WyĪsze
przekroczenia obserwuje siĊ w rejonie skrzyĪowaĔ, po wschodniej stronie jezdni i na wyĪszych kondygnacjach.
Jest to typowa sytuacja wystĊpująca w rejonie wielkomiejskim. Praktycznie wszystkie elewacje frontowe
budynków zlokalizowane przy głównych ulicach miast są objĊte ponadnormatywnym poziomem dĨwiĊku.

3.1.6

CHARAKTERYSTYKA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH

Na terenie planowanego przedsiĊwziĊcia, woda gruntowa wystĊpuje w postaci niewielkich sączeĔ o swobodnym
lub lekko napiĊtym zwierciadle wystĊpuje praktycznie na całym terenie na zmiennej głĊbokoĞci od ok. 2,5 m do
4,0 m p.p.t.
Wody gruntowe na tym terenie nie stanowią zagroĪenia dla ujĊü wód podziemnych dla zaopatrzenia ludnoĞci
w wodĊ, poniewaĪ jej odwodnienie zostanie przeprowadzone na zasadach dotychczasowych – do miejskiej
kanalizacji deszczowej zgodnie z wytycznymi wydanymi przez MPWiK w Warszawie.
W pobliĪu planowanego przedsiĊwziĊcia, rejon ul. Wołoskiej, nie przepływają Īadne cieki powierzchniowe
o charakterze naturalnym i sztucznym.
W obrĊbie planowanej inwestycji nie wystĊpują Główne Zbiorniki Wód Podziemnych.

3.1.7

FLORA I FAUNA

Modernizowana ul. Wołoska na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Konstruktorskiej przebiega przez tereny
miejskie o intensywnej zabudowie usługowej i mieszkaniowej, wielorodzinnej oraz jednorodzinnej.
W pasie projektowanej jezdni zachodniej ul. Wołoskiej istnieje bogate zadrzewienie, a w rejonie włączenia ul.
OdyĔca do ul. Wołoskiej znajduje siĊ teren ogródków działkowych.
Na obszarze tym nie wystĊpują obiekty i obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, póĨn. zm.).
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4

OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOĝREDNIM ZASIĉGU
ODDZIAŁYWANIA
PLANOWANEGO
PRZEDSIĉWZIĉCIA
ZABYTKÓW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I
OPIECE NAD ZABYTKAMI

W oparciu o rejestr zabytków nieruchomych z dnia 31 grudnia 2008 r., wydany przez Krajowy OĞrodek BadaĔ
i Dokumentacji Zabytków opracowano zagadnienia związane z ochroną i opieką nad zabytkami.

Rysunek 5 Lokalizacja fortu „Mokotów I” na tle planowanej inwestycji.
Na terenie objĊtym inwestycją nie wystĊpują obszary i obiekty podlegające przepisom o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami. NajbliĪej zlokalizowanym obiektem wpisanym do rejestru zabytków jest fort „Mokotów I”
połoĪony w odległoĞci 120 m od modernizowanego odcinka ul. Racławickiej.
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5

OCENA
PRZEWIDYWANEGO
ODDZIAŁYWANIA
PRZEDSIĉWZIĉCIA NA ĝRODOWISKO

PLANOWANEGO

5.1

ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĉWZIĉCIA NA STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

5.1.1

FAZA BUDOWY

Emisje zanieczyszczeĔ do powietrza na etapie budowy, związane bĊdą głównie z pracą ciĊĪkiego sprzĊtu
budowlanego (spycharki, ładowarki, transport ciĊĪarowy itp.).
PoniewaĪ wielkoĞci emisji zanieczyszczeĔ gazowych z maszyn budowlanych zbliĪone są do emisji
z poruszających siĊ pojazdów klasy ciĊĪkiej, oraz liczba pracujących maszyn jest niewielka
w stosunku do przewidywanego natĊĪenia ruchu takich pojazdów, moĪna załoĪyü, Īe pod wzglĊdem emisji
gazów etap realizacji inwestycji bĊdzie mniej uciąĪliwy od etapu eksploatacji.
Podczas budowy naleĪy liczyü siĊ ze znaczną, niezorganizowaną emisją pyłów z podłoĪa, unoszących siĊ
podczas pracy maszyn oraz unoszonych przez wiatr z powierzchni pozbawionych okrywy roĞlinnej. Emisje te
moĪna ograniczyü przez zwilĪanie powierzchni wodą.

5.1.2

FAZA EKSPLOATACJI

Analiza rozprzestrzeniania siĊ zanieczyszczeĔ dla roku 2010 dla wiĊkszoĞci odcinków przedmiotowej drogi nie
wykazała przekroczeĔ w zakresie analizowanych substancji (NO2, SO2, PM10, CO, Pb). Jedynie na odcinku
Wołoskiej od ul. Wiktorskiej do ul. Racławickiej, jak i w okolicach skrzyĪowania z ul. Racławicką moĪna spodziewaü siĊ
przekroczeĔ w obszarze do 20 m poza liniami rozgraniczającymi inwestycjĊ.

W przypadku prognozy zasiĊgu zanieczyszczeĔ dla 2030 roku – 20 lat po oddaniu do eksploatacji – wyniki
obliczeĔ dla analizowanego odcinka drogi nie wykazały Īadnych przekroczeĔ poza terenem ograniczonym
liniami rozgraniczającymi, zarówno w przypadku wartoĞci stĊĪeĔ Ğredniorocznych, jak i wartoĞci percentyla
99,8% analizowanych substancji. Taki rezultat obliczeĔ jest wynikiem przede wszystkim spodziewanych w 2030
roku mniejszych wskaĨników emisji zanieczyszczeĔ dla poszczególnych pojazdów, oraz tym, Īe natĊĪenie ruchu
na przedmiotowej drodze w roku 2030 nie zmieni siĊ znacznie w stosunku do roku 2010.
W ramach realizacji inwestycji projektuje siĊ nasadzenia zieleni Ğredniej i wysokiej, w związku z czym nie
przewiduje siĊ znaczącego negatywnego wpływu na jakoĞü powietrza atmosferycznego na terenach przyległych
w wyniku eksploatacji inwestycji.
5.1.2.1 ħRÓDŁA I WIELKOĝCI EMISJI ZANIECZYSZCZEē WPROWADZANYCH DO POWIETRZA
Z projektowanej drogi emitowane bĊdą do atmosfery zanieczyszczenia związane z ruchem pojazdów powstające
w trakcie spalania benzyn oraz oleju napĊdowego: tlenki azotu, tlenek wĊgla, dwutlenek siarki, pył. Na wielkoĞü
emisji tych zanieczyszczeĔ wpływa wiele czynników m.in. stan techniczny pojazdów, pojemnoĞü silnika, rodzaj
paliwa, prĊdkoĞü jazdy. Ruchowi pojazdów towarzyszy ponadto emisja pyłów unoszonych z powierzchni drogi,
powstających na skutek zuĪywania siĊ elementów pojazdów, opon, oraz z tzw. emisji wtórnej.
PoniĪej zestawiono obliczone dla poszczególnych odcinków drogi i horyzontów czasowych wielkoĞci emisji
substancji zanieczyszczających.
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Tabela 11 Emisje zanieczyszczeĔ – ul. Wołoska – rok 2010 [ kg / h ]
Substancja
Odc1
Odc2
Odc3
Odc4
Odc5
Odc6

Odc7

Odc8

Suma

NOx

0.2314

0.3844

0.3979

0.2821

0.1498

0.0619

0.0531

0.0444

1.6050

SO2

0.0020

0.0034

0.0035

0.0025

0.0013

0.0005

0.0005

0.0004

0.0140

PM

0.0038

0.0063

0.0065

0.0047

0.0026

0.0011

0.0009

0.0007

0.0266

CO

1.3561

2.2989

2.3817

1.6956

0.8974

0.3737

0.3156

0.2559

9.5750

Pb

0.00006 0.00010 0.00011 0.00008 0.00004 0.00002 0.00001 0.00001 0.00043

Tabela 12 Emisje zanieczyszczeĔ – ul. Wołoska – rok 2030 [ kg / h ]
Substancja Odc1
Odc2
Odc3
Odc4
Odc5
Odc6

Odc7

Odc8

Suma

NOx

0.0319

0.0908

0.0923

0.0644

0.0417

0.0205

0.0139

0.0101

0.3657

SO2

0.0022

0.0034

0.0034

0.0023

0.0016

0.0006

0.0006

0.0004

0.0145

PM

0.0004

0.0028

0.0028

0.0019

0.0013

0.0005

0.0005

0.0003

0.0104

CO

0.2955

0.9590

0.9758

0.6836

0.4383

0.2223

0.1444

0.1048

3.8238

Pb

0.06681 0.10210 0.10320 0.06991 0.04889 0.01933 0.01691 0.01277

0.43991

Oznaczenia poszczególnych odcinków w tabeli:
Odc1 - Wołoska, od ul. Wiktorskiej do ul. Racławickiej
Odc2 - Wołoska, od ul. Racławickiej do ul. Rudego
Odc3 - Wołoska, od ul. Rudego do ul. Woronicza
Odc4 - Wołoska, od ul. Woronicza do ul. Konstruktorskiej
Odc5 – ul. Racławicka
Odc6 – ul. OdyĔca
Odc7 – ul. Woronicza, od ul. Bełskiej do ul. Wołoskiej
Odc8 – ul. Woronicza, od ul. Wołoskiej do ul. Marzanny

5.1.2.2 DANE PRZYJĉTE DO OBLICZEē
a)

Horyzonty czasowe

PrzyjĊto nastĊpujące horyzonty czasowe:

- 2010 (przewidywany rok oddania do eksploatacji inwestycji)
- 2030 (20 lat po oddaniu inwestycji do eksploatacji)
b) SDR, struktura pojazdów
Do obliczeĔ wykorzystano nastĊpujące prognozy ruchu wraz z uwzglĊdnieniem ich struktury z podziałem na:
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Tabela 13 SDR i struktura pojazdów – rok 2010
2010

SDR

Pojazdy
osobowe
[poj/dobĊ]

Pojazdy
Pojazdy
Pojazdy
Pojazdy Pojazdy
dostawcze
ciĊĪkie
osobowe dostawcze ciĊĪkie
[poj/dobĊ] [poj/dobĊ]
[%]
[%]
[%]

Odc 1
Odc 2
Odc 3
Odc 4
Odc 5
Odc 6
Odc 7
Odc 8

49728
54016
51520
46848
35264
21632

47302
51135
48735
44153
32823
19878

1698
1801
1741
1669
1628
1169

728
1080
1044
1027
814
585

95.12%
94.67%
94.59%
94.25%
93.08%
91.89%

3.41%
3.33%
3.38%
3.56%
4.62%
5.41%

1.46%
2.00%
2.03%
2.19%
2.31%
2.70%

17664
13056

16384
12544

896
384

384
128

92.75%
96.08%

5.07%
2.94%

2.17%
0.98%

Tabela 14 SDR i struktura pojazdów – rok 2030
2030

SDR

Pojazdy
osobowe
[poj/dobĊ]

Odc 1
Odc 2
Odc 3
Odc 4
Odc 5
Odc 6
Odc 7
Odc 8

51904
52992
49408
43200
43456
25536
21184
13248

48494
48953
45714
39768
40693
23551
19584
12288

Pojazdy
Pojazdy
Pojazdy
Pojazdy Pojazdy
dostawcze
ciĊĪkie
osobowe dostawcze ciĊĪkie
[poj/dobĊ] [poj/dobĊ]
[%]
[%]
[%]
2526
2692
2424
2249
1758
1058
1152
704

884
1346
1270
1184
1005
926
448
256

93.43%
92.38%
92.52%
92.05%
93.64%
92.23%
92.45%
92.75%

4.87%
5.08%
4.91%
5.21%
4.05%
4.15%
5.44%
5.31%

1.70%
2.54%
2.57%
2.74%
2.31%
3.63%
2.11%
1.93%

WartoĞci SDR w powyĪszych tabelach dotyczą całkowitego potoku pojazdów w obu kierunkach. PoniewaĪ
szczegółowe dane ruchowe dla obu kierunków róĪnią siĊ Ğrednio w zakresie 10%, stwierdzono, Īe do obliczeĔ
moĪna przyjąü obie osi emisji (lewa i prawa jezdnia) o uĞrednionych wartoĞciach natĊĪenia ruchu (powyĪsze
wartoĞci podzielone przez 2).
c)

PrĊdkoĞü pojazdów - 60 km/h

d)
e)
f)

WskaĨniki emisji – patrz pkt 5.1.2.3 - metodyka
Warunki meteorologiczne – róĪa wiatrów ze stacji meteorologicznej Warszawa
Aktualny stan jakoĞci powietrza

Tło zanieczyszczeĔ pozyskano od Mazowieckiego WIOĝ,– pismo MO.iw.4401/57/09 (w załączeniu).
Tabela 15 Tło zanieczyszczeĔ powietrza
Substancja
μg/m3
zanieczyszczająca
Dwutlenek azotu

29

Dwutlenek siarki

8,0

Pył zawieszony PM10

34

Tlenek wĊgla

600

Ołów

0,05
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g)

WartoĞci odniesienia substancji

WartoĞci dopuszczalne przyjĊto wg rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008 Nr 47, poz. 281).
Tabela 16 Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju zróĪnicowane ze
wzglĊdu na ochronĊ zdrowia ludzi i ochronĊ roĞlin na terenie kraju, z wyłączeniem uzdrowisk i obszarów
ochrony uzdrowiskowej
Poziom dopuszczalny Dopuszczalna czĊstoĞü
substancji w powietrzu przekraczania poziomu
dopuszczalnego w roku
[μg/m3]
kalendarzowym b)

Lp.

Nazwa substancji
(numer CAS)a)

Okres uĞredniania
wyników pomiarów

1

2

3

4

5

rok kalendarzowy

5c)

-

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200c)

18 razy

(10102-44-0)

rok kalendarzowy

40c)

-

rok kalendarzowy

30e)

-

jedna godzina

350c)

24 razy

Dwutlenek siarki

24 godziny

125c)

3 razy

(7446-09-5)

rok kalendarzowy i pora
zimowa (okres od 01 X
do 31 III)

20e)

-

rok kalendarzowy

0,5c)

-

24 godziny

50c)

35 razy

rok kalendarzowy

40c)

-

osiem godzinh)

10.000c),h)

-

Benzen
1
(71-43-2)
2

Tlenki azotud)
(10102-44-0,
10102-43-9)
3

Ołówf)
4
(7439-92-1)

5

Pył zawieszony PM10

Tlenek wĊgla
6

g)

(630-08-0)
ObjaĞnienia:
a) Oznaczenie numeryczne substancji według Chemical Abstracts Service Registry Number.
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b) W przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
Ğrodowiska, czĊstoĞü przekraczania odnosi siĊ do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji.
c) Poziom dopuszczalny ze wzglĊdu na ochronĊ zdrowia ludzi.
d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.
e) Poziom dopuszczalny ze wzglĊdu na ochronĊ roĞlin.
f) Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10.
g) StĊĪenie pyłu o Ğrednicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami
uznanymi za równorzĊdne.
h) Maksymalna Ğrednia oĞmiogodzinna spoĞród Ğrednich kroczących, obliczanych co godzinĊ z oĞmiu Ğrednich jednogodzinnych w
ciągu doby. KaĪdą tak obliczoną Ğrednią 8-godzinną przypisuje siĊ dobie, w której siĊ ona koĔczy. Pierwszym okresem
obliczeniowym dla kaĪdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 0100 danego dnia. Ostatnim okresem
obliczeniowym dla kaĪdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu Ğrodkowoeuropejskiego CET.

h)

SzorstkoĞü aerodynamiczna terenu

W zaleĪnoĞci od rodzaju zagospodarowania terenu sąsiadującego z planowaną inwestycją do obliczeĔ przyjĊto:
zo = 3
5.1.2.3 METODYKA PRZYJĉTA DO OBLICZEē
a)

Metoda obliczenia wielkoĞci emisji

EmisjĊ z projektowanej obwodnicy obliczono programem komputerowym COPERT III, który powstał pod
patronatem Europejskiej Agencji Ochrony ĝrodowiska na podstawie wykonanych w krajach Unii Europejskiej,
obejmuje dotychczasowe wieloletnie prace badawcze nad emisją zanieczyszczeĔ powietrza powstających
w trakcie eksploatacji pojazdów samochodowych. Program uwzglĊdnia trzy rodzaje emisji:
emisja gorąca – od pojazdów w ruchu, kiedy silnik jest rozgrzany
emisja zimna – emisja zanieczyszczeĔ przy starcie samochodu
emisja parowania – emisja zanieczyszczeĔ z układu paliwowego uwalniana w procesie
parowania, nie zaĞ spalania
Program umoĪliwia uwzglĊdnienie parametrów:
b)

zuĪycie paliwa
właĞciwoĞci poszczególnych rodzajów paliwa
podział parku samochodowego na kategorie emisji spalin zgodne z przepisami
liczba pojazdów danej kategorii
przebieg poszczególnych kategorii pojazdów
przebieg poszczególnych rodzajów pojazdów
Ğrednia prĊdkoĞü podróĪy danej kategorii pojazdów dla danej klasy drogi
warunki klimatyczne
Ğrednia odległoĞü podróĪy

WskaĨniki emisji

WskaĨniki emisji są obliczane w wyniku obliczeĔ poĞrednich w programie COPERT i zaleĪą od typu emisji,
kategorii pojazdów, rodzaju drogi (miejskie, zamiejskie, ekspresowe i autostrady).
Wyznaczone wskaĨniki uwzglĊdniają projektowaną prĊdkoĞü pojazdów oraz polskie warunki w zakresie
zmieniającego siĊ dynamicznie stanu technicznego poruszających siĊ po drogach samochodów.
W niniejszym Raporcie nie pokazano wartoĞci wskaĨników, ze wzglĊdu na ich duĪe zróĪnicowanie.
Otrzymywana w programie COPERT w wyniku obliczeĔ poĞrednich iloĞü wskaĨników jest równa iloĞci
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wprowadzanych typów pojazdów z uwzglĊdnieniem norm EURO przy wszystkich kategoriach pojazdów. Wydaje
siĊ bezcelowe załączanie w Raporcie całego zestawienia wskaĨników w formie obszernej tabeli.
c) Substancje
Do obliczeĔ przyjĊto zestaw nastĊpujących zanieczyszczeĔ pyłowych i gazowych:

- Dwutlenek azotu (NO2)
- Dwutlenek siarki (SO2)
- Pył zawieszony (PM10)
- Tlenek wĊgla (CO)
- Ołów (PB)
d) Informacje uwzglĊdniające stan techniczny pojazdów
Dane dotyczące pojazdów (podział ze wzglĊdu na rodzaj silnika, grupy wiekowe, technologie uwzglĊdniające
standardy norm EURO) pochodzą z danych statystycznych GUS oraz prognozy czasu eksploatacji
poszczególnych kategorii pojazdów z uwzglĊdnieniem podziału na grupy technologii budowy silnika i czasu ich
wprowadzenia (Ĩródło : www.oos.pl).
Wykorzystany do obliczeĔ rozprzestrzeniania zanieczyszczeĔ program i otrzymane wyniki obliczeĔ
Obliczenia wartoĞci stĊĪeĔ zanieczyszczeĔ rozprzestrzeniających siĊ w powietrzu atmosferycznym dla
emitowanych substancji przeprowadzono w programie komputerowym Ek100w (Atmoterm, Opole).
Korzystając z powyĪszych danych przeprowadzono obliczenia stĊĪeĔ Ğredniorocznych, maksymalnych
(jednogodzinnych) wraz z wykreĞleniem izolinii dla wartoĞci percentyla 99,8% dla substancji NO2 i ewentualnie
wartoĞci Ğredniorocznych NO2 i NOx.
PoniewaĪ decydujące znaczenie w okreĞleniu zasiĊgu ponadnormatywnych zanieczyszczeĔ gazowych mają
tlenki azotu na mapach wykreĞlono izoliniĊ przekroczeĔ jedynie dla tych substancji.
5.1.2.4 WYNIKI OBLICZEē STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA POWSTAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ
PRZEDSIĉWZIĉCIA

Z praktyki wynika, Īe substancją wyznaczającą zasiĊg oddziaływania inwestycji liniowych na Ğrodowisko jest
dwutlenek azotu. Przekroczenia jego stĊĪeĔ obserwowane są najdalej od Ĩródła. Z tego wzglĊdu zasiĊg
zanieczyszczeĔ okreĞlono wyznaczając Percentyl (99,8) dla NO2, a konkretnie izoliniĊ okreĞlającą wartoĞci
Percentyla 99,8%, uwzglĊdniającego wartoĞci mieszczące siĊ w zakresie dopuszczalnej czĊstoĞci przekroczeĔ
stĊĪeĔ maksymalnych uĞrednianych dla 1 godz.
Tabela 17 ZasiĊgi dopuszczalnych wartoĞci stĊĪeĔ substancji zanieczyszczających powietrze –rok 2010
(zasiĊgi okreĞlono, jako odległoĞci od osi drogi)
Odcinek drogi

ZasiĊg izolinii wartoĞci maksymalnych
uĞrednionych dla 1 godz. dopuszczalnych
ze wzglĊdu na ochronĊ zdrowia ludzi [m]
Strona lewa

Strona prawa

Odc1 - Wołoska, od ul. Wiktorskiej do ul. Racławickiej

50

40

Odc2 - Wołoska, od ul. Racławickiej do ul. Rudego

22

24

Odc3 - Wołoska, od ul. Rudego do ul. Woronicza

23

21

Odc4 - Wołoska, od ul. Woronicza do ul. Konstruktorskiej

17

15

Odc5 – ul. Racławicka

17

17

Odc6 – ul. OdyĔca

11

12

Odc7 – ul. Woronicza, od ul. Bełskiej do ul. Wołoskiej

10

10

Odc8 – ul. Woronicza, od ul. Wołoskiej do ul. Marzanny

5

5
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ZasiĊgi dopuszczalnych wartoĞci stĊĪeĔ substancji zanieczyszczających powietrze dla roku 2030 mieszczą siĊ
praktycznie w obszarze pasów ruchu.
ZasiĊgi dopuszczalnych stĊĪeĔ zanieczyszczeĔ powietrza przedstawiono na mapach (w załączeniu).
5.1.2.5 WNIOSKI I ZALECENIA W ZAKRESIE ĝRODKÓW OCHRONNYCH
Analiza w zakresie zanieczyszczeĔ powietrza wykazała jedynie moĪliwe nieznaczne miejscowe przekroczenia
w początkowym okresie eksploatacji drogi. Jedynym moĪliwym Ğrodkiem ochronnym są nasadzenia zieleni, które
skutecznie zmniejszą prawdopodobieĔstwo wystąpienia jakichkolwiek przekroczeĔ na terenach sąsiadujących
z drogą. W związku z powyĪszym zaleca siĊ nasadzenia zieleni ochronnej wysokiej i Ğredniej w okolicy
skrzyĪowania ul. Wołoskiej z ul Racławicką, w miejscach gdzie pozwalają na to warunki terenowe.

5.2

ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĉWZIĉCIA NA STAN AKUSTYCZNY

Oddziaływanie i skutki Ğrodowiskowe w przypadku kaĪdej inwestycji drogowej wykazują zróĪnicowanie w fazie
realizacji i w fazie eksploatacji. ZróĪnicowania te są zaleĪne przede wszystkim od zakresu prac budowlanych
i wraĪliwoĞci Ğrodowiska. Wpływ planowanej do realizacji inwestycji w zakresie oddziaływania akustycznego na
otoczenie człowieka jest uzaleĪnione od: poziomu hałasu, czĊstotliwoĞci, ciągłoĞci lub nieciągłoĞci zjawiska,
długotrwałoĞci, indywidualnej oceny czynnika przez daną jednostkĊ (człowieka). Hałas stanowi czynnik
o wyjątkowej uciąĪliwoĞci, oddziałujący negatywnie na psychikĊ i zdrowie człowieka a takĪe utrudniający
wypoczynek i zmniejszający wydajnoĞü pracy.
Oddziaływanie akustyczne obiektów – potencjalnych Ĩródeł hałasu, rozpatruje siĊ w odniesieniu do normatywów,
okreĞlonych dla terenów uznanych za chronione przed hałasem. Ochroną przed hałasem są objĊte praktycznie
wszystkie tereny, których funkcja wiąĪe siĊ z przebywaniem ludzi. Szczegółowo, rodzaje terenów chronionych
oraz obowiązujące na nich dopuszczalne poziomy hałasu okreĞla ustawa Prawo ochrony Ğrodowiska (Dz. U. nr
62 poz. 627) w §113, ust. 2, pkt. 1 oraz rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w Ğrodowisku (Dz. U. nr 178, poz.1841).
Zgodnie z przywołanymi przepisami, do chronionych przed hałasem naleĪą tereny przeznaczone:
• pod zabudowĊ mieszkaniowa,
• pod szpitale i domy opieki społecznej,
• pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieĪy,
• na cele uzdrowiskowe.
• na cele rekreacyjno – sportowe,
• na cele mieszkaniowo – usługowe.

5.2.1

OCHRONA PRZED HAŁASEM

O ochronie terenów przed hałasem decydują ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego, a w razie
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ocena dokonana przez właĞciwy urząd na
podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania terenu. Sposób kwalifikowania terenów jest
przedmiotem działu V ustawy Prawo ochrony Ğrodowiska – ochrona przed hałasem.
Dla terenów znajdujących siĊ w otoczeniu rozpatrywanego odcinka ul. Wołoskiej przewidzianej do budowy
i rozbudowy nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
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W obrĊbie analizowanej inwestycji, zgodnie z oceną przeprowadzoną na podstawie faktycznego
zagospodarowania i wykorzystania terenu oraz studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta stołecznego Warszawy, wystĊpują obszary chronione przed hałasem. Lokalizacja
terenów chronionych została przedstawiona na załącznikach graficznych nr 3. Opis i dopuszczalny poziom
hałasu na terenach przedstawiono poniĪej w tabeli.
Tabela 18 Opis i dopuszczalne poziom hałasu na terenach chronionych
Oznaczenie
terenu

5.2.2

Dopuszczalny
poziom hałasu
[dB]

Opis terenu

LAeqD

LAeqN

M2

Teren o przewadze zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

55

50

M1

Teren o przewadze zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej

60

50

ZD

Tereny ogródków działkowych (rekreacyjne)

60

-

FAZA BUDOWY

ħródłem hałasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsiĊwziĊcia bĊdą maszyny i urządzenia budowlane
(koparki, spycharki, równiarki, walce drogowe, rozĞcielacze asfaltu, dĨwigi, urządzenia wibracyjne do
zagĊszczania gruntu, frezarki do nawierzchni) jak równieĪ pojazdy ciĊĪarowe dowoĪące na teren budowy
kruszywa, elementy zbrojeniowe, beton, elementy betonowe, masy bitumiczne i inne materiały budowlane oraz
wywoĪące odpady i urobek z budowy. Czas tego oddziaływania bĊdzie ĞciĞle ograniczony do czasu trwania prac
budowlanych. Ponadto oddziaływanie akustyczne na etapie prac budowlanych bĊdzie skoncentrowane i bĊdzie
dotyczyło przede wszystkim miejsca, w którym aktualnie bĊdą odbywały siĊ roboty budowlane. Dodatkowo
naleĪy siĊ spodziewaü emisji hałasu z dróg dojazdowych do miejsca budowy z wiązanej z ruchem pojazdów
ciĊĪarowych obsługujących budowĊ.
Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych stosowanych przy budowie dróg szacuje siĊ na 105 – 110 dB.
PrzedsiĊwziĊcie bĊdzie stanowiü powierzchniowe Ĩródło hałasu, w ramach którego bĊdą poruszaü siĊ Ĩródła
elementarne – maszyny budowlane.
Przyjmując powyĪsze kryteria, tereny o podwyĪszonej wraĪliwoĞci na zmiany klimatu akustycznego w obrĊbie
analizowanego - tereny wyznaczone do ochrony akustycznej przedstawiono na załączniku graficznym nr 3 a opis
tych terenów zawiera Tabela 18.
Szacuje siĊ, Īe podczas wstĊpnych prac budowlanych rozprzestrzenianie siĊ hałasu obejmie teren o znacznym
zasiĊgu. Z uwagi na brak informacji na obecnym etapie o iloĞci stosowanego sprzĊtu budowlanego oraz jego
rodzajach w tabeli poniĪej przedstawiono orientacyjny zasiĊg dĨwiĊku o okreĞlonym poziomie.
Tabela 19 Orientacyjny zasiĊg hałasu o okreĞlonym poziomie emitowany w fazie realizacji inwestycji
RównowaĪny poziom dĨwiĊku
LAeq [dB]

ZasiĊg hałasu o
okreĞlonym poziomie [m]

70

15

65

25

60

40
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RównowaĪny poziom dĨwiĊku
LAeq [dB]

ZasiĊg hałasu o
okreĞlonym poziomie [m]

55

70

50

122

45

208

Najbardziej naraĪonymi budynkami są obiekty mieszkalne usytuowane od strony zachodniej odległe od budowy
ok. 20 m. Oznacza to moĪliwoĞü wystąpienia w ich rejonie podczas budowy przekroczenia dopuszczalnych
poziomów hałasu na tym terenie.
Hałas generowany podczas fazy realizacji w szczególnych wypadkach moĪe byü wiĊkszy niĪ w trakcie jej
póĨniejszej eksploatacji, jednak czas tego oddziaływania bĊdzie ograniczony do czasu prowadzenia prac, a wiec
bĊdzie przejĞciowy i ustanie całkowicie po zakoĔczeniu etapu realizacji obiektu na danym odcinku.
Jedyną moĪliwoĞcią ograniczenia emisji hałasu w czasie realizacji analizowanej inwestycji jest stosowanie
nowoczesnych maszyn o moĪliwie niskim poziomie dĨwiĊku. Zaleca siĊ, aby pora prowadzenia prac
powodujących znaczną emisje hałasu (zagĊszczanie gruntu, praca młotów pneumatycznych, itp.) była
ograniczona do godzin dnia (6:00 – 22:00).

5.2.3

FAZA EKSPLOATACJI

5.2.3.1 ħRÓDŁA EMISJI HAŁASU
Eksploatacja rozpatrywanej inwestycji bĊdzie siĊ nierozerwalnie wiązała z emisja hałasu, którego Ĩródłem bĊdą
poruszające siĊ pojazdy oraz tramwaje.
ħródłem hałasu emitowanego przez poruszające siĊ pojazdy jest praca silnika, opływ powietrza wokół obrysu
pojazdu, toczenie siĊ kół po nawierzchni jezdni, drgania zuĪytych bądĨ nieprecyzyjnie złoĪonych elementów
pojazdów. NatĊĪenie hałasu w ruchu drogowym jest uzaleĪnione od natĊĪenia ruchu pojazdów, ich prĊdkoĞci, od
udziału pojazdów ciĊĪarowych w potoku ruchu, jak równieĪ od nachylenia wzniesieĔ, przez które przebiega
droga. Wraz ze wzrostem tych parametrów roĞnie równieĪ poziom emitowanego hałasu.
Z dostĊpnych danych literaturowych poziomy dĨwiĊku, których Ĩródłem są Ğrodki komunikacji drogowej wynoszą
od 75 do 95 dB. W podziale na pojedyncze Ĩródło dĨwiĊku, wartoĞci te przedstawiają siĊ nastĊpująco:
•

pojazdy jednoĞladowe 79 – 87 dB;

•

samochody ciĊĪarowe 83 – 93 dB;

•

autobusy 85 – 92 dB;

•

samochody osobowe 75 – 84 dB;

•

maszyny drogowe i budowlane 75 – 85 dB;

•

wozy oczyszczania miasta 77 – 95 dB.

Hałas emitowany przez ruch tramwajowy zaleĪny jest przede wszystkim od: taboru, natĊĪenia ruchu pociągów
tramwajowych oraz od rodzaju i stanu torowiska.
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5.2.3.2 DANE PRZYJĉTE DO OBLICZEē
Na poziom hałasu drogowego ma wpływ szereg czynników związanych z ruchem, drogą i jej otoczeniem takich
jak:
•
•
•
•
•
•
•

natĊĪenie ruchu;
Ğrednia prĊdkoĞü potoku pojazdów;
struktura ruchu (udział pojazdów lekkich i ciĊĪkich);
płynnoĞü ruchu;
pochylenie drogi;
tekstura nawierzchni drogowej (jej rodzaj i stan);
warunki atmosferyczne.

W obliczeniach wykorzystano dane o natĊĪeniu ruchu pojazdów wg prognoz sporządzonych przez firmĊ
Transeko z Warszawy. Dane dotyczące natĊĪenia i struktury ruchu przedstawiono w rozdziale 2.6 niniejszego
opracowania. Na podstawie danych zawartych ww. rozdziale wyliczono Ğrednie godzinowe natĊĪenie ruchu dla
pory dziennej i nocnej w celu wyznaczenie równowaĪnego poziomu dĨwiĊku dla tych okresów czasowych.
UwzglĊdniając prognozowaną szczytową intensywnoĞü ruchu (popołudniową), którą przedstawia Rysunek 4,
przyjĊto, Īe dobowa jego wielkoĞü bĊdzie 12,8 krotnie wiĊksza, natomiast podział dobowy ruchu wyniesie w
dzieĔ 87 %, nocą 13 %. W związku z powyĪszym:
•

Ğredniogodzinne natĊĪenie ruchu w czasie 16-tu godzin dnia wyniesie:
Qh,dzieĔ = 0,87 Â Qdobowe/16

•

Ğredniogodzinne natĊĪenie ruchu w czasie 8-miu godzin nocy wyniesie:
Qh,noc = 0,13 Â Qdobowe/8

Do analizy wpływu inwestycji przyjĊto prognozĊ na rok 2030. PominiĊto rok 2010 (planowany rok oddania
inwestycji) z uwagi na niewielkie róĪnice w prognozach ruchu – poniĪej 25%. Wzrost liczby pojazdów o ok. 25 %
powoduje wzrost poziomu dĨwiĊku maksymalnie o 1 dB. W tabeli poniĪej przedstawiono dane przyjĊte do
obliczeĔ z układu drogowego.
Tabela 20 Prognozy ruchu przyjĊte do obliczeĔ hałasu w 2030 roku
Odcinek/(kierunek)

Udział
pojazdów
lekkich
[%]

Udział
pojazdów
ciĊĪkich
[%]

98,0

SDR

Pojazdy
lekkie
[poj/h]
dzieĔ

Pojazdy
lekkie
[poj/h] noc

Pojazdy
ciĊĪkie
[poj/h]
dzieĔ

Pojazdy
ciĊĪkie
[poj/h] noc

2,0

25600

1364,16

407,68

27,8

8,32

96,5

3,5

25280

1325,88

396,24

48,7

14,56

95,9

4,1

22016

1148,40

343,20

48,7

14,56

95,8

4,2

19840

1033,56

308,88

45,2

13,52

ul. Wołoska
(ul. Wiktorska-ul.
Racławicka)
ul. Wołoska
(ul. Racławicka - ul.
Rudego)
ul. Wołoska
(Rudego-Woronicza)
ul. Wołoska
(ul. Woronicza – ul.
Konstruktorska)
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Odcinek/(kierunek)

Udział
pojazdów
lekkich
[%]

Udział
pojazdów
ciĊĪkich
[%]

96,7

SDR

Pojazdy
lekkie
[poj/h]
dzieĔ

Pojazdy
lekkie
[poj/h] noc

Pojazdy
ciĊĪkie
[poj/h]
dzieĔ

Pojazdy
ciĊĪkie
[poj/h] noc

3,3

21312

1120,56

334,88

38,3

11,44

97,1

2,9

13184

696,00

208,00

20,9

6,24

97,9

2,1

21184

1127,52

336,96

24,4

7,28

98,1

1,9

13248

706,44

211,12

13,9

4,16

98,3

1,7

26304

1405,92

420,16

24,4

7,28

97,5

2,5

27712

1468,56

438,88

38,3

11,44

97,4

2,6

27392

1451,16

433,68

38,3

11,44

97,3

2,7

23360

1235,40

369,20

34,8

10,40

97,7

2,3

22144

1176,24

351,52

27,8

8,32

96,4

3,6

12352

647,28

193,44

24,4

7,28

97,9

2,1

21184

1127,52

336,96

24,4

7,28

98,1

1,9

13248

706,44

211,12

13,9

4,16

ul. Racławicka
(do skrzyĪowania z ul.
Wołoską)
ul. OdyĔca
(od ul. Wołoskiej do ul.
Baboszewskiej)
ul. Woronicza
(od ul. Bełskiej do ul.
Wołoskiej)
ul. Woronicza
(od ul. Wołoskiej do ul.
Marzanny)
ul. Wołoska
(ul. Racławicka ul. Wiktorska)
ul. Wołoska
(ul. Rudego - ul.
Racławicka)
ul. Wołoska
(ul .Woronicza –
ul. Rudego)
ul. Wołoska
(ul. Konstruktorska - ul.
Woronicza)
ul. Racławicka
(ul. Wołoska – ul.
MaratoĔska)
ul. OdyĔca
(ul. Baboszewskaul. Wołoska)
ul. Woronicza
(ul. Wołoska - ul. Bełska)
ul. Woronicza
(ul. Marzanny – ul.
Wołoska)

Dodatkowo, do obliczeĔ przyjĊto nastĊpujące załoĪenia:
•

prĊdkoĞü jazdy pojazdów lekkich i ciĊĪkich:
 w dzieĔ - 50 km/h;
 w nocy - 60 km/h;
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Dane o ukształtowaniu wysokoĞciowym terenu oraz brył istniejących budynków uzyskano od zespołów
projektowych i w postaci cyfrowego modelu terenu zostały wczytane do programu komputerowego SoundPlan.
Do obliczeĔ wczytano równieĪ projektowany budynek biurowo – usługowy szeĞciokondygnacyjny przy ul.
KarwiĔskiego w Warszawie, na który dnia 17.04.2009 firma Capital Park Racławicki Sp. z o.o otrzymała decyzją
nr 214/2009 pozwolenie na budowĊ. Budynek zaznaczono na załączniku graficznym nr 3 niniejszego
opracowania. Wskazany budynek został uwzglĊdniony w obliczeniach, poniewaĪ ma on istotny wpływ na
rozprzestrzenianie siĊ hałasu na tereny chronione akustyczne w rejonie skrzyĪowania ul. Wołoskiej i Racławickiej
(po stronie zachodniej) – ekranujący wpływ budynku.
Obliczenia zostały wykonane przy pomocy programu komputerowego SoundPlan 6.5. Za pomocą tego programu
zostały wykreĞlone izofony równowaĪnego poziomu dĨwiĊku dla pory dziennej (od 6:00 – do 22:00) o poziomach
LAeqD = 55dB i 60 dB oraz izofony równowaĪnego poziomu dĨwiĊku dla pory nocnej LAeqN = 50 dB (od 22:00 – do
6:00). Wszystkie izofony, wyznaczono na wysokoĞci 4m nad powierzchnią terenu dla roku 2030. PoniewaĪ
izofona równowaĪnego poziomu dĨwiĊku dla pory nocnej jest wyznacznikiem maksymalnego oddziaływania
planowanej inwestycji, tylko ta izofona została przedstawiona na załączniku graficznym nr 3.
Komunikacja tramwajowa poprowadzona jest ulicą Wołoską i ul Woronicza, wystĊpują linie o numerach 10, 14,
17, 18 33. Po stronie zachodniej znajduje siĊ zajezdnia tramwajowa natomiast po stronie wschodniej pĊtla
tramwajowa. Na rozpatrywanym odcinku ul. Wołoskiej emitowany hałas z ruchu tramwajowego zaleĪny jest m.in.
od natĊĪenia ruchu pojazdów szynowych. W tabeli poniĪej przedstawiono iloĞci tramwajów danej linii
tramwajowej w wyznaczonym kierunku, w porze dziennej (6:00 – 22:00) i nocnej (22:00 – 6:00). IloĞü tramwajów
przyjĊto w oparciu o aktualny rozkład jazdy w dzieĔ powszedni.
Tabela 21 Linie tramwajów w zakresie inwestycji i iloĞü tramwajów w porze dnia i nocy
Numer linii
tramwajowej

IloĞü tramwajów -

IloĞü tramwajów -

pora dnia [szt]

pora nocy [szt]

OĞ Górczewska - Woronicza

78

10

Woronicza – OĞ Górczewska

71

4

SłuĪewiec - Banacha

110

9

Banacha - SłuĪewiec

79

9

SłuĪewiec – Metro Młociny

154

18

Metro Młociny - SłuĪewiec

148

15

SłuĪewiec – ĩeraĔ FSO

80

-

ĩeraĔ FSO - SłuĪewiec

76

-

Metro Młociny - WyĞcigi

78

13

WyĞcigi – Metro Mlociny

80

12

Kierunek jazdy

10

14

17

18

33
Dodatkowo do obliczeĔ emisji hałasu z linii tramwajowej przyjĊto nastĊpujące załoĪenia:
•

prĊdkoĞü jazdy pojazdów szynowych – 50 km/ h;

PowyĪsze dane dotyczące aktualnej iloĞci tramwajów wprowadzono do obliczeĔ równowaĪnego poziomu w 2030
roku. Z pewnoĞcią moĪna teĪ liczyü siĊ ze wzrostem liczby pociągów tramwajowych, lecz analizując zamierzenia
dotyczące zakupu taboru moĪna stwierdziü, Īe przyrost ten nie bĊdzie duĪy. A z drugiej strony – analogicznie jak
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przy wzroĞcie natĊĪenia ruchu pojazdów – wzrost liczby tramwajów o ok. 25 % powoduje wzrost poziomu
dĨwiĊku maksymalnie o 1 dB. Stąd teĪ do obliczeĔ przyjĊto zestawione wyĪej natĊĪenia ruchu pojazdów
szynowych.
5.2.3.3 METODYKA PRZYJĉTA DO OBLICZEē
Obliczenia rozprzestrzeniania hałasu z planowanej inwestycji wykonano zgodnie z francuska metodą obliczania
hałasu drogowego „NBPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), o której mowa w Arrètè du 5 mai 1995
relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6„ oraz francuska norma ”XPS
31-133”. Dla danych wejĞciowych dotyczących emisji dokumenty te korzystają z „Guide du bruit des transports
terrestres, fascicule prèvision des niveaux sonores, CETUR 1980”. Metoda ta jest zalecana do tymczasowego
uĪytkowania dla paĔstw członkowskich Unii Europejskiej nie mających krajowych metod obliczania lub paĔstw
członkowskich chcących zmieniü metodĊ obliczania, zgodnie z Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu
Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu
w Ğrodowisku.
Obliczenia rozprzestrzeniania hałasu generowanego przez pojazdy szynowe wykonano zgodnie z holenderską
metodą RMR 2002 (EU) - Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai. Metoda została rekomendowana przez
UE jako oficjalna metoda do wyznaczania poziomu hałasu generowanego przez pojazdy szynowe w krajach
Wspólnoty
Algorytm obliczeniowy zgodny ze wspomnianymi metodykami jest zaimplementowany w programie
komputerowym „SoundPlan” w. 6.5 autorstwa firmy Braunstein+Berndt GmbH z Niemiec, który został
wykorzystany do obliczeĔ rozprzestrzeniania hałasu.
5.2.3.4 WYNIKI OBLICZEē HAŁASU
Z przeprowadzonej analizy wykonanych obliczeĔ wynika, iĪ planowana inwestycja bĊdzie powodowała
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych przed hałasem zarówno w porze
dziennej jak i w porze nocnej.
Tereny, na których bĊdą wystĊpowały przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w porze nocnej
i dziennej (bez zastosowania ekranów akustycznych) zlokalizowane są po stronie wschodniej i zachodniej ul.
Wołoskiej oznaczone na załączniku graficznym nr 3 symbolami M1, M2
W celu zobrazowania warunków akustycznych, jakie mogą wystąpiü w roku 2030 w rejonie planowanej inwestycji
wykonano obliczenia równowaĪnego poziomu dĨwiĊku w wyznaczonych punktach pomiarowych. LokalizacjĊ
punktów pomiarowych przedstawiono na załączniku graficznym nr 3. Wyniki obliczeĔ przedstawiają tabele
poniĪej.
Tabela 22 Orientacyjny poziom hałasu w punktach recepcyjnych bez zastosowania ekranów
akustycznych w 2030 r.
Numer
punktu

Dopuszczalny
poziom hałasu [dB]

Obliczenia bez
ekranów
akustycznych [dB]

Przekroczenia [dB]

WysokoĞü punktu
(kondygnacja
decydująca)

DzieĔ

Noc

DzieĔ

Noc

DzieĔ

Noc

1

55

50

64

60

9

10

II

2

55

50

66

62

11

12

II

3

55

50

62

58

7

8

II
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Numer
punktu

Dopuszczalny
poziom hałasu [dB]

Obliczenia bez
ekranów
akustycznych [dB]

Przekroczenia [dB]

WysokoĞü punktu
(kondygnacja
decydująca)

DzieĔ

Noc

DzieĔ

Noc

DzieĔ

Noc

4

55

50

58

54

3

4

II

5

55

50

56

52

1

2

II

6

55

50

68

64

13

14

IV

7

55

50

65

61

10

11

IV

8

55

50

67

63

12

13

II

9

55

50

67

63

12

13

II

10

55

50

67

63

12

13

II

11

55

50

67

63

12

13

II

12

55

50

67

63

12

13

II

13

55

50

68

63

13

13

II

14

55

50

68

63

13

13

II

15

55

50

67

63

12

13

II

16

55

50

67

63

12

13

II

17

55

50

67

63

12

13

II

18

55

50

67

63

12

13

II

19

55

50

67

63

12

13

II

20

55

50

67

63

12

13

II

21

60

50

64

59

4

9

II

22

60

50

68

63

8

13

II

23

60

50

68

63

8

13

II

24

60

50

58

54

-

4

II

25

60

50

66

62

6

12

XI

26

60

50

62

58

2

8

XI

27

55

50

61

56

6

6

II

28

55

50

61

56

6

6

II

29

55

50

65

61

10

11

II

30

55

50

65

61

10

11

II

31

55

50

64

60

9

10

II
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Numer
punktu

Dopuszczalny
poziom hałasu [dB]

Obliczenia bez
ekranów
akustycznych [dB]

Przekroczenia [dB]

WysokoĞü punktu
(kondygnacja
decydująca)

DzieĔ

Noc

DzieĔ

Noc

DzieĔ

Noc

32

55

50

60

56

5

6

II

33

55

50

63

59

8

9

II

34

55

50

55

51

-

1

II

35

55

50

53

49

-

-

II

36

55

50

51

47

-

-

II

37

55

50

53

49

-

-

II

38

55

50

56

51

1

1

II

39

60

50

60

56

-

6

IV

40

60

50

66

62

6

12

V

41

60

50

65

61

5

11

V

42

60

50

64

60

4

10

V

43

60

50

66

62

6

12

XVII

44

60

50

64

60

4

10

V

45

60

50

68

64

8

14

II

46

60

50

68

63

8

13

IV

47

60

50

65

61

5

11

IV

48

60

50

68

63

8

13

IV

49

60

50

69

65

9

15

II

50

60

50

66

62

6

12

IX

Wyniki analizy akustycznej wskazują na potrzebĊ podjĊcia działaĔ ograniczających negatywny wpływ hałasu
pochodzącego z omawianej drogi na tereny chronione. Jako Ğrodek zaradczy proponuje siĊ stosowanie ekranów
akustycznych – w miarĊ moĪliwoĞci technicznych i warunków lokalnych.
W kolejnej serii obliczeĔ sprawdzono, czy zastosowanie ekranów akustycznych moĪe poprawiü niekorzystne
warunki akustyczne. Orientacyjną lokalizacjĊ i parametry zastosowanych ekranów akustycznych w obliczeniach
przedstawiono w rozdziale 8.2 niniejszego opracowania.
W celu zobrazowania warunków akustycznych, jakie mogą wystąpiü w roku 2030 w rejonie planowanej inwestycji
po zastosowaniu ekranów akustycznych wykonano kolejne obliczenia równowaĪnego poziomu dĨwiĊku
w wyznaczonych punktach pomiarowych. Wyniki obliczeĔ przedstawiają tabele poniĪej.
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Tabela 23 Orientacyjny poziom hałasu w punktach recepcyjnych z zastosowanymi ekranami
akustycznymi w 2030 r.
Numer
punktu

Dopuszczalny
poziom hałasu [dB]

Obliczenia z
ekranami
akustycznymi [dB]

Przekroczenia [dB]

WysokoĞü punktu
(kondygnacja
decydująca)

DzieĔ

Noc

DzieĔ

Noc

DzieĔ

Noc

1

55

50

61

57

6

7

II

2

55

50

65

61

10

11

II

3

55

50

54

53

-

3

II

4

55

50

53

48

-

-

II

5

55

50

51

47

-

-

II

6

55

50

67

62

12

12

IV

7

55

50

64

59

9

9

IV

8

55

50

54

50

-

-

II

9

55

50

55

50

-

-

II

10

55

50

54

50

-

-

II

11

55

50

54

50

-

-

II

12

55

50

53

49

-

-

II

13

55

50

54

50

-

-

II

14

55

50

55

50

-

-

II

15

55

50

54

50

-

-

II

16

55

50

55

50

-

-

II

17

55

50

54

50

-

-

II

18

55

50

53

49

-

-

II

19

55

50

54

50

-

-

II

20

55

50

55

51

-

-

II

21

60

50

52

48

-

-

II

22

60

50

55

51

-

-

II

23

60

50

56

52

-

-

II

24

60

50

50

46

-

-

II

25

60

50

66

62

6

12

XI

26

60

50

62

57

2

7

XI

27

55

50

61

56

6

6

II
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Numer
punktu

Dopuszczalny
poziom hałasu [dB]

Obliczenia z
ekranami
akustycznymi [dB]

Przekroczenia [dB]

WysokoĞü punktu
(kondygnacja
decydująca)

DzieĔ

Noc

DzieĔ

Noc

DzieĔ

Noc

28

55

50

61

56

6

6

II

29

55

50

65

61

10

11

II

30

55

50

65

61

10

11

II

31

55

50

64

60

9

10

II

32

55

50

60

56

5

6

II

33

55

50

63

59

8

9

II

34

55

50

48

44

-

-

II

35

55

50

48

43

-

-

II

36

55

50

47

42

-

-

II

37

55

50

47

43

-

-

II

38

55

50

47

43

-

-

II

39

60

50

60

56

-

-

IV

40

60

50

66

62

-

-

V

41

60

50

65

61

5

11

V

42

60

50

64

60

4

10

V

43

60

50

66

62

6

12

XVII

44

60

50

64

60

4

10

V

45

60

50

68

64

8

14

II

46

60

50

68

63

8

13

IV

47

60

50

65

61

5

11

IV

48

60

50

68

63

8

13

IV

49

60

50

69

65

9

15

II

50

60

50

66

62

6

12

IX

5.2.3.5 ZALECENIA W ZAKRESIE ĝRODKÓW OCHRONNYCH
•

Faza realizacji

Na etapie realizacji inwestycji bĊdą wystĊpowały krótkotrwałe uciąĪliwoĞci wynikające z emisji hałasu przez
pracujące urządzenia budowlane oraz pojazdy obsługujące budowĊ i rozbudowĊ ul Wołoskiej. Nie ma
praktycznie moĪliwoĞci stosowania zabezpieczeĔ akustycznych w fazie budowy. Jedyna moĪliwoĞü
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ograniczania emisji hałasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji
hałasu do Ğrodowiska i w nienagannym stanie technicznym. Zaplecze budowy naleĪy zlokalizowaü na
terenie połoĪonym w moĪliwie najwiĊkszej odległoĞci od terenów chronionych przed hałasem.
NaleĪy opracowaü i wdroĪyü taki plan robót, aby zoptymalizowaü wykorzystanie sprzĊtu budowlanego i Ğrodków
transportu (np. poprzez zminimalizowanie zbĊdnych przejazdów). Oddziaływanie na etapie realizacji jest
uciąĪliwoĞcią przemijającą, jednakĪe wskazane jest wykonywanie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej.
• Faza eksploatacji
Jak wykazała analiza oddziaływania akustycznego planowanego przedsiĊwziĊcia, jego eksploatacja spowoduje
wystĊpowanie przekroczeĔ dopuszczalnych poziomów hałasu w porze dziennej i nocnej na terenach
chronionych przed hałasem wyszczególnionych we wczeĞniejszej czĊĞci opracowania. W celu ograniczenia
uciąĪliwoĞci akustycznej proponuje siĊ wykonanie ekranów akustycznych. LokalizacjĊ oraz opis ekranów
akustycznych przedstawiono w rozdziale 8.2
5.2.3.6 WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY AKUSTYCZNEJ
Aktualny stan akustyczny wokół ul. Wołoskiej wskazuje na wystĊpowanie przekroczeĔ dopuszczalnego poziomu
dĨwiĊku na terenach chronionych akustycznie oznaczonych, jako tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, przewagą zabudowy wielorodzinnej oraz ogródków działkowych. W rejonie tym przekroczenia
dopuszczalnych poziomów dĨwiĊku wynoszą Ğrednio w porze dnia 6-7 dB a w porze nocnej ok., 10–11 dB.
WyĪsze przekroczenia obserwuje siĊ w rejonie skrzyĪowaĔ, po wschodniej stronie jezdni oraz na wyĪszych
kondygnacjach budynków. Jest to typowa sytuacja wystĊpująca w rejonie wielkomiejskim. Praktycznie wszystkie
tereny chronione połoĪone wzdłuĪ głównych ulic miasta są objĊte ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu
komunikacyjnego.
Brak płynnoĞci ruchu na istniejącej ul Wołoskiej, powtarzające siĊ w wyniku tego operacje startu i hamowania, zły
stan nawierzchni przyczyniają siĊ do wzrostu oddziaływania akustycznego i wystĊpowaniu przekroczeĔ
dopuszczalnych poziomów hałasu.
Planowana budowa i przebudowa ul. Wołoskiej oraz linii tramwajowej na analizowanym odcinku przyczyni siĊ do
ograniczenia uciąĪliwoĞci trasy poprzez usprawnienie przejazdu, zwiĊkszenie płynnoĞci ruchu oraz poprawĊ
nawierzchni drogowej. Z drugiej strony, ze wzglĊdu na prognozowane zwiĊkszenie intensywnoĞci ruchu
i przesuniecie jezdni w kierunku zachodnim spowoduje pogorszenie warunków akustycznych na terenach
chronionych akustycznie połoĪonych na zachód od ul. Wołoskiej.
Poziom hałasu bez zastosowania zabezpieczeĔ akustycznych oraz przy prognozowanym natĊĪeniu ruchu
w 2030 - po stronie zachodniej, gdzie wystĊpuje obszar chroniony akustycznie z przewagą zabudowy
jednorodzinnej (budynki II i III kondygnacyjne) - wzroĞnie o kilka decybeli (2 – 5 dB) w stosunku do stanu
istniejącego. Byłoby to znaczne pogorszenie istniejących warunków akustycznych na tym obszarze. Sytuacja
akustyczna po stronie wschodniej nie ulegnie istotnym zmianom.
W związku z powyĪszym proponuje siĊ zastosowanie od strony zachodniej na odcinku od ul. Racławickiej do ul.
Woronicza (km 0+261 – km 0+950) ekranów akustycznych.
PoniewaĪ do obliczeĔ wczytano równieĪ projektowany budynek biurowo – usługowy szeĞciokondygnacyjny przy
ul. KarwiĔskiego w Warszawie, na który dnia 17.04.2009 firma Capital Park Racławicki Sp. z o.o otrzymała
decyzją nr 214/2009 pozwolenie na budowĊ zrezygnowano z czĊĞci ekranu akustycznego przy skrzyĪowaniu
ul. Wołoskiej i ul.Racławickiej (po stronie zachodniej). Opisany budynek zlokalizowany jest w pierwszej linii
zabudowy i pełni funkcjĊ ekranującą. Zastosowanie ekranu akustycznego od km 0+261 – km 0+315, w związku
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z budowa tego budynku byłoby niemoĪliwe z powodów technicznych (zbyt blisko fasady budynku). Ekran nie
bĊdzie posiadał odpowiedniej skutecznoĞci i budowa tego ekranu przy tak wysokim budynku (VI Pieter) jest
nieuzasadniona.
W związku z powyĪszym proponuje siĊ zastosowanie od strony zachodniej na odcinku od ul. Racławickiej do ul.
Woronicza (km 0+308 – km 0+950) ekranów akustycznych
Analiza akustyczna dla roku 2030 wykazała, iĪ zaproponowane Ğrodki ochrony Ğrodowiska (ekrany akustyczne)
osiągną zadawalającą skutecznoĞü ( skutecznoĞü 6 - 10 dB) i zminimalizują negatywne oddziaływanie
akustyczne do wartoĞci normatywnych bądĨ zbliĪonych do normatywnych.
Przeprowadzono równieĪ próbĊ ochrony akustycznej terenów połoĪonych wzdłuĪ ul. Wołoskiej po stronie
zachodniej na odcinku od ul. Wiktorskiej do ul. Racławickiej. Zaproponowany ekran akustyczny na tym odcinku
okazał siĊ praktycznie nie skuteczny (skutecznoĞü 0-3 dB). NieskutecznoĞü planowanego zabezpieczenia
związana była przede wszystkim ze znaczną emisją hałasu ze skrzyĪowania ul Wołoskiej i ul. Racławickiej,
duĪego natĊĪenia ruchu pojazdów na ulicy Racławskiej oraz zjazdy do posesji i na drogi niĪszych klas z ul
Racławickiej (brak moĪliwoĞci technicznych wybudowania ekranu wzdłuĪ ul. Racławickiej). Proponowany ekran
okazał siĊ równieĪ nieskuteczny w związku jego skróceniem, w celu zapewnienia odpowiednie widocznoĞci na
skrzyĪowaniu ul Wołoskiej i ul. Racławickiej.
Analiza akustyczna wykazała równieĪ przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych
akustycznie po stronie wschodniej. Planowana inwestycja nie przyczyni siĊ do istotnych zmian klimatu
akustycznego na tym terenie w porównaniu do stanu istniejącego. Ograniczenie emisji hałasu po stronie
wschodniej ul. Wołoskiej z punktu widzenia praktycznego wydaje siĊ niemoĪliwe. Związane jest to z tym, iĪ na
analizowanym odcinku znajdują siĊ zjazdy i skrzyĪowania, które uniemoĪliwiają zastosowanie ciągłej bariery
akustycznej. Zjazdy i skrzyĪowania (ul. A. E. OdyĔca, ul. J.B. Rudego, ul. Woronicza) powodują znaczne
obniĪenie skutecznoĞci ekranów. Ponadto po stronie wschodniej wystĊpuje znacznie wyĪsza zabudowa (IV –
XVII kondygnacji) co uniemoĪliwia skuteczną ochronĊ tych obszarów.
Niepodejmowanie działaĔ w zakresie budowy i rozbudowy analizowanej inwestycji bĊdą prowadziü do dewastacji
technicznej drogi i linii tramwajowej oraz całkowitego paraliĪu komunikacyjnego. W przypadku nie podjĊcia
inwestycji intensywnoĞü ruchu w analizowanym rejonie i tak bĊdzie wzrastała, przy czym bĊdą siĊ pogarszały
parametry jezdni i torowiska, co w efekcie wpłynie niekorzystnie na zwiĊkszenie emisji hałasu do Ğrodowiska.
Analiza rozprzestrzeniania siĊ hałasu przy załoĪonej intensywnoĞci ruchu w 2030 roku wykazała, Īe w przypadku
nie podjĊcia inwestycji hałas w omawianym rejonie bĊdzie wyĪszy zarówno po wschodniej jak i zachodniej
stronie ul. Wołoskiej. Niepodejmowanie działaĔ w zakresie planowanej inwestycji jest najgorszym z moĪliwych
rozwiązaĔ.
Podsumowując, naleĪy stwierdziü, Īe realizacja przedsiĊwziĊü jest najkorzystniejsza z punktu widzenia interesu
społecznego, znacznie ogranicza aktualne zagroĪenia dla zdrowia i Īycia ludzi płynące z istniejącego układu
drogowego.

5.3

ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĉWZIĉCIA W ZAKRESIE WIBROAKUSTYCZNYM

5.3.1

FAZA BUDOWY

W fazie budowy moĪna siĊ spodziewaü emisji drgaĔ, generowanych przez maszyny, drogowe i walce, itp.
Drgania związane z etapem realizacji całkowicie ustaje z chwila zakoĔczenia prac budowlanych. Na obecnym
etapie przedsiĊwziĊcia, ze wzglĊdu na brak danych o stosowanym sprzĊcie budowlanym i harmonogramie jego
pracy trudno okreĞliü, które tereny chronione bĊdą naraĪone na drgania w trakcie realizacji inwestycji.
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5.3.2

FAZA EKSPLOATACJI

Drgania mechaniczne definiowane są, jako oscylacyjny ruch układu mechanicznego wzglĊdem połoĪenia
równowagi. Do podstawowych wielkoĞci charakteryzujących drgania zalicza siĊ amplitudĊ, przyspieszenie,
prĊdkoĞü oraz przemieszczenie.
Konstrukcja analizowanego odcinka drogi uwzglĊdnia ewentualnoĞü przenoszenia drgaĔ przez grunt, a równa
powierzchnia drogi oraz utrzymanie jej w tym stanie nie sprzyja wytwarzaniu wibracji. Analizowana inwestycja
bĊdzie posiadaü nawierzchnie przystosowana do przenoszenia ruchu ciĊĪkiego (115 kN/oĞ), a równoĞü
nawierzchni wpłynie pozytywnie na komfort jazdy oraz zmniejszenie drgaĔ w porównaniu do stanu istniejącego

5.4

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

Podstawowymi Ĩródłami pola elektromagnetycznego w tramwajach są elektryczne jednostki napĊdowe oraz
zasilająca je sieü trakcyjna prądu stałego. Sieü jezdna trakcji tramwajowej zasilana jest prądem stałym o napiĊciu
0,6 kV. Zmiana prądu przemiennego o napiĊciu 15 kV na prąd stały nastĊpuje w podstacjach trakcyjnych
i przesyłana jest kablem do sieci. Układy napĊdowe w tramwajach usytuowane są pod przedziałami
pasaĪerskimi. Tramwaje wyposaĪone są równieĪ w róĪnego rodzaju urządzenia elektryczne i elektroniczne (np.
instalacja oĞwietleniowa, urządzenia kontrolno – sterujące).
Podstawowym aktem prawny regulującym kwestie poziomu pól elektromagnetycznych w Ğrodowisku jest
rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 30 paĨdziernika 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w Ğrodowisku oraz sposób sprawdzania dotrzymania tych poziomów.
Rozporządzenie to okreĞla m.in. dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w Ğrodowisku zróĪnicowane
dla:
•

terenów przeznaczonych pod zabudowĊ mieszkaniową;

•

miejsc dostĊpnych dla ludnoĞci.

Planowana inwestycja nie bĊdzie Ĩródłem pól elektrycznych i magnetycznych o wartoĞciach wyĪszych od
okreĞlonych jako dopuszczalne. W związku z powyĪszym nie stwierdza siĊ negatywnego oddziaływania tych pól
na terenach przeznaczonych pod zabudowĊ oraz na zdrowie ludzi.
Ograniczenie ekspozycji zawodowej na pole elektromagnetyczne okreĞlono w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyĪszych dopuszczalnych stĊĪeĔ i natĊĪeĔ
czynników szkodliwych dla zdrowia w Ğrodowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz 1833; zmiany: Dz. U. z 2005 r. nr
212, poz. 1769 oraz z 2007 r nr 161, poz. 1142).
WartoĞci indukcji magnetycznej w wagonie tramwajowym w przedziale pasaĪerskim i w kabinie motorniczego
mogą dochodziü do 0,2-0,3 [mT] (1 A/m = 1,26 ȝT i 1 ȝT = 0,796 A/m). Pola te są zdecydowanie mniejsze od
dopuszczalnych dla ekspozycji zawodowej i nie bĊdą oddziaływaü negatywnie na zdrowie w Ğrodowisku pracy.

5.5

ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĉWZIĉCIA NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

5.5.1

FAZA BUDOWY

Budowa przedmiotowego przedsiĊwziĊcia stwarza potencjalną moĪliwoĞü niekorzystnego oddziaływania na
Ğrodowisko wodne poprzez:

•

spływy deszczowe i roztopowe,

•

Ğcieki bytowo – gospodarcze z baz budowy dróg,
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•

sytuacje awaryjne z udziałem pojazdów transportujących niebezpieczne substancje.

Na etapie budowy naleĪy zadbaü o właĞciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz miejsc postoju i obsługi
maszyn budowlanych przed wnikaniem zanieczyszczeĔ w grunt, ujmowanie wody z zanieczyszczonych
nawierzchni.

5.5.2

FAZA EKSPLOATACJI

UĪytkowanie przedmiotowego przedsiĊwziĊcia stwarza potencjalną moĪliwoĞü niekorzystnego oddziaływania na
otaczające Ğrodowisko wodne. Oddziaływanie inwestycji drogowych, na jakoĞü wód odbywa siĊ czĊĞciowo
poĞrednio drogą powietrza atmosferycznego, lecz głównie przez niekontrolowane spływy do gruntu i wód
powierzchniowych ładunków zanieczyszczeĔ zawartych w:

•

spływach deszczowych i roztopowych z nawierzchni dróg i uszczelnionych powierzchni związanych
z drogą,

•

w wyniku nadzwyczajnych zagroĪeĔ Ğrodowiska, powstających najczĊĞciej na skutek wypadków
drogowych z udziałem pojazdów transportujących niebezpieczne substancje oraz innych sytuacji
awaryjnych.

W ramach modernizacji ul. Wołoskiej nie przewiduje siĊ lokalizacji obiektów stacjonarnych związanych
z eksploatacją drogi.
Zgodnie z projektem budowlanym odprowadzenie wód opadowych z modernizowanego odcinka ul. Wołoskiej
nastąpi do istniejącej sieci miejskiej kanalizacji deszczowej.
Wykorzystane bĊdą do tego celu, istniejące dla jezdni modernizowanej wschodniej, kanały deszczowe.
W przypadku jezdni projektowanej bĊdzie to wymagało budowy kanału deszczowego o Ğrednicy 0,30 m w pasie
tej jezdni.
Kanały deszczowe i przykanaliki zaprojektowano z rur kamionkowych, na których przewidziano studnie
o Ğrednicy 1,20 m krĊgów Īelbetowych.
Odbiornikami wód opadowych z obu jezdni modernizowanego odcinka ul. Wołoskiej zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez MPWiK w m. st. Warszawie pismem z dnia 11. 05. 2007 r. bĊdą:

•

kanał deszczowy 0,80 m x 1,10 m w ul. Wołoskiej róg ul. Konstruktorskiej

•

kanał deszczowy o Ğrednicy 1,20 m w ul. GaraĪowej

•

kanał deszczowy 0,90 m x 1,125 m w ul. Woronicza

•

kanał ogólnospławny III kl. w ul. OdyĔca.

Odbiornikiem wód opadowych w w/w kanalizacji deszczowej zgodnie z informacją MPWiK bĊdzie Potok
SłuĪewiecki.
Projektowane odwodnienie jezdni nawiązano do projektu drogowego, w którym narzucona została lokalizacja
wpustów deszczowych z uwzglĊdnieniem projektowanej niwelety ulicy.
5.5.2.1 METODYKA PRZYJĉTA DO ANALIZY
W celu oszacowania
z nastĊpujących Ĩródeł:

zanieczyszczeĔ

emitowanych

poprzez

Ğcieki

deszczowe

z

drogi

korzystano

a) Polska Norma „Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg” (PN – S – 02204)
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Zgodnie z powyĪszą normą Ğrednie stĊĪenie zanieczyszczeĔ w spływach opadowych uzaleĪnione
jest od natĊĪenia ruchu oraz iloĞci pasów ruchu.
b) Polska norma „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu” (PN – 92/B – 01707).
5.5.2.2 CHARAKTERYSTYKA ĝCIEKÓW BYTOWYCH I OPADOWYCH ORAZ SZACOWANIE WIELKOĝCI EMISJI ZANIECZYSZCZEē
W SPŁYWACH OPADOWYCH

Ogólnie, wody opadowe z dróg, zgodnie z literaturą, charakteryzują siĊ zazwyczaj podwyĪszonym stĊĪeniem
zawiesiny ogólnej oraz ChZT, w tym substancji ropopochodnych. Normowanymi wskaĨnikami są zawiesina
ogólna oraz wĊglowodory ropopochodne. Podawane w literaturze typowe stĊĪenia wynoszą dla zawiesin od
kilkudziesiĊciu do kilkuset g/m3.
Jednak takie stĊĪenia nie potwierdzają siĊ w prowadzonych w ostatnim czasie badaniach wód opadowych
z dróg.
Notowane stĊĪenia zawiesin zwykle wynoszą od kilku do kilkudziesiĊciu g/m3, bardzo rzadko przekraczają
dopuszczalne stĊĪenie 100 g/m3, a czĊsto koncentracja jest nawet poniĪej 10 g/m3 lub niewykrywalna. StĊĪenia
substancji ropopochodnych, w tym normowanych wĊglowodorów ropopochodnych zwykle są poniĪej 1 g/m3.
W wyniku teoretycznego szacowania w oparciu o dostĊpne normy (wiĊcej w punkcie dotyczącym zastosowanej
metodyki analizy) okreĞlono wartoĞci zawiesiny dla poszczególnych odcinków analizowanej drogi:
Tabela 24 StĊĪenie zawiesiny ogólnej dla poszczególnych odcinków analizowanej drogi – stan istniejący
Odcinek

StĊĪ.zaw. [mg/l]

StĊĪ.zaw. [mg/l]

rok 2010

rok 2030

Odc. 1 Wołoska (Wiktorska - Racławicka)

375

379

Odc. 2 Wołoska (Racławicka - Rudego)

382

381

Odc. 3 Wołoska (Rudego - Woronicza)

378

375

Odc. 4 Wołoska (Woronicza - Konstruktorska)

368

360

Racławicka

337

360

OdyĔca

300

309

Woronicza (od Bełskiej do Wołoskiej)

337

358

Woronicza (od Wołoskiej do Marzanny)

311

312

Tabela 25 StĊĪenie zawiesiny ogólnej dla poszczególnych odcinków analizowanej drogi – stan
projektowany
Odcinek

StĊĪ.zaw. [mg/l]

StĊĪ.zaw. [mg/l]

Rok 2010

Rok 2030

Odc. 1 Wołoska (Wiktorska - Racławicka)

250

253

Odc. 2 Wołoska (Racławicka - Rudego)

255

254

Odc. 3 Wołoska (Rudego - Woronicza)

252

250

Odc. 4 Wołoska (Woronicza - Konstruktorska)

246

240

Racławicka

225

240

OdyĔca

200

206

Woronicza (od Bełskiej do Wołoskiej)

225

238

Woronicza (od Wołoskiej do Marzanny)

207

208
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Biorąc pod uwagĊ wczeĞniej nadmienione informacje nt. stĊĪeĔ w spływach z dróg moĪna przyjąü załoĪenie, Īe
powyĪsze wartoĞci obliczone na podstawie prognozowanego natĊĪenia ruchu stanowią wynik zawyĪony.
StĊĪenia wĊglowodorów powinny mieĞciü siĊ w dopuszczalnych normach.
Przekroczenia dopuszczalnych stĊĪeĔ moĪna siĊ spodziewaü tylko w przypadku awaryjnych wycieków
z pojazdów.
Zrzuty awaryjne mają charakter losowy, przy czym katastrofy drogowe z substancjami niebezpiecznymi naleĪą
do zdarzeĔ rzadkich i są zabezpieczane przez odpowiednie słuĪby miejskie.
Spływ opadowy z drogi moĪe mieü charakter zanieczyszczonych Ğcieków tzw. opadowych, w szczególnoĞci po
dłuĪszym okresie pogody suchej, wskutek duĪej akumulacji zanieczyszczeĔ na powierzchni i w Ğniegu
gromadzonym przy krawĊĪnikach jezdni.
Czynnikami wpływającymi na zanieczyszczenie spływów opadowych są:

•

gazy spalinowe,

•

produkty Ğcierania opon,

•

zanieczyszczenie powierzchni wskutek niewłaĞciwego transportu materiałów sypkich i płynnych,

•

chemikalia uĪywane do przeciwdziałania ĞliskoĞci jezdni,

•

chemikalia wymywane z materiałów stosowanych do budowy nawierzchni.

Po modernizacji omawianego odcinka ul. Wołoskiej iloĞü Ğcieków opadowych ulegnie istotnemu zwiĊkszeniu
w stosunku do stanu istniejącego ze wzglĊdu na budowĊ jezdni zachodniej, chodników i ĞcieĪki rowerowej.
IloĞü wód opadowych qd (l/s) obliczono zgodnie z PN – 92/B – 01707, wg wzoru:

qd = I x A x ȥ
gdzie:
I – miarodajne natĊĪenie deszczu (l/s/ha)
A – powierzchnia odwadniania – szczelna powierzchnia drogi (ha)
Ȍ – współczynnik spływu
Powierzchnia szczelna na analizowanym odcinku ul. Wołoskiej wynosi 6,26 ha, w tym:

•

jezdnie – 4,25 ha

•

zatoki autobusowe – 0,09 ha

•

zjazdy bramowe – 0,10 ha

•

ĞcieĪka rowerowa – 0,26 ha

•

chodniki – 1,56 ha

Na podstawie danych literaturowych, jako miarodajne natĊĪenie deszczu przyjĊto wartoĞü 130 l/s/ha.
W związku z powyĪszym maksymalna obliczeniowa iloĞü wód opadowych odprowadzanych z terenu
projektowanej inwestycji bĊdzie wynosiü:

qd = 130 l/s/ha x 6,26 ha x 0,9 = 732,42 l/s
dla czasu 15 min. = 732,42 l/s x 900 s = 659,2 m

3
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5.5.2.3 DOPUSZCZALNE WARTOĝCI WSKAħNIKÓW ZANIECZYSZCZEē W ĝCIEKACH WPROWADZANYCH DO WÓD
Dopuszczalne maksymalne stĊĪenia zanieczyszczeĔ w Ğciekach wprowadzanych do wód i do ziemi zostały
okreĞlone w Rozporządzeniu Ministra ĝrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleĪy
spełniü przy wprowadzaniu Ğcieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
Ğrodowiska wodnego (Dz. U. 2006, nr 137, poz. 984, z póĨn. zm.).
Tabela 26 Dopuszczalne max. stĊĪenia zanieczyszczeĔ w Ğciekach wprowadzanych do wód i do ziem

5.5.3

Symbol i nazwa wskaĨnika

Jednostka

WartoĞü dopuszczalna

Zawiesiny ogólne

mg/l

100

Substancje ropopochodne

mg/l

15

WNIOSKI I ZALECENIA W ZAKRESIE ĝRODKÓW OCHRONNYCH

Zgodnie z wytycznymi wydanymi przez MPWiK S.A. – pismo Nr TW/TK – 660-840-19441/3099/07 z dnia 11. 05.
2007 r. wyznaczone odbiorniki kanalizacji deszczowej bĊdą w stanie odebraü wody opadowe z nawierzchni
drogowych w liniach rozgraniczających ul. Wołoskiej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleĪy
spełniü przy wprowadzaniu Ğcieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
Ğrodowiska wodnego (Dz. U. 2006, Nr 137, poz. 984, z póĨn. zm.) w wodach opadowych lub roztopowych
ujĊtych w szczelne, otwarte lub zamkniĊte systemy kanalizacyjne w odpływie do odbiornika zawartoĞü zawiesin
ogólnych nie moĪe byü wiĊksza niĪ 100 mg/l, a substancji ropopochodnych nie wiĊksza niĪ 15 mg/l.
Odprowadzanie Ğcieków opadowych z nawierzchni modernizowanego odcinka ul. Wołoskiej i uszczelnionych
powierzchni z nią związanych do miejskiej kanalizacji deszczowej zapewnia bezpieczny sposób odwodnienia
przedsiĊwziĊcia oraz nie spowoduje migracji zanieczyszczeĔ w podłoĪe i wody gruntowe.
Realizacja inwestycji nie spowoduje zmian jakoĞciowych i iloĞciowych wód podziemnych w stosunku do stanu
istniejącego.
PoniewaĪ w pobliĪu modernizowanej ulice nie wystĊpują Īadne cieki i zbiorniki powierzchniowe o charakterze
naturalnym bądĨ sztucznym, realizacja przedsiĊwziĊcia nie wpłynie na układ i równowagĊ wód
powierzchniowych.
Podstawowym i wystarczającym warunkiem zabezpieczenia Ğrodowiska przed zanieczyszczeniami z wód
opadowych jest prawidłowa eksploatacja trasy, polegająca na czyszczeniu jezdni poprzez okresowe zbieranie
piasku, mycie jezdni, usuwanie Ğniegu i innych zanieczyszczeĔ oraz odpadów.
NiezbĊdnym warunkiem sprawnoĞci układu odwodnienia jest zapewnienie jego maksymalnej droĪnoĞci przez
okresowe czyszczenie studni i kanałów.

5.6

ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĉWZIĉCIA NA POWIERZCHNIĉ ZIEMI ORAZ GLEBĉ

5.6.1

FAZA BUDOWY

Prace budowlane bĊdą przeprowadzane etapami. WiĊkszoĞü oddziaływaĔ związanych z fazą przygotowania
przedsiĊwziĊü i budowy bĊdą miały charakter odwracalny.
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W czasie budowy zostaną trwale przemieszczone znaczne iloĞci mas ziemnych. NaleĪy zwróciü uwagĊ na
właĞciwe zabezpieczenie i zagospodarowanie warstwy humusu z rejonu prac ziemnych.

5.6.2

FAZA EKSPLOATACJI

Eksploatacja
drogi
powodowaü
moĪe
zanieczyszczenie
w
bezpoĞrednim sąsiedztwie
drogi,
w granicach pasa drogowego. BĊdą to głównie pyły związane z eksploatacją pojazdów i konserwacją
i remontami drogi (np. farby, detergenty), lokalnie substancje ropopochodne, a takĪe znaczne iloĞci Ğrodków
zimowego utrzymania dróg, zwiĊkszających zasolenie gleby.
Z uwagi na charakter inwestycji realizacja inwestycji bĊdzie ograniczała siĊ do pasa obszaru wzdłuĪ juĪ
istniejącego pasa drogowego, w związku z czym, nie bĊdzie skutkowała znaczącymi przekształceniami ziemi.
Niweleta projektowanej drogi tylko nieznacznie bĊdzie odbiegaü od istniejącej niwelety pasa drogowego.
Eksploatacja drogi na tym terenie nie powinna stanowiü zagroĪenia dla otaczającego Ğrodowiska.
Zagospodarowanie powierzchni ziemi roĞlinnoĞcią wpłynie na podniesienie funkcji ochronnych wzglĊdem gleby,
chroniąc przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi.

5.7

GOSPODARKA ODPADAMI

Drogi muszą byü projektowane z zapewnieniem najwyĪszych standardów i wymogów ochrony Ğrodowiska w tym
m.in. gospodarki odpadami. Prawidłowa gospodarka odpadami polega w pierwszej mierze na zapobieganiu
powstawaniu odpadów lub minimalizacji iloĞci wytwarzanych odpadów. Dalszym etapem jest odzyskiwanie lub
unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało siĊ zapobiec. Ostatecznym etapem w gospodarowaniu
odpadami jest składowanie odpadów, których unieszkodliwienie było niemoĪliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych.
Zgodnie z art. 3, ust. 3, pkt. 22 Ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r., (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póĨniejszymi
zmianami), wytwórca odpadów powstających w wyniku Ğwiadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu
obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeĔ oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który
Ğwiadczy usługi. Jako, Īe wszystkie prace związane z budową i póĨniejszą obsługą analizowanej drogi
i powiązanych z nią obiektów (w zakresie gospodarki odpadami) bĊdą zlecone przez Zarząd Miejskich Inwestycji
Drogowych w Warszawie firmom zewnĊtrznym, zgodnie z przytoczonym powyĪej sformułowaniem, właĞnie te
firmy bĊdą wytwórcami odpadów. Firmy te bĊdą takĪe zobowiązane do właĞciwego gospodarowania odpadami
oraz uzyskania odpowiednich decyzji i pozwoleĔ w zakresie gospodarki odpadami.

5.7.1

FAZA BUDOWY

Na etapie budowy modernizowanej ul. Wołoskiej na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Konstruktorskiej głównym
Ĩródłem odpadów bĊdą:

•

zdjĊcie nawierzchni brukowej i betonowej z istniejących jezdni modernizowanych,

•

demontaĪ istniejącego torowiska tramwajowego,

•

wykopy, z których wybierana bĊdzie ziemia,

•

usuwanie kolizji z uzbrojeniem terenu, tj. siecią wodną, kanalizacyjną, telefoniczną, trakcyjną,
oĞwietleniową, energetyczną, gazową i wodociągową,

•

zaplecze socjalno – bytowe pracowników.

Rodzaje i iloĞci odpadów okreĞlono na podstawie kosztorysów przedmiarowych poszczególnych rodzajów robót.
Powstające podczas w/w prac odpady zaliczane bĊdą wg Katalogu Odpadów do:
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Grupy 16 – Odpady nieujĊte w innych grupach
Grupy 17 – Odpady z budowy, remontów i demontaĪu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(włączając glebĊ i ziemiĊ terenów zanieczyszczonych)
Grupy 20 – Inne odpady komunalne.
Tabela 27 Wyszczególnienie powstających odpadów i sposób ich zagospodarowania
Kod

Nazwa odpadu

IloĞü

Sposób zagospodarowania

16 02 13*

ZuĪyte urządzenia zawierające niebezpieczne
elementy – lampy oĞwietleniowe

25 kg

Przekazanie firmie specjalistycznej
w celu utylizacji

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów

19500 m

3

Przekazanie firmie specjalistycznej
do wywiezienia lub wykorzystania
gospodarczego

17 02 03

Tworzywa sztuczne – rury osłonowe

2830 mb

Przekazanie firmie specjalistycznej
do wywiezienia lub wykorzystania
gospodarczego

17 02 04*

Odpady drewna zawierające lub
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
– podkłady tramwajowe

40 Mg

Przekazanie firmie specjalistycznej
do wywiezienia w celu
unieszkodliwienia lub składowania

17 03 01*

Asfalt zawierający smołĊ

3290 m

17 04 05

ĩelazo i stal

200 Mg

Przekazanie firmie specjalistycznej
do wywiezienia i
zagospodarowania w ramach
recyklingu

17 04 10*

Kable zawierające ropĊ naftową, smołĊ i inne
substancje niebezpieczne

12 Mg

Przekazanie firmie specjalistycznej
do wywiezienia w celu
unieszkodliwienia i
zagospodarowania w ramach
recyklingu

17 04 11

Kable inne niĪ wymienione w 17 04 10

28 Mg

Przekazanie firmie specjalistycznej
do wywiezienia i
zagospodarowania w ramach
recyklingu

17 05 04

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

1850 m

17 05 08

TłuczeĔ torowy (kruszywo) inny niĪ wymieniony
w 17 05 07

17 06 01*

Materiały izolacyjne zawierające azbest

3

3

b.d.

300 m

Przekazanie firmie specjalistycznej
do wywiezienia
i zagospodarowania w ramach
recyklingu

Przekazanie firmie specjalistycznej
do wywiezienia lub wykorzystania
gospodarczego
Przekazanie firmie specjalistycznej
do wywiezienia lub wykorzystania
gospodarczego

3

Przekazanie firmie specjalistycznej
do wywiezienia w celu
unieszkodliwienia

50

Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o
Numer projektu: 74681
Numer dokumentu:
Rewizja: 0
Data: kwiecieĔ 2009
Strona: 51 z 70

Kod

Nazwa odpadu

IloĞü

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niĪ wymienione w 17
06 01 i 17 06 03

297 m

Sposób zagospodarowania
3

MoĪliwoĞü przekazania osobom
fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym; MoĪliwoĞü
przekazania podmiotom prowadzącym
działalnoĞü w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

b.d.
20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji (usuwana
zieleĔ pnie, gałĊzie, karcze, karpina, drewno
z wycinki)

20 03 01

Niesegregowane odpady komunalne

10 m

Przekazanie firmie specjalistycznej
do wywiezienia i
zagospodarowania w ramach
recyklingu

3

Przekazanie firmie specjalistycznej
do wywiezienia

Z powyĪszych odpadów do odpadów niebezpiecznych zaliczane są odpady oznaczone kodem z gwiazdką.
Wszystkie odpady powstające w czasie budowy projektowanej inwestycji bĊdą wstĊpnie segregowane
i gromadzone na terenie, a nastĊpnie przekazywane do wtórnego wykorzystania, a odpady niepoddające siĊ
recyklingowi – wywoĪone do utylizacji bądĨ na składowisko komunalnych odpadów stałych, przez
koncesjonowanie firmy.
Odpady niebezpieczne powinny byü wywoĪone na bieĪąco poza teren budowy przez wyspecjalizowane
i uprawnione jednostki w ramach wczeĞniej podpisanych umów odbioru i utylizacji.

5.7.2

FAZA EKSPLOATACJI

W trakcie eksploatacji omawianego odcinka ul. Wołoskiej wystĊpowaü mogą nastĊpujące rodzaje odpadów:

•

typowe odpady komunalne.

•

odpady związane z utrzymaniem jezdni, szczególnie w okresie zimowym.

Odpady związane z utrzymaniem drogi, to:

•

pozostający po okresie zimowym piasek zmieszany ze Ğrodkami chemicznymi uĪywanymi przeciw
gołoledzi, zalegający głównie przy krawĊĪnikach jezdni,

•

zuĪyte Ĩródła Ğwiatła.

Odpady komunalne, to:

•

makulatura (tektura, papier),

•

szkło,

•

tworzywa sztuczne (opakowania, torebki),

•

metal (puszki po napojach),

powstające w wyniku uĪytkowania trasy przez pieszych, głównie w rejonie przystanków oraz wyrzucania Ğmieci
z jadących pojazdów (Ğwiadomie lub przypadkowo).
Klasyfikacja odpadów, które bĊdą powstawaü podczas eksploatacji modernizowanej trasy i stopieĔ ich
szkodliwoĞci dokonany na podstawie Katalogu Odpadów przedstawia siĊ nastĊpująco:
16 02 13*

zuĪyte Ĩródła Ğwiatła,

20 01 01

papier i tektura,
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20 01 02

szkło,

20 01 39

tworzywa sztuczne,

20 01 40

metale,

20 02 01

odpady ulĊgające biodegradacji

20 03 03

odpady z czyszczenia ulic i placów,

Z czego do odpadów niebezpiecznych zaliczane są zuĪyte Ĩródła Ğwiatła zawierające rtĊü.

5.7.3

WNIOSKI I ZALECENIA W ZAKRESIE ĝRODKÓW OCHRONNYCH

W przypadku odpadów komunalnych oraz odpadów związanych z utrzymaniem trasy, ochrona przed
zagroĪeniami Ğrodowiska moĪe byü związana wyłącznie z prawidłową jej eksploatacją, polegającą na:

•

regularnym usuwaniu odpadów komunalnych,

•

czyszczeniu jezdni i usuwaniu zgromadzonych osadów i piasku przy krawĊĪnikach jezdni,

•

zuĪyte lampy oĞwietleniowe bĊdą magazynowane w specjalnych pojemnikach i odbierane przez
specjalistyczną firmĊ w ramach umowy odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecznych.

5.8

ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĉWZIĉCIA NA ĝRODOWISKO PRZYRODNICZE

5.8.1

FAZA BUDOWY

Na etapie realizacji inwestycji wystąpią zakłócenia w Ğrodowisku naturalnym tj.:

•

wycinka drzew i krzewów

•

czasowe zmiany stosunków wodnych,

•

czasowe przekształcenia powierzchni terenu.

5.8.2

FAZA EKSPLOATACJI

Istniejący układ dróg jest od lat Ĩródłem hałasu komunikacyjnego oraz emisji zanieczyszczeĔ. Istniejące
Ğrodowisko przyrodnicze pozostaje w stanie pewnej równowagi wobec tych oddziaływaĔ.
Strefa oddziaływania na Ğrodowisko roĞlin wyznaczona na podstawie stĊĪeĔ Ğredniorocznych NOx
wprowadzanych do powietrza z analizowanej drogi wynosi max. do 8m od zewnĊtrznych osi emisji (osi
zewnĊtrznych pasów drogi z lewej i prawej strony) i mieĞci siĊ w liniach rozgraniczających inwestycjĊ. W związku
z powyĪszym stwierdza siĊ, Īe inwestycja nie bĊdzie negatywnie oddziaływaü na Ğrodowisko przyrodnicze.

5.9

ODDZIAŁYWANIE
I REKREACYJNE

5.9.1

FAZA BUDOWY

PLANOWANEGO

PRZEDSIĉWZIĉCIA

NA

WALORY

KRAJOBRAZOWE

Negatywne oddziaływanie na krajobraz na etapie realizacji inwestycji jest nieunikniony. Analizowana jezdnia
prowadzona bĊdzie wzdłuĪ istniejącej i bĊdzie siĊ to wiązało z prowadzeniem duĪych robót budowlanych,
wprowadzeniem ciĊĪkiego sprzĊtu budowlanego w teren oraz usuwaniem mas ziemnych i formowaniem
nasypów i wykopów.
UciąĪliwoĞü ta bĊdzie jednak czasowa i ustanie wraz z zakoĔczeniem prac budowlanych oraz po właĞciwie
przeprowadzonym zagospodarowaniem i rekultywacją terenu.
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5.9.2

FAZA EKSPLOATACJI

Przy właĞciwym, równieĪ od strony plastycznej, zaprojektowaniu ekranowania modernizacja ulicy Wołoskiej nie
spowoduje negatywnego wpływu na elementy krajobrazowe.

5.10

ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĉWZIĉCIA POWSTAŁE W PRZYPADKU POWSTANIA
POWAĩNEJ AWARII

W zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych obowiązują w Polsce nastĊpujące akty prawne:

o

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym".

o

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

o

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 15 czerwca 1999 r. w sprawie
kursów dokształcających kierowców pojazdów przewoĪących materiały niebezpieczne.

o

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 7 wrzeĞnia 1999 r. w sprawie
zakresu i sposobu przeprowadzania badaĔ technicznych pojazdów oraz wzorów
dokumentów przy tym stosowanych.

o

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 lutego 1993 r. w sprawie
warunków technicznych i badaĔ pojazdów.

o

Ustawa z dnia 28 paĨdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z póĨn. zm.)

o

Umowa europejska dotycząca MiĊdzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych (ADR)

Nadzwyczajne zagroĪenia Ğrodowiska mogące siĊ pojawiü w związku z eksploatacją drogi związane są
z wypadkami drogowymi, w których mogą uczestniczyü pojazdy przewoĪące substancje niebezpieczne
(substancje ropopochodne) oraz pozostałe pojazdy, ze wzglĊdu na przewoĪenie paliwa, którymi są napĊdzane.
W kaĪdym przypadku zagroĪenie dla Ğrodowiska wiąĪe siĊ z ewentualnoĞcią rozlania paliwa i przedostania siĊ
go do Ğrodowiska, czyli gruntu, Ğrodowiska wodnego i powietrza.
Oddziaływanie na Ğrodowisko moĪe takĪe wystąpiü poprzez wybuch i poĪar substancji łatwopalnych. ZagroĪenie
wystĊpujące w tym przypadku naleĪy uznaü za znaczne, poniewaĪ rozprzestrzenianie siĊ poĪaru w korzystnych
warunkach atmosferycznych moĪe osiągaü znaczne zasiĊgi i prĊdkoĞü. Wybuchy zaĞ są zdolne generowaü fale
uderzeniowe, mogące całkowicie zniszczyü tereny otaczające miejsce wypadku.
W celu zminimalizowania moĪliwoĞci zaistnienia wypadków drogowych, a tym samym wynikających z nich
zagroĪeĔ dla Ğrodowiska zaleca siĊ:
•
•
•

Przeniesienie transportu niebezpiecznych ładunków z drogi przechodzącej przez tereny zabudowy na
drogi poza tymi obszarami;
Zapewnienie moĪliwoĞci płynnego ruchu na drodze;
Stosowanie czytelnego oznakowania dróg.

Sytuacje awaryjne, w wyniku których mogą wystąpiü zdarzenia kwalifikowane do powaĪnych awarii mogą mieü
miejsce zarówno na etapie budowy, jak i po oddaniu drogi do eksploatacji. SłuĪbami odpowiedzialnymi za
zwalczanie katastrof ekologicznych są SłuĪby Ratownictwa Chemicznego PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej.
Potencjalną moĪliwoĞü zaistnienia powaĪnej awarii drogowej stwarzają takie czynniki jak niska jakoĞü dróg
i słabe przystosowanie pasa drogowego do bezpiecznego przewozu materiałów niebezpiecznych. Z tego punktu
widzenia, realizacja inwestycji przyczyni siĊ do zmniejszenia prawdopodobieĔstwa jej wystąpienia. Ryzyko
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wypadków o charakterze awarii drogowej zostanie ograniczone przez zastosowanie rozwiązaĔ zapewniających
najwyĪsze bezpieczeĔstwo ruchu.

5.11

ANALIZA I OCENA MOĩLIWYCH ZAGROĩEē I SZKÓD DLA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD NIMI

Trasa planowanej inwestycji nie koliduje z Īadnym obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru i ewidencji
zabytków oraz stanowiskami archeologicznymi.
Jedyny obiekt wpisany do rejestru zabytków – Fort Mokotów, zlokalizowany w pobliĪu projektowanego
przedsiĊwziĊcia (ok. 120 od ul. Racławickiej), nie bĊdzie naraĪony na negatywne oddziaływanie analizowanego
przedsiĊwziĊcia.

5.12

OKREĝLENIE MOĩLIWEGO ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNEGO

PołoĪenie analizowanego odcinka ul. Wołoskiej w Warszawie eliminuje moĪliwoĞü wystąpienia transgranicznego
oddziaływania na Ğrodowisko. Najmniejsza odległoĞü dzieląca ul. Wołoską od granicy paĔstwa polskiego wynosi
ok. 200 km, Īadne z oddziaływaĔ na Ğrodowisko generowane przez przedmiotową inwestycje nie bĊdzie miało
takiego zasiĊgu.
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6

OPIS MOĩLIWYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAē PLANOWANEGO
PRZEDSIĉWZIĉCIA NA ĝRODOWISKO OBEJMUJĄCY BEZPOĝREDNIE,
POĝREDNIE,
WTÓRNE,
SKUMULOWANE,
KRÓTKO-,
ĝREDNIOI DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA
ĝRODOWISKO

Analiza moĪliwych znaczących oddziaływaĔ przedsiĊwziĊcia została przeprowadzona przy załoĪeniu, iĪ
wszystkie wykonane w trakcie realizacji urządzenia bĊdą działaü prawidłowo i bĊdą sprawne technicznie (np.
urządzenia odwadniające).
AnalizĊ przeprowadzono stosując skalĊ od -2 do +2 okreĞlającą stopieĔ nasilenia danego oddziaływania
w odniesieniu do czasu jego trwania. W rozwaĪaniach uwzglĊdniono równieĪ typ oddziaływania – bezpoĞredni
lub poĞredni. Przeprowadzając analizĊ starano siĊ braü pod uwagĊ wszelkie znaczące rodzaje oddziaływaĔ,
mogące siĊ pojawiü w rozbiciu osobno dla etapu realizacji inwestycji i dla etapu eksploatacji.
PrzyjĊto, iĪ oddziaływania znaczące muszą siĊ charakteryzowaü przynajmniej dwoma parametrami tj. długi okres
trwania oraz duĪa skala negatywnego działania.
Tabela 9 Oznaczenie przyjĊte w tabelach
Nasilenie oddziaływania

Czas trwania oddziaływania

Rodzaj oddziaływania

+2

Pozytywne duĪe

chwilowe

Ź

poĞrednie

Ÿ

+1

Pozytywne małe

krótkoterminowe

ŹŹ

bezpoĞrednie

Ÿ

0

Neutralne

Ğrednioterminowe

ŹŹŹ

wtórne

Ÿ

-1

Negatywne małe

długoterminowe

ż

skumulowane

ŵ

-2

Negatywne duĪe

stałe

Ɣ

Tabela 28 Wykaz moĪliwych istotnych oddziaływaĔ planowanego przedsiĊwziĊcia oraz ich skutków na
Ğrodowisko w fazie realizacji
Rodzaj oddziaływania

Skutek oddziaływania

Wykorzystanie
zasobów Ğrodowiska

Emisja
zanieczyszczeĔ

Wyciek szkodliwych substancji

Zanieczyszczenie gleby, wód
powierzchniowych
i podziemnych

0

-1ŹŸŸ

Praca ciĊĪkiego sprzĊtu

Kompakcja
organicznych

-1 ŹŹŵ

0

Wibracje i hałas

Oddziaływanie
i zwierzĊta

0

-2ŹŹŸŵ

gruntów

na

ludzi
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Rodzaj oddziaływania

Emisja
powietrza

Skutek oddziaływania

substancji

do

Odpady

Wody opadowe

Wykopy

ZajĊcie
budowy

terenu

na

czas

Wycinka drzew i krzewów

Wykorzystanie
zasobów Ğrodowiska

Emisja
zanieczyszczeĔ

Zanieczyszczenie
gleby
i powietrza, oddziaływanie na
roĞliny, zwierzĊta i ludzi.

0

-1ŹŹŸŸŵ

Zanieczyszczenie gleby wód
podziemnych
i powierzchniowych

0

-1ŹŹŸŵ

Zanieczyszczenie gleby wód
podziemnych
i powierzchniowych

0

-1ŹŹŸ

Zaburzenia
stosunków
wodnych,
zanieczyszczenia
wód podziemnych i gleby

-1 ƔŸŵ

-1ŹŹŸŵ

Zniekształcenie
gleby,
zmiany
próchniczego gleby

-1 ŹŹŸŵ

0

-1żŸŵ

0

struktury
składu

Oddziaływanie na florĊ i faunĊ

Tabela 29 Wykaz moĪliwych istotnych oddziaływaĔ planowanego przedsiĊwziĊcia oraz ich skutków na
Ğrodowisko w fazie eksploatacji
Rodzaj oddziaływania

Spływ wód opadowych
powierzchni utwardzonych

Zrzut
niebezpiecznych
powaĪnej awarii

Skutek oddziaływania

z

substancji
na skutek

Hałas wibracje

Emisja zanieczyszczeĔ
atmosfery

BezpieczeĔstwo
zdrowie ludzi

do

publiczne

Wykorzystanie
zasobów Ğrodowiska

Emisja
zanieczyszczeĔ

Zanieczyszczenie gleby, wód
powierzchniowych
i podziemnych

0

-1ƔŸ

Zanieczyszczenie gleby, wód
powierzchniowych
i podziemnych

0

-1ŹŸŸŵ

Oddziaływanie
i zwierzĊta

0

-2ƔŸŸ

Zanieczyszczenie
gleby
i powietrza, oddziaływanie na
ludzi, zwierzĊta i roĞliny

0

-1ƔŸŸ

WypadkowoĞü na
wpływ
na
mieszkaĔców

0

+1ƔŸŸ

na

ludzi

drodze,
zdrowie
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Rodzaj oddziaływania

Skutek oddziaływania

Wykorzystanie
zasobów Ğrodowiska

Emisja
zanieczyszczeĔ

Odpady

Zanieczyszczenie gleby, wód
powierzchniowych
i podziemnych

0

-1ƔŸ

ZajĊcie terenu pod budowĊ
wraz z drogami dojazdowymi

Zmiana sposobu uĪytkowania
gruntów, zmiany krajobrazowe

-2ƔŸŵ

0

Naruszenie
spójnoĞci
obszarów chronionych

Zachwiania
równowagi
przyrodniczej, odpornoĞci na
degradacjĊ,
zdolnoĞci
do
regeneracji

0

0
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7

UZASADNIENIE
WYBORU
PRZEDKŁADANEGO
WARIANTU
ZE
WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ĝRODOWISKO ORAZ
WZAJEMNYCH ODDZIAŁYWAē MIĉDZY JEGO ELEMENTAMI

Uzasadnieniem dla wyboru przedkładanego wariantu są przeprowadzone na etapie wczeĞniej wydanych decyzji
administracyjnych: lokalizacyjnych, w wyniku których analizowany w niniejszym raporcie wariant inwestycyjny,
okreĞlono jako najkorzystniejszy dla Ğrodowiska.
Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy oddziaływania planowanego przedsiĊwziĊcia na Ğrodowisko
wnioskuje siĊ, Īe w zakresie:
a)

Wpływu na ludzi podjĊcie realizacji inwestycji daje przede wszystkim szansĊ na minimalizacjĊ
wystĊpujących ponadnormatywnych oddziaływaĔ związanych z hałasem drogowym. Działania
minimalizujące w powyĪszym zakresie bĊdą wprowadzone poprzez zastosowanie ekranów
akustycznych zlokalizowanych w miejscach przy zabudowie mieszkalnej połoĪnej wzdłuĪ
przedmiotowego odcinka drogi po stronie zachodniej. Ponadto dostosowanie parametrów drogi jw. (min.
poszerzenie drogi i wymiana nawierzchni) oraz modernizacja torowiska tramwajowego, stosownie do
rodzaju i struktury prowadzonego na tym odcinku ruchu, spowoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia
wypadków drogowych. Przede wszystkim wypadków z udziałem pieszych. Przeprowadzone analizy
wpływu inwestycji na stan jakoĞci powietrza pozwalają wykluczyü moĪliwoĞü zaistnienia negatywnego
oddziaływania na miejscową ludnoĞü w związku z zanieczyszczeniem powietrza.

b)

Wpływu na miejscową faunĊ podjĊcie inwestycji nie bĊdzie wywoływaü negatywnych skutków groĪących
zachwianiem równowagi w Ğrodowisku.

c)

Wpływu na miejscową florĊ podjĊcie inwestycji nie bĊdzie wywoływaü negatywnych skutków groĪących
zachwianiem równowagi w Ğrodowisku. W rejonie inwestycji miejscowo wystĊpują krzewy, drzewa oraz
Īywopłoty. W wyniku rozbudowy drogi i dodania drugiej jezdni spowoduje koniecznoĞü wycinki drzew.

d)

Wpływu na Ğrodowisko wodne podjĊcie realizacji inwestycji nie bĊdzie szkodliwie oddziaływaü na stan
Ğrodowiska gruntowo – wodnego, w tym wód powierzchniowych i podziemnych.

e)

Wpływu na jakoĞü powietrza atmosferycznego realizacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia tego
komponentu Ğrodowiska. Stwierdzenie to potwierdzają wykonane w ramach niniejszego Raportu analizy
w zakresie wpływu inwestycji na stan jakoĞci powietrza.

f)

Wpływu na stan akustyczny Ğrodowiska realizacja inwestycji pozwoli na zminimalizowanie oddziaływaĔ
aktualnie juĪ wystĊpujących z tytułu funkcjonowania przedmiotowego odcinka drogi. Poprawa stanu
akustycznego nastąpi dziĊki wprowadzeniu ekranów akustycznych w miejscach wystĊpowania siedzib
ludzkich.

g)

Wpływu na powierzchniĊ ziemi realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnego oddziaływania na stan
jakoĞci tego komponentu Ğrodowiska. Analiza wpływu zanieczyszczeĔ pochodzących z przedmiotowego
odcinka drogi pozwala stwierdziü, Īe nie wystąpią przekroczenia w tym zakresie na terenach
przylegających do pasa drogowego. Dodatkowo w ramach inwestycji przeprowadzone bĊdzie
zagospodarowanie powierzchni ziemi roĞlinnoĞcią, co podniesie funkcje ochronne wzglĊdem gleby oraz
zapobieĪeĔ wtórnemu pyleniu z podłoĪa.

h)

Wpływu na krajobraz realizacja inwestycji nie spowoduje nowego rozdziału istniejącego krajobrazu.
Rozbudowa drogi przyczyni siĊ do uporządkowania wyglądu w otoczeniu drogi na skutek
zagospodarowania go zielenią, renowacją starych urządzeĔ.

i)

Wpływu na zabytki i krajobraz kulturowy – w zasiĊgu oddziaływania realizowanej inwestycji nie znajdują
siĊ obiekty zabytkowe, na które planowane przedsiĊwziĊcie miałoby ujemny wpływ.

j)

Wpływu na dobra materialne realizacja inwestycji nie spowoduje koniecznoĞci wyburzenia budynków
mieszkalnych.
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8

OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAē MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĉ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH
ODDZIAŁYWAē

8.1

DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE UCIĄĩLIWOĝCI W ZAKRESIE ZANIECZYSZCZEē POWIETRZA

8.1.1

FAZA REALIZACJI

Podczas budowy naleĪy liczyü siĊ ze znaczną, niezorganizowaną emisją pyłów z podłoĪa, unoszących siĊ
podczas pracy maszyn oraz unoszonych przez wiatr z powierzchni pozbawionych okrywy roĞlinnej. Emisje te
moĪna ograniczyü przez zwilĪanie powierzchni wodą.

8.1.2

FAZA EKSPLOATACJI

W ramach realizacji inwestycji przewiduje siĊ nasadzenia wysokiej i Ğredniej zieleni na odcinkach projektowanej
drogi, w miejscach gdzie pozwalają na to warunki terenowe, co bĊdzie stanowiło wystarczający Ğrodek
ochronny przed ewentualnymi przekroczeniami w zakresie zanieczyszczeĔ powietrza. Szczególnie zaleca siĊ

nasadzenia zieleni w okolicy skrzyĪowania ul. Wołoskiej z ul Racławicką, w okolicy którego analiza
wykazała przekroczenia w odległoĞci do 20m od granicy inwestycji w początkowym okresie eksploatacji
drogi.

8.2

DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE UCIĄĩLIWOĝCI W ZAKRESIE HAŁASU DROGOWEGO

8.2.1

FAZA REALIZACJI

Na etapie realizacji inwestycji bĊdą wystĊpowały krótkotrwałe uciąĪliwoĞci wynikające z emisji hałasu przez
pracujące urządzenia budowlane oraz pojazdy obsługujące budowĊ. Nie ma praktycznie moĪliwoĞci
stosowania zabezpieczeĔ akustycznych w fazie budowy. Jedyna moĪliwoĞü ograniczania emisji hałasu
w czasie realizacji inwestycji polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu do
Ğrodowiska i w nienagannym stanie technicznym. Zaplecze budowy naleĪy zlokalizowaü na terenie
połoĪonym w moĪliwie najwiĊkszej odległoĞci od terenów chronionych przed hałasem.
NaleĪy opracowaü i wdroĪyü taki plan robót, aby zoptymalizowaü wykorzystanie sprzĊtu budowlanego i Ğrodków
transportu (np. poprzez zminimalizowanie zbĊdnych przejazdów). Oddziaływanie na etapie realizacji jest
uciąĪliwoĞcią przemijającą, jednakĪe wskazane jest wykonywanie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej.

8.2.2

FAZA EKSPLOATACJI

W celu ograniczenia uciąĪliwoĞci akustycznej proponuje siĊ wykonanie ekranów akustycznych.
Do konstrukcji ekranów proponuje siĊ zastosowanie elementów pochłaniających. W celu ochrony przed hałasem
terenów, na które moĪe oddziaływaü planowana inwestycja proponuje siĊ zastosowanie ekranów
o nastĊpujących parametrach: współczynnik izolacyjnoĞci akustycznej (Rw) – min 30 dB; absorpcja – min 8 dB;
Zestawienie proponowanych elementów redukujących przedstawia tabela poniĪej.
Ze wzglĊdu na fakt, Īe prace projektowe nad omawianą inwestycją obecnie trwają, przedstawiona poniĪej
lokalizacja ekranów oraz ich wymiary mogą ulec zmianom, wynikającym ze zmiany czy teĪ korekt niektórych
załoĪeĔ projektowych
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Tabela 30 Zestawienie ekranów akustycznych
Nr
ekranu

KilometraĪ

WysokoĞü
ekranu [m]

DługoĞü
ekranu [m[

Powierzchnia

1

0+308 – 0+619

6

311

1866

2

0+615 – 0+724

6

110

660

3

0+721 – 0+950

6

230

1380

651

3906

Suma

2

ekranu [m ]

Zaproponowane rozwiązanie z punktu widzenia akustycznego jest w rejonie bardzo korzystne. Jest to obszar
chroniony akustyczne z zabudową głównie II i III kondygnacyjną, dla której proponowane ekrany akustyczne
stanowią skuteczną ochronĊ. W analizowany rejonie wystĊpuje równieĪ zabudowa wielokondygnacyjna.
Ekranowanie w tym przypadku obejmuje jedynie niĪsze kondygnacje, na wyĪszych ekrany nie maja
skutecznoĞci.

8.3

DZIAŁANIA

MINIMALIZUJĄCE
I PODZIEMNYCH

UCIĄĩLIWOĝCI

W

ZAKRESIE

WÓD

POWIERZCHNIOWYCH

Realizacja zabezpieczeĔ i zachowanie Ğrodków ostroĪnoĞci wymienionych w niniejszym opracowaniu pozwoli na
zminimalizowanie prawdopodobieĔstwa wystąpienia powyĪszych zagroĪeĔ.

8.3.1

FAZA REALIZACJI

W fazie budowy projektowanej inwestycji wytwarzane bĊdą Ğcieki bytowe od pracowników odprowadzane
z tymczasowych pomieszczeĔ socjalnych (barakowozów), gromadzone w bezodpływowych zbiornikach
wybieralnych i sanitarnych typu TOI TOI, a nastĊpnie wywoĪone przez wyspecjalizowane jednostki do zlewni
Ğcieków.

8.3.2

FAZA EKSPLOATACJI

Wpływ planowanego przedsiĊwziĊcia na wody powierzchniowe, wody podziemne naleĪy uznaü za niewielki.
Biorąc pod uwagĊ odprowadzanie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, oraz brak cieków
powierzchniowych w okolicy, funkcjonowanie drogi nie stworzy nadmiernego zagroĪenia dla okolicznych wód
gruntowych.

8.4

DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE UCIĄĩLIWOĝCI W ZAKRESIE POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB

8.4.1

FAZA REALIZACJI

Podstawowym Ğrodkiem zmniejszającym oddziaływania planowanej inwestycji na etapie budowy powinna byü
właĞciwa organizacja robót oraz postĊpowanie z urobkiem podczas wykopów. W trakcie opracowywania projektu
budowlanego i wykonawczego zostanie wskazany sposób postĊpowania z nadmiarem ziemi wykopu i miejscem
jej składowania. NaleĪy zadbaü o właĞciwy stan techniczny sprzĊtu oraz odpowiedni standard zaplecza budowy.
Wykopy naleĪy prowadziü w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana
do wykorzystania przy rekultywacji po zakoĔczeniu robót. Podglebie i głĊbsze warstwy gruntu naleĪy
sukcesywnie odwoziü w miejsce wskazane przez Inwestora.

8.4.2

FAZA EKSPLOATACJI

ĝrodkiem ochronnym dla powierzchni ziemi i gleb bĊdzie jaj zagospodarowanie roĞlinnoĞcią.
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8.5

DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE UCIĄĩLIWOĝCI W ZAKRESIE POWSTAWANIA ODPADÓW

8.5.1

FAZA REALIZACJI

WłaĞciwa gospodarka odpadami bĊdzie prowadzona m.in. poprzez:
•

SegregacjĊ wytwarzanych odpadów;

•

Odpady gruzu budowlanego wytworzone w fazie realizacji inwestycji bĊdą wykorzystane na miejscu
w czasie budowy lub przekazane do wykorzystania;

•

Przekazanie wytworzonych odpadów opakowaniowych i tworzyw sztucznych do odzysku;

•

Przekazanie odpadów z karczowania i wycinki drzew do kompostowania lub zrĊbkowanie na miejscu
i uĪycie do Ğciółkowania gleby w trakcie zakładania nowej zieleni;

•

Przekazanie odpadów złomu, demontowanych elementów wodociągów, materiałów z linii i urządzeĔ
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych uĪytkownikom tych urządzeĔ lub firmom specjalistycznym
prowadzącym działalnoĞü w zakresie gospodarki odpadami;

•

Wbudowanie w dolne warstwy nawierzchni drogi lub przekazanie firmom specjalistycznym prowadzącym
działalnoĞü w zakresie gospodarki odpadami zuĪyty materiał mineralno bitumiczny i kruszywo łamane;

•

Magazynowanie odpadów prowadzone bĊdzie w miejscach zabezpieczonych przed dostĊpem osób
nieupowaĪnionych, w sposób uniemoĪliwiający ich negatywne oddziaływanie na Ğrodowisko i zdrowie
ludzi;

•

Zabezpieczenie usuwanych odpadów przed przypadkowym ich rozproszeniem;

•

Rejestracja w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji drogi wytwarzanych odpadów według wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencyjne;

•

Transportowanie odpadów transportem własnym lub odbiorców odpadów posiadających wymagane
prawem zezwolenia, z czĊstotliwoĞcią wynikającą z procesów technologicznych oraz wynikającą
z zebrania odpowiedniej iloĞci odpadów do transportu;

•

Przekazanie w przypadku koniecznoĞci likwidacji drogi powstałych odpadów w pierwszej kolejnoĞci do
odzysku lub recyklingu a odpady, których odzysk jest nieekonomiczny lub ekologicznie nieuzasadniony
do unieszkodliwiania firmom prowadzącym działalnoĞü w zakresie gospodarowania odpadami.

8.5.2

FAZA EKSPLOATACJI

Minimalizacja w tym przypadku sprowadza siĊ głównie do zachowania odpowiedniej organizacji w zakresie
usuwania odpadów oraz spełnienia wymagaĔ prawnych.
Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórca odpadów jest zobowiązany do spełnienia obowiązku związanego
z wytwarzaniem odpadów, w tym przede wszystkim zobowiązany jest do:

8.6

•

Informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
przedkłada siĊ właĞciwemu organowi w terminie 30 dni przed rozpoczĊciem działalnoĞci
powodującej powstawanie odpadów,

•

Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, do którego dołącza siĊ
ten program, wytwórca odpadów niebezpiecznych obowiązany jest przedłoĪyü właĞciwemu
organowi na dwa miesiące przed rozpoczĊciem działalnoĞci powodującej powstawanie tych
odpadów.

DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE UCIĄĩLIWOĝCI W ZAKRESIE ĝRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Biorąc pod uwagĊ, Īe inwestycja powstanie na terenie miejskim, generalnie wolnym od ekosystemów leĞnych,
rolniczych, łąkowych i wodnych, jej realizacja nie pogorszy nadmiernie warunków i równowagi Ğrodowiska
naturalnego w stosunku do stanu istniejącego.
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8.6.1

FAZA REALIZACJI

W ramach projektu drogowego naleĪy przewidzieü zabezpieczenie drzew podczas budowy.
Ochrona drzew obejmuje:

•

obudowĊ pni drzew metodą deskowania wokół pnia lub w tzw. skrzyniĊ do wysokoĞci 1,5 - 2,0 m
(zaleĪnie od wysokoĞci drzewa),

•

obudowĊ pni drzew materiałami i osłonami z tworzyw sztucznych (siatki, płyty, folie, zuĪyte opony),

•

osłonĊ drzew matami słomianymi,

•

stosowanie mat słomianych, jako podkładu pod elementy z tworzyw sztucznych.

Ponadto, celem uniemoĪliwienia nadmiernego zagĊszczenia gleby przez pojazdy i maszyny robocze, glebĊ
w pobliĪu drzew naleĪy zabezpieczyü betonowymi płytami i balami drewnianymi.
Prace budowlane powinny byü prowadzone z dbałoĞcią o:

•

ograniczenie wpływów wynikających z zajĊcia terenów przyległych do drogi

•

dobrą jakoĞü sprzĊtu (jw.), która ma wpływ na krótkotrwałą, ale wzmoĪoną kumulacjĊ
zanieczyszczeĔ i emisjĊ hałasu

•

sprawne prowadzenie wg harmonogramu robót w celu maksymalnego ograniczenia czasu
negatywnych oddziaływaĔ na w.w. obszar podczas realizacji inwestycji.

8.6.2

FAZA EKSPLOATACJI

Na etapie projektu budowlanego wymagane bĊdzie opracowanie projektu zieleni, a jego zakres powinien
obejmowaü:

•

Szczegółową inwentaryzacje zieleni,

•

Likwidacja roĞlinnoĞci kolidującej z przebudowywaną drogą. Wycinka drzew i krzewów w pasie
robót oraz w miarĊ moĪliwoĞci, przesadzenie najcenniejszych okazów. Projekt musi zawieraü
zalecenia dotyczące ewentualnego monitorowania stanu populacji po przesadzeniu.

Straty w roĞlinnoĞci zostaną uzupełnione poprzez wprowadzenie nowych nasadzeĔ drzew i krzewów, biorąc pod
uwagĊ wymogi bezpieczeĔstwa zgodnie z projektem zieleni.

8.7

DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE
REKREACYJNYCH

8.7.1

FAZA EKSPLOATACJI

UCIĄĩLIWOĝCI

W

ZAKRESIE

KRAJOBRAZU

I

WARUNKÓW

Minimalizacja wpływu drogi na krajobraz na etapie eksploatacji nastąpi dziĊki stworzeniu w jej otoczeniu funkcji
estetyczno – krajobrazowych. Osiąga siĊ to poprzez wprowadzenie w otoczenie drogi drzew, krzewów oraz
powierzchni trawiastych, jak równieĪ nasadzenia roĞlin pnących przy powierzchni ekranów akustycznych.
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9

OKREĝLENIE ZAŁOĩEē DO PROGRAMU ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCYCH
ZABYTKÓW PRZED NEGATYWNYM ODDZIAŁYWANIEM PLANOWANEGO
PRZEDSIĉWZIĉCIA ORAZ OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Inwestycja nie koliduje z obiektami zabytkowymi i nie stanowi dla nich zagroĪenia.
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10

ANALIZA MOĩLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH

Przy właĞciwej informacji społeczeĔstwa o celach i zasadach prowadzenia modernizacji ul. Wołoskiej oraz
wynikających z tego konsekwencjach i korzyĞciach, nie powinny wystĊpowaü konflikty społeczne.
Ewentualne kwestie sporne naleĪy rozwiązywaü zgodnie z obowiązującym prawem i szeroko pojĊtym interesem
społecznym.
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11

OBSZAR OGRANICZONEGO UĩYTKOWANIA

Przeprowadzone analizy wskazują, iĪ planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga utworzenia obszarów
ograniczonego uĪytkowania.
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12

ANALIZA
POREALIZACYJNA
ORAZ
PROPOZYCJE
MONITORINGU
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĉWZIĉCIA NA ETAPIE
BUDOWY I EKSPLOATACJI

W zakresie oddziaływania hałasu
Monitoring oddziaływania akustycznego naleĪy prowadziü w zakresie i zgodnie z zaleceniami metodycznymi
okreĞlonymi w rozporządzeniu Ministra ĝrodowiska z dnia 2 paĨdziernika 2007 roku w sprawie wymagaĔ
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w Ğrodowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą,
linią kolejową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192 z 2007 roku, poz.1392).
Zgodnie z tym rozporządzeniem, okresowe pomiary poziomów energii w Ğrodowisku prowadzi siĊ dla hałasu od
linii tramwajowej, co 5 lat.
Referencyjne metodyki wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu w Ğrodowisku dla linii
tramwajowych, oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych okreĞla załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia.
Wyniki pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacja linii tramwajowej powinny byü przekazywane
właĞciwym organom ochrony Ğrodowiska we właĞciwych terminach oraz w odpowiedni sposób zaprezentowane.
To wszystko okreĞla rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z 17 stycznia 2003 roku w sprawie rodzajów wyników
pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów,
które powinny byü przekazywane właĞciwym organom ochrony Ğrodowiska, oraz terminów i sposobów ich
prezentacji (Dz. U. Nr 18 z 2003 roku, poz. 164).
W związku z niewielka odległoĞcią niektórych terenów czy teĪ obiektów chronionych przed hałasem od
rozbudowywanej ulicy Wołoskiej zaleca siĊ prowadziü monitoring oddziaływania akustycznego na terenach
chronionych przed hałasem (z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) znajdujących siĊ po
zachodniej stronie ul. Wołoskiej – wzdłuĪ projektowanych ekranów akustycznych.
PrzedsiĊwziĊcie wymaga wykonania analizy porealizacyjnej, w tym w szczególnoĞci w zakresie ochrony
akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem, po upływie jednego roku od dnia oddania obiektu
do uĪytkowania i przedstawienia jej w terminie 18 miesiĊcy od dnia oddania obiektu do uĪytkowania.
W terminie jednego roku od oddani drogi do uĪytkowania naleĪy wykonaü pomiary hałasu niezbĊdne dla oceny
skutecznoĞci zastosowanych Ğrodków łagodzących oddziaływanie akustyczne w punktach reprezentatywnych
Pomiary hałasu naleĪy wykonaü zgodnie z metodyką okreĞloną w rozporządzeniu Ministra ĝrodowiska z dnia 2
paĨdziernika 2007 roku w sprawie wymagaĔ w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w Ğrodowisku
substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192 z 2007 roku,
poz.1392).
Wykonana analiza stwierdzi, czy standardy jakoĞci Ğrodowiska przy zastosowaniu projektowanych rozwiązaĔ
technicznych zostaną zachowane, oraz w razie ich przekroczenia wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeĔ
bądĨ stwierdzenie koniecznoĞci utworzenia obszaru ograniczonego uĪytkowania.

W zakresie oddziaływania emisji zanieczyszczeĔ do powietrza
Ze wzglĊdu na niepewnoĞü metod obliczeniowych oraz prognozowane w wyniku tych obliczeĔ niewielkie
przekroczenia w zakresie NO2 proponuje siĊ uwzglĊdnienie pomiarów stĊĪeĔ NOx w ramach analizy
porealizacyjnej w celu zweryfikowania obliczonych zasiĊgów stref oddziaływania zanieczyszczeĔ powietrza na
odcinku: od ul. Wiktorskiej do ul. Racławickiej.
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OPIS TRUDNOĝCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI, LUK
W DANYCH
I
WSPÓŁCZESNEJ
WIEDZY,
JAKIE
NAPOTKANO
OPRACOWUJĄC RAPORT

W trakcie opracowywania niniejszego raportu napotkano pewne trudnoĞci przy szacowaniu oddziaływania
inwestycji w fazie realizacji – oddziaływanie akustyczne zaleĪy w tym przypadku od cech wykorzystywanych
urządzeĔ – od typu urządzenia, jego stanu technicznego jak równieĪ od iloĞci pracujących maszyn. Na obecnym
etapie przedsiĊwziĊcia brak jest wystarczających informacji, aby konkretnie okreĞliü oddziaływanie inwestycji
w fazie realizacji.
W zakresie modelowania poziomów hałasu na etapie eksploatacji, moĪna siĊ spodziewaü niedokładnoĞci
wynikających z mogących siĊ pojawiü rozbieĪnoĞci pomiĊdzy prognozowanymi natĊĪeniami ruchu, a sytuacją,
jaka wystąpi w rzeczywistoĞci w roku 2010 i 2030. Wynika to przede wszystkim z dynamicznego rozwoju
motoryzacji, który nastąpił w ostatnich latach, a którego dalszy ciąg moĪe byü trudny do przewidzenia.
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ħRÓDŁA INFORMACJI

14
•

Ocena planów i przedsiĊwziĊü znacząco oddziaływujących na obszary Natura 2000, Komisja
Europejska DG ĝrodowisko, listopad 2001 r.

•

Studium uwarunkowaĔ i zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy;

•

Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowaĔ i zagospodarowania przestrzennego
Miasta Stołecznego Warszawy;

•

Prognoza ruchu dla: Projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy nowej jezdni
i przebudowy jezdni istniejącej ul. Wołoskiej w Warszawie na odcinku ul. Racławicka –
Konstruktorska – TRANSEKO Warszawa (marzec 2009);

•

Kraszewski M., Kucharski R.J., Kurpiowski A., 1999, Metody pomiaru hałasu zewnĊtrznego w
Ğrodowisku. Biblioteka Monitoringu ĝrodowiska, Warszawa;

•

Ochrona Ğrodowiska przed hałasem: ocena stanu klimatu akustycznego Ğrodowiska- materiały
szkoleniowe – Zakopane 2009

•

Strona internetowa Ministerstwa Ochrony ĝrodowiska;
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PRZEPISY PRAWNE
•

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

•

Ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony Ğrodowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25,
poz. 150, z póĨn. zm.)

•

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz.
717, z póĨn. zm.)

•

Ustawa z dn. 18.07.2001 r. - Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019,
z póĨn. zm.)

•

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 156, poz. 1118
z póĨn. zm.)

•

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z póĨn. zm.)

•

Ustawa z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568,
z póĨn. zm.)

•

Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z póĨn. zm.)

•

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr
228, poz. 1947, z póĨn. zm.)

•

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodĊ i zbiorowym odprowadzaniu
Ğcieków (Dz. U. Nr 72/2001, poz. 747, z póĨn. zm.)

•

Ustawa z dnia 28 paĨdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr
199, poz. 1671 z póĨn. zm.)

•

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w Ğrodowisku i ich naprawie (Dz. U.
Nr 75, poz. 493, z póĨn. zm.)

•

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z póĨn. zm.)

•

Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dn. 27 wrzeĞnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

•

Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w Ğrodowisku (Dz. U. Nr 120/2007, poz. 826)

•

Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281).

•

Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleĪy
spełniü przy wprowadzaniu Ğcieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla Ğrodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763, z póĨn. zm.)

•

Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla Ğrodowiska wodnego, których wprowadzenie w Ğciekach przemysłowych do
urządzeĔ kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233/2005,
poz. 1988)

•

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców Ğcieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania Ğcieków do
urządzeĔ kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136/2006, poz. 963 i 964)
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•

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

•

Rozporządzenie Mĝ 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 (Dz. U. Nr 192, poz. 1392)

•

Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie kryteriów oceny
wystąpienia szkody w Ğrodowisku (Dz. U. Nr 82, poz. 501)

•

Rozporządzanie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagaĔ w zakresie odległoĞci i warunków
dopuszczających usytuowania drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania
robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a takĪe sposobu urządzania i utrzymywania zasłon
odĞnieĪnych oraz pasów przeciwpoĪarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 955)

•

Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 30 paĨdziernika 2003 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w Ğrodowisku oraz sposób sprawdzania dotrzymania tych
poziomów. (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883);

•

Umowa europejska dotycząca MiĊdzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
(ADR
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