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I. WSTĘP
I.1. Temat opracowania
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pt.: Rozbudowa
Trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła
Wschodniego w Bydgoszczy – wersja ujednolicona, sporządzony został na
etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Do opracowania wersji ujednoliconej Raportu wykorzystano następujące
materiały opracowane w toku trwającego postępowania administracyjnego o
udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
− Raport o oddziaływaniu na środowisko – złożony wraz z wnioskiem o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 2018 r.,
− Aneks nr 1 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko, 2018 r.
− Aneks nr 2 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko, 2019 r.
− Aneks nr 3 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko, 2019 r.
I.2. Skład zespołu opracowującego temat
 Kierownik Zespołu: mgr Maciej Szustak,
 mgr Paulina Brodzicka,
 mgr Magdalena Chojnacka - Rogawska,
 mgr inż. Anna Dąbrowska – Banach,
 mgr inż. Magdalena Elżanowska,
 mgr inż. Rafał Fabrykiewicz,
 mgr Alicja Kaczmarczyk – Guzik,
 mgr Marta Mazurek-Hajduk.
I.3. Podstawa merytoryczna realizacji pracy
I.3.1. Obowiązujące akty prawne
♦

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1396 z późn. zm.);

♦

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

♦

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 1945 z późn. zm.)

♦

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186
z późn. zm)

♦

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474
z późn. zm.)
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♦

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2068 z późn. zm.)

♦

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
55)

♦

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1862);

♦

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z
późn. zm.);

♦

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.);

♦

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 868 z późn. zm.);

♦

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1161);

♦

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn.
zm.);

♦

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 67);

♦

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z
późn. zm.);

♦

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 542 z późn. zm.)

♦

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie
depozytowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932 z późn. zm.);

♦

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 154);

♦

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.);

♦

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1372 z późn. zm.);

♦

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1897);

♦

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci
autostrad i dróg ekspresowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 741 z późn. zm.);

♦

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. 2016
poz.71);
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♦

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1839);

♦

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1911 z późn. zm.);

♦

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.);

♦

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w
zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 r. nr 263 poz. 2202 z późn.
zm.);

♦

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640);

♦

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub
do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311);

♦

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w
środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową,
lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. nr 140, poz. 824 z późn. zm.);

♦

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji
lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U.
z 2008 r., nr 215 poz. 1366 z późn. zm.);

♦

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów
ilości pobieranej wody (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2286 z późn. zm.);

♦

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr
16 poz. 87);

♦

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031 z późn.
zm.);

♦

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

♦

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z
2016 r. poz. 1395);
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♦

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z
2019 poz. 2448);

♦

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10);

♦

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące
przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93);

♦

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku
odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2015 poz. 796);

♦

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 z
późn. zm.);

♦

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. nr 216 poz. 1824);

♦

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie
szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji
przyrodniczej (Dz. U. z 2010 r. nr 64 poz. 402);

♦

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie
sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r.
nr 64 poz. 401 z późn. zm.);

♦

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. nr 25 poz. 133 z późn.
zm.);

♦

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408);

♦

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409);

♦

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183 z późn. zm.);

♦

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania
Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania
lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1713);

♦

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie
kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1383);

♦

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie
działań naprawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1396);
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♦

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca
2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo –
gaśniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1319 z późn. zm.).

I.3.2. Dyrektywy Wspólnot Europejskich i Konwencje
♦

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13.12.2011 r.
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia
publiczne i prywatne na środowisko;

♦

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca
2001r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko;

♦

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2003/4/WE z dnia 28 stycznia
2003r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska
i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG;

♦

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2002/49/WE z dnia 25 czerwca
2002r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku;

♦

Dyrektywa Rady 91/244/EWG z dnia 06.03.1991 r. zmieniająca Dyrektywę
79/409 EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz.
WE L 115 z 08.05.1991 r.).

♦

Dyrektywa Rady 97/62/WE z dnia 27 października 1997 r. dostosowująca do
postępu naukowo-technicznego dyrektywę 92/43/EWG w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;

♦

Konwencja o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk
naturalnych (Konwencja Berneńska) z 10 września 1979 r. Konwencja
ratyfikowana przez Polskę w 1996 roku. (Dz. U. nr 58, poz.263 i 264);

♦

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja
Bońska) z dnia 23 czerwca 1979 roku (Dz. U. nr 2 poz. 17).

♦

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe,
zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (Konwencja Ramsarska)
z dnia 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z dnia 29 marca 1978 r.);

♦

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia
5 czerwca 1992 r. (Dz. U. z dnia 6 listopada 2002 r.);

♦

Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we
20 października 2000 r. (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2006 r.);

♦

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września
1957 r. (Dz.U. nr 35 poz. 189 z 1975 r.);

♦

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście
transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz.U. nr 96
poz. 1110 z 1999r.)

Florencji

dnia

I.3.3. Opinie i pisma
♦

Pismo z Urzędu Miasta Bydgoszcz z dnia 30 kwietnia 2018 roku, znak: WZRIII.604.7.2018 w sprawie udostępniania informacji o formach ochrony przyrody;
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♦
♦
♦

♦

♦
♦

♦
♦
♦

Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia
07.05.2018 r., znak: WIOŚ-WMŚ.7016.69.2018.JK dot. aktualnego stanu
zanieczyszczenia powietrza w rejonie przedsięwzięcia;
Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w
Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r., znak: WU OZ DB.ZAR.5152.6.54.15.TZ.,
dotyczące informacji o stanowiskach archeologicznych;
Pismo Biura Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Bydgoszczy z dnia 2
lutego 2016 r., znak: BKZ.4120.12.8.10.2016 SM wraz z uzupełnieniem z dnia
11 maja 2018 r., znak: BKZ.4120.12.8.15.2018.SM, dotyczące informacji o
obiektach i obszarach ochrony konserwatorskiej;
Pismo Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy z
dnia 22 marca 2016 r., znak: R-1172/16, dotyczące informacji na temat
wypadków i zdarzeń drogowych wraz z uzupełnieniem z dnia 01.06.2016 r.,
znak: R-2329/16 oraz z dnia 12.04.2018 r., znak: R-1814/18;
Rozporządzenie nr 3/2008, dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej
w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2008 r., w sprawie ustanowienia strefy ochronnej
ujęcia wód podziemnych „Las Gdański” w Bydgoszczy;
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z
dnia 11 stycznia 2016 r., znak: WOO.4210.22.2015.KŚ.7, nakładające
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Trasy Wschód – Zachód na odcinku od
Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”;
Pismo Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 10 kwietnia 2018 r.,
znak: BP.402.46.2018.JZ.1, w sprawie udostępniania informacji z rejestru
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 9
maja 2018 r., w sprawie informacji na temat przedsięwzięć sąsiadujących z
planowaną inwestycją,
Pismo Urzedu Mista Bydgoszcz z dnia 10 maja 2018 r., w sprawie informacji na
temat przedsięwzięć sąsiadujących z planowaną inwestycją,

I.3.4. Materiały projektowe i źródłowe, opracowania branżowe
♦
♦

Koncepcja Programowa dla inwestycji: „Rozbudowa Trasy Wschód – Zachód
na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”,
Transprojekt Gdański;
Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla koncepcji programowej inwestycji
pn. „Rozbudowa Trasy Wschód – Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do
Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”, Geotech, 2015r.

I.3.5. Dokumenty planistyczne
♦

Uchwała Nr XV/266/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bydgoszcz
Wschód – Towarowa” w Bydgoszczy (187)

♦

Uchwała Nr XXXVI/785/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2004 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla
Bydgoszcz Wschód w rejonie ulicy Fabrycznej w Bydgoszczy (090),
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♦

Uchwała Nr IX/79/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielawy”
w Bydgoszczy (171),

♦

Uchwała Nr LXVIII/1294/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2006 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielawy Chodkiewicza” w Bydgoszczy (146),

♦

Uchwała Nr LIV/1177/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo Chodkiewicza” w Bydgoszczy (188),

♦

Uchwała Nr LVIII/891/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2009 r., w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Leśne
- Dwernickiego” w Bydgoszczy (166)

♦

Uchwała Nr XLIX/735/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2009 r., w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jachcice –
Zachód” w Bydgoszczy (104),

♦

Uchwała Nr XXXV/1052/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2001 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
jednostki urbanistycznej Czyżkówko stanowiącego obszar tzw. „Węzła
Zachodniego” (069).

♦

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.
Bydgoszcz (SUiKZP), zatwierdzone uchwalą Nr L/756/09 Rady Miasta w
Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r.

I.3.6. Wytyczne metodyczne i literatura
♦

Badyda A., Kraszewski, Transport publiczny – zagrożenie czy szansa dla
środowiska, Transport miejski i regionalny, nr 7/8, 19-25, 2010;

♦

Badyda A., Majewski G., Analiza zmienności stężenia zanieczyszczeń
komunikacyjnych w aglomeracji miejskiej na tle natężenia ruchu pojazdów i
warunków meteorologicznych, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie
Środowiska 1/2006 (33), 146-157;

♦

Bajorek G., Roboty betonowe w okresie zimowym – czy domieszki rozwiążą
problemy?, 2012, www.inzynierbudownictwa.pl;

♦

Bąk B., Warunki klimatyczne Wielkopolski i Kujaw, Woda – Środowisko –
Obszary Wiejskie 2003, t. 3 zeszyt specjalny (9), str. 11 – 38;

♦

Bukaciński D., Bukacińska M. 2015. Kluczowe gatunki ptaków siewkowych na
środkowej Wiśle: biologia, ekologia, ochrona i występowanie. T. 1. Mewa siwa,
Larus canus. Monografia. STOP, Warszawa, 44 s.

♦

Chudy P., Juras K., Wysocka-Golec J., Pawelec T., Plan Ochrony Klimatu i
Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu na lata 2012-2020, przyjęty uchwałą nr
XXXV/724/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012 r., Consus
Carbon Enginering sp. z o.o., Bydgoszcz, listopad 2012 r.;
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♦

Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptaków lęgowych –
poradnik metodyczny gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ,
Warszawa.

♦

Fifth Assessment Report (AR5) of the Intergovernmental Panel on Climate
Change, Climate Change 2014 Synthesis Report, IPCC 2015;

♦

Fortuniak K., Miejska wyspa ciepła. Podstawy energetyczne, studia
eksperymentalne, modele numeryczne i statystyczne, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003;

♦

Gawroński S., Fitoremediacja a tereny zieleni, Zieleń Miejska nr 10/2009;

♦

Goszczyński J., Ślachciak W. red., Hildebrandt K., Raport o stanie środowiska w
województwie kujawsko-pomorskim w 2016 roku, IOŚ WIOŚ w Bydgoszczy,
Bydgoszcz 2017 r.;

♦

Hildebrandt K., Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w
województwie kujawsko-pomorskim za rok 2017, IOŚ WIOŚ w Bydgoszczy,
Bydgoszcz-Toruń-Włocławek, kwiecień 2018 r.;

♦

Juszczyk W., 1987. Płazy i gady krajowe. Państwowo Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa.

♦

Klimaszewski K., 2013. Płazy i gady. Fauna Polski. Multico Oficyna
Wydawnicza, Warszawa

♦

Kondracki. J. 2001. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.

♦

Kuczyński L., Chylarecki P. 2012. Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski.
Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy. GIOŚ, Warszawa.

♦

Kurek R. (red.), 2007. Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach
drogowych w Polsce (materiał pokonferencyjny). Stowarzyszenie Pracownia na
Rzecz Wszystkich Istot.

♦

Kurek R., Rybacki M., Sołtysiak M., Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko
żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre
praktyki. Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2011.

♦

Łaszyca E., Kuśmierek-Tomaszewska R., Ocena warunków termicznych w
rejonie Bydgoszczy na przykładzie Stacji Lotnisko Bydgoszcz – Szwederowo,
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 1/II/2013, PAN;

♦

Marecik R., Króliczak P., Cyplik P., Fitoremediacja – alternatywa dla
tradycyjnych metod oczyszczania środowiska, Biotechnologia nr 3 (74) 2006,
str. 88–97;

♦

McGuinn J., Hernandez G., Eales R., Sheate W., Baker J., Dusik J. i in.,
Poradnik dotyczący włączania problematyki zmian klimatu i różnorodności
biologicznej do oceny oddziaływania na środowisko, Komisja Europejska, 2013;

♦

Ocena zagrożenia miasta Bydgoszczy, Bydgoskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego, Bydgoszcz, luty 2015 r.;

12

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko – wersja ujednolicona

♦

Paszyński J., Miara K., Skoczek J., Wymiana energii między atmosferą a
podłożem jako podstawa kartowania topograficznego, Dokumentacja
geograficzna nr 14, PAN, IGiPZ, Warszawa 1999;

♦

Pawelska-Mazur M., Warunki betonowania w obniżonych temperaturach, na
przykładzie Pomorza, Przegląd Budowlany 11/2011;

♦

Plan działań krótkoterminowych dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego
ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości docelowych
benzo(a)pirenu w powietrzu” przyjęty Uchwałą Nr LIV/834/14 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014 r.;

♦

Popek R., Gawrońska H., Gawroński S., Zdolność krzewów do akumulacji
mikropyłów z powietrza, Nauka Przyroda Technologie, Tom 5, Zeszyt 6, 2011;

♦

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na
przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja
przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/621/17 Sejmiku Województwa Kujawskopomorskiego z dnia 23 października 2017 r.;

♦

Program ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze
względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu przyjęty
Uchwałą Nr XIX/349/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
25 kwietnia 2016 r.;

♦

Radzewicz J., Fitoremediacja jako alternatywna metoda oczyszczania
środowiska, Rolniczy Magazyn Elektroniczny nr 43, Centralna Biblioteka
Rolnicza im. Michała Oczapowskiego;

♦

Rybacki M. 2002. Metody ochrony szlaków migracji płazów; w: Przegląd
Przyrodniczy t. XIII, z. 3, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin.

♦

Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). 2007.
Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004. Bogucki Wyd. Nauk.,
Poznań.

♦

Skórkowska A., Pasy zieleni między ulicami - nie tylko trawniki, Przegląd
Komunalny nr 5/2003, str. 98-100;

♦

Standard pracy 10.5, Praca w warunkach zimowych, Skanska;

♦

Stopa-Boryczka M., Boryczka J., Wawer J., Osowiec M., Błażek E., Skrzypczuk
J., Wpływ zabudowy i zieleni osiedlowej na zróżnicowanie klimatu lokalnego w
Warszawie w: Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i
geograficznych w Polsce, Warszawa 2008;

♦

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów o obszarów wrażliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Środowiska,
Warszawa 2013 r.;

♦

Szczepanowska B., Zieleń w mieście jako sposób na miejskie wyspy ciepła;

♦

Szulc A., Zielone miasto. Zieleń przy ulicach, Agencja Promocji Zieleni Sp. z
o.o., 2013;

♦

Walasz K., Tworek S., Wiehle D. 2006. Ochrona ptaków i ich siedlisk w Polsce.
MTO, IOP PAN: Kraków.
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♦

Winther M., Samaras Z., EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook
2013, Technical guidance to prepare national emission inventories, 1.A.4 Nonroad mobile sources and machinery, EEA, 2013;

♦

Witkowski H., Prowadzenie robót żelbetowych w warunkach obniżonych
temperatur, Kwartalnik Łódzki IV/2012 (36);

♦

www.klimada.mos.gov.pl;

♦

www.klimat.imgw.pl;

♦

Metody prognozowania hałasu komunikacyjnego PIOŚ-IOŚ, Warszawa 1996
wraz z programem komputerowym – SoundPLAN 8.0;

♦

Polska Norma – PN-S-02204 z grudnia 1997 roku – Odwodnienie dróg;

♦

Polska Norma PN-ISO 9613-2 – Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas
propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania;

♦

Poradnik metodyczny, (red.). Andrzej Rodzoch. Ministerstwo Środowiska,
Warszawa 2006. Zasady sporządzania dokumentacji określających warunki
hydrogeologiczne w związku z projektowaniem dróg krajowych i autostrad.

♦

Wytyczne prognozowania stężenia zawiesin ogólnych i węglowodorów
ropopochodnych w ściekach dróg krajowych – załącznik do zarządzenia nr 29
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, październik
2006,

♦

Liro A. (red.) 1995, Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA.
IUCN Warszawa, 1995;

♦

Liro A. (red.) 1998, Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONETPOLSKA. IUCN Warszawa, 1998;

♦

Jędrzejewski W., Ławerczuk D. 2009. Ochrona łączności ekologicznej w Polsce.
Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża, 2009;

♦

Matuszkiewicz J. M. 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski.
Wydawnictwo PWN Wrocław – Warszawa – Kraków;

♦

Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych
Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

♦

Głowaciński Z., Rafiński J. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; status –
rozmieszczenie – ochrona. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa –
Kraków 2003;

♦

Sawicka-Siarkiewicz
H.,
Ograniczanie
zanieczyszczeń
powierzchniowych z dróg. Inst. Ochr. Środ., W-wa 2003r.

♦

Żarski J., Dudek S., Kuśmierek R., Zmienność ekstremalnej temperatury
powietrza w rejonie Bydgoszczy w latach 1971 – 2005, Acta Agrophysica, 2007,
9(2), 541-547.

w

spływach

I.4. Klasyfikacja przedsięwzięcia inwestycyjnego
Wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane
przedsięwzięcie pt.: „Rozbudowy Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła
14
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Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy” kwalifikuje się do grupy
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie:
 §3 ust. 1 pkt 60 „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości
przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i
32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej…”

 §3 ust. 1 pkt 61 linie tramwajowe, wraz z towarzyszącą im
infrastrukturą, używane głównie do przewozu pasażerów;
 §3 ust. 1 pkt 58 linie kolejowe i urządzenia do przeładunku w
transporcie inremodalnym oraz mosty, wiadukty lub tunele liniowe w
ciąu dróg kolejowych, a ponadto bocznice z co najmniej jednym torem
kolejowym o długości użytecznej powyżej 1 km;
 §3 ust. 1 pkt 34 instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z
wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do
budynków,
 §3 ust.1 pkt 7 stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie
elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż
110kV (dotyczy przebudowy linii wysokiego napięcia 110kV)
 § 3 ust. 2 pkt 2 rozbudowa, przebudowa lub montaż realizowanego lub
zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, (dotyczy
infrastruktury towarzyszącej).
Zgodnie z art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, planowane
przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko. Wynika to z postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska
w
Bydgoszczy
z
dnia
11
stycznia
2016
r.,
znak:
WOO.4210.22.2015.KŚ.7, nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Trasy Wschód –
Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Ze względu na znaczny zakres inwestycji planuje się wykonanie prac etapowo.
Na obecnym etapie nie wyznaczono ilości i zasięgu etapów, a w opracowaniu
przedstawiono i przeanalizowano rozwiązania docelowe.
I.5. Cel i zakres opracowania
Celem Raportu jest określenie głównych uwarunkowań środowiskowych
w zakresie wpływu na podstawowe elementy środowiska, w szczególności szatę
roślinną, faunę, wodę, glebę, krajobraz, powietrze, klimat akustyczny projektowanego
przedsięwzięcia „Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła
Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport stanowić będzie załącznik do wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakres raportu podyktowany jest następującymi wymaganiami:
1. wymaganiami określonymi w art. 66 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
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ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
2. zakresem opracowanej dokumentacji projektowej związanej z budową
planowanego przedsięwzięcia drogowego,
3. warunkami technicznymi gestorów istniejących sieci,
4. ustaleniami i opiniami uzyskanymi na wcześniejszym etapie projektowania
inwestycji.
Integralną częścią Raportu są wnioski i zalecenia dotyczące sposobów
ochrony i zabezpieczenia środowiska w zakresie wszystkich jego komponentów,
które zostaną wykorzystane w dalszych pracach projektowych tego przedsięwzięcia.
Opracowany Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ)
składa się z dwóch tomów. Pierwszy z nich – TOM I zawiera część tekstową ROŚ
wraz ze streszczeniem w języku niespecjalistycznym, TOM II –załączniki graficzne.
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II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DROGOWEGO
II.1. Nazwa przedsięwzięcia
Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do
Węzła Wschodniego w Bydgoszczy
Zamawiający:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz,
reprezentowane przez Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w
Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a, 85-844 Bydgoszcz, działającego na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
II.2. Lokalizacja przedsięwzięcia
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawskopomorskim w granicach administracyjnych miasta Bydgoszcz w jego północnym
obszarze. Obszar ten rozciąga się od zachodu na wschód i obejmuje następujące
dzielnice: Flisy, Okole, Jachcie, Bocianowo, Zawisza, Osiedle Leśne, Bielawy,
Bartodzieje, Bydgoszcz Wschód.

Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji
II.3 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
Niniejsze opracowanie zawiera cztery warianty rozwiązania układu drogowego
Terasy W-Z.
Ogólna charakterystyka poszczególnych wariantów (elementy różniące
poszczególne warianty) jest następująca :
Wariant 1
Rozwiązanie o najmniejszym zakresie prac tzw. „minimalne”, ze
skrzyżowaniami w jednym poziomie ( skanalizowanymi z sygnalizacją świetlną). Nie
przewidziano w nim buspasów oraz dopuszczono pojedyncze zjazdy na drogę
główną.
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Wariant 2
Rozwiązanie, w którym zaprojektowane zostały węzły dwupoziomowe. Trasa
główna zostanie poprowadzona w murach oporowych pod ulicami poprzecznymi ( ul.
Gdańską, ul. Sułkowskiego i Al. Wyszyńskiego) i połączona z nimi za pomocą
łącznic. Wiadukty przewidziano w ciągu ulic bocznych ( w poziomie terenu).
Zaprojektowano buspasy oraz drogi dojazdowe do posesji umożliwiające
ograniczenie do minimum ilości zjazdów na drodze głównej.
Wariant 3
Rozwiązanie, w którym zaprojektowane zostały węzły dwupoziomowe. Trasa
główna zostanie przeprowadzona górą, po estakadach nad ulicami przecinającymi
Trasę W-Z ( ul. Gdańską, ul. Sułkowskiego i Al. Wyszyńskiego). Połączenie ulic
poprzecznych z Trasą odbędzie się za pomocą łącznic. Zaprojektowano drogi
dojazdowe do posesji umożliwiające ograniczenie do minimum ilości zjazdów na
drodze głównej.
Wariant 4
Wariant ten powstał na skutek konsultacji z mieszkańcami dotyczące trzech
pierwotnych wariantów i jest połączeniem poszczególnych elementów z trzech
poprzednich wariantów. Wprowadzono także szereg dodatkowych zmian
szczegółowych. Trasa główna zostanie poprowadzona w murach oporowych pod
ulicami Gdańską i Sułkowskiego, natomiast w rejonie ul. Wyszyńskiego będzie biegła
estakadą. Zrezygnowano z buspasów. Zaprojektowano drogi dojazdowe do posesji
umożliwiające ograniczenie do minimum ilości zjazdów na drodze głównej.
Preferowanym wariantem do realizacji jest Wariant 4.
Ze względu na znaczny zakres inwestycji planuje się wykonanie prac etapowo.
Na obecnym etapie nie wyznaczono ilości i zasięgu etapów, a w opracowaniu
przedstawiono i przeanalizowano rozwiązania docelowe.
II.3.1. Cel realizacji planowanego zadania inwestycyjnego
Celem projektowanego zadania inwestycyjnego jest rozbudowa, do parametrów
dwujezdniowej ulicy klasy GP, istniejącego układu drogowego w ciągu ulic
Pileckiego, Artyleryjskiej, Kamiennej i Fordońskiej na długości 8,57 km, wraz z
obiektami inżynierskimi, węzłami, skrzyżowaniami, urządzeniami ochrony
środowiska, ciągami pieszymi , drogami rowerowymi, urządzeniami bezpieczeństwa
ruchu, odwodnieniem, oświetleniem węzłów i skrzyżowań oraz przebudową mediów.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi szereg korzyści:
 polepszenie warunków i bezpieczeństwa ruchu w mięście
(kierunek wschód – zachód),
 przeniesienie ruchu tranzytowego z centrum miasta (DK 80) na
jego północne obrzeża,
 zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu z istniejącej
drogi na otoczenie poprzez zastosowania urządzeń ochrony
środowiska
 podniesienie poziomu swobody ruchu na drodze,
 wzrost bezpieczeństwa ruchu,
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 poprawa komfortu jazdy,
 zmniejszenie zużycia paliwa,
 skrócenie czasu podróży,
 poprawa jakości obsługi ruchu.
II.3.2. Przebieg trasy a zapisy dokumentów planistycznych
Na obszarze miasta Bydgoszcz w rejonie przedmiotowej inwestycji, w
odległości do 150 m os osi drogi, obowiązują niżej wymienione miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego (MPZP):
Tabela 1. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie
przedmiotowej inwestycji.
Lp.

MPZP (nr planu)

Przeznaczenie terenu

1

Uchwała Nr XV/266/11 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 28
września 2011 r., w sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego „Bydgoszcz
Wschód – Towarowa” w
Bydgoszczy (187)

tereny zabudowy usługowej; tereny zabudowy
usługowej
i
rozmieszczenia
obiektów
handlowych; tereny zabudowy usługowej i
mieszkaniowej
jednorodzinnej;
tereny
zabudowy
usługowej
i
mieszkaniowej
wielorodzinnej;
tereny
zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej;
tereny komunikacyjne: tereny dróg publicznych
(ulice klasy głównej i lokalnej) tereny dróg
publicznych z linią tramwajową;

2

Uchwała Nr XXXVI/785/04
Rady Miasta Bydgoszczy z
dnia 4 listopada 2004 r., w
sprawie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
części
osiedla Bydgoszcz Wschód w
rejonie ulicy Fabrycznej w
Bydgoszczy (090)

tereny zabudowy usługowej; tereny zabudowy
usługowej z możliwością lokalizacji obiektów
handlowych; tereny dróg publicznych: ulice
klasy głównej ruchu przyspieszonego i ulice
klasy
lokalnej;
tereny
urządzeń
elektroenergetycznych
plan uwzględnia rozbudowę trasy W - Z

3

Uchwała Nr IX/79/11 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 23
marca 2011 r., w sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego „Bielawy” w
Bydgoszczy (171)
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tereny zabudowy usługowej; tereny zabudowy
usługowej z zakresu nauki i szkolnictwa
wyższego; tereny zabudowy usługowej z
zakresu
oświaty;
tereny
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej;
tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
jednorodzinnej z uzupełniającą zabudową
usługową; tereny zabudowy wielorodzinnej i
jednorodzinnej i zabudowy usługowej; tereny
zabudowy techniczno – produkcyjnej i
zabudowy usługowej; tereny komunikacyjne:
tereny dróg publicznych klasy głównej ruchu
przyspieszonego,
klasy
głównej,
klasy
zbiorczej, klasy lokalnej, klasy lokalnej z linią
linia
tramwajowa;
teren
tramwajową,
infrastruktury
elektroenergetycznej,
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gazowniczej i technicznej
plan uwzględnia rozbudowę trasy W - Z

4

5

6

7

8

20

Uchwała Nr LXVIII/1294/06
Rady Miasta Bydgoszczy z
dnia 26 kwietnia 2006 r., w
sprawie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego „Bielawy Chodkiewicza” w Bydgoszczy
(146)

Uchwała Nr LIV/1177/14
Rady Miasta Bydgoszczy z
dnia 26 marca 2014 r., w
sprawie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego „Bocianowo Chodkiewicza” w Bydgoszczy
(188)

Uchwała Nr LVIII/891/09
Rady Miasta Bydgoszczy z
dnia 30 grudnia 2009 r., w
sprawie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
„Osiedle
Leśne - Dwernickiego” w
Bydgoszczy (166)
Uchwała Nr XLIX/735/09
Rady Miasta Bydgoszczy z
dnia 24 czerwca 2009 r., w
sprawie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego „Jachcice –
Zachód” w Bydgoszczy (104)
Uchwała Nr XXXV/1052/2001
Rady Miasta Bydgoszczy z
dnia 28 lutego 2001 r., w
sprawie miejscowego planu

tereny
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej;
tereny
zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy
usługowej; tereny dróg publicznych: ulica klasy
dojazdowej,
tereny
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej, zabudowy usługowej; teren
zabudowy usługowej z zakresu: nauki i
szkolnictwa
wyższego,
kultury,
sztuki,
muzealnictwa, sportu, rekreacji, administracji,
zdrowa; teren zabudowy usługowej z zakresu
oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego, opieki
społecznej, w tym przedszkoli i żłobków; teren
zabudowy usługowej, teren rozmieszenia
obiektów handlowych; teren zieleni urządzonej,
ogólnodostępnej – park miejski, zabudowa
usługowa z zakresu: nauki w tym szkolnictwa
wyższego, kultury, muzealnictwa, sportu,
gastronomii; tereny dróg publicznych: klasy
głównej ruchu przyspieszonego, klasy głównej,
klasy
dojazdowej;
teren
infrastruktury
elektroenergetycznej;
napowietrzna
linia
elektroenergetyczna WN 110 kV wraz ze strefą
potencjalnego oddziaływania
plan uwzględnia rozbudowę trasy W - Z
teren zabudowy usługowej z możliwością
rozmieszczenia obiektów handlowych; teren
zabudowy
usługowej
i
mieszkaniowej
wielorodzinnej; tereny dróg publicznych: klasy
głównej
ruchu
przyspieszonego,
klasy
zbiorczej, klasy lokalnej; teren infrastruktury
elektroenergetycznej i gazowej
plan uwzględnia rozbudowę trasy W - Z
tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej; teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i/lub usługowej; teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej; teren zabudowy
usługowej – oświata; tereny zieleni urządzonej
tereny komunikacji publicznej – droga główna
ruchu przyspieszonego; tereny usług; teren
urządzeń hydrotechnicznych; teren zieleni
plan uwzględnia rozbudowę trasy W - Z
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zagospodarowania
przestrzennego
fragmentu
jednostki
urbanistycznej
Czyżkówko
stanowiącego
obszar
tzw.
„Węzła
Zachodniego” (069)
Ponadto na obszarze miasta Bydgoszcz obowiązuje Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), zatwierdzone uchwalą Nr
L/756/09 Rady Miasta w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r.
II.3.3. Zakres prac budowlanych
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawskopomorskim w granicach administracyjnych miasta Bydgoszcz w jego północnym
obszarze. Obszar ten rozciąga się od zachodu na wschód i obejmuje następujące
dzielnice: Flisy, Okole, Jachcie, Bocianowo, Zawisza, Osiedle Leśne, Bielawy,
Bartodzieje, Bydgoszcz Wschód.
Inwestycja polegać będzie na rozbudowie, do parametrów dwujezdniowej ulicy
klasy GP, istniejącego układu drogowego w ciągu ulic Pileckiego, Artyleryjskiej,
Kamiennej i Fordońskiej na długości 8,57 km, wraz z obiektami inżynierskimi ,
węzłami, skrzyżowaniami, urządzeniami ochrony środowiska, ciągami pieszymi,
drogami rowerowymi, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, odwodnieniem,
oświetleniem węzłów i skrzyżowań oraz przebudową mediów.
Ponadto przewiduje się przełożenie torów tramwajowych w ciągu ul. Gdańskiej
w rejonie skrzyżowania z ul. Kamienną.
Przedmiotowy odcinek trasy Wschód-Zachód rozpoczyna się od „Węzła
Zachodniego” ( rondo gen. St. Maczka ) na skrzyżowaniu DK 25 i DK80 a kończy na
„Węźle Wschodnim” na skrzyżowaniu ulicy Fordońskiej, Kamiennej i Spornej. Węzeł
Zachodni nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
Zakres inwestycji obejmuje również:
1) relokację infrastruktury związanej z grupą torów postojowych przy stacji
Bydgoszcz Główna (osobowa) w rejon stacji Bydgoszcz Główna (towarowa) →
koncepcję stacji postojowej;
2) relokację torów bocznych nr: 14, 16 i 18 na stacji Bydgoszcz Wschód w rejon
ulicy Kaplicznej w Bydgoszczy → koncepcję stacji przeładunkowej;
Koncepcja stacji postojowej
Koncepcja stacji postojowej obejmuje swym zakresem dwa obszary stacji
Bydgoszcz Główna (towarowa). Pierwszy zakres to skrajny pas od strony toru nr 208
usytuowany w północnym odcinku stacji towarowej, drugi zakres – środek stacji
towarowej, tory nr 311, 313, 315, 317.
Koncepcja układu torowego zlokalizowanego w północnym odcinku stacji
towarowej obejmuje budowę nowych torów postojowych w nowym śladzie wraz z
nową infrastrukturą techniczną do przyjmowania składów zespolonych wraz z ich
obrządzaniem. W zakres zaprojektowanej infrastruktury wchodzą:
˗

4 tory postojowe zelektryfikowane o następującej numeracji roboczej: PO10,
PO12, PO14, PO16;
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˗

6 kompletów rozjazdów;

˗

2 kozły oporowe;

˗

2 kanały rewizyjne o długości ok. 150 m każdy;

˗

myjnia mechaniczna;

˗

droga dojazdowa;

˗

oświetlenie terenu;

˗

przyłącza 240/400V;

˗

urządzenia grzewcze i zasilania powietrzem;

˗

punkty do odfekalniania i wodowania;

˗

obiekty kubaturowe dla zaplecza socjalnego obsługującego stację z dostępem
do mediów.

Od strony skrajnego toru nr PO14 zaprojektowano drogę dojazdową, której
krawędź zlokalizowana jest w odległości ok. 3,0 m od osi toru nr PO14.
Nawierzchnię torów nr PO10, PO12, PO14, PO16 zaprojektowano dla
standardów konstrukcyjnych torów klasy 2:
˗

szyny;

˗

podkłady strunobetonowe;

˗

podsypka tłuczniowa.

Założono wbudowanie rozjazdów wraz ze wzmocnieniem
umożliwiające jazdę w kierunku zwrotnym z prędkością 40 km/h.

podtorza,

Założono minimalną grubość warstwy ochronnej ok. 0,15 m dla torów nr
PO10, PO12, PO14, PO16.
Przewiduje się przejęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych za pomocą
spadków poprzecznych torowiska (o wartości 5%) z odprowadzeniem do ciągów
drenarskich na międzytorzu torów PO10 – PO12 i PO12-PO14/16 lub do rowów
bocznych. W ciągach drenarskich należy wykorzystać następujące konstrukcje:
˗

drenaże bezrurowe (tzw. francuskie) – ukośnie względem osi toru w miejscach
zmiany kierunku pochylenia poprzecznego warstwy ochronnej i pod
rozjazdami;

˗

drenaże rurowe – zasadnicza forma drenażu biegnąca wzdłuż osi torów na
międzytorzach;

˗

kolektory – zasadniczo poprzecznie względem osi torów, w celu zebrania
wody z drenaży i odprowadzenia do rowów bocznych.

Na ciągach drenarskich, zasadniczo w odstępach około 40 - 60 m, należy
zabudować studzienki rewizyjne Ø425 z tworzywa sztucznego/betonowe, przykryte
stożkiem betonowym.
Koncepcja układu torowego zlokalizowanego w środku stacji postojowej
obejmuje przebudowę istniejącego układu torowego i stworzenie na bazie
istniejących torów (311, 313, 315, 317) nowej grupy postojowej. Zaprojektowane tory
nr PO11, PO13, PO15 zasadniczo będą biegły w śladzie istniejących torów z tą
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różnicą, że przyjęto poszerzenie międzytorza torów PO11-PO13 i PO13-PO15 do
szerokości 6,0 m każde. W zakres zaprojektowanej infrastruktury wchodzą:
˗

3 tory postojowe zelektryfikowane o następującej numeracji roboczej: PO11,
PO13, PO15;

˗

5 kompletów rozjazdów zwyczajnych;

˗

chodnik techniczny o długości ok. 230 m zlokalizowany na międzytorzu torów
PO13-PO15;

˗

punkty poboru sprężonego powietrza co ok. 50 m;

˗

torowe punkty grzejne co ok. 26 m z przytorowym terminalem ogrzewania;

˗

sprężarkownia w kontenerze;

˗

rozdzielnia w kontenerze.

Nawierzchnię torów nr PO11, PO13, PO15 zaprojektowano dla standardów
konstrukcyjnych torów klasy 2:
˗

szyny;

˗

podkłady strunobetonowe;

˗

podsypka tłuczniowa.

Założono wbudowanie rozjazdów wraz ze wzmocnieniem
umożliwiające jazdę w kierunku zwrotnym z prędkością 40 km/h.

podtorza,

Założono minimalną grubość warstwy ochronnej ok. 0,15 m dla torów nr
PO11, PO13, PO15.
Przewiduje się przejęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych za pomocą
spadków poprzecznych torowiska (o wartości 5%) z odprowadzeniem do ciągu
drenarskiego na międzytorzu torów PO11 – PO13. W ciągach drenarskich należy
wykorzystać następujące konstrukcje:
˗

drenaże bezrurowe (tzw. francuskie) – ukośnie względem osi toru w miejscach
zmiany kierunku pochylenia poprzecznego warstwy ochronnej i pod
rozjazdami;

˗

drenaże rurowe – zasadnicza forma drenażu biegnąca wzdłuż osi torów PO11
i PO13 na międzytorzu;

˗

kolektory – zasadniczo poprzecznie względem osi torów, w celu zebrania
wody z drenaży i odprowadzenia do odbiornika.

Na ciągu drenarskim, zasadniczo w odstępach około 40 - 60 m, należy
zabudować studzienki rewizyjne Ø425 z tworzywa sztucznego/betonowe, przykryte
stożkiem betonowym. Odprowadzenie wody z ciągu drenarskiego do studni chłonnej.
Koncepcja stacji przeładunkowej
W związku z likwidacją torów bocznych nr: 14, 16 i 18 na stacji Bydgoszcz
Wschód, zaprojektowano dwa tory ładunkowe w rejonie ulicy Kaplicznej w
Bydgoszczy. Koncepcja układu torowego obejmuje przebudowę istniejącego układu
torowego i stworzenie na bazie istniejących torów nowej grupy przeładunkowej wraz
z placem ładunkowym. Zaprojektowane tory nr P1 i P2 zasadniczo będą biegły w
Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
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śladzie istniejących torów z tą różnicą, że pozostałe tory zostaną rozebrane pod plac
ładunkowy. W zakres zaprojektowanej infrastruktury wchodzą:
˗

2 tory ładunkowe o następującej numeracji roboczej: P1, P2;

˗

2 komplety rozjazdów;

˗

2 kozły oporowe

˗

2 przejazdy

˗

droga dojazdowa;

˗

plac ładunkowy odwodniony za pomocą kanalizacji deszczowej;

˗

oświetlenie terenu.
Dla nowych torów ładunkowych zaprojektowano następujący rozstawy torów:

˗

tor nr P1 – tor nr P2 – międzytorze ok. 5,0 m.

Nawierzchnię torów nr
konstrukcyjnych torów klasy 2:
˗

szyny;

˗

podkłady strunobetonowe;

˗

podsypka tłuczniowa.

P1

i

P2

zaprojektowano

dla

Założono wbudowanie rozjazdów wraz ze wzmocnieniem
umożliwiające jazdę w kierunku zwrotnym z prędkością 40 km/h.

standardów

podtorza,

Założono minimalną grubość warstwy ochronnej ok. 0,15 m dla torów nr P1 i P2.
Przewiduje się przejęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych za pomocą
spadków poprzecznych torowiska (o wartości 5%) z odprowadzeniem do ciągu
drenarskiego na międzytorzu torów P1 – P2. W ciągu drenarskim należy wykorzystać
następujące konstrukcje:
˗

drenaże bezrurowe (tzw. francuskie) – ukośnie względem osi toru w miejscach
zmiany kierunku pochylenia poprzecznego warstwy ochronnej i pod
rozjazdami;

˗

drenaże rurowe – zasadnicza forma drenażu biegnąca wzdłuż osi torów na
międzytorzu P1-P2;

˗

kolektory – zasadniczo poprzecznie względem osi torów, w celu zebrania
wody z drenaży i odprowadzenia do rowów bocznych.

Na ciągach drenarskich, zasadniczo w odstępach około 40 - 60 m, należy
zabudować studzienki rewizyjne Ø425 z tworzywa sztucznego/betonowe, przykryte
stożkiem betonowym.
Szczegóły konstrukcyjne dla torów P1 i P2 w obrębie placu/drogi ładunkowej
zostały pokazane na przekroju normalnym D-D.
W miejscach skrzyżowania torów ładunkowych P1 i P2 z projektowanym
placem ładunkowym zaprojektowano dwa przejazdy torowo-drogowe, dla których
przyjęto
jeden
standard
nawierzchni
przejazdu
zabudowanej
płytami
wielkogabarytowymi typu CBP oraz jeden typ nawierzchni torowej spełniający
wymogi klasy 2:
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˗
˗
˗
˗

˗
˗

tor bezstykowy;
szyny;
podkłady strunobetonowe;
rozstaw podkładów ok. 0,60 m (rozstaw podkładów pod płytami CBP i dla
kolejnych 5 podkładów licząc od skraju płyty ok. 0,60 m, dalej rozstaw ok. 0,65
m);
przytwierdzenie typu SB;
podsypka tłuczniowa pod podkładem.

Odwodnienie układu torowego w obrębie przejazdów realizowane będzie za
pomocą warstwy ochronnej gr. 15 cm o pochyleniu jednostronnym 5% oraz poprzez
drenaż posadowiony na warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej i zasypany
kruszywem naturalnym spełniającym wszystkie kryteria zgodnie z Wytycznymi
technicznymi utrzymania podtorza kolejowego Id-3. Drenaż należy ułożyć w otulinie z
geowłókniny.
W związku z przebudową toru bocznego-rozrządowego nr 12 o długości
ogólnej ok. 229 m, wprowadzono w tor główny dodatkowy nr 204 rozjazd zwyczajny o
numeracji roboczej 300 (istniejący numer to 30). Z Rz 300 zaprojektowano odejście
nowego toru bocznego nr 12, który po ok. 120 m zaczyna biec w istniejącym śladzie,
by połączyć się z rozjazdem nr 14, stanowiącym odejście na tor nr 400 tzw. bocznicą
międzyzakładową oraz na tor żeberkowy nr 26. Długość ogólna nowego toru nr 12
wynosi ok. 203,5 m.
Z przebudową toru nr 12 wiążą się następujące rozbiórki/przeniesienia torów i
rozjazdów:
˗ przeniesienie rozjazdu zwyczajnego Rz 30 49E1-1:9-190 w nową lokalizację,
jako odgałęzienie dla nowego toru nr 12;
˗ rozbiórka rozjazdu krzyżowego podwójnego nr 29 49E1-1:9-190;
˗ rozbiórka toru żeberkowego nr 12a (o długości ogólnej 35,9 m);
˗ rozbiórka istniejącego toru nr 12;
˗ rozbiórka rozjazdu nr 15 49E1-1:9-190;
Nawierzchnię nowego toru bocznego nr 12 zaprojektowano dla standardów
konstrukcyjnych torów klasy 5 wariant 5.2:
˗ szyny;
˗ podkłady strunobetonowe;
˗ podsypka tłuczniowa pod podkładem.
Zaplanowano przeniesienie rozjazdu o numerze Rz 30 (typu 49E1-190-1:9) w
nową lokalizację wraz z zabudową warstwy ochronnej. Założono minimalną grubość
warstwy ochronnej ok. 0,15 m pod rozjazdem oraz w nowym torze bocznym nr 12.
Warstwę ochronną należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie ułożonego na geowłókninie separacyjnej. Niweletę nowego toru
bocznego nr 12 należy zaprojektować tak, aby została zachowana skrajnia pionowa
o wartości ok. 6,20 m licząc od poziomu główki szyny do spodu konstrukcji
projektowanego wiaduktu drogowego WD8. Oś nowego toru bocznego musi
znajdować się w odległości min. 2,5m od projektowanej podpory wiaduktu WD8.
II.3.4. Projektowane parametry techniczne drogi
Parametry techniczne projektowanej ulicy :
klasa ulicy
Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk
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prędkość projektowa

- Vp = 70 km/h (60 km/h)

prędkość miarodajna

- Vp = 90 km/h

szerokość jezdni

- 2×7,00 m (2x10,5 w przypadku występowania
buspasów)

szerokość pasa ruchu

- 3,50 m

szerokość pasa rozdziału

- 3.00 m

szerokość drogi rowerowej

- 2x 2,5 m

szerokość chodników

- 2x 1,5÷2,25 m

szerokość pasa pomiędzy jezdnią a drogą rowerową - 5,00 m ( min 2,0– w przypadku
zastosowania np. ekranów akustycznych lub ogrodzenia oddzielającego chodnik od
jezdni )
kategoria ruchu - KR6
dopuszczalne obciążenie na oś
skrajnia pionowa

- 115 kN
- 5,0 m

II.3.5. Pomiar, prognoza i struktura ruchu pojazdów
Pomiar ruchu na istniejącej drodze
W ramach opracowania Koncepcji Programowej wykonano pomiar ruchu
drogowego na wybranych ulicach sieci drogowej Bydgoszczy. Pomiary wykonano w
okresie od 2014-12-09 do 2015-01-28.
Zakres opracowania obejmował dwukrotny pomiary cech ruchu drogowego na
19 skrzyżowaniach oraz 7-miu przekrojach międzywęzłowych zlokalizowanych na
„Trasie Wschód – Zachód” w Bydgoszczy.
W pomiarach ruchu uwzględniono następującą strukturę rodzajową pojazdów:
• O – samochody osobowe,
• F – samochody dostawcze,
• C – pojazdy ciężarowe,
• CP – pojazdy ciężarowe z przyczepami,
• A – autobusy,
• M – motocykle,
• W – pojazdy wolnobieżne.
Strukturę rodzajową i kierunkową ruchu rejestrowano w interwałach 15
minutowych. Badania ruchu na skrzyżowaniach zostały przeprowadzone w dwóch
szczytach komunikacyjnych:
• szczyt poranny: 6.30 – 8.30;
• szczyt popołudniowy: 15.00 – 17.00.
Natomiast w przekrojach międzywęzłowych badania przeprowadzono w
okresie całej doby.
Analiza ruchu
Podstawą do stworzenia Prognozy ruchu dla trasy Wschód-Zachód w
Bydgoszczy jest umowa nr 182/IP/2014 z dnia 14.11.2014. zawarta pomiędzy
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Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a,
85-844 Bydgoszcz a Transprojektem Gdańskim Sp. z o.o.
Opracowanie prognozy ruchu zostało sporządzone w październiku 2015 r.,
autorem jest Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (Michał Bryszewski). Tom II Koncepcji
Programowej Rozbudowy Trasy Wschód – Zachód na odcinku od Węzła
Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy: „Analizy i prognozy ruchu w
transporcie zbiorowym i indywidualnym” Opracowanie załączono do niniejszego ROŚ
jako Załącznik nr 11.
Analiza ruchu obejmowała odcinek projektowanej Trasy Wschód - Zachód na
odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego. Uwzględnia ona również
budowę drogi ekspresowej S5.
Po analizie modelowych sieci dla poszczególnych wariantów inwestycyjnych
uznano, że Warianty 2, 3 i 4 z punktu modelu ruchu nie różnią się istotnie. W związku
z powyższym, w dalszych analizach wykonano prognozy ruchu dla dwóch wariantów
inwestycyjnych: Wariantu 1 oraz Wariantu 2, które zakładają różny sposób
rozbudowy Trasy WZ, przy czy główna różnica polega na budowie lub nie węzłów na
przecięciu z głównymi ulicami poprzecznymi, tj. z ulicami Gdańską i Sułkowskiego
oraz Al. Wyszyńskiego.
Wykonano również obliczenia dla wariant bezinwestycyjnego zakładającego
rozbudowę sieci ulicznej oraz transportu publicznego przy zaniechaniu projektu
rozbudowy Trasy WZ na analizowanym odcinku.
W analizach ruchu posłużono się najaktualniejszym dla Bydgoszczy
czterostopniowym, transportowym modelem symulacyjnym (proces powstawania
ruchu, wyboru celu podróży, wyboru środka transportu, wyboru trasy przejazdu)
opracowanym na bazie kompleksowych badań ruchu drogowego oraz badań
ankietowych mieszkańców tego miasta w latach 2010-2012. W modelu tym
odtwarzane są zjawiska transportowego na terenie Bydgoszczy uwzględniające
zarówno stronę popytu, jak i podaży na transport, a także współzależność obu tych
charakterystyk. Model składa się z ponad 550 wewnętrznych i zewnętrznych rejonów
transportowych reprezentujących jednolite obszary miasta oraz wloty i wyloty
zarówno drogowe, jak i kolejowe do i z miasta.
Dla tak przygotowanych trzech modeli sieci, zgodnych z założeniami
projektowymi i wykonano rozkłady ruchu pojazdów komunikacji indywidualnej i
zbiorowej w kolejnych horyzontach, latach:
- 2020,
- 2035.
W wyniku przeprowadzonych inwestycji realizowanych przez Miasto
Bydgoszcz i GDDKiA (droga S5, obwodnica południowo - wschodnia, nowy przebieg
ul. Stromej), przewiduje się wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta i okolic
centrum. Modele prognostyczne uwzględniają spadek wskaźnika motoryzacji oraz
spadek demografii w mieście, przez co sumaryczny ruch w mieście od ok. 2030 roku
powinien spadać. Jednocześnie, z posiadanych modeli wynika, że zwiększa się
ogólna liczba podróży w mieście, co nie kompensuje i tak powyższych spadków.
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Tabela 2. Średniodobowe natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku Trasy W-Z w
wariantach inwestycyjnych w 2020 r. i 2035 r.
Wariant inwestycyjny 1

28

L.p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Odcinek
ul. Nad Torem - ul. Żeglarska
ul. Żeglarska - ul. Kapielowa
ul. Kąpielowa - ul. Kmicica
ul. Zaświat - ul. Kmicica
ul. Zaświat - ul. Gdańska
ul. Gdańska - ul. Sułkowskiego
ul. Sułkowskiego - ul. Lelewela
ul. Lelewela - Al. Wyszyńskiego
Al. Wyszyńskiego - ul. Gajowa
ul. Gajowa - ul. Inwalidów
ul. Inwalidów - ul. Łęczycka
ul. Łęczycka - ul. Fabryczna
ul. Fabryczna - ul. Fordońska
ul. Sporna - ul. Skandynawska
Wariant inwestycyjny 1

L.p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Odcinek
ul. Nad Torem - ul. Żeglarska
ul. Żeglarska - ul. Kapielowa
ul. Kąpielowa - ul. Kmicica
ul. Zaświat - ul. Kmicica
ul. Zaświat - ul. Gdańska
ul. Gdańska - ul. Sułkowskiego
ul. Sułkowskiego - ul. Lelewela
ul. Lelewela - Al. Wyszyńskiego
Al. Wyszyńskiego - ul. Gajowa
ul. Gajowa - ul. Inwalidów
ul. Inwalidów - ul. Łęczycka
ul. Łęczycka - ul. Fabryczna
ul. Fabryczna - ul. Fordońska
ul. Sporna - ul. Skandynawska

Warianty inwestycyjne 2, 3 i 4
2020 rok
SDR
L.p
45 959
1
42 018
2
38 989
3
46 575
4
46 287
5
41 705
6
41 786
7
43 171
8
36 254
9
39 746 10
37 402 11
47 866 12
50 115 13
55 370 14
2035 rok
SDR
L.p
40 357
1
38 580
2
37 289
3
43 527
4
50 463
5
46 208
6
41 514
7
42 890
8
32 143
9
36 190 10
34 183 11
42 886 12
44 423 13
48 209 14

Odcinek
ul. Nad Torem - ul. Żeglarska
ul. Żeglarska - ul. Kapielowa
ul. Kąpielowa - ul. Kmicica
ul. Zaświat - ul. Kmicica
ul. Zaświat - ul. Gdańska
ul. Gdańska - ul. Sułkowskiego
ul. Sułkowskiego - ul. Lelewela
ul. Lelewela - Al. Wyszyńskiego
Al. Wyszyńskiego - ul. Gajowa
ul. Gajowa - ul. Inwalidów
ul. Inwalidów - ul. Łęczycka
ul. Łęczycka - ul. Fabryczna
ul. Fabryczna - ul. Fordońska
ul. Sporna - ul. Skandynawska
Warianty inwestycyjne 2, 3 i 4

SDR
48 598
45 311
42 591
49 892
54 819
58 208
57 402
58 829
49 444
51 207
51 171
53 248
54 390
56 073

Odcinek
ul. Nad Torem - ul. Żeglarska
ul. Żeglarska - ul. Kapielowa
ul. Kąpielowa - ul. Kmicica
ul. Zaświat - ul. Kmicica
ul. Zaświat - ul. Gdańska
ul. Gdańska - ul. Sułkowskiego
ul. Sułkowskiego - ul. Lelewela
ul. Lelewela - Al. Wyszyńskiego
Al. Wyszyńskiego - ul. Gajowa
ul. Gajowa - ul. Inwalidów
ul. Inwalidów - ul. Łęczycka
ul. Łęczycka - ul. Fabryczna
ul. Fabryczna - ul. Fordońska
ul. Sporna - ul. Skandynawska

SDR
42 508
40 588
39 633
46 902
57 143
55 436
53 697
55 098
39 859
41 188
38 555
42 917
44 286
49 025
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Tabela 3. Średniogodzinowe natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku Trasy W-Z w
wariancie bezinwestycyjnym w 2020 r.
Wariant 0, 2020 r.
Odcinek

Jezdnia
lewa/ prawa

ul. Nad Torem - ul. Żeglarska
lewa
prawa
ul. Żeglarska - ul. Kąpielowa
lewa
prawa
ul. Kąpielowa - ul. Kmicica
lewa
prawa
ul. Kmicica - ul. Rynkowska
lewa
prawa
ul. Rynkowska - ul. Zaświat
lewa
prawa
ul. Zaświat - ul. Artyleryjska
lewa
prawa
ul. Artyleryjska - ul. Gdańska
lewa
prawa
ul. Gdańska - ul. Sułkowskiego
lewa
prawa
ul. Sułkowskiego - ul. Lelewela
lewa
prawa
ul. Lelewela - Al. Wyszyńskiego
lewa
prawa
Al. Wyszyńskiego - ul. Gajowa
lewa
prawa
ul. Gajowa - ul. Inwalidów
lewa
prawa
ul. Inwalidów - ul. Łęczycka
lewa
prawa
ul. Łęczycka - ul. Fabryczna
lewa
prawa
ul. Fabryczna - ul. Fordońska
lewa
prawa
ul. Fordońska - ul. Sporna
lewa
prawa
ul. Sporna - ul. Skandynawska
lewa
prawa
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Pojazdy
lekkie
1 429
939
490
1 171
681
490
1 220
681
539
1 504
871
633
1 544
896
648
1 414
781
633
1 449
816
633
1 680
987
693
1 941
1 243
698
1 884
1 186
698
2 007
1 196
811
2 239
1 192
1 047
1 615
933
682
1 678
1 060
618
1 570
978
592
3 254
1 906
1 348
3 217
1 739
1 478

Średniogodzinowe natężenie ruchu
Dzień
Noc
Pojazdy
Pojazdy
Pojazdy
Suma
ciężkie
lekkie
ciężkie
163
505
3
1 592
100
332
2
1 039
63
173
1
553
148
414
3
1 319
85
241
2
766
63
173
1
553
152
432
3
1 372
85
241
2
766
67
191
1
606
174
532
3
1 678
101
308
2
972
73
224
1
706
182
546
3
1 726
105
317
2
1 001
77
229
1
725
177
500
3
1 591
99
276
2
880
78
224
1
711
181
513
3
1 630
103
289
2
919
78
224
1
711
184
594
3
1 864
110
349
2
1 097
74
245
1
767
211
686
4
2 152
136
439
3
1 379
75
247
1
773
209
666
3
2 093
134
419
2
1 320
75
247
1
773
215
710
4
2 222
126
423
2
1 322
89
287
2
900
230
791
4
2 469
125
421
2
1 317
105
370
2
1 152
208
571
4
1 823
124
330
2
1 057
84
241
2
766
173
594
3
1 851
106
375
2
1 166
67
219
1
685
154
555
3
1 724
98
346
2
1 076
56
209
1
648
378
1 151
7
3 632
231
674
4
2 137
147
477
3
1 495
349
1 138
7
3 566
201
615
4
1 940
148
523
3
1 626

Suma
508
334
174
417
243
174
435
243
192
535
310
225
549
319
230
503
278
225
516
291
225
597
351
246
690
442
248
669
421
248
714
425
289
795
423
372
575
332
243
597
377
220
558
348
210
1158
678
480
1145
619
526
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Tabela 4. Średniogodzinowe natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku Trasy W-Z w
wariancie bezinwestycyjnym w 2035 r.
Wariant 0, 2035 r.
Odcinek

Jezdnia
lewa/ prawa

ul. Nad Torem - ul. Żeglarska
lewa
prawa
ul. Żeglarska - ul. Kąpielowa
lewa
prawa
ul. Kąpielowa - ul. Kmicica
lewa
prawa
ul. Kmicica - ul. Rynkowska
lewa
prawa
ul. Rynkowska - ul. Zaświat
lewa
prawa
ul. Zaświat - ul. Artyleryjska
lewa
prawa
ul. Artyleryjska - ul. Gdańska
lewa
prawa
ul. Gdańska - ul. Sułkowskiego
lewa
prawa
ul. Sułkowskiego - ul. Lelewela
lewa
prawa
ul. Lelewela - Al. Wyszyńskiego
lewa
prawa
Al. Wyszyńskiego - ul. Gajowa
lewa
prawa
ul. Gajowa - ul. Inwalidów
lewa
prawa
ul. Inwalidów - ul. Łęczycka
lewa
prawa
ul. Łęczycka - ul. Fabryczna
lewa
prawa
ul. Fabryczna - ul. Fordońska
lewa
prawa
ul. Fordońska - ul. Sporna
lewa
prawa
ul. Sporna - ul. Skandynawska
lewa
prawa
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Pojazdy
1 182
804
378
952
574
378
993
574
419
1 291
691
600
1 346
723
623
993
501
492
1 125
633
492
1 237
719
518
1 722
1 153
569
1 660
1 091
569
1 514
991
523
1 663
975
688
1 276
801
475
1 477
898
579
1 345
781
564
3 077
1 638
1 439
2 916
1 547
1 369

Średniogodzinowe natężenie ruchu
Dzień
Noc
Pojazdy
Suma
Pojazdy
Pojazdy
159
418
3
1 341
97
284
2
901
62
134
1
440
151
337
3
1 103
89
203
2
663
62
134
1
440
156
351
3
1 149
89
203
2
663
67
148
1
486
177
456
3
1 468
99
244
2
790
78
212
1
678
187
476
4
1 533
104
256
2
827
83
220
2
706
171
351
3
1 164
91
177
2
592
80
174
1
572
184
398
3
1 309
104
224
2
737
80
174
1
572
210
437
4
1 447
107
254
2
826
103
183
2
621
254
609
5
1 976
135
408
3
1 288
119
201
2
688
252
587
4
1 912
133
386
2
1 224
119
201
2
688
226
535
4
1 740
125
350
2
1 116
101
185
2
624
230
588
4
1 893
121
345
2
1 096
109
243
2
797
203
451
4
1 479
119
283
2
920
84
168
2
559
189
522
3
1 666
109
317
2
1 007
80
205
1
659
174
381
2
1 519
101
182
1
882
73
199
1
637
375
1 088
7
3 452
199
579
4
1 837
176
509
3
1 615
330
1 031
6
3 246
175
547
3
1 722
155
484
3
1 524

Suma
421
286
135
340
205
135
354
205
149
459
246
213
480
258
222
354
179
175
401
226
175
441
256
185
614
411
203
591
388
203
539
352
187
592
347
245
455
285
170
525
319
206
383
183
200
1095
583
512
1037
550
487
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Tabela 5. Średniogodzinowe natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku Trasy W-Z w
wariancie inwestycyjnym 1 w 2020 r.
Wariant 1, 2020 r.
Odcinek

Jezdnia
lewa/ prawa

ul. Nad Torem - ul. Żeglarska
lewa
prawa
ul. Żeglarska - ul. Kąpielowa
lewa
prawa
ul. Kąpielowa - ul. Kmicica
lewa
prawa
ul. Kmicica - ul. Zaświat
lewa
prawa
ul. Zaświat - ul. Gdańska
lewa
prawa
ul. Gdańska - ul. Sułkowskiego
lewa
prawa
ul. Sułkowskiego - ul. Lelewela
lewa
prawa
ul. Lelewela - Al. Wyszyńskiego
lewa
prawa
Al. Wyszyńskiego - ul. Gajowa
lewa
prawa
ul. Gajowa - ul. Inwalidów
lewa
prawa
ul. Inwalidów - ul. Łęczycka
lewa
prawa
ul. Łęczycka - ul. Fabryczna
lewa
prawa
ul. Fabryczna - ul. Fordońska
lewa
prawa
w. Wschód: ul. Fordońska - ul. Kamienna
w. Wschód: ul. Kamienna - ul. Fordońska
w. Wschód: łącznica ul. Lewińskiego - ul. Kamienna
w. Wschód: łącznica ul. Kamienna - ul. Lewińskiego
w. Wschód: ul. Fordońska - centrum
w. Wschód: centrum - ul. Fordońska
ul. Fordońska - ul. Sporna
lewa
prawa
ul. Sporna
lewa
prawa
Łącznica ul. Sporna - ul. Fordońska
lewa
prawa
Łącznica ul. Fordońska - ul. Sporna
lewa
prawa
ul. Sporna - ul. Skandynawska
lewa
prawa
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Pojazdy
lekkie
2 389
1 210
1 179
2 174
995
1 179
2 010
995
1 015
2 415
1 218
1 197
2 390
1 206
1 184
2 142
1 163
979
2 106
1 144
962
2 182
1 220
962
1 807
864
943
2 011
841
1 170
1 878
708
1 170
2 423
1 095
1 328
2 572
1 294
1 278
665
523
629
756
678
963
2 745
1 343
1 402
336
59
277
396
136
260
199
115
84
2 900
1 467
1 433

Średniogodzinowe natężenie ruchu
Dzień
Noc
Pojazdy
Pojazdy
Pojazdy
Suma
ciężkie
lekkie
ciężkie
238
845
4
2 627
117
428
2
1 327
121
417
2
1 300
227
769
4
2 401
106
352
2
1 101
121
417
2
1 300
217
711
4
2 227
106
352
2
1 101
111
359
2
1 126
255
853
4
2 670
126
430
2
1 344
129
423
2
1 326
253
846
4
2 643
125
427
2
1 331
128
419
2
1 312
239
757
4
2 381
122
411
2
1 285
117
346
2
1 096
281
744
6
2 387
135
404
3
1 279
146
340
3
1 108
285
771
6
2 467
139
431
3
1 359
146
340
3
1 108
264
638
5
2 071
124
305
2
988
140
333
3
1 083
262
712
5
2 273
118
298
2
959
144
414
3
1 314
259
664
5
2 137
115
250
2
823
144
414
3
1 314
313
857
6
2 736
167
387
3
1 262
146
470
3
1 474
295
909
5
2 867
163
457
3
1 457
132
452
2
1 410
81
235
2
746
58
185
1
581
79
222
1
708
74
267
1
830
68
240
1
746
121
341
2
1 084
304
971
6
3 049
149
475
3
1 492
155
496
3
1 557
29
119
0
365
7
21
0
66
22
98
0
299
47
140
1
443
30
48
1
166
17
92
0
277
28
71
0
227
14
41
0
129
14
30
0
98
292
1 026
6
3 192
137
519
3
1 604
155
507
3
1 588

Suma
849
430
419
773
354
419
715
354
361
857
432
425
850
429
421
761
413
348
750
407
343
777
434
343
643
307
336
717
300
417
669
252
417
863
390
473
914
460
454
237
186
223
268
241
343
977
478
499
119
21
98
141
49
92
71
41
30
1032
522
510
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Tabela 6. Średniogodzinowe natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku Trasy W-Z w
wariancie inwestycyjnym 1 w 2035 r.
Wariant 1, 2035 r.
Odcinek

Jezdnia
lewa/ prawa

ul. Nad Torem - ul. Żeglarska
lewa
prawa
ul. Żeglarska - ul. Kąpielowa
lewa
prawa
ul. Kąpielowa - ul. Kmicica
lewa
prawa
ul. Kmicica - ul. Zaświat
lewa
prawa
ul. Zaświat - ul. Gdańska
lewa
prawa
ul. Gdańska - ul. Sułkowskiego
lewa
prawa
ul. Sułkowskiego - ul. Lelewela
lewa
prawa
ul. Lelewela - Al. Wyszyńskiego
lewa
prawa
Al. Wyszyńskiego - ul. Gajowa
lewa
prawa
ul. Gajowa - ul. Inwalidów
lewa
prawa
ul. Inwalidów - ul. Łęczycka
lewa
prawa
ul. Łęczycka - ul. Fabryczna
lewa
prawa
ul. Fabryczna - ul. Fordońska
lewa
prawa
w. Wschód: ul. Fordońska - ul. Kamienna
w. Wschód: ul. Kamienna - ul. Fordońska
w. Wschód: łącznica ul. Lewińskiego - ul. Kamienna
w. Wschód: łącznica ul. Kamienna - ul. Lewińskiego
w. Wschód: ul. Fordońska - centrum
w. Wschód: centrum - ul. Fordońska
ul. Fordońska - ul. Sporna
lewa
prawa
ul. Sporna
lewa
prawa
Łącznica ul. Sporna - ul. Fordońska
lewa
prawa
Łącznica ul. Fordońska - ul. Sporna
lewa
prawa
ul. Sporna - ul. Skandynawska
lewa
prawa
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Pojazdy
2 077
1 029
1 048
1 982
934
1 048
1 982
934
1 048
2 238
1 108
1 130
2 597
1 338
1 259
2 376
1 217
1 159
2 115
1 141
974
2 190
1 216
974
1 590
789
801
1 815
779
1 036
1 697
661
1 036
2 157
996
1 161
2 261
1 139
1 122
614
535
525
588
622
766
2 536
1 236
1 300
168
50
118
214
101
113
105
29
76
2 501
1 248
1 253

Średniogodzinowe natężenie ruchu
Dzień
Noc
Pojazdy
Suma
Pojazdy
Pojazdy
228
734
4
2 305
111
364
2
1 140
117
370
2
1 165
222
700
4
2 204
105
330
2
1 039
117
370
2
1 165
222
700
4
2 204
105
330
2
1 039
117
370
2
1 165
248
792
4
2 486
122
392
2
1 230
126
400
2
1 256
285
918
6
2 882
143
473
3
1 481
142
445
3
1 401
264
840
5
2 640
125
430
2
1 342
139
410
3
1 298
259
775
4
2 374
128
430
2
1 269
131
345
2
1 105
263
775
4
2 453
132
430
2
1 348
131
345
2
1 105
245
562
4
1 835
116
279
2
905
129
283
2
930
256
642
5
2 071
114
276
2
893
142
366
3
1 178
255
600
5
1 952
113
234
2
774
142
366
3
1 178
292
763
6
2 449
156
352
3
1 152
136
411
3
1 297
279
800
5
2 540
153
403
3
1 292
126
397
2
1 248
123
217
2
737
57
189
1
592
30
186
1
555
69
208
1
657
49
220
1
671
78
283
2
844
302
897
5
2 838
170
437
3
1 406
132
460
2
1 432
19
60
0
187
6
18
0
56
13
42
0
131
37
78
0
251
25
36
0
126
12
42
0
125
17
37
0
122
4
10
0
33
13
27
0
89
279
884
5
2 780
156
441
3
1 404
123
443
2
1 376

Suma
738
366
372
704
332
372
704
332
372
796
394
402
924
476
448
845
432
413
779
432
347
779
432
347
566
281
285
647
278
369
605
236
369
769
355
414
805
406
399
219
190
187
209
221
285
902
440
462
60
18
42
78
36
42
37
10
27
889
444
445
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„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko – wersja ujednolicona

Tabela 7. Średniogodzinowe natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku Trasy W-Z w
wariancie inwestycyjnym 2, 3 i 4 w 2020 r.
Wariant 2, 3 i 4, 2020 r.
Jezdnia
lewa/ prawa

Odcinek
ul. Nad Torem - ul. Żeglarska

lewa
prawa
ul. Żeglarska - ul. Kąpielowa
lewa
prawa
ul. Kąpielowa - ul. Kmicica
lewa
prawa
ul. Kmicica - ul. Zaświat
lewa
prawa
ul. Zaświat - ul. Gdańska
lewa
prawa
skrzyżowanie z ul. Gdańską: Trasa W-Z
lewa
prawa
skrzyżowanie z
skrzyżowanie z
skrzyżowanie z
skrzyżowanie z
skrzyżowanie z

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Gdańską: droga zbiorcza,
Gdańską: droga zbiorcza,
Gdańską: droga zbiorcza,
Gdańską: droga zbiorcza,
Sułkowskiego: Trasa W-Z

ul.
ul.
ul.
ul.

Gdańska - ul. Artyleryjska
Artyleryjska - ul. Gdańska
Kamienna - ul. Gdańska
Gdańska - ul. Kamienna
lewa
prawa

skrzyżowanie z ul. Sułkowskiego:
skrzyżowanie z ul. Sułkowskiego:
skrzyżowanie z ul. Sułkowskiego:
skrzyżowanie z ul. Sułkowskiego:
ul. Sułkowskiego - ul. Lelewela

droga
droga
droga
droga

zbiorcza,
zbiorcza,
zbiorcza,
zbiorcza,

wjazd z ul.
zjazd w ul.
zjazd w ul.
wjazd z ul.

Sułkowskiego,
Sułkowskiego,
Sułkowskiego,
Sułkowskiego,

strona lewa
strona prawa
strona lewa
strona prawa
lewa
prawa

ul. Lelewela - Al. Wyszyńskiego
lewa
prawa
skrzyżowanie z Al. Wyszyńskiego: Trasa W-Z
lewa
prawa
skrzyżowanie z Al. Wyszyńskiego:
skrzyżowanie z Al. Wyszyńskiego:
skrzyżowanie z Al. Wyszyńskiego:
skrzyżowanie z Al. Wyszyńskiego:
Al. Wyszyńskiego - ul. Gajowa

droga zbiorcza,
droga zbiorcza,
droga zbiorcza,
droga zbiorcza,

wjazd z Al.
zjazd w Al.
zjazd w Al.
wjazd z Al.

Wyszyńskiego,
Wyszyńskiego,
Wyszyńskiego,
Wyszyńskiego,

strona
strona
strona
strona

lewa
prawa
lewa
prawa
lewa
prawa

ul. Gajowa - ul. Inwalidów
lewa
prawa
ul. Inwalidów - ul. Łęczycka
lewa
prawa
ul. Łęczycka - ul. Fabryczna
lewa
prawa
ul. Fabryczna - ul. Fordońska
lewa
prawa
w. Wschód: ul. Fordońska - ul. Kamienna
w. Wschód: ul. Kamienna - ul. Fordońska
w. Wschód: łącznica ul. Lewińskiego - ul. Kamienna
w. Wschód: łącznica ul. Kamienna - ul. Lewińskiego
w. Wschód: ul. Fordońska - centrum
w. Wschód: centrum - ul. Fordońska
ul. Fordońska - ul. Sporna
lewa
prawa
ul. Sporna
lewa
prawa
Łącznica ul. Sporna - ul. Fordońska
lewa
prawa
Łącznica ul. Fordońska - ul. Sporna
lewa
prawa
ul. Sporna - ul. Skandynawska
lewa
prawa

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

Pojazdy
lekkie
2 513
1 242
1 271
2 335
1 064
1 271
2 187
1 064
1 123
2 572
1 271
1 301
2 813
1 272
1 541
2 148
834
1 314
450
226
616
224
2 126
1 126
1 000
324
538
285
464
2 875
1 411
1 464
2 953
1 489
1 464
2 089
1 048
1 041
441
423
225
141
2 455
1 273
1 182
2 566
1 247
1 319
2 561
1 242
1 319
2 706
1 355
1 351
2 783
1 492
1 291
732
534
759
756
661
973
2 817
1 393
1 424
387
95
292
448
275
173

Średniogodzinowe natężenie ruchu
Dzień
Noc
Pojazdy
Pojazdy
Pojazdy
Suma
lekkie
ciężkie
ciężkie
263
2 776
888
5
125
1 367
439
2
138
1 409
449
3
253
2 588
825
5
115
1 179
376
2
138
1 409
449
3
245
2 432
773
4
115
1 179
376
2
130
1 253
397
2
284
2 856
910
6
135
1 406
450
3
149
1 450
460
3
305
3 118
995
5
134
1 406
450
2
171
1 712
545
3
260
2 408
760
5
108
942
295
2
152
1 466
465
3
27
477
159
0
19
245
80
0
51
667
218
1
25
249
79
0
272
2 398
752
5
142
1 268
398
3
130
1 130
354
2
17
341
115
0
46
584
190
1
52
337
101
1
77
541
164
1
401
3 276
1 017
8
194
1 605
499
4
207
1 671
518
4
406
3 359
1 044
8
199
1 688
526
4
207
1 671
518
4
305
2 394
739
6
151
1 199
371
3
154
1 195
368
3
48
489
156
1
53
476
150
1
34
259
80
1
27
168
50
1
366
2 821
868
6
185
1 458
450
3
181
1 363
418
3
360
2 926
887
6
179
1 426
441
3
181
1 500
446
3
360
2 921
885
6
179
1 421
439
3
181
1 500
446
3
338
3 044
957
6
178
1 533
479
3
160
1 511
478
3
328
3 111
983
6
185
1 677
527
3
143
1 434
456
3
93
825
259
2
58
592
189
1
89
848
268
2
82
838
267
2
67
728
234
1
112
1 085
344
2
309
3 126
995
6
160
1 553
492
3
149
1 573
503
3
36
423
136
0
15
110
33
0
21
313
103
0
55
503
158
1
17
292
97
1
38
211
61
0

Suma
893
441
452
830
378
452
777
378
399
916
453
463
1000
452
548
765
297
468
159
80
219
79
757
401
356
115
191
102
165
1025
503
522
1052
530
522
745
374
371
157
151
81
51
874
453
421
893
444
449
891
442
449
963
482
481
989
530
459
261
190
270
269
235
346
1001
495
506
136
33
103
159
98
61

201

29

230

71

0

71

114
87
2 946
1 495
1 451

14
15
287
139
148

128
102
3 233
1 634
1 599

40
31
1 042
529
513

0
0
6
3
3

40
31
1048
532
516

33

„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko – wersja ujednolicona

Tabela 8. Średniogodzinowe natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku Trasy W-Z w
wariancie inwestycyjnym 2, 3 i 4 w 2035 r.
Wariant 2, 3 i 4, 2035 r.
Jezdnia
lewa/ prawa

Odcinek
ul. Nad Torem - ul. Żeglarska

lewa
prawa
ul. Żeglarska - ul. Kąpielowa
lewa
prawa
ul. Kąpielowa - ul. Kmicica
lewa
prawa
ul. Kmicica - ul. Zaświat
lewa
prawa
ul. Zaświat - ul. Gdańska
lewa
prawa
skrzyżowanie z ul. Gdańską: Trasa W-Z
lewa
prawa
skrzyżowanie z
skrzyżowanie z
skrzyżowanie z
skrzyżowanie z
skrzyżowanie z

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Gdańską: droga zbiorcza,
Gdańską: droga zbiorcza,
Gdańską: droga zbiorcza,
Gdańską: droga zbiorcza,
Sułkowskiego: Trasa W-Z

ul.
ul.
ul.
ul.

Gdańska - ul. Artyleryjska
Artyleryjska - ul. Gdańska
Kamienna - ul. Gdańska
Gdańska - ul. Kamienna
lewa
prawa

skrzyżowanie z ul. Sułkowskiego:
skrzyżowanie z ul. Sułkowskiego:
skrzyżowanie z ul. Sułkowskiego:
skrzyżowanie z ul. Sułkowskiego:
ul. Sułkowskiego - ul. Lelewela

droga
droga
droga
droga

zbiorcza,
zbiorcza,
zbiorcza,
zbiorcza,

wjazd z ul.
zjazd w ul.
zjazd w ul.
wjazd z ul.

Sułkowskiego,
Sułkowskiego,
Sułkowskiego,
Sułkowskiego,

strona lewa
strona prawa
strona lewa
strona prawa
lewa
prawa

ul. Lelewela - Al. Wyszyńskiego
lewa
prawa
skrzyżowanie z Al. Wyszyńskiego: Trasa W-Z
lewa
prawa
skrzyżowanie z Al. Wyszyńskiego:
skrzyżowanie z Al. Wyszyńskiego:
skrzyżowanie z Al. Wyszyńskiego:
skrzyżowanie z Al. Wyszyńskiego:
Al. Wyszyńskiego - ul. Gajowa

droga zbiorcza,
droga zbiorcza,
droga zbiorcza,
droga zbiorcza,

wjazd z Al.
zjazd w Al.
zjazd w Al.
wjazd z Al.

Wyszyńskiego,
Wyszyńskiego,
Wyszyńskiego,
Wyszyńskiego,

strona
strona
strona
strona

lewa
prawa
lewa
prawa
lewa
prawa

ul. Gajowa - ul. Inwalidów
lewa
prawa
ul. Inwalidów - ul. Łęczycka
lewa
prawa
ul. Łęczycka - ul. Fabryczna
lewa
prawa
ul. Fabryczna - ul. Fordońska
lewa
prawa
w. Wschód: ul. Fordońska - ul. Kamienna
w. Wschód: ul. Kamienna - ul. Fordońska
w. Wschód: łącznica ul. Lewińskiego - ul. Kamienna
w. Wschód: łącznica ul. Kamienna - ul. Lewińskiego
w. Wschód: ul. Fordońska - centrum
w. Wschód: centrum - ul. Fordońska
ul. Fordońska - ul. Sporna
lewa
prawa
ul. Sporna
lewa
prawa
Łącznica ul. Sporna - ul. Fordońska
lewa
prawa
Łącznica ul. Fordońska - ul. Sporna
lewa
prawa
ul. Sporna - ul. Skandynawska
lewa
prawa

Pojazdy
2 186
1 074
1 112
2 081
969
1 112
2 081
969
1 112
2 408
1 163
1 245
2 755
1 302
1 453
2 091
906
1 185
596
267
526
236
1 975
1057
918
374
503
259
480
2 715
1 317
1 398
2 791
1 393
1 398
1 822
787
1 035
606
363
93
62
1 977
880
1 097
2 060
862
1 198
1 907
709
1 198
2 151
959
1 192
2 246
1 100
1 146
607
573
493
572
629
795
2 604
1 236
1 368
169
53
116
214
104
110
112
29
83
2 557
1 243
1314

Średniogodzinowe natężenie ruchu
Dzień
Noc
Pojazdy
Suma
Pojazdy
Pojazdy
242
773
4
2 428
117
380
2
1 191
125
393
2
1 237
237
735
4
2 318
112
342
2
1 081
125
393
2
1 237
237
735
4
2 318
112
342
2
1 081
125
393
2
1 237
271
851
5
2 679
132
411
2
1 295
139
440
3
1 384
310
974
6
3 065
147
460
3
1 449
163
514
3
1 616
254
739
5
2 345
116
320
2
1 022
138
419
3
1 323
31
211
1
627
26
95
0
293
34
186
1
560
26
83
0
262
253
699
4
2 228
133
374
2
1 190
120
325
2
1 038
17
132
0
391
43
178
1
546
23
92
0
282
77
170
1
557
353
960
7
3 068
156
466
3
1 473
197
494
4
1 595
357
987
7
3 148
160
493
3
1 553
197
494
4
1 595
269
644
5
2 091
114
278
2
901
155
366
3
1 190
46
214
1
652
42
128
1
405
15
33
0
108
14
22
0
76
299
699
5
2 276
130
311
2
1 010
169
388
3
1 266
296
729
5
2 356
126
305
2
988
170
424
3
1 368
293
675
5
2 200
123
251
2
832
170
424
3
1 368
300
760
6
2 451
149
339
3
1 108
151
421
3
1 343
285
794
6
2 531
146
389
3
1 246
139
405
3
1 285
118
215
2
725
58
203
1
631
25
174
0
518
79
202
1
651
54
222
1
683
65
281
1
860
294
921
5
2 898
171
437
3
1 407
123
484
2
1 491
19
60
0
188
6
19
0
59
13
41
0
129
38
75
0
252
26
38
0
130
12
37
0
122
17
39
0
129
4
10
0
33
13
29
0
96
271
904
5
2 828
157
439
3
1 400
114
465
2
1 428

Suma
777
382
395
739
344
395
739
344
395
856
413
443
980
463
517
744
322
422
212
95
187
83
703
376
327
132
179
92
171
967
469
498
994
496
498
649
280
369
215
129
33
22
704
313
391
734
307
427
680
253
427
766
342
424
800
392
408
217
204
174
203
223
282
926
440
486
60
19
41
75
38
37
39
10
29
909
442
467

Poniżej zamieszczono dane w zakresie natężenia ruchu drogowego i
kolejowego wykorzystane w analizie oddziaływań skumulowanych.
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Tabela 9. Średniogodzinowe natężenie ruchu na głównych ulicach poprzecznych w
wariancie inwestycyjnym 1 w 2020 r.

Ulica poprzeczna

Jezdnia
lewa/ prawa

ul. Żeglarska
lewa
prawa
ul. Kąpielowa
lewa
prawa
ul. Kmicica
lewa
prawa
ul. Zaświat
lewa
prawa
ul. Gdańska kier. góra
lewa
prawa
ul. Gdańska kier. dół
lewa
prawa
ul. Sułkowskiego kier. góra
lewa
prawa
ul. Sułkowskiego kier. dół
lewa
prawa
ul. Lelewela
lewa
prawa
Al. Wyszyńskiego kier. góra
lewa
prawa
Al. Wyszyńskiego kier. dół
lewa
prawa
ul. Gajowa
lewa
prawa
ul. Inwalidów
lewa
prawa
ul. Łęczycka
lewa
prawa
ul. Fabryczna
lewa
prawa
ul. Fordońska kier. dół
lewa
prawa

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

Wariant 1, 2020 r.
Średniogodzinowe natężenie ruchu
Dzień
Noc
Pojazdy
Pojazdy
Pojazdy
Pojazdy
Suma
lekkie
ciężkie
lekkie
ciężkie
242
24
85
0
266
199
17
70
0
216
43
7
15
0
50
172
12
62
0
184
4
1
2
0
5
168
11
60
0
179
446
43
158
0
489
207
20
73
0
227
239
23
85
0
262
245
19
87
0
264
70
7
25
0
77
175
12
62
0
187
650
59
230
2
709
297
27
105
1
324
353
32
125
1
385
1 077
105
381
2
1 182
591
54
209
1
645
486
51
172
1
537
877
65
310
2
942
541
37
191
1
578
336
28
119
1
364
1 350
116
478
2
1 466
777
54
275
1
831
573
62
203
1
635
75
4
27
0
79
75
4
27
0
79
0
1 589
215
562
4
1 804
835
106
295
2
941
754
109
267
2
863
1 277
141
452
2
1 418
511
65
181
1
576
766
76
271
1
842
355
14
126
0
369
64
5
23
0
69
291
9
103
0
300
177
7
62
0
184
156
5
55
0
161
21
2
7
0
23
1 027
177
363
3
1 204
628
113
222
2
741
399
64
141
1
463
715
33
252
0
748
482
22
170
0
504
233
11
82
0
244
1 641
189
581
3
1 830
678
68
240
1
746
963
121
341
2
1 084

Suma
85
70
15
62
2
60
158
73
85
87
25
62
232
106
126
383
210
173
312
192
120
480
276
204
27
27
0
566
297
269
454
182
272
126
23
103
62
55
7
366
224
142
252
170
82
584
241
343
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Tabela 10. Średniogodzinowe natężenie ruchu na głównych ulicach poprzecznych w
wariancie inwestycyjnym 1 w 2035 r.

Ulica poprzeczna

Jezdnia
lewa/ prawa

ul. Żeglarska
lewa
prawa
ul. Kąpielowa
lewa
prawa
ul. Kmicica
lewa
prawa
ul. Zaświat
lewa
prawa
ul. Gdańska kier. góra
lewa
prawa
ul. Gdańska kier. dół
lewa
prawa
ul. Sułkowskiego kier. góra
lewa
prawa
ul. Sułkowskiego kier. dół
lewa
prawa
ul. Lelewela
lewa
prawa
Al. Wyszyńskiego kier. góra
lewa
prawa
Al. Wyszyńskiego kier. dół
lewa
prawa
ul. Gajowa
lewa
prawa
ul. Inwalidów
lewa
prawa
ul. Łęczycka
lewa
prawa
ul. Fabryczna
lewa
prawa
ul. Fordońska kier. dół
lewa
prawa
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Wariant 1, 2035 r.
Średniogodzinowe natężenie ruchu
Dzień
Noc
Pojazdy
Pojazdy
Pojazdy
Pojazdy
Suma
lekkie
ciężkie
lekkie
ciężkie
320
29
113
0
349
194
17
68
0
211
126
12
45
0
138
152
16
54
0
168
42
5
15
0
47
110
11
39
0
121
402
39
142
0
441
204
20
72
0
224
198
19
70
0
217
562
48
199
0
610
297
26
105
0
323
265
22
94
0
287
718
69
253
2
787
338
33
119
1
371
380
36
134
1
416
804
75
284
2
879
370
29
131
1
399
434
46
153
1
480
901
68
319
2
969
525
37
186
1
562
376
31
133
1
407
1 348
104
477
2
1 452
803
61
284
1
864
545
43
193
1
588
75
4
26
0
79
75
4
26
0
79
0
1 361
170
481
3
1 531
731
80
258
1
811
630
90
223
2
720
1 133
155
400
3
1 288
490
65
173
1
555
643
90
227
2
733
309
22
109
0
331
37
5
13
0
42
272
17
96
0
289
158
5
56
0
163
138
3
49
0
141
20
2
7
0
22
924
139
326
3
1 063
567
94
200
2
661
357
45
126
1
402
660
30
234
0
690
421
19
149
0
440
239
11
85
0
250
1 388
127
491
2
1 515
622
49
220
1
671
766
78
271
1
844

Suma
113
68
45
54
15
39
142
72
70
199
105
94
255
120
135
286
132
154
321
187
134
479
285
194
26
26
0
484
259
225
403
174
229
109
13
96
56
49
7
329
202
127
234
149
85
493
221
272
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Tabela 11. Średniogodzinowe natężenie ruchu na głównych ulicach poprzecznych w
wariancie inwestycyjnym 2, 3 i 4 w 2020 r.

Ulica poprzeczna
ul. Żeglarska

ul. Kąpielowa

ul. Kmicica

ul. Zaświat

ul. Gdańska kier. góra

ul. Gdańska kier. dół

ul. Sułkowskiego kier. góra

ul. Sułkowskiego kier. dół

ul. Lelewela

Al. Wyszyńskiego kier. góra

Al. Wyszyńskiego kier. dół

ul. Gajowa

ul. Inwalidów

ul. Łęczycka

ul. Fabryczna

ul. Fordońska kier. dół

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

Wariant 2, 3 i 4, 2020 r.
Średniogodzinowe natężenie ruchu
Jezdnia
Dzień
Noc
lewa/ prawa Pojazdy
Pojazdy
Pojazdy
Pojazdy
Suma
lekkie
ciężkie
lekkie
ciężkie
265
25
93
0
290
lewa
196
18
69
0
214
prawa
69
7
24
0
76
156
9
55
0
165
lewa
4
1
1
0
5
prawa
152
8
54
0
160
425
43
150
0
468
lewa
202
21
71
0
223
prawa
223
22
79
0
245
146
13
51
0
159
lewa
78
7
27
0
85
prawa
68
6
24
0
74
739
47
261
0
786
lewa
333
23
118
0
356
prawa
406
24
143
0
430
1 044
106
369
2
1 150
lewa
570
62
201
1
632
prawa
474
44
168
1
518
836
67
296
2
903
lewa
516
37
183
1
553
prawa
320
30
113
1
350
1 509
176
534
4
1 685
lewa
870
94
308
2
964
prawa
639
82
226
2
721
77
4
27
0
81
lewa
77
4
27
0
81
prawa
0
1 580
218
559
4
1 798
lewa
777
99
275
2
876
prawa
803
119
284
2
922
1 423
148
503
1
1 571
lewa
732
70
259
1
802
prawa
691
78
244
0
769
264
12
93
0
276
lewa
63
6
22
0
69
prawa
201
6
71
0
207
50
5
18
0
55
lewa
28
2
10
0
30
prawa
22
3
8
0
25
871
124
308
2
995
lewa
476
72
168
1
548
prawa
395
52
140
1
447
719
49
254
1
768
lewa
261
13
92
0
274
prawa
458
36
162
1
494
1 634
179
578
3
1 813
lewa
661
67
234
1
728
prawa
973
112
344
2
1 085

Suma
93
69
24
55
1
54
150
71
79
51
27
24
261
118
143
371
202
169
298
184
114
538
310
228
27
27
0
563
277
286
504
260
244
93
22
71
18
10
8
310
169
141
255
92
163
581
235
346
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Tabela 12. Średniogodzinowe natężenie ruchu na głównych ulicach poprzecznych w
wariancie inwestycyjnym 2, 3 i 4 w 2035 r.

Ulica poprzeczna
ul. Żeglarska

ul. Kąpielowa

ul. Kmicica

ul. Zaświat

ul. Gdańska kier. góra

ul. Gdańska kier. dół

ul. Sułkowskiego kier. góra

ul. Sułkowskiego kier. dół

ul. Lelewela

Al. Wyszyńskiego kier. góra

Al. Wyszyńskiego kier. dół

ul. Gajowa

ul. Inwalidów

ul. Łęczycka

ul. Fabryczna

ul. Fordońska kier. dół

Wariant 2, 3 i 4, 2035 r.
Średniogodzinowe natężenie ruchu
Jezdnia
Dzień
Noc
lewa/ prawa Pojazdy
Pojazdy
Pojazdy
Pojazdy
Suma
lekkie
ciężkie
lekkie
ciężkie
293
24
104
0
317
lewa
192
15
68
0
207
prawa
101
9
36
0
110
109
8
38
0
117
lewa
29
2
10
0
31
prawa
80
6
28
0
86
448
46
158
0
494
lewa
221
22
78
0
243
prawa
227
24
80
0
251
493
30
174
0
523
lewa
413
23
146
0
436
prawa
80
7
28
0
87
778
62
275
1
840
lewa
346
27
122
0
373
prawa
432
35
153
1
467
717
84
254
2
801
lewa
296
39
105
1
335
prawa
421
45
149
1
466
901
68
319
2
969
lewa
545
37
193
1
582
prawa
356
31
126
1
387
1 351
140
478
3
1 491
lewa
724
59
256
1
783
prawa
627
81
222
2
708
42
2
15
0
44
lewa
42
2
15
0
44
prawa
0
1 302
170
460
4
1 472
lewa
684
83
242
2
767
prawa
618
87
218
2
705
1 218
146
430
2
1 364
lewa
536
70
189
1
606
prawa
682
76
241
1
758
261
14
92
0
275
lewa
80
6
28
0
86
prawa
181
8
64
0
189
194
7
68
0
201
lewa
173
5
61
0
178
prawa
21
2
7
0
23
948
135
335
3
1 083
lewa
602
90
213
2
692
prawa
346
45
122
1
391
653
31
230
0
684
lewa
420
20
148
0
440
prawa
233
11
82
0
244
1 424
119
503
2
1 543
lewa
629
54
222
1
683
prawa
795
65
281
1
860

Suma
104
68
36
38
10
28
158
78
80
174
146
28
276
122
154
256
106
150
321
194
127
481
257
224
15
15
0
464
244
220
432
190
242
92
28
64
68
61
7
338
215
123
230
148
82
505
223
282

Wnioski z prognozy ruchu
Przeprowadzona prognoza potoków pojazdów w dwóch wariantach
inwestycyjnych oraz w wariancie bezinwestycyjnym wskazuje, że przebudowa drogi
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jest w pełni uzasadniona. W roku 2020 odnotowano około dwukrotny wzrost potoków
pojazdów komunikacji indywidualnej w wariantach inwestycyjnych, natomiast w roku
2035 ponad dwukrotny wzrost ruchu w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego.
Potoki pojazdów na odcinkach międzywęzłowych osiągają wielkości od 20 tys.
poj./dobę w jednym kierunku do około 25 tys. poj./dobę w zależności od wariantu i
roku prognozy.
W wariancie bezinwestycyjnym potoki pojazdów są bardzo zróżnicowane w
zależności od odcinka analizowanej inwestycji. Na zachodniej części trasy wahają się
w granicach od 12-14 tys. poj/dobę w jednym kierunku do prawie 20 tys. poj./dobę.
Poziom ruchu wzrasta w kierunku wschodnim, na którym na większości odcinków
przekracza 20 tys. poj./dobę. Porównanie potoków w roku 2020 i 2035 wskazuje, że
rozwój sieci innej niż analizowany odcinek, w kolejnych latach powoduje
zmniejszenie ruchu w wariancie bezinwestycyjnym w roku 2035, w stosunku do roku
2020. Spadek ruchu waha się w granicach od 10% do 25%.
Porównanie wariantów inwestycyjnych wskazuje, że większe potoki występują
w Wariancie 2, to jest w wariancie zapewniającym bezkolizyjny przejazd całej trasy.
Potoki są wyższe o około 10-20 % niż w Wariancie 1. Różnica w potokach występuje
w obu horyzontach czasowych prognozy. Podobnie jak w przypadku wariantu
bezinwestycyjnego poziom ruchu wzrasta w kierunku wschodnim.
Budowa któregokolwiek z wariantów inwestycyjnych poprawi warunki ruchu na
obecnych ulicach Artyleryjskiej i Kamiennej oraz na ulicach przyległych. Realizacja
inwestycji skróci czas przejazdu analizowanego odcinka, średnio w dobie od 30% do
ponad 40%. Przy czym w Wariancie 2 skrócenie czasu podróży jest o około 10%
większe niż w Wariancie 1.
Przyjęty przekrój międzywęzłowy, dwujezdniowy o dwóch pasach ruch w
każdym kierunku, w okresie objętym prognozą zapewnia warunki ruchu na
wszystkich odcinkach, co najmniej na poziomie swobody ruchu C. Prognozowane
potoki pojazdów w jednym kierunku nie przekraczają 30 tys. poj./dobę, wartości która
przy strukturze ruchu odpowiada wartości granicznej pomiędzy PSR C i PSR D.
Analiza potoków pasażerskich w komunikacji zbiorowej wskazuje na
nieznaczne zwiększę natężenia ruchu pasażerów w wariantach inwestycyjnych w
stosunku do wariantu bezinwestycyjnego. Jest to związane z brakiem zmian w sieci
transportu publicznego w wariantach inwestycyjnych w stosunku do wariantu
bezinwestycyjnego.
Prognoza ruchu została wykonana dla horyzontów prognozy uwzględniających
planowane znaczne zmiany w rozwoju sieci ulicznej miasta Bydgoszczy, widocznych
właśnie w perspektywie 15 lat.
Podsumowując, wykonana prognoza ruchu pojazdów komunikacji
indywidualnej i zbiorowej wskazuje, że rozbudowa analizowanej trasy WZ, na
odcinku do Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego z funkcjonalnego punktu
widzenia jest w pełni uzasadniona.
II.3.6. Analiza zdarzeń drogowych w istniejącym układzie komunikacyjnym
Na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Bydgoszczy (pismo z dn. 22.03.2016 r. oraz z dn. 01.06.2016 r. i z
dn. 12.04.2018 r. - załącznik nr 6.5) poniżej w tabeli przedstawiono liczbę zdarzeń
Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk
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drogowych na odcinku istniejącej drogi krajowej nr 80 w latach 2012 – 2018 (stan na
dzień 10.04).
Tabela 13. Liczba zdarzeń drogowych na odcinku drogi krajowej nr 80 w latach 2012 – 2018
(stan na dzień 10.04).
Bydgoszcz

wypadki

zabici

ranni

kolizje

2012
ul. Pileckiego

-

-

-

-

ul. Artyleryjska

12

-

-

-

ul. Kamienna

112

7

-

8

ul. Fordońska

378

24

2

38

2013
ul. Pileckiego

1

-

-

-

ul. Artyleryjska

21

-

-

-

ul. Kamienna

103

3

-

3

ul. Fordońska (w
całej swowj
długości)

339

11

1

15

2014
ul. Pileckiego

12

-

-

-

ul. Artyleryjska

21

-

-

-

ul. Kamienna

105

7

1

9

ul. Fordońska

433

7

-

9

2015
ul. Pileckiego

21

6

-

8

ul. Artyleryjska

19

1

-

1

ul. Kamienna

94

4

-

4

ul. Fordońska

415

14

1

15

2016
Skrzyżowanie ul.
Nad Torem z ul.
Grunwaldzką

0

0

0

21

ul. Pileckiego

3

0

5

46

ul. Artyleryjska

3

0

0

34

ul. Kamienna
(wraz ze
skrzyżowaniem z
ul. Fordońską)

7

0

8

145

2017

40

Skrzyżowanie ul.
Nad Torem z ul.
Grunwaldzką 0

0

0

0

29

ul. Pileckiego

0

0

0

49

ul. Artyleryjska

1

0

0

34

ul. Kamienna
(wraz ze
skrzyżowaniem z

6

1

6
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ul. Fordońską)
2018
Skrzyżowanie ul.
Nad Torem z ul.
Grunwaldzką

0

0

0

3

ul. Pileckiego

0

0

0

11

ul. Artyleryjska

0

0

0

7

ul. Kamienna
(wraz ze
skrzyżowaniem z
ul. Fordońską)

2

0

2

28

Na podstawie przedstawionych danych stwierdza się, że na istniejącym
odcinku drogi nr 80 utrzymuje się znaczna liczba kolizji drogowych oraz osób
rannych na skutek tych zdarzeń. Realizacja przedmiotowej inwestycji powinna
znacząco przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku drogi
krajowej nr 80.
II.3.7. Rodzaj nawierzchni
Nawierzchnię na drodze głównej i na drogach bocznych w obrębie skrzyżowań
przyjęto dla kategorii ruchu KR6 z betonu asfaltowego.
Na łącznicach przyjęto konstrukcję nawierzchni dla kategorii ruchu KR4 z betonu
asfaltowego.
Na etapie Projektu Budowlanego konstrukcja nawierzchni dróg zostanie uściślona
i zaprojektowana w oparciu o metody mechanistyczne wykorzystujące teorie układów
warstwowych.
Przy realizacji przedmiotowej inwestycji należy zastosować odpowiednią
nawierzchnię, spełniającą kryterium obniżenia poziomu hałasu o co najmniej 2 dB w
stosunku do nawierzchni referencyjnej (którą jest SMA11).
II.3.8. Warunki wykorzystania terenu
Wyznaczenie granic zakresu inwestycji pozwoliło na oszacowanie zajętości
terenu. Poniżej przedstawiono wartości zajętości terenu dla poszczególnych
wariantów przebiegu trasy.
Wariant 1 – 640959 m2,
Wariant 2 i 3 – 735721 m2
Wariant 4 - 850464 m2
Dla poszczególnych wariantów przedmiotowej inwestycji przeprowadzono
wstępną analizę ilości robót ziemnych koniecznych do wykonania. Przedstawia się
ona następująco:
Wariant 1
wykopy = 100 275 m3
nasypy = 68 400 m3
Wariant 2
wykopy = 260 627 m3

nasypy = 79 404 m3

Wariant 3

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
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wykopy = 83 475 m3

nasypy = 109 284 m3

Wariant 4
wykopy = 235 275 m3

nasypy = 78 480 m3

II.3.9. Powiązanie trasy z siecią dróg publicznych
Projektowana droga będzie połączona z istniejącą siecią drogową poprzez
węzły i skrzyżowania. Poniżej przedstawiono strukturę powiązania poszczególnych
wariantów przedmiotowej trasy z siecią dróg:
Wariant 1 Trasy W-Z
•

Węzeł „Żeglarska (Pileckiego – Żeglarska – Kąpielowa) – km 0+847
węzeł typu WB,

•

Skrzyżowanie Pileckiego – Kmicica – km 1+514
skrzyżowanie skanalizowane sterowane sygnalizacją świetlną,

•

Skrzyżowanie Pileckiego – Rynkowska – km 2+145
skrzyżowanie zwykłe o
przez pas dzielący,

•

rozszerzonych wlotach bez możliwości przejazdu

Węzeł „Zaświat” (Zaświat - Zygmunta Augusta – Artyleryjska - Pileckiego) –
km 2 + 451
węzeł typu WC sterowany sygnalizacją świetlną,

•

Skrzyżowanie Artyleryjska – Gdańska – Kamienna – km 3 + 443
skrzyżowanie skanalizowane z torowiskiem tramwajowym na kierunku północ
– południe sterowane sygnalizacją świetlną.

•

Skrzyżowanie Kamienna – Sułkowskiego – km 4+053
skrzyżowanie skanalizowane sterowane sygnalizacją świetlną,

•

Skrzyżowanie Kamienna – Lelewela – km 4 + 524
skrzyżowanie zwykłe, bez możliwości przejazdu przez pas dzielący,

•

Skrzyżowanie Kamienna – Wyszyńskiego – km 4 + 899

skrzyżowanie skanalizowane z wyspą centralną sterowane sygnalizacją
świetlną.
•

Skrzyżowanie Kamienna – Wyszyńskiego – km 4 + 899
skrzyżowanie w formie ronda turbinowego – rozwiązanie wariantowe

•

Skrzyżowanie Kamienna – Gajowa – km 5 + 367
skrzyżowanie zwykłe, bez możliwości przejazdu przez pas dzielący,

•

Skrzyżowanie Kamienna – Gajowa – km 5 + 367
skrzyżowanie
wariantowe

•

42

skanalizowane

z

sygnalizacją

świetlną

–

rozwiązanie

Skrzyżowanie Kamienna – Pułaskiego – km 5 +800
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skrzyżowanie zwykłe( zjazd z drogi głównej),
•

Skrzyżowanie Kamienna – Inwalidów– km 6 + 200
skrzyżowanie zwykłe, bez możliwości przejazdu przez pas dzielący;

•

Skrzyżowanie Kamienna – Łęczycka – km 6 + 419
skrzyżowanie w formie ronda dwupasowego o trzech wlotach.

•

Skrzyżowanie Kamienna – Łęczycka – km 6 + 419
skrzyżowanie skanalizowane z możliwością zawracania – rozwiązanie
wariantowe

•

Skrzyżowanie Kamienna – Fabryczna – km 6 + 926
skrzyżowanie skanalizowane o trzech wlotach sterowane sygnalizacją
świetlną,

•

Węzeł Wschodni – km 8 + 098

Przewidziano, że przedłużeniem ul. Kamiennej w kierunku wschodnim będzie
ul. Fordońska (wiadukt Warszawski) oraz że będzie bezkolizyjny przejazd ul.
Fordońską z kierunku wschodniego w kierunku centrum ( pod ul. Kamienną ). Węzeł
będzie bezkolizyjnie łączył również ul. Kamienną z ul. Lewińskiego usytuowaną po
drugiej stronie torów PKP. W tym celu przewiduje się budowę dwupasowej estakady
nad terenami kolejowymi i nad jezdniami głównymi Trasy. Estakada będzie
przeprowadzać ruch w obu kierunkach. Dla kierunku Kamienna-Lewińskiego na
odcinku od wyłączenia się z ul Kamiennej do estakady łącznica będzie jednopasowa.
Dla kierunku Lewińskiego – Kamienna od estakady do włączenia się w ul. Kamienną
łącznica będzie również jednopasowa. Łącznica ta będzie przekraczać jezdnie
główne Trasy dołem ( wiadukty w ciągu ul. Kamiennej) i włączać się w ul. Kamienną.
Węzeł pozwoli również na bezkolizyjne połączenie z ul. Fordońską dochodzącej od
południa ul. Spornej oraz projektowanego po północnej stronie Trasy parkingu „park
& ride” .
Wariant 2, 3 Trasy W-Z
•

Węzeł „Żeglarska (Pileckiego – Żeglarska – Kąpielowa) – km 0+847
węzeł typu WB,

•

Skrzyżowanie Pileckiego – Kmicica – km 1+514
skrzyżowanie skanalizowane sterowane sygnalizacją świetlną,

•

Skrzyżowanie Pileckiego – Rynkowska – km 2+145
skrzyżowanie zwykłe o
przez pas dzielący,

•

rozszerzonych wlotach bez możliwości przejazdu

Węzeł „Zaświat” (Zaświat – Zygmunta Augusta – Artyleryjska - Pileckiego) –
km 2 + 451
węzeł typu WB z budową łącznicy od ronda im. Józefa Szugyi Trajtlera do
jezdni południowej oraz przebudową istniejącego skrzyżowania ul. Zaświat z
ul. Artyleryjską na skrzyżowanie w formie ronda,
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•

Węzeł „Gdańska” – Wariant 2 Trasy (Artyleryjska – Gdańska – Kamienna) –
km 3 + 443
węzeł typu WB z poprowadzeniem trasy głównej pod ul. Gdańską ze
skrzyżowaniem w formie ronda turbinowego dla relacji skrętnych oraz z
torowiskiem tramwajowym na kierunku północ – południe

•

Węzeł „Gdańska”- Wariant 3 Trasy (Artyleryjska – Gdańska – Kamienna) –
km 3 + 443
węzeł typu WB z poprowadzeniem trasy głównej nad ul. Gdańską ze
skrzyżowaniem w formie ronda turbinowego dla relacji skrętnych oraz z
torowiskiem tramwajowym na kierunku północ – południe

•

Węzeł „Sułkowskiego” Wariant 2 Trasy (Kamienna – Sułkowskiego) – km
4+053
węzeł typu WB z poprowadzeniem trasy głównej pod ul. Sułkowskiego ze
skrzyżowaniem w formie ronda turbinowego dla relacji skrętnych.

•

Węzeł „Sułkowskiego” Wariant 3 Trasy (Kamienna – Sułkowskiego) – km
4+053
węzeł typu WB z poprowadzeniem trasy głównej nad ul. Sułkowskiego ze
skrzyżowaniem w formie ronda turbinowego dla relacji skrętnych.

•

Skrzyżowanie Kamienna – Lelewela – km 4 + 524
skrzyżowanie zwykłe, bez możliwości przejazdu przez pas dzielący,

•

Węzeł „Wyszyńskiego”- Wariant 2 Trasy (Kamienna – Wyszyńskiego) – km 4
+ 899
węzeł typu WB z poprowadzeniem trasy głównej pod ul. Wyszyńskiego ze
skrzyżowaniem z wyspą centralną sterowanym sygnalizacją świetlną dla
relacji skrętnych.

•

Węzeł „Wyszyńskiego”- Wariant 3 Trasy (Kamienna – Wyszyńskiego) – km 4
+ 899
węzeł typu WB z poprowadzeniem trasy głównej nad ul. Wyszyńskiego ze
skrzyżowaniem z wyspą centralną sterowanym sygnalizacją świetlną dla
relacji skrętnych.

•

Skrzyżowanie Kamienna – Gajowa – km 5 + 367
skrzyżowanie zwykłe, bez możliwości przejazdu przez pas dzielący,

•

Skrzyżowanie Kamienna – Pułaskiego – km 5 +800
skrzyżowanie zwykłe( zjazd z drogi głównej),

•

Skrzyżowanie Kamienna – Inwalidów– km 6 + 200
skrzyżowanie zwykłe, bez możliwości przejazdu przez pas dzielący;

•

Skrzyżowanie Kamienna – Łęczycka – km 6 + 419
skrzyżowanie w formie ronda dwupasowego o trzech wlotach.

•
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Skrzyżowanie Kamienna – Łęczycka – km 6 + 419
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skrzyżowanie skanalizowane z możliwością zawracania – rozwiązanie
wariantowe
•

Skrzyżowanie Kamienna – Fabryczna – km 6 + 926
skrzyżowanie skanalizowane o trzech wlotach sterowane sygnalizacją
świetlną,

•

Węzeł Wschodni – km 8 + 098

Przewidziano, że przedłużeniem ul.Kamiennej w kierunku wschodnim będzie
ul.Fordońska (wiadukt Warszawski) oraz że będzie bezkolizyjny przejazd
ul.Fordońską z kierunku wschodniego w kierunku centrum (pod ul. Kamienną). Węzeł
będzie bezkolizyjnie łączył również ul. Kamienną z ul. Lewińskiego (docelowo
dwujezdniową) usytuowaną po drugiej stronie torów PKP. W tym celu przewiduje się
budowę dwóch estakad nad terenami kolejowymi i nad jezdniami głównymi Trasy.
Estakady będą jednokierunkowe dwupasowe i przeprowadzać będą
ruch
odpowiednio na kierunku Kamienna – Lewińskiego i Lewińskiego – Kamienna. Węzeł
pozwoli również na bezkolizyjne połączenie z ul. Fordońską dochodzącej od południa
ul. Spornej oraz projektowanego po północnej stronie Trasy parkingu „park & ride” .
Wariant 4 Trasy W-Z
•

Węzeł „Żeglarska (Pileckiego – Żeglarska – Kąpielowa) – km 0+847
węzeł typu WB (skrzyżowanie z ul. Kąpielową km 1+017)

•

Skrzyżowanie Pileckiego – Kmicica – km 1+514
skrzyżowanie skanalizowane sterowane sygnalizacją świetlną,

•

Skrzyżowanie Pileckiego – Rynkowska – km 2+145
skrzyżowanie zwykłe o
przez pas dzielący,

•

rozszerzonych wlotach bez możliwości przejazdu

Węzeł „Zaświat” (Zaświat - Zygmunta Augusta – Artyleryjska - Pileckiego) –
km 2 + 451
węzeł typu WC sterowany sygnalizacją świetlną, oraz przebudową
istniejącego skrzyżowania ul. Zaświat z ul. Artyleryjską na skrzyżowanie w
formie ronda,

•

Węzły zespolone „Gdańska” i „Sułkowskiego”, Węzeł „Gdańska” (Artyleryjska
– Gdańska – Kamienna) – km 3 + 440 węzeł typu WB z poprowadzeniem
trasy głównej pod ul. Gdańską ze skrzyżowaniem w formie ronda turbinowego
dla relacji skrętnych oraz z torowiskiem tramwajowym na kierunku północ –
południe. Węzeł „Sułkowskiego” (Kamienna – Sułkowskiego) – km 4+053
węzeł typu WB z poprowadzeniem trasy głównej pod ul. Sułkowskiego ze
skrzyżowaniem w formie ronda turbinowego dla relacji skrętnych.

•

Skrzyżowanie Kamienna – Kasztanowa – km 4 + 210
tylko zjazd z północnej jezdni trasy WZ,

•

Skrzyżowanie Kamienna – Grabowa – km 4 + 690
skrzyżowanie zwykłe na prawe skręty tylko na jezdni północnej trasy WZ,
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•

Węzeł „Wyszyńskiego” (Kamienna – Wyszyńskiego) – km 4 + 899
węzeł typu WB z poprowadzeniem trasy głównej nad ul. Wyszyńskiego ze
skrzyżowaniem z wyspą centralną sterowanym sygnalizacją świetlną dla
relacji skrętnych.

•

Skrzyżowanie Kamienna – Gajowa – km 5 + 365
skrzyżowanie zwykłe na prawe skręty, bez możliwości przejazdu przez pas
dzielący,

•

Skrzyżowanie Kamienna – Pułaskiego – km 5 +485
skrzyżowanie zwykłe( wjazd na drogę główną), bez możliwości przejazdu
przez pas dzielący,

•

Skrzyżowanie Kamienna – Pułaskiego – km 5 +800
skrzyżowanie zwykłe( zjazd z drogi głównej), bez możliwości przejazdu przez
pas dzielący,

•

Skrzyżowanie Kamienna – Inwalidów– km 6 + 200
skrzyżowanie zwykłe na prawe skręty, bez możliwości przejazdu przez pas
dzielący;

•

Skrzyżowanie Kamienna – Łęczycka – km 6 + 405
skrzyżowanie w formie ronda turbinowego o trzech wlotach.

•

Skrzyżowanie Kamienna – Fabryczna – km 6 + 925
skrzyżowanie skanalizowane o trzech wlotach sterowane sygnalizacją
świetlną,

•

Węzeł Wschodni – km 8 + 098
Przewidziano, że przedłużeniem ul. Kamiennej w kierunku wschodnim będzie
ul. Fordońska (wiadukt Warszawski) oraz że będzie bezkolizyjny przejazd ul.
Fordońską z kierunku wschodniego w kierunku centrum ( pod ul. Kamienną ).
Węzeł będzie bezkolizyjnie łączył również ul. Kamienną z ul. Lewińskiego
usytuowaną po drugiej stronie torów PKP. W tym celu przewiduje się budowę
dwupasowej estakady nad terenami kolejowymi i nad jezdniami głównymi
Trasy. Estakada będzie przeprowadzać ruch w obu kierunkach. Dla kierunku
Kamienna-Lewińskiego na odcinku od wyłączenia się z ul Kamiennej do
estakady łącznica będzie jednopasowa. Dla kierunku Lewińskiego – Kamienna
od estakady do włączenia się w ul. Kamienną łącznica będzie również
jednopasowa. Łącznica ta będzie przekraczać jezdnie główne Trasy dołem
(wiadukty w ciągu ul. Kamiennej) i włączać się w ul. Kamienną. Węzeł pozwoli
również na bezkolizyjne połączenie z ul. Fordońską dochodzącej od południa
ul. Spornej oraz projektowanego po północnej stronie Trasy parkingu „park &
ride” , ale nie za pomocą nowego wiaduktu nad trasą W-Z jak w Wariantach 13, ale ulicą Przemysłową i Pod Wiaduktem pod istniejącym Wiaduktem
Warszawskim.
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Drogi boczne
Wariant 1, 2, 3 i 4 Trasy W-Z
Rozbudowa Trasy W-Z wiąże się z koniecznością przebudowy ul. Gdańskiej,
Sułkowskiego, Wyszyńskiego, Lelewela, Gajowej, Pułaskiego, Inwalidów, Łęczyckiej,
Fordońskiej i Spornej w zakresie wynikającym z budowy lub przebudowy skrzyżowań
i węzłów.
Ponadto przewidziano:
-

Budowę drogi dojazdowej po północnej stronie Trasy wraz z podłączeniem do
ul. Kmicica poprzez projektowane rondo, Wariant 2, 3 i 4 Trasy

-

Połaczenie ul. Pomorskiej z rondem im. Józefa Szugyi Trajtlera stanowiące
również dojazd do projektowanego parkingu „Park&Ride – Wariant 1 i 4 Trasy

-

Budowa dojazdu do posesji 25/9 ( w rejonie ronda im. Józefa Szugyi Trajtlera)
od strony ul. Pomorskiej – Wariant 2 i 3 Trasy

-

Budowa drogi dojazdowej równoległej do trasy W-Z po jej południowej stronie
na odcinku pomiędzy ul. Kilińskiego a Lelewela. W wariancie 4 droga ta
stanowi połącznie wymienionych ulic, natomiast w wariantach 1, 2 i 3 droga ta
rozpoczyna się od ul. Kilińskiego i biegnie w stronę ul. Lelewela, ale nie ma z
nią połączenia (droga nie wchodzi na działkę nr 1).

-

Przedłużenie wykonanego obecnie ( w ramach budowy linii tramwajowej)
odcinka ul. Wyścigowej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul.Składową i
fragmentem ul. Składowej ujętą w osobnym opracowaniu – wszystkie
warianty.

-

Budowę ronda w rejonie ul. Kaplicznej wraz z podłączeniem do ul.
Konduktorskiej i z dojazdem do placu przy przekładanych torach bocznych.
Wariant 1, 2 i 3 Trasy. W Wariancie 4 występuje dodatkowo drugie rondo na
skrzyżowaniu z ul. Konduktorską.

II.3.10. Charakterystyka obiektów inżynierskich
Obiekty w ciągu drogi głównej i projektowane są na klasę obciążeń A.
Dodatkowo wszystkie obiekty mają nośność na wojskową klasę obciążeń MLC
150/100. Obiekty inżynierskie opisano symbolem OI wraz z numerem oznaczającym
kolejność występowania w dokumentacji. Obiekty o podobnej funkcji i zbliżonych
parametrach technicznych stypizowano.
Przyjęto następujące oznaczenia typów obiektów:
M
- most
E
- estakada
W
- wiadukt
T
- tunel
KP
- kładka dla pieszych
KO
- konstrukcja oporowa
Wykaz obiektów inżynierskich - Wariant 1
MOSTY, WIADUKTY, TUNELE, KŁADKI:
OBIEKT INŻ.

KM

NAZWA

OPIS

OI-1

0+536,8

M-1

Most przez rz. Brdę
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OI-2

1+987 – 2+468

WD-2

OI-3
OI-4
OI-5
OI-6

4+497,5
5+340,5
6+168,2
0+093,2

K-1
T-4
K-6
T-5

OI-7

7+896,5

WD-11.1

OI-8

7+914,3

WD-11.2

OI-9

WD-8

OI-10

0+320,5 –
0+669,1
8+138,4

WD-10

OI-11

8+368,8

WD-9

Wiadukt nad bocznicami PESY, linią PKP CE65 i
ul. Zaświat
Kładka nad trasą W-Z
Tunel dla pieszych pod trasą W-Z
Kładka nad trasą W-Z
Tunel dla pieszych pod łącznicą Kamienna –
Lewińskiego
Wiadukt w ciągu trasy W-Z nad łącznicą
Lewińskiego-Kamienna
Wiadukt w ciągu trasy W-Z nad łącznicą
Lewińskiego-Kamienna
Wiadukt w ciągu łącznicy Kamienna-Lewińskiego
nad trasą W-Z i torami PKP
Wiadukt w ciągu trasy W-Z nad ul. Fordońską,
kierunek Centrum
Wiadukt nad trasą W-Z w ciągu ul. Spornej

MURY OPOROWE :
OBIEKT INŻ.
OI-34
OI-35
OI-36
OI-37
OI-38
OI-38a
OI-40
OI-48
OI-49
OI-39
OI-41
OI-42
OI-43
OI-44
OI-45
OI-46
OI-47

OD KM
1+815
1+815
2+469
2+459
0+088
0+088
0+280
0+669
0+669
8+013
0+164
0+155
8+165
0+186

DO KM
1+987
1+987
2+500
2+585
0+323
0+323
0+320
0+820
0+820
8+134
0+290
0+292
8+302
0+587

OPIS
Strona lewa
Strona prawa
Zgodnie z planem sytuacyjnym
Strona prawa
Łącznica Lewińskiego – Kamienna, strona prawa
Łącznica Lewińskiego – Kamienna, strona lewa
Łącznica Kamienna-Lewińskiego, strona prawa
Łącznica Kamienna-Lewińskiego, strona lewa
Łącznica Kamienna-Lewińskiego, strona prawo
Strona lewa
Fordońska, kierunek Centrum, strona prawa
Fordońska, kierunek Centrum, strona lewa
Strona lewa
Łącznica Fordońska-Kamienna, strona prawa
Rejon ul. Spornej, zgodnie z planem sytuacyjnym
Rejon ul. Spornej, zgodnie z planem sytuacyjnym
Rejon ul. Spornej, zgodnie z planem sytuacyjnym

W Wariancie 1 Trasy łącznie przewidziano 28 obiektów inżynierskich w tym 17
konstrukcji oporowych
Wykaz obiektów inżynierskich - Wariant 2 Trasy
MOSTY, WIADUKTY, TUNELE, KŁADKI:
OBIEKT INŻ.
OI-1
(jak wariant 1)
OI-2
(jak wariant 1)
OI-12
OI-13
OI-14
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KM
0+536,8

NAZWA
M-1

OPIS
Most przez rz. Brdę

1+987 – 2+468

WD-2

0+053
3+337,3 – 3+632,5
3+404

T-5
T-1
K-3.1

OI-15

3+418,5

WD-3.2

OI-16

3+440,0

WT-3.3

OI-17

3+461,4

WD-3.4

Wiadukt nad bocznicami PESY, linią
PKP CE65 i ul. Zaświat
Tunel dla pieszych pod łącznicą Ł1
Tunel otwarty w ciągu Trasy W-Z
Kładka nad tunelem T-1 na
skrzyżowaniu z ul. Gdańską
Wiadukt nad tunelem T-1 na
skrzyżowaniu z ul. Gdańską
Wiadukt tramwajowy nad tunelem T-1
na skrzyżowaniu z ul. Gdańską
Wiadukt nad tunelem T-1 na
skrzyżowaniu z ul. Gdańską
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OI-18

3+477,4

K-3.5

OI-19
OI-20

4+107,7 – 4+162,5
4+016,7

T-2
K-4.1

OI-21

4+031,0

WD-4.2

OI-22

4+074,5

WD-4.3

OI-23

4+088,8

K-4.4

OI-24
OI-25
OI-26

4+596
4+795,5 – 5+000,6
4+841,0

T-6
T-3
K-5.1

OI-27

4+874,5

WD-5.2

OI-28

4+921,5

WD-5.3

OI-29

4+940,4

K-5.4

OI-30
OI-5
(jak wariant 1)
OI-6
(jak wariant 1)
OI-31

5+339
6+168,2

T-7
K-6

0+093,2

T-5

0+269,8 – 0+645,8

WD-7

0+320,5 – 0+669,1

WD-8

8+138,4

WD-10

8+368,8

WD-9

OI-9
(jak wariant 1)
OI-10
(jak wariant 1)
OI-11
(jak wariant 1)

Kładka nad tunelem T-1 na
skrzyżowaniu z ul. Gdańską
Tunel otwarty w ciągu Trasy W-Z
Kładka nad Trasą W-Z na skrzyżowaniu
z ul. Sułkowskiego
Wiadukt nad Trasą W-Z na
skrzyżowaniu z ul. Sułkowskiego
Wiadukt nad Trasą W-Z na
skrzyżowaniu z ul. Sułkowskiego
Kładka nad Trasą W-Z na skrzyżowaniu
z ul. Sułkowskiego
Tunel dla pieszych pod Trasą W-Z
Tunel otwarty w ciągu Trasy W-Z
Kładka nad tunelem T-3 na
skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego
Wiadukt nad tunelem T-3 na
skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego
Wiadukt nad tunelem T-3 na
skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego
Kładka nad tunelem T-3 na
skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego
Tunel dla pieszych pod Trasą W-Z
Kładka dla pieszych nad trasą W-Z
Tunel dla pieszych pod łącznicą
Kamienna – Lewińskiego
Wiadukt w ciągu łącznicy Lewińskiego –
Kamienna nad torami PKP
Wiadukt w ciągu łącznicy KamiennaLewińskiego nad trasą W-Z i torami PKP
Wiadukt w ciągu trasy W-Z nad ul.
Fordońską, kierunek Centrum
Wiadukt nad trasą W-Z w ciągu ul.
Spornej

MURY OPOROWE :
OBIEKT INŻ.
OI-34
OI-35
OI-36
OI-50
OI-51
OI-52
OI-53
OI-54
OI-55
OI-56
OI-57
OI-58
OI-59
OI-60
OI-61
OI-62
OI-63
OI-64
OI-65
OI-66

OD KM
1+815
1+815
2+469
2+459
około 2+500
3+215
3+215
3+632
3+632
3+756
3+680
4+162
4+162
4+539
4+539
4+600
4+584
4+690
4+690
5+001
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DO KM
1+987
1+987
2+500
2+500
3+337
3+337
3+822
3+669
4+108
4+108
4+261
4+261
4+660
4+660
4+641
4+641
4+795
4+795
5+105

OPIS
Strona lewa
Strona prawa
Zgodnie z planem syt.
Strona prawa
Zgodnie z planem syt.
Strona lewa
Strona prawa
Strona lewa
Strona prawa
Strona lewa
Strona prawa
Strona prawa
Strona lewa
Strona lewa
Strona lewa
Strona prawa
Strona prawa
Strona lewa
Strona prawa
Strona lewa
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OI-67
OI-68
OI-69
OI-70
OI-71
OI-40
OI-48
OI-49
OI-39
OI-41
OI-42
OI-43
OI-44
OI-45
OI-46
OI-47

5+001
0+646
0+646
0+026
0+077
0+280
0+669
0+669
8+013
0+164
0+155
8+165
0+186

5+105
0+724
0+724
0+270
0+270
0+320
0+820
0+820
8+134
0+290
0+292
8+302
0+587

Strona prawa
Łącznica Lewińskiego-Kamienna, strona lewa
Łącznica Lewińskiego-Kamienna, strona prawa
Łącznica Lewińskiego-Kamienna, strona lewa
Łącznica Lewińskiego-Kamienna, strona prawa
Łącznica Kamienna-Lewińskiego, strona prawa
Łącznica Kamienna-Lewińskiego, strona lewa
Łącznica Kamienna-Lewińskiego, strona prawo
Strona lewa
Fordońska, kierunek Centrum, strona prawa
Fordońska, kierunek Centrum, strona lewa
Strona lewa
Łącznica Fordońska-Kamienna, strona prawa
Rejon ul. Spornej, zgodnie z planem sytuacyjnym
Rejon ul. Spornej, zgodnie z planem sytuacyjnym
Rejon ul. Spornej, zgodnie z planem sytuacyjnym

W Wariancie 2 Trasy łącznie przewidziano 64 obiekty inżynierskie w tym 36
konstrukcji oporowych
Wykaz obiektów inżynierskich - Wariant 3 Trasy
MOSTY, WIADUKTY, TUNELE, KŁADKI:
OBIEKT INŻ.
OI-1
(jak wariant 1 i 2)
OI-2
(jak wariant 1 i 2)
OI-12
(jak wariant 2)
OI-31
OI-32
OI-24
(jak wariant 2)
OI-33
OI-30
(jak wariant 2)
OI-5
(jak wariant 1 i 2)
OI-6
(jak wariant 1 i 2)
OI-31
(jak wariant 2)
OI-9
(jak wariant 1 i 2)
OI-10
(jak wariant 1 i 2)
OI-11
(jak wariant 1 i 2)

KM
0+536,8

NAZWA
M-1

OPIS
Most przez rz. Brdę

1+987 ÷ 2+468

WD-2

0+053

T-5

Wiadukt nad bocznicami PESY, linią
PKP CE65 i ul. Zaświat
Tunel dla pieszych pod łącznicą Ł1

3+313,1÷3+574,1
3+908,8÷4+136,8
4+596

WD-3
WD-4
T-6

Wiadukt nad ul. Gdańską
Wiadukt nad ul. Sułkowskiego
Tunel dla pieszych pod Trasą W-Z

4+810,7÷5+014,7
5+339

WD-5
T-7

Wiadukt nad ul. Wyszyńskiego
Tunel dla pieszych pod Trasą W-Z

6+168,2

K-6

Kładka dla pieszych nad trasą W-Z

0+093,2

T-5

0+269,8 ÷ 0+645,8

WD-7

0+320,5 ÷0+669,1

WD-8

8+138,4

WD-10

8+368,8

WD-9

Tunel dla pieszych pod łącznicą
Kamienna – Lewińskiego
Wiadukt w ciągu łącznicy Lewińskiego –
Kamienna nad torami PKP
Wiadukt w ciągu łącznicy KamiennaLewińskiego nad trasą W-Z i torami PKP
Wiadukt w ciągu trasy W-Z nad ul.
Fordońską, kierunek Centrum
Wiadukt nad trasą W-Z w ciągu ul.
Spornej

MURY OPOROWE :
OBIEKT INŻ.
OI-34
OI-35
OI-36
OI-50
OI-51

50

OD KM
1+815
1+815
2+469
2+459
około 2+500

DO KM
1+987
1+987
2+500
2+500

OPIS
Strona lewa
Strona prawa
Zgodnie z planem syt.
Strona prawa
Zgodnie z planem sytuacyjnym
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OI-72
OI-73
OI-74
OI-75
OI-76
OI-77
OI-78
OI-79
OI-80
OI-60
OI-61
OI-62
OI-63
IO-81
IO-82
IO-83
IO-84
OI-68
OI-69
OI-70
OI-71
OI-40
OI-48
OI-49
OI-39
OI-41
OI-42
OI-43
OI-44
OI-45
OI-46
OI-47

3+188
3+209
3+574
3+574
3+681
3+681
3+737
4+137
4+137
4+539
4+539
4+600
4+584
4+690
4+690
5+015
5+015
0+646
0+646
0+026
0+077
0+280
0+669
0+669
8+013
0+164
0+155
8+165
0+186

3+313
3+313
3+823
3+742
3+742
3+909
3+909
4+268
4+268
4+660
4+660
4+641
4+641
4+811
4+811
5+106
5+106
0+724
0+724
0+270
0+270
0+320
0+820
0+820
8+134
0+290
0+292
8+302
0+587

Strona lewa
Strona prawa
Strona lewa
Strona prawa
Strona prawa
Strona prawa
strona lewa
Strona lewa
Strona prawa
Strona lewa
Strona lewa
Strona prawa
Strona prawa
Strona lewa
Strona prawa
Strona lewa
Strona prawa
Łącznica Lewińskiego-Kamienna, strona lewa
Łącznica Lewińskiego-Kamienna, strona prawa
Łącznica Lewińskiego-Kamienna, strona lewa
Łącznica Lewińskiego-Kamienna, strona prawa
Łącznica Kamienna-Lewińskiego, strona prawa
Łącznica Kamienna-Lewińskiego, strona lewa
Łącznica Kamienna-Lewińskiego, strona prawo
Strona lewa
Fordońska, kierunek Centrum, strona prawa
Fordońska, kierunek Centrum, strona lewa
Strona lewa
Łącznica Fordońska-Kamienna, strona prawa
Rejon ul. Spornej, zgodnie z planem sytuacyjnym
Rejon ul. Spornej, zgodnie z planem sytuacyjnym
Rejon ul. Spornej, zgodnie z planem sytuacyjnym

W Wariancie 3 Trasy łącznie przewidziano 51 obiektów inżynierskich w tym 37
konstrukcji oporowych
Wykaz obiektów inżynierskich - Wariant 4 Trasy
MOSTY, WIADUKTY, TUNELE, KŁADKI:
OBIEKT INŻ.
OI-1
(jak wariant 1)
OI-2
(jak wariant 1)
OI-13
(jak wariant 2)
OI-14
(jak wariant 2)
OI-15
(jak wariant 2)
OI-16
(jak wariant 2)
OI-17
(jak wariant 2)
OI-18
(jak wariant 2)
OI-18a

KM
0+536,8

NAZWA
M-1

OPIS
Most przez rz. Brdę

1+987 – 2+468

WD-2

3+337,3 – 3+632,5

T-1

Wiadukt nad bocznicami PESY, linią
PKP CE65 i ul. Zaświat
Tunel otwarty w ciągu Trasy W-Z

3+404

K-3.1

3+418,5

WD-3.2

3+440,0

WT-3.3

3+461,4

WD-3.4

3+477,4

K-3.5

3+736

K-3a
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Kładka nad tunelem T-1 na
skrzyżowaniu z ul. Gdańską
Wiadukt nad tunelem T-1 na
skrzyżowaniu z ul. Gdańską
Wiadukt tramwajowy nad tunelem T-1
na skrzyżowaniu z ul. Gdańską
Wiadukt nad tunelem T-1 na
skrzyżowaniu z ul. Gdańską
Kładka nad tunelem T-1 na
skrzyżowaniu z ul. Gdańską
Kładka nad Trasą W-Z pomiędzy
skrzyżowaniami z ul. Gdańską i
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OI-19
(jak wariant 2)
OI-20
(jak wariant 2)
OI-21
(jak wariant 2)
OI-22
(jak wariant 2)
OI-23
(jak wariant 2)
OI-24
(jak wariant 2 i 3)
OI-33
(jak wariant 3)
OI-30
(jak wariant 1)
OI-5
(jak wariant 1)
OI-6
(jak wariant 1)
OI-7
(jak wariant 1)
OI-8
(jak wariant 1)
OI-9
(jak wariant 1)
OI-10
(jak wariant 1)

Sułkowskiego
Tunel otwarty w ciągu Trasy W-Z

4+107,7 – 4+162,5

T-2

4+016,7

K-4.1

4+031,0

WD-4.2

4+074,5

WD-4.3

4+088,8

K-4.4

4+596

T-6

Kładka nad Trasą W-Z na skrzyżowaniu
z ul. Sułkowskiego
Wiadukt nad Trasą W-Z na
skrzyżowaniu z ul. Sułkowskiego
Wiadukt nad Trasą W-Z na
skrzyżowaniu z ul. Sułkowskiego
Kładka nad Trasą W-Z na skrzyżowaniu
z ul. Sułkowskiego
Tunel dla pieszych pod Trasą W-Z

4+810,7÷5+014,7

WD-5

Wiadukt nad ul. Wyszyńskiego

5+339

T-7

Tunel dla pieszych pod Trasą W-Z

6+168,2

K-6

Kładka dla pieszych nad trasą W-Z

0+093,2

T-5

7+896,5

WD-11.1

7+914,3

WD-11.2

0+320,5 – 0+669,1

WD-8

8+138,4

WD-10

Tunel dla pieszych pod łącznicą
Kamienna – Lewińskiego
Wiadukt w ciągu trasy W-Z nad łącznicą
Lewińskiego-Kamienna
Wiadukt w ciągu trasy W-Z nad łącznicą
Lewińskiego-Kamienna
Wiadukt w ciągu łącznicy KamiennaLewińskiego nad trasą W-Z i torami PKP
Wiadukt w ciągu trasy W-Z nad ul.
Fordońską, kierunek Centrum

MURY OPOROWE :
OBIEKT INŻ.
OI-34
OI-35
OI-36
OI-50
OI-52
OI-53
OI-54
OI-55
OI-58
OI-59
OI-61
OI-62
OI-63
IO-81
IO-82
IO-83
IO-84
OI-38
OI-38a
OI-40
OI-48
OI-49
OI-39
OI-41
OI-42

52

OD KM
1+815
1+815
2+469
2+459
3+215
3+215
3+632
3+632
4+162
4+162
4+575
4+545
4+580
4+690
4+690
5+015
5+015
0+088
0+088
0+280
0+669
0+669
8+013
0+164
0+155

DO KM
1+987
1+987
2+500
2+500
3+337
3+337
4+108
4+108
4+261
4+261
4+635
4+650
4+635
4+811
4+811
5+106
5+106
0+323
0+323
0+320
0+820
0+820
8+134
0+290
0+292

OPIS
Strona lewa
Strona prawa
Zgodnie z planem syt.
Strona prawa
Strona lewa
Strona prawa
Strona lewa
Strona prawa
Strona prawa
Strona lewa
Strona lewa
Strona prawa
Strona prawa
Strona lewa
Strona prawa
Strona lewa
Strona prawa
Łącznica Lewińskiego – Kamienna, strona prawa
Łącznica Lewińskiego – Kamienna, strona lewa
Łącznica Kamienna-Lewińskiego, strona prawa
Łącznica Kamienna-Lewińskiego, strona lewa
Łącznica Kamienna-Lewińskiego, strona prawo
Strona lewa
Fordońska, kierunek Centrum, strona prawa
Fordońska, kierunek Centrum, strona lewa
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OI-43
OI-44
OI-45
OI-46
OI-47
OI-68

8+165
0+186

8+302
0+587

0+646

0+724

Strona lewa
Łącznica Fordońska-Kamienna, strona prawa
Rejon ul. Spornej, zgodnie z planem sytuacyjnym
Rejon ul. Spornej, zgodnie z planem sytuacyjnym
Rejon ul. Spornej, zgodnie z planem sytuacyjnym
Łącznica Lewińskiego-Kamienna, strona lewa

W Wariancie 4 Trasy łącznie przewidziano 54 obiekty inżynierskie w tym 31
konstrukcji oporowych.
Nowy most na rzece Brdzie zostanie wybudowany obok istniejącego. Rozstaw
podpór zarówno skrajnych-przyczółkowych, jak i pośrednich-filarowych, zostanie
dostosowany do rozstawu podpór istniejącego obiektu. Ustrój niosący
zaprojektowano w postaci wielodźwigarowego rusztu stalowego zespolonego z
współpracującą żelbetową płytą pomostową.
II.3.11. Istniejąca zabudowa podlegająca ochronie
Za zabudowę chronioną uważa się taki rodzaj zabudowy terenu, dla której
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zostały określone poziomy
dopuszczalne hałasu w środowisku jest to m. in. zabudowa mieszkaniowa, placówki
oświatowe i tereny rekreacyjne.
Projektowane warianty realizacyjne przebiegają początkowo wzdłuż ul.Witolda
Pileckiego. Na tym odcinku po lewej stronie znajduje się pojedyncza zabudowa
wielorodzinna oraz tereny nieużytków i działek. Działki rekreacyjne znajdują się także
po prawej stronie wariantów w okolicy przejścia przez rzekę Brda. Za skrzyżowaniem
z ul. Żeglarską po lewej stronie wariantów znajduje się zabudowa mieszkaniowa
jedno i wielorodzinna natomiast po stronie prawej tereny zakładów PESA. Kolejny
fragment projektowanego układu, przy którym znajduje się zabudowa chroniona leży
w okolicy skrzyżowania ul. Kamiennej i ul Gdańskiej. Jest to zabudowa wielorodzinna
i mieszkaniowo – usługowa. Od skrzyżowania z ul. Sułkowskiego do skrzyżowania z
ul. Łęczycką (oraz w okolicy skrzyżowania) po obu stronach projektowanych
wariantów występuje zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna lub mieszkaniowo
usługowa. Na odcinku końcowym odcinku przebiegu trasy po lewej stronie znajdują
się ogródki działkowe oraz rozproszona zabudowa jednorodzinna.
II.3.12. Prace rozbiórkowe
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji stwierdzono konieczności
przeprowadzenia wyburzeń i rozbiórek obiektów kubaturowych:
Wariant 1:
 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 18 budynków innych ( magazynowych, handlowych, przemysłowych itp.),
 6 gospodarczych .
 168 garaży.
Wariant 2 i Wariant 3:
 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 34 budynków innych (magazynowych, handlowych, przemysłowych itp.)
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 8 gospodarczych,
 190 garaży.
Ilości koniecznych wyburzeń w Wariancie 3 są takie same jak w Wariancie 2.
Wariant 4:
 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 4 budynki mieszkalne wielorodzinne,
 21 budynków innych (magazynowych, handlowych, przemysłowych itp.),
 39 gospodarczych,
 190 garaży.
II.3.13. Budowa i przebudowa urządzeń infrastruktury
Realizacja drogi na odcinku DK 80 trasy Wschód –Zachód na odcinku od
Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy wiąże się z
koniecznością przebudowy kolidujących urządzeń istniejącej infrastruktury
technicznej.
II.3.13.1. Oświetlenie drogowe

W związku z nowym układem drogowym istniejące oświetlenie należy
przebudować oraz dostosować do określonych wymagań oświetleniowych.
Zaprojektowano oświetlenie oprawami ledowymi montowanymi na słupach
stalowych.
W koncepcji przewidziano dla Wariantów 1-4 dodatkowe doświetlenie przejść
dla pieszych i rowerzystów za pomocą dedykowanych do tego celu ledowych opraw
oświetleniowych z asymetrycznym rozsyłem oświetlenia o ciepłej temperaturze
barwowej montowanych na słupach stalowych.
Oświetlenie ciągów pieszo-rowerowych zaprojektowano w oparciu o drogowe
lub parkowe oprawy ledowe, montowane na słupach stalowych. Tam gdzie to
możliwe należy wykorzystywać słupy oświetlenia drogowego z dodatkowym
wysięgnikiem w kierunku ciągu pieszo-rowerowego.
Oświetlnie parkingów zaprojektowano oprawami ledowymi, zamontowanymi na
słupach stalowych.
Do budowy oświetlenia drogowego należy wykorzystać istniejące urządzenia –
oprawy ledowe oraz szafy SOUM (Szafa Oświetleniowa Urzedu Miasta.) wraz ze
sterownikami.
Do budowy sygnalizacji świetlnej należy wykorzystać istniejące urządzenia –
istniejące szafy sterowania ulicznego oraz elementy sygnalizacji świetlnej.
II.3.12.2. Zasilanie elektroenergetyczne

W Wariantach 1 - 4, zasilanie projektowanych szaf należy wykonać kablami
YAKY/YAKXS 0,6/1kV z nowych lub istniejących złącz pomiarowych. Nowe przyłącza
zostaną wykonane przez Gestora sieci na podstawie warunków i umów
przyłączeniowych.
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II.3.13.3. Sieć trakcyjna tramwajowa

W Wariantach 1 – 4, ze względu na projektowaną przebudowę układu
drogowego na skrzyżowaniu drogi WZ z ulicą Gdańską przewiduje się przebudowę
250m torów wraz z tramwajową siecią trakcyjną.
II.3.13.4. Kanalizacja deszczowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MWiK w Bydgoszczy
zaprojektowano odcinki kolektorów K-18 i K-30 z odprowadzeniem do rzeki Brdy.
Przewiduje się rezerwę miejsca pod perspektywiczny kanał deszczowy Dn1400.
Koncepcja przewiduje budowę odwodnienia projektowanego układu drogowego jako
infrastrukturę związana z drogą.
II.3.13.5. Kanalizacja sanitarna

W miejscach kolizji układu drogowego z istniejącą kanalizacją sanitarną
grawitacyjna i tłoczną oraz kanalizacją piętrową przewiduje się jej przebudowę.
Kanalizacja sanitarna i piętrowa jest w gestii Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w
Bydgoszczy sp. z o. o. (MWiK).
Kanalizację sanitarną grawitacyjną projektuje się z rur kamionkowych. Do
budowy kolektorów deszczowych należy używać rur i kształtek kanalizacyjnych litych,
typu ciężkiego łączonych na uszczelkę gumową. Zaprojektowano typowe studzienki
prefabrykowane z betonu.
Studzienki kanalizacyjne wykonać z typowych prefabrykowanych elementów z
betonu wodoszczelnego, mało nasiąkliwego i mrozoodpornego. Prefabrykowane
elementy studzienki (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) łączone są za pomocą
uszczelek gumowych, takie połączenie gwarantuje szczelność i odporność na
przemieszczenia boczne.
Na studzienkach zaprojektowano włazy żeliwne, dla zlokalizowanych w jezdni,
oraz w terenach zielonych.
Istniejące studnie rewizyjne na kanalizacji sanitarnej przewiduje sie do
regulacji i naprawy (właz, płyta nastudzienna, pierścień odciążający, pierścień
dystansowy, stopnie złazowe, kineta).
Istniejące przyłącza zostaną podłączone do przebudowanych odcinków
kanalizacji sanitarnej.
Odcinki kanalizacji wyłączonej z eksploatacji na odcinkach zlokalizowanych
pod projektowanymi drogami i chodnikami należy całkowicie zdemontować, na
pozostałych odcinkach dopuszcza się zamulenie pianobetonem lub inną mieszanką
zapewniającą całkowite wypełnienie, końce rurociągów zabetonować. Likwidowane
studzienki kanalizacyjne całkowicie zdemontować.
Wytyczne do projektu wykonawczego: w przypadku likwidacji studni
przyłączeniowej lub rozbiórki budynku należy przewidzieć budową nowego przyłącza
zapewniającego odbiór ścieków sanitarnych dla każdej przylegającej do
projektowanej drogi posesji.
II.3.13.6. sieć wodociągowa

W miejscach kolizji układu drogowego z istniejącą siecią wodociągową oraz
przyłączami wodociągowymi przewiduje się przebudowę. Na Wariancie 2, 3 i 4
występuje przebudowa wodociągu – magistrali ᴓ1000.
Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
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PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Wariant 2
km
lp.

przebudowa

uzbrojenie projektowane
uzbrojenie projektowane
(zakres średnic)

długość odcinka
projektowanego [m]

1

km 4+531
W-Z

wodociąg

Ø1000

~629.0

2

km 8+100 WZ

wodociąg

Ø1000

~50.0

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Wariant 3
km
lp.

przebudowa

uzbrojenie projektowane
uzbrojenie projektowane
(zakres średnic)

długość odcinka
projektowanego [m]

1

km 4+532 W-Z

wodociąg

Ø1000

~281.0

2

km 8+100 W-Z

wodociąg

Ø1000

~50.0

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Wariant 4
km
lp.
1

przebudowa
km 4+760 W-Z

uzbrojenie projektowane
uzbrojenie projektowane
(zakres średnic)
wodociąg

Ø1000

długość odcinka
projektowanego [m]
~301.0

W przypadku pozostawienia odcinków wodociągów pod projektowanymi
drogami chodnikami lub terenami zielonymi, a w przypadku zmiany niwelety
przewiduje się wymianę trzpieni zasuw oraz wyregulowanie wysokościowe
hydrantów, skrzynki do zasuw zostaną wymienione na adekwatne do typu
nawierzchni.
Projektowane sieci wodociągowe na skrzyżowaniu z jezdniami zostaną
zabezpieczone odpowiednimi rurami ochronnymi. Istniejące przyłącza wodociągowe
do pozostawienia przełączyć do nowoprojektowanych sieci wodociągowych.
Wytyczne do projektu budowlanego: w przypadku likwidacji studni
wodomierzowej lub rozbiórki budynku należy przewidzieć budową nowej studzienki
wodomierzowej zapewniającej doprowadzenie i opomiarowanie wody dla każdej
przylegającej do projektowanej drogi posesji.
Odcinki wodociągów wyłączonych z eksploatacji na odcinkach zlokalizowanych
pod projektowanymi drogami i chodnikami należy całkowicie zdemontować, na
pozostałych odcinkach dopuszcza się zamulenie rur pianobetonem lub inną
mieszanką zapewniającą całkowite wypełnienie, końce rurociągów zabetonować.
II.3.13.7. Sieć cieplna

W miejscach kolizji układu drogowego z istniejącą siecią cieplną oraz
przyłączami do budynków przewiduje się ich przebudowę.
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W ramach inwestycji projektuje się następujący zakres przebudowy instalacji
sieci cieplnej w poszczególnych wariantach.
PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ Wariant 1
km
lp.

przebudowa
km 1+811
W-Z

1
2

km 1+994
W-Z

3
4

km 2+297
W-Z

5
6

km 5+330
W-Z

7
8

uzbrojenie projektowane
uzbrojenie
długość odcinka
projektowane
projektowanego
(zakres średnic)
[m]
Ciepłociąg
~50.0
2 x 88.9/160
Ciepłociąg
~53.0
2 x 323.9/450
Ciepłociąg
2 x 273/400
Ciepłociąg
2 x 219.1/315
Ciepłociąg
2 x 323.9/450

~92.0
~16.0
~51.0

Ciepłociąg
2 x 457/630
Ciepłociąg
2 x 219.1/315
Ciepłociąg
2 x 139.7/225

~47.0
~77.0
~4.0

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ Wariant 2
km

lp.

1

uzbrojenie projektowane
uzbrojenie
długość odcinka
przebudowa
projektowane
projektowanego
(zakres średnic)
[m]
km 1+811
Ciepłociąg
~50.0
W-Z
2 x 88.9/160

2
km 1+994
W-Z

3
4

km 2+297
W-Z

5
6

km 5+288
W-Z

7
8

Ciepłociąg
2 x 323.9/450

~53.0

Ciepłociąg
2 x 273/400

~92.0

Ciepłociąg
2 x 219.1/315

~16.0

Ciepłociąg
2 x 323.9/450
Ciepłociąg
2 x 457/630
Ciepłociąg
2 x 219.1/315
Ciepłociąg
2 x 139.7/225

~51.0
~114.0
~80.0
~56.0

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ Wariant 3
km
lp.

przebudowa
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uzbrojenie projektowane
uzbrojenie
długość odcinka
projektowane
projektowanego
(zakres średnic)
[m]
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1

km 1+811
W-Z

2
3

km 1+994
W-Z

4
5

km 2+297
W-Z

6
7

km 5+288
W-Z

8

Ciepłociąg
2 x 88.9/160
Ciepłociąg
2 x 323.9/450
Ciepłociąg
2 x 273/400
Ciepłociąg
2 x 219.1/315
Ciepłociąg
2 x 323.9/450
Ciepłociąg
2 x 457/630
Ciepłociąg
2 x 219.1/315
Ciepłociąg
2 x 139.7/225

~50.0
~53.0
~92.0
~16.0
~51.0
~114.0
~74.0
~47.0

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ Wariant 4
km

lp.

1

uzbrojenie projektowane
uzbrojenie
długość odcinka
przebudowa
projektowane
projektowanego
(zakres średnic)
[m]
km 1+811
Ciepłociąg
~50.0
W-Z
2 x 88.9/160

2
3

km 1+994
W-Z

4
5

km 2+297
W-Z

6
7
8

km 5+288
W-Z

Ciepłociąg
2 x 323.9/450

~53.0

Ciepłociąg
2 x 273/400

~101.0

Ciepłociąg
2 x 219.1/315

~16.0

Ciepłociąg
2 x 323.9/450
Ciepłociąg
2 x 457/630
Ciepłociąg
2 x 219.1/315
Ciepłociąg
2 x 139.7/225

~51.0
~114.0
~80.0
~56.0

Istniejące odcinki sieci cieplnej w kanałach przełazowych zostaną
przebudowane na odcinki sieci z rur preizolowanych. Rurociągi cieplne z rur
preizolowanych w miejscu skrzyżowań z jezdniami zostaną zabezpieczone rurami
ochronnymi. Przebudowywane odcinki sieci cieplnej napowietrznej zostaną
wykonane z rur preizolowanych z rurą płaszczową z blachy ocynkowanej.
Sieci i przyłącza cieplne do budynków przewidzianych do rozbiórki zostaną
zdemontowane i trwale zaślepione.
Odcinki ciepłociągów wyłączonych z eksploatacji na odcinkach zlokalizowanych pod
projektowanymi drogami i chodnikami należy całkowicie zdemontować, na
pozostałych odcinkach dopuszcza się zamulenie rur pianobetonem lub inną
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mieszanką zapewniającą całkowite wypełnienie, końce rurociągów zabetonować.
Wyłączone z eksploatacji komory i kanały cieplne przełazowe należy całkowicie
rozebrać.
II.3.13.8. Sieć gazowa

W miejscach kolizji układu drogowego z istniejącą siecią gazową oraz
przyłączami gazowymi przewiduje się ich przebudowę.
Odcinki przewodów stalowych projektuje się z rur zabezpieczonych fabryczną
powłoką polietylenową.
Przy wykonywaniu przebudowy sieci gazowych należy stosować się do
wytycznych zawartych w warunkach technicznych oraz wytycznych obowiązujących
na terenie działania PSG sp z o. o., Oddział w Gdańsku.
Projektowane sieci gazowe na skrzyżowaniu z jezdniami zostaną
zabezpieczone odpowiednimi rurami ochronnymi z PE lub stalowymi w zależności od
materiału rury przewodowej. Istniejące przyłącza gazowe do pozostawienia
przełączyć do nowoprojektowanych sieci gazowych.
Odcinki gazociągów wyłączonych z eksploatacji na odcinkach zlokalizowanych
pod projektowanymi drogami i chodnikami należy całkowicie zdemontować, na
pozostałych odcinkach dopuszcza się zamulenie rur pianobetonem lub inną
mieszanką zapewniającą całkowite wypełnienie, końce rurociągów zabetonować.
II.3.13.9. Przebudowa sieci WN iSN

Sieć WN
W Wariantach 1-4, z powodu kolizji linii110kV Bydgoszcz Północ – Bydgoszcz
Wschód należy ją przebudować na kablową w związku z czym od słupa nr 1 do słupa
nr 9 zaprojektowano linię kablową 110kV. Na końcach projektowanej linii kablowej
należy wykonać słupy rurowe, krańcowe WN.
Dodatkowo dla Wariantu 2, 3 oraz 4 koncepcji programowej stanowisko linii
110kV EC I – Bydgoszcz Północ (km 3+335) należy przebudować poza obszar jezdni
i chodników stosując słup rurowy.
W ramach inwestycji przeprojektowany zostanie przebieg linii wysokiego
napięcia 110 kV. Obecny przebieg linii 110kV nie ulegnie zmianie do km 3+340. W
tym miejscu projektowane jest przesunięcie słupa WN. Od 3+340 do ok. 3+550 linia
110 kV biegnie napowietrznie wzdłuż projektowanej trasy (południowa strona trasy
W-Z). W km ok. 3+550 linia 110 kV zostanie skablowana. Skablowana linia przebiega
od ok. 3+550 do ok. 5+485. Następnie linia 110 kV doprowadzona jest do
przebudowanego słupa i poprowadzona jest napowietrznie po północnej stronie trasy
W-Z, zgodnie z jej obecnym przebiegiem.
Sieć SN i nn
W Wariantach 1 – 4, istniejące linie kablowe nn i SN kolidujące z
projektowanym układem drogowym należy przebudować poza teren kolizyjny i
zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez ułożenie na odpowiedniej głębokości
nowych odcinków linii kablowych typu YAKXS (dla linii kablowych nn) oraz typu
XRUHAKXS (dla lini kablowych SN) o przekroju co najmniej jak kable istniejące.
Projektowne wstawki kablowe łączyć z istniejącymi liniami za pomocą muf o
właściwościach zgodnych z wymaganiami i parametrami technicznymi.
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Istniejące linie napowietrzne nn należy przebudować poza teren kolizji stosując
słupy typu E jako krańcowe oraz słupy typu ŻN jako przelotowe lub też skablować
kablem typu YAKXS o przekroju według potrzeb.
Istniejące linie napowietrzne SN przebudować poza teren kolizji. Do
przebudowy zastosować słupy typu E z zachowaniem wymaganych obostrzeń i
ochrony p. porażeniowej.
SN przebudować poza teren kolizji. Do przebudowy zastosować słupy typu E z
zachowaniem wymaganych obostrzeń i ochrony p. porażeniowej.
II.3.14. Budowa urządzeń chroniących środowisko
Aby ograniczyć do minimum wpływ inwestycji na środowisko przewidziano
szereg rozwiązań chroniących środowisko. W zależności od komponentu środowiska
są to:
Środowisko przyrodnicze:
 wykonanie pełnej rekultywacji terenu po zakończeniu budowy;
 wykonanie nasadzeń zieleni w ramach rekompensaty za wycinkę drzew i
krzewów, kolidujących z inwestycją;
Środowisko gruntowo-wodne:
 budowa kanalizacji deszczowej i podłączenie jej do istniejącej kanalizacji,
 przebudowa/dostosowanie istniejących kolektorów kanalizacji deszczowej,
 w razie potrzeby zastosowanie syfonów w kolektorach deszczowych;
 W celu ochrony odbiorników (kanałów deszczowych o zbyt małej przepustowości)
zbiornikach
wody deszczowe będą retencjonowane w podziemnych
retencyjnych.
 budowa studzienek ściekowych pełniących rolę pierwszych osadników,
 dla potrzeby odwodnienia odcinków jezdni zlokalizowanych pod powierzchnią
terenu przewiduje się zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych oraz
przepompowni wód deszczowych,
 zaprojektowano kolektory o średnicach: Dn 200 ÷Dn 1400,
 istniejące studnie rewizyjne przewiduje się naprawić i uregulować.
Ochrona krajobrazu
 w celu wkomponowania projektowanej trasy w istniejący układ krajobrazowy oraz
uatrakcyjnienia jej pobrzeża przewiduje się zastosowanie odpowiednio
zaprojektowanej zieleni, pełniącej również funkcje ochronne (wiatro-, wodo- i
glebochronne);
Stan klimatu akustycznego – zabezpieczenia przeciwhałasowe terenów chronionych:
 dla zinwentaryzowanej zabudowy chronionej (zabudowa mieszkaniowa)
znajdującej się w zasięgu oddziaływania ponadnormatywnego hałasu
emitowanego z projektowanej drogi przewiduje się zastosowanie ochrony w
postaci ekranów akustycznych (Warianty 1, 2, 3, 4) oraz cichej nawierzchni –
(Warianty 1, 2, 3, 4).
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 dodatkowo pasy zieleni zalecane w celu wkomponowania przebiegu drogi
w krajobraz wpłyną korzystnie na zwiększenie współczynnika pochłaniania
dźwięku w środowisku oraz stworzą barierę osłonową.
II.3.15. Lokalizacja zapleczy budowy
Przewiduje się, że materiały budowlane niezbędne do zrealizowania
inwestycji będą dostarczane spoza miejsca, w którym będzie ona realizowana. Na
terenie inwestycji nie planuje się lokalizowania węzła betoniarskiego oraz wytwórni
mas bitumicznych. Niedopuszczalne jest lokalizowanie węzłów betoniarskich lub
wytwórni mas bitumicznych w obrębie baz materiałowych jeśli będą one
zlokalizowane na terenie inwestycji. W przypadku lokalizacji wytwórni mas
bitumicznych oraz węzłów betoniarskich poza terenem inwestycji należy zadbać aby
zlokalizowane były poza terenami podlegającymi ochronie akustycznej, w znacznej
odległości od zabudowy mieszkaniowej.
W celu określenia możliwych lokalizacji zapleczy budowy przeprowadzono
analizę istniejących uwarunkowań terenowych, środowiskowych i komunikacyjnych.
W jej efekcie określono następujące zalecenia związane z lokalizacją i budową
zapleczy budowy związanych z realizacją budowy drogi na odcinku trasy W-Z
Bydgoszcz:
 biuro budowy, wytwórnia mas bitumicznych, węzeł betoniarski, warsztaty i
bazy materiałowo-składowe oraz parkingi maszyn i sprzętu budowlanego, ze
względów przyrodniczych powinny być lokalizowane poza: korytem rzeki Brdy,
Wyspą na Zimnych Wodach oraz z dala od istniejących zadrzewień nie
przeznaczonych do wycinki;
Przy lokalizacji zaplecza Wykonawca musi uwzględnić zasady minimalizacji
zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni;
 w momencie wyboru ich lokalizacji należy zwracać uwagę na sąsiedztwo
zabudowań mieszkalnych (zachować możliwie największą odległość od nich);
 należy zapewnić możliwość dojazdu i dowozu materiałów na teren zaplecza
budowy, a także dojazdu i dowozu materiałów z zaplecza na plac budowy w
celu wbudowania;
 jak wynika z doświadczeń budów inwestycji tego typu maksymalny zasięg
dowozu mas bitumicznych i betonu powinien wynosić 20 - 35 km;
 dla potrzeb transportowych powinna być wykorzystywana istniejąca sieć dróg
publicznych;
 na terenie zaplecza budowy powinien być zapewniony porządek, dzięki np.
odpowiedniej ilości i lokalizacji pojemników na odpady, sanitariatów i właściwej
gospodarki materiałowej w celu uniknięcia zanieczyszczenia terenu;
II.3.16. Pozytywne skutki realizacji inwestycji
Analiza istniejącego zagospodarowania oraz funkcji terenów przyległych
do istniejącej drogi krajowej nr 80 wykazuje, że realizacja inwestycji polegającej
na rozbudowie drogi klasy GP na odcinku Wschód – Zachód w Bydgoszy przyniesie
następujące pozytywne skutki:
Korzyści dla użytkowników dróg:
 podniesienie poziomu swobody ruchu na drodze,
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 wzrost bezpieczeństwa ruchu,
 poprawa komfortu jazdy
 zmniejszenie zużycia paliwa,
 skrócenie czasu podróży
 poprawa jakości obsługi ruchu.
Korzyści dla społeczeństwa i społeczności lokalnej:
 wzrost bezpieczeństwa ruchu,
 zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu z istniejącej drogi
otoczenie poprzez zastosowania urządzeń ochrony środowiska,

na

 przeniesienie ruchu tranzytowego na kierunku wschód-zachód z centrum
miasta (DK 80) na jego północne obrzeża .
 upłynnienie ruchu, rozładowanie zatłoczeń, zlikwidowanie
z przepustowością i rozłożenie ruchu na 2 jezdnie trasy,

problemów

 zabezpieczenie
istniejącej
zabudowy
przed
oddziaływaniem
ponadnormatywnego hałasu poprzez zastosowanie ekranów akustycznych,
 realizacji pasów zieleni krajobrazowej,
Poprawa stanu środowiska gruntowo-wodnego – możliwość zastosowania
odpowiednich rozwiązań projektowych zapewniających odprowadzanie wód
opadowych o stężeniach nie przekraczających dopuszczalne zawartości
węglowodorów ropopochodnych i zawiesin ogólnych, zawartych w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.
Ograniczenie możliwości wystąpienia poważnej awarii:
 budowa drogi klasy GP o podwyższonych parametrach zminimalizuje możliwość
wystąpienia poważnej awarii,
 dodatkowo na wypadek ewentualnego wystąpienia awarii zastosowane będą
odpowiednie zabezpieczenia,
 nastąpi większa mobilność służb ratowniczych w sytuacji konieczności
reagowania na poważną awarię,
Inne aspekty
 usunięcie ewentualnych pozostałości (niewybuchów) po II wojnie światowej,
 ruch pojazdów (szczególnie w odniesieniu do pojazdów ciężkich) skoncentrowany
na drogach przebiegających przez mniej wrażliwe środowisko (wybór wariantu
najkorzystniejszego dla środowiska).
II.4 Przewidziane ilości surowców i materiałów
Faza budowy
Ilości wykorzystywanych surowców, wody, paliw oraz energii na etapie
realizacji inwestycji wynikać będą z zastosowanej technologii oraz organizacji pracy
na budowie.
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 Surowce
Realizacja
inwestycji
wymagać
będzie
wykorzystania
materiałów
budowlanych, kruszyw oraz innych niezbędnych elementów (materiałów) do budowy
drogi oraz obiektów inżynierskich. Ilości i rodzaj niezbędnych surowców i materiałów
szczegółowo określone zostaną na etapie wyboru technologii prac oraz organizacji
placu budowy.
Wszelkie użyte surowce i materiały
z obowiązującymi normami i przepisami.

wykorzystane

będą

zgodnie

 Woda do celów technologicznych i bytowych
Na cele technologiczne (zraszanie obiektów w trakcie wyburzeń oraz prace
porządkowe) potrzebne będą niewielkie ilości wody. Przewiduje się wykorzystanie
wody dostarczanej przewoźnymi beczkowozami.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia woda do celów bytowych będzie
zużywana w obrębie placu budowy (budynki i toalety). W przypadku braku
możliwości zaopatrzenia placu budowy z publicznej lub przemysłowej sieci
wodociągowej, woda dla potrzeb socjalno - bytowych (zdatna do picia) dowożona
będzie beczkowozami.
 Ścieki
Realizacja prac nie spowoduje powstania ścieków technologicznych. Ścieki
bytowe związane z pobytem ludzi na budowie gromadzone będą w szczelnych
zbiornikach.
Obsługą sanitarną z placu budowy zajmować się będzie wyspecjalizowana
firma (odbiór i wywóz ścieków odpowiednio wyposażonymi autami serwisowymi).
 Paliwa
Wykorzystane przy realizacji inwestycji maszyny budowlane i pojazdy
napędzane będą paliwem płynnym – olejem napędowym. Przeciętne zużycie oleju
napędowego na jedną maszynę budowlaną wynosi ok. 40 dm3 na godzinę pracy.
Część sprzętu budowlanego może wymagać zasilania energią elektryczną lub
sprężonym powietrzem. Media te dostarczane będą na plac budowy z przewoźnych
agregatów zasilanych olejem napędowym.
Na obecnym etapie nie ma opracowanego szczegółowego harmonogramu
budowy, wobec czego niemożliwe jest określenie ilości paliwa zużywanego przez
pracujący sprzęt. Wielkości te będą zależały od ilości i rodzaju wykorzystanego przez
Wykonawcę prac sprzętu i maszyn budowlanych.
 Energia
Przewiduje się, że ilość energii elektrycznej pobieranej podczas prac
budowlanych będzie bardzo nieznaczna. Jak wyżej opisano energia będzie
dostarczona z przewoźnych agregatów prądotwórczych. Nie przewiduje się
natomiast zapotrzebowania na energię cieplną oraz gazową.
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Faza eksploatacji
Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji wykorzystanie surowców
i materiałów wiązać się będzie przede wszystkim z eksploatacją i bieżącym
utrzymaniem infrastruktury drogowej.
Do zimowego utrzymania zużywane będą środki chemiczne (chlorek sodu,
chlorek wapnia, chlorek magnezu i ich mieszaniny) oraz materiały uszorstniające
(piasek i żwir). Ilości tych surowców zależeć będą od warunków atmosferycznych
(ilości i częstości opadów).
Na obecnym etapie nie jest możliwe oszacowanie zapotrzebowania na
surowce i materiały.
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III. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
INWESTYCYJNEGO
III.1. Wariant „0” (zerowy) – nieinwestycyjny
Podstawowym wariantem rozpatrywanym przy analizie uwarunkowań
komunikacyjnych i środowiskowych jest tzw. wariant „0” – bez realizacji inwestycji.
Jak pokazuje doświadczenie, w większości przypadków wariant bezinwestycyjny jest
wariantem najmniej korzystnym. Związane jest to z pozostawieniem istniejącego
układ komunikacyjnego bez zmian. W konsekwencji układ drogowy, który
projektowano wiele lat wcześniej nie spełnia współczesnych wymagań w zakresie
przepustowości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz nie jest dostosowany do
uwarunkowań społeczno-gospodarczych regionu. Wzrastający ruch drogowy odbywa
się w dalszym ciągu w istniejącej sieci dróg i skrzyżowań bez możliwości
wprowadzenia znaczących zmian związanych z poprawą jakości i komfortu jazdy i
ochroną środowiska na przyległych terenach.
W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia wariant bezinwestycyjny
zakłada brak rozbudowy do parametrów dwujezdniowej ulicy klasy GP trasy Wschód
– Zachód, (na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w
Bydgoszczy) i dalsze prowadzenie ruchu przez miasto nieposzerzoną istniejącą
drogą krajową nr 80.
Istniejący fragment drogi krajowej nr 80 na odcinku od Węzła Zachodniego do
Węzła Wschodniego w Bydgoszczy, położony jest w północnym obszarze
Bydgoszczy, przenosi duże obciążenie ruchem. Trasa nie zapewnia płynnego
przejazdu, co powoduje zwiększający się negatywny wpływ na bezpieczeństwo
uczestników ruchu, w tym pieszych i rowerzystów oraz na obszary przyległe do drogi.
Droga krajowa nr 80 prowadzi przez zwartą zabudowę mieszkaniową. Przewidywany
wzrost ilości pojazdów spowoduje dalsze utrudnienia w płynności ruchu oraz wzrost
emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.
Duże natężenia ruchu pojazdów powodujące utrudnienia w ruchu i bardzo
niski poziom jego bezpieczeństwa oraz wysokie trendy wzrostu ruchu powodują
konieczność podjęcia działań dla usprawnienia istniejącego układu dróg poprzez
budowę trasy o wysokich parametrach geometrycznych i wysokich standardach
bezpieczeństwa ruchu.
III.1.1. Charakterystyka istniejącej drogi krajowej nr 80 i zagospodarowania terenów
wokół
III.1.1.1. Parametry techniczne i zagospodarowanie terenu wokół istniejącej drogi krajowej
nr 80.

Początek kilometraża lokalnego (km 0+000) przyjęto w środku wyspy
centralnej Węzła Zachodniego. W węźle tym przecinają się dwie drogi krajowe: DK
25 (Koronowska, Nad Torem, Grunwaldzka) i DK 80 (Grunwaldzka, Pileckiego,
Artyleryjska, Kamienna) z drogą krajową (Trasa W-Z , ulica rot. Pileckiego). Węzeł
Zachodni nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
Generalnie na odcinku długości około 6,2 km od Węzła Zachodniego w stronę
wschodnią do skrzyżowania z ul. Inwalidów, istniejąca Trasa W-Z przebiega ulicami
Pileckiego, Artyleryjską, i Kamienną, które posiadają jedną jezdnię dwupasową,
dwukierunkową o szerokości 7.0 m. Miejscowo ulice posiadają trzy pasy ruchu a w
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rejonie skrzyżowań dwie jezdnie. Na odcinku od ul. Inwalidów do końca
przedmiotowego opracowania (do Węzła Wschodniego) na długości około 2,3 km
Trasa W-Z (ulica Kamienna) posiada dwie jezdnie dwupasowe. Wszystkie ulice
posiadają nawierzchnię bitumiczną. Od węzła Zachodniego do ul. Gdańskiej po
stronie lewej a od ul. Gdańskiej do węzła Wschodniego (skrzyżowanie z ul
Fordońską) po stronie prawej wzdłuż Trasy W-Z przebiega ciąg pieszy wraz z drogą
rowerową. Ciąg pieszy i droga rowerowa posiadają nawierzchnię z kostki betonowej
w kolorze odpowiednio szarym i czerwonym. Jedynie na odcinku od ul. Żeglarskiej w
kierunku wschodnim na długości około 450 m droga rowerowa przebiega
samodzielnie. Chodnik na tym odcinku przebiega wzdłuż ul. Ludwikowo.
Na odcinku Węzeł Zachodni - Węzeł Żeglarska, po stronie północnej
istniejącej Trasy W-Z występują zurbanizowane tereny niezabudowane oraz nieużytki
a po stronie południowej wzdłuż Trasy występują tereny zielone i przebiega Kanał
Bydgoski. W km ok. 0+530 Trasa przekracza rzekę Brdę obiektem mostowym o
długości około 100 m. (trzy pasy ruchu) Następnie w km ok. 0+850 znajduje się
Węzeł Żeglarska, który od północy łączy ulicę Pileckiego z ulicą Żeglarską, a od
południa z ulicą Kąpielową. Ul. Żeglarska przebiega wiaduktem nad Trasą W-Z. Na
odcinku Węzeł Żeglarska – ul. Zaświat znajdują się dwa skrzyżowania. W rejonie km
1+550 znajduje się skrzyżowanie z ul. Kmicica, oraz ok. km 2+180 skrzyżowanie z ul.
Rynkowską.
Od Węzła Zachodniego do ul. Żeglarskiej po obu stronach drogi występują
tereny zielone z dużą ilością drzew (okolice rzeki). Za ul. Żeglarskią po lewej stronie
Trasy na długości około 550 m zlokalizowane jest osiedle domów jednorodzinnych –
przy ulicy Ludwikowo. Następnie na odc. ok. 300 m (rejon ul. Kmicica) występują
tereny zielone i lasy. Dalej po lewej stronie zlokalizowane są tereny usługowe
(magazyny, małe zakłady produkcyjne itp.) oraz dwa cmentarze (Komunalny i
Parafialny) rozdzielone ul. Rynkowską oraz linią kolejową nr 131 i 18. Cmentarz
Parafialny dochodzi do terenów kolejowych PKP w rejonie ul. Zaświat.
Po prawej stronie Trasy od ul. Kąpielowej ( około km 1+000) aż do terenów
PKP przy ul. Zaświat ( km 1+450) rozciągają się tereny należące do firmy: Pojazdy
Szynowe PESA Bydgoszcz S.A..
Następnie Trasa przebiega nad terenem PKP i ul. Zaświat po Wiadukcie
Niepodległości gdzie dochodzi do Węzła Zaświat (km 2+830 ).Węzeł Zaświat jest
węzłem typu WC i łączy miedzy snobą ulice: Pileckiego, Artyleryjską , Zaświat i
Zygmunta Augusta. Od tego momentu Trasa W-Z przebiega w śladzie ul.
Artyleryjskiej.
Na odcinku ul. Zaświat – ul. Gdańska po stronie północnej Trasy znajduje się
cmentarz Nowofarny oraz teren należący do Wojska Polskiego. Po południowej
stronie Trasy rozciągają się tereny PKP.
W rejonie km 3+300 znajduje się skrzyżowanie ul. Artyleryjskiej z ul. Gdańską
i Kamienną. Jest to skrzyżowanie skanalizowane z torowiskiem tramwajowym w
ciągu ul. Gdańskiej na kierunku północ-południe, sterowane sygnalizacją świetlną.
Od ul. Gdańskiej aż do Węzła Wschodniego Trasa przebiega w śladzie ul.
Kamiennej.
Na odcinku ul. Gdańskiej - ul. Sułkowskiego po południowej stronie Trasy W-Z
znajdują się tereny kolejno: mieszkalno - handlowe, nieużytki, tereny zielone oraz
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teren z zabudową garażową. Na długości ok. 200 m przed skrzyżowaniem z ul.
Sułkowskiego znajdują się ogrody działkowe. Po stronie północnej znajdują się
tereny zabudowane i mieszkalne, tereny zurbanizowane nie zabudowane oraz tereny
przemysłowe.
W rejonie km 3+910 znajduje się skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją
świetlną ulic Kamiennej i Sułkowskiego.
Odcinek Trasy W-Z od ul. Sułkowskiego do ul. Wyszyńskiego jest ulicą
dwukierunkową, trzypasową. Po obu stronach Trasy na tym odcinku występują
tereny zabudowane mieszkaniowe lub przemysłowe, miejscami zurbanizowane
tereny niezabudowane. Po prawej stronie przed ul Wyszyńskiego zlokalizowane jest
gimnazjum i Zespół Szkół nr 9.
W km ok. 4+380 znajduje się skrzyżowanie zwykłe jednostronne z ulicą
Lelewela. Skrzyżowanie ulic Kamienna-Wyszyńskiego występuje w rejonie ok. km
4+760 i jest to skrzyżowanie z wyspą centralną sterowane sygnalizacją świetlną. Po
obu stronach Trasy, od ul. Wyszyńskiego, aż do skrzyżowania z ul. Gajową (km
5+130), znajdują się tereny zurbanizowane w większości mieszkalne.
Za skrzyżowaniem z ul. Gajową na południe od ul. Kamiennej znajduje się
Zespół Szkół Ekonomicznych, parkingi, oraz tereny mieszkalne z zabudową
garażową. Tereny zurbanizowane mieszkaniowe oraz z innego rodzaju zabudową
występują po stronie południowej ul. Kamiennej praktycznie do końca Trasy czyli do
węzła Wschodniego
Od skrzyżowania ul. Kamiennej z ul. Pułaskiego w rejonie km 5+680, na
północ od Trasy występują tereny kolejowe, które przebiegają dalej wzdłuż istniejącej
ul. Kamiennej, aż do końca Trasy - węzła Wschodniego
W rejonie km 6+060 znajduje się skrzyżowanie skanalizowane ul. Kamiennej z
ul. Inwalidów, która biegnie przez przejazd kolejowy w sąsiedztwie przystanku
kolejowego Bydgoszcz Bielawy.
Idąc dalej na wschód trafiamy na skrzyżowanie ul. Kamiennej z ul. Łęczycką
(km 6+400) i dalej na skrzyżowanie z ul. Fabryczną (km 6+920) Oba te skrzyżowania
są skrzyżowaniami skanalizowanymi z sygnalizacja świetlną. Na końcowym odcinku
do ul. Kamiennej w dochodzi ul. Wyścigowa (km 7+800).
Odcinek Trasy W-Z kończy się na Węźle Wschód, który obecnie wyznacza
skrzyżowanie ulicy Kamiennej z ulicą Fordońską w rejonie km 8+180.
Węzeł Wschodni stanowi rozwidlenie ulicy Fordońskiej (z kierunku
wschodniego) na dwie arterie komunikacyjne prowadzące ruch w kierunku centrum
miasta: ul. Fordońską (obecnie droga krajowa nr 80) i ul. Kamienną (droga krajowa nr
80). Przecięcie w/w dróg wraz z dochodzącą od południa ul. Sporną tworzy
skrzyżowanie skanalizowane o przesuniętych wlotach, na którym ruch sterowany jest
przy pomocy sygnalizacji świetlnej.
W rejonie Węzła Wschodniego zbudowana jest trasa tramwajowa (z estakadą
nad torami PKP) do Fordonu ze zintegrowanym węzłem transportowym Bydgoszcz
Wschód tym z przebudowa peronów i torów PKP. W obszarze węzła występują
tereny kolejowe gdzie przebiegają linie kolejowe nr 18 i 201 oraz tory boczne, gdzie
odbywa się przeładunek towarów.
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W rejonie ul. Spornej po jej wschodniej stronie zlokalizowany jest port rzeczny
na Brdzie a po stronie zachodniej pochylnie do wodowania barek.
Istniejące węzły i skrzyżowania
•

Węzeł Żeglarska (Pileckiego – Żeglarska – Kąpielowa) – 0+850 (węzeł typu
WB),

•

Skrzyżowanie Pileckiego – Kmicica – 1+550 (skrzyżowanie skanalizowane
sterowane sygnalizacją świetlną),

•

Skrzyżowanie Pileckiego – Rynkowska – 2+180 (skrzyżowanie zwykłe
rozszerzonych wlotach),

•

Węzeł Zaświat (Zaświat – Zygmunta Augusta – Artyleryjska - Pileckiego) – 2 +
830 (węzeł typu WC),

•

Skrzyżowanie Artyleryjska – Gdańska – Kamienna – 3 + 300 (skrzyżowanie
skanalizowane z torowiskiem tramwajowym na kierunku północ – południe
sterowane sygnalizacją świetlną).

•

Skrzyżowanie Kamienna – Sułkowskiego – 3 + 910 (skrzyżowanie
skanalizowane sterowane sygnalizacją świetlną),

•

Skrzyżowanie Kamienna – Lelewela – 4 + 380 (skrzyżowanie zwykłe),

•

Skrzyżowanie Kamienna – Wyszyńskiego – 4 + 760 (skrzyżowanie
skanalizowane z wyspą centralną sterowane sygnalizacją świetlną).

•

Skrzyżowanie Kamienna – Gajowa – 5 + 130 (skrzyżowanie zwykłe o
rozszerzonych wlotach),

•

Skrzyżowanie Kamienna – Pułaskiego – 5 + 680 (skrzyżowanie zwykłe),

•

Skrzyżowanie Kamienna – Inwalidów ( Sygnałowa) – 6 + 060 (skrzyżowanie
skanalizowane, w sąsiedztwie zlokalizowano przejazd kolejowy – linie
kolejowe nr 18 i 201 oraz przystanek kolejowy Bydgoszcz Bielawy),

•

Skrzyżowanie Kamienna – Łęczycka – 6 + 400 (skrzyżowanie skanalizowane
sterowane sygnalizacją świetlną).

•

Skrzyżowanie Kamienna – Fabryczna – 6 + 920 (skrzyżowanie skanalizowane
sterowane sygnalizacją świetlną),

•

Skrzyżowanie Kamienna – Wyścigowa – 7 + 800 (skrzyżowanie zwykłe),

•

Skrzyżowanie Kamienna – Fordońska - Sporna – 8 + 180 (skrzyżowanie
skanalizowane o przesuniętych wlotach sterowane sygnalizacją świetlną

Rozbudowywana trasa Wschód – Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy, na podstawie biegnie na terenie
zurbanizowanym. Projektowana trasa drogi nie przecina elementów ochrony
przyrody i krajobrazu. Z trasą nie kolidują istniejące pomniki przyrody żywej i
nieożywionej czy użytki ekologiczne. Nie kolidują z nią również zabytkowe obiekty
chronione.
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III.1.2 Oddziaływanie istniejącej drogi krajowych nr 80 na stan środowiska
Środowisko przyrodnicze
Analizowany odcinek istniejącej drogi krajowej nr 80 przebiega przez obszar
charakteryzujący się ubogą fauną i szatą roślinną, co związane jest z faktem, że
inwestycja znajduje się na terenie zurbanizowanym miasta Bydgoszcz.
Centrum miasta wraz z infrastrukturą drogową i kolejową nie są środowiskiem
sprzyjającym dużej bioróżnorodności. Tereny wokół planowanej inwestycji zasiedlane
są głównie przez nieliczne gatunki synantropijne zwierząt oraz ruderalne roślin.
Wyjątkiem jest obszar Wyspy na Zimnych Wodach, który jest ważną ostoja dla
awifauny Bydgoszczy.
Zwierzęta występujące wzdłuż istniejącej drogi przywykły w dużym stopniu do
ruchu komunikacyjnego i innych skutków antropopresji oraz zaadaptowały się do
życia w okolicy istniejących dróg.
Istniejąca sieć dróg na analizowanym terenie, nie stanowi zagrożenie dla form
ochrony przyrody, z uwagi na fakt, ze istniejąca dk 80 nie koliduje z obszarami
chronionymi.
Środowisko gruntowo – wodne
Analizowany odcinek istniejącej drogi krajowej nr 80 leży na obszarze zlewni
rzeki Wisły.
Istniejąca DK 80 na analizowanym terenie występują w obszarze piętra
wodonośnego utworów czwartorzędowych , trzeciorzędowych i kredowym. Droga na
analizowanym odcinku przebiega przez Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych nr
140 Subzbiornik Bydgoszcz (GZWP).
Istniejący system odwodnienia drogi krajowej nr 80 na analizowanym odcinku
jest w dobrym stanie technicznym, przez co spełnia swoją funkcję.
Eksploatacja istniejącej drogi nr 80 może prowadzić do zanieczyszczania wód
powierzchniowych i gruntów substancjami zawartymi w wodach opadowych takimi
jak: zawiesiny ogólne, węglowodory ropopochodne, metale ciężkie oraz chlorki
stosowane podczas zwalczania śliskości zimowej.
Na podstawie „Wytycznych prognozowania stężenia zawiesin ogólnych
i węglowodorów ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych (GDDKiA, Warszawa,
2006), polskiej normy PN-S-02204 z grudnia 1997 „Odwodnienie dróg” i
„Podręcznika dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg
krajowych” – Zał. Nr 5 („EKKOM”, Kraków, 2008) oraz wartości prognozowanych
średniodobowych natężeń ruchu na istniejącej DK 80 obliczono prognozowane
wartości stężeń zawiesin w spływach opadowych w latach 2020 i 2035 w sytuacji
braku realizacji inwestycji (wb) oraz w sytuacji realizacji inwestycji (wi).
Z uwagi na fakt, że istniejąca DK 80 przebiega przez tereny o zurbanizowane,
wartości stężeń zawiesin obliczono dla następujących założeń:
 wariant bezinwestycyjny (wb)
- teren zabudowany, jedna jezdnia, 2 pasy ruchu, wartości stężeń zawiesin obliczone
dla maksymalnych natężeń ruchu (Bydgoszcz) wynoszą w roku 2020 ok. 562 mg/l, a
w roku 2035 ok. 551 mg/l;
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 wariant inwestycyjny (wi)
- tylko teren zabudowany, jedna jezdnia, 2 pasy ruchu, wartości stężeń zawiesin
obliczone dla maksymalnych natężeń ruchu (Bydgoszcz) wynoszą w roku 2020 ok.
557 mg/l, a w 2035 roku ok. 553 mg/l.
Pokrywa glebowa
Gleby stwierdzone w rejonie istniejącej DK80 to głównie gleby
antropogeniczne, nie wykazujące żadnych walorów i cech pozwalających na ich
ewentualną uprawę. Pozostałe niezabudowane tereny w sąsiedztwie istniejącej drogi
stanowią nieużytki lub tereny zielone, charakterystyczne dla środowiska miejskiego.
Dziedzictwo kulturowe
Istniejąca droga krajowa nr 80 znajduje się w obrębie dwóch stref ochrony
konserwatorskiej, które obejmują tereny zabudowy śródmiejskiej. Duże natężenie
ruchu i prędkość pojazdów może negatywnie oddziaływać na stałe dobra kultury, co
wiąże się z zanieczyszczeniami, pyłami i wibracjami wywołanymi przez ruch o dużym
natężeniu.
Klimat
Istniejąca droga krajowa nr 80 na odcinku przebiegającym w ciągu Trasy W-Z
oddziałuje na lokalny klimat Bydgoszczy współtworząc warunki do występowania
miejskiej wyspy ciepła. Intensywność tego zjawiska zależy m.in. od:
−

właściwości cieplnych materiałów, z których wykonano powierzchnie sztuczne w
mieście, a więc także nawierzchni ulic i innych składników infrastruktury drogowej
(asfalt, beton, kostka itp. pod wpływem promieni słonecznych nagrzewają się i
same emitują ciepło);

−

warunków ewaporacji (woda łatwiej odparowuje z gładkiej i cieplejszej
powierzchni, w dodatku niezatrzymywana przez roślinność);

−

emisji ciepła powstającego podczas spalania paliw w silnikach pojazdów
drogowych, a także zanieczyszczenia powietrza, które oddziałuje na bilans
radiacyjny miasta powodując zwiększenie promieniowania zwrotnego do
atmosfery
na
skutek
zwiększonego
pochłaniania
promieniowania
wyemitowanego przez powierzchnię ziemi.

Ponadto funkcjonowanie Trasy W-Z wiąże się z emisją gazów cieplarnianych
do środowiska. W stanie istniejącym obciążenie ciągu ulic: Kamienna, Artyleryjska i
Pileckiego, którymi przebiega Trasa W-Z, przekracza ich zdolności przepustowe.
Skutkuje to powstawaniem zatorów komunikacyjnych, zwiększeniu zużycia paliwa i w
efekcie wzrostem emisji do powietrza produktów spalania paliw w silnikach
pojazdów, w tym gazów cieplarnianych.
Stan aerosanitarny
W stanie istniejącym obciążenie ciągu ulic: Kamienna, Artyleryjska i
Pileckiego, którymi przebiega Trasa W-Z, przekracza ich zdolności przepustowe.
Wzrastające natężenie ruchu przyczynia się do spadku średniej prędkości pojazdów,
a w efekcie do powstawania zatorów komunikacyjnych. Jazda po zatłoczonych
ulicach sprzyja zwiększaniu zużycia paliwa (w modelu ruchu w zatorach
komunikacyjnych, tzw. „Stop and Go”, przy średniej prędkości jazdy poniżej 6 km/h,
przeciętne zużycie paliwa dla samochodu osobowego przekracza 20 dm3 na 100 km)
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i w efekcie wzrostowi emisji do powietrza substancji zanieczyszczających produktów spalania paliw w silnikach pojazdów. Jak pokazują badania, emisja
drogowa produktów spalania paliw płynnych dla prędkości średniej rzędu 5 km/h jest
około 3-krotnie wyższa niż dla prędkości rzędu 25 km/h i około 5-6-krotnie wyższa w
porównaniu z prędkością średnią na poziomie 50 km/h. Wielkość emisji drogowych
jest najmniejsza przy prędkości średniej około 75 km/h.
Jakość powietrza atmosferycznego na analizowanym obszarze jest
zadowalająca. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza (średnioroczne wartości
stężeń substancji) w rejonie Trasy Wschód - Zachód w Bydgoszczy został podany
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w piśmie z dnia
07.05.2018 r., znak: WIOŚ-WMŚ.7016.69.2018.JK:
♦

rejon ulic: Siedleckiej i Pileckiego:

 benzen - 1,1 µg/m3 (poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi
5 µg/m3);
 dwutlenek azotu - 16 µg/m3 (poziom dopuszczalny ze względu na ochronę
zdrowia ludzi 40 µg/m3);
 tlenki azotu - 24 µg/m3 (poziom dopuszczalny jest określony jedynie ze względu
na ochronę roślin - 30 µg/m3);
 dwutlenek siarki – 3,5 µg/m3 (poziom dopuszczalny ze względu na ochronę
zdrowia ludzi 20 µg/m3);
 ołów – 0,05 µg/m3 (poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi
0,5 µg/m3);
 pył zawieszony PM10 – 22 µg/m3 (poziom dopuszczalny ze względu na ochronę
zdrowia ludzi 40 µg/m3);
 pył zawieszony PM2,5 – 17,6 µg/m3 (poziom dopuszczalny ze względu na ochronę
zdrowia ludzi dla PM2,5 do osiągnięcia do dnia 01.01.2015 r. (I faza) 25 µg/m3; do
dnia 01.01.2020 r. (II faza) 20 µg/m3);
♦

rejon ulic: Inwalidów i Wyścigowej:

 benzen - 1,1 µg/m3;
 dwutlenek azotu - 18 µg/m3;
 tlenki azotu - 27 µg/m3;
 dwutlenek siarki – 4 µg/m3;
 ołów – 0,05 µg/m3;
 pył zawieszony PM10 – 24 µg/m3;
 pył zawieszony PM2,5 – 19,2 µg/m3;
♦

rejon ulic: Kamiennej i Wyszyńskiego:

 benzen - 1,1 µg/m3;
 dwutlenek azotu - 18 µg/m3;bt
 tlenki azotu - 27 µg/m3;
 dwutlenek siarki – 3 µg/m3,
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 ołów – 0,05 µg/m3;
 pył zawieszony PM10 – 23 µg/m3;
 pył zawieszony PM2,5 – 18,4 µg/m3.
Liczne badania wskazują na znaczący udział emisji zanieczyszczeń
komunikacyjnych w całkowitej emisji niektórych zanieczyszczeń w bezpośrednim
sąsiedztwie ulic miejskich.
Ze względu na naruszenie standardów jakości powietrza w aglomeracji
bydgoskiej zostały opracowane i są obecnie realizowane są dwa programy ochrony
powietrza: „Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu
na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja”
(Uchwała Nr XXXVII/621/17 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia
23 października 2017 r.) oraz „Program ochrony powietrza dla 4 stref województwa
kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych
benzo(a)pirenu” (Uchwała Nr XIX/349/16 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.), a także „Plan działań krótkoterminowych
dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na ryzyko wystąpienia
przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu” (Uchwała Nr
LIV/834/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października
2014 r.). Dokumenty te wskazują źródła występowania przekroczeń zanieczyszczeń
powietrza i określają skuteczne i możliwe do zrealizowania działania, których
wdrożenie spowoduje obniżenie poziomu zanieczyszczeń co najmniej do poziomu
dopuszczalnego. W odniesieniu do emisji liniowej przewidziano czyszczenie
głównych ulic aglomeracji bydgoskiej na mokro w okresie wiosna - jesień z
częstotliwością najlepiej 1 raz w tygodniu. Badania pokazują, że jest to bardzo
efektywna metoda ograniczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, przede
wszystkim pyłów.
Do skutecznego ograniczenia niekorzystnego oddziaływania ruchu drogowego
na powietrze atmosferyczne analizowanego obszaru konieczne jest podjęcie działań,
które umożliwią zwiększenie płynności ruchu. Efekt taki można osiągnąć poprzez
rozbudowę Trasy W-Z w Bydgoszczy na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła
Wschodniego: zwiększenie przepustowości ulic i skrzyżowań, a także budowę
ekranów akustycznych oraz obsadzenie Trasy zielenią ochronną, które ograniczą
rozprzestrzenianie się gazów i pyłów.
Zagrożenie poważną awarią
Największe zagrożenie wystąpienia sytuacji o znamionach poważnej awarii
występuje na terenach silnie uwodnionych przy udziale pojazdów przewożących
materiały niebezpieczne. Istniejąca droga krajowa nr 80 jest miejscem przewozu
również materiałów niebezpiecznych, a jednocześnie przecina tereny uwodnione
(rzeka Brda). Taki przebieg drogi przy jednoczesnym braku odpowiednich
parametrów układu drogowego może doprowadzić do zdarzenia o znamionach
poważnej awarii, a tym samym spowodować zagrożenie dla życia ludzi oraz skażenia
środowiska.
Klimat akustyczny
Istniejący układ drogowy w śladzie którego zostanie zlokalizowana trasa W-Z
przebiega przez tereny o różnym stopniu zurbanizowania tj., tereny z zabudową
mieszkaniową, edukacyjną, rekreacyjną oraz przez przemysłowe. Gęsta zabudowa
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chroniona w otoczeniu drogi jest stale narażona na oddziaływanie
ponadnormatywnego hałasu, w wyniku realizacji inwestycji nastąpi upłynnienie ruchu
przy jednoczesnym zastosowaniu ekranów akustycznych.
III.1.2.1.1. Wariant bezinwestycyjny (wbi) – droga krajowa nr 80 w przypadku braku
realizacji inwestycji

W poniższych tabelach przedstawiono prognozowany średniodobowy – SDR
[poj./24h] i średni godzinowy [poj./h] ruch pojazdów na drodze krajowej nr 80
w kolejnych latach prognozy przy braku realizacji inwestycji.
Podział drogi krajowej nr 80 na wyszczególnione poniżej w tabelach odcinki,
jest podyktowany koniecznością odwzorowania zmieniających się natężeń ruchu na
poszczególnych odcinkach, które wynikają z obecnego układu sieci dróg na
analizowanym obszarze oraz projektowanym przedsięwzięciem – budowa
dwujezdniowej drogi klasy GP:
Tabela 14. Średniodobowe natężenie ruchu – SDR [poj./24h] na drodze krajowej
nr 80 (DK80) – wariant bezinwestycyjny, lata 2020 i 2035.
L.p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Wariant bezinwestycyjny
Odcinek
ul. Nad Torem - ul. Żeglarska
ul. Żeglarska - ul. Kapielowa
ul. Kąpielowa - ul. Kmicica
ul. Zaświat - ul. Kmicica
ul. Zaświat - ul. Gdańska
ul. Gdańska - ul. Sułkowskiego
ul. Sułkowskiego - ul. Lelewela
ul. Lelewela - Al. Wyszyńskiego
Al. Wyszyńskiego - ul. Gajowa
ul. Gajowa - ul. Inwalidów
ul. Inwalidów - ul. Łęczycka
ul. Łęczycka - ul. Fabryczna
ul. Fabryczna - ul. Fordońska
ul. Sporna - ul. Skandynawska

SDR
2020 rok
2035 rok
27 908
23 540
23 139
19 407
24 058
20 200
30 253
26 904
28 579
23 007
32 650
25 454
37 566
34 605
36 545
33 495
38 799
30 461
43 019
33 068
31 871
25 891
32 278
29 118
29 602
26 536
61 948
56 379

Jak wynika z powyższej tabeli na analizowanym odcinku drogi krajowej nr 80
w roku 2020 występuje bardzo duże obciążenie ruchem w Bydgoszczy, co przy
niewystarczających parametrach technicznych drogi może powodować problemy z
płynnością i powstawanie zatorów. Z uwagi na brak możliwości podjęcia
jakichkolwiek działań w celu rozładowania koncentracji ruchu, sytuacja nie ulegnie w
najbliższym czasie zasadniczej poprawie.
III.2.3 Skutki dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia
W przypadku zaniechania inwestycji, jaką jest budowa projektowanej drogi
klasy GP na odcinku wschód –zachód na odcinku od węzła zachodniego do węzła
wschodniego w Bydgoszczy natężenie ruchu na istniejącej drodze krajowej nr 80
nadal będzie wzrastać, przez co zwiększy się zagrożenie wypadkowe.
Niepodejmowanie przedsięwzięcia powodować będzie coraz większy
negatywny wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz na obszary przyległe
do drogi. Dalszy przewidywany wzrost ilości pojazdów spowoduje znaczne
utrudnienia w płynności ruchu (zatory ruchu, częste ruszanie i hamowanie na
skrzyżowaniach) oraz wzrost emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.
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Jak wynika z wcześniejszego opisu analizowany odcinek istniejącej drogi
krajowej nr 80 przebiega w północnej części m. Bydgoszcz, gdzie zabudowa
mieszkaniowa zlokalizowana jest blisko drogi i narażona jest na oddziaływanie
ponadnormatywnego hałasu drogowego.
W trakcie wizji terenowej stwierdzono istnienie wzdłuż drogi na terenie
miejskim urządzeń chroniących zabudowę mieszkaniową w postaci ekranów
akustycznych. Urządzenia te mają zadanie chronić zabudowę przed nadmiernym
hałasem drogowym emitowanym z pasa drogowego drogi nr 80.
Ponieważ na podstawie mapy akustycznej Bydgoszczy oraz automatycznych
pomiarów hałasu wykonywanych przez WIOŚ w Bydgoszczy stwierdzono
występowanie ponadnormatywnego oddziaływania hałasu na okoliczną zabudowę
mieszkaniową w wyniku braku realizacji przedsięwzięcia oraz zwiększania się
natężenia ruchu nastąpi dalsze pogorszenie się klimatu akustycznego w rejonie
planowanej inwestycji.
Gruntowo – wodne
W związku z brakiem danych na temat badań wod opadowychna istniejącej
drodze krajowej nr 80 w rejonie planowanej inwestycji rozbudowy trasy W-Z w
Bydgoszczy, w analizie oddziaływania wariantu „0”, na środowisko przyjęto dane
literaturowe. Analiza zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych z dróg
krajowych, GDDKiA, W-wa 2006r, wykazała, że dla natężeń ruchu powyżej 10tys.
poj./24h odniesiono się do badań przeprowadzonych dla autostrady A4 w 96
punktach pomiarowych (przy natężeniu ruchu od 10 573 do 22 897 poj./24h). W 20
punktach przed badanym wylotem z kanalizacji występował separator, w 75
separator z osadnikiem, natomiast w jednym punkcie zlokalizowany był tylko osadnik.
Stężenie węglowodorów ropopochodnych w żadnym z punktów nie przekraczało 0,02
mg/l, natomiast stężenie zawiesiny ogólnej nie przekracza dopuszczalnej wartości
100 mg/l.
W związku z przytoczonymi powyżej wynikami rzeczywistych pomiarów należy
założyć, że spodziewane stężenia węglowodorów ropopochodnych w spływach
z projektowanej drogi klasy GP będą mniejsze niż normowana wartość stężenia
dopuszczalnego tj. 15mg/l. Stężenie zawiesiny ogólnej, nie przekracza wartości
dopuszczalnej tj. 100mg/l
Klimat
Wariant „0” dotyczy przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotowej
inwestycji, czyli pozostawienie istniejącego układu drogowego bez zmian. Taka
sytuacja nie wiąże się z powstaniem nowych oddziaływań w zakresie topoklimatu
analizowanego obszaru w stosunku do tych, które występują od momentu kiedy
obecnie funkcjonująca infrastruktura drogowa została zbudowana - patrz punkt
III.2.2, lecz ich zintensyfikowanie. Ze względu na pogarszające się warunki ruchu sukcesywnie wzrastający ruch samochodowy na istniejącej drodze krajowej nr 80 w
przebiegu miejskim – emisja gazów cieplarnianych do powietrza będzie zwiększać
się. Szacowane ilości gazów cieplarnianych emitowanych z Trasy W-Z w wariancie
bezinwestycyjnym, wyrażone w ekwiwalencie CO2, wynoszą: ok. 25 500 Mg w
2020 r. oraz 22 300 Mg w 2035 r.
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Powietrze
Aktualne warunki aerosanitarne w rejonie Trasy Wschód-Zachód na odcinku
od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy są zadowalające,
średnioroczne stężenia zanieczyszczeń są niższe niż poziomy dopuszczalne.
Średnioroczne stężenie dwutlenku azotu stanowi 40 - 45% wartości poziomu
dopuszczalnego, tlenków azotu 80 - 90%, dwutlenku siarki15 – 20%, benzenu 22%,
pyłu zawieszonego PM10 55 – 60%, a pyłu zawieszonego PM2,5 70 - 77% poziomu
dopuszczalnego i 88 - 96% poziomu docelowego. W przypadku rezygnacji z
rozbudowy przedmiotowej infrastruktury drogowej, ze względu na sukcesywnie
wzrastający ruch samochodowy na istniejącej drodze krajowej nr 80 i utrudnione
warunki ruchu, emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie zwiększać się, zatem
jakość powietrza atmosferycznego będzie się pogarszać.
W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę oddziaływania istniejącej
Trasy Wschód-Zachód na przedmiotowym odcinku na stan jakości powietrza
atmosferycznego w 2020 r. i 2035 r. Zastosowaną metodykę i przyjęte założenia
zawiera rozdział IV.3. Dane przyjęte do obliczeń stanowią Załącznik 4.3.1.
Oszacowaną emisję zanieczyszczeń łączną średnioroczną i maksymalną godzinową
oraz wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wokół analizowanej trasy
przedstawiono w poniższych tabelach. Wykresy z izoliniami stężeń średniorocznych i
maksymalnych znajdują się w Załączniku 4.3.2.
Tabela 15. Łączna emisja roczna [Mg/rok] oraz maksymalna [kg/h] w 2020 r. oraz 2035 r.
Emisja roczna [Mg]
2020 r.
2035 r.
2,775
2,246
6,46
5,5
0,713
0,654
35,9
25,38
55,1
26,28
0,2832
0,1951
4,17
3,106
17,54
13,87

Nazwa zanieczyszczenia
pył PM2,5
pył PM10
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
benzen
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne

Tabela 16. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dla analizowanych zanieczyszczeń
w sieci receptorów w roku 2020.
Rodzaj
zanieczyszczeń
PM10

SO2

NOx

CO
benzen

Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częstość przekroczeń
D1= 280 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częstość przekroczeń
D1= 350 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częstość przekroczeń
D1= 200 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częstość przekroczeń
D1= 30 000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
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Wartość

X
m

Y
m

kryt.
stan.r.

kryt.
pręd.w.

kryt.
kier.w.

32,9
2,412

9314
11654,4

1780,8
1227,1

6
6

1
1

SSE
WSW

0,00

-

-

-

-

-

3,7
0,274

9314
11654,4

1780,8
1227,1

6
6

1
1

SSE
WSW

0,00

-

-

-

-

-

194,6
14,089

9314
11654,4

1780,8
1227,1

6
6

1
1

SSE
WSW

0,00

-

-

-

-

-

280,6
20,953

9314
9037,2

1780,8
1858,3

6
6

1
1

SSE
ENE

0,00

-

-

-

-

-

1,71

11607

1234,1

6

1

ENE
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Stężenie średnioroczne µg/m3
Częstość przekroczeń
D1= 30 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
węglowodory Stężenie średnioroczne µg/m3
aromatyczne Częstość przekroczeń
D1= 1000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
węglowodory Stężenie średnioroczne µg/m3
alifatyczne Częstość przekroczeń
D1= 3000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
PM2,5
Częstość przekroczeń - nie
dotyczy, brak D1

0,1994

11654,4

1227,1

6

1

WSW

0,00

-

-

-

-

-

27,8
3,214

11607
11654,4

1234,1
1227,1

6
6

1
1

ENE
WSW

0,00

-

-

-

-

-

125,6
14,472

11607
11654,4

1234,1
1227,1

6
6

1
1

ENE
WSW

0,00

-

-

-

-

-

14,211
1,0443

9314
11654,4

1780,8
1227,1

6
6

1
1

SSE
WSW

-

-

-

-

-

-

Tabela 17. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dla analizowanych zanieczyszczeń w
sieci receptorów w roku 2035.
Rodzaj
zanieczyszczeń

Parametr

Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
PM10
Częstość przekroczeń
D1= 280 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
SO2
Częstość przekroczeń
D1= 350 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
NOx
Częstość przekroczeń
D1= 200 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
CO
Częstość przekroczeń
D1= 30 000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
benzen
Częstość przekroczeń
D1= 30 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
węglowodory Stężenie średnioroczne µg/m3
aromatyczne Częstość przekroczeń
D1= 1000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
węglowodory Stężenie średnioroczne µg/m3
alifatyczne Częstość przekroczeń
D1= 3000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
PM2,5
Częstość przekroczeń - nie
dotyczy, brak D1

Wartość

X
m

Y
m

kryt.
stan.r.

kryt.
pręd.w.

kryt.
kier.w.

26,2
2,056

9314
11654,4

1780,8
1227,1

6
6

1
1

SSE
WSW

0,00

-

-

-

-

-

3,1
0,247

9314
11654,4

1780,8
1227,1

6
6

1
1

SSE
WSW

0,00

-

-

-

-

-

126,3
9,131

9314
8181,1

1780,8
2068,7

6
6

1
1

SSE
ENE

0,00

-

-

-

-

-

118,9
10,206

9314
11654,4

1780,8
1227,1

6
6

1
1

SSE
WSW

0,00

-

-

-

-

-

1,38
0,1586

11607
11654,4

1234,1
1227,1

6
6

1
1

ENE
WSW

0,00

-

-

-

-

-

23,4
2,675

11607
11654,4

1234,1
1227,1

6
6

1
1

ENE
WSW

0,00

-

-

-

-

-

109,3
12,440

11607
11654,4

1234,1
1227,1

6
6

1
1

ENE
WSW

0,00

-

-

-

-

-

10,676
0,8366

9314
11654,4

1780,8
1227,1

6
6

1
1

SSE
WSW

-

-

-

-

-

-

Wielkość emisji z pojazdów samochodowych określono z zastosowaniem
wskaźników emisji uwzględniających poszczególne normy emisji spalin oraz
zmienność w czasie składu potoku pojazdów. Uwzględniają one postęp techniczny,
unowocześnianie technologii produkcji paliw oraz procesy konstruowania coraz
bardziej ekologicznych silników spalinowych.
Prognozowane w obu horyzontach czasowych tj. 2020 r. i 2035 r. stężenia
wszystkich zanieczyszczeń: pyłu PM2,5, pyłu PM10, tlenków azotu, dwutlenku siarki,
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tlenku węgla, benzenu, węglowodorów aromatycznych i alifatycznych poza pasem
drogowym nie będą przekraczać wyznaczonych dla nich stężeń dopuszczalnych. Nie
stwierdzono przekroczeń stężeń jednogodzinnych żadnej z analizowanych
substancji. Warto mieć jednak na uwadze, że rozbudowa drogi klasy GP na odcinku
wschód – zachód na odcinku węzła zachodniego od węzła wschodniego w
Bydgoszczy o podwyższonych parametrach technicznych usprawni ruch drogowy na
analizowanej sieci, co przełoży się na zmniejszenie jednostkowych emisji
zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto poprowadzenie trasy w wykopie i wiaduktami
będzie
korzystnejsze
w
aspekcie
rozprzestrzeniania
się
substancji
zanieczuszczających niż w stanie istniejącym.
III.3. Opis wariantów inwestycyjnych
Koncepcja zakłada rozbudowę drogi dwujezdniowej klasy GP po stronie
północnej miasta Bydgoszcz o długości od ok. 8,57 km. Rozpatrzone zostały cztery
warianty rozwiązań rozbudowy drogi. Opis poszczególnych rozwiązań projektowych
zawarto w poniższych rozdziałach.
III.3.1. Wariantowanie przebiegu trasy
Niniejsze opracowanie zawiera cztery warianty rozwiązania układu drogowego
Terasy W-Z Ogólna charakterystyka poszczególnych wariantów (elementy różniące
poszczególne warianty) jest następująca :
Wariant 1
Rozwiązanie o najmniejszym zakresie prac tzw. „minimalne”, ze
skrzyżowaniami w jednym poziomie ( skanalizowanymi z sygnalizacją świetlną). Nie
przewidziano w nim buspasów oraz dopuszczono pojedyncze zjazdy na drogę
główną.
Wariant 2
Rozwiązanie, w którym zaprojektowane zostały węzły dwupoziomowe. Trasa
główna zostanie poprowadzona w murach oporowych pod ulicami poprzecznymi (
ul. Gdańską, ul. Sułkowskiego i Al. Wyszyńskiego) i połączona z nimi za pomocą
łącznic. Wiadukty przewidziano w ciągu ulic bocznych ( w poziomie terenu).
Zaprojektowano buspasy oraz drogi dojazdowe do posesji umożliwiające
ograniczenie do minimum ilości zjazdów na drodze głównej.
Wariant 3
Rozwiązanie, w którym zaprojektowane zostaną węzły dwupoziomowe. Trasa
główna zostanie przeprowadzona górą, po estakadach nad ulicami przecinającymi
Trasę W-Z ( ul. Gdańską, ul. Sułkowskiego i Al. Wyszyńskiego). Połączenie ulic
poprzecznych z Trasą odbędzie się za pomocą łącznic. Zaprojektowano drogi
dojazdowe do posesji umożliwiające ograniczenie do minimum ilości zjazdów na
drodze głównej.
Wariant 4
Wariant ten powstał na skutek spotkań z ludnością i jest połączeniem
poszczególnych elementów z trzech poprzednich wariantów. Wprowadzono także
szereg dodatkowych zmian szczegółowych. Trasa główna zostanie poprowadzona w
murach oporowych pod ulicami Gdańską i Sułkowskiego, natomiast w rejonie ul.
Wyszyńskiego będzie biegła estakadą. Zrezygnowano z buspasów. Zaprojektowano
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drogi dojazdowe do posesji umożliwiające ograniczenie do minimum ilości zjazdów
na drodze głównej.
III.3.1 Przebieg Wariantu 1
Początek kilometrażu lokalnego (km 0+000) przyjęto w środku wyspy centralnej
Węzła Zachodniego. Przedmiotowy odcinek rozbudowy Trasy W-Z rozpoczyna się w
km 0+182,0 w miejscu gdzie projektowana prawa jezdnia włącza się w jezdnię
istniejącą. Na początkowym odcinku długości około 2,3 km trasa przebiega w śladzie
ul. Pileckiego. Do skrzyżowania z ul. Kmicica w km 1+514 istniejąca jezdnia (lewa)
praktycznie pozostaje bez zmian. Przewiduje się dobudowę drugiej jezdni z budową
mostu przez Brdę w km 0+534.
Od skrzyżowania z ul. Kmicica, trasa na długości około 850 m przebiega
wzdłuż terenów PESY. Z uwagi na występujące cmentarze po stronie północnej
istniejącej ulicy, rozbudowa trasy jest możliwa tylko w kierunku południowym co
wiąże się z koniecznością wejścia na długości około 430 m na teren PESY. W celu
zminimalizowania skutków tego wejścia przewiduje się budowę estakady nad
terenami PESY, nad terenami PKP i nad ul. Zaświat, o łącznej długości 481 m.
Połączenie ul. Zaświat i ul. Artyleryjskiej z Trasą W-Z zaprojektowano w formie
węzła typu WC, ze skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną (na trasie głównej i na
skrzyżowaniu ul. Zaświat z ul. Artyleryjską). W rejonie węzła po południowej stronie
trasy zlokalizowano parking „park & ride”.
Następnie Trasa przebiega w śladzie ul. Artyleryjskiej. Rozbudowa Trasy
(dobudowa drugiej jezdni) następuje w kierunku południowym, gdzie znajdują się
tereny PKP (stacja postojowa). W związku z tym zachodzi konieczność dyslokacji
stacji postojowej w rejon stacji Bydgoszcz Towarowa. Taki przebieg Trasy wynika z
faktu, że po północnej stronie ul. Artyleryjskiej zlokalizowany jest cmentarz i tereny
wojskowe i rozbudowa Trasy w tym kierunku jest niemożliwa.
Trasa w km 3+443 dochodzi do ul. Gdańskiej gdzie przewidziano budowę
skrzyżowania jednopoziomowego, skanalizowanego z sygnalizacją świetlną.
Zmieniona została lokalizacja torowiska tramwajowego na odcinku 276 m. tak aby
przebiegało pomiędzy jezdniami ulicy. Zaprojektowane zostały perony po obu
stronach torowiska o długości 84 i 49 m i szerokości 2,5 m.
Na następnym skrzyżowaniu z ul. Sułkowskiego w km 4+053 również
przewidziano skrzyżowanie skanalizowane, jednopoziomowe z sygnalizacją świetlną.
Od ul. Gdańskiej aż do Węzła Wschodniego Trasa przebiega w śladzie ul.
Kamiennej. Na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Inwalidów rozbudowa Trasy w
większości przewidziana jest po stronie północnej istniejącej ul. Kamiennej, która na
tym odcinku w chwili obecnej posiada jedną jezdnię.
Dalej Trasa dochodzi do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego, które
zaprojektowane zostało w jednym poziomie, jako skrzyżowanie z wyspą centralną z
sygnalizacją świetlną.
Następnie w km 5+367 Trasa przecina ul. Gajową, gdzie pozostawiono
skrzyżowanie zwykłe bez możliwości przejazdu przez pas rozdziału. Tuż przed
skrzyżowaniem zaprojektowany został tunel dla pieszych umożliwiający przedostanie
się na drugą stronę ulicy Kamiennej.
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Idąc dalej w śladzie ul. Kamiennej, w rejonie ul. Pułaskiego Trasa dochodzi do
terenów PKP, wzdłuż których przebiegać będzie na długości około 2.8 km (do końca
opracowania). Rozbudowa na tym odcinku w większości przewidziana jest po stronie
południowej istniejącej ul. Kamiennej właśnie z uwagi na w/w tereny kolejowe.
W rejonie stacji kolejowej Bydgoszcz Bielawy została zaprojektowana kładka
dla pieszych nad ul. Kamienną (przedłużenie istniejącej kładki nad torami PKP).
Przewidziano również miejsca postojowe dla rowerów po obu stronach ulicy. W
rejonie stacji po północnej stronie torów zlokalizowano parking „park & ride”.
Od ul. Inwalidów (km 6+202) do węzła Wschodniego istniejąca ul. Kamienna
posiada dwie jezdnie. Na skrzyżowaniu Kamienna - Inwalidów przewidziano
skrzyżowanie zwykłe bez możliwości przejazdu przez pas rozdziału i skrętu w lewo (
przejazd przez tory) dla pojazdów jadących z kierunku zachodniego. Na następnym
skrzyżowaniu z ul. Łęczycką (km 6+419,5) przewidziano budowę ronda
dwupasowego, które umożliwi zawrócenie i przejazd przez tory ulicą Inwalidów
pojazdom jadącym z kierunku zachodniego.
Następne skrzyżowanie z ul. Fabryczną w (km 6+926 pozostawiono
praktycznie bez zmian (ten sam typ skrzyżowania teowego z lewoskrętem na drodze
głównej).
Dalej Trasa dochodzi do skrzyżowania z ul. Fordońską gdzie przewidziano
budowę Węzła Wschodniego. Zakłada się , że przedłużeniem ul. Kamiennej w
kierunku wschodnim będzie ul. Fordońska, oraz że będzie bezkolizyjny przejazd ul.
Fordońską z kierunku wschodniego w kierunku centrum. Węzeł będzie bezkolizyjnie
łączył również ul. Kamienną z ul. Lewińskiego usytuowaną po drugiej stronie torów
PKP. W tym celu przewiduje się budowę dwupasowej estakady nad terenami
kolejowymi i nad jezdniami głównymi Trasy. Estakada będzie przeprowadzać ruch w
obu kierunkach. Dla kierunku Kamienna-Lewińskiego na odcinku od wyłączenia się z
ul Kamiennej do estakady łącznica będzie jednopasowa. Dla kierunku Lewińskiego –
Kamienna od estakady do włączenia się w ul. Kamienną łącznica będzie również
jednopasowa. Łącznica ta będzie przekraczać jezdnie główne Trasy dołem (
wiadukty w ciągu ul. Kamiennej) i włączać się w ul. Kamienną.
Węzeł pozwoli również na bezkolizyjne połączenie z ul. Fordońską
dochodzącej od południa ul. Spornej oraz projektowanego po północnej stronie Trasy
parkingu „park & ride” .
Parking przewidziano na terenie torów bocznych obecnej stacji Bydgoszcz
Wschód. W związku z czym zaszła konieczność ich dyslokacji w rejon ul. Kaplicznej.
Parking ten pozwoli na pozostawienie na nim samochodu lub roweru i kontynuowanie
dalszej jazdy środkami komunikacji zbiorowej. Nad torami PKP wybudowano
estakadę tramwajowąw ramach realizacji trasy tramwajowej Fordon-Centrum. Po
zrealizowaniu Węzła Wschodniego stanowić on będzie węzeł integracyjny
(przesiadkowy) umożliwiający sprawne przesiadanie się z różnych środków lokomocji
(pociąg, tramwaj, autobus, samochód, rower) i kontynuowanie jazdy w różnych
kierunkach.
Parking „Park & Ride” przewidziano na terenie torów bocznych obecnej stacji
Bydgoszcz Wschód. W związku z czym zaszła konieczność ich dyslokacji w rejon ul.
Kaplicznej. W celu zapewnienia dojazdu do torów bocznych przewidzianych w
nowym miejscu, zaprojektowano drogę dojazdową wraz rondem przy ul. Kaplicznej.
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Poprzez rondo połączono ul. Kapliczną z ul. Fordońską, z ul. Pod Wiaduktem i z
drogą prowadzącą do torów bocznych.
W celu poprowadzenia ruchu pieszych i rowerzystów wzdłuż Trasy W-Z we
wszystkich wariantach zaprojektowano chodniki oraz drogi rowerowe (nawierzchnia
bitumiczna). Ruch pieszych i rowerzystów poprzeczny przez drogę główną odbywać
się będzie w poziomie jezdni tylko w rejonie skrzyżowań, natomiast pomiędzy
skrzyżowaniami przewidziano budowę tuneli i kładek z windami. Ponadto na Węźle
Wschodnim zachodzi konieczność przebudowy schodów z estakady tramwajowej
(kolizja z projektowaną w wykopie ul. Kamienną) oraz budowy 2 wind co pozwoli na
połączenie estakady tramwajowej z projektowanym parkingiem Park& Ride. Poza
parkingiem w rejonie węzła wschodniego przewidziano również parkingi Park& Ride
w rejonie stacji Bydgoszcz Bielawy przy ul. Inwalidów oraz w rejonie węzła „Zaświat”.
Ta trasie W-Z przewidziano również parkingi rowerowe po obu stronach Trasy
w rejonie stacji PKP Bydgoszcz Bielawy. Jeden z tych parkingów może być
przeznaczony na stację roweru miejskiego BRA.
III.3.2 Przebieg Wariantu 2
Od początku projektowanego docinka do skrzyżowania z ul. Zaświat Trasa w
Wariancie 2 przebiega jak w Wariancie 1. Dodatkowo w stosunku do Wariantu 1
między ul. Kmicica a ul. Rynkowską w celu zlikwidowania zjazdów na drogę główną,
zaprojektowano drogę serwisową do posesji, znajdujących się po północnej stronie
Trasy. Droga dojazdowa została podłączona do ul. Kmicica poprzez rondo.
Połączenie ul. Zaświat i ul. Artyleryjskiej z Trasą W-Z zaprojektowano w formie
węzła typu WB. Przewidziano budowę łącznicy od istniejącego ronda do jezdni
południowej oraz przebudowę łącznic po stronie północnej. W rejonie węzła po
południowej stronie trasy zlokalizowano parking „park & ride”. Następnie Trasa
przebiega wzdłuż ul. Artyleryjskiej po jej południowej stronie. Istniejąca ul.
Artyleryjska wykorzystana jest jako droga dojazdowa.
Na odcinku od ul. Zaświat do ul. Gdańskiej część inwestycji przebiega po
terenach PKP, gdzie w chwili obecnej zlokalizowana jest stacja postojowa. Tak jak w
Wariancie 1, zachodzi konieczność dyslokacji tej stacji w rejon stacji Bydgoszcz
Główna (towarowa). Taki przebieg Trasy wynika z faktu, że po północnej stronie ul.
Artyleryjskiej zlokalizowany jest cmentarz i tereny wojskowe i rozbudowa Trasy w tym
kierunku nie jest możliwa.
Trasa w km 3+440 dochodzi do ul. Gdańskiej gdzie przewidziano budowę
węzła typu WB z przeprowadzeniem jezdni głównych Trasy W-Z pod ul. Gdańską i z
rondem na poziomie terenu dla pozostałych relacji ruchowych. Przewidziano mury
oporowe (ścianki szczelinowe) wzdłuż Trasy głównej i wiadukty w poziomie terenu w
ciągu ul. Gdańskiej. Mury oporowe na pewnej swej długości są połączone na spodzie
miedzy sobą płytą denną tworząc tzw. „wannę”. Takie rozwiązanie jest konieczne z
uwagi na warunki gruntowo – wodne (iły plejstoceńskie).
Takie samo rozwiązanie zarówno pod względem drogowym jak i konstrukcji
inżynierskich (wiadukty, konstrukcje oporowe) przewidziano na następnym
skrzyżowaniu z ul. Sułkowskiego (km 4+053). Ponieważ oba sąsiednie węzły są
zlokalizowane blisko siebie, zaprojektowano je tak aby funkcjonowały jako węzeł
zintegrowany. Pomiędzy węzłami przewidziano łącznice zjazdowe z jezdni głównych
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umożliwiające zjazd odpowiednio na ulicę Gdańską z jezdni północnej i na ul.
Sułkowskiego z jezdni południowej.
Również na następnym skrzyżowaniu na przecięciu się Trasy z Al.
Wyszyńskiego przewidziano budowę węzła typu WB z przeprowadzeniem jezdni
głównych Trasy W-Z pod Al. Wyszyńskiego. W odróżnieniu od poprzednich węzłów
zamiast ronda przewidziano skrzyżowanie z wyspą centralną. Rodzaj konstrukcji
inżynierskich przyjęto jak na poprzednich dwóch węzłach.
Ogólnie od ul. Gdańskiej aż do Węzła Wschodniego Trasa przebiega w
śladzie ul. Kamiennej przy czym od ul. Gdańskiej do ul. Pułaskiego rozbudowa Trasy
w większości przewidziana jest po stronie północnej istniejącej ul. Kamiennej (która
na tym odcinku w chwili obecnej posiada jedną jezdnię). Idąc dalej w śladzie ul.
Kamiennej, w rejonie ul. Pułaskiego Trasa dochodzi do terenów PKP, wzdłuż których
przebiegać będzie na długości około 2.8 km (do końca opracowania). Rozbudowa na
tym odcinku w większości przewidziana jest po stronie południowej istniejącej ul.
Kamiennej właśnie z uwagi na w/w tereny kolejowe.
Od ul. Pułaskiego do końca opracowania przebieg Trasy jest praktycznie taki
sam jak w Wariancie 1.
Na węźle Wschodnim przewidziano dodatkowo w stosunku do Wariantu 1
drugą estakadę nad terenami kolejowymi, która przeprowadzać będzie ruch na
kierunku Lewińskiego - Kamienna. Tak więc na węźle Wschodnim będą dwie
estakady łączące ul. Kamienną z ul Lewińskiego. Jedna na kierunku Kamienna –
Lewińskiego i druga na kierunku Lewińskiego – Kamienna. Obie estakady będą
posiadały po dwa pasy ruchu.
III.3.3 Przebieg Wariantu 3
Wariant ten przebiega w śladzie Wariantu 2. Rozwiązanie w planie układu
drogowego jest praktycznie takie same jak w Wariancie 2. Generalnie różnica
pomiędzy Wariantem 2 a 3 polega na innym przebiegu drogi głównej w profilu w
rejonie skrzyżowań z ulicami Gdańską, Sułkowskiego i Wyszyńskiego. Droga główna
w tych miejscach przebiegać będzie na estakadach nad ulicami Gdańską,
Sułowskiego i Wyszyńskiego w przeciwieństwie do Wariantu 2 gdzie Trasa przebiega
pod tymi ulicami. Tak samo jak w Wariancie 2 w Wariancie 3 na skrzyżowaniu z
ul.Gdańską i Sułkowskiego przewidziano węzły typu WB z rondem na poziomie
terenu dla pozostałych relacji ruchowych a na skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego
również węzeł typu WB z wyspą centralną dla pozostałych relacji ruchowych.
III.3.4 Przebieg Wariantu 4
Trasa w Wariancie 4 przebiega identycznie jak w Wariancie 2 i 3 za wyjątkiem
odcinka pomiędzy ul. Sułkowskiego a Wyszyńskiego, gdzie oś została przesunięta na
północ na odległość do 8,7m.
Od początku projektowanego docinka do skrzyżowania z ul. Zaświat Trasa w
Wariancie 4 przebiega jak w Wariancie 2 i 3, ale na skrzyżowaniu z ul. Kmicica
dodano pasy prawo skrętu, czyli jak w Wariancie 1. Połączenie ul. Zaświat i ul.
Artyleryjskiej z Trasą W-Z zaprojektowano w formie węzła typu WC, ze
skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną na trasie głównej, czyli jak w Wariancie 1, ale
połączenie łącznic z ul. Zaświat ma formę ronda, czyli jak Wariant 2 i 3. W rejonie
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węzła po południowej stronie trasy zlokalizowano parking „park & ride” o wielkości jak
w Wariancie 1.
Dalej, tak jak w Wariancie 2 i 3, trasa przebiega wzdłuż ul. Artyleryjskiej po jej
południowej stronie. Istniejąca ul.Artyleryjska wykorzystana jest jako droga
dojazdowa do zjazdów i projektowanego parkingu.
Na odcinku od ul. Zaświat do ul.Gdańskiej , identycznie jak w Wariancie 2 i 3
zachodzi konieczność dyslokacji stacji postojowej.
Skrzyżowania z ul Gdańską i Sułkowskiego zaprojektowano analogicznie jak
w Wariancie 2, tj. przewidziano budowę węzłów typu WB z przeprowadzeniem jezdni
głównych Trasy W-Z pod wymienionymi ulicami i z rondami na poziomie terenu dla
pozostałych relacji ruchowych. Zasadniczą zmianą na tym odcinku jest zlikwidowanie
łącznic pomiędzy jezdniami serwisowymi i głównym, dzięki czemu uzyskano
mniejsze zajęcie terenu co umożliwiło uchronienie od wyburzenia budynku
przylegającego do Centrum Handlowego oraz niewielkie tylko zajęcie istniejącego
parkingu przy Centrum. Oprócz tego pomiędzy omawianymi skrzyżowaniami
zaprojektowano dodatkową kładkę dla pieszych.
Na odcinku pomiędzy ul. Sułkowskiego a Al. Wyszyńskiego przewidziano do
wyburzenia całą zabudowę po stronie północnej do ul. Kasztanowej. Pozwoliło to na
przesunięcie trasy na północ (od km 4+311,78 do km 4+880,60 na odległość do 8,7
m) odsuwając ją od zabudowy po stronie południowej i tworząc miejsce dla
przebudowywanego uzbrojenia podziemnego i miejsc postojowych.
Od skrzyżowania z ul. Sułkowskiego ma miejsce również kolejna istotna
zmiana: w Wariancie 2 i 3 od tego miejsca aż do Węzła Wschód trasa W-Z posiadała
zaprojektowane bus pasy. W Wariancie 4 zrezygnowano całkowicie z bus pasów
stosując zatoki dla autobusów, co upodabnia ten wariant do Wariantu 1, aczkolwiek
rozkład jezdni jest inny. Licząc wszystkie pasy ruchu na wysokości ul. Lelewela w
Wariancie 1 występuje przekrój 2x2, w Wariancie 2 i 3 jest to 2x4, natomiast Wariant
4 posiada w tym miejscu przekrój 2x3.
Na następnym skrzyżowaniu na przecięciu się Trasy z Al.Wyszyńskiego
przewidziano budowę węzła typu WB, ale z przeprowadzeniem jezdni głównych
Trasy W-Z nad Al. Wyszyńskiego, czyli jak w Wariancie 3.
Na odcinku Wyszyńskiego – Łęczycka trasa W-Z ma wygląd analogiczny jak w
Wariancie 2 i 3, ale rezygnacja z bus pasów pozwoliła m. in. na zaprojektowanie
dodatkowych miejsc postojowych. Także skrzyżowanie z ul. Łęczycką ma formę
dużego ronda turbinowego, czyli analogicznie jak w Wariancie 2 i 3.
Odcinek pomiędzy ul. Łęczycką a węzłem Wschód (długość ok. 1000m) dzięki
rezygnacji z bus pasów pozostanie w stanie istniejącym, czyli jak w Wariancie 1.
Także węzeł Wschód z Wariantu 4 ma kształt podobny do Wariantu 1,
ponieważ ul. Lewińskiego jest połączona z trasą W-Z jedną dwukierunkową estakadą
nad terenami kolejowymi (w Wariantach 2 i 3 mamy dwie estakady
jednokierunkowe), z dodatkowym wiaduktem (tunelem) pod trasą W-Z dla kierunku
jazdy z ul. Lewińskiego na zachód. Część wschodnia węzła różni się natomiast od
wszystkich poprzednich wariantów tym, że zrezygnowano z wiaduktu w ciągu ul.
Spornej nad trasą główną, a ruch skierowano w stronę ul. Przemysłowej i Pod
Wiaduktem wykorzystując istniejący Wiadukt Warszawski. W tym rejonie
zaprojektowano trzy małe ronda.
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Analogicznie jak w Wariancie 2 i 3 zastosowano zmiany w rejonie ul.
Kaplicznej, czyli skrzyżowanie tej ulicy z trasą W-Z zmieniono dopuszczając tylko
skręty w prawo. Natomiast nowa droga pod Wiaduktem Warszawskim została
połączona z ul. Konduktorską za pomocą ronda (inaczej niż we wszystkich
poprzednich wariantach).
Na zakończenie opisu Wariantu 4 należy dodać, że nie mniej istotne od
zasadniczych zmian dotyczących jezdni jest cały szereg zmian dotyczących korekty
przebiegu chodników, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych a także
dodatkowych schodów, wind, ramp dla niepełnosprawnych i rowerzystów, parkingów
i miejsc postojowych. Zaprojektowano bardzo wiele nowych rozwiązań, które nie
występują w żadnym z poprzednich wariantów, ale dzięki rezygnacji z bus pasów
udało się też w większym stopniu wykorzystać istniejące chodniki i drogi rowerowe,
które są w dobrym stanie.
III.3.5. Wariant inwestycyjny preferowany przez Inwestora
Przedmiotem analizy niniejszego raportu była analiza 4 wariantów ujętych w
koncepcji Programowej Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła
Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy.
O wyborze wariantu z jedną estakadą zadecydowało Konsylium Prezydenckie.
Warianty 1 i 4 zaprojektowano z jedną estakadą, natomiast Warianty 2 oraz 3
przewidywały dwa takie obiekty. Wyboru dokonano ze względu na opinie
mieszkańców. Głównym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze wariantu było
to, aby projektowana estakada nie znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie z
zabudowaniami mieszkalnymi przy ulicach Harcerskiej, Maratońskiej i Weteranów. W
Wariancie 4 zaprojektowano jedną estakadę, która jest zasłonięta przez istniejącą
estakadą tramwajową. Analiza akustyczna wykazała, że Wariant 4 jest korzystniejszy
ze względu na klimat akustyczny w rejonie ul. Harcerskiej, Maratońskiej i Weteranów
(nie wystąpi ponadnormatywne oddziaływanie hałasu na tereny chronione w tym
rejonie).
Wariantem wnioskowanym przez inwestora do realizacji jest Wariant 4.
III.3.2. Wariantowanie obiektu mostowego na rzece Brdzie
Dla planowanego przedsięwzięcia rozważano wariantowe rozwiązania
nowego mostu na Brdzie. Brano po uwagę następujące warianty realizacyjne
obiektu mostowego:
1. budowa mostu w km 0+536,8 obok obiektu mostowego istniejącego na rzece
Brdzie realizowanego w konstrukcji obecnego obiektu, poprzez
posadowienie podpór w nurcie rzeki. Rozstaw podpór zarówno skrajnychprzyczółkowych, jak i pośrednich-filarowych, zostanie dostosowany do
rozstawu podpór istniejącego obiektu. Ustrój niosący zaprojektowano w
postaci
wielodźwigarowego
rusztu
stalowego
zespolonego
z
współpracującą żelbetową płytą pomostową.
2. budowa mostu w km 0+536,8 obok mostu istniejącego w konstrukcji bez
podpór w nurcie rzeki wraz z dostosowaniem istniejącego obiektu
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mostowego do konstrukcji nowoprojektowanego obiektu. Realizacja
obiektu w konstrukcji bezprzęsłowej związana byłaby ze zlikwidowaniem
istniejących podpór w rzece i wybudowaniem dwóch obiektów mostowych
o spójnej konstrukcji.
Analizując powyższe warianty konstrukcyjne obiektu mostowego na rzece
Brdzie, pod względem środowiskowym należy wskazać, że w przypadku
wybudowania obiektu mostowego bezprzęsłowego, byłby on nieznacznie
korzystniejszy dla środowiska w fazie eksploatacji niż wariant z podporami w nurcie
rzeki, co wynika z możliwości zachowania niezaburzonego przepływu w rzece.
Przekrój rzeki Brdy na przecięciu z drogą nie jest jednak na tyle szeroki, że
powoduje w stanie istniejącym zaburzenia przepływu oraz podpiętrzanie wody.
Budowa obiektu bezprzęsłowego wiązałby się jednak z likwidacją obiektu
istniejącego i budową dwóch obiektów mostowych o konstrukcji bezprzęsłowej.
Wariant taki byłby bardzo niekorzystny środowiskowo, ponieważ wiązałby się z
koniecznością zniszczenia większej powierzchni biologicznie czynnej oraz
ustabilizowanych siedlisk roślinnych wokół istniejącego mostu. Ponadto
generowałby dodatkowe znaczne ilości odpadów, wydłużył fazę realizacji i zwiększył
ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze w rzece
(zwiększona dostawa zawiesin do rzeki, zniszczenie siedlisk). Budowa obiektu o
konstrukcji analogicznej do istniejącej, kiedy obserwowany jest ustabilizowany
wpływ tego obiektu na środowisko przyrodnicze oraz wodne, jest więc
korzystniejsza. Ma to również bezpośrednie przełożenie na racjonalne ekonomiczne
uzasadnienie wyboru tego wariantu.
Reasumując, po przeanalizowaniu potencjalnego wpływu nowego obiektu na
środowisko należy wskazać, że korzystniejszym dla środowiska i najbardziej
racjonalnym wariantem budowy nowego mostu na rzece Brdzie, realizowanego w
związku z rozbudową Trasy W-Z w Bydgoszczy, będzie budowa obiektu mostowego
w km 0+536,8, obok istniejącego na rzece Brdzie realizowanego w konstrukcji
obecnego obiektu, poprzez posadowienie podpór w nurcie rzeki. Rozwiązanie tej
konstrukcji obiektu mostowego zawarte jest również w ramach Wariantu 4
przedsięwzięcia, który jest wariantem wnioskowanym do realizacji.
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IV. ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE I OBLICZENIOWE WRAZ
ZE STWIERDZENIEM NIEDOSKONAŁOŚCI I BRAKÓW
IV.1. Środowisko przyrodnicze
Inwestycje drogowe należą do przedsięwzięć mogących mieć negatywny
wpływ na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin, grzybów i zwierząt na terenach
wokół przebiegu trasy.
Przy sporządzeniu niniejszego Raportu posłużono się w danymi archiwalnymi,
wynikami inwentaryzacji przyrodniczej, informacjami pozyskanymi z Urzędu Miasta
Bydgoszczy, a także dostępną literaturą. Zebrane dane analizowano pod kątem
kolizji przebiegu drogi z wynikami inwentaryzacji przyrodniczej oraz z lokalizacją form
ochrony przyrody i innych cennych przyrodniczo obszarów.
Identyfikacja kolizji projektowanej trasy z ważnymi przyrodniczo obszarami jest
podstawą do zaplanowania odpowiednich działań minimalizujących.
Ostatnim etapem oceny było przeprowadzenie całościowej waloryzacji
przyrodniczej terenu na podstawie zgromadzonych materiałów i opinii.
IV.2. Prognozowanie drogowych źródeł zanieczyszczenia wód
Zanieczyszczenie spływów opadowych z dróg zależy od wielu różnorodnych
czynników o charakterze losowym. Są to między innymi: zanieczyszczenie powietrza,
natężenie i rodzaj pojazdów, rodzaj nawierzchni drogi, zagospodarowanie drogi,
ukształtowanie poboczy i użytkowanie terenów przyległych, pora roku,
charakterystyka ilościowa i jakościowa opadu i wiele innych.
Dotychczas nie została opracowana metoda uwzględniająca oddzielny
ilościowy wpływ poszczególnych czynników na stopień zanieczyszczenia spływów
z dróg. Najczęściej stosuje się całościowe proste metody oceny ładunków
zanieczyszczeń transportowanych w spływach opadowych z powierzchni dróg.
Metody te uogólniają wyniki badań terenowych zanieczyszczenia spływów z dróg
oraz pomiary in situ parametrów opadów i natężenia ruchu.
Prognozowane stężenia zawiesin ogólnych
Obliczenia dotyczące prognozowanych stężeń zawiesin ogólnych wykonano
w oparciu o normę PN-S-02204/1997 – Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
oraz „Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg
krajowych” – Zał. Nr 5 (Biura Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego
„EKKOM” Sp. z o.o.). Zastosowana metoda uwzględnia zależność między stężeniem
zanieczyszczeń w ściekach opadowych, a natężeniem ruchu, szerokością korony
drogi, zagospodarowaniem terenu i warunkami klimatycznymi.
Prognozowane stężenia węglowodorów ropopochodnych
Zgodnie z informacjami zawartymi w „Wytycznych prognozowania stężenia
zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w ściekach dróg krajowych” –
załącznik do zarządzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
(Warszawa, październik 2006) firma EKKOM Sp. z o.o. przeprowadziła pomiary,
które wykazały marginalne znaczenie benzyn i ciężkich olejów w ogólnym stężeniu
węglowodorów. Oznacza to, że wykonane analizy dotyczące substancji
mieć
również
odniesienie
do
węglowodorów
ropopochodnych
mogą
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ropopochodnych. Pomiary wykazały, że w 99% przypadków stężenia substancji
ropopochodnych są takie same jak stężenia węglowodorów ropopochodnych.
Wielkości stężeń węglowodorów ropopochodnych w wodach opadowych
spływających ze szczelnych powierzchni projektowanej drogi oszacowano na
podstawie danych literaturowych ("Analiza zanieczyszczeń w wodach opadowych i
roztopowych z dróg krajowych", opracowanie firmy „EKKOM” Sp. z o.o. Warszawa,
2006 r. na zlecenie GDDKiA).
IV.3. Modelowanie poziomów substancji w powietrzu
Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu oparta jest na
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Symulacja komputerowa
przeprowadzona została w oparciu o program komputerowy OPERAT FB
opracowany przez firmę PROEKO Sp. z o.o. z Kalisza, który posiada atest Instytutu
Ochrony Środowiska w Warszawie nr BA/147/96.
Prognozowane wskaźniki emisji dla drogi (źródła liniowego) oraz wielkość
emisji zanieczyszczeń na analizowanym obszarze zawarte są w module
„Samochody” OPERATU FB.
Do obliczania wielkości emisji zanieczyszczeń, w module stosowana jest
metodyka EMEP/CORINAIR B710 i B760 przyjęta m.in. w programie COPERT IV
oraz metodyka B770.
Pojazdy są podzielone na 6 grup, każda grupa na kilka rodzajów w zależności
od pojemności pojazdu lub ładowności w przypadku pojazdu ciężarowego (ok. 200
kategorii). Ponadto pojazdy podzielone są ze względu na zgodność emisji z normami
Euro.
Obliczana jest emisja gorąca pochodząca ze spalin z silnika, emisja zimna
występująca w początkowym okresie pracy silnika oraz emisja odparowania
powstająca w procesie parowania z układu paliwowego. Opcjonalnie obliczana jest
emisja pyłu ze ścierania opon, klocków hamulcowych i nawierzchni drogi według
metodyki B770.
W przypadku pojazdów ciężarowych i autobusów uwzględniane jest
pochylenie drogi i stopień załadowania pojazdów.
Program zawiera prognozowane udziały pojazdów o różnej pojemności i
technologii (wg norm Euro) do 2030 r. (według opracowania GDDKiA z 2008 r.).
Dzięki temu możliwe jest m.in. prognozowanie zmniejszenia się emisji w
poszczególnych latach.
Po wprowadzeniu danych można uzyskać zestawienie emisji oraz
wyeksportować emisję w poszczególnych okresach (np. porach dnia) do pakietu
OPERAT FB.
Program obliczeniowy OPERAT FB oblicza stężenia zanieczyszczeń
wykorzystując model obliczeniowy CALINE3 (California Line Source Dispersion
Model), który uwzględnia wpływ turbulencji wynikającej z mieszania powietrza przez
ruch samochodów. Model ten został pozytywnie zweryfikowany przez US EPA w
oparciu o pomiary kontrolne i zaliczony do podstawowej grupy modeli, zalecanych do
stosowania przy wykonywaniu analiz stanu zanieczyszczenia powietrza. Model
CALINE3 został zalecony do stosowania przez Ministerstwo Środowiska.
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Źródłem emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych jest proces spalania benzyny
w silnikach o zapłonie iskrowych i oleju napędowego w silnikach diesla. Do substancji
toksycznych zawartych w spalinach zalicza się: tlenek węgla, węglowodory, tlenki
azotu, dwutlenek siarki, aldehydy, sadzę, benzo(a)piren.
W celu określenia wpływu eksploatacji
atmosferycznego przeprowadzono następujące kroki:
1.

trasy

na

stan

powietrza

Ustalono istniejące tło zanieczyszczenia powietrza

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie
projektowanej rozbudowy Trasy W-Z został podany przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w piśmie z dnia 07.05.2018 r., znak: WIOŚWMŚ.7016.69.2018.JK (Załącznik nr 4.1).
Na analizowany terenie poziom stężenie dwutlenku azotu stanowi 40 - 45%
wartości poziomu dopuszczalnego, tlenków azotu 80 - 90%, dwutlenku siarki15 –
20%, benzenu 22%, pyłu zawieszonego PM10 55 – 60%, a pyłu zawieszonego PM2,5
70 - 77% poziomu dopuszczalnego do osiągnięcia w fazie I i 88 - 96% poziomu
docelowego w fazie II.
Istniejące wartości tła są uwzględnione w przeprowadzonej ocenie, która
oparta jest o wartości odniesienia określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w
powietrzu. Z uwagi na różne wartości tła w rejonie przedsięwzięcia, w obliczeniach
przyjęto wartości uśrednione.
Dla substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu tzn.: dla dwutlenku azotu, dwutlenku siarki,
benzenu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 tło określone przez WIOŚ zostało
uwzględnione w obliczeniach z zależności:
Sda = Da – Ra
Dla pozostałych analizowanych substancji tj. węglowodorów alifatycznych
i aromatycznych wartości tła przyjęto w wysokości 10% wartości odniesienia i
wówczas uwzględniono w obliczeniach z zależności:
Sda = Da – 0,1*Da
Tabela 18. Obowiązujące wartości odniesienia dla analizowanych zanieczyszczeń.
3

Nazwa substancji

Dwutlenek azotu
Tlenki azotu
Tlenek węgla
Dwutlenek siarki
Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
Benzen

Oznaczenie
numeryczne
substancji
10102-44-0
10102-44-0
10102-43-9
630-08-0
05.09.7446
----71-43-2

Tło

Wartości odniesienia w [µg/m ]
uśrednione dla okresu:
1 godz.
– D1

roku kalend.
– Da

200

40

3

Wartość
dyspozycyjna

– Ra [µg/m ]
w rejonie ulic: w rejonie ulic: w rejonie ulic:
Siedleckiej i
Inwalidów i
Kamiennej i
Pileckiego
Wyścigowej Wyszyńskiego
16,0
18,0
18,0

wartości
uśrednione

– S da [µg/m ]

17,3

22,7

3

---**

30

24,0

27,0

27,0

26,0

4,0

30 000
350
3 000
1 000
30

---*
20
1 000
43
5

--3,5
----1,1

--4,0
----1,1

--3,0
----1,1

--3,5
----1,1

--16,5
900,0
38,7
3,9

Pył PM10

---

280

40

22,0

24,0

23,0

23,0

17,0

Pył PM2,5

---

---**

25
20***

17,6

19,2

18,4

17,3

7,7
2,7

* - nie określa się wartości odniesienia dla tlenku węgla dla okresu roku (Dz.U. Nr 16/2010, poz. 87)
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** - nie określa się wartości odniesienia dla tlenków azotu i pyłu zawieszonego PM2,5 dla okresu 1 godz. (Dz.U. Nr
0/2012, poz. 1031)
*** - 25 µg/m3 – poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 01.01.2015 r. (I faza),
20 µg/m3 - poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 01.01.2020 r. (II faza)

2.

Określono położenie i parametry emitora liniowego jakim jest droga

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zbadano oddziaływanie na stan
jakości powietrza atmosferycznego wariantu bezinwestycyjnego i czterech wariantów
inwestycyjnych polegających na rozbudowie Trasy W-Z na odcinku od węzła Zachód
do węzła Wschód. Do obliczeń w programie komuterowym OPERAT FB przyjęto
następujące parametry emitorów drogowych w poszczególnych wariantach:
a) Wariant bezinwestycyjny: na odcinku od węzła Zachód do ul. Inwalidów
przekrój jednojezdniowy, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku; na
odcinku od ul. Inwalidów do końca przedmiotowej Trasy W-Z przekrój
dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu, szerokość pasa rozdziału to 6 m;
szerokość pasa ruchu to 3,5 m; skrzyżowania jednopoziomowe;
b) Wariant inwestycyjny 1: na całej długości przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy
ruchu, szerokość pasa ruchu to 3,5 m; w większości skrzyżowania
jednopoziomowe, węzeł na połączeniu Trasy W-Z z ul. Zaświat i
ul. Artyleryjską oraz węzeł Wschód na połączeniu ul. Fordońskiej z
ul. Kamienną i ul. Lewińskiego;
c) Warianty inwestycyjne 2, 3, 4: na całej długości przekrój dwujezdniowy, po
dwa pasy ruchu, szerokość pasa ruchu to 3,5 m; częściowo skrzyżowania
jednopoziomowe, większość skrzyżowań dwupoziomowych, bezkolizyjnych –
szczegóły patrz opis przedsięwzięcia – punkt II.3.
Do obliczeń w programie komuterowym OPERAT FB przyjęto średnie
prędkości jazdy:
−

dla ulicy jednojezdniowej, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, ze
skrzyżowaniami w jednym poziomie – 30 km/h;

−

dla ulicy dwujezdniowej, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, ze
skrzyżowaniami w jednym poziomie – 40 km/h;

−

dla ulicy dwujezdniowej, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, ze
skrzyżowaniami bezkolizyjnymi – 55 km/h.

Średnie prędkości jazdy zostały określone na podstawie wieloletniego
doświadczenia autora prognozy ruchu oraz projektantów drogowych, biorąc pod
uwagę zalecenia zawarte w opracowaniu „Metoda prognozowania emisji
zanieczyszczeń powietrza od pojazdów – model i program komputerowy COPERT
III” przygotowanym przez Ekkom Sp. z o.o. na zlecenie GDDKiA, a także zakładaną
w projekcie prędkość projektową.
Stężenia zanieczyszczeń w otoczeniu drogi zależą od wyniesienia nawierzchni
drogi ponad otaczający teren. W sytuacji, gdy droga przebiega po nasypie lub
estakadzie zanieczyszczenia są najlepiej rozpraszane. Usytuowanie drogi w wykopie
również sprzyja zmniejszeniu stężeń w otoczeniu drogi (poza wykopem). Najgorsze
warunki rozpraszania są w przypadku nawierzchni drogi położonej na tym samym
poziomie, co otaczający teren. W niniejszej analizie uwzględniono usytuowanie drogi
zgodnie z projektem technicznym.
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Wysokość źródła emisji przyjęto 0,5 m nad teren. Prędkość wylotu spalin z
rury wydechowej (emitor poziomy) wynosi 0 m/s.
Dla emitora określono podokresy pracy związane z podziałem na porę
dzienną i nocną (różne wartości natężenia ruchu).
3.

Określono wartość emisji poszczególnych substancji zanieczyszczających
powietrze atmosferyczne biorąc pod uwagę wskaźniki emisji oraz prognozowane
wielkości natężenia ruchu pojazdów poruszających się po trasie

Prognozowaną wielkość emisji z przedmiotowego odcinka drogi krajowej nr 80
w przebiegu miejskim określono dla ośmiu znaczących zanieczyszczeń: tlenku
węgla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pyłu PM10 i pyłu PM2,5, benzenu,
węglowodorów aromatycznych i alifatycznych. W określaniu emisji pominięto ołów i
jego związki, gdyż jego zawartość w paliwach nowej generacji jest pomijalnie mała.
Jak dowodzą badania substancją wyznaczającą zasięg oddziaływania inwestycji
liniowych na środowisko jest dwutlenek azotu. Przekroczenia jego stężeń
obserwowane są najdalej od źródła.
Do obliczeń wykorzystano prognozowane natężenia średniogodzinowe ruchu
pojazdów w roku 2020 i w roku 2035 dla pory dnia (16 godzin w godz. 6.00 – 22.00)
i pory nocy (8 godzin w godz. 22.00 – 6.00) zamieszczone w rozdziale II.3.5.
W wyniku kalkulacji uzyskano maksymalną emisję zanieczyszczeń w [kg/h]
oraz średnioroczną przeliczoną na [Mg/rok] w oparciu o wyjściową wartość emisji w
[kg/h] i przy uwzględnieniu długości danego odcinka drogi.
W obliczeniach wielkości emisji zanieczyszczeń oraz obliczeniach
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń uwzględniono zmieniającą się strukturę ruchu
w zależności od pory dnia (dzień, noc).
4.

Ustalono dane meteorologiczne

Duży wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń emitowanych przez
emitory mają warunki klimatyczno-meteorologiczne i stany równowagi atmosfery.
Zarówno czynniki makroskalowe i mezoskalowe warunkują rozkład przestrzennoczasowy zanieczyszczeń. Zależne są od nich: zmienność rocznych, sezonowych
i dobowych wartości gradientu temperatury, wiatrów, opadów, wilgotności itp.
Dla niskich źródeł emisji szczególnie szósty stan równowagi atmosfery
zwiększa imisję zanieczyszczeń. Przy tym stanie równowagi i słabych wiatrach
występują maksymalne stężenia zanieczyszczeń. Sytuacja odwrotna ma miejsce,
gdy wzrasta prędkość wiatru, przy której zmniejsza się stężenie zanieczyszczeń.
Wzrost prędkości wiatru powoduje zmniejszenie wyniesienia spalin ponad wyloty
emitorów, powodując jednocześnie, iż do jednostki objętości powietrza dostaje się
mniejsza ilość zanieczyszczeń rozrzedzonych przez turbulentne ruchy powietrza
(ściśle związane ze stanami równowagi atmosfery).
Warunki meteorologiczne zdeterminowane są położeniem obszaru objętego
analizą. Dla obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza na rozpatrywanym terenie
posłużono się danymi ze stacji meteorologicznej w Bydgoszczy. Przyjęto roczną różę
wiatrów. Średnia temperatura powietrza w ciągu roku wynosi odpowiednio 7,55°C, a
anemometr jest umieszczony na wysokości 13 m.
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Tabela 19. Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %.
1
NNE
7,08

2
ENE
8,14

3
E
9,98

4
ESE
6,49

5
SSE
5,28

6
S
7,08

7
SSW
12,07

8
WSW
14,81

9
W
11,80

10
WNW
7,32

11
NNW
5,30

12
N
4,64

Tabela 20. Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %.
1 m/s
18,20

2 m/s
16,38

3 m/s
16,94

4 m/s
14,30

5 m/s
11,56

6 m/s
7,80

7 m/s
5,39

8 m/s
4,32

9 m/s
2,50

10 m/s
1,42

11 m/s
1,19

Tabela 21. Tabela meteorologiczna.
Prędkość
wiatru
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
7
7
8
8
9
10
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Sytuacja
meteorologiczna
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
2
3
4
5
3
4
3
4
3
4
4
4

Kierunki wiatru
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5
51
64
153
29
179
4
56
88
146
25
143
1
59
119
114
24
62
25
84
130
20
27
2
75
134
14
28
72
5
66
0
47
12
2

13
58
119
243
47
293
12
92
110
194
19
116
1
54
82
179
15
49
44
94
123
11
15
5
56
107
20
23
78
5
38
0
35
18
6

7
55
119
271
41
263
4
61
124
246
35
192
0
53
122
207
27
116
33
108
168
13
46
3
101
148
21
41
118
4
82
0
45
27
11

11
29
63
157
17
111
1
29
67
159
17
62
0
36
86
135
13
59
21
73
119
7
29
2
78
112
34
22
121
11
87
0
68
31
22

7
14
53
114
15
74
0
27
72
106
12
43
0
29
82
120
9
56
25
63
115
23
26
6
55
98
29
26
92
14
58
4
44
18
8

2
29
46
133
28
139
3
23
89
167
17
81
0
43
94
149
24
83
24
89
141
23
35
3
77
124
33
40
122
6
78
0
69
31
15

5
25
71
181
45
210
4
35
90
227
29
138
0
45
117
288
61
128
26
142
271
48
57
2
94
272
48
38
264
2
191
1
162
111
54

5
28
50
208
31
166
2
34
65
171
33
102
0
40
135
303
40
108
25
157
387
40
68
0
158
404
61
50
384
3
320
0
314
190
121

4
32
45
120
19
136
0
38
84
149
20
80
0
29
118
195
23
74
27
141
245
31
33
2
132
275
48
49
304
8
298
0
278
179
116

2
36
49
106
22
80
5
35
73
94
15
68
1
41
99
145
14
57
29
111
120
13
25
1
90
143
15
39
170
7
153
0
125
74
41

9
19
45
81
9
77
1
41
56
85
19
58
2
44
104
114
20
52
17
86
106
11
17
1
70
89
9
28
90
5
79
0
47
27
14

7
32
45
106
15
139
6
41
63
88
19
70
0
29
57
98
15
45
15
65
87
7
11
0
36
76
11
19
59
7
45
0
23
13
5
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Rysunek 2. Róża wiatrów roczna wyznaczona ze stacji meteorologicznej Bydgoszcz.

5.

Przeanalizowano charakter zagospodarowania okolicznych terenów w celu
ustalenia aerodynamicznej szorstkości terenu i wyznaczenia budynków
narażonych na przekroczenia wartości odniesienia / poziomów dopuszczalnych

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu wyznaczono zgodnie z
Załącznikiem 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Przeanalizowano
charakter zagospodarowania terenu na analizowanym obszarze i przyjęto różne
współczynniki aerodynamicznej szorstkości terenu zo dla poszczególnych odcinków
Trasy W-Z.
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Tabela 22. Wartości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu dla poszczególnych
odcinków Trasy W-Z.
Odcinek

Współczynnik
aerodynamicznej
szorstkości terenu

Trasa W-Z odcinek: początek rozbudowy - ul. Żeglarska
Trasa W-Z odcinek: ul. Żeglarska - ul. Kąpielowa
Trasa W-Z odcinek: ul. Kąpielowa - ul. Kmicica
Trasa W-Z odcinek: ul. Kmicica - ul. Zaświat
Trasa W-Z odcinek: ul. Zaświat - ul. Gdańska
Trasa W-Z odcinek: ul. Gdańska - ul. Sułkowskiego
Trasa W-Z odcinek: ul. Sułkowskiego - ul. Lelewela
Trasa W-Z odcinek: ul. Lelewela - Al. Wyszyńskiego
Trasa W-Z odcinek: Al. Wyszyńskiego - ul. Gajowa
Trasa W-Z odcinek: ul. Gajowa - ul. Inwalidów
Trasa W-Z odcinek: ul. Inwalidów - ul. Łęczycka
Trasa W-Z odcinek: ul. Łęczycka - ul. Fabryczna
Trasa W-Z odcinek: ul. Fabryczna - ul. Fordońska
Trasa W-Z odcinek: ul. Fordońska - ul. Kamienna
w. Wschód, łącznica ul. Lewińskiego - ul. Kamienna
w. Wschód, ul. Fordońska - centrum
w. Wschód, centrum - ul. Fordońska
Trasa W-Z odcinek: ul. Fordońska - ul. Sporna
ul. Sporna
Łącznica ul. Sporna - ul. Fordońska
Łącznica ul. Fordońska - ul. Sporna
Trasa W-Z odcinek: ul. Sporna - koniec rozbudowy

0,4
0,5
0,514
0,359
0,45
0,46
0,475
0,5
0,65
0,346
0,24
0,26
0,316
0,02
0,364
0,288
0,02
0,208
0,31
0,45
0,32
0,4

Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie ulicy
zarośla
zabudowa niska
zabudowa niska, zarośla, las, parking
las, zarośla, zabudowa niska, parking, tory kolejowe
zarośla, zabudowa niska
zabudowa niska, zarośla
zabudowa niska, zarośla
zabudowa niska
zabudowa niska i średnia
zabudowa niska, zarośla, tory
zabudowa niska, zarośla, tory
zabudowa niska, tory
zabudowa niska, zarośla, tory
łąki
zarośla, zabudowa niska, tory
zabudowa niska, zarośla, łąki
łąki
zarośla, łąki
zarośla, zabudowa niska, woda
zabudowa niska, zarośla
zabudowa niska, zarośla, woda
zarośla

Przeanalizowano obszar o promieniu 30xmm, tj. 63 m od drogi, pod kątem
występowania zaostrzonych wartości odniesienia (maksymalna odległość
występowania maksymalnych stężeń max(xmm) to 2,1 m). Na terenie tym nie ma
obszarów ochrony uzdrowiskowej, najbliższa miejscowość o statusie uzdrowiska
(Inowrocław) oddalona jest ok. 35 km od przedmiotowej inwestycji.
Ponadto przeanalizowano obszar w promieniu 10h - dziesięciokrotnej
wysokości emitora, tj. 5 m od drogi, pod kątem występowania wyższych niż
parterowe budynków mieszkalnych i biurowych, budynków żłobków, przedszkoli,
szkół, szpitali i sanatoriów, celem sprawdzenia czy budynki te nie są narażone na
przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych
poziomów substancji w powietrzu. Wszystkie budynki mieszkalne i biurowe
sąsiadujące z drogą, a także żłobki, przedszkola i szkoły znajdują się w odległości
większej niż 5 m od krawędzi jezdni. Najbliższy szpital oddalony jest o ok. 570 m,
natomiast sanatorium o ok. 10 km.
6.

Wprowadzono dane do Programu komputerowego OPERAT FB i określono
zakres obliczeń

Wyżej wymienione dane wejściowe wprowadzono do programu
komputerowego i przeprowadzono obliczenia. Na podstawie wyników obliczeń
wstępnych sumy stężeń maksymalnych dokonano klasyfikacji grup emitorów do
skróconego i pełnego zakresu obliczeń.
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Tabela 23. Klasyfikacja analizowanego emitora do skróconego i pełnego zakresu obliczeń – 2020 r.
Nazwa zanieczyszczenia
pył PM10
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
benzen
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne
pył zawieszony PM2,5

W0
1954
427
23250
31832
202,6
3116
13491
840

Suma stężeń max. [µg/m3]
W1
W2
W3
2752
3791
3791
560
767
767
30529
42921
42921
40016
51520
51520
266,0
404
404
4152
6437
6437
18119
28506
28506
1161
1592
1592

W4
4027
819
45839
55267
441
7049
31267
1694

Stęż. dopuszcz. Obliczać stężenia w
Ocena
D1 [µg/m3]
sieci receptorów
280
TAK
Smm > D1
350
TAK
Smm > D1
200
TAK
Smm > D1
30000
TAK
Smm > D1
30
TAK
Smm > D1
1000
TAK
Smm > D1
3000
TAK
Smm > D1
bez oceny - brak D1

Tabela 24. Klasyfikacja analizowanego emitora do skróconego i pełnego zakresu obliczeń – 2035 r.
Nazwa zanieczyszczenia
pył PM10
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
benzen
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne
pył zawieszony PM2,5
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W0
1690
397
16391
15275
147,4
2416
10989
690

Suma stężeń max. [µg/m3]
W1
W2
W3
2494
3215
3215
531
684
684
20391
26199
26199
21741
27317
27317
215,8
327
327
3491
5360
5360
15740
24357
24357
994
1275
1275

W4
3219
685
26232
27351
341
5605
25529
1276

Stęż. dopuszcz. Obliczać stężenia w
Ocena
D1 [µg/m3]
sieci receptorów
280
TAK
Smm > D1
350
TAK
Smm > D1
200
TAK
Smm > D1
30000
TAK
0,1*D1< Smm <D1
30
TAK
Smm > D1
1000
TAK
Smm > D1
3000
TAK
Smm > D1
bez oceny - brak D1
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Suma stężeń maksymalnych [µg/m3] jest wyłącznie wartością powstałą
poprzez dodanie najwyższych stężeń, jakie mogą być powodowane emisją z
poszczególnych emitorów, bez uwzględnienia lokalizacji miejsc, w których stężenia te
mogą wystąpić. Wartość ta nie oznacza przekroczenia poziomu dopuszczalnego. W
celu sprawdzenia, czy obowiązujące normy nie będą przekroczone należy
przeprowadzić obliczenia stężeń w sieci receptorów.
Zgodnie z wynikami obliczeń wstępnych pełny zakres obliczeń jest wymagany
dla wszystkich zanieczyszczeń, we wszystkich wariantach w 2020 r. oraz dla
wszystkich zanieczyszczeń za wyjątkiem tlenków węgla, we wszystkich wariantach w
2035 r. Obliczenia w pełnym zakresie przeprowadzono dla wszystkich ośmiu
zanieczyszczeń. Zbadano zasięg oddziaływania Trasy W-Z na stan powietrza
atmosferycznego w siatce typu punkty wzdłuż drogi (maksymalna odległość od drogi
= 500 m, odległość między punktami wzdłuż drogi = 15 m, w poprzek drogi = 10 m,
zwiększanie odległości pomiędzy punktami wraz ze wzrostem odległości od drogi:
wzdłuż i w poprzek = 60%), na wysokości h = 0 m.
Analizę oddziaływania drogi na otoczenie oparto na obliczeniach
średniorocznych stężeń zanieczyszczeń oraz stężeń 1-godzinnych. W przypadku
stężeń 1-godzinnych wartość zależy od chwilowych warunków meteorologicznych i
chwilowego natężenia emisji zanieczyszczeń z drogi. Obliczenia takie są obarczone
większym błędem niż obliczenia stężeń średnich rocznych. W czasie obliczania
stężeń średnich uwzględniana jest statystyka warunków meteorologicznych, przez co
stężenia te oddają stopień długookresowego oddziaływania drogi na otoczenie.
W wyniku obliczeń uzyskano wartości stężeń maksymalnych, stężeń
średniorocznych oraz częstości przekroczeń.
7.

Porównano prognozowane poziomy stężeń w środowisku z wartościami
odniesienia oraz dokonano oceny zgodności z poziomem normatywnym

Po przeprowadzeniu obliczeń dokonano porównania prognozowanego
poziomu stężeń średniorocznych i maksymalnych z wartościami odniesienia. Poniżej
przedstawiono tabelaryczne zestawienia tych wartości.
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Tabela 25. Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych stężeń w sieci receptorów – W0, 2020 r.
Substancja

pył PM10
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
benzen
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne
pył zawieszony PM2,5

Częstość
99,8
przekroczeń percentyl
(D1)
S99,8
%
µg/m3
0,00
0,3
0,00
0,0
0,00
1,9
0,00
2,6
0,00
0,01
0,00
0,2
0,00
0,8
0,134

Wartość
Maksym. Godzinowa
dopuszcz.
emisja
emisja
(D1)
rzeczywista graniczna
µg/m3
kg/h
kg/h
280
0,984
887
350
0,1076
1078
200
5,77
601
30000
8,07
94569
30
0,0412
93
1000
0,61
3103
3000
2,555
9316
0
0,423
-

Stężenie
średnioroczne
µg/m3
2,412
0,274
14,089
20,953
0,1994
3,214
14,472
1,0443

Wartość
Roczna
Emisja
dyspozyc.
emisja
rzeczywista
(Da-R)
graniczna
µg/m3
Mg
Mg
17
6,46
46
16,5
0,713
43
22,7
35,9
58
55,1
3,9
0,2832
5,5
38,7
4,17
50
900
17,54
1091
2,7
2,775
7,2

Tabela 26. Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych stężeń w sieci receptorów – W0, 2035 r.
Substancja

pył PM10
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
benzen
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne
pył zawieszony PM2,5
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Częstość
99,8
przekroczeń percentyl
(D1)
S99,8
%
µg/m3
0,00
0,3
0,00
0,0
0,00
1,3
0,00
1,2
0,00
0,01
0,00
0,1
0,00
0,6
0,107

Wartość
Maksym. Godzinowa
dopuszcz.
emisja
emisja
(D1)
rzeczywista graniczna
µg/m3
kg/h
kg/h
280
0,847
909
350
0,0995
1137
200
4,1
647
30000
3,84
97732
30
0,02838
96
1000
0,453
3175
3000
2,021
9504
0
0,346
-

Stężenie
średnioroczne
µg/m3
2,056
0,247
9,131
10,206
0,1586
2,675
12,440
0,8366
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Wartość
Roczna
Emisja
dyspozyc.
emisja
rzeczywista
(Da-R)
graniczna
µg/m3
Mg
Mg
17
5,5
46
16,5
0,654
44
22,7
25,38
63
26,28
3,9
0,1951
4,8
38,7
3,106
45
900
13,87
1004
2,7
2,246
7,2
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Tabela 27. Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych stężeń w sieci receptorów – W1, 2020 r.
Substancja

pył PM10
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
benzen
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne
pył zawieszony PM2,5

Częstość
99,8
przekroczeń percentyl
(D1)
S99,8
%
µg/m3
0,00
0,5
0,00
0,0
0,00
2,6
0,00
3,8
0,00
0,02
0,00
0,3
0,00
1,3
0,205

Wartość
Maksym. Godzinowa
dopuszcz.
emisja
emisja
(D1)
rzeczywista graniczna
µg/m3
kg/h
kg/h
280
1,35
781
350
0,1373
980
200
7,52
587
30000
9,81
77497
30
0,0514
75
1000
0,773
2482
3000
3,26
7364
0
0,57
-

Stężenie
średnioroczne
µg/m3
2,973
0,306
15,666
20,285
0,1706
2,739
12,204
1,2423

Wartość
Roczna
Emisja
dyspozyc.
emisja
rzeczywista
(Da-R)
graniczna
µg/m3
Mg
Mg
17
8,86
51
16,5
0,91
49
22,7
46,7
68
67
3,9
0,353
8,1
38,7
5,29
75
900
22,41
1652
2,7
3,74
8,1

Tabela 28. Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych stężeń w sieci receptorów – W1, 2035 r.
Substancja

pył PM10
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
benzen
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne
pył zawieszony PM2,5

Częstość
99,8
przekroczeń percentyl
(D1)
S99,8
%
µg/m3
0,00
0,4
0,00
0,0
0,00
1,7
0,00
1,9
0,00
0,02
0,00
0,3
0,00
1,1
0,171

Wartość
Maksym. Godzinowa
dopuszcz.
emisja
emisja
(D1)
rzeczywista graniczna
µg/m3
kg/h
kg/h
280
1,24
811
350
0,1322
1018
200
5,07
598
30000
5,43
84000
30
0,0418
78
1000
0,657
2560
3000
2,9
7601
0
0,494
-

Stężenie
średnioroczne
µg/m3
2,816
0,300
11,623
12,572
0,1456
2,386
10,836
1,1101

Wartość
Roczna
Emisja
dyspozyc.
emisja
rzeczywista
(Da-R)
graniczna
µg/m3
Mg
Mg
17
8,12
49
16,5
0,875
48
22,7
31,46
61
37,1
3,9
0,287
7,7
38,7
4,51
73
900
19,93
1655
2,7
3,24
7,9
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Tabela 29. Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych stężeń w sieci receptorów – W2, 2020 r.
Substancja

pył PM10
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
benzen
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne
pył zawieszony PM2,5

Częstość
99,8
przekroczeń percentyl
(D1)
S99,8
%
µg/m3
0,00
0,5
0,00
0,1
0,67
201,8
0,00
4,0
0,00
0,02
0,00
0,3
0,00
1,4
0,220

Wartość
Maksym. Godzinowa
dopuszcz.
emisja
emisja
(D1)
rzeczywista graniczna
µg/m3
kg/h
kg/h
280
1,55
833
350
0,1565
1041
200
8,76
8,7
30000
10,54
78290
30
0,0638
87
1000
0,984
2968
3000
4,23
8979
0
0,651
-

Stężenie
średnioroczne
µg/m3
3,263
0,331
18,128
22,246
0,2001
3,343
15,347
1,3684

Wartość
Roczna
Emisja
dyspozyc.
emisja
rzeczywista
(Da-R)
graniczna
µg/m3
Mg
Mg
17
10,16
53
16,5
1,035
52
22,7
54,3
68
72
3,9
0,438
8,5
38,7
6,74
78
900
29,05
1703
2,7
4,27
8,4

Tabela 30. Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych stężeń w sieci receptorów – W2, 2035 r.
Substancja

pył PM10
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
benzen
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne
pył zawieszony PM2,5
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Częstość
99,8
przekroczeń percentyl
(D1)
S99,8
%
µg/m3
0,00
0,5
0,00
0,0
0,00
1,8
0,00
2,0
0,00
0,02
0,00
0,3
0,00
1,2
0,181

Wartość
Maksym. Godzinowa
dopuszcz.
emisja
emisja
(D1)
rzeczywista graniczna
µg/m3
kg/h
kg/h
280
1,313
813
350
0,1394
1018
200
5,35
596
30000
5,56
81824
30
0,0507
90
1000
0,809
3002
3000
3,61
8985
0
0,52
-

Stężenie
średnioroczne
µg/m3
2,962
0,319
11,462
13,436
0,1796
3,036
14,108
1,1737
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Wartość
Roczna
Emisja
dyspozyc.
emisja
rzeczywista
(Da-R)
graniczna
µg/m3
Mg
Mg
17
8,6
49
16,5
0,923
48
22,7
33,2
66
38,1
3,9
0,349
7,6
38,7
5,56
71
900
24,78
1581
2,7
3,41
7,8

„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
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Tabela 31. Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych stężeń w sieci receptorów – W3, 2020 r.
Substancja

pył PM10
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
benzen
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne
pył zawieszony PM2,5

Częstość
99,8
przekroczeń percentyl
(D1)
S99,8
%
µg/m3
0,00
0,5
0,00
0,1
0,18
110,2
0,00
4,0
0,00
0,02
0,00
0,3
0,00
1,4
0,220

Wartość
Maksym. Godzinowa
dopuszcz.
emisja
emisja
(D1)
rzeczywista graniczna
µg/m3
kg/h
kg/h
280
1,55
833
350
0,1565
1041
200
8,76
15,9
30000
10,54
78290
30
0,0638
87
1000
0,984
2968
3000
4,23
8979
0
0,651
-

Stężenie
średnioroczne
µg/m3
3,141
0,322
16,657
21,939
0,1973
3,300
15,161
1,3118

Wartość
Roczna
Emisja
dyspozyc.
emisja
rzeczywista
(Da-R)
graniczna
µg/m3
Mg
Mg
17
10,16
55
16,5
1,035
53
22,7
54,3
74
72
3,9
0,438
8,7
38,7
6,74
79
900
29,05
1724
2,7
4,27
8,8

Tabela 32. Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych stężeń w sieci receptorów – W3, 2035 r.
Substancja

pył PM10
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
benzen
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne
pył zawieszony PM2,5

Częstość
99,8
przekroczeń percentyl
(D1)
S99,8
%
µg/m3
0,00
0,5
0,00
0,0
0,00
1,8
0,00
2,0
0,00
0,02
0,00
0,3
0,00
1,2
0,181

Wartość
Maksym. Godzinowa
dopuszcz.
emisja
emisja
(D1)
rzeczywista graniczna
µg/m3
kg/h
kg/h
280
1,313
813
350
0,1394
1018
200
5,35
596
30000
5,56
81824
30
0,0507
90
1000
0,809
3002
3000
3,61
8985
0
0,52
-

Stężenie
średnioroczne
µg/m3
2,796
0,298
11,459
12,482
0,1776
3,004
13,967
1,1024

Wartość
Roczna
Emisja
dyspozyc.
emisja
rzeczywista
(Da-R)
graniczna
µg/m3
Mg
Mg
17
8,6
52
16,5
0,923
51
22,7
33,2
66
38,1
3,9
0,349
7,7
38,7
5,56
72
900
24,78
1597
2,7
3,41
8,3
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Tabela 33. Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych stężeń w sieci receptorów – W4, 2020 r.
Substancja

pył PM10
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
benzen
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne
pył zawieszony PM2,5

Częstość
99,8
przekroczeń percentyl
(D1)
S99,8
%
µg/m3
0,00
0,5
0,00
0,1
0,55
218,0
0,00
4,0
0,00
0,02
0,00
0,3
0,00
1,4
0,220

Wartość
Maksym. Godzinowa
dopuszcz.
emisja
emisja
(D1)
rzeczywista graniczna
µg/m3
kg/h
kg/h
280
1,566
842
350
0,1581
1052
200
8,84
8,1
30000
10,67
79263
30
0,0641
88
1000
0,987
2978
3000
4,24
9000
0
0,658
-

Stężenie
średnioroczne
µg/m3
3,233
0,332
17,083
21,942
0,1981
3,313
15,217
1,3510

Wartość
Roczna
Emisja
dyspozyc.
emisja
rzeczywista
(Da-R)
graniczna
µg/m3
Mg
Mg
17
10,26
54
16,5
1,046
52
22,7
54,8
73
72,9
3,9
0,44
8,7
38,7
6,76
79
900
29,12
1722
2,7
4,31
8,6

Tabela 34. Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych stężeń w sieci receptorów – W4, 2035 r.
Substancja

pył PM10
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
benzen
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne
pył zawieszony PM2,5
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Częstość
99,8
przekroczeń percentyl
(D1)
S99,8
%
µg/m3
0,00
0,5
0,00
0,0
0,00
1,8
0,00
2,0
0,00
0,02
0,00
0,3
0,00
1,2
0,181

Wartość
Maksym. Godzinowa
dopuszcz.
emisja
emisja
(D1)
rzeczywista graniczna
µg/m3
kg/h
kg/h
280
1,315
814
350
0,1397
1020
200
5,36
596
30000
5,58
82082
30
0,0508
90
1000
0,81
3004
3000
3,61
8990
0
0,521
-

Stężenie
średnioroczne
µg/m3
2,801
0,306
11,468
12,650
0,1782
3,015
14,013
1,1046

99

Wartość
Roczna
Emisja
dyspozyc.
emisja
rzeczywista
(Da-R)
graniczna
µg/m3
Mg
Mg
17
8,61
52
16,5
0,924
50
22,7
33,2
66
38,3
3,9
0,349
7,6
38,7
5,56
71
900
24,79
1592
2,7
3,41
8,3
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Wyniki obliczeń wskazują na brak przekroczeń poziomów dopuszczalnych
jednogodzinnych i średniorocznych w wariancie bezinwestycyjnym i wariancie
inwestycyjnym 1 oraz przekroczenia jednogodzinnych wartości odniesienia dla
tlenków azotu w Wariancie 2, 3 i 4 w 2020 r. Takie wyniki są konsekwencją
większych prognozowanych natężeń ruchu w wariantach inwestycyjnych 2, 3 i 4 niż
w wariancie bezinwestycyjnym i Wariancie inwestycyjnym 1, pomimo lepszych
warunków ruchu.
Maksymalne i średnioroczne wartości emisji rzeczywistych wszystkich
analizowanych zanieczyszczeń we wszystkich wariantach, oprócz Wariantu 2 i 4 w
2020 r., są niższe od wartości emisji granicznej, tj. emisji dla stężeń równych
poziomom dopuszczalnym uśrednionym dla jednej godziny i roku kalendarzowego.
W przypadku Wariantu 2 w 2020 r. 99,8 percentyl S99,8 ze stężeń tlenków
azotu uśrednionych dla jednej godziny, równy 201,8 µg/m3, jest większy niż poziom
dopuszczalny równy 200 µg/m3. Nie dotrzymana jest dopuszczalna częstość
przekraczania wartości D1 wynosząca 0,2% czasu w roku – w analizowanym
przypadku wynosi 0,67%.
W przypadku Wariantu 4 w 2020 r. 99,8 percentyl S99,8 ze stężeń tlenków
azotu uśrednionych dla jednej godziny, równy 218 µg/m3, jest większy niż poziom
dopuszczalny równy 200 µg/m3. Nie dotrzymana jest dopuszczalna częstość
przekraczania wartości D1 wynosząca 0,2% czasu w roku – w analizowanym
przypadku wynosi 0,55%.
Maksymalna emisja rzeczywista tlenków azotu Wariantu 2 w 2020 r., równa
8,76 kg/h jest wyższa od wartości emisji granicznej, tj. emisji dla stężenia równego
poziomowi dopuszczalnemu uśrednionemu dla jednej godziny, równemu 8,7 kg/h.
Maksymalna emisja rzeczywista tlenków azotu Wariantu 4 w 2020 r., równa
8,84 kg/h jest wyższa od wartości emisji granicznej, tj. emisji dla stężenia równego
poziomowi dopuszczalnemu uśrednionemu dla jednej godziny, równemu 8,1 kg/h.
W przypadku Wariantu 3 w 2020 r. 99,8 percentyl S99,8 ze stężeń tlenków
azotu uśrednionych dla jednej godziny, równy 110,2 µg/m3, jest mniejszy niż poziom
dopuszczalny równy 200 µg/m3. Uznaje się, że zachowana jest dopuszczalna
częstość przekraczania wartości D1 wynosząca 0,2% czasu w roku – w
analizowanym przypadku wynosi 0,18%.
Należy mieć na uwadze, że poziom dopuszczalny dla pyłu PM2,5 jest określony
jedynie dla roku kalendarzowego, w związku z czym nie analizuje się częstości
przekroczeń dla tego zanieczyszczenia.
Zakładany błąd obliczeń
Liczbowe/ procentowe określenie zakładanego błędu obliczeń w
prognozowaniu wpływu pojazdów poruszających się po przedmiotowej trasie na stan
jakości powietrza obszaru sąsiadującego z drogą nie jest możliwe. Po pierwsze,
niemożliwe jest obliczenie dokładności szacunków z uwagi na to, że rzeczywista
emisja jest nieznana. Po drugie, przy prognozowaniu oddziaływania trasy na
powietrze atmosferyczne mamy do czynienia z wieloma błędami, które klasyfikuje się
jako błędy przypadkowe i błędy systematyczne.
Błędy przypadkowe wynikają z:
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• niedokładności urządzeń oraz technik pomiarowych,
• braku wystarczającej liczby pomiarów reprezentatywnych, np. dla pojazdów
ciężkich, rozruchu na zimno i emisji parowania,
• błędnych danych w odniesieniu do korzystania z pojazdów.
Błędy systematyczne:
• błędy w modelach stosowanych do symulacji rzeczywistego ruchu drogowego,
(przyjęte cykle jazdy, tj. typowa prędkość i przyspieszenie, mogą nie
odzwierciedlać rzeczywistych warunków jazdy, a przez to znacznie różnić się od
warunków testowych), co może oznaczać niedoszacowanie/ przeszacowanie
wielkości emisji spalin,
• błędy w wskaźnikach emisji stosowanych do obliczeń (ze względu na brak
danych pomiarowych emisji dla Polski, wykorzystywane są wartości średnie,
uzyskane z pomiarów w innych krajach europejskich; może to prowadzić do
znaczących niedoszacowań/ przeszacowań, ponieważ mierzone wskaźniki emisji
mogą nie być reprezentatywne dla flot pojazdów z innych krajów),
−

błędne założenia dotyczące wykorzystania pojazdów poruszających się
po drogach polskich (najistotniejsze są błędy w zakresie całkowitego
rocznego przebiegu i średniej prędkości podróży),

−

błędne założenia dotyczące floty pojazdów poruszających się po drogach
polskich (wykorzystywane są dane ogólnoeuropejskie, a nie specyficzne
dla Polski),

• błędy wynikające ze stosowania wskaźników emisji gorącej dla różnych kategorii
pojazdów (metodyka EMEP/Corinair stosowana do obliczania emisji
wykorzystuje wskaźniki emisji uzyskane w ramach różnych programów
naukowych, tj. wskaźniki emisji starszych pojazdów lekkich zostały opracowane
w ramach działalności COPERT/CORINAIR, emisje dla nowszych pojazdów
obliczono na podstawie prac prowadzonych w ramach MEET, wskaźniki emisji
dla ciężkich samochodów ciężarowych, autokarów i autobusów pochodzą z
podręcznika niemieckiego/szwajcarskiego czynników emisji; w programach tych
przyjęto różne założenia i uproszczenia, co oznacza, że wyniki w nich uzyskane
nie są w pełni porównywalne).
IV.4. Metoda prognozowania obrazu pola akustycznego wokół drogi
Metoda prognozowania oparta jest na modelu rozprzestrzeniania się dźwięku
w środowisku zawartym w polskiej normie PN ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie
dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej.”, natomiast dane wejściowe
dotyczące emisji wyznaczane są zgodnie z "Guide du bruit des transports terrestres,
fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980". Obliczenia propagacji
hałasu w środowisku wykonano na podstawie francuskiej krajowej metody
obliczeniowej „NMPB-2008”.
Analiza została wykonana wykorzystując oprogramowanie do obliczeń
akustycznych SoundPLAN, w którym zaimplementowana jest w/w metoda.
Ocenę oddziaływania hałasu drogowego na terenach wokół drogi
przeprowadzono wyznaczając wartości wskaźników oceny hałasu LAeq D oraz LAeq N w
środowisku. Do obliczeń przyjęto następujące założenia:
Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
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• Metoda obliczeniowa:
Francuska metoda obliczeniowa „NMPB-2008”, poziomy emisji wyznaczone
na podstawie „Guide du Bruit”.
• Przedziały czasu odniesienia:
T = 16 godzin dla pory dnia (od godz. 600 do godz. 2200),
T = 8 godzin dla pory nocy (od godz. 2200 do godz. 600).
• Ukształtowanie terenu:
Obliczenia propagacji hałasu w środowisku wykonano wykorzystując
numeryczny modelu terenu (NMT), który uwzględnia ukształtowanie terenu,
przebieg niwelety drogi oraz łącznic węzłów, a także skarpy nasypów i
wykopów.
• Wysokość zabudowy:
W obliczeniach uwzględniono wielokondygnacyjność budynków. Obliczenia
zostały wykonane co trzy metry poczynając od wysokości 1,5 m (wysokość
okien na parterze). I tak, w budynku czterokondygnacyjnym, rozkład
wysokości, na których przeprowadzono obliczenia przedstawia się
następująco:
Parter – 1,5 m
Piętro 1 – 4,5 m
Piętro 2 – 7,5 m
Piętro 3 – 10,5 m
Powyższy przykład obrazuje metodykę wyznaczania wysokości receptorów.
W opracowaniu uznano, że piętro budynku mieszkalnego ma wysokość 3 m.
• Określenie dopuszczalnych poziomów hałasu
Tereny wrażliwe akustycznie wyznaczono na podstawie cyfrowych materiałów
przekazanych przez Urząd Miasta Bydgoszcz (plik .dgn z granicami terenów
objętych MPZP oraz plik .dgn przedstawiający kwalifikacje organu zgodnie z
art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2018 r., poz. 799 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz.U. z 2014 r. poz. 112).
• Źródło hałasu:
Do celów obliczeniowych źródło rzeczywiste, jakim jest potok poruszających
się po drodze pojazdów zamodelowano zastępczym źródłem liniowym
scharakteryzowanym poziomem emisji zależnym od natężenia i struktury
ruchu, prędkości pojazdów oraz pochylenia niwelety drogi.
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• Współczynnik tłumienia G:
Prognoza uwzględnia również rodzaj pokrycia terenu, od którego zależy
wartość tłumienia dźwięku podczas propagacji w środowisku. Rozróżnia się
następujące typy powierzchni:
pochłaniająca – współczynnik tłumienia G = 1 (np. trawa, zalesienia);
odbijająca – współczynnik tłumienia G = 0 (np. powierzchnia jezdni);
mieszana – współczynnik tłumienia G = 0÷1 (teren o zróżnicowanym
pokryciu).
Na potrzeby przeprowadzonej analizy akustycznej użyto:
- na odcinku od 0+000 do 0+600 współczynnika G=1
- na odcinku od 0+600 do końca inwestycji współczynnika G=0,2
• Obliczenia:
W analizie przyjęto: ilość odbić 3, w obliczeniach hałasu w receptorach nie
uwzględniano odbić od fasady budynku.
Dokładność i ograniczenia metody:
Jak podaje norma PN ISO 9613-2 – zawierająca opis modelu propagacji
dźwięku w środowisku, na którym bazuje francuska metoda obliczeniowa
"NMPB-2008" zaimplementowana w programie SoundPLAN – na skutek
zmian warunków meteorologicznych na drodze od źródła do punktu
obserwacji tłumienie fali akustycznej ulega wahaniom.
Wykonanie obliczeń wymagało, zgodnie z w/w założeniami, wprowadzenia
odpowiednich danych wejściowych do programu SoundPLAN. Poniżej
zestawiono kolejne etapy pracy we wspomnianym programie:
• Rodzaj nawierzchni drogi:
Obliczenia przeprowadzono z zastosowaniem zabezpieczenia w postaci
cichej nawierzchni. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji należy zastosować
odpowiednią nawierzchnię, spełniającą kryterium obniżenia poziomu hałasu o co
najmniej 2 dB w stosunku do nawierzchni referencyjnej (SMA11).
Wykonanie obliczeń wymagało, zgodnie z w/w założeniami, wprowadzenia
odpowiednich danych wejściowych do programu SoundPLAN. Poniżej zestawiono
kolejne etapy pracy we wspomnianym programie:
• Stworzenie numerycznego modelu teren na podstawie punktów
wysokościowych, krawędzi nasypów, wykopów, wałów oraz przebiegu
niwelety trasy głównej i dróg poprzecznych i ich danych eksploatacyjnych,
takich jak: liczba i szerokość pasów ruchu.
• Przyjęto następujące warunki meteorologiczne: temperatura 10⁰ C, wilgotność
70%, ciśnienie atmosferyczne 1013,3 hPa.
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• Określenie parametrów charakteryzujących źródło, czyli: natężenie i struktura
ruchu z podziałem na porę dnia (600-2200) i nocy (2200-600), prędkości
pojazdów, rodzaj nawierzchni,
• Wprowadzenie współrzędnych istniejącej zabudowy na podstawie map
projektowych z uwzględnieniem zabudowy chronionej, wyniesienie jej na
płaszczyznę terenu wynikającą z numerycznego modelu terenu oraz nadanie
jej wysokości,
• Przeprowadzenie obliczeń równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia i
nocy w otoczeniu projektowanej drogi w siatce obliczeniowej 10 m,
• Określenie obszarów wystąpień przekroczeń
wskaźników hałasu LAeq D oraz LAeq N,

wartości

dopuszczalnej

• Wykonanie szczegółowych obliczeń w reprezentatywnych punktach
obliczeniowych zlokalizowanych przed fasadami budynków narażonych na
ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne,
• Wprowadzenie ekranu/ów akustycznych
• Przeprowadzenie obliczeń równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia i
nocy w otoczeniu projektowanej drogi, z uwzględnieniem wprowadzonych
zabezpieczeń przeciwhałasowych.
Zgodnie z Polską Normą (PN-ISO 9613-2:2002. Akustyka. Tłumienie dźwięku
podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania.) dokładność
metody została określona na +/- 3dB (na wysokości od 0 do 5 m i odległości od 0 do
1000 m).
W ramach analizy akustycznej przeprowadzono obliczenia dla:
- ul. Inwalidów oraz ul. Harcerskiej.
- ruchu tramwajów w rejonie Węzła Wschód.
- ruchu pociągów na liniach kolejowych nr 201, 209 oraz 18.
- ruchu pojazdów po projektowanej trasie W-Z.
Metoda prognozowania hałasu pochodzącego od linii kolejowych i tramwajowych.
Metoda prognozowania oparta jest na modelu rozprzestrzeniania się dźwięku
w środowisku zawartym w polskiej normie PN ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie
dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej.”.
Obliczenia propagacji hałasu w środowisku wykonano na podstawie
holenderskiej krajowej metody obliczeniowej „RMR’2002 (Reken-en Meetvoorschirft
Railverkeerslawaai 2002)” ,która zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego z
dnia 25 czerwca 2005r. (2002/49/WE) jest metodą rekomendowaną do obliczania
propagacji hałasu dla transportu szynowego.
Analiza została wykonana wykorzystując oprogramowanie do obliczeń
akustycznych SoundPLAN, w którym zaimplementowana jest w/w metoda.
Ocenę oddziaływania hałasu na terenach wokół inwestycji przeprowadzono
wyznaczając wartości wskaźników oceny hałasu LAeq D oraz LAeq N w środowisku. Do
obliczeń przyjęto następujące założenia:
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 Metoda obliczeniowa:
Holenderska metoda obliczeniowa „RMR’2002”
 Przedziały czasu odniesienia:
 T = 16 godzin dla pory dnia (od godz. 600 do godz. 2200),
 T = 8 godzin dla pory nocy (od godz. 2200 do godz. 600).
 Ukształtowanie terenu:
Obliczenia propagacji hałasu w środowisku wykonano wykorzystując
numeryczny modelu terenu (NMT), który uwzględnia ukształtowanie linii
kolejowej oraz najbliższego sąsiadującego terenu.
 Wysokość zabudowy:
Wysokość zabudowy została przyjęta na podstawie wizji lokalnej w terenie.
 Źródło hałasu:
Do celów obliczeniowych wykorzystano źródło rzeczywiste, jakim jest potok
poruszających się po torach pojazdów szynowych zależnym od natężenia i struktury
ruchu, prędkości oraz pochylenia niwelety toru.
Wykonanie obliczeń wymagało, zgodnie z w/w założeniami, wprowadzenia
odpowiednich danych wejściowych do programu SoundPLAN.
Podstawą do wykonania obliczeń był numeryczny model terenu będący
punktową reprezentacją wysokości topograficznej terenu z uwzględnieniem
korpusu linii kolejowej i sąsiadującego terenu wokół linii. Następnie
wprowadzenie współrzędnych istniejącej zabudowy na podstawie ortofotomap
z uwzględnieniem zabudowy chronionej, wyniesienie jej na płaszczyznę
terenu wynikającą z numerycznego modelu terenu oraz nadanie jej wysokości.
Kolejno wprowadzono parametry techniczne analizowanej linii oraz dane
ruchowe. Prognoza uwzględnia również rodzaj pokrycia terenu, od którego
zależy wartość tłumienia dźwięku podczas propagacji w środowisku.
Rozróżnia się następujące typy powierzchni:
pochłaniająca – współczynnik tłumienia G = 1 (np. trawa, zalesienia);
odbijająca – współczynnik tłumienia G = 0 (np. powierzchnia jezdni);
mieszana – współczynnik tłumienia G = 0÷1 (teren o zróżnicowanym
pokryciu).
Na potrzeby przeprowadzonej analizy akustycznej użyto:
- na odcinku od 0+000 do 0+600 współczynnika G=1
- na odcinku od 0+600 do końca inwestycji współczynnika G=0,2
Poniżej zestawiono parametry charakteryzujące istotne źródła hałasu a
wynikające z przyjętej metodyki.
− typ tramwajów – kat. 7 – wg. metody RMR
− typ pociągów – kat. 6 (linia kolejowa nr 209, 201, 18), 4 (linia kolejowa nr 201
oraz 18) oraz 3 (linia kolejowa nr 18) – wg. metody RMR
− typ torów – b=1 wg. metody RMR – tory kolejowe na podkładach betonowych
składających z jednego lub dwóch bloków leżące na podsypce,
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− liczba przerw w połączeniach torów - m=1 wg. metody RMR – szyny bez
złączeń (całkowicie zespawane tory) z / bez zwrotnic lub przejazdów nie
mających złączeń.
Ponadto na propagację hałasu do środowiska ma wpływ długość składu
pociągu (liczba wagonów z lokomotywą). Dla poszczególnych w/w kategorii
uwzględniono ich rzeczywistą długość na podstawie danych zebranych od PKP PLK
oraz ZDMiKP.
Analizę ruchu tramwajowego wykonano na podstawie aktualnego rozkładu
jazdy udostępnionego przez ZDMiKP.
IV.5. Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy
Podstawowymi trudnościami, które wynikły przy opracowaniu niniejszego
raportu są:
 brak jednoznacznych, preferencyjnych metodyk obliczeniowych dotyczących
prognozowania wpływu na środowisko zanieczyszczeń komunikacyjnych źródła
emisji, jakim jest droga,
 duży błąd prognozy ruchu, zwłaszcza w odniesieniu do podziału natężenia
ruchu SDR na porę dzienną i nocną, z uwzględnieniem struktury ruchu,
Stosowane
powszechnie
do
obliczeń
prognostycznych
programy
komputerowe posiadają ograniczenia związane z przyjętymi modelami
obliczeniowymi i niemożnością dokładnego określenia wszystkich sytuacji
urbanistycznych w środowisku na linii źródło – odbiorca. W przypadku
zanieczyszczenia powietrza stężenia z niskich emitorów są w istotny sposób
zawyżane w wynikach, deformując ocenę wpływu na jakość powietrza.
W związku z powyższym zwraca się uwagę na możliwość wystąpienia błędów
przy szacowaniu i prognostycznym określaniu zasięgów oddziaływania hałasu
i zanieczyszczenia powietrza.
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V. CHARAKTERYSTYKA STANU ŚRODOWISKA W OBSZARZE
PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA
V.1. Geomorfologia i rzeźba terenu
Pod względem fizyczno – geograficznym (J. Kondracki, 2002r.) przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest w obrębie makroregionu Pradolina ToruńskoEberswaldzka (315.3), mezoregionu Kotlina Toruńska (315.35).
Kotlina Toruńska rozciąga się od Włocławka nad Wisłą po Nakło nad Notecią
zajmuje powierzchnie 1850 km2. Najniżej położoną częścią kotliny jest równina
zalewowa (taras zalewowy) Wisły od stopnia wodnego powyżej Włocławka do kolana
Wisły w Bydgoszczy. Pomiędzy Dorzeczem Wisły a dorzeczem Noteci rozpościera
się wysoki, piaszczysty taras przekształcony eolicznie w wielkie pola wydm.
V.2. Budowa geologiczna
Budowę geologiczną określono na podstawie MHP (arkusz Bydgoszcz
Wschód i Bydgoszcz Zachód).
Mezozoiczne podłoże stanowi NE skrzydło antyklinorium kujawskopomorskiego przechodzące w nieckę pomorską. Od rejonu Subina –Nakłada utwory
jurajskie i dalej na NE – kredowe nachylają się monoklinalnie ku północnemu –
wschodowi. Ich upad w rejonie Bydgoszczy zmienia się od około 3 0 (w centrum
miasta) do 50 (w rejonie Fordonu). Ten monoklinalny układ monoklinalny układ
warstw zakłócony jest uskokiem o przebiegu SW – NE w rejonie koronowa oraz
uskokiem Bydgoszcz – Borówno. Podłoże mezozoiczne jest i występuje na
zróżnicowanej głębokości od kilkunastu metrów lokalnie w dolinie Wisły, do 150 –
200m w rejonie wysoczyzn. W podłożu tym występują lokalne przegłębienia
świadczące o erozji rzecznej w trzeciorzędzie.
Jurę górną stanowią margle i wapienie oraz iły i łupki margliste o miąższości
do 400 m.
Utwory te nawiercono na ujęciu „Las Gdański” w otworze badawczym PK – 1
na głębokści 490 – 500m. Kredę dolną stanowią piaski drobnoziarniste i
średnioziarniste oraz piaskowce z przewarstwieniami mułów, iłów oraz mułowców i
iłowców beriasu, walaniu, hoterywu, Berriemu, aptu i albu dolnego. Utwory beriasu to
piaskowce i mułowce z wkładkami wapienni o miąższości w granicach 70m. Walażyn
wykształcony jest w postaci serii mułów piaszczystych i ilastych, iłów wapnistych oraz
piasków i piaskowców. Hoteryw stanowią muły organiczne brunatno-szare, muły
piaszczyste i piaski mulaste ciemnobrunatne o miąższości do 30 cm. Barrem to seria
ilów i mułów jasnoszarych, ciemnoszarych i brunatnych lokalnie z materia organiczną
i pokruszonymi skorupami małży z cienkimi warstwami dolomitów o miąższości 2035m. Do apu zalicza się warstwy iłów ciemnoszarych, iłów węglistych brunatno –
czarnych i mułów węglistych. Utwory hoterywu i aptu jeszcze do niedawna
traktowane były jako utwory eocenu – oligocenu. Do albu dolnego zalicza się serie
piaskow drobnoziarnistych i średnioziarnistych o miąższości 10-30m przechodzących
w górnej części w serie iłów i mułów szarych i ciemnoszarych.
Kredę górną stanowią piaski, iły, margle oraz opoki o miąższości ponad 350m.
Utwory trzeciorzędu przykrywają ciąg pokrywą utwory mezozoiczne, z
wyjątkiem miejsc, gdzie zostały usunięte w wyniku erozji w czwartorzędzie. Mają one
miąższość od 40 do 110m i są wykształcone w postaci kompleksu osadów mulasto –
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ilastych i piaszczystych oligocenu, miocenu i pliocenu. Oligocen wykształcony jest w
postaci dolnej serii iłów i mułów z przewarstwieniami piasków o łącznej miąższości
od 9 do 35m. Miocen wykształcony jest w postaci serii piasków różnoziarnistych z
pokładami węgli brunatnych oraz wkładkami iłów i mułów. Utwory pliocenu występują
w górnej części profilu, w postaci nieciągłego kompleksu niebiesko-szarych i
„pstrych” iłów poznańskich o miąższości do 44m.
Utwory czwartorzędowe przykrywają osady trzeciorzędowe. Są to osady
lodowcowe, wodnolodowcowe, rzeczne i jeziorne powstałe od najstarszego
zlodowacenia południowopolskiego, po holocen. Charakteryzują się dużą
zmiennością miąższości od 2 do 150m. Miąższość czwartorządu jest mniejsza (25m) lokalnie w dolinie Wisły i w dolnym odcinku doliny Brdy, gdzie erozja rzeczna w
holocenia doszła do starszych utworów podłoża podczwartorzędowego lub usunęła
poprzednio
złozone
osady
czwartorzędowe.
Największą
miąższość
czwartorzędowych utworów stwierdzono w Bydgoszczy – 150m, w obrębie rynień
erozyjnych w podłożu podkenozoicznym oraz w obrębie wysoczyzn morenowych
rzędu 50 – 110m.
Za najstarsze osady czwartorzędowe uznaje się nieciągły kompleks glin
morenowych zalegający w obniżeniach podłoża podczwartorzędowego. Powstały
one w okresie zlodowacenia południowopolskiego. Na utworach tych lub
bezpośrednio na osadach trzeciorzędu zalegają osady interglacjału mazowieckiego
oraz fluwioglacjalne utwory zlodowacenia południowopolskiego i środkowopolskiego.
Wykształcone są w postaci serii piaszczysto – żwirowej lokalnie z mułkami i iłami, o
miąższości do 50m. Zlodowacenie środkowopolskie reprezentowane jest przez 1 lub
2 poziom glin morenowych o
miąższości do 48m rozdzielonych utworami
fluwioglacjalnymi i zastoiskowymi. Występują one poza doliną Wisły i pradoliną
Noteci – Warty, gdzie zostały wyerodowane.
Utwory interglacjału eemskiego tworzą rerie piaszczysto – żwirową, łącznie z
mułkami zlodowacenia Wisły o miąższości lokalnie dochodzącej do 20m.
Zlodowacenie Wisły reprezentują 1 lub 2 poziomy glin morenowych w obrębie
wysoczyzn oraz osady piasków, żwirów pradolin oraz sandrów. Miąższość tych
osadów jest bardzo zmienna i w obrębie pradolin może dochodzić do 30m.
Większość obszaru pokrywają piaski i żwiry tarasów nadzalewowych oraz piaski
eoliczne. Holocen reprezentują przedewszyskim osady aluwialne dolin rzecznych,
osady jeziorne i zboczowe oraz antropogeniczne. W dolinach rzek występują żwiry,
piaski, mady i torfy. W obrębie doliny Wisły ich miąższość wynosi najczęściej od 7 do
12m, lokalnie może dochodzić do około 20m.
V.3. Surowce mineralne
Na podstawie Centralnej Bazy Danych Geologicznych (PIG) na badanym
terenie stwierdzono występowanie złóż surowców mineralnych Czarnówko jest to
złoże piasków czwartorzędowych: w odległości ok. 2 km po stronie lewej od trasy w
km 8+000.
V.4. Pokrywa glebowa
Analizowany teren obejmuje istniejące tereny ciągów komunikacyjnych oraz
tereny miejskie bezpośrednio do nich przylegające. Gleby stwierdzone na tym
obszarze to głównie gleby antropogeniczne, nie wykazujące żadnych walorów i cech
pozwalających na ich ewentualną uprawę. Pozostałe niezabudowane tereny w
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sąsiedztwie przedsięwzięcia stanowią nieużytki lub tereny zielone, charakterystyczne
dla środowiska miejskiego.
Stan jakości gleb
W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości gleb i
ziemi realizowany jest program „Monitoringu chemizmu gleb ornych”, którego celem
jest ocena stanu zanieczyszczenia i zmian właściwości gleb.
Program realizowany jest od 1995 roku w 5 – letnich odstępach czasowych.
Próbki glebowe pobierane są z 216 stałych punktów pomiarowo – kontrolnych,
zlokalizowanych na gruntach ornych charakterystycznych dla pokrywy glebowej
Polski.
Monitoring realizowany jest na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut
Badawczy.
Wyniki badań prowadzonych w ramach monitoringu pozwalają na śledzenie
zmian i identyfikację potencjalnych zagrożeń dla użytkowanych rolniczo gleb. Do
zagrożeń tych należą m.in. ubytek materii organicznej, zanieczyszczenie gleb i
zasolenie. Ponadto wyniki badań pozwalają na ocenę jakości gleb i stanu ich
zanieczyszczenia w długoletniej perspektywie czasowej, w zależności od takich
czynników jak regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej, jej intensyfikacja, czy
oddziaływanie przemysłu i transportu.
Próbki do analiz laboratoryjnych pobierane były z głębokości 0 – 20 cm i
powierzchni ok. 100 m2, a następnie mieszane w celu uzyskania próbki średniej.
W materiale glebowym oznaczano ponad 50 właściwości w tym m.in.: skład
granulometryczny, węgiel organiczny i próchnicę, węglany, odczyn pH, kwasowość,
glin, fosfor, potas, magnez, siarkę, azot ogólny, stosunek C/N, radioaktywność,
zasolenie, pojemność sorpcyjna, przewodnictwo elektrolityczne, zawartość: sodu,
wapnia, żelaza, manganu, miedzi, niklu, chromu, cynku, wanadu, kadmu, kobaltu,
ołowiu, baru, berylu, lantanu, litu, zawartość wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (WWA).
Dla przedmiotowej inwestycji najbliżej zlokalizowanym punktem pomiarowym
jest punkt 59.
Lokalizację ww. punktu wraz z przebiegiem przedmiotowej inwestycji
(zaznaczony kolorem czerwonym) pokazano na poniższym rysunku.
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Rysunek 3. Lokalizacja najbliższego punktu pomiarowego (59) programu monitoringu gleb.

Punkt nr 59
Punkt zlokalizowany jest w miejscowości Bydgoszcz Łęgowo, na obszarze
gminy M. Bydgoszcz (powiat: m. Bydgoszcz, województwo: kujawsko - pomorskie).
Badana próbka dotyczyła gleb kompleksu żytniego bardzo słabego (7),
należących do klasy bonitacyjnej VI, utworzonych na piaskach luźnych.
W ocenie właściwości gleby w ww. punkcie pomiarowym wskazuje się na
wzrost kwasowości gleby (z pH 5,1 w roku 2010 do pH 3,9 w roku 2015).
Wzrostowi uległa zawartość próchnicy: z wartości 1,34% w roku 2010 do
wartości 2,28% w roku 2015, oraz zawartość węgla organicznego: z wartości 0,78%
w roku 2010 do wartości 1,33% w 2015 r. Wzrostowi uległa również zawartość azotu
ogólnego: 0,049% w 2010 r., i 0,1% w 2015 r. Zaobserwowano spadek zawartości
fosforu przyswajalnego (od 12,2 mg P2O5/100 g w 2010 r. do 10,2 mg P2O5/100 g w
2015 r.). Znacznemu wzrostowi uległa natomiast zawartość potasu przyswajalnego
(od 2,3 mg K2O/100 g w 2010 r. do 7,2 mg K2O/100 g w 2015 r.).
W porównaniu z wcześniejszą edycją badań (2010 r.) w 2015 r.
zaobserwowano wzrost całkowitej zawartości wszystkich badanych metali ciężkich, z
wyjątkiem kadmu (wartość bez zmian):
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Całkowita
zawartość metali
ciężkich

Rok
Jednostka
2010

2015

Ołów (Pb)

6,9

13,3

Kadm (Cd)

0,15

0,15

3,3

3,6

Nikiel (Ni)

1,8

2,0

Miedź (Cu)

2,1

5,3

Cynk (Zn)

11,4

14,4

Chrom (Cr)
mg/kg

Oznaczone wartości ww. pierwiastków nie przekraczają wartości
dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1
września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi.
W porównaniu z rokiem 2010, w 2015 znacznemu wzrostowi uległa zawartość
WWA z wartości 230,0 µg/kg do wartości 389,4 µg/kg.
Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska, definiuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi jako
zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.,
rozumie się również przez to szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu
art. 6 pkt. 11 lit. c Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w
środowisku i ich naprawie, która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie,
od którego upłynęło więcej niż 30 lat.
Zgodnie z art. 101 a ustawy Prawo ochrony środowiska zanieczyszczenie
powierzchni ziemi ocenia się na podstawie przekroczenia dopuszczalnych zawartości
substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi.
Substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni
ziemi, ich dopuszczalne zawartości w glebie oraz dopuszczalne zawartości w ziemi,
zróżnicowane dla poszczególnych właściwości gleby oraz grup gruntów,
wydzielonych w oparciu o sposób ich użytkowania, etapy identyfikacji terenów
zanieczyszczonych, a także rodzaje działalności mogących z dużym
prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie ziemi określa
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
Zgodnie z art. 101 c ustawy Prawo ochrony środowiska, rejestr historycznych
zanieczyszczeń powierzchni ziemi prowadzony jest przez Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska. W rejestrze gromadzone są informacje m.in. o potencjalnych
historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi oraz historycznych
zanieczyszczeniach powierzchni ziemi, w tym ich charakterystyce, miejscu, czasie
wystąpienia oraz aktualnym statusie terenu, na którym występują, o
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przeprowadzonych remediacjach oraz o działalności prowadzonej na terenach, na
których wystąpiło zanieczyszczenie powierzchni ziemi.
Na podstawie informacji uzyskanych od Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska (pismo z dn. 10.04.2018 r. - załącznik nr 6.6), na obszarze
analizowanego terenu nie zinwentaryzowano obszarów ujętych w rejestrze
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi:
V.5. Warunki hydrogeologiczne
Według Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, ark Bydgoscz
Wschód i Bydgoszcz Zachód w rejonie projektowanej trasy wody podziemne
rozpoznane i wykorzystane gospodarczo znajdują się w piętrach: czwartorzędowym,
trzeciorzędowym i kredowym.
Czwartorzedowe pietro wodonośne
Głównymi strukturami wodonośnymi w utworach czwartorzędowych są dolina
Wisły, pradolina Noteci – Warty, poziomy tarasowe Brdy oraz poziomy
międzyglinowe związane z interglacjałem mazowieckim i utworami fluwioglacjalnymi
rozdzielającymi gliny zwałowe zlodowaceń: południowopolskiego, środkowopolskich i
północnopolskich. Warstwy wodonośne występujące w obrębie tych struktur
charakteryzują się silną więzią hydrauliczną w systemie krążenia wód podziemnych.
Poziomy wód gruntowych zasilane są bezpośrednio wodami opadowymi i lokalnie,
na tarasach niskich, z infiltracji cieków i przesączania z niżej zalegających poziomów
wodonośnych. Zasilanie poziomów między glinowych odbywa się głównie na drodze
przesączania się wód opadowych przez zalegające w stropie gliny morenowe lub
przesączenia z lokalnych warstw przypowierzchniowych. Poziom wód gruntowych
maja zwierciadło o charakterze swobodnym lub napiętym.
Wody w utworach trzeciorzędowych
Wody piętra trzeciorzędowego występują w piaskach miocenu i tylko lokalnie
oligocenu. Głównym poziomem jest poziom mioceński, zaś wody w utworach
oligoceńskich występują podrzędnie w postaci soczew. Poziom wód w utworach
mioceńskich tworzy seria piasków drobnych, średnioziarnistych i pylastych o
zróżnicowanej miąższości, średnio ok. 30m, maksymalnie do 60m.
Poziom
mioceński jest izolowany warstwami
iłów do poziomów czwartorzędowych i
mezozoicznych, tylko lokalnie łączy się z poziomem czwartorzędowym poprzez
okna hydrogeologiczne w obrębie głębokich dolin kopalnych (rejon Lasu
Gdańskiego) lub
w dolinie Wisły. Jest to poziom generalnie
o ciśnieniu
subartezyjskim i, a w strefach drenażu dolin również artezyjskim.
Wody użytkowego poziomu trzeciorzędowego
przesączenia z nagłych poziomów wodonośnych.

zasilane

są

poprzez

Wody w utworach mezozoicznych
Głównymi warstwami wodonośnymi piętra mezozoicznego są piaskowce i piaski jury
środkowej, margle i wapienie jury górnej, piaski i piaskowce kredy dolnej oraz
margle, opoki , wapienie i gezy kredy górnej. Utwory te tworzą poziomy wodonośne
poziom kredy dolnej i poziom kredy górnej. Podstawowym poziomem wodonośnym,
powszechnie eksploatowanym w Bydgoszczy jest poziom dolno kredowy. Poziom
ten występuje w pod utworami kenozoicznymi na rozległym obszarze dolnego biegu
Brdy i dalej w obrębie Kotliny Toruńskiej. Wody występują tu w piaskach
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drobnoziarnistych i średnioziarnistych, rzadziej pylastych oraz piaskowcach. Warstwy
te są poprzedzielane warstwami iłowców i mułowców o różnej miąższości. Wsród
tego kompleksu wyróżnione zostały dwa główne horyzonty wodonośne: dolny i
górny. Pierwszy z nich związany jest z piaskowcami i piaskami walanżynu, a drugi z
utworami piaszczystymi barremu – albu. W rejonie Bydgoszczy warstwy te tworzą
kredowe zbiorniki „Lasu Gdańskiego” i Fordonu. Oba horyzonty rozdziela seria
mułowcowi-piaszczysta z iłami i ilowcami hotterywu o zróżnicowanej wodonośności.
Intensywna eksploatacja w kilkunastu studniach ujęcia „Las Gdański” doprowadziła
do powstania leja depresji w poziomie dolno kredowym.
Poziom górno kredowy tworzy seria margli, opok, wapieni i gezów zaliczanych pięter
od cen omanu po mastrycht. Od poziomu kredy dolnej poziom ten lokalnie jest
izolowany iłowcami i mułowcami dolnego cen omanu. Izolacja ta jest nieciągła i w
układzie krążenia wód tworzą one wspólny układ hydrodynamiczny.
Na podstawie MHP arkusz Bydgoszcz Wschód i Bydgoszcz Zachód w rejonie
planowanej inwestycji zinwentaryzowano trzy jednostki hydrogeologiczne:
Q
5 cTr I
Jednostka hydrogeologiczna Cr obejmuje km od 0+000 do 0+350 oraz od
1+168 do 2+105. Wydzielona została w zachodniej części Bydgoszczy, gdzie z uwagi
na występowanie podkenozoicznych wychodni piasków dolnej kredy, dołączono
poziom kredowy jako wspomagający, podobnie jak poziom czwartorzędowy, który
jest w tym rejonie ujmowany przez kilkanaście studni. GPU związany jest z utworami
miocenu i zalega na głębokości 15-50m. Miąższość ulega niewielkim zmianom w
zakresie 20-40m. i jedynie lokalnie przekracza 40m.
cTr
I
Jednostka Cr znajduje się w obrębie km od 0+350 do 1+168 ma
cTr
1
I
kontynuacje w km od 2+105 do końca planowanej inwestycji jako Cr . Poziom
wodonośny wydzielony w utworach miocenu występuje na głębokości 15-50m,
jedynie w południowej części zalega głębiej, w przedziale 50-100m., przy czym
najczęściej jest to głębokość 50-60m.p.p.t. Miąższość głównego poziomu
wodonośnego wynosi 20-40m, przy średniej wartości 34m. Poziom zbudowany jest
ze średnio- i różnoziarnistych piasków. Główny poziom wodonośny jest dobrze
izolowany przez kompleks iłów plioceńskich. Podlega intensywnej eksploatacji przez
liczne ujęcia na terenie Bydgoszczy.
6

Analizowany obszar leży w granicach GZWP 140 Subzbiornik Bydgoszcz. Jest
to zbiornik o charakterze porowym, obejmujący wody piętra trzeciorzędowego.
Średnia głębokość ujęcia wynosi 65m.
Obszar planowanej inwestycji znajduje się w granicy JCWPd nr 44 w
subczęści JCWPd 44a (Jednolite Części Wód Podziemnych). Poniżej przedstawiono
lokalizację JCWPd, JCWP, GZWP na tle planowanej inwestycji.
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Rysunek 4. Lokalizacja JCWPd, JCWP, GZWP na tle planowanej inwestycji.

Rysunek 5. Lokalizacja subczęści JCWPd 44a.
Warunki krążenia wód w obrębie subczęści 44 a Zachodnia część JCWPd 44
wydzielona, jako subczęść 44a, obejmuje część bydgoskiego systemu
wodonośnego. W obszarze tym krążenie wód następuje w obrębie trzech pięter
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wodonośnych: czwartorzędowego, neogeńskiego (miocen) i kredowego (kreda
dolna). Subczęść ta wydzielona została ze względu na występujące tu silne presje
antropogeniczne oraz zagrożenie ascenzją słonych wód z podłoża. W obszarze tym
główne obszary zasilania stanowią Pojezierze Krajeńskie i Wysoczyzna Świecka
(poza obszarem JCWPD 44 a), skąd odbywa się spływ wód. W niewielkim stopniu
wody dopływają również z rejonu Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Na wschodzie
granicę systemu krążenia wód stanowi Wisła, natomiast na zachodzie wododział
między zlewnią Wisły i Noteci. Zasilanie struktur wodonośnych kształtuje w tym
rejonie efektywna infiltracja wód opadowych i dopływy boczne (Szelewicka, 2007).
Piętro wodonośne czwartorzędu zasilane jest na drodze bezpośredniej infiltracji
opadów atmosferycznych oraz lokalnie w okolicach większych cieków tj. Brda, Kanał
Bydgoski, z infiltracji wód powierzchniowych (Gurwin, Janczarski, 2000). Kierunek
spływu wód - regionalna baza drenażu jaką jest Wisła i Brda. Piętro wodonośne
neogenu (miocenu) jest izolowane warstwami iłów i mułków od wód piętra
czwartorzędowego i kredy dolnej. Lokalnie łączy się ono z piętrem wodonośnym
czwartorzędu poprzez okna hydrogeologiczne w obszarze dolin kopalnych (rejon
Lasu Gdańskiego) lub w dolinie Wisły i Brdy. Piętro to zasilane jest na drodze
przesączania wód z nadległych wodonośnych utworów czwartorzędu. W miejscach
okien hydrogeologicznych wody z utworów czwartorzędu zasilają bezpośrednio piętro
wodonośne neogenu, pozostając z nim w kontakcie hydraulicznym. Piętro to
drenowane jest w obrębie głównych dolin rzecznych oraz poprzez ujęcia wód
podziemnych. Na obszarach zasilania poziom neogeński (mioceński) ma charakter
tranzytowy i prawie w całości oddaje wody do wodonośnych struktur kredy. W strefie
drenażu neogeński (mioceński) poziom wodonośny pośredniczy w systemie krążenia
między kredowym piętrem wodonośnym, a systemem wód powierzchniowych
(Szelewicka, 2007). Zasilanie piętra kredowego następuje na drodze przesączania
wód z nadległych pięter wodonośnych. W rejonie doliny Wisły i ujęcia „Las Gdański"
w zasilaniu tego poziomu stwierdzono również wpływ wód głębinowych
zmineralizowanych (Gurwin, Janczarski, 2000 - MhP arkusz 319). Spływ wód w
utworach kredy następuje z kierunku północnego. Piętro to jest drenowane w dolinie
Wisły oraz przez ujęcia wód podziemnych. Wody słodkie występują w północnej
części JCWPd i są eksploatowane w ujęciu „Las Gdański". Ze względu na
intensywną eksploatację wytworzył się w tym rejonie w utworach kredy lej depresji.
Poniżej w tabeli przedstawiono podstawowe informacje dla ww. jednolitych
części wód.
Tabela 35. Podstawowe informacje dla jednolitych części wód podziemnych regionu
wodnego Dolnej Wisły.

Europejski
kod

Nazwa
JCWP

Region
wodny

Ocena
stanu
ilościowego

Ocena
stanu
chemicznego

Ocena
ryzyka

GW200044a

44a

Dolnej Wisły

dobry

dobry

niezagrożony

Ujęcia wody
Na analizowanym terenie w odległości około 700m od km 5+000 planowanego
przedsięwzięcia zinwentaryzowano strefę ochrony pośredniej ujęcia „Las Gdański”.
Czternaście studni to odwierty kredowe, których głębokość dochodzi do 360m. Sześć
studni to odwierty czwartorzędowe, których głębokość dochodzi do 80m.
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Charakterystykę ujęć wód podziemnych, zawarto w tabeli poniżej, lokalizację
zaznaczono na mapie orientacyjnej w skali 1:10 000 (zał. nr 1).
Zinwentaryzowano 6 studni w utworach czwartorzędowych (ozn. na mapie 1520) oraz 14 studni w utworach okresu kredy (ozn. na mapie 1-14). Wszystkie ujęcia
posiadają strefę ochrony bezpośredniej ujęcia w promieniu 3-16m od studni.
Większość ujęć leży w granicy strefy ochrony pośredniej ujęcia „Las Gdański”
jedynie poza strefą ochrony pośredniej leżą ujęcia: 1, 2, 3, 12, 13, 14. (załącznik nr 1)
Tabela 36. Charakterystyka zinwentaryzowanych wód podziemnych.

stratygrafia

Odległość od
analizowanych
wariantów [m] / km
trasy

1.

Cr

1230/2+6000

2.

Cr

1230/ 2+800

3.

Cr

1200/ 3+000

4.

Cr

1300/ 3+500

5.

Cr

1320/ 4+000

6.

Cr

2200/ 4+500

7.

Cr

2000/ 4+700

8.

Cr

1480/ 5+200

9.

Cr

1530/ 6+000

10.

Cr

2250/ 6+000

11.

Cr

2300/ 6+600

12.

Cr

1970/ 6+400

13.

Cr

1700/ 7+000

14.

Cr

2400/ 8+000

15.

Q

1180/ 4+000

16.

Q

1325/ 4+000

17.

Q

1380/ 4+300

18.

Q

1300/ 4+400

19.

Q

1000/ 4+400

20.

Q

1690/ 4+000

Numer otworu
zgodny z mapą z
załącznika nr 1.

V.6. Warunki hydrograficzne
Pod względem hydrograficznym teren przez który przebiega trasa leży w
dorzeczu rzeki Wisły oraz należy do czterech zlewni. Położenie względem jednostek
hydrograficznych przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 37. Położenie trasy względem zlewni.
Orientacyjne położenie w stosunku do km
trasy
od km
do km

Nazwa zlewni

0+000

0+080

Fils

0+080

0+500

Kanał Bydgoski od Flisa do ujścia

0+500

0+680

Brda od Kanału Bydgoskiego do
połączenia z basenem portowym
Brdyujście

0+680

8+568,48

Brda od zapory zbiornika Smukała
do Kanału Bydgoskiego

Podstawowym elementem układu hydrograficznego w rozpatrywanym rejonie
jest rzeka Brda, którą projektowana Trasa przecina w km 0+536. Projektowana
inwestycja nie przecina mniejszych rzek, strumyków i cieków itp.. Występujące wody
powierzchniowe mają generalnie charakter drenujący.

Fot. 1. Istniejący most imienia Waleriana Hypszera na rzece Brdzie. [fot. Magdalena
Chojnacka]

Ocena stanu czystości rzek w województwie kujawsko-pomorskim w roku
2016 została przeprowadzona przez WIOŚ w Bydgoszczy. Badania wykazała iż
rzeka Brda należy do III klasy w aspekcie oceny biologicznej, poniżej dobrej w
aspekcie oceny fizykochemicznej, do II klasy w ujęciu oceny hydromorfologicznej.
Stan/potencjał ekologiczny szacuje się jako umiarkowany. Stan chemiczny dobry.
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Planowana inwestycja drogowa położona jest na terenie JCWP (Jednolitych Części
Wód Powierzchniowych) o nazwie:
• Brda od wypływu ze zbiornika Smukła do ujścia,
• Kanał Bydgoski,
• Flis.
W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze parametry powyższych
JCWP.
Tabela 38. Podstawowe parametry JCWP
Nazwa

Europejski Kod

Status

Ocena
stanu

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych

odstępstwo
/Typ odstępstwa

Uzasadnienie
odstępstwa

/termin osiągnięcia
dobrego stanu

Brda od
wypływu
ze
Zbiornika
Smukała
do ujścia

PLRW200020292999

sztuczna
część
wód

zły

zagrożona

-

-

Kanał
Bydgoski

PLRW20000292989

sztuczna
część
wód

zły

zagrożona

Tak

Brak możliwości
technicznych. W
zlewni JCWP
występuje presja
komunalna. W
programie działań
zaplanowano
działania
podstawowe,
obejmujące
uporządkowanie
gospodarki
ściekowej, które
są wystarczające,
aby zredukować
tą presję w
zakresie
wystarczającym
dla osiągnięcia
dobrego stanu. Z
uwagi jednak na
czas niezbędny
dla wdrożenia
działań, a także
okres niezbędny
aby wdrożone
działania
przyniosły
wymierne efekty,
dobry stan będzie
mógł być
osiągnięty do roku
2021.

/przedłużenie
terminu
osiągnięcia celu:
- brak możliwości
technicznych
/2021

Flis
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naturalna

zły

zagrożona

Tak

Brak możliwości
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200017292984

część
wód

/ przedłużenie
terminu
osiągnięcia celu:
- brak możliwości
technicznych,
dysproporcjonalne
koszty
/2021

technicznych oraz
dysproporcjonalne
koszty. Z uwagi
na niską
wiarygodność
oceny i związany
z tym brak
możliwości
wskazania
przyczyn
nieosiągnięcia
dobrego stanu
brak jest
możliwości
zaplanowania
racjonalnych
działań
naprawczych.
Zaplanowanie i
wdrożenie
jakichkolwiek
działań będzie
generowało
nieuzasadnione
koszty. W związku
z tym w JCWP
zaplanowano
działanie mające
na celu
rozpoznanie
rzeczywistego
stanu
ekologicznego przeprowadzenie
monitoringu
badawczego. W
przypadku
potwierdzenia
złego stanu po 2
latach
wprowadzone
zostanie działanie
mające na celu
rozpoznanie jego
przyczyn. Takie
etapowe
postępowanie
pozwoli na
racjonalne
zaplanowanie
niezbędnych
działań i
zapewnienie ich
wymaganej
skuteczności.

Na odcinku od km ok. 0+000 do ok. 1+000 projektowana trasa (niezależnie od
wariantu) przebiega w okolicy Brdy i Kanału Bydgoskiego oraz w okolicy km 8+000
planowana trasa zbliża się do rzeki Brdy. Na tych obszarach, na skutek podniesienia
poziomu wody w rzece może dochodzić do podniesienia zwierciadła wody
podziemnej (infiltracja wód powierzchniowych) i w efekcie wystąpienia podtopień
terenów sąsiadujących.
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Bezpośrednią przyczyną wzrostu poziomu wód w ciekach mogą być
intensywne opady atmosferyczne (deszcze nawalne) lub roztopy.
W skrajnych sytuacjach oprócz podtopień może dochodzić do zalania obszaru
(wystąpienia powodzi).
Tereny w okolicach rzeki Brdy i Kanału Bydgoskiego zakwalifikowano jako
obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi w województwie kujawsko –
pomorskim
(źródło:http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wstepna-ocena-ryzykapowodziowego.html ).
Obszary narażone
poniższym rysunku.

na

niebezpieczeństwo

powodzi

przedstawiono

na

Rysunek 6. Obszar narażone na niebezpieczeństwo powodzi (KZGW)

Przedstawiony na powyższym rysunku obszar zagrożenia powodziami określa
maksymalny możliwy zasięg wystąpienia zjawiska powodzi na rozpatrywanym
rejonie. Obszar ten obejmuje rzeczywiste i potencjalne występowanie powodzi w
wyniku wezbrań powodziowych o zasięgu wyznaczonym terasami zalewowymi i
nadzalewowymi.
V.7. Warunki klimatyczne
Czynniki klimatyczne takie jak: temperatura powietrza (przede wszystkim
wartości ekstremalne, lecz także temperatury niskie i przejścia przez temperaturę
0°C), deszcz, śnieg, silne wiatry oddziałują na inwestycję zarówno na etapie jej
realizacji, jak i eksploatacji.
Z tego względu, aby zagwarantować bezpieczeństwo wykonania i prawidłowe
funkcjonowanie infrastruktury drogowo – mostowej, w fazie przygotowywania
przedsięwzięcia należy brać pod uwagę obecne uwarunkowania klimatyczne, w tym
zjawiska ekstremalne, oraz przewidywane zmiany.
Z drugiej strony, warunki pogodowe na danym obszarze bardzo silnie
wpływają na kumulację bądź rozpraszanie zanieczyszczeń. Warunkami
sprzyjającymi kumulowaniu się zanieczyszczeń są: niskie temperatury (a zwłaszcza
jej spadek poniżej 0°C, z czym wiąże się większa emisja na skutek wzmożonego

120

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa2, 80-253 Gdańsk

„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko - wersja ujednolicona

zapotrzebowania na ciepło), okresy bezwietrzne lub o małych prędkościach wiatrów
(brak przewietrzania aglomeracji), dni z mgłą (wskazujące często na przyziemną
inwersję temperatury, hamującą dyspersję zanieczyszczeń, występujące najczęściej
w okresie jesienno-zimowym) oraz okresy następujących po sobie kilku, a nawet
kilkunastu dni bez opadów (brak wymywania zanieczyszczeń). Natomiast warunki
pogodowe, które sprzyjają rozpraszaniu zanieczyszczeń to: duże prędkości wiatrów
(lepsze przewietrzanie), opad, który zapewnia wymywanie zanieczyszczeń, dni
ciepłe, słoneczne, sprzyjające powstawaniu pionowych prądów powietrza
(konwekcja) zapewniając wynoszenie zanieczyszczeń.
W skali globalnej to klimat w znacznym stopniu decyduje o działalności
gospodarczej człowieka, natomiast w skali lokalnej związek ten przybiera kierunek
odwrotny. Wpływ człowieka na klimat w skali lokalnej, czyli topoklimat jest wyraźny,
ponieważ stosunkowo łatwo można przekształcić właściwości fizyczne niewielkich
obszarów powodując przez to zmianę lokalnych warunków klimatycznych. Odrębny
topoklimat jest następstwem niejednakowego oddziaływania powierzchni czynnej
(rzeźby terenu, rodzaju nawierzchni, szaty roślinnej, stosunków wodnych czy rodzaju
gleby) na procesy zachodzące w przylegającej do niej dolnej warstwie atmosfery. Od
rodzaju podłoża zależy charakter wymiany pędu, ciepła i materii, m.in. dwutlenku
węgla z atmosferą.
Bydgoszcz znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego. Na
terenie miasta klimat można określić jako kontynentalny pod względem ilości opadów
(stosunkowo suchy) oraz oceaniczny pod względem termicznym (stosunkowo ciepły).
Klimat Bydgoszczy kształtowany jest głównie przez różne odmiany mas powietrza
polarnego morskiego, kolejne pod względem częstości występowania są: masy
powietrza arktycznego oraz kontynentalnego, najrzadziej napływa powietrze
zwrotnikowe. Nad Bydgoszczą najczęściej pojawiają się fronty chłodne, którym w
okresie letnim często towarzyszą burze, zmiany temperatury oraz wzrost prędkości
wiatru.
Obiektami, które wpływają w pewnym stopniu na właściwości atmosfery w
okolicy miasta są: wyniesienia Pojezierza Pomorskiego, doliny: Wisły, Brdy i Kanału
Bydgoskiego oraz kompleksy leśne Borów Tucholskich i Puszczy Bydgoskiej. W
dolinnych zagłębieniach dochodzi do inwersji termicznych oraz rozwoju mgieł,
otaczające miasto lasy sprzyjają zmniejszeniu prędkości wiatru, zaś wysoczyzny
Pojezierza Pomorskiego przyczyniają się do zmniejszenia opadów atmosferycznych.
Lokalne stosunki klimatyczne aglomeracji bydgoskiej kształtowane są w
wyniku wielu czynników, do których zalicza się m.in.: dopływ do atmosfery sztucznie
wytwarzanego ciepła, dopływ zanieczyszczeń, zmiany charakteru podłoża. W wyniku
tego w mieście częściej niż na obszarach pozamiejskich obserwuje się wyższe sumy
opadów, częstsze występowanie mgieł, zmniejszenie siły wiatrów oraz występowanie
silnych turbulencji powietrza.
Jedną z podstawowych cech klimatu Bydgoszczy jest występowanie tzw.
miejskiej wyspy ciepła. Temperatury powietrza w przyziemnej warstwie atmosfery, w
godzinach wieczornych, nocnych i porannych są zwykle o kilka stopni Celsjusza
wyższe w stosunku do otaczających miasto terenów rolniczych i leśnych, przy czym
największe różnice temperatury obserwuje się podczas pogodnych, bezchmurnych
nocy.
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Z uwagi na ograniczoną wentylację naturalną zabudowy w centrum panują
słabe warunki przewietrzania terenu, z kolei na obrzeżnych osiedlach
wielorodzinnych panują warunki nadmiernego przewietrzania - hiperwentylacji.
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi +7,55°C. Najcieplejszym
miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą +18,7°C, najzimniejszym styczeń ze
średnią temperaturą –2,1 °C.
W okresie 1951 - 2010 na stacji meteorologicznej Lotnisko Bydgoszcz –
Szwederowo, zlokalizowanej w odległości ok. 3,5 km od centrum miasta,
ekstremalnie ciepłe warunki termiczne odnotowano trzykrotnie: w kwietniu 2000 r.
(12,0°C), czerwcu 1979 r. (21,0°C) i wrześniu 1975 r. (17,0 °C), natomiast
ekstremalnie chłodne: w styczniu 1963 r. (-10,6°C) i 1987 r. (-12,4°C), lutym 1956 r.
(-10,6°C) i 1986 r. (-9,8°C), marcu 1987 r. (-3,9°C), listopadzie 1965 i 1993 r. (-1,4) i
grudniu 1969 r. (-8,3). We wszystkich miesiącach dominowały warunki normalne.
Analiza temperatur powietrza z okresu 1971-2005 zmierzonych w Stacji
Badawczej ATR Bydgoszcz w Mochełku, położonej około 20 km od Bydgoszczy, na
południowo-wschodniej krawędzi Wysoczyzny Krajeńskiej, wykazała, że średnie
temperatury ekstremalne powietrza w rejonie Bydgoszczy cechuje duża zmienność
czasowa, charakterystyczna dla umiarkowanego i przejściowego klimatu Polski.
Średnią temperaturę maksymalną cechował wzrost, natomiast średnią temperaturę
minimalną spadek, wraz z upływem czasu.
W poniższej tabeli zaprezentowano minimalne i maksymalne temperatury w
poszczególnych miesiącach w okresie 1971 – 2005.
Tabela 39. Minimalna i maksymalna temperatura powietrza w Mochełku w latach 1971 2005.
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Minimum
ekstremalne
°C
rok
-30,0 1986
-28,1 1985
-20,4 1971
-8,0
1986
-4,2
1971
1975,
0,5
1977
0,5
1989
2,4
1995
-1,9
2002
-7,1
1994
-18,5 1998
-21,6 2002

Maksimum
ekstremalne
°C
rok
12,5
1991
16,3
1990
20,6
1990
28
2000
32
1979
39

1977

37,4
37,6
30,5
25,1
16,5
14,5

1994
1992
1983
1985
1996
1979

Według danych Instytutu Melioracji i Użytków Rolnych, uzyskanych z
pomiarów prowadzonych w stacji meteorologicznej Bydgoszcz, w okresie 1945 –
1998 dni upalnych (tmax ≥ 30°C) było średnio 6 w roku, a gorących (tmax ≥ 25°C) 39.
Dni przymrozkowych (tmin ˂ 0°C) zanotowano średnio w roku 100, mroźnych (tmin ≤
0°C) 35, a bardzo mroźnych (tmin ≤ -10°C) 2.
W rejonie Bydgoszczy dominują wiatry o kierunku zachodnim (18%) i
południowo-zachodnim (15%). Przeważają wiatry słabe (prędkość 2,5 – 3,5 m/s). W
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15% dni występuje cisza, co jest efektem położenia miasta w dolinie otoczonej
lasami. Wiatry silniejsze pojawiają się zdecydowanie rzadziej. Najmniejszy udział
(1,9%) mają wiatry silne (ponad 11 m/s), które najczęściej wieją podczas szybkiego
przemieszczania się głębokich układów cyklonalnych albo frontów chłodnych. Średni
roczny czas trwania silnych wiatrów w rejonie Bydgoszczy w latach 1961 – 1975
wyniósł 170,9 h.
Na skutek intensywnej i zróżnicowanej zabudowy w Bydgoszczy częstość
wiatru z poszczególnych kierunków zmieniła się na przestrzeni lat. W okresie 1881 –
1918 wiatr z kierunku południowo – zachodniego i zachodniego występował z
częstością 40,8%, a w latach 1946 – 1965 z częstością 34,9%. Notowano mniejszą
częstość wiatru z kierunku zachodniego i wschodniego, a znacznie większą z
kierunku północno - zachodniego i południowo - wschodniego.
Prędkość wiatru w latach 1946 – 1965 wynosiła średnio w roku 2,02 m/s, a w
okresie letnim 1,83 m/s. Wiatr o prędkości do 5 m/s występował z częstością 66%, a
o prędkości >5 m/s tylko 19%. Na skutek intensywnej rozbudowy, w latach 1972 –
1998 średnia prędkość wiatru w ciągu roku w mieście zmalała do 1,9 m/s.
Równocześnie zmalała prędkość wiatrów średnich i silnych, a częstość
występowania ciszy zwiększyła się z 5,9 do 23,5%.
Średnia roczna suma opadów jest niska i wynosi 512 mm, przy czym jest
silnie zróżnicowana rocznie: od 269 mm (1989 r.) do 719 mm (1912 r.) Opad w
sezonie wegetacyjnym wynosi średnio 318 mm, z maksimum w lipcu. W latach
średnich i suchych występuje niedobór wody opadowej dla roślinności, co pogłębia
na ogół lekki charakter gleb w okolicy. W okresie 1861 – 1994 maksymalny
miesięczny opad w Bydgoszczy wyniósł 317 mm i wystąpił w czerwcu 1980 r.
Tabela

40.

Miesięczna

suma

opadów

atmosferycznych

(mm)

o

różnym

prawdopodobieństwie nieosiągnięcia (%)w Bydgoszczy w latach 1861 – 1994.
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

1
6
3
4
6
7
12
9
10
6
3
4
6

5
10
7
8
10
13
20
18
18
11
4
5
10

Opad (mm) przy prawdopodobieństwie (%)
10
20
50
80
90
95
13
17
28
42
51
59
9
13
22
36
44
53
11
15
26
43
53
63
14
19
31
48
59
69
17
25
44
71
89
106
25
33
54
81
98
114
24
34
62
103
130
154
24
33
55
86
106
125
15
22
38
62
78
92
6
17
37
59
70
79
12
20
34
53
64
73
14
19
32
50
62
73

99
77
71
84
91
142
149
209
165
124
96
82
97

Usłonecznienie w rejonie Bydgoszczy wynosi 1 509 godzin i jest wyższe od
średniej w kraju, zwłaszcza w miesiącach wiosennych (marzec-maj). Liczba dni
pochmurnych jest relatywnie duża.
W ciągu roku notuje się 10 - 15 dni z mrozem, 100 - 110 dni z przymrozkami,
ok. 50 dni z pokrywą śnieżną i 26 - 30 dni gorących z temperaturą maksymalną
powyżej 25°C.
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Średnia liczba dni w roku ze zjawiskami atmosferycznymi to: burze (18), opad
gradu (2-3), mgły (46), gołoledź (2).
Aktualne i przewidywane zmiany klimatu w Polsce
Dwa ostatnie 10-lecia XX wieku i pierwsza dekada XXI wieku są
najcieplejszymi w historii instrumentalnych obserwacji na ziemiach polskich. We
wszystkich porach roku obserwowany jest wzrost temperatury powietrza, najsilniejszy
w zimie, najsłabszy w lecie. Taki sam trend obserwowano w przypadku temperatury
maksymalnej i minimalnej. Obserwowane są tendencje spadkowe liczby dni
mroźnych i bardzo mroźnych, przy czym długość okresów mroźnych wykazuje
niewielką tendencję wzrostową. Obserwowana jest zmiana struktury opadów,
polegająca na zdecydowanym wzroście liczby dni z opadem o dużym natężeniu.
Wyniki analizy scenariuszy klimatycznych opracowanych przez zespół
Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Uniwersytetu Warszawskiego wskazują na wyraźną tendencję wzrostową temperatur
powietrza zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym, przy czym większe ocieplenie
jest spodziewane pod koniec stulecia. W przypadku zimy zdecydowanie większych
przyrostów należy oczekiwać w zakresie temperatur niskich, ok. 2,5ºC w okresie
2021-2050 i ok. 4ºC w ostatnim 30-leciu. Spodziewane są wzrosty środkowych i
wysokich wartości temperatury zimowej ok. 1,5ºC w latach 2021–2050 i ok. 3,5ºC w
okresie 2071–2100. Wyraźne jest zmniejszenie liczby dni z temperaturami mroźnymi.
W lecie wzrost niskich temperatur dochodzi do około 1ºC w latach 2021–2050 i
do około 3ºC w 2071–2100. Większy jest wzrost temperatur wysokich, od ok. 2ºC w
pierwszym badanym okresie do ok. 4ºC pod koniec stulecia. Liczba dni gorących
wzrasta o ok. 12.
Wyniki wskazują na zwiększenie opadu zimowego o ok. 15% oraz
zmniejszenie opadu latem pod koniec stulecia. Opady wiosenne w pierwszym
okresie nieznacznie maleją, natomiast w drugim rozważanym okresie wzrastają o ok.
10%. Dla jesieni tendencje są najsłabsze, spodziewany jest niewielki spadek.
Roczna suma opadów nie powinna ulec zmianie w stosunku do sytuacji
obecnej. W przypadku okresów mokrych (najdłuższych okresów z opadem >
1 mm/dobę) brak jest wyraźnej tendencji zmian, natomiast widoczne jest wydłużenie
okresów bezopadowych (najdłuższych okresów z opadem < 1 mm/dobę), wzrost
sumy opadów maksymalnych oraz skrócenie okresu zalegania pokrywy śnieżnej.
Prognozy dotyczące średnich prędkości wiatru nie przewidują zmian, przy
czym należy mieć na uwadze, że prognozowanie zmian ekstremalnych prędkości jest
jeszcze niemożliwe.
Jedną z ważniejszych konsekwencji zmian klimatu będzie coraz częstsze
występowanie i większy zakres zdarzeń ekstremalnych, takich jak powodzie, susze,
burze i fale upałów. Zmiany klimatu mogą nieść za sobą także inne zagrożenia, w
których warunki klimatyczne lub pogodowe odgrywają główną rolę, takie jak lawiny
śnieżne, osuwiska i pożary lasów.
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V.8. Formy ochrony przyrody zinwentaryzowane na terenie projektowanego
zainwestowania
Projektowane przedsięwzięcie znajduje się w pewnych odległościach
(podanych w dalszych częściach rozdziału) od obszarów będących formami ochrony
przyrody (w myśl art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody) oraz innych cennych
przyrodniczo obszarów nie wymienionych w ww. ustawie, tj. korytarzy ekologicznych i
lasów ochronnych.
Informacje o relacjach przestrzennych i funkcjonalnych obszaru inwestycji
z obszarami chronionymi opracowano w oparciu o dane zawarte na Geoserwisie
(http:// http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/), na stronie internetowej Komisji
Europejskiej dotyczącej sieci Natura 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu/) oraz na
podstawie informacji otrzymanych z Urzędu Miasta Bydgoszcz (Załącznik nr 6.1.).
Poniżej przedstawiono charakterystykę form ochrony przyrody oraz innych
cennych przyrodniczo obszarów zinwentaryzowanych na przecięciu bądź w
odległości do 6 km (pomniki przyrody do 1 km) od planowanego przedsięwzięcia.
Podana odległość inwestycji od danej formy ochrony jest mierzona do najbliższego
kilometraża trasy.
Lokalizację omawianych obiektów przyrodniczych przedstawiono na mapie
w skali 1: 10 000 w Załączniku nr 2.1.
V.8.1. Rezerwaty przyrody
"Wielka Kępa"
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w najbliższej odległości ok. 6,1 km
na południowy-zachód od rezerwatu (poza planem – Załacznik nr 2.1.)
Jest najstarszym rezerwatem przyrody w okolicy Bydgoszczy (1953 r.).
Uznany na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1953 r. w
sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1953 r. Nr 84, poz. 995). Posiada plan
ochrony na mocy Zarządzenia Nr 16/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu
ochrony dla rezerwatu przyrody "Wielka Kępa".
Obejmuje fragment (28 ha) nadwiślańskiego lasu łęgowego z udziałem topoli,
dębu, wiązu, jesionu i olszy oraz licznych drzew pomnikowych. Rezerwat położony
jest na I terasie zalewowej doliny Wisły w odległości 120 - 380 m od jej brzegu.
Zalewany jest przez wody Wisły 12 - 15 dni w ciągu roku.
Wzdłuż granic rezerwatu biegną wypełnione wodą starorzecza Wisły. Znaczą
one kolejne etapy przesuwania się Wielkiej Kępy w nurcie rzeki. Obecnie rezerwat
jest na stałe związany z lądem.
Drzewostany rezerwatu stanowią przykład naturalnej sukcesji i przemiany
pokoleń w zmieniających się warunkach przyrodniczych. Pierwotny, właściwy dla
łęgów nadwiślańskich drzewostan topoli czarnej, topoli białej, wiązu i dębu ulega
stopniowemu wymieraniu, a na jego miejsce wkraczają młode pokolenia właściwe dla
obecnych warunków siedliskowych. Najbardziej dynamicznie rozwija się jesion i wiąz,
który w północnej części rezerwatu tworzy zwarty drzewostan, co jest dużą
osobliwością przyrodniczą. Niewątpliwie największą wartość przyrodniczą stanowią
pozostałości dawnego 200-letniego drzewostanu topolowego. W 1991 roku
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zinwentaryzowano 64 topole czarne, 36 drzew topoli białej, 7 dębów i 2 wiązy.
Ostateczne zatwierdzenie rezerwatu nastąpiło 25 sierpnia 1953 r.
Dzięki doskonałym warunkom glebowym, las na Wielkiej Kępie odznacza się
wyjątkowo bujną roślinnością. W wielu miejscach jest trudny do przebycia, podobny
do lasów tropikalnych. Podczas zwiedzania rzucają się w oczy przede wszystkim
stare, ponad 250-letnie, topole białe i czarne o wysokości do 40 m, 150-letnie dęby i
wiązy, jesiony i wierzby. Tworzą one kilkuwarstwowy drzewostan.
W warstwie krzewów spotyka się gatunki chronione: kruszczyk szerokolistny,
podkolan biały, kalina koralowa, kruszyna pospolita i porzeczka czarna, a w runie:
bluszczyk kurdybanek, ziarnopłon wiosenny, przytulia czepna i nawłoć późna.
Prawdopodobnie ze względów naukowych i dydaktycznych rezerwat zostanie
powiększony o zbiorowiska wiklin nadrzecznych występujących na piaszczystych
łachach i brzegu Wisły.
V.8.2. Parki krajobrazowe
"Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego"
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w najbliższej odległości ok. 3,1 km
na zachód od PK.
W celu ochrony oraz zachowania walorów przyrodniczych, historycznych
i kulturowych, w południowej części Doliny Dolnej Wisły na odcinku od Bydgoszczy
do miejscowości Nowe w 1993 roku utworzono Zespół Nadwiślańskich Parków
Krajobrazowych. Niezależnie w sąsiedztwie, po drugiej stronie Wisły 15 maja 1998 r.
powołano Chełmiński Park Krajobrazowy. W tym samym roku Zespół Nadwiślańskich
Parków Krajobrazowych zmienił nazwę na Nadwiślański Park Krajobrazowy. W
marcu 1999 roku nastąpiło połączenie dwóch parków w Park Krajobrazowy Doliny
Dolnej Wisły. Stan ten utrzymał się do dnia 21 maja 2003 roku, kiedy to Park
Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły zmienił ponownie swoją nazwę na Zespół Parków
Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.
Pomimo kilkukrotnej zmianie nazwy Parku ochronie podlega prawo i
lewobrzeżna część Wisły na odcinku od Bydgoszczy do miejscowości Nowe. Obszar
o długości prawie 100 km i powierzchni ponad 60 tys. ha jest jednym z większych
kompleksów przyrodniczych prawnie chronionych w województwie kujawskopomorskim.
Szczególne walory przyrodnicze, duże zróżnicowanie rzeźby terenu, gleb,
klimatu oraz wód znajduje swoje odzwierciedlenie w bogactwie flory i fauny. Na
terenie Zespołu Parków znajduje się 14 rezerwatów przyrody, występuje wiele
rzadkich gatunków roślin i zwierząt, które chronione są w ramach projektów czynnej
ochrony gatunków zagrożonych. W granicach Parku znajduje się 97 pomników
przyrody ożywionej (pojedyncze drzewa i ich zgrupowania) oraz 4 obiekty przyrody
nieożywionej (jaskinia, głaz narzutowy i dwa źródła). Wzbogaceniem walorów
przyrodniczych są cenne obiekty historyczne Chełmna, Świecia i Nowego. Dolina
dolnej Wisły stanowi ważny korytarz ekologiczny o znaczeniu europejskim, łączącym
Morze Bałtyckie z Karpatami. Jest to trasa migracji ptaków, ssaków, zwierząt
bezkręgowych, a także roślin, które rozprzestrzeniają się wzdłuż doliny z zasiedlając
nowe tereny.
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V.8.3. Obszary Chronionego Krajobrazu
"OChK Zalewu Koronowskiego"
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w najbliższej odległości ok. 3,4 km
na południe od OChK (poza planem – Załacznik 2.1.).
OChk został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 9/91 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r. Zajmuje powierzchnię 28 687 ha.
Obszar ten obejmuje w większości tereny leśne należące do kompleksu
Borów Tucholskich. Zalew Koronowski jest częścią wodnego turystycznego szlaku
rzeki Brdy. Malowniczość przyrodniczo-krajobrazowa tego obszaru wynika z
występowania na jego terenie doliny rzek oraz znacznej ilości jezior, lasów i
urozmaiconego ukształtowania powierzchni.
Ze względu na dużą ilość obszarów bagiennych i podmokłych przylegających
do akwenów na terenie OChK Zalewu Koronowskiego znajdują się liczne miejsca
lęgowe ptaków wodnych. Oprócz krzyżówek, łysek i kormoranów spotkać tu można
okazy czernic i żurawi. Lasy położone wzdłuż Doliny Brdy stanowią korytarz
ekologiczny łączący węzły ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym: Pradolinę
Toruńsko-Eberswaldzką z Borami Tucholskimi.
"OChK Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy"
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w najbliższej odległości ok. 360 m
na południe od OChK.
OChk został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 9/91 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r. Zajmuje powierzchnię 2 640,0 ha.
Obszar znajduje się w północnej części miasta Bydgoszczy oraz w gminie
Osielsko. Łączy się w spójny system ekologiczny ze strefami ochronnymi krawędzi
doliny Wisły na północnym wschodzie i obszarem Zalewu Koronowskiego na
zachodzie i północy. Obejmuje strefę krawędziową. W obrębie terytorium miasta
obszar obejmuje fragment Zbocza Fordońskiego, Las Gdański z ujęciami wód
podziemnych, Leśny Park Kultury i Wypoczynku oraz górny taras Fordonu. Został
utworzony ze względu na duże walory estetyczne i krajobrazowe a także
przyrodnicze stref krawędziowych.
Obszar charakteryzuje wielorakość form morfologicznych. Stanowi tereny
źródliskowe m.in. Strugi Myślęcińskiej, Zacisze i Strugi Rynkowskiej. Z uwagi na
walory krajobrazowe i przyrodnicze jest popularnym miejscem wypoczynku
codziennego i świątecznego dla mieszkańców.
Wśród ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej jako lęgowe
występują: dzięcioł czarny, dzięcioł średni, lerka. gąsiorek, rybitwa rzeczna. Znajduje
się tu także jedno z nielicznych udokumentowanych stanowisk puszczyka w
Bydgoszczy.
"OChK Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej"
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w najbliższej odległości ok. 4,6 km
na połnocny-zachód od OChK (poza planem – Załącznik nr 2.1.).
Obszar powołany został na mocy Rozporządzenia nr 21/1992 Wojewody
Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992 r. w sprawie wyznaczenia obszarów
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chronionego krajobrazu w województwie toruńskim oraz reorganizacji zarządzenia
parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Tor. Nr
27, poz. 178). Obecnie chroniony na mocy Uchwały Nr X/254/15 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej (Dz. Urz. z 2015 r.
poz. 2575).
Znajduje się na terenie gmin Zła Wieś Wielka, Łysomice i Łubianka. Położony
jest na przestrzeni między Bydgoszczą a Toruniem. Obejmuje krawędź wysoczyzny,
przez którą płynie rzeka Wisła. Ponadto obszar obejmuje lasy w dolinie Wisły wraz
z kompleksem wydm śródlądowych. Krawędź Kotliny jest silnie urzeźbiona wskutek
procesów erozyjnych i denudacyjnych. Lasy zajmują ponad 50% powierzchni tego
obszaru i zachowały cechy naturalne.
"OChK Wydmy Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia"
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w najbliższej odległości ok. 2,1 km
na północny-zachód od OChK.
OChK został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 9/91 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r. Zajmuje powierzchnię 28 100 ha i jest
podzielony na dwa podobszary (część zachodnią i wschodnią).
Obszar Chronionego Krajobrazu Wydmy Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej został
powołany do istnienia ze względu na wysokie walory krajobrazowe i bogactwo
awifauny. Występują tu zbiorowiska mszarowe i szuwarowe oraz fragmenty zarośli
wierzbowych i lasów olszowych, które stanowią siedliska i miejsce lęgu ponad 100
gatunków ptaków, w tym wielu objętych ochroną gatunkową.
V.8.4. Obszary Natura 2000
SOO Dolina Noteci PLH300004
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w najbliższej odległości ok. 5,2 km
na wschód od SOO (poza planem – Załącznik nr 2.1.).
Obszar obejmuje fragment doliny Noteci między miejscowością Wieleń
a Bydgoszczą. Obszar jest w dużej części zajęty przez torfowiska niskie, z
fragmentami zalewowych łąk i trzcinowisk, z enklawami zakrzewień i zadrzewień. Na
zboczach doliny znajdują się płaty muraw kserotermicznych. W okolicach Goraja,
Pianówki i Góry oraz ślesina występują kompleksy buczyn i dąbrów, w tym m. in.
siedlisk przyrodniczych: ciepłolubnej dąbrowy i mieszanych lasów zboczowych.
Teren przecinają kanały i rowy odwadniające. Liczne są starorzecza i wypełnione
wodą doły potorfowe. Miejscami występują rozległe płaty łęgów. Łąki są intensywnie
użytkowane.
Obszar obejmuje bogatą mozaikę siedlisk z Załącznika I Dyrektywy
Siedliskowej (16 rodzajów), z priorytetowymi lasami łęgowymi i dobrze zachowanym
kompleksami łąkowymi, choć łącznie zajmują one poniżej 20% powierzchni obszaru.
Notowano tu też 8 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. W okolicach
Nakła na początku XX w. występowała bogata populacja Coenagrion ornatum.
Rekomenduje się jego restytucję na tym terenie.
Obszar częściowo pokrywa się z ważną ostoja ptasią o randze europejskiej E33.
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Ostoja jest też ważnym korytarzem ekologicznym o randze międzynarodowej.
SOO Solecka Dolina Wisły PLH040003
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w najbliższej odległości ok. 3,1 km
na zachód od SOO.
Obszar Natura 2000 Solecka Dolina Wisły obejmuje odcinek Wisły o długości
49 km, położony pomiędzy Solcem Kujawskim (762 km biegu rzeki), a Świeciem (811
km biegu rzeki). Rzeka na tym odcinku ma charakter silnie uregulowanej rzeki
nizinnej.
Na obraz i biologiczne funkcjonowanie analizowanego odcinka rzeki
największy wpływ ma funkcjonująca od drugiej połowy XIX w. zabudowa
hydrotechniczna. Na całym odcinku koryta rzeki występują częściowe tamy
poprzeczne (ostrogi).
Krajobraz na terenie obszaru Natura 2000 jest również ściśle związany
z rzeką Wisłą, stanowiącą jeden z jego podstawowych elementów. Również dolina
Wisły (wraz z terenami zalewowymi i terasami) oraz teren pradolinny stanowią istotny
element funkcjonującego krajobrazu. Podstawowymi przekształceniami naturalnych
walorów krajobrazowych są prowadzone działania z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej, w tym funkcjonujące wały przeciwpowodziowe. Wisła na
odcinku włączonym w granice obszaru Natura 2000 przepływa przez największe
miasto regionu – Bydgoszcz. Pod Bydgoszczą zlokalizowany jest przełom dolnej
Wisły - Fordoński Przełom Wisły zwany także Przełomem Doliny Wisły lub Bramą
Fordońską. Dolina Wisły obramowana jest przez strome i pocięte gęsto siecią dolinek
denudacyjnych zbocza: Zbocze Mariańskie – po stronie wschodniej, wznoszące się
55-58 m nad poziom rzeki oraz Zbocze Fordońskie – po stronie zachodniej,
wznoszące się 67-68 m nad poziom Wisły. Cały ten obszar stanowi terasę zalewową,
której granicę częściowo wyznacza wał przeciwpowodziowy, a częściowo skarpa
Doliny Wisły. Nieco wyniesione i okresowo zalewane są tereny nadbrzeżne z
dawnymi wyspami (kępami), połączonymi już ze stałym lądem przez groble
wybudowane w XIX wieku i zasypane osadami. Stają się one wyspami podczas
wezbrań. Tereny niegdysiejszych koryt bocznych rzeki zostały przegrodzone
systemem przetamowań wybudowanych w ramach regulacji rzeki w XIX wieku.
Uległy one częściowemu zalądowieniu i obecnie w ich miejscach występują ciągi
starorzeczy. Starorzecza w większości przypadków nie posiadają stałego połączenia
z korytem rzeki i łączą się z nim jedynie w okresach wezbrań.
Odcinek Wisły objęty granicami ostoi wyróżnia się na tle odcinków
sąsiadujących znaczną ilością zachowanych w dobrym stanie starorzeczy i
powiązanych z nimi siedlisk nadbrzeżnych.
Obszar ma znaczenie przede wszystkim dla ochrony mozaiki siedlisk
nadrzecznych, charakterystycznych dla doliny dużej rzeki nizinnej oraz fauny
związanej z rzeką i środowiskami dna jej doliny. Obszar stanowi cenny zasób
zróżnicowanych siedlisk dla gatunków zwierząt rzadkich i objętych ochroną
gatunkową związanych ze środowiskiem wodnym. Występują tu liczne i
zróżnicowane siedliska przyrodnicze wymienione w Załączniku I Dyrektywy
Siedliskowej, a także gatunki roślin i zwierząt wymienione w Załączniku II Dyrektywy
Siedliskowej.

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

129

„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko – wersja ujednolicona

Ponadto stwierdzono obecność populacji rozrodczych i migrujących gatunków
ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej.
Rzeka Wisła i związane z nią obszary Natura 2000, w tym Solecka Dolina
Wisły PLH040003 pełnią istotną rolę korytarza ekologicznego, wykorzystywanego
przez organizmy wodne (w tym ryby i minogi) oraz inne gatunki, w szczególności
ptaki (dla ochrony których wyznaczono obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina
Dolnej Wisły PLB040003). Obszar ten został również włączony w granice korytarzy
ekologicznych o znaczeniu ponadlokalnym (wyznaczonych przez Zakład Badań
Ssaków PAN), wykorzystywanych przez duże ssaki: Dolina Dolnej Wisły.
Ostoja
pełni
funkcję
istotnego
korytarza
ekologicznego
dla
dwuśrodowiskowych gatunków ichtiofauny, w tym wymienionych w załączniku II
Dyrektywy Siedliskowej: łososia atlantyckiego Salmo salar i minoga rzecznego
Lampetra fluviatilis. Znaczenie ostoi, jako korytarza ekologicznego jest duże dla
wszystkich występujących w rzece gatunków ryb.
OSO Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w najbliższej odległości ok. 5,2 km
na wschód od OSO (poza planem – Załacznik nr 2.1.).
Obszar obejmuje pradolinę rzeczną o zmiennej szerokości od 2 do 8 km, która
ma tu przebieg równoleżnikowy. Od północy obszar graniczy z wysoczyzną
Pojezierza Krajeńskiego - maksymalne deniwelacje pomiędzy dnem doliny a skrajem
wysoczyzny dochodzą tu do 140 m. Od południa pradolina jest ograniczona
piaszczystym Tarasem Szamocińskim, zajętym w znacznej mierze przez lasy,
stykającym się z krawędzią Pojezierza Chodzieskiego. Znaczne części pradoliny
zostały zmeliorowane i prowadzona jest na nich gospodarka łąkowa. W kilku
miejscach pradoliny założono stawy rybne, na których prowadzona jest intensywna
hodowla ryb - stawy Antoniny, Smogulec, Ostrówek, Występ i ślesin. Zachodnia
część pradoliny, objęta przez obszar, jest obecnie doliną Noteci. Część wschodnia
jest doliną żeglownego Kanału Bydgoskiego, wybudowanego w końcu XVIII w.,
łączącego dorzecza Odry i Wisły.
W obrebie obszaru znajdują się 2 ostoje ptaków o randze europejskiej: E37
(Stawy Ostrówek i Smogulec) i E38 (Stawy ślesin i Występ).
Występuje co najmniej 18 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej,
8 gatunów z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla
około 10% populacji krajowej (C6) podróżniczka (PCK); co najmniej 1% populacji
krajowej (C6) następujących gatunków ptaków: bielik (PCK) i kania czarna (PCK);
w stosunkowo wysokiej liczebności (C7) występują kania ruda i błotniak stawowy.
W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2)
łabędzia czarnodziobego; stosunkowo duże koncentracje (C7) osiąga siewka złota.
OSO Dolina Dolnej Wisły PLB040003
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w najbliższej odległości ok. 2,8 km
na wschód od OSO.
Obszar rozciągnięty jest wzdłuż ponad 260 kilometrowego odcinka rzeki Wisły.
Na niektórych jej odcinkach obecne są liczne mielizny i wyspy, odsłaniane
szczególnie podczas niskiego stanu wody. W wielu miejscach na obszarze
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międzywala znajdują się rozległe podmokłe łąki. Na terasie zalewowej obecne są
starorzecza i pozostałości lasów łęgowych.
W obszarze prowadzona jest różnorodna gospodarka wodna i rolna.
Ostoja jest ważnym miejscem dla ptaków wodno-błotnych podczas migracji
i zimowania, ale także podczas lęgów.
Obszar Dolina Dolnej Wisły jest krajową ostoją ptaków o randze
międzynarodowej PL028. Gniazduje w niej 28 gatunków ptaków z Załącznika
I Dyrektywy Ptasiej; 9 gatunków znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze.
W okresie lęgowym obszar ważny dla następujących gatunków ptaków
wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej: błotniaka stawowego, bielika,
rybitwy rzecznej, rybitwy białoczelnej, zimorodka i jarzębatki (>1% populacji krajowej,
kryterium C6) oraz dla 5 gatunków spoza zał. I Dyrektywy Ptasiej (powyżej 1%
populacji krajowej) – ohara, nurogęsia (5-7% populacji krajowej), sieweczki rzecznej
(ponad 2,5%), brodźca piskliwego, mewy srebrzystej (ponad 2%) i brzegówki (ponad
3% populacji krajowej). W stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje łabędź
niemy (0,54%), mewa pospolita (0,8% populacji krajowej), trzciniak (0,8% populacji
krajowej) i remiz (0,96% populacji krajowej). Liczebność 20 gatunków ptaków spełnia
warunki przyznania rangi „przedmiotów ochrony” (co najmniej 0,51% populacji
krajowej lub z innych względów); są to: łabędź niemy, ohar, nurogęś, bielik, błotniak
stawowy, derkacz, żuraw, sieweczka rzeczna, brodziec piskliwy, mewa pospolita,
mewa srebrzysta, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, rybitwa białowąsa, rybitwa
czarna, zimorodek, dzięcioł zielony, brzegówka, trzciniak, jarzębatka, remiz i
dziwonia.
Podczas inwentaryzacji ptaków nielęgowych w latach 2011–2012 stwierdzono
59 gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych, w tym 16 gatunków z Załącznika
I Dyrektywy Ptasiej. Liczebność co najmniej 4 gatunków przekraczała próg 1%
populacji wędrówkowej: gągoł – liczebność w okresie migracji 13 993 os. to 1,2 %
populacji migrującej (kryterium C3), krzyżówka – liczebność w okresie migracji 31
251 os. to 1,56 % populacji migrującej (kryterium C3), żuraw - liczebność w okresie
migracji 3650 os. to 2,4 % populacji migrującej, gęś zbożowa - 8258 os. co stanowi
ok. 1,4% populacji migrującej. Ponadto w okresie wiosennym, jesiennym i zimowym
koncentracje ptaków przekraczały 20 000 os., co pozwala zakwalifikować obszar do
kryterium C4.
Ocena wielkości migracji ptaków w okolicach Świecia wykazuje, że obszar
spełnia także ważną funkcję jako korytarz migracyjny (ponad 3 600 żurawi –
kryterium C5). W latach wcześniejszych wykazywano także wysokie liczebności
siewek złotych (6000 8000, C2), kulików wielkich (750-1100, C1).
V.8.5. Pomniki przyrody
Na terenie miasta Bydgoszczy znajduje się 95 pomników przyrody, w tym 91
pomników przyrody ożywionej (pojedyncze drzewa i krzewy lub ich grupy) i 4 pomniki
przyrody nieożywionej (głazy narzutowe i źródło).
Pomniki przyrody ożywionej w Bydgoszczy to głównie drzewa o okazałych
sylwetkach i wieku szacowanym od 200 do 500 lat.
Poniżej w tabeli 10 przedstawiono pomniki przyrody zlokalizowane
w najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji (widoczne na planie poniżej;
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szczegółowa lokalizacja pomników przyrody została przedstawiona na załączniki nr
1.
Tabela 41. Pomniki przyrody w sąsiedztwie planowanej Trasy W-Z wraz z charakterystyką
i lokalizacją.
Rok
powołania

Obwód w
chwili
powołania
[cm]

Dodatkowe
uwagi

1991

380

-

1995

300

w 2012 roku
obw. 305 cm

2009

480

pomnik
„Kazimierz”

2009

290

pomnik „Jan”

2009

342

pomnik
„Władysław”

1993

270

w 2012 roku
obw. 305

ul. Cicha 23

1992

43

w 2010 roku
obw. 55 cm

ul. Cicha 23

1992

5 i 31

w 2010 roku
obw. 23 i 55
cm

1995

281

w 2011 roku
obw. 333 cm

1993

293

w 2011 roku
obw. 347 cm

Lp.

Nr
ewid.

Pomnik przyrody

Lokalizacja

1.

29

dąb szypułkowy
Quercus robur

2.

52

dąb szypułkowy
Quercus robur

3.

55

4.

56

5.

57

6.

87

skwer przy ul.
Siedleckiej
ul. Młyńska 2,
nieopodal
starego
odcinak
Kanału
Bydgoskiego
skwer przy ul.
Siedleckiej
skwer przy ul.
Siedleckiej
skwer przy ul.
Siedleckiej
na stacji PKP
Bydgoszcz
Wschód,
ul. Inwalidów
26

7.

114

8.

115

9.

10.

dąb szypułkowy
Quercus robur
dąb szypułkowy
Quercus robur
dąb szypułkowy
Quercus robur
kasztanowiec biały
Aesculus
hippocastanum
magnolia pośrednia
Magnolia ×
soulangeana
magnolia pośrednia
Magnolia ×
soulangeana

147

platan klonolistny

na 1 peronie
Dworca
Głównego
PKP

164

wiąz szypułkowy
Ulmus laevis

ul. Cicha 18 a,
przy
budynkach
garaży

Ww. pomniki przyrody znajdują się w następujących odległościach od
projektowanej osi trasy:
Poniżej przedstawiono akty prawne powołujące ww. pomniki przyrody oraz
odległości, w jakich zlokalizowane są w stosunku do przebiegu planowanej
inwestycji:
1.

132

pomnik nr 29 – drzewo uznano za pomnik przyrody w 1991 roku,
na podstawie punktu 98 załącznika do rozporządzenia Nr 11/91 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr
15, poz. 120) - uchwała Nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24
Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa2, 80-253 Gdańsk

„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko - wersja ujednolicona

września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj.
Kuj. – Pom. poz. 2720). Odległość od inwestycji wynosi ok. 200 m.
2.

pomnik nr 52 - drzewo zostało uznane za pomnik przyrody w 1995 roku, na
podstawie punktu 10 załącznika do rozporządzenia Wojewody Bydgoskiego
Nr 36 z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów
przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 3, poz.
11). Odległość od inwestycji wynosi ok. 300 m.

3.

pomnik nr 55 - drzewo uznano za pomnik przyrody w 1991 roku,
na podstawie punktu 98 załącznika do rozporządzenia Nr 11/91 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr
15, poz. 120) - uchwała Nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24
września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj.
Kuj. – Pom. poz. 2720). Odległość od inwestycji wynosi ok. 200 m.

4.

pomnik nr 56 - drzewo uznano za pomnik przyrody w 1991 roku,
na podstawie punktu 98 załącznika do rozporządzenia Nr 11/91 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr
15, poz. 120) - uchwała Nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24
września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj.
Kuj. – Pom. poz. 2720). Odległość od inwestycji wynosi ok. 200 m.

5.

pomnik nr 57 - drzewo uznano za pomnik przyrody w 1991 roku,
na podstawie punktu 98 załącznika do rozporządzenia Nr 11/91 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr
15, poz. 120) - uchwała Nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24
września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj.
Kuj. – Pom. poz. 2720). Odległość od inwestycji wynosi ok. 200 m.

6.

pomnik nr 87 - drzewo uznano za pomnik przyrody w 1994 roku, na podstawie
punktu 33 załącznika do rozporządzenia Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z
dnia 26 października 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów
przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1994 r.
Nr 20, poz. 316). Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia
24.09.2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie
Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. poz. 2720). Odległość od inwestycji
wynosi ok. 75 m.

7.

pomnik nr 114– drzewo uznano za pomnik przyrody w 1992 roku, na
podstawie punktu 3 załącznika do rozporządzenia Nr 18/92 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 1992 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr
8, poz. 124). Odległość od inwestycji wynosi ok. 75 m.

8.

pomnik nr 115 – drzewo uznano za pomnik przyrody w 1992 roku, na
podstawie punktu 3 załącznika do rozporządzenia Nr 18/92 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 1992 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr
8, poz. 124). Odległość od inwestycji wynosi ok. 75 m.
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9.

pomnik nr 147 - drzewo zostało uznane za pomnik przyrody w 1995 roku, na
podstawie punktu 16 załącznika do rozporządzenia Wojewody Bydgoskiego
Nr 36 z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów
przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 3, poz.
11). Odległość od inwestycji wynosi ok. 460 m.

10.

pomnik nr 164 – drzewo uznano za pomnik przyrody w 1994 roku, na
podstawie punktu 16 załącznika do rozporządzenia Nr 305/93 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 r. w sprawie uznania za pomniki
przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj.
Bydg. z 1994 r. Nr 20, poz. 316). Odległość od inwestycji wynosi ok. 130 m.

V.8.6. Użytki ekologiczne
Użytki ekologiczne tworzy się w celu zachowania fragmentów przyrody
o charakterze naturalnym. Są to pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla
zachowania różnorodności biologicznej.
Na obszarze miasta Bydgoszcz istnieje obecnie jeden użytek ekologiczny
„Zielona Ostoja”, który został ustanowiony na mocy Uchwały Nr XLIII/607/09 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku
ekologicznego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2009 r Nr 33, poz. 694). Jego
powierzchnia wynosi 3,0216 ha.
Użytek zlokalizowany jest na Osiedlu Osowa Góra, przy ul. Rekinowej (ok. 5
km od najbliższego kilometraża inwestycji; poza planem – Załącznik nr 2.1.).
Znaczenie przyrodnicze omawianego terenu polega na nagromadzeniu na
niewielkim obszarze różnych typów ekosystemów, np. torfowiska mszarnego
i zbiornika eutroficznego z zaroślami wierzbowymi i szuwarami, które tworzą
dogodne warunki bytowania dla gatunków roślin i zwierząt chronionych i pospolitych.
Na terenie tego użytku stwierdzono występowanie gatunków roślin objętych
ochroną gatunkową: rosiczkę okrągłolistną Drosera rotundifolia i torfowce Sphagnum
magellanicum, S. palustre, S. squarrosum. Ponadto na omawianym terenie
stwierdzono siedlisko priorytetowe z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej o kodzie
7110* - torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą.
V.9. Inne obszary cenne przyrodniczo
Korytarze ekologiczne
Zgodnie z różnymi aspektami tego zagadnienia korytarze ekologiczne opisane
zostały w kilku programach: ECONET-POLSKA (Liro 1995, 1998), Jędrzejewskiego
(2006).
Głównym celem wyznaczenia sieci korytarzy ekologicznych jest
przeciwdziałanie izolacji obszarów przyrodniczo cennych, umożliwienie migracji
zwierząt i roślin w skali Polski i Europy oraz ochrona i odbudowa bioróżnorodności
zarówno na obszarach sieci Natura 2000, jak i innych terenach o dużej wartości
przyrodniczej. Aby uzyskać spójność całej sieci w skali kraju, w jej granice włączono
większość obszarów przyrodniczych prawnie chronionych (takich jak: parki narodowe
i krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu), większość
obszarów Natura 2000, duże zwarte kompleksy leśne oraz węższe pasy krajobrazu
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łączące poszczególne elementy. Wyznaczając sieć korytarzy, oparto się przede
wszystkim na analizach środowiskowych wykonanych w systemie informacji
przestrzennej GIS i kierowano się ciągłością obszarów o wyższym stopniu
naturalności (przede wszystkim lesistości) i mniejszej gęstości zabudowy. W miarę
możliwości do sieci korytarzy włączono doliny rzeczne, o ile nie była w nich
zlokalizowana zwarta zabudowa miejska.
Całe miasto Bydgoszcz znajduje się na obszarze korytarza sieci ECONETPOLSKA o znaczeniu międzynarodowym, tj. PradolinyToruńsko-Eberswaldzkiej oraz
Doliny Dolnej Wisły (ryc. 1).
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Ryc. 1. Fragment mapy IUCN Warszawa, przedstawiający krajową sieć ekologiczną wraz
z legendą.

Zgodnie z mapą przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowaną
przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków)
pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego (2005 r.). okalają
one miasto Bydgoszcz, a nie przebiegają przez jego obszar, co wynika z
zagospodarowania tego obszaru, tj. silnego przekształcenia antropogenicznego,
charakterystycznego dla centrum dużego miasta. Są to Wschodnia Dolina Noteci
GKPnC-7A oraz Pojezierze Kaszubskie – Doliny Wisły i Noteci KPn-13C.

Ryc. 2. Fragment mapy przedstawiające korytarze ekologiczne opracowane przez Instytut
Biologii Ssaków pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego (2005 r.).

Lasy ochronne
Inwestycja nie przecina lasów ochronnych.
Bydgoszcz otaczają ze wszystkich stron kompleksy leśne związane z Puszczą
Bydgoską i Borami Tucholskimi.
Ogólna powierzchnia lasów komunalnych oraz zadrzewień i zakrzewień
wynosi ponad 30% powierzchni miasta. Lasy te należą w większości do Skarbu
Państwa i są zarządzane przez dwa nadleśnictwa: Żołędowo i Bydgoszcz.
Na mocy zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa kompleksy leśne podlegające nadleśnictwu Żołędowo (północna część
miasta) zostały zaliczone do lasów ochronnych, jako lasy wodochronne
i glebochronne oraz położone w granicach administracyjnych miasta powyżej 50 tys.
mieszkańców. Natomiast lasy podlegające nadleśnictwu Bydgoszcz (południowa
część miasta) zostały zaliczone do lasów ochronnych jedynie ze względu na warunek
położenia w granicach administracyjnych miasta powyżej 50 tys. mieszkańców.
Do lasów ochronnych nie zaliczono dotychczas kompleksów będących
własnością osób fizycznych i gminy Bydgoszcz (17,8% powierzchni wszystkich lasów
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komunalnych). Ustanowienie lasów komunalnych jako ochronnych powoduje, że
pełnią one głównie funkcje pozaprodukcyjne jako kompleksy krajobrazowe
i rekreacyjno-wypoczynkowe.
V.10. Walory krajobrazowe i rekreacyjne
Szkielet sieci hydrograficznej powiatu bydgoskiego stanowią: Brda, Kanał
Bydgoski i fragment Noteci oraz częściowo Wisła, ograniczająca rejon od wschodu.
Największym powierzchniowo akwenem jest Zbiornik Koronowski (a ściślej jego
południowy fragment). Do większych naturalnych jezior należą: Kusowo, Borówno –
na terenie lekko sfałdowanej Równiny Świeckiej, Rynny Jezior Byszewskich
łączących Jezioro Słupowskie z Brdą – na obszarze pagórkowatego Pojezierza
Krajeńskiego czy też Jezioro Jezuickie.
Pod względem geomorfologicznym – kształtującym rzeźbę terenu
i determinującym krajobraz – Pojezierze Krajeńskie i Równina Świecka to wypukłe
obszary wysoczyznowe Doliny Brdy i Wisły, terasy sandrowe i rzeczne, zaś Kotlina
Toruńsko-Bydgoska to głównie pola przewianych piasków i wydmy. Te ostatnie
w większości porośnięte są najrozleglejszym w powiecie kompleksem leśnym,
zwanym Puszczą Bydgoską. Poza tym większe połacie lasów usytuowane są
w północnej części powiatu, a będące niejako południowym skrajem Borów
Tucholskich, wydłużonym klinem otaczającym Zbiornik Koronowski i od wschodu
Dolinę Dolnej Brdy, łączą się – już w granicach administracyjnych Bydgoszczy –
z Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku oraz tzw. Lasem Gdańskim,
a także z kompleksem lasów na północny zachód od miasta Bydgoszcz.
Drzewostan lasów w otoczeniu miasta Bydgoszcz w ok. 90% stanowi sosna
zwyczajna Pinus sylwestris, pozostałą część – w różnym stopniu: dęby, olchy, wiązy,
wierzby, topole, lipy, brzozy i świerki. Krzewy występujące w lasach to przede
wszystkim: jałowce pospolite, kruszyny pospolite, jarzęby, leszczyny, trzmieliny
i inne. W niższych piętrach spotykamy narecznice samcze, konwalijki dwulistne, fiołki
leśne, borówki czarne, rokiety pospolite, konwalie majowe i inne. Flora leśna stanowi
środowisko dla życia wielu gatunków fauny, która zamieszkuje bezpośrednio las oraz
przyległe zbiorniki wodne, łąki, pola. Spotkać tu można: pajęczaki, owady (mi. in.
muchówki, ważki, chrząszcze, motyle i inne), płazy, gady, wiele gatunków ptaków
oraz ssaki (owadożerne, gryzonie, zajęczaki oraz kopytne tj. sarny i dziki).
Jednak ścisłe okolice planowanego przedsięwzięcia stanowi centrum dużego
miasta, gdzie dominuje krajobraz silnie zurbanizowany, przekształcony
antropogenicznie, charakteryzujący się niskimi walorami przyrodniczymi oraz
krajobrazowymi. Krajobraz wokół inwestycji to trwała zabudowa obszaru miejskiego.
Bydgoszcz odznacza się dużym potencjałem turystyczno-rekreacyjnym, dzięki
atrakcyjnemu położeniu geomorfologicznemu i przyrodniczemu. Najważniejsze atuty
wynikające z tego to m. in. zróżnicowanie krajobrazów w mieście, położenie miasta
na kilku poziomach, liczne jary, parowy i wąwozy na krawędziach wysoczyzn, cztery
rzeki o zupełnie odmiennym charakterze i krajobrazach, jedno z największych w kraju
zalesień w obszarze miasta, strefy chronionego krajobrazu otaczające miasto ze
wszystkich stron, duża liczba pomników przyrody w mieście, liczne ścieżki
ekologiczne w mieście, skupisk ptaków wędrownych.
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Miasto jest jednym z największych w kraju ośrodków żeglugi śródlądowej.
W mieście i okolicach znajduje się kilka kanałów przekopanych w XVIII i XIX w., które
stanowią Bydgoski Węzeł Wodny.
Atrakcyjność krajobrazowo-przyrodnicza oraz silne zalesienie okolic
Bydgoszczy sprawia, że wytyczono na obszarze podmiejskim kilkadziesiąt
znakowanych szlaków turystycznych (szlaki Brdy, szlaki Wisły, szlaki Noteci, szlaki
rowerowe i szlaki kajakowe).
V.11.Szata roślinna i fauna
Ścisłe okolice planowanego przedsięwzięcia stanowi centrum dużego miasta,
gdzie dominuje krajobraz silnie zurbanizowany, przekształcony antropogenicznie,
charakteryzujący się niskimi walorami przyrodniczymi. Krajobraz wokół inwestycji to
trwała zabudowa obszaru miejskiego.
W tak przekształconym ekosystemie istotnej przebudowie uległa także szata
roślinna oraz związane z nią populacje zwierzęce. Zbiorowiska roślinne są tu
niewielkie i izolowane (pojedyncze drzewa lub niewielkie grupy drzew i krzewów,
trawniki, roślinność ruderalna). Szata roślinna poddana jest silnym stresom i
zanieczyszczeniom powodowanym przez ruch pojazdów, co eliminuje gatunki
wrażliwe i cenne. Różnorodność fauny na omawianym terenie także jest znikoma.
Szczegółowe omówienie zasobów faunistycznych i florystycznych,
znajdujących się na obszarze projektowanego przedsięwzięcia, scharakteryzowano
na podstawie wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej i opisano w rozdziale VI
niniejszego ROŚ.
V.12. Obiekty dziedzictwa kulturowego
Obiekty dziedzictwa kulturowego na obszarze planowanej inwestycji
zinwentaryzowano na podstawie informacji uzyskanych od Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy (pismo z dnia 27.03.2015 r.,
znak: WUOZ DB.ZAR.5152.6.54.15.TZ. – załącznik nr 6.3), Miejskiego Konserwatora
Zabytków w Bydgoszczy (pismo z dnia 2.02.2016 r., znak BKZ.4120.12.8.10.2016
SM, wraz z uzupełnieniem z dnia 11.05.2018 r., znak: BKZ.4120.12.8.15.2018.SM –
załącznik nr 6.4) oraz zapisów dokumentów planistycznych dla miasta Bydgoszcz.
Planowane przedsięwzięcie (niezależnie od wariantu) zlokalizowane jest na
obszarze trzech stref ochrony konserwatorskiej:
 strefa „W” – strefa ochrony archeologicznej;
 strefa „B” – strefa ochrony konserwatorskiej;
 strefa „A” – strefa pełnej ochrony konserwatorskiej.
Strefa ochrony archeologicznej „W” obejmuje tereny rozpoznanych w trakcie
badań wykopaliskowych i powierzchniowych stanowisk archeologicznych. Na
obszarze strefy zlokalizowane są dwa stanowiska archeologiczne Bydgoszcz
Wschód st. 81 i 82 (osadnictwo kultury ceramiki sznurowej oraz cmentarzysko kultury
łużyckiej).
Lokalizację strefy „W” pokazano na załączniku nr 1.
Strefa „B” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszary o znacznym udziale
elementów historycznie ukształtowanej struktury przestrzennej o wartościach
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kulturowych, do których zalicza się tereny zwartej zabudowy śródmiejskiej
pochodzącej z okresu rozwoju miasta z końca XVIII, XIX i XX w.
Strefa „A” pełnej ochrony konserwatorskiej obejmuje obszary o szczególnych
wartościach kulturowych, przeznaczone do bezwzględnego zachowania.
Lokalizację stref „A” i „B” pokazano na poniższym rysunku.
Wszelkie prace ziemne prowadzone w obrębie ww. stref wymagają
uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem ochrony Zabytków w Bydgoszczy i winny być
prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

Rysunek 7. Lokalizacja stref ochrony konserwatorskiej na obszarze przedmiotowej
inwestycji.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w
Bydgoszczy (załącznik nr 6.5), w sąsiedztwie planowanej trasy, w odległości do 500
m od osi drogi, znajdują się ujęte w poniższej tabeli obiekty podlegające ochronie
konserwatorskiej.
Tabela 42. Obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej zlokalizowane w sąsiedztwie
przedmiotowej inwestycji.
Lp (nr
obiektu na
mapie z zał. 1)

Obiekt

1

Zespół kościoła
parafialnego p.w.
św. Stanisława
Biskupa i
Męczennika:
kościół i stara
część cmentarza

2

Budynek hali
produkcyjnej, bryły
i elewacje
budynków
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Lokalizacja

ul. Kapliczna 1

ul. Fordońska 156

Odległość od
inwestycji

Uwagi

obiekt
zlokalizowany
w rejonie
projektowanego
przełożenia
torów bocznych
i placu
ładunkowego w
rejonie ul.
Kaplicznej

obiekt wpisany do
wojewódzkiego
rejestru zabytków:
nr rejestru A/858,
decyzja z dnia
28.06.1995

obiekt
zlokalizowany
w km ok.
8+160, w

obiekt wpisany do
wojewódzkiego
rejestru zabytków:
nr rejestru A/1686,
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frontowych
zakładów budowy
maszyn ze stocznią
Bydgoskiego
Towarzystwa
Żeglugi
Holowniczej S.A.

3

Zespół domu: dom
i oficyna

4

Zespół budynków
Szkoły Wojennej,
ob. Siedziba
Sztabu
Pomorskiego
Okręgu
Wojskowego:
budynek główny
szkoły, ob.
budynek sztabu;
kasyno oficerskie;
sala gimnastyczna
ob. sala odpraw;
ujeżdżalnia ob.
kinoteatr; willa
komendanta, ob.
mesa oficerska;
ogrodzenie od ul.
Gdańskiej i
Dwernickiego z
bramą i parkanem

5
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Dom

6

Elewacja frontowa
kamienicy

7

Dwie połączone
wille wraz z
częściami
położonych pod
mini działek nr 44/3
oraz 45/1

odległości ok.
17 m, strona
prawa

decyzja z dnia
12.11.2015

ul. Gdańska 119

obiekt
zlokalizowany
w km ok.
3+360, w
odległości ok.
170 m, strona
prawa

obiekt wpisany do
wojewódzkiego
rejestru zabytków:
nr rejestru A/1097,
decyzja z dnia
15.04.1994

ul. Gdańska
190/Dwernickiego

obiekt
zlokalizowany
w km ok.
3+650, w
odległości ok.
180 m, strona
lewa

obiekt wpisany do
wojewódzkiego
rejestru zabytków:
nr rejestru A/30,
decyzja z dnia
28.12.2000

ul. Gdańska 101

ul. Gdańska 141

ul. Gdańska 88 – 90

obiekt
zlokalizowany
w km ok.
3+280, w
odległości ok.
370 m, strona
prawa
obiekt
zlokalizowany
w km ok.
3+390, w
odległości ok.
12 m, strona
prawa
obiekt
zlokalizowany
w km ok.
3+460, w
odległości ok.
330 m, strona
prawa

obiekt wpisany do
wojewódzkiego
rejestru zabytków:
nr rejestru A/11,
decyzja z dnia
12.10.1999
obiekt wpisany do
wojewódzkiego
rejestru zabytków:
nr rejestru A/1709,
decyzja z dnia
14.11.2016
obiekt wpisany do
wojewódzkiego
rejestru zabytków:
nr rejestru A/137,
decyzja z dnia
19.03.2004
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8

Kamienica

9

Zespół cmentarza
parafii ewangelicko
– augsburskiej:
układ przestrzenny
wraz z
zadrzewnieniem;
kaplica cmentarna;
kostnica, ob.
domek grabarza

ul. Gdańska 92

obiekt
zlokalizowany
w km ok.
3+450, w
odległości ok.
290 m, strona
prawa

obiekt wpisany do
wojewódzkiego
rejestru zabytków:
nr rejestru A/967,
decyzja z dnia
21.08.1991

ul. Zaświat

obiekt
zlokalizowany
w km ok.
2+720, w
odległości ok.
15 m, strona
lewa

obiekt wpisany do
wojewódzkiego
rejestru zabytków:
nr rejestru A/820,
decyzja z dnia
28.03.1994

Bydgoszcz

obiekt
zlokalizowany
w km ok.
0+200, w
odległości ok.
70 m, strona
prawa

obiekt wpisany do
wojewódzkiego
rejestru zabytków:
nr rejestru A/900,
decyzja z dnia
30.11.2005

Zespół Kanału
Bydgoskiego:
10

11

12

13

14

śluza nr 3 Okole z
3 budynkami
maszynowymi,
budynkiem
sterowni i domem
śluzowego

Kościół parafialny
rzymsko – katolicki
pw. Św. Antoniego
z Padwy

ul. Głucha

Dawny sierociniec

ul. Chodkiewicza 32

Kamienica

ul. 20 stycznia 1920
r. 17

Kamienica

ul. Chodkiewicza 14

obiekt
zlokalizowany
w km ok.
0+000, w
odległości ok.
180 m, strona
lewa
obiekt
zlokalizowany
w km ok.
4+080, w
odległości ok.
520 m, strona
prawa
obiekt
zlokalizowany
w km ok.
3+400, w
odległości ok.
660 m, strona
prawa
obiekt
zlokalizowany
w km ok.
3+520, w
odległości ok.
400 m, strona
prawa

obiekt wpisany do
wojewódzkiego
rejestru zabytków:
nr rejestru A/1159,
decyzja z dnia
03.08.2006
obiekt wpisany do
wojewódzkiego
rejestru zabytków:
nr rejestru A/1055
decyzja z dnia
18.03.1997

obiekt wpisany do
wojewódzkiego
rejestru zabytków:
nr rejestru A/1080/1

obiekt wpisany do
wojewódzkiego
rejestru zabytków:
nr rejestru A/1384,
decyzja z dnia
16.09.2008

Lokalizację ww. obiektów pokazano na mapie z zał. 1.
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Ponadto na analizowanym obszarze do 500 m od osi drogi zinwentaryzowano
niżej wymienione obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków:
 wieża ciśnień przy ulicy Inwalidów;
 budynki koszarowe i parkan przy ul. Gdańskiej 147 do ul. Powstańców
Warszawy;
 budynki przy ul. Gdańskiej nr 140, 138, 137, 135, 134, 132, 131, 130, 129,
127, 120, 117, 115, 113, 107, 100, 96, 94, 86 (do ul. Zamoyskiego) oraz nr
143, 144, 146, 148, 160, 162, 164, 168, 172, 184, 186;
 cmentarz wraz z parkanem i budynkiem nr 3 przy ul. Artyleryjskiej;
 budynki przy ul. Żeglarskiej nr 36, 34, 24, 31, 33, 39, 41, 43;
 cmentarz przy ul. Ludwikowo;
 budynki przy ul. Ludwikowo nr 40 i 44;
 budynki przy ul. Półwiejskiej nr 3, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18;
 budynki przy ul. Saperów nr 3, 7, 9;
 budynki przy ul. Średniej nr 2, 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 34, 62, 64,
68;
 budynek przy ul. Niecałej nr 43;
 budynki przy ul. Średniej nr 2. 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 34, 62, 64,
68;
 budynki przy ul. Bocianowo nr 1, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 22a, 23, 24, 27,
29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 51;
 budynki przy ul. Sienkiewicza nr 44, 45, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 60;
 budynki przy ul. Hetmańskiej nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
30, 33;
 budynki przy ul. Swoińskiego nr 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
 budynki przy ul. Sobieskiego nr 2, 6, 7, 8, 11, 13;
 budynki przy ul. Pomorskiej nr 74, 75, 76, 77, 78, 78b, 80, 80/1, 80/II, 80/III,
80/IV, 80AI, 80AII, 88B, 88C, 88D, 88D2, 88E, 88F, 88G, 88H, 90;
 ul. Świętojańska i ul. Zamoyskiego;
 budynki przy ul. Chodkiewicza nr 2a, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 27,
29, 30, 31;
 budynki przy ul. Chocimskiej nr 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 22, 26;
 budynki przy ul. 20 Stycznia 1920 nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10-12, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 39, 41, 43;
 budynki przy ul. Paderewskiego nr 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21,
22, 23, 24;
 budynki przy ul. Kościuszki nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 20, 22, 24;
 budynek przy ul. Niemcewicza nr 4;
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 budynki przy ul. Płockiej nr 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24;
 budynek przy ul. Lelewela nr 36;
 budynki przy ul. Kozietulskiego nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 20, 28, 30, 32,
36;
 budynki przy ul. Cichej nr 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 16a, 33, 44, 61, 65;
 budynki przy ul. Rycerskiej nr 2 i 22;
 budynki przy ul. Racławickiej nr 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 15;
 rondo Józefa Szugyi Trejtlera – elementy konstrukcyjne wiaduktu;
 obiekty przy ul. Zygmunta Augusta – nr 1 (stary dworzec), 3a, 4, 5, 8, 11
(wieża ciśnień).
V.13. Warunki aerosanitarne terenu inwestycji
Aktualny stan jakości powietrza atmosferycznego na analizowanym obszarze
jest zadowalający.
Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza (średnioroczne wartości stężeń
substancji) w rejonie Trasy Wschód - Zachód w Bydgoszczy został podany przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w piśmie z dnia
07.05.2018 r., znak: WIOŚ-WMŚ.7016.69.2018.JK:
♦

rejon ulic: Siedleckiej i Pileckiego:

 benzen - 1,1 µg/m3 (poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi
5 µg/m3);
 dwutlenek azotu - 16 µg/m3 (poziom dopuszczalny ze względu na ochronę
zdrowia ludzi 40 µg/m3);
 tlenki azotu - 24 µg/m3 (poziom dopuszczalny jest określony jedynie ze względu
na ochronę roślin - 30 µg/m3);
 dwutlenek siarki – 3,5 µg/m3 (poziom dopuszczalny ze względu na ochronę
zdrowia ludzi 20 µg/m3);
 ołów – 0,05 µg/m3 (poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi
0,5 µg/m3);
 pył zawieszony PM10 – 22 µg/m3 (poziom dopuszczalny ze względu na ochronę
zdrowia ludzi 40 µg/m3);
 pył zawieszony PM2,5 – 17,6 µg/m3 (poziom dopuszczalny ze względu na ochronę
zdrowia ludzi dla PM2,5 do osiągnięcia do dnia 01.01.2015 r. (I faza) 25 µg/m3; do
dnia 01.01.2020 r. (II faza) 20 µg/m3);
♦

rejon ulic: Inwalidów i Wyścigowej:

 benzen - 1,1 µg/m3;
 dwutlenek azotu - 18 µg/m3;
 tlenki azotu - 27 µg/m3;
 dwutlenek siarki – 4 µg/m3;
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 ołów – 0,05 µg/m3;
 pył zawieszony PM10 – 24 µg/m3;
 pył zawieszony PM2,5 – 19,2 µg/m3;
♦

rejon ulic: Kamiennej i Wyszyńskiego:

 benzen - 1,1 µg/m3;
 dwutlenek azotu - 18 µg/m3;
 tlenki azotu - 27 µg/m3;
 dwutlenek siarki – 3 µg/m3;
 ołów – 0,05 µg/m3;
 pył zawieszony PM10 – 23 µg/m3;
 pył zawieszony PM2,5 – 18,4 µg/m3.
W „Rocznej ocenie jakości powietrza atmosferycznego w województwie
kujawsko – pomorskim za rok 2017” strefa Aglomeracja Bydgoska (kod PL0401) wg
kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia została zaliczona do klasy C dla pyłu
PM10 ze względu na niedotrzymanie dopuszczalnych stężeń 24-godzinnych oraz
benzo(a)pirenu ze względu na niedotrzymanie dopuszczalnych stężeń
średniorocznych, do klasy A dla dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla,
benzenu, ołowiu, arsenu, niklu i kadmu, do klasy A dla pyłu PM2,5 w odniesieniu do
poziomu dopuszczalnego i klasy C1 w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego w II
fazie oraz do klasy A dla ozonu wg poziomu dopuszczalnego oraz klasy D2 dla
ozonu wg poziomu celu długoterminowego.
Wysoki poziom stężeń pyłu zawieszonego PM10 jest silnie powiązany przede
wszystkim z indywidualnym ogrzewaniem budynków mieszkalnych w sezonie
grzewczym (spalanie węgla, drewna, biomasy i odpadów), a także z
funkcjonowaniem zakładów przemysłowych, ciepłowni i elektrocipełowni (w
sąsiedztwie analizowanej inwestycji usytuowany jest EC I PGE Górnictwo i
Energetyka Konwencjonalna S.A. Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz) oraz z
oddziaływaniem emisji komunikacyjnej, w tym emisji wtórnej zanieczyszczeń
pyłowych z powierzchni odkrytych (zwłaszcza w okresach bezdeszczowych).
Dodatkowymi przyczynami są niekorzystne warunki klimatyczne/ meteorologiczne
(duże spadki temperatur powietrza i słabe wiatry) oraz szczególne lokalne warunki
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
Na poziom stężeń pyłu PM2,5 zdecydowanie największy wpływ ma emisja
związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków, mniejszy emisja związana z
ruchem pojazdów.
Głównym źródłem emisji dwutlenku azotu jest nasilony ruch pojazdów
komunikacyjnych. W przebiegu rocznym najwyższe stężenia notowane są w sezonie
grzewczym. Jest to efekt nakładania się na siebie emisji niskiej oraz emisji
komunikacyjnej.
Ważnym źródłem zanieczyszczeń dwutlenkiem siarki jest niska emisja
energetyczna z palenisk domowych, przy czym w wieloleciu obserwowana jest
systematyczna poprawa jakości powietrza w odniesieniu do SO2.
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Ze względu na naruszenie standardów jakości powietrza w Aglomeracji
Bydgoskiej zostały opracowane i zatwierdzone programy ochrony powietrza. Obecnie
realizowane są dwa programy ochrony powietrza:
−

„Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na
przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 –
aktualizacja”,

−

„Program ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego
ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu”

oraz „Plan działań krótkoterminowych dla 4 stref województwa kujawskopomorskiego ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości docelowych
benzo(a)pirenu w powietrzu”.
Głównym celem sporządzenia i wdrożenia POP jest przywrócenie
naruszonych standardów jakości powietrza (zmniejszenie stężenia substancji
zanieczyszczającej w powietrzu do poziomu dopuszczalnego i utrzymywania go na
takim poziomie), a przez to poprawa warunków życia mieszkańców, podwyższenie
standardów cywilizacyjnych oraz lepsza jakość życia w mieście. Programy ochrony
powietrza wskazują źródła występowania przekroczeń zanieczyszczeń powietrza i
określają skuteczne i możliwe do zrealizowania działania, których wdrożenie
spowoduje obniżenie poziomu zanieczyszczeń co najmniej do poziomu
dopuszczalnego.
V.14. Stan klimatu akustycznego
Miasto Bydgoszcz posiada opracowaną w 2016 r. mapę akustyczna oraz
system stałego monitoringu hałasu. Emisja hałasu pochodzi głównie z ul. Pileckiego,
Artyleryjskiej, Kamiennej w śladzie, których zaprojektowano warianty trasy W-Z.
Poniżej zaprezentowano przykładowe rozkłady hałasu drogowego w rejonie na
przebiegu projektowanej trasy.
W Bydgoszczy funkcjonuje także system stałego, automatycznego
monitorowania hałasu, na który składa się 10 stacji pomiarowych zlokalizowanych na
terenie miasta. Stacją zlokalizowaną najbliżej planowanej inwestycji jest stacja
zlokalizowana przy ul. Morskiej 8.
Wartości dopuszczalne dla wskaźnika LDWN wynoszą 64dB m. in. dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i związanej ze stałym pobytem dzieci i
młodzieży oraz 68 dB m. in. dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
rekreacyjnej i mieszkaniowo – usługowej. Wyniki z punktu pomiarowego pomimo
oddalenia od głównego emitora, jakim jest ruch pojazdów na ul. Kamiennej wskazują
przekroczenia wartości dopuszczalnych.
Podsumowując. Obraz imisji hałasu z mapy akustycznej oraz wyniki z punktu
pomiarowego na ul.Morskiej, 8 wskazują, że w chwili obecnej w rejonie
projektowanych wariantów trasy W-Z przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku, a głównym źródłem halsu są samochody poruszające się po ulicach w
śladzie, których projektuje się trasę W-Z stanowiące jednocześnie przebiegu drogi
krajowej nr 80.
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VI. INWENTARYZACJA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
GATUNKÓW ROŚLIN, GRZYBÓW I ZWIERZĄT

ORAZ

VI.1. Wstęp
W poniższym rozdziale przedstawiono wyniki inwentaryzacji przyrodniczej
przeprowadzonej dla przedmiotowej inwestycji.
Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej przedstawiono na mapie stanowiącej
załącznik nr 2.2.
Dokumentację fotograficzną terenu stanowi załącznik nr 3.
VI.2. Teren badań
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Trampler 1990) inwestycja znajduje
się w Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej (kraina borów mieszanych świeżych
z domieszką dębu i buka), w Kotlinie Toruńsko-Płockiej.
Według regionalizacji fizycznogeograficznej (Kondracki 2002) analizowany
teren znajduje się na obszarze Pojezierzy Południowobałtyckich (314-315), w obrębie
Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej (315.3), w Kotlinie Toruńskiej (315.35), obszar
Puszczy Bydgoskiej (315.351).
Według krajobrazów roślinnych Matuszkiewicza (1993) obszar planowanej
inwestycji reprezentuje krajobraz borów, borów mieszanych i grądów. Natomiast
regionalizacja geobotaniczna dany obszar kwalifikuje do Działu Mazowiecko –
Poleskiego, Poddział Mazowiecki (E), Kraina Chełmińsko-Dobrzyńska (E.1), Okręg
Nadwiślański Włocławsko-Bydgoski (E.1.6).
VI.3. Metodyka wykonania inwentaryzacji przyrodniczej
VI.3.1. Metody wykonania inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin
i grzybów
Badania zbiorowisk roślinnych, gatunków roślin i grzybów zlichenizowanych
wzdłuż planowanej inwestycji prowadzono na początku sezonu wegetacyjnego, tj. od
marca do końca kwietnia 2016 roku.
W trakcie badań terenowych przemieszczano się pieszo wzdłuż osi
projektowanej trasy, w buforze o szerokości 100 m (po 50 m od osi drogi w każdą
stronę).
Podczas inwentaryzacji poszukiwano siedlisk przyrodniczych wymienionych
w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej (tzw. siedliska "naturowe") i gatunków roślin i
grzybów wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej oraz innych gatunków
chronionych prawem polskim, międzynarodowymi konwencjami, a także
wymienionych w Polskich Czerwonych Księgach i Listach Roślin i Grzybów.
Na obszarze opracowania, określonym przez Zamawiającego rozpoznano
wstępnie florę roślin naczyniowych wraz z mszakami i porostami oraz zbiorowiska
roślinne. Nazewnictwo roślin naczyniowych przyjęto za „Flowering plants and
pteridophytes of Poland. A checklist - Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski”
(Mirek i in. 2002), mchów za Census Catalogue of polish moses (Ochyra i in. 2003),
natomiast porostów za „The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland. An
annotated checklist” (Fałtynowicz 2003). Nomenklaturę zbiorowisk roślinnych
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określono za pomocą „Przewodnika do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski” W.
Matuszkiewicza (2001).
Do waloryzacji florystycznej wykorzystano wykaz gatunków roślin i grzybów
podlegających ochronie prawnej (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9
października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów),
opracowanie „Porosty, mszaki i paprotniki. Flora Polski” (Wójciak 2010) oraz wykaz
gatunków roślin wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa
Rady 92/43/EEC z dnia 21 maja 1992).
Do analizy udziału roślin zagrożonych i ginących w badanej florze roślin
naczyniowych, mszaków i porostów wykorzystano:
− Polską Czerwoną Księgę Roślin (Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek
2014),
− Czerwoną listę roślin naczyniowych Polski (Zarzycki K., Szeląg Z. 2006),
− Czerwoną listę porostów w Polsce (Cieśliński, Czyżewska, Fabiszewski
2006),
− Czerwoną listę mchów zagrożonych w Polsce (Ochyra 1992),
− Czerwoną listę porostów zagrożonych na Pomorzu Gdańskim,
− Listę gatunków ginących i zagrożonych na Pomorzu Zachodnim (Żukowski
W., Jackowiak B. 1995),
− Listę gatunków ginących i zagrożonych
(Markowski R., Buliński M. 2004).

na

Pomorzu

Gdańskim

VI.3.2. Metody wykonania inwentaryzacji fauny
Inwentaryzację przyrodniczą fauny prowadzono w sezonie wiosennym 2016
(marzec - kwiecień).
Prace terenowe nakierowane były na rozpoznanie rozmieszczenia i
liczebności gatunków fauny, w tym gatunków rzadkich i chronionych zarówno
prawem krajowym jak i europejskim.
Na podstawie badań wyznaczono także obszary szczególnie cenne pod
względem występowania płazów. Zwracano szczególną uwagę na gatunki
zamieszczone w Załącznikach Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej.
Stosowano następujące założenia metodyczne w zależności od grupy
zwierząt:
• Teriofauna
Inwentaryzację teriologiczną na obszarze planowanej inwestycji wykonano
wiosną w następujących w terminach: 30.03.2016 r., 01.04.2016 r., 04.04.2016 r. i
16.04.2016 r. Prace terenowe nakierowane na rozpoznanie składu gatunkowego
ssaków, lokalizacji stanowisk. Dokonano penetracji badanego obszaru, prowadząc
obserwacje wizualne oraz lokalizując na podstawie tropów szlaki migracyjne ssaków.
Tropy poszukiwane były bezpośrednio w rejonie inwestycji oraz w jej bliższym
otoczeniu, w buforze do 100 m od osi drogi. Do wytypowania miejsc występowania
ssaków posłużyły napotykane tropy oraz inne ślady bytowania (np. odchody, kopce).
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Wiedzę o występowaniu chronionych gatunków ssaków w rejonie inwestycji
uzupełniono danymi z serwisu internetowego Instytutu Ochrony Przyrody PAN
http://www.iop.krakow.pl/ssaki/
•

Ornitofauna

Przed rozpoczęciem prac terenowych prowadzono prace studyjne, które
polegały na analizie dostępnych badań dotyczących obszaru inwestycji i jej
potencjalnego oddziaływania, analizie map topograficznych i zdjęć satelitarnych oraz
analizy dostępnych danych literaturowych. W ramach inwentaryzacji ornitologicznej
wykonano następujące badania:
− inwentaryzacja pospolitych ptaków lęgowych wg metodyki Monitoringu
Pospolitych Ptaków Lęgowych (Kuczyński, Chylarecki 2012), prowadzonego
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Kontrolami ornitologicznymi
objęto tereny przyległe do odcinka drogi od Węzła Zachodniego do Węzła
Wschodniego. Szczególną uwagę zwrócono na tereny sąsiadujące z rzeką
Brdą – okolice Wyspy na Zimnych Wodach. Kontrole terenowe
przeprowadzono w dniach 01.04.2016 r. oraz 04.04.2016 r., czyli w okresie
lęgowym wielu gatunków ptaków. Prowadzono obserwacje wizualne ptaków,
sprzęt optyczny - lornetkę o powiększeniu 10x oraz
wykorzystując
przeprowadzano nasłuchy, dzięki którym namierzano śpiewające samce.
− przynależność gniazd do gatunków ptaków wykonywano w terenie po śladach
obecności ptaków np. pióra oraz na podstawie podręcznika J. Gotzmana,
B. Jabłońskiego (1972).
Inwentaryzowany teren Wyspy na Zimnych Wodach był obiektem badań
wieloletnich autorów inwentaryzacji. Regularne obserwacje terenu prowadzono od
roku 2008 roku. Do 2012 roku przeprowadzano łącznie 81 kontroli. Na terenie Wyspy
na Zimnych Wodach znajduje się ważne siedliska: ols, szuwary oraz otwarty obszar
łąkowy.
•

Herpetofauna

W początkowej fazie prac zostały przeanalizowane materiały kartograficzne
i literaturowe. Szczegółowe prace terenowe wykonywano wiosną 2016 r. w okresie
największej aktywności migracyjnej płazów oraz na początku okresu rozrodczego, tj.
w terminach: 30.03.2016 r., 01.04.2016 r., 04.04.2016 r., 16.04.2016r. Łącznie
wykonano 4 kontrole terenowe wzdłuż całej trasy.
Kontrolowano odcinek drogi i tereny przyległe na odcinku od Węzła
Zachodniego do Węzła Wschodniego. Szczególną uwagę zwrócono na tereny
sąsiadujące z rzeką Brdą – okolice mostu Waleriana Hypszera oraz Wyspę na
Zimnych Wodach.
Podczas kontroli poszukiwano obecności dorosłych osobników, a także jaj
płazów: w formie pakietów (żab) i sznurów (ropuch) oraz godowisk dorosłych
osobników. W celu zidentyfikowania gatunków i liczenia osobników zastosowano
następujące metody polecane w „Poradniku ochrony płazów” (Kurek i in. 2011):
− obserwacje bezpośrednie (wzrokowe),
− nasłuchy w ciągu dnia i wieczorem;
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− obserwacje płazów na pobliskich drogach – śmiertelność w wyniku kolizji
z pojazdami.
W przypadku miejsc, do których niemożliwe było bezpośrednie dotarcie
stosowano nasłuchy i obserwacje na terenach bezpośrednio sąsiadujących. Teren
sprawdzano również pod kątem występowania gadów i ich siedlisk.
Prace zostały zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać
dane na temat:
− lokalizacji zbiorników wodnych znajdujących się w obrębie inwestycji oraz
w odległości do 100 m od jej granic;
− składu gatunkowego fauny płazów;
− szacunkowej liczebności gatunków;
− przebiegu ważniejszych szlaków migracji w otoczeniu inwestycji.
Wiedzę o występowaniu chronionych gatunków płazów i gadów w rejonie
inwestycji uzupełniono danymi z serwisu internetowego Instytutu Ochrony Przyrody
PAN http://www.iop.krakow.pl/plazygady.
•

Entomofauna

Wiedzę o występowaniu chronionych gatunków owadów w rejonie inwestycji
oparto na danych z eksperckich serwisów internetowych i literatury fachowej, tj.:
− Gawroński R., Oleksa A. 2007. Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych
chrząszczy (Coleoptera) z północnej Polski.Wiad. Entomol. 26 (1): 5-14
− Oleksa A., Szwalko P., Gawroński R. 2003: Pachnica Osmoderma eremita
(SCOPOLI,1763) (Coleoptera: Scarabaeoidea) w Polsce. Występowanie,
zagrożenia i ochrona. Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. .Salamandra., 7:
217-229http://www.entomo.pl/,
− http://www.lepidoptera.eu/start.php?lang=PL,
− http://www.wazki.pl/index.html.
Ze względu na lokalizację inwestycji oraz jej specyfikę, główną uwagę
zwrócono na gatunki związane z obecnością starych drzew.
W przypadku pachnicy dębowej, prowadzono ogólne oględziny miejsca
przyszłej inwestycji, w celu wytypowania siedlisk w/w owadów. Sprawdzano
obecność dziupli, a także otoczenie drzewa, martwice boczne i zabidki, gdzie
poszukiwano charakterystycznych otworów wylotowych, jak również szczątków
owadów dorosłych.
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VI.4. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej
VI.4.1. Wyniki inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i grzybów
W trakcie badań inwentaryzacyjnych nie stwierdzono występowania siedlisk
przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej ani gatunków
roślin (w tym mszaków) i grzybów chronionych.
Badany teren porastają zbiorowiska roślinne charakterystyczne dla terenów
zurbanizowanych, nie podlegających ochronie. Na analizowanym obszarze mamy do
czynienia z zielenią urządzoną, tj. całkowicie ukształtowaną przez człowieka pod
względem rozmieszczenia i doboru gatunkowego (często są to gatunki obcego
pochodzenia, tzw. ozdobne) oraz z roślinnością spontaniczną – są to przede
wszystkim zbiorowiska ruderalne, o niewielkim znaczeniu przyrodniczym.
VI.4.2. Wyniki inwentaryzacji fauny
Teriofauna i chiropterofauna

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej wykazano
występowanie 5 gatunków ssaków: lis Vulves vulpes, mysz domowa Mus musculus,
jeż Erinaceaus sp., wiewiórka Sciurus vulgaris i kret Talpa europaea. Wszystkie
przebywają stale w otoczeniu inwestycji, poza jej terenem.
Wśród stwierdzonych gatunków 4 gatunki objęte są ochroną częściową
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt, a 1 gatunek zaliczono do zwierząt łownych, objętych ochroną
na podstawie Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Nie
stwierdzono gatrunków objętych ochroną ścisłą oraz gatunków o statusie
zagrożonym zgodnie z Polską Czerwoną Księgą Zwierząt (Głowaciński 2001).
Spośród wszystkich gatunków wykazanych na obszarze inwentaryzacji, cztery
znalazły się w Konwencji Berneńskiej, dotyczącej ochrony europejskiej przyrody
żywej i naturalnych siedlisk.
Tabela 43. Lista gatunków ssaków stwierdzona na badanym terenie.
Lp.

Nazwa gatunku

Metoda stwierdzenia

1

lis Vulpes vulpes

tropy, obserwacje bezpośrednie

2

mysz domowa Mus musculus

obserwacje bezpośrednie

3

jeż Erinaceus sp.

obserwacje bezpośrednie

4

wiewiórka Sciurus vulgaris

obserwacje bezpośrednie

5

kret Talpa europaea

ślady bytowania
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Tabela 44. Wykaz stwierdzonych gatunków ssaków wraz z ich statusem ochronnym.
Lp.

Nazwa gatunku

Status ochronny

Wartość
przyrodnicza

Ł

M

brak

M

1

lis Vulpes vulpes

2

mysz domowa Mus musculus

3

wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris

OCz, BRIII

M

4

jeż Erinaceus sp.

OCz, BRIII

M

5

kret Talpa europaea

OCz

M

Oznaczenia do tabeli:
Status ochronny:
OCz – gatunki objęte ochroną częściową,
Ł – gatunki łowne,
BRII – gatunki chronione na mocy Konwencji Berneńskiej, wymienione w Załączniku II,
BRIII – gatunki chronione na mocy Konwencji Berneńskiej, wymienione w Załączniku III,
Wartość przyrodnicza w skali regionu i kraju:
M – mała

Podczas inwentaryzacji w terenie badań nie potwierdzono obecności innych
gatunków, np. bóbr europejski, na których stwierdzenia w rejonie Bydgoszczy
wskazuje serwis http://www.iop.krakow.pl/ssaki/.
Zgodnie danymi pozyskanymi z Urzędu Miasta Bydgoszcz w rejonie inwestycji
stwierdzono następujące gatunki nietoperzy:
– okolice ul. Spornej – borowiec wielki,
– przy ogródkach działkowych, przy ul. Inwalidów – borowiec wielki,
– okolice ul. Kamiennej/ Inwalidów – karlik malutki, mroczek późny,
– Cmentarz przy ul. Pułaskiego – karlik malutki, karlik większy,
– Cmentarze przy ul. Ludwikowo i Zaświat – karlik malutki, borowiec
wielki,
– Brda/ Kanał Bydgoski (okolice Węzła Zachodniego) – karlik malutki,
borowiec wielki,
– Stary Kanał – karlik malutki, karlik większy.
Powyższe gatunki nietoperzy stanowią wykaz gatunków występujących w
sąsiedztwie inwestycji, które potencjalnie mogą zasiedlać przeznaczone do
wyburzenia budynki. Na obecnym etapie wskazanie konkretnych obiektów nie jest
zasadne, ponieważ nietoperze często zmieniają miejsca rojenia nawet kilka razy w
ciągu sezonu. Dlatego przed przystąpieniem do wyburzenia budynków należy
przeprowadzić kontrolę terenową z udziałem chiropterologa, który stwierdzi, czy
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przeznaczone do wyburzenia obiekty stanowią miejsca występowania chronionych
gatunków zwierząt.
Ornitofauna

Podczas kontroli ornitologicznych lustracji poddano drzewa i krzewy objęte
zasięgiem przeprowadzonej inwentaryzacji i gospodarki istniejącą zielenią (Załącznik
nr 2.3.), ze szczególnym uwzględnieniem zieleni przewidzianej do wycinki w ramach
realizacji inwestycji. Szczegółowe zestawienie stwierdzonych gniazd, lęgów oraz
siedliska ptaków przedstawia poniższa tabela.
Wyniki inwentaryzacji ornitologicznej przedstawiono graficznie na mapie
stanowiącej załącznik nr 2.2. Numeracja w poniżej tabeli jest spójna z opisem
stanowisk w załączniku. Wytłuszczono czynne stanowiska lęgowe w 2016 r.
Tabela 45. Zestawienie stwierdzonych gniazd, lęgów oraz siedliska ptaków w obrębie zieleni
przewidzianej do wycinki na przebiegu inwestycji.

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Nr drzewa/
krzewu/grupy
drzew i
krzewów wg
inwentaryzacji

1

sroka

Pica pica

172

2

kos

Turdus merula

112

3

sroka

Pica pica

172

4

bogatka

Parus major

707

5

sroka

Pica pica

707

6

grzywacz

Columba
palumbus

705

7

kapturka

Sylvia atricapilla

1043

8

grzywacz

Columba
palumbus

1045

9

sroka

Pica pica

1045

10

grzywacz

11

grzywacz

12

sroka

Pica pica

704

13

mazurek

Passer
montanus

1034

14

sroka

Pica pica

666

15

szpak

Sturnus
vulgaris

97

16

sroka

Pica pica

266

17

kwiczoł

Turdus pilaris

86

152

Columba
palumbus
Columba
palumbus

704
703

Koordynaty

18° 1'7.30"E
53° 8'11.03"N
17°58'16.82"E
53° 8'15.48"N
18° 1'3.82"E
53° 8'12.22"N
18° 5'13.56"E
53° 7'33.56"N
18° 5'13.66"E
53° 7'34.30"N
18° 5'10.21"E
53° 7'35.20"N
18° 5'13.75"E
53° 7'34.60"N
18° 5'14.52"E
53° 7'35.82"N
18° 5'16.37"E
53° 7'35.95"N
18° 5'10.61"E
53° 7'37.85"N
18° 5'8.85"E
53° 7'39.48"N
18° 5'7.67"E
53° 7'38.99"N
18° 4'56.78"E
53° 7'33.77"N
18° 4'43.81"E
53° 7'37.45"N
17°58'9.60"E
53° 8'14.62"N
18° 1'21.06"E
53° 8'10.90"N
17°58'6.87"E

Uwagi

Niezajęte
Śpiewający samiec,
gniazda nie znaleziono
Niezajęte
Śpiewający samiec,
gniazda nie znaleziono
Niezajęte
Niezajęte
Śpiewający samiec,
gniazda nie znaleziono
gniazdo wysiadywane
Niezajęte
Niezajęte
gniazdo wysiadywane
Niezajęte
osobniki żerujące
gniazdo wysiadywane
gniazdo wysiadywane
gniazdo wysiadywane
Kolonia gniazdowa
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53° 8'14.62"N
18

sroka

Pica pica

297

19

sroka

Pica pica

378

20

wróbel

21

grzywacz

22

grzywacz

23

bogatka

Parus major

243

24

piegża

Sylvia curruca

243a

25

grzywacz

Columba
palumbus

243a

26

sroka

Pica pica

496

27

kawka

Corvus
monedula

887

Passer
domesticus
Columba
palumbus
Columba
palumbus

378
241
243

18° 1'14.65"E
53° 8'11.71"N
18° 2'22.68"E
53° 8'1.89"N
18° 2'19.49"E
53° 8'2.44"N
18° 1'52.04"E
53° 8'6.76"N
18° 1'50.49"E
53° 8'6.74"N
18° 1'49.94"E
53° 8'6.73"N
18° 1'47.69"E
53° 8'7.17"N
18° 1'47.29"E
53° 8'7.30"N
18° 3'28.56"E
53° 7'49.45"N
18° 0'57.24"E
53° 8'17.73"N

około 20 par
gniazdo wysiadywane
gniazdo wysiadywane
osobniki żerujące
Niezajęte
Niezajęte
budka lęgowa pusta
śpiewający samiec,
gniazda nie odnaleziono
gniazdo wysiadywane
gniazdo wysiadywane
osobniki odpoczywające

Podczas kontroli Wyspy na Zimnych Wodach wykazano 26 gatunków ptaków,
z czego 8 gatunków należy do ptaków wodnych. Zdecydowana większość gatunków
gnieździ się na inwentaryzowanym obszarze Wyspy na Zimnej Wodach lub na
okolicznych mniejszych wyspach w korycie rzeki Brdy. Na terenie zadrzewienia
olszowego wykazano wiele dziuplastych drzew, szczególnie licznie gniazdują w nich
szpaki Sturnus vulgaris. Poniżej przedstawiono listę gatunków lęgowych (L)
i przelotnych (P).
Tabela 46. Zestawienie stwierdzonych w 2016 r. gatunków ptaków w rejonie Wyspy na
Zimnych Wodach.
Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

1

krzyżówka

Anas platyrhynchos

L

2

krakwa

Anas strepera

L

3

szczygieł

Carduelis carduelis

L

4

dzwoniec

Carduelis spinus

L

5

śmieszka

Chroicocephalus ridibundus

P

6

grzywacz

Columba palumbus

L

7

modraszka

Cyanistes caeruleus

L

8

łabędź niemy

Cygnus olor

L

9

dzięcioł duży

Dendrocopos major

L

10

dzięciołek

Dendrocopos minor

L

11

potrzos

Emberiza schoeniclus

L

12

rudzik

Erithacus rubecula

L

13

zięba

Fringilla coelebs

L
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14

łyska

Fulica atra

L

15

kokoszka

Gallinula chloropus

L

16

sójka

Garrulus glandarius

L

17

żuraw

Grus grus

L

18

nurogęś

Mergus merganser

L

19

bogatka

Parus major

L

20

pierwiosnek

Phylloscopus collybita

L

21

pokrzywnica

Prunella modularis

L

22

szpak

Sturnus vulgaris

L

23

strzyżyk

Troglodytes troglodytes

L

24

kos

Turdus merula

L

25

śpiewak

Turdus philomelos

L

26

kwiczoł

Turdus pilaris

L

Inwentaryzowany obszar Wysypy na Zimnych Wodach został uznany jako
ważny dla awifauny Bydgoszczy, w opracowaniu „Obszary ważne dla awifauny
Bydgoszczy”, wykonanym dla Urzędu Miasta Bydgoszczy przez dr inż. Jacka
Zielińskiego.
Na obszarze Wyspy, rzece Brdzie i w jej najbliższym otoczeniu stwierdzono do
dnia dzisiejszego łącznie 77 gatunków ptaków, z czego aż 47 należy uznać za
lęgowe (L), natomiast 30 za przelotne (P).
Tabela 47. Zestawienie wszystkich gatunków ptaków stwierdzonych w badaniach
prowadzonych nad awifauną Bydgoszczy, z określeniem gatunków lęgowych (L) i
przelotnych (P), na podstawie danych literaturowych i badań własnych autorów
inwentaryzacji.
Lp.

154

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Status

1

jastrząb

Accipiter gentilis

P

2

krogulec

Accipiter nisus

P

3

trzciniak

Acrocephalus arundinaceus

L

4

łozówka

Acrocephalus palustris

L

5

trzcinniczek

Acrocephalus scirpaceus

L

6

piskliwiec

Actitis hypoleucos

P

7

raniuszek

Aegithalos caudatus

P

8

zimorodek

Alcedo atthis

P

9

świstun

Anas penelope

P

10

krzyżówka

Anas platyrhynchos

L

11

cyranka

Anas querqedula

P
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Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Status

12

krakwa

Anas strepera

L

13

czapla siwa

Ardea cinerea

P

14

głowienka

Aythya ferina

L

15

czernica

Aythya fuligula

P

16

bernikla białolica

Branta leucopsis

P

17

gągoł

Bucephala clangula

P

18

myszołów

Buteo buteo

P

19

szczygieł

Carduelis carduelis

L

20

dzwoniec

Carduelis spinus

L

21

czyż

Carduelis spinus

P

22

pełzacz ogrodowy

Certhia brachydactyla

L

23

rybitwa białowąsa

Chlidonias hybrida

P

24

śmieszka

Chroicocephalus ridibundus

P

25

grubodziób

Coccothraustes coccothraustes

L

26

grzywacz

Columba palumbus

L

27

kukułka

Cuculus canorus

L

28

modraszka

Cyanistes caeruleus

L

29

łabędź niemy

Cygnus olor

L

30

dzięcioł duży

Dendrocopos major

L

31

dzięciołek

Dendrocopos minor

L

32

dzięcioł czarny

Dryocopus martius

L

33

czapla biała

Egretta alba

P

34

potrzos

Emberiza schoeniclus

L

35

rudzik

Erithacus rubecula

L

36

pustułka

Falco tinnunculus

P

37

zięba

Fringilla coelebs

L

38

jer

Fringilla montifringilla

P

39

łyska

Fulica atra

L

40

kokoszka

Gallinula chloropus

L

41

sójka

Garrulus glandarius

L

42

żuraw

Grus grus

L

43

bielik

Haliaeetus albicilla

P

44

zaganiacz

Hippolais icterina

L
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Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Status

45

mewa srebrzysta

Larus argentatus

P

46

mewa siwa

Larus canus

L

47

mewa żółtonoga

Larus fuscus

P

48

mewa czarnogłowa

Larus melanocephalus

P

49

brzęczka

Locustella luscinioides

L

50

słowik szary

Luscinia luscinia

L

51

bielaczek

Mergellus albellus

P

52

nurogęś

Mergus merganser

L

53

muchołówka szara

Muscicapa striata

L

54

wilga

Oriolus oriolus

L

55

bogatka

Parus major

L

56

kormoran czarny

Phalacrocorax carbo

P

57

pleszka

Pheonicurus phoenicurus

L

58

pierwiosnek

Phylloscopus collybita

L

59

piecuszek

Phylloscopus trochilus

L

60

dzięcioł zielony

Picus viridis

L

61

perkoz dwuczuby

Podiceps cristatus

P

62

czarnogłówka

Poecile montanus

L

63

sikora uboga

Poecile palustris

L

64

pokrzywnica

Prunella modularis

L

65

gil

Pyrrhula pyrrhula

P

66

wodnik

Rallus aquaticus

L

67

remiz

Remiz pendulinus

P

68

kowalik

Sitta europaea

L

69

rybitwa rzeczna

Sterna hirundo

P

70

rybitwa białoczelna

Sternula albifrons

P

71

szpak

Sturnus vulgaris

L

72

kapturka

Sylvia atricapilla

L

73

perkozek

Tachybaptus ruficollis

P

74

strzyżyk

Troglodytes troglodytes

L

75

kos

Turdus merula

L

76

śpiewak

Turdus philomelos

L

77

kwiczoł

Turdus pilaris

L
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Szczególnie bogaty jest skład gatunkowy ptaków wodnych gniazdujących
w szuwarze rzeki Brdy. Należy do nich m.in. łabędź niemy Cygnus olor, łyska Fulica
atra, kokoszka Gallinula chloropus, wodnik Rallus aquaticus, brzęczka Locustella
luscinioides, trzciniak Acrocephalus arundinaceus, trzcinniczek Acrocephalus
scirpaceus.
Od 2016 r. gatunkiem zasiedlającym ols i szuwar przy rzece Brdzie jest
również żuraw Grus grus (fot. 3. Załącznik nr 3). Podczas dwóch kontroli w ramach
niniejszej inwentaryzacji stwierdzono parę ptaków w siedlisku lęgowym.
W zachodnim zakolu rzeki Brdy, co roku gnieździ się mewa siwa Larus canus
(fot. 1. Załącznik nr 3), bardzo nieliczny gatunek lęgowy w Polsce. Mewy siwe
zakładają gniazda na drewnianym palu wystającym z wody. Jest to najrzadszy
gatunek lęgowy na omawianym terenie. Liczebność krajowej populacji tego gatunku
prawdopodobnie nie przekracza 1700–1800 par, z których ok. 80–85% zasiedla
wyspy środkowej Wisły.
Stwierdzono tutaj również gniazdowanie kilku gatunków kaczek: nurogęsi
Mergus merganser, krzyżówki Anas platyrhynchos, krakwy Anas strepera, głowienki
Aythya ferina, czernicy Aythya fuligula. Nurogęś i krakwa (fot. 2. Załącznik nr 3) mają
status gatunku bardzo nielicznego w kraju, natomiast pozostałe gatunki, za wyjątkiem
krzyżówki, nielicznych.
Okolice Wyspy na Zimnych Wodach stanowią także ważne miejsce zimowania
i żerowania dla przelotnych ptaków wodnych. Szczególnie licznie na Brdzie zimuje
perkozek Tachybaptus ruficollis, gatunek ten jest często wykazywany w sąsiedztwie
Wyspy.
W 2010 r. wykryto łącznie 131 ptaków na 14 kilometrowym odcinku Brdy, co
stanowi 11 % krajowej populacji zimującej, czyniąc Brdę ważnym zimowiskiem w
skali kraju, o wyjątkowo dużym zagęszczeniu. Wykazano tutaj nawet do 20
osobników bielaczka Mergellus albellus. Równie licznie zatrzymuje się tutaj nurogęś.
Zimą tereny są patrolowane przez bieliki Haliaeetus albicilla, wykazano maksymalnie
2 osobniki.
W okresie wędrówek stwierdzono do 26 piskliwców Actitis hypoleucos,
z rzadszych gatunków należy również wymienić berniklę białolicą Branta leucopsis,
mewą czarnogłową Larus melanocephalus czy rybitwy białoczelne Sternula albifrons.
Herpetofauna
Podczas prac inwentaryzacyjnych odnotowano występowanie jednego
gatunku płaza bezogonowego z rodzaju Anura – żabę trwną Rana temporaria.
1. Rząd: Płazy bezogonowe Anura
1.1. Rodzina: żabowate Ranidae
żaba trawna Rana temporaria
Żaby trawne wykryto na dwóch stanowiskach na Wyspie na Zimnych Wodach,
po zachodniej stronie Wyspy (fot. 4. Załącznik nr 3). Ich lokalizacje przedstawiono na
ryc. nr 2, oznaczając je numerami 1 i 2 (wyniki inwentaryzacji płazów przedstawiono
także na załączniku nr 2.2).
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Pierwsze stanowisko znajdowało się około 100 metrów od ul. Spornej, przy
brzegu rzeki Brdy, w szuwarze. Zliczono łącznie 8 godujących samców i 15 pakietów
skrzeku, co odpowiada około 15 parom tych płazów.

Ryc. 2. Stanowiska żaby trawnej Rana temporaria (RT).

Drugie stanowisko żaby trawnej Rana temporaria znajdowało się na terenie
olsu, w zastoisku wody, w odległości około 10 metrów od istniejącej jezdni. Zliczono
na nim 10 pakietów skrzeku, czyli rozradza się tutaj około 10 par żaby trawnej.
Stwierdzona żaba trawna Rana temporaria (fot. 5. Załącznik nr 3) wykazuje
ogromne zdolności adaptacyjne i występuje w różnych środowiskach. Można ją
spotkać zarówno na nizinach, jak i w wysokich górach, na terenach leśnych
i otwartych, zupełnie pozbawionych drzew. Żyje w okolicach przekształconych przez
człowieka - na polach uprawnych, w sadach i ogrodach. Warunkiem jej
występowania jest jedynie obecność choćby niewielkich zbiorników wodnych
niezbędnych do rozrodu. Dorosłe osobniki wykazują głównie aktywność zmierzchową
i nocną, chociaż na zacienionych i wilgotnych terenach można je spotkać również za
dnia, zwłaszcza podczas deszczu. Poza porą godową żaba trawna prowadzi ściśle
lądowy tryb życia, jednak w okresie dużych upałów można ją czasem spotkać w
zbiornikach wodnych. W ten sposób chroni się przed nadmiernym wysuszeniem
ciała. W skład pokarmu żaby trawnej wchodzą owady, zwłaszcza chrząszcze i
muchówki, także bezmuszlowe ślimaki, dżdżownice, pająki. Najintensywniej odżywia
się w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu. Około połowy września rozpoczynają się
wędrówki żab na zimowiska. Kończą się one w drugiej połowie października, przy
ciepłej jesieni ostatnie wędrujące żaby można spotkać jeszcze na początku listopada.
Podczas wiosennej wędrówki płazów do zbiorników przeprowadzono kontrolę
śmiertelności płazów na odcinku ulicy Spornej – od ulicy Fordońskiej do mostu im.
Żeglugi Bydgoskiej oraz na odcinku ul. Pileckiego (od skrzyżowania z ulicą
Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą Żeglarską). Kontrole nie wykazały jednak
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martwych przedstawicieli herpetufauny. Drogi te kontrolowano dwukrotnie w
godzinach porannych (fot. 6. Załącznik nr 3).
W późniejszym okresie szuwary Wyspy na Zimnych Wodach są również
licznie zasiedlane przez żaby z grupy zielonych Rana esculenta complex. W okresie
wykonywania inwentaryzacji nie stwierdzono jednak żadnego osobnika żaby zielonej
Rana esculenta complex. Jednak we wcześniejszych latach szuwary Wyspy na
Zimnych Wodach były również licznie zasiedlane przez ten gatunek.
Podczas inwentaryzacji w terenie badań nie potwierdzono również obecności
innych gatunków, np. ropucha szara, na których stwierdzenia w rejonie Bydgoszczy
wskazuje serwis http://www.iop.krakow.pl/PlazyGady.
W rejonie planowanej inwestycji nie wykazano żadnego gatunku gada.
Zaskrońce Natrix natrix i jaszczurki zwinki Lacerta agilis stwierdzano we
wcześniejszych latach jedynie na terenach położonych bliżej ujścia rzeki Brdy
(badania własne autorów inwentaryzacji).
Wszystkie gatunki płazów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt objęte są ochroną
gatunkową.
Tabela 48. Status prawny stwierdzonych i potencjalnych gatunków płazów.

Gatunek

Konwencja
berneńska

Dyrektywa
Siedliskowa
UE

Polska
Polska
Czerwona
Czerwona
Lista
Księga
Zwierząt
Zwierząt
2002
2001
kategoria zagrożenia

Światowa
Czerwona
Lista
IUCN

nr załącznika

żaba trawna
Rana temporaria
Żaby z grupy zielonych
Rana esculenta complex

III

V

LC d

-

-

III

IV/V

LC d

-

-

Objaśnienia:
Konwencja Berneńska:
Załącznik III - obejmuje gatunki zagrożone i chronione.
Dyrektywa siedliskowa UE:
Załącznik V - obejmuje gatunki, dla których należy określić zasady pozyskiwania i odławiania.
Światowa Czerwona Lista IUCN:
LC d - trend spadkowy

Entomofauna
Dane literaturowe wskazują, że w rejonie planowanej inwestycji nie
stwierdzono dotychczas obecności szczególnie cennych gatunków entomofauny.
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Najbliższe znane stanowiska
(SCOPOLI, 1763) zlokalizowane są w:

pachnicy

dębowej

Osmoderma

eremita

− Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zarośle Cienkie (CD28), VII-VIII 1998 - 2 exx.,
łąki i zadrzewienia nad Kanałem Górnym, obs. Ł.KURKOWSKI
− Mała Kępa ad Bydgoszcz (CD08), 25 IX 2005, przerzedzony bór mieszany na
zboczu o pd.- zach. ekspozycji, szczątki w starych dębach, obs. AO.
− Pojezierze Pomorskie: Kiełp (CE20), V 2004, Dolina Wisły, w głowiastych
wierzbach, obs. AO; aleja przydrożna drogi krajowej nr 55 na odcinku Gardeja.
Kwidzyn (CE64, CE65).

−
Ryc. 3. Rozmieszczenie stanowisk pachnicy dębowej w Polsce (Źródło: Instytut Ochrony
Przyrody PAN, Kraków 2004).

W przypadku pachnicy dębowej, prowadzono ogólne oględziny miejsca
przyszłej inwestycji, w celu wytypowania siedlisk w/w owadów. Sprawdzano
obecność dziupli, sprawdzano także otoczenie drzewa, martwice boczne i zabidki,
gdzie poszukiwano charakterystycznych otworów wylotowych, jak również szczątków
owadów dorosłych.
Przeprowadzone oględziny nie wykazały obecności chronionych gatunków
owadów na terenie planowanej inwestycji, w drzewach przeznaczonych do wycinki.
Większość drzew jest w młodym wieku, a ich stan zdrowotny jest dobry. Jednak jak
wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji i gospodarki zielenią, dominantami w
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składzie gatunkowym zadrzewień na badanym terenie są: lipa drobnolistna Tilia
cordata, klon pospolity Acer platanoides, klon jesionolistny Acer negundo najczęściej
zasiedlane przez pachnicę. Dlatego zaleca się by wycinka „grubych” drzew była
prowadzona pod nadzorem entomologicznym (lipy o pierśnicy ≥90 cm, dęby o
pierśnicy ≥110) (wykaz wszystkich zinwentaryzowanych drzew podlegających
wycinke wraz ze wskazaniem ich pierśnicy przedstawiono w załączniku 2.3).
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VII. OCENA ANALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA (WPŁYW I
ZABEZPIECZENIA)
WRAZ
Z
WYBOREM
WARIANTU
NAJKORZYSTNIEJSZEGO
W rozdziale tym przedstawiono zidentyfikowany wpływ projektowanego
przedsięwzięcia inwestycyjnego w wariantowych przebiegach: Wariant 1, 2 i 3 –
zarówno na etapie prac budowlanych jak i podczas normalnej eksploatacji w zakresie
poszczególnych komponentów i czynników środowiskowych.
Zróżnicowanie wpływów na dwa etapy zależne jest przede wszystkim od
warunków prowadzenia prac budowlanych, warunków naturalnych, topograficznych
i użytkowania terenu. Najogólniej wpływy drogi na środowisko można podzielić na:
- bezpośrednie i nieodwracalne (trwałe),
- pośrednie i odwracalne,
- wtórne, skumulowane,
- krótko-, średnio-, długoterminowe.
Nomenklatura oddziaływań – bezpośrednie i pośrednie określa rodzaj wpływu
inwestycji w aspekcie możliwości zmian w środowisku zachodzących wprost
(oddziaływania bezpośrednie, np. zajęcie terenu, zmiana krajobrazu) na skutek
realizacji inwestycji lub poprzez przeniesienie oddziaływań poprzez czynnik
pośredniczący (oddziaływania pośrednie, np. pośrednie oddziaływanie drogi na
faunę poprzez zanieczyszczenia powietrza, wód opadowych i gleb).
Oddziaływania powstałe w następstwie oddziaływań bezpośrednich i
pośrednich na wybrany element środowiska określa się terminem oddziaływań
wtórnych. Przykładem takich oddziaływań mogą być wtórne zanieczyszczenia
powietrza substancjami uwalnianymi z zanieczyszczonych wód lub gleb lub emisjami
związanymi z utylizacją powstałych odpadów. Również w przypadku wystąpienia
poważnych awarii, oprócz bezpośrednich i pośrednich oddziaływań na poszczególne
komponenty środowiska, może dochodzić do oddziaływań wtórnych podczas
usuwania skutków awarii.
Inny podział mówi o wpływach stałych i chwilowych. Oddziaływania związane
z pracami budowlanymi (podwyższone poziomy hałasu i zanieczyszczeń powietrza)
można określić jako okresowe – krótkoterminowe i chwilowe. Oddziaływania
związane z etapem eksploatacji drogi to oddziaływania stałe i długoterminowe.
Poniżej w tabeli przedstawiono syntetyczną analizę typów oddziaływania
przedmiotowej inwestycji na elementy środowiska na dwóch etapach – etapie
budowy i eksploatacji.
Szczegółowy opis oddziaływań przedstawiono w kolejnych podrozdziałach
odpowiadających poszczególnym komponentom środowiska.
Niezależnie od wpływu przedstawiono także listę działań i środków
ochronnych, w odniesieniu do komponentów środowiska, które można było
zróżnicować oceną i możliwością zabezpieczenia trakcie opracowywania listy
kontrolnej prowadzącej do wyboru wariantu najkorzystniejszego dla środowiska.
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Tabela 49. Analiza typów oddziaływań w ramach poszczególnych komponentów
środowiska
Typy oddziaływań

Komponent środowiska

Faza budowy

Faza eksploatacji

Formy ochrony przyrody

brak

brak

Szata roślinna

bezpośrednie, stałe

brak

bezpośrednie, stałe;
pośrednie, chwilowe
bezpośrednie,
nieodwracalne, stałe
bezpośrednie,
krótkoterminowe,
nieodwracalne

pośrednie,
długoterminowe
bezpośrednie,
długoterminowe
bezpośrednie,
pośrednie,
długoterminowe
pośrednie,
długoterminowe
pośrednie,
nieodwracalne
długoterminowe, trwałe
bezpośrednie,
pośrednie, wtórne
nieodwracalne
długoterminowe
bezpośrednie,
pośrednie,
długoterminowe
bezpośrednie,
pośrednie, stałe,
wtórne
bezpośrednie,
pośrednie, stałe,
wtórne
bezpośrednie,
pośrednie, chwilowe,
wtórne

Fauna
Krajobraz i rzeźba terenu
Pokrywa glebowa
Środowisko gruntowo - wodne
Klimat

Powietrze atmosferyczne

bezpośrednie, chwilowe
pośrednie,
nieodwracalne,
długoterminowe, trwałe
bezpośrednie, pośrednie,
wtórne
odwracalne
krótkoterminowe

Klimat akustyczny

bezpośrednie,
krótkoterminowe

Zdrowie i życie ludzi

bezpośrednie, pośrednie
krótkotrwałe, wtórne

Odpady

pośrednie, chwilowe,
wtórne

Poważne awarie

bezpośrednie, pośrednie
chwilowe, wtórne

Stanowiska archeologiczne
Obiekty zabytkowe

bezpośrednie,
krótkoterminowe
bezpośrednie,
krótkotrwałe,

brak
pośrednie, stałe

Uwagi
Szczegóły w rozdz.
VII.1.1.1.
Szczegóły w rozdz.
VII.1.1.2.
Szczegóły w rozdz.
VII.1.1.3.
Szczegóły w rozdz.
VII.1.2.
Szczegóły w rozdz.
VII.2.1
Szczegóły w rozdz.
VII.5.1.
Szczegóły w rozdz.
VII.3.1.
Szczegóły w rozdz.
VII.6.1

Szczegóły w rozdz.
VII.7.
Szczegóły w rozdz.
VII.11.
Szczegóły w rozdz.
VII.8.1
Szczegóły w rozdz.
VII.10.1

Szczegóły w rozdz.
VII.4.1

VII.1. Środowisko przyrodnicze i krajobraz
VII.1.1. Wpływ na środowisko przyrodnicze
VII.1.1.1. Wpływ na formy ochrony przyrody i nne cenne przyrodniczo obszary

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdz. V.8. inwestycja nie przecina form
ochrony przyrody w myśl art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody.
W przypadku korytarzy migracji zwierząt, zgodnie z mapą przebiegu korytarzy
ekologicznych w Polsce opracowaną przez Instytut Biologii Ssaków (Jędrzejewski
2005 r.), okalają one miasto Bydgoszcz, a nie przebiegają przez jego obszar, co
wynika z zagospodarowania tego obszaru, tj. silnego przekształcenia
antropogenicznego, charakterystycznego dla centrum dużego miasta. Tym samym
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budowa jak i eksploatacja analizowanej inwestycji nie będzie powodować efektu
barierowego dla migracji zwierząt.
Najbliżej położonymi w stosunku do przedsięwzięcia formami ochrony
przyrody są pomniki przyrody nr 87, 114 i 115, oddalone od inwestycji o ok. 75 m.
Najbliższą inwestycji formą ochrony przyrody wielkoobszarową jest Obszar
Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy,
oddalonego ok. 300 m od planowanej drogi.
Obszary Natura 2000 występują w znaczmy oddaleniu od inwestycji. I tak
najbliższy obszar siedliskowy SOO Solecka Dolina Wisły PLH040003 położony jest w
oddaleniu o ok. 2,1 km od inwestycji a obszar ptasi OSO Dolina Dolnej Wisły
PLB40003 oddalony jest o ok. 1,7 km.
Szczegóły dotyczące lokalizacji form ochrony przyrody względem inwestycji
przedstawiono w rozdz. V.8. oraz w załączniku nr 2.
Mimo występowania obszarów SOO i OSO w sąsiedztwie inwestycji, nie
przewiduje się negatywnego wpływu na spójność i integralność sieci Natura 2000.
Inwestycja ze względu na swoje położenie na terenie aglomeracji miejskiej (na
obszarach uprzednio silnie zmienionych antropogenicznie) nie wpłynie znacząco na
stan środowiska przyrodniczego w tym miejscu, a tym samym na obszary w
oddaleniu od inwestycji.
Reasumując, nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu na formy
ochrony przyrody znajdujące się w otoczeniu zaprojektowanej inwestycji tj. na
rezerwat przyrody „Wielka Kępa”, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego
i Nadwiślańskiego, Obszarów Chronionego Krajobrazu: „Zalewu Koronowskiego”,
„Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy”, „Strefy Krawędziowej Kotliny
Toruńskiej”, „Wydmy Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia”,
obszarów Natura 2000: SOO Dolina Noteci PLH300004, SOO Solecka Dolina Wisły
PLH040003, OSO Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001, OSO
Dolina Wisły PLB040003 oraz na 10 pomników przyrody zlokalizowanych do 1 km od
inwestycji.
Wynika to ze znacznego oddalenia inwestycji od ww. obszarów chronionych
oraz z faktu, że przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
komunikacyjnych wskazują na spełnienie standardów jakości środowiska na granicy
linii zakresu inwestycji – w przypadku większości analizowanych komponentów.
Nie przewiduje się negatywnego wpływu na lasy ochronne, ponieważ nie
kolidują one z inwestycją.
VIII.1.1.2. Wpływ na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i grzybów

Budowa i eksploatacja zaprojektowanej inwestycji, wiązać będzie się
z wystąpieniem negatywnych oddziaływań na szatę roślinną. Poniżej przedstawiono
wpływ zaprojektowanej inwestycji na szatę roślinną.
Faza budowy
W trakcie prowadzenia prac budowlanych przewiduje się:
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W liniach rozgraniczających inwestycji wykonano inwentaryzację i gospodarkę
istniejącą zielenią (w okresie od maja do października 2015), której wyniki zostały
zawarte w opracowaniach: „Koncepcja programowa. Rozbudowa Trasy WschódZachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy.
ZIELEŃ – Wariant 1. Inwentaryzacja i gospodarka istniejąca zielenią” (październik
2015) i „Koncepcja programowa. Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od
Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy. ZIELEŃ – Wariant 2 i 3.
Inwentaryzacja i gospodarka istniejąca zielenią” (październik 2015), „Koncepcja
programowa. Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy. ZIELEŃ – Wariant 4. Inwentaryzacja i
gospodarka istniejąca zielenią” (październik 2015) oraz w niniejszym rozdziale.
Graficzne przedstawienie wyników inwentaryzacji i gospodarki zielenią
przedstawiono w załączniku nr 2.3 (Inwentaryzacja i gospodarka istniejącej zieleni do
Koncepcji Programowej).
 Wariant 1:
Na zinwentaryzowanym terenie rosną pojedyncze drzewa w ilości 1927 szt.,
w tym drzewa liściaste – 1652 szt., drzewa iglaste - 93 szt., drzewa owocowe - 182
szt.
W terenie zinwentaryzowano również 9110 m2 grup drzew i krzewów, 7000 m2
lasów oraz 14357 m2 krzewów.
Obwody pni zostały pomierzone na wysokości 130 cm.
W czasie prac w terenie oznaczono 26 rodzajów drzew, w tym 31 do gatunku
oraz 10 odmian. Osobno potraktowano drzewa owocowe, których różne gatunki
zebrano w jedną grupę.
Wycince ulegnie łącznie 1231 sztuk drzew, a do pozostawienia przeznaczono
696 drzew. Szczegółowe ilości drzew danego gatunku bądź rodzaju przeznaczonych
do wycinki, jak i do pozostawienia przedstawiono w tabeli poniżej. Gatunki zostały w
tabeli posortowane według ilości zinwentaryzowanych sztuk.
Tabela 50. Zestawienie zinwentaryzowanych rodzajów i gatunków drzew oraz ich ilości do
wycinki i do pozostawienia.
Nazwa polska/Nazwa łacińska

Do wycinki
[szt.]

Do
pozostawienia
[szt.]

5

TILIA CORDATA - lipa drobnolistna

116

211

327

1

ROBINIA PSEUDOACACIA - robinia biała

207

81

288

2

ACER PLATANOIDES - klon pospolity

202

39

241

3

ACER NEGUNDO - klon jesionolistny

174

14

188

4

owocowe

151

31

182

6

POPULUS SP. - topola

71

80

151

7

POPULUS NIGRA 'Italica' - topola czarna odm.
włoska

59

43

102

40

PLATANUS XHISPANICA 'Acerifolia' platan klonolistny

0

62

62

Lp.

Razem [szt.]

8

PINUS SYLVESTRIS - sosna pospolita

31

9

40

12

PICEA ABIES - świerk pospolity

20

17

37

10

SORBUS INTERMEDIA - jarząb szwedzki

26

6

32

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

165

„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko – wersja ujednolicona
13

BETULA PENDULA - brzoza brodawkowata

14

18

32

14

FRAXINUS EXCELSIOR - jesion wyniosły

12

19

31

9

SALIX SP. - wierzba

27

2

29

11

QUERCUS RUBRA - dąb czerwony

22

5

27

19

ULMUS SP. - wiąz

10

13

23

17

QUERCUS ROBUR - dąb szypułkowy

10

3

13

15

PRUNUS CERASIFERA 'Pissardii'
- śliwa wiśniowa 'Pissardii'

12

0

12

18

SORBUS AUCUPARIA - jarząb pospolity

10

2

12

16

CRATAEGUS SP.- głóg

10

0

10

21

LARIX DECIDUA - modrzew europejski

7

2

9

22

ACER PSEUDOPLATANUS 'Purpureum'
- klon jawor 'Purpureum'

5

4

9

25

AESCULUS HIPPOCASTANUM - kasztanowiec
pospolity

3

5

8

20

ACER PSEUDOPLATANUS - klon jawor

7

0

7

27

ACER CAMPESTRE - klon polny

2

5

7

23

suche

5

1

6

36

BETULA UTYLIS 'Doorenbos' brzoza pożyteczna 'Doorenbos'

0

6

6

2

3

5

28

ACER PLATANOIDES 'Royal Red'
klon pospolity 'Royal Red'

-

24

SAMBUCUS NIGRA - bez czarny

4

0

4

26

MORUS ALBA - morwa biała

3

0

3

41

ROBINIA PSEUDOACACIA 'Umbraculifera'robinia biała 'Umbraculifera'

0

3

3

42

SORBUS ARIA - jarząb mączny

0

3

3

43

THUJA SP. - żywotnik

0

3

3

29

ACER SP. - klon

2

0

2

30

ALNUS GLUTINOSA - olsza czarna

2

0

2

32

CORYLUS COLURNA - leszczyna turecka

1

1

2

34

PICEA PUNGENS 'GLAUCA' - świerk kłujący

1

1

2

39

JUNIPERUS COMMUNIS - jałowiec pospolity

0

2

2

31

ACER SACCHARINUM - klon srebrzysty

1

0

1

33

JUGLANS REGIA - orzech włoski

1

0

1

35

QUERCUS ROBUR 'Fastigiata' dąb szypułkowy 'Fastigiata'

1

0

1

37

CARAGANA ARBORESCENS - karagana
syberyjska

0

1

1

38

CARPINUS BETULUS - grab pospolity

0

1

1

RAZEM

1231

696

1927

Jak wynika z tabeli powyżej zdecydowanymi dominantami w składzie
gatunkowym zadrzewień na badanym terenie są: lipa drobnolistna Tilia cordata,
robinia biała Robinia pseudoacacia, klon pospolity Acer platanoides, klon
jesionolistny Acer negundo oraz drzewa owocowe.
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Poza tym w drzewostanie zaznacza się duży udział rodzaju topola: Populus
sp. oraz topola czarna odmiana włoska Popus nigra ‘Italica’.
Mniejszy udział w zadrzewieniach na badanym terenie przypada takim
gatunkom jak: platan klonolistny Platanus xhispanica 'Acerifolia', sosna pospolita
Pinus sylvestris, świerk pospolity Picea abies, jarząb szwedzki Sorbus intermedia,
brzoza brodawkowata Betula pendula, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, wierzba
Salix sp. oraz dąb czerwony Quercus rubra.
Pojedynczo oznaczono klon srebrzysty Acer saccharinum, orzech włoski
Juglans regia, dąb szypułkowy 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata', karagana
syberyjska Caragana arborescens i grab pospolity Carpinus betulus.
Zinwentaryzowano również 30 467 m2 grup drzew i krzewów oraz powierzchni
leśnych. Ilości przeznaczone do wycinki, jak i pozostawienia przedstawiono poniżej.
Tabela 51. Powierzchnia [m2] grup drzew i krzewów oraz powierzchni leśnych
przeznaczonych do wycinki i do pozostawienia.
Do wycinki [m2]

Do pozostawienia [m2]

Razem [m2]

grupa drzew i krzewów

4710

4400

9110

lasy

2400

4600

7000

krzewy

10415

3942

14357

17 525

12 942

30 467

Lp. Nazwa
1
2
3

RAZEM

Poniżej przedstawiono dane dotyczące powierzchni leśnych przeznaczonych
do wycięcia.
Do wycięcia przewidziano 3 powierzchnie leśne:
1. Las prywatny (nr inw. 1059) o powierzchni 1930 m2 do wycięcia. W składzie
gatunkowym dominuje sosna pospolita Pinus sylwestris i brzoza
brodawkowata Betula pendula.
2. Las w granicach Lasów Państwowych (nr inw. 1126), o powierzchni do
wycięcia 400 m2, na terenie Nadleśnictwa Żołędowo, leśnictwo: Jagodowo
(adres leśny: 12-22-2-02-249-m-00), drzewostan w wieku powyżej 20 lat. Typ
siedliskowy lasu: BŚW (bór świeży). W składzie gatunkowym dominuje brzoza
brodawkowata Betula pendula (warstwa drzew), a w podszycie brzoza
brodawkowata Betula pendula, klon pospolity Acer platanoides, klon
jesionolistny Acer negundo, sosna pospolita Pinus sylvestris.
3. Las w granicach Lasów Państwowych (nr inw. 1128), o powierzchni do
wycięcia 70 m2, na terenie Nadleśnictwa Żołędowo (adres leśny: 12-22-2-02249-i-00), drzewostan w wieku powyżej 20 lat. Typ siedliskowy lasu: BŚW (bór
świeży). W składzie gatunkowym dominuje sosna pospolita Pinus sylvestris
(warstwa drzew), a w podszycie czeremcha zwyczajna Prunus padus, brzoza
brodawkowata Betula pendula, dąb Quercus sp., klon pospolity Acer
platanoides i jarząb pospolity Sorbus aucuparia.
 Wariant 2 i 3:
Na zinwentaryzowanym terenie rosną pojedyncze drzewa w ilości 1956 szt.,
w tym drzewa liściaste – 1654 szt., drzewa iglaste - 95 szt., drzewa owocowe - 207
szt.
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W terenie zinwentaryzowano również 10 560 m2 grup drzew i krzewów, 7130
m2 lasów oraz 15407 m2 krzewów.
Obwody pni zostały pomierzone na wysokości 130 cm.
W czasie prac w terenie oznaczono 26 rodzajów drzew, w tym 32 do gatunku
oraz 9 odmian. Osobno potraktowano drzewa owocowe, których różne gatunki
zebrano w jedną grupę.
Wycince ulegnie łącznie 1628 sztuk drzew, a do pozostawienia przeznaczono
328 drzew. Szczegółowe ilości drzew danego gatunku bądź rodzaju przeznaczonych
do wycinki, jak i do pozostawienia przedstawiono w tabeli poniżej. Gatunki zostały w
tabeli posortowane według ilości zinwentaryzowanych sztuk.
Tabela 52. Zestawienie zinwentaryzowanych rodzajów i gatunków drzew oraz ich ilości do
wycinki i do pozostawienia.
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Do pozostawienia
Razem [szt.]
[szt.]

Lp.

Nazwa polska/Nazwa łacińska

Do wycinki [szt.]

1
2
3
4
5
6

TILIA CORDATA - lipa drobnolistna
ROBINIA PSEUDOACACIA - robinia biała
ACER PLATANOIDES - klon pospolity
owocowe
ACER NEGUNDO - klon jesionolistny
POPULUS SP. - topola

262
211
207
195
176
113

65
77
37
12
12
35

327
288
244
207
188
148

7

POPULUS NIGRA 'Italica' - topola czarna
odm. włoska

96

6

102

8

PLATANUS XHISPANICA 'Acerifolia' platan klonolistny

58

5

63

9
10
12

PINUS SYLVESTRIS - sosna pospolita
PICEA ABIES - świerk pospolity
SORBUS INTERMEDIA - jarząb szwedzki

40
35
27

0
4
6

40
39
33

13

BETULA PENDULA - brzoza
brodawkowata

26

6

32

15
11
14
16
19

FRAXINUS EXCELSIOR - jesion wyniosły
SALIX SP. - wierzba
QUERCUS RUBRA - dąb czerwony
ULMUS SP. - wiąz
QUERCUS ROBUR - dąb szypułkowy

13
27
23
13
10

18
2
4
10
3

31
29
27
23
13

17

PRUNUS CERASIFERA 'Pissardii'
- śliwa wiśniowa 'Pissardii'

12

0

12

20
18

SORBUS AUCUPARIA - jarząb pospolity
CRATAEGUS SP.- głóg

10
10

2
0

12
10

21

ACER PSEUDOPLATANUS 'Purpureum'
- klon jawor 'Purpureum'

9

0

9

23

LARIX DECIDUA - modrzew europejski

7

2

9

27

AESCULUS HIPPOCASTANUM kasztanowiec pospolity

4

5

9

22
31

ACER PSEUDOPLATANUS - klon jawor
ACER CAMPESTRE - klon polny

7
2

0
5

7
7

24

BETULA UTYLIS 'Doorenbos' brzoza pożyteczna 'Doorenbos'

6

0

6

25

suche

6

0

6
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26

ACER PLATANOIDES 'Royal Red'
- klon pospolity 'Royal Red'

5

0

5

28
29
30

SAMBUCUS NIGRA - bez czarny
MORUS ALBA - morwa biała
THUJA SP. - żywotnik

4
3
3

0
0
0

4
3
3

42

ROBINIA PSEUDOACACIA
'Umbraculifera'- robinia biała
'Umbraculifera'

0

3

3

43
32
33

SORBUS ARIA - jarząb mączny
ACER SP. - klon
ALNUS GLUTINOSA - olsza czarna

0
2
2

3
0
0

3
2
2

34

JUNIPERUS COMMUNIS - jałowiec
pospolity

2

0

2

36

PICEA PUNGENS 'GLAUCA' - świerk
kłujący

1

1

2

35
37

JUGLANS REGIA - orzech włoski
ACER SACCHARINUM - klon srebrzysty

1
0

0
1

1
1

38

CARAGANA ARBORESCENS - karagana
syberyjska

0

1

1

39
40

CARPINUS BETULUS - grab pospolity
CORYLUS COLURNA - leszczyna turecka

0
0

1
1

1
1

41

QUERCUS ROBUR 'Fastigiata' dąb szypułkowy 'Fastigiata'

0

1

1

RAZEM

1628

328

1956

Jak wynika z tabeli powyżej zdecydowanymi dominantami w składzie
gatunkowym zadrzewień na badanym terenie są: lipa drobnolistna Tilia cordata,
robinia biała Robinia pseudoacacia, klon pospolity Acer platanoides, owocowe, klon
jesionolistny Acer negundo, topola Populus sp., topola czarna odm. włoska Populus
nigra 'Italica'.
Poza tym w drzewostanie zaznacza się duży udział takich gatunków jak:
platan klonolistny Platanus xhispanica 'Acerifolia', sosna pospolita Pinus sylvestris,
świerk pospolity Picea abies, jarząb szwedzki Sorbus intermedia, brzoza
brodawkowata Betula pendula, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, wierzba Salix sp.,
dąb czerwony Quercus rubra i wiąz Ulmus sp.
Pojedynczo oznaczono orzech włoski Juglans regia, klon srebrzysty Acer
saccharinum, karagana syberyjska Caragana arborescens, grab pospolity Carpinus
betulus, leszczyna turecka Corylus colurna i dąb szypułkowy 'Fastigiata' Quercus
robur 'Fastigiata'.
Zinwentaryzowano również 33 097 m2 grup drzew i krzewów oraz powierzchni
leśnych. Ilości przeznaczone do wycinki, jak i pozostawienia przedstawiono poniżej.
Tabela 53. Powierzchnia [m2] grup drzew i krzewów oraz powierzchni leśnych
przeznaczonych do wycinki i do pozostawienia.
Do wycinki
[m2]

Do pozostawienia
[m2]

Razem
[m2]

5160

5400

10560

lasy

3570

3560

7130

krzewy

14025

1382

15407

Lp.

Nazwa

1

grupa drzew i krzewów

2
3
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RAZEM

22 755

10 342

33 097

Poniżej przedstawiono dane dotyczące powierzchni leśnych przeznaczonych
do wycięcia.
Do wycięcia przewidziano 3 powierzchnie leśne:
1. Las prywatny (nr inw. 1059) o powierzchni 1930 m2. W składzie gatunkowym
dominuje sosna pospolita Pinus sylvestris i brzoza brodawkowata Betula
pendula.
2. Las w granicach Lasów Państwowych (nr inw. 1126), o powierzchni do
wycięcia 1300 m2, na terenie Nadleśnictwa Żołędowo (adres leśny: 12-22-202-249-m-00), drzewostan w wieku powyżej 20 lat. Typ siedliskowy lasu: BŚW
(bór świeży). W składzie gatunkowym dominuje brzoza brodawkowata Betula
pendula (warstwa drzew), a w podszycie brzoza brodawkowata Betula
pendula, klon pospolity Acer platanoides, klon jesionolistny Acer negundo,
sosna pospolita Pinus sylvestris.
3. Las w granicach Lasów Państwowych (nr inw. 1128), o powierzchni do
wycięcia 340 m2, na terenie Nadleśnictwa Żołędowo (adres lesny: 12-22-2-02249-i-00), drzewostan w wieku powyżej 20 lat. Typ siedliskowy lasu: BŚW (bór
świeży). W składzie gatunkowym dominuje sosna pospolita Pinus sylvestris
(warstwa drzew), a w podszycie czeremcha zwyczajna Prunus padus, brzoza
brodawkowata Betula pendula, dąb Quercus sp., klon pospolity Acer
platanoides i jarząb pospolity Sorbus aucuparia.
 Wariant 4:
Na zinwentaryzowanym terenie rosną pojedyncze drzewa w ilości 1881 szt., w
tym drzewa liściaste – 1537 szt., drzewa iglaste - 103 szt., drzewa owocowe - 235
szt. oraz drzewa suche – 6 szt.
W terenie zinwentaryzowano również 6930 m2 lasów, 5070 m2 grup drzew i
krzewów oraz 15 948 m2 krzewów.
W czasie prac w terenie oznaczono 44 rodzajów drzew, w tym 35 do gatunku
oraz 9 odmian. Osobno potraktowano drzewa owocowe, których różne gatunki
zebrano w jedną grupę.
Do wycinki przeznaczono 1493 szt. drzew (tj. 2218 szt. pni – ze względu na
występowanie drzew wielopniowych), 4030 m2 lasów, 5070 m2 grup drzew i
krzewów oraz 14 591 m2 grup krzewów.
Szczegółowe ilości drzew danego gatunku bądź rodzaju przeznaczonych do
wycinki, jak i do pozostawienia przestawiono w tabeli poniżej. Gatunki zostały w
tabeli posortowane według ilości zinwentaryzowanych sztuk.
Obwody pni zostały pomierzone na wysokości 130 cm.
Inwentaryzacja została wykonana w okresie od maja do października 2015 r.
Wycinkę drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków tzn. poza
okresem od 1 marca do 31 sierpnia włącznie. W uzasadnionych przypadkach,
dopuszcza się możliwość wycinki w okresie lęgowym, po uprzednim stwierdzeniu
braku lęgów w zadrzewieniach przeznaczonych do wycinki, pod ścisłą kontrolą
nadzoru przyrodniczego.
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Tabela 54. Zestawienie zinwentaryzowanych rodzajów i gatunków drzew oraz ich ilości do
wycinki i do pozostawienia.
Lp.

Nazwa polska/Nazwa łacińska

Do wycinki
[szt.]

Do
pozostawienia
[szt.]

Razem
[szt.]

1

TILIA CORDATA - lipa drobnolistna

225

104

329

2

ROBINIA PSEUDOACACIA - robinia biała

192

88

280

3

ACER PLATANOIDES - klon pospolity

212

26

238

4

owocowe

214

9

223

5

ACER NEGUNDO - klon jesionolistny

177

7

184

6

POPULUS SP. - topola

79

24

103

7

POPULUS NIGRA 'Italica' - topola czarna
odm. włoska

62

10

72

8

PLATANUS XHISPANICA 'Acerifolia' platan klonolistny

19

43

62

9

PICEA ABIES - świerk pospolity

44

4

48

10

PINUS SYLVESTRIS - sosna pospolita

39

0

39

11

SORBUS INTERMEDIA - jarząb szwedzki

26

6

32

12

BETULA PENDULA - brzoza brodawkowata

21

9

30

13

SALIX SP. - wierzba

25

3

28

14

FRAXINUS EXCELSIOR - jesion wyniosły

20

7

27

15

QUERCUS RUBRA - dąb czerwony

23

4

27

16

ULMUS SP. - wiąz

14

11

25

17

QUERCUS ROBUR - dąb szypułkowy

10

3

13

18

PRUNUS CERASIFERA 'Pissardii'
- śliwa wiśniowa 'Pissardii'

12

0

12

19

SORBUS AUCUPARIA - jarząb pospolity

12

0

12

20

CRATAEGUS SP.- głóg

10

0

10

21

ACER PSEUDOPLATANUS 'Purpureum'
- klon jawor 'Purpureum'

9

0

9

22

LARIX DECIDUA - modrzew europejski

7

2

9

23

AESCULUS HIPPOCASTANUM kasztanowiec pospolity

4

4

8

24

ACER CAMPESTRE - klon polny

1

6

7

25

BETULA UTYLIS 'Doorenbos' brzoza pożyteczna 'Doorenbos'

0

6

6

26

suche

6

0

6

27

5

0

5

4

0

4

29

ACER PSEUDOPLATANUS - klon jawor
ACER PLATANOIDES 'Royal Red'
- klon pospolity 'Royal Red'
SAMBUCUS NIGRA - bez czarny

4

0

4

30

MORUS ALBA - morwa biała

3

0

3

31

POPULUS ALBA - topola biała

1

2

3

28

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

171

„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko – wersja ujednolicona
32

ROBINIA PSEUDOACACIA 'Umbraculifera'robinia biała 'Umbraculifera'

0

3

3

33

SORBUS ARIA - jarząb mączny

0

3

3

34

THUJA SP. - żywotnik

3

0

3

35

ALNUS GLUTINOSA - olsza czarna

2

0

2

36

JUNIPERUS COMMUNIS - jałowiec
pospolity

2

0

2

37

PICEA PUNGENS 'GLAUCA' - świerk
kłujący

1

1

2

38

ACER PALMATUM - klon palmowy

1

0

1

39

ACER PLATANOIDES 'Globosum' - klon
pospolity 'Globosum'

1

0

1

40

ACER SACCHARINUM - klon srebrzysty

1

0

1

41

CARAGANA ARBORESCENS - karagana
syberyjska

0

1

1

42

CARPINUS BETULUS - grab pospolity

0

1

1

43

CORYLUS COLURNA - leszczyna turecka

1

0

1

44

JUGLANS REGIA - orzech włoski

1

0

1

45

QUERCUS ROBUR 'Fastigiata' dąb szypułkowy 'Fastigiata'

0

1

1

1493

388

1881

RAZEM

Jak wynika z tabeli powyżej zdecydowanymi dominantami w składzie
gatunkowym zadrzewień na badanym terenie są: lipa drobnolistna Tilia cordata,
robinia biała Robinia pseudoacacia, klon pospolity Acer platanoides, klon
jesionolistny Acer negundo oraz drzewa owocowe.
Poza tym w drzewostanie zaznacza się duży udział rodzaju topola: Populus
sp. oraz topola czarna odmiana włoska Populus nigra ‘Italica’.
Mniejszy udział w zadrzewieniach na badanym terenie przypada takim
gatunkom jak: platan klonolistny Platanus xhispanica 'Acerifolia', sosna pospolita
Pinus sylvestris, świerk pospolity Picea abies, jarząb szwedzki Sorbus intermedia,
brzoza brodawkowata Betula pendula, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, wierzba
Salix sp., dąb czerwony Quercus rubra, wiąz Ulmus sp., dąb szypułkowy Quercus
robur, jarząb pospolity Sorbus aucuparia, głóg Crataegus sp.
Pojedynczo oznaczono klon palmowy Acer palmatum, klon pospolity Acer
platanoides ‘Globosum’, klon srebrzysty Acer saccharinum, karagana syberyjska
Caragana arborescens, grab pospolity Carpinus betulus, lesczyna turecka Corylus
colurna, orzech włoski Juglans regia oraz dąb szypułkowy Quercus robus ‘Fastigiata’.
Zinwentaryzowano również 27 948 m2 grup drzew i krzewów oraz powierzchni
leśnych. Ilości przeznaczone do wycinki, jak i pozostawienia przedstawiono poniżej.
Tabela 55.
Powierzchnia [m2] grup drzew i krzewów oraz powierzchni leśnych
przeznaczonych do wycinki i do pozostawienia.
Lp.
1
2

172

Nazwa
lasy

[m2]

grupy drzew i krzewów

[m2]

Do wycinki

Do pozostawienia

Razem

4030

2900

6930

5070

0

5070
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krzewy [m2]

3
4

RAZEM

[m2]

14 591

1357

15 948

23 691

4257

27 948

Poniżej przedstawiono dane dotyczące powierzchni leśnych przeznaczonych
do wycięcia.
Do wycięcia przewidziano 2 powierzchnie leśne:
1. Las prywatny (nr inw. 1059) o powierzchni 1930 m2. W składzie gatunkowym
dominuje sosna pospolita Pinus sylwestris i brzoza brodawkowata Betula
pendula.
2. Las w granicach Lasów Państwowych (nr inw. 1126), o powierzchni do
wycięcia 2100 m2, na terenie Nadleśnictwa Żołędowo (adres leśny: 12-22-202-249-m-00, 12-22-2-02-249-i-00), drzewostan w wieku powyżej 20 lat. Typ
siedliskowy lasu: BŚW (bór świeży). W składzie gatunkowym dominuje
brzoza brodawkowata Betula pendula i sosna pospolita Pinus sylvestris
(warstwa drzew), a w podszycie: brzoza brodawkowata Betula pendula, klon
pospolity Acer platanoides, klon jesionolistny Acer negundo, sosna pospolita
Pinus sylvestris, czeremcha zwyczajna Prunus padus, dąb Quercus sp, jarząb
pospolity Sorbus aucuparia.
Do niniejszego ROŚ załączono tabele exel, w których znajdują się dane
dotyczące powierzchni leśnych przeznaczonych do wycięcia z inwentaryzacji i
gospodarki zielenią – osobno dla Wariantu 1, Wariantów 2 i 3 oraz Wariantu 4
(Załącznik 2.4).
Ponieważ inwentaryzacja przyrodnicza nie wykazała obecności na badanym
terenie siedlisk przyrodniczych w rozumieniu Dyrektywy Siedliskowej ani chronionych
i/lub cennych gatunków roślin, w tym wymienionych w Załączniku I do niniejszej
Dyrektywy, planowana inwestycja nie będzie miała wpływu i nie będzie
stanowiła zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych, chronionych/cennych
gatunków flory i chronionych gatunków grzybów.


zawleczenia obcych gatunków;



czasowe pogorszenie warunków siedliskowych w otoczeniu drogi w wyniku: pracy
ciężkiego sprzętu, składowania materiałów budowlanych, ziemi z wykopów,
lokalizacji zaplecza technicznego, itp.

Faza eksploatacji
Ze względu na przewidywany brak przekroczeń dopuszczalnych stężeń
zanieczyszczeń powietrza określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu, nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu zanieczyszczeń
motoryzacyjnych na szatę roślinną. Należy spodziewać się, iż mimo wzrostu
natężenia ruchu, standardy środowiska w zakresie ochrony powietrza
atmosferycznego będą zachowane, a wartość stężeń zanieczyszczeń będzie maleć
w wyniku postępu technologicznego branży motoryzacyjnej.
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VII.1.1.3. Wpływ na faunę

Entomofauna
Pod kątem bezkręgowców, teren planowanej inwestycji nie przedstawia
większej wartości dla bezkręgowców i ich siedlisk bytowania.
Faza budowy
W przypadku pachnicy dębowej, prowadzono ogólne oględziny miejsca
przyszłej inwestycji, w celu wytypowania siedlisk w/w owadów. Sprawdzano
obecność dziupli, sprawdzano także otoczenie drzewa, martwice boczne i zabidki,
gdzie poszukiwano charakterystycznych otworów wylotowych, jak również szczątków
owadów dorosłych.
Przeprowadzone oględziny nie wykazały obecności chronionych gatunków
owadów na terenie planowanej inwestycji, w drzewach przeznaczonych do wycinki.
Większość drzew jest w młodym wieku, a ich stan zdrowotny jest dobry. Jednak jak
wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji i gospodarki zielenią, dominantami w
składzie gatunkowym zadrzewień na badanym terenie są: lipa drobnolistna Tilia
cordata, klon pospolity Acer platanoides, klon jesionolistny Acer negundo najczęściej
zasiedlane przez pachnicę. Dlatego zaleca się by wycinka „grubych” drzew była
prowadzona pod nadzorem entomologicznym (lipy o pierśnicy ≥90 cm, dęby o
pierśnicy ≥110) (wykaz wszystkich zinwentaryzowanych drzew podlegających
wycinke wraz ze wskazaniem ich pierśnicy przedstawiono w załączniku 2.3).
W celu minimalizacji ewentualnych strat w populacji chronionego gatunku
jakim jest pachnica dębowa, w przypadku stwierdzenia gatunku w trakcie wycinki
drzew, zaleca się działania minimalizujące (szczegóły w rozdziale VII.1.3).
Faza eksploatacji
Nie przewiduje się zagrożenia na etapie eksploatacji na siedliska entomofauny
nie wystąpi zanieczyszczenia siedlisk płazów na etapie eksploatacji.
Herpetofauna
Faza budowy
Na zinwentaryzowanym terenie stwierdzono jedno miejsce pełniące funkcję
miejsca rozrodu płazów – żaby trawnej Rana temporaria. Wyznaczono je na
podstawie miejsc rozmnażania się płazów, układu sieci hydrograficznej i
ukształtowania terenu.
Płazy należą do najbardziej wrażliwej grupy zwierząt, dlatego należy tak
zaplanować realizację inwestycji, by w jak najmniejszym stopniu wpłynąć na
populacje występujące w okolicy inwestycji.
Dwa stanowiska żaby trawnej wykryto na Wyspie na Zimnych Wodach, po
zachodniej stronie Wyspy. Ulica Sporna w rejonie podłączenia do trasy W-Z będzie
przebudowana – zostanie połączona rondem z ul. Przemysłową i podłączona do
prawej jezdni trasy W-Z za pomocą skrzyżowania na prawe skręty. Wjazd z lewej
jezdni trasy W-Z na ul. Sporną będzie możliwy ulicą Przemysłową bezkolizyjnie pod
istniejącą estakadą w ciągu trasy W-Z. Projektowane rondo będzie wykonane w
murach oporowych, aby do minimum ograniczyć wejście w sąsiednie tereny
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przemysłowe. Na ul. Spornej za rondem (w stronę Brdy) zostaną wybudowane
przystanki autobusowe dla obu kierunków ruchu. Przekrój przebudowy ul. Spornej tj.
szerokość jezdni, obu chodników i drogi dla rowerów pozostaną takie jak w stanie
istniejącym. W przypadku budowy przystanków, konieczne będzie zajęcie fragmentu
pasa bezpośrednio przylegającego do istniejącej drogi. Zaprojektowane rondo
(ścieżka rowerowa) w minimalnym stopniu wkracza w strefę przybrzeżną odnogi Brdy
przy Stoczni w miejscu, gdzie nie stwierdzono stanowisk rozrodu płazów. W wyniku
planowanych prac budowlanych nie przewiduje się niszczenia siedlisk płazów.
Niemniej prace budowlane w obrębie ul. Spornej prowadzić należy pod nadzorem
herpetologa oraz zastosować tymczasowe wygrodzenia dla płazów.

Rysunek 8. Zakres prac budowlanych przewidywanych w obrębie ul. Spornej i wyspy Zimne
Wody.

W fazie budowy dochodzić może do okresowego przypadkowego ich zabijania
na placu budowy. Szczególnie niebezpieczne są wykopy, które mogą stać się
pułapką, z której płazy nie będą mogły się wydostać. Dlatego w fazie budowy
zapewniony zostanie nadzór herpetologiczny, który ograniczy straty i wskaże
ewentualne dodatkowe środki minimalizujące.
Pośredni wpływ prac budowlanych na siedliska herpetofauny nie powinien
wystąpić. Zastosowane zabezpieczenia (kontrola sprawności parku maszynowego,
by nie dopuścić do niekontrolowanych wycieków zanieczyszczeń ropopochodnych,
w przypadku awarii niezwłoczne usunięcie usterek) powinny wyeliminować
potencjalne zagrożenia zanieczyszczeniem w czasie budowy.
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W przypadku znalezienia na placu budowy herpetofauny w momencie
wykonywania prac związanych z ww. inwestycją, pracownicy niezwłocznie
zawiadomią nadzór herpetologiczny.
Kontrolować należy jednak cały teren i w przypadku stwierdzenia płazów.
Płazy, które znalazły się na placu budowy, zostaną przeniesione pod nadzorem
herpetologicznym w bezpieczne miejsca wskazane przez nadzór.
W celu minimalizacji ewentualnych strat w populacji płazów, zaleca się
działania minimalizujące (szczegóły w rozdziale VII.1.3).
Faza eksploatacji
Wpływ na etapie eksploatacji na siedliska herpetofauny nie powinien wystąpić.
Nie przewiduje się zagrożenia zanieczyszczenia siedlisk płazów na etapie
eksploatacji.
Ornitofauna
Budowa i eksploatacja projektowanej inwestycji
z wystąpieniem negatywnych oddziaływań na ptaki:

wiązać

będzie

się

Faza budowy:
 zwiększenie aktywności człowieka – prowadzenie prac budowlanych oraz
oddziaływania akustyczne z tym związane, co wiązać się będzie z płoszeniem
ptaków;
 niszczenie pokrywy glebowej i pokrywy roślinnej, a przez to niszczenie siedlisk
ptaków.
Podczas realizacji wycinki spodziewane jest oddziaływanie na ptaki poprzez
niepokojeniu w miejscach odpoczynku, żerowania, śpiewu na następujące gatunki:
sroka, grzywacz, kos, bogatka, kapturka, mazurek, szpak, kwiczoł, wróbel domowy,
piegża i kawka.
Zniszczeniu ulegną siedliska lęgowe następujących gatunków: sroka (5),
grzywacz (3), szpak (1), kwiczoł (20), opisane w tabeli nr 45.
Ulica Sporna w rejonie podłączenia do trasy W-Z będzie przebudowana –
zostanie połączona rondem z ul. Przemysłową i podłączona do prawej jezdni trasy
W-Z za pomocą skrzyżowania na prawe skręty. Wjazd z lewej jezdni trasy W-Z na ul.
Sporną będzie możliwy ulicą Przemysłową bezkolizyjnie pod istniejącą estakadą w
ciągu trasy W-Z. Projektowane rondo będzie wykonane w murach oporowych, aby do
minimum ograniczyć wejście w sąsiednie tereny przemysłowe. Na ul. Spornej za
rondem (w stronę Brdy) zostaną wybudowane przystanki autobusowe dla obu
kierunków ruchu. Przekrój przebudowy ul. Spornej tj. szerokość jezdni, obu
chodników i drogi dla rowerów pozostaną takie jak w stanie istniejącym. Jak
wspomniano wyżej, przekrój przebudowy ul. Spornej tj. szerokość jezdni, chodników i
drogi dla rowerów pozostaną takie jak w stanie istniejącym. Jedynie w przypadku
budowy przystanków, konieczne będzie zajęcie fragmentu pasa bezpośrednio
przylegającego do istniejącej drogi. Zaprojektowane rondo (ścieżka rowerowa) w
minimalnym stopniu wkracza w strefę przybrzeżną odnogi Brdy przy Stoczni w
miejscu, gdzie nie stwierdzono siedlisk ptaków wodno-błotnych. Siedliska cennych
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gatunków chronionych znajdują się w oddaleniu od istniejącej drogi. W wyniku
planowanych prac budowlanych nie przewiduje się niszczenia siedlisk ptaków
wodno-błotnych. Niemniej prace budowlane w obrębie ul. Spornej prowadzić należy
pod nadzorem ornitologa.
Na etapie budowy może dojść do płoszenia ptaków oraz ograniczenia bazy
żerowiskowej ptaków wymienionych w tabeli nr 46. Wzrost natężenia ruchu pojazdów
i ludzi prawdopodobnie w minimalnym stopniu uniemożliwi swobodne żerowanie
ptaków na tym obszarze i wpłynie na wybór innych, szeroko dostępnych w okolicy
żerowisk. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe. Dlatego nie uznaje się
takiego oddziaływania jako znaczącego.
Ponadto, powstałe podczas prowadzenia robót niezabezpieczone hałdy
humusu lub ziemi mogą przyciągać i stanowić potencjalne siedlisko jaskółki
brzegówki. Aby tego uniknąć, pozostawione hałdy, których kąt nachylenia może
sprzyjać zakładaniu gniazd/nor przez jaskółki brzegówki, zostaną zabezpieczone po
konsultacji z nadzorem przyrodniczym np. geowłókniną. Dotyczy to szczególnie
okresu wiosenno-letniego (od początku kwietnia do końca lipca). W przypadku
stwierdzenia gniazd jaskółki brzegówki na terenie budowy, miejsca te zostaną
odpowiednio zabezpieczone i oznaczone do czasu zakończenia lęgów. Jeśli
konieczne będzie zlikwidowanie hałdy z gniazdami jaskółek, konieczne będzie
uzyskanie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na
odstępstwa obowiązujące w stosunku do gatunku chronionego. Za uzyskanie ww.
zgody odpowiedzialny jest Wykonawca prac.
W celu minimalizacji ewentualnych strat w populacji ptaków, zaleca się
działania minimalizujące (szczegóły w rozdziale VII.1.3).
Faza eksploatacji:
Ptaki występujące wzdłuż istniejącej drogi przywykły w dużym stopniu do
ruchu komunikacyjnego i innych skutków antropopresji oraz zaadaptowały się do
życia w okolicy istniejących dróg, nie przewiduje się zatem negatywnego wpływu na
ptaki podczas dalszej eksploatacji drogi.
Teriofauna
Faza budowy
W trakcie budowy inwestycji zajęciu ulegnie niewielki fragment ekosystemu
położonego w obrębie pasa drogowego. Praca sprzętu i obecność ludzi prowadzić
będzie do płoszenia zwierząt i zaburzenia dotychczasowych szlaków przemieszczeń.
Możliwe jest również okresowo powstanie bezwyjściowych dołów tzw. pułapek
ekologicznych, które stanowią zagrożenie dla drobnej fauny lądowej.
W celu minimalizacji ewentualnych strat w populacji małych ssaków, zaleca
się działania minimalizujące (szczegóły w rozdziale VII.1.3).
Faza eksploatacji
Bydgoszcz znajduje się na skrzyżowaniu korytarzy ekologicznych. Przyczynia
się do tego położenie w dolinach rzek: Brdy, kanału bydgoskiego i Noteci, a
zwłaszcza Wisły. Przez obszary leśne nad Brdą, Północny Pas Rekreacyjny
Bydgoszczy i Las Gdański przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym.
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Niemniej planowana inwestycja usytuowana jest w granicach administracyjnych
miasta Bydgoszcz. Okolice inwestycji wraz z miejscem przecięcia rz. Brdy stanowi
centrum miasta, gdzie dominuje krajobraz silnie zurbanizowany, przekształcony
antropogenicznie.
Specyficzność obszarów miejskich powoduje zmiany w zagęszczeniu i
dynamice zamieszkujących je populacji zwierząt w porównaniu z populacjami tych
samych gatunków z innych obszarów. Środowisko miejskie wywiera presję
selekcyjną na populacje wielu gatunków zwierząt. Zdolność adaptacji do zmian
antropogenicznych działających bezpośrednio (jak np. zabudowa dużych
powierzchni, ruch kołowy, dokarmianie) oraz działających pośrednio, jak np.
podwyższona temperatura, odmienna produktywność siedlisk, światło, hałas i
zanieczyszczenia (Grimmi in.2008), decyduje o zdolności populacji do życia w
środowisku miejskim. Większość rodzimych gatunków znika z obszarów miejskich i
podmiejskich. Dlatego m. in. rz. Brda w miejscu przecięcia z istniejącą ul. Pileckiego
nie stanowi miejsca silnej migracji zwierząt.
Niemniej, most M-1 nad rzeką Brdą dla prawej jezdni w km 0+536.8 będzie
analogiczny jak istniejący obiekt dla jezdni lewej, a więc także szerokości półek (min.
0,5 m) umożliwiających migrację zwierząt będą takie same. Szerokość stref
brzegowych umożliwiających migrację zwierząt wynosić będzie min. 4,0 m po stronie
zachodniej i 3,0 m po wschodniej.
Jeże są częstymi ofiarami kolizji drogowych. Wykazano, że zagęszczenie
przypadków kolizji drogowych, których skutkiem jest śmierć jeży, jest znacznie
wyższe tam, gdzie drogi przecinają obszary zabudowane (Orłowski i Nowak 2004;
2006). Z drugiej strony, populacje małych zwierząt o dużej płodności, jakimi są jeże,
mogą lepiej przetrwać większe nasilenie śmiertelności drogowej niż większe
zwierzęta, rekompensując ją wyższym tempem rozrodu (Rytwiński i Farhig 2011), a
problem ten dotyka zwykle niewielkiej części populacji. W dodatku, ich zimowa
hibernacja zawęża okres żerowania i reprodukcji do 6-7 miesięcy w roku, a tym
samym do występowania kolizji z pojazdami.
Zebrane w Poznaniu dane (Czynniki kształtujące liczebność populacji jeża
wschodniego Erinaceus roumanicus, Sylwia Dziemian-Zwolak, Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Rozprawa doktorska), sugerują, że śmiertelność
drogowa nie ma tak istotnego wpływu na liczebność populacji jeży żyjących w
miastach, jak się powszechnie sądzi. Dane nie pozwalają na potwierdzenie hipotezy,
że przeżywalność osobników w miejskich populacjach E. roumanicus jest negatywnie
skorelowana z łączną długością dróg. Jak już wcześniej wspomniano, okolice
inwestycji stanowi centrum miasta, gdzie dominuje krajobraz silnie zurbanizowany,
przekształcony
antropogenicznie.
Dlatego
nie
przewiduje
się
działań
minimalizujących i kompensujących w zakresie bytowania jeży.
Podsumowując, w wyniku realizacji inwestycji nie zmienią się warunki do
bytowania teriofauny. Droga pozostanie nieogrodzona i nie będzie stanowić trwałej
bariery do przemieszczania się ssaków.
VII.1.2. Wpływ na walory krajobrazu
Większość oddziaływań związanych z budową i eksploatacją planowanej
inwestycji będzie mieć charakter miejscowy, krótkotrwały i odwracalny. Krajobraz na
terenie planowanej inwestycji już w chwili obecnej zdominowany jest silnie przez
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istniejące elementy liniowe (istniejące drogi) oraz istniejącą zabudowę usługowomieszkaniową, typową dla centrum aglomeracji miejskiej.
Biorąc pod uwagę powyższe, nie nastąpi znacząca zmiana istniejących
walorów krajobrazowych.
W fazie budowy realizacja planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z:


przekształceniem ukształtowania powierzchni ziemi związanego z pracami
niwelacyjnymi,



usunięciem istniejącej roślinności w liniach zakresu inwestycji,



zakładaniem zapleczy budowy, pracami ciężkiego sprzętu, składowaniem
materiałów budowlanych itp.,



ewentualnym zaśmieceniem terenów sąsiednich odpadami powstającymi
podczas budowy.

Faza eksploatacji
Krajobraz wokół planowanej inwestycji jest silnie przekształcony przez
człowieka, związany z obszarem miasta dużej wielkości, tj. z istniejącymi szlakami
komunikacyjnymi Bydgoszczy, zabudową mieszkaniową i terenami usługowymi. Nie
nastąpi zatem znacząca zmiana warunków krajobrazowych. Pogorszeniu nie ulegną
wrażenia widokowe na terenach bezpośrednio przylegających do inwestycji.
VII.1.3. Zabezpieczenia walorów przyrodniczych
Analiza wpływu przedmiotowej inwestycji na poszczególne komponenty
środowiska przyrodniczego pozwoliła na sformułowanie zaleceń dotyczących
środków minimalizujących negatywny wpływ drogi w fazie budowy, jak i jej
późniejszej eksploatacji na obszarze objętym inwestycją.
Faza budowy
 zapewnić nadzór przyrodniczy na cały etap realizacji inwestycji, którego celem
będzie kontrola działań prowadzonych przez Wykonawcę prac;
 bazy materiałowe oraz parkingi dla sprzętu i maszyn budowlanych należy
zlokalizować poza terenami cennymi przyrodniczo tj. poza korytem rzeki Brdy,
poza Wyspą na Zimnych Wodach oraz z dala od istniejących zadrzewień nie
przeznaczonych do wycinki;
 zorganizować plac budowy i jego zaplecze oraz drogi technologiczne
z uwzględnieniem zasady minimalizacji terenu i przekształcenia jego powierzchni,
aby
zniszczeniu
uległa
jak
najmniejsza
powierzchnia
roślinności
a po zakończeniu prac, przywrócenie terenu do stanu poprzedzającego ich
rozpoczęcie;
 zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo ochrony
środowiska jak i ustawy Prawo budowlane należy skutecznie zabezpieczyć
elementy środowiska przyrodniczego, w tym zwłaszcza drzewa i krzewy na placu
budowy, stosując odpowiednie metody, w tym: rozwiązania techniczne
(inżynierskie), przyrodnicze (kompensacyjne) i edukacyjne. Prawidłowe
zabezpieczenie drzew i krzewów na placu budowy musi dotyczyć wszystkich jego
części, jak i warunków siedliskowych. Należy zabezpieczyć wszystkie drzewa
istniejące nawet, jeśli nie jest przewidziany w ich pobliżu transport lub praca
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sprzętu mechanicznego. Należy kategorycznie wykluczyć możliwość uszkodzeń
mechanicznych oraz zapobiegać zmianom właściwości gruntu. Szczegóły w
podrozdziale VIII.1.5.1. Zabezpieczenia drzew na placu budowy;
 wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum;
 pnie drzew i krzewów znajdujące się w zasięgu robót ziemnych należy
wykarczować, natomiast wykopy powstałe po wykarczowaniu należy wypełnić
gruntem z terenu budowy;
 wycinkę drzew i krzewów, kolidujących z inwestycją, należy wykonać poza
okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia;
opcjonalnie dopuszcza się prowadzenie wycinki w okresie lęgowym po uprzednim
stwierdzeniu przez ornitologa braku lęgów w zadrzewieniach przeznaczonych do
wycinki;
 wycince ulegnie powierzchnia leśna w zależności od wariantu: W1 – 0,24 ha, W2 i
3- 0,36 ha, W4 – 0,4 ha. W związku ze stwierdzeniem na terenie inwestycji
podczas inwentaryzacji ok. 17 gatunków lęgowych ptaków dziuplastych oraz
drzew dziuplastych, w ramach rekompensaty należy na przyległych terenach
zawiesić min. 50 budek lęgowych (30 typu A, 10 typu B, 10 typu C).
 w obszarze ul. Spornej i wyspy „Zimne Wody” prace hałaśliwe w okresie lęgowym
(marzec – lipiec) rozpocząć, jeśli to technologicznie możliwe wcześniej, tak aby
zniechęcić ptaki do zakładania lęgów w okolicy planowanych prac na początku
sezonu. W celu zminimalizowania uciążliwości akustycznych zaleca się – poza
krótkotrwałymi, wynikającymi z konieczności technologicznych sytuacjami –
niepodejmowanie działań związanych z emisją hałasu w porze nocnej (między
godz. 22.00 a 6.00);
 powstałe podczas prowadzenia robót hałdy humusu lub ziemi, których kąt
nachylenia może sprzyjać zakładaniu gniazd/nor przez jaskółki brzegówki,
zabezpieczyć po konsultacji z nadzorem przyrodniczym np. geowłókniną. Dotyczy
to szczególnie okresu wiosenno-letniego (od początku kwietnia do końca lipca).
W przypadku stwierdzenia gniazd jaskółki brzegówki na terenie budowy, miejsca
te należy odpowiednio zabezpieczyć i oznaczyć do czasu zakończenia lęgów.
Jeśli konieczne będzie zlikwidowanie hałdy z gniazdami jaskółek, konieczne
będzie uzyskanie zgody RDOŚ na odstępstwa obowiązujące w stosunku do
gatunku chronionego;
 przed rozpoczęciem prac budowlanych przypadających na okres rozrodu płazów,
a więc przed 15 marca, należy zabezpieczyć odcinki trasy w miejscach, gdzie
możliwe jest wchodzenie płazów na plac budowy. W tym celu należy:
– ogrodzić wskazane poniżej lokalizacje płotkiem wykonanym np. z folii lub
geowłókniny (zalecane te typy materiału, z uwagi na trudność wspinania się
płazów po takim typie powierzchni) o wysokości ok. 50 cm; płotek powinien
być zakopany pod powierzchnię gruntu na głębokość ok. 15-20 cm, aby
zapewnić szczelność konstrukcji;
– końcowy odcinek płotka zakończyć na kształt litery U;
– szczegółową lokalizację płotków, termin w jakim należy pozostawić ogrodzenie
oraz wybór materiału powinien dokonać nadzór przyrodniczy w postaci
herpetologa. Nadzór powinien także kontrolować szczelność płotków.
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Miejsca wygrodzenia placu budowy płotkami tymczasowymi:
– ul. Sporna na rozbudowywanym odcinku w km 0+000 – ok. 0+200.
Rycina na podkładzie ortofotomapy, dla odcinka planowanej przebudowy
w obrębie ul. Spornej ze wskazaną lokalizacją tymczasowych wygrodzeń dla
płazów przedstawia Załącznik 2.5.
 prace budowlane prowadzić pod nadzorem herpetologa i ornitologa.
 w przypadku znalezienia na placu budowy zwierząt w momencie wykonywania
prac związanych z ww. inwestycją, pracownicy powinni niezwłocznie zawiadomić
nadzór przyrodniczy;
 konieczne jest zabezpieczenie obiektów odwodnieniowych (np. otwarte
studzienki), które stanowią śmiertelne pułapki dla zwierząt. Studzienki
kanalizacyjne zaprojektowano z typowych prefabrykowanych elementów z
betonu. Prefabrykowane elementy studzienki (z wyjątkiem pierścieni
dystansowych) łączone są za pomocą uszczelek gumowych, takie połączenie
gwarantuje szczelność. Na studzienkach zaprojektowano włazy żeliwne, dla
zlokalizowanych w jezdni oraz w terenach zielonych.
Istniejące studnie rewizyjne na kanalizacji sanitarnej przewiduje się do regulacji i
naprawy (właz, płyta nastudzienna, pierścień odciążający, pierścień dystansowy,
stopnie złazowe, kineta).
W obrębie stref brzegowych rz. Brdy i wyspy „Zimne Wody” nie projektowano
studzienek (odprowadzenie nastąpi do istniejącego systemu kanalizacji).
Zaprojektowane system odwodnienia nie będzie zatem stwarzał zagrożenia dla
małych zwierząt, w tym płazów;
 w przypadku braku możliwości natychmiastowego zasypania wykonanych
wykopów należy je tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich
wody;
 przystąpieniem do wyburzenia budynków należy przeprowadzić kontrolę
terenową chiropterologa i ornitologa, która stwierdzi, czy przeznaczone do
wyburzenia obiekty stanowią miejsca występowania chronionych gatunków
zwierząt. W razie potwierdzenia obecności czynnych gniazd ptaków lub kolonii
rozrodczych nietoperzy, rozbiórkę należy przeprowadzić po wyprowadzeniu lęgów
lub opuszczeniu obiektu przez nietoperze.
 w celu minimalizacji ewentualnych strat w populacji chronionego gatunku jakim
jest pachnica dębowa, w przypadku stwierdzenia gatunku w trakcie wycinki
drzew, zaleca się następujące działania:
 aby zminimalizować ryzyko uśmiercenia larw żyjących w próchnowisku
przed wycinką wskazanych drzew entomolog powinien dokonać
oględzin drzewa i oszacować na jakiej wysokości znajduje się
próchnowisko i pierwsze cięcie drzewa będzie przeprowadzane tuż
nad nim. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości
próchnowiska, cięcie powinno być wykonane na wysokości ok. 1
metra.
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 po ścięciu drzewa ekspert entomolog sprawdzi próchnowiska pod
kątem spełnienia warunków siedliskowych dla pachnicy. Po
stwierdzeniu występowania murszu o odpowiedniej konsystencji i
wilgotności, przesieje próbkę murszu i oceni, czy jest one zasiedlone
przez gatunki chronione.
 w przypadku stwierdzenia próchnowiska spełniającego wymogi
siedliskowe owadów chronionych, całe próchnowisko (nawet jeśli nie
natrafi się na ślady bytowania larw i osobników dorosłych) będzie
sprawdzone, z uwagi na prawdopodobieństwo, że próchnowisko jest
dopiero w trakcie zasiedlania i niewielka ilość larw znajduje się
w dolnej jego części.
 ze wskazanych drzew specjalista entomolog dokonujący przenoszenia
wytupuje drzewa o odpowiednich parametrach i warunkach
siedliskowych, do których zostaną wsiedlone pozyskane wcześniej
larwy i inne formy rozwojowe. Pozwoli to na zachowanie optymalne
zbliżonych warunków dla przenoszonych osobników, a co za tym idzie
zminimalizuje potencjalne straty w przenoszonych osobnikach.
 przeniesienie zostanie wykonane bezpośrednio po wycince drzew pod
nadzorem specjalisty entomologa przez specjalistyczną firmę
posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac
o podobnym charakterze.
 prace w korycie rz. Brdy związane z budową nowoprojektowanego mostu należy
prowadzić pod nadzorem ichtiologa;
 w projektowaniu technologii umacniania koryta rz. Brdy, w celu ograniczenia do
minimum jej wpływu na walory środowiskowe, należy wdrożyć poniższe
założenia:
 umocnienie koryta w sposób jak najbardziej odpowiadający istniejącej
formie środowiskowej tej rzeki (z zastosowaniem materiałów
naturalnych jak np. faszyna, a w przypadku konieczności zastosowania
umocnień betonowych lub gabionów, zostaną one przykryte warstwą
ziemi. Jedynie w celu zabezpieczenia brzegów i koryta rzeki przed
rozmyciem
(rejon
podpór) przewidziano ułożenie materacy
gabionowych. Umocnienie to przewiduje się na odcinku około 50 m
w górę i w dół rzeki
 umocnienie koryta, kształt i forma umacnianego koryta oraz jego
głębokość powinno zapewnić dotychczasową szybkość prądu wody.
 konieczne będzie uzyskanie derogacji od zakazów wymienionych w Ustawie o
ochronie przyrody od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy, względem gatunków chronionych (herpetofauna, ornitofauna,
entomofauna, teriofauna).
Faza eksploatacji
 jako rekompensata strat wynikających z wycinki zadrzewień kolidujących z
realizacją inwestycji wykonane zostaną nowe nasadzenia zieleni zgodnie
z projektem szaty roślinnej [opracowanie „Koncepcja programowa. Rozbudowa
Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła
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Wschodniego w Bydgoszczy. ZIELEŃ – Wariant 1. Szata roślinna” (październik
2015), „Koncepcja programowa. Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku
od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy. ZIELEŃ – Wariant
2 i 3. Szata roślinna” (październik 2015)] oraz „Koncepcja programowa.
Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła
Wschodniego w Bydgoszczy. ZIELEŃ – Wariant 4. Szata roślinna” (październik
2015).
Funkcje zieleni zostały opisane w rozdziale VIII.1.4. niniejszego ROŚ.
 W celu zminimalizowania śmiertelności ptaków o ekrany przezroczyste, należy
wyposażyć je w elementy umożliwiające ptakom zauważanie przeszkody, tj.
wlaminowane lub zatopione w materiał białe pionowe pasy o szerokości 2 cm w
rozstawie co 10 cm.
W obrębie wyspy „Zimnie Wody” nie planuje się montażu ekranów akustycznych.
VII.1.3.1. Zabezpieczenia drzew na placu budowy

Wykonywanie prac budowlanych w otoczeniu drzew wymaga ich skutecznej
ochrony. Zarówno przepisy Ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo ochrony
środowiska jak i ustawy Prawo budowlane określają i nakładają obowiązek
właściwego zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego, w tym zwłaszcza
drzew i krzewów na placu budowy. Obowiązek ten spoczywa na wykonawcy robót
i inwestorze, który to zobligowany jest do dopilnowania, aby wykonawca robót
zabezpieczył drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed
zniszczeniami oraz by drzewa i krzewy przetrwały inwestycję w niepogorszonej
kondycji. Nadzór przyrodniczy w zakresie ochrony drzew ma za zadanie
poinformowanie wykonawcy o prawnych skutkach zniszczeń (art. 88 Ust. o ochronie
przyrody).
Wielu problemom drzew — ich zniszczeniu, zamieraniu i usuwaniu — można
przeciwdziałać stosując odpowiednie rozwiązania techniczne (inżynierskie),
przyrodnicze (kompensacyjne) i edukacyjne. Działania te są niezwykle istotne
w czasie realizacji inwestycji, które poddają drzewa szczególnemu stresowi.
Prawidłowe zabezpieczenie drzew i krzewów na placu budowy musi dotyczyć
wszystkich jego części, jak i warunków siedliskowych. Należy zabezpieczyć
wszystkie drzewa istniejące nawet, jeśli nie jest przewidziany w ich pobliżu transport
lub praca sprzętu mechanicznego. Należy kategorycznie wykluczyć możliwość
uszkodzeń mechanicznych oraz zapobiegać zmianom właściwości gruntu, stosując
wyżej wspomniane metody, tj:
1. Rozwiązania inżynierskie:

- wygradzanie systemu korzeniowego drzewa (co najmniej strefy rzutu korony
drzew, a optymalnie: rzut korony plus 1,5 m) oraz czytelne oznaczenie tej
strefy tabliczką informacyjną;
- wygrodzenia strefy systemu korzeniowego drzewa: ogrodzenie ochronne
systemu korzeniowego powinno być widoczne, wysokie (nie niższe niż 2 m)
i trwałe. Nie będzie ono barierą mechaniczną dla wielu sprzętów, ale znakiem

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

183

„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko – wersja ujednolicona

dla wszystkich uczestników procesu budowlanego, że chroniona jest cenna
wartość, którą w tym przypadku są drzewa.
- zasłony korzeniowe: jednym z największych zagrożeń dla życia i rozwoju
drzewa jest przesuszenie lub ewentualne przemarznięcie obnażonych korzeni.
W wypadku uszkodzenia bryły korzeniowej, nie można pozostawić korzeni bez
odpowiedniego zabezpieczenia. Korzenie nie powinny być wystawione na
działanie promieni słonecznych dłużej niż 1 godzinę, na powietrzu nie dłużej
niż 2 godziny, natomiast na powietrzu w stanie stale wilgotnym nie dłużej niż 8
godzin. W związku z tym, ścianę wykopu z uszkodzoną bryłą korzeniową
należy zabezpieczyć siatką drucianą lub ekranem z desek, zamocowanym na
drewnianych słupach od strony wykopu.

Rysunek 9. Budowa zasłony korzeniowej (na podstawie: Szczepanowska 2008).

Pozostawioną przestrzeń około 20 cm szerokości, pomiędzy ścianą wykopu
a ekranem, wypełnić trzeba gruboziarnistym podłożem do wysokości około 40
cm od poziomu terenu. Górną warstwę powinna stanowić mieszanka humusu
z piaskiem w stosunku 1:3.
- ewentualne cięcia korzeni muszą zostać wykonane ostrym narzędziem. Nie
należy zabezpieczać (np. maścią ogrodniczą) ran po cięciach. Przy dużych
ubytkach korzeni, osoba pełniąca
nadzór może zdecydować
o rekompensacyjnym cięciu koron. Zgodnie z obowiązującym prawem, cięcia
takie są wykonywane wyłącznie w przypadku konfliktu z projektowaną
infrastrukturą. W praktyce są one nadużywane, dlatego też nie mogą być
wykonywane standardowo. Poza tym, wymagają one specjalistycznej wiedzy
i doświadczenia.
- w celu zabezpieczenia koron drzew należy wygrodzić teren w granicach ich
rzutu. Dodatkowo należy uwzględnić wysokość środków transportu, maszyn
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i urządzeń budowlanych. Dopuszcza się uprzedzenie nieuniknionych
uszkodzeń drzew wykonaniem prac ograniczających rozmiar uszkodzeń, np.
cięć technicznych. Cięcia te można wykonywać przez cały rok. Ich rozmiar
wynosi maksymalnie 20% masy asymilacyjnej drzewa w jednym nawrocie.
Cięcia i zabezpieczenie miejsc cięć należy wykonać zgodnie z zasadami
jakości cięć pielęgnacyjnych i zabezpieczania miejsc cięć;
Polecane w starej literaturze szalowanie pnia deskami NIE JEST sposobem
zabezpieczenia drzewa, co więcej nie ma zastosowania w przypadku drzew
iglastych. Nie jest to metoda skuteczna, a jedynie dającą złudne poczucie
wypełnienia obowiązku ochrony drzew na placu budowy (Ziemiańska M., Dworniczak
Ł., 2012, 2014).
Jedynym, najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia drzew w procesie
inwestycyjnym jest wyłączenie strefy rzutu korony z komunikacji (nawet pieszej) w
odległości plus minimum 1,5 m.

Rysunek 10. Wygrodzenie drzew (Zieleń miejska nr 11/2009 (32) artykuł „Zagrożenie dla
drzew na placach budów cz. I”).

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy drzewo znajduje się bardzo blisko
wykonywanych prac i nie jest możliwe wykonanie wygrodzenia całej strefy rzutu
korony, a drzewo można zachować, należy prawidłowo zabezpieczyć pień przed
uszkodzeniami mechanicznymi
i/lub zasypaniem. Wówczas stosujemy rury
drenarskie bądź maty słomiane do okrycia pnia, dopiero na to stosujemy
odeskowanie.
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Rysunek 11. Zabezpieczenie pni przed uszkodzeniami mechanicznymi i zasypaniem
(zamiast opon należy użyć rur drenarskich lub mat słomianych) (Zieleń miejska nr 12/2009
(33) artykuł „Zagrożenie dla drzew na placach budów cz. II”).

2. Rozwiązania przyrodnicze:

- w obrębie bryły korzeniowej drzewa prowadzić prace ręcznie, jak najkrócej,
w odpowiednim terminie np. w czasie spoczynku fizjologicznego roślin;
- ograniczać transpirację poprzez cieniowanie koron drzew;
- podlewanie drzew – zalecenie dotyczy okresów długotrwałej suszy bądź
wynika z technologii prac budowlanych np. głębokie wykopy powodujące tzw.
lej depresyjny.
3. Rozwiązania obejmujące kontrolę, edukację i weryfikację:

- monitorowanie stanu drzew i ich zabezpieczeń w trakcie trwania robót
budowlanych (nadzór przyrodniczy);
- nieustanna edukacja wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego
dotycząca konsekwencji uszkodzeń, zniszczenia drzew, wysokości kar oraz
skuteczności rozwiązań inżynierskich lub przyrodniczych.
- dla skutecznej ochrony drzew na terenie budowy ważna jest klarowna
informacja dotycząca jej zakresu. Formą edukacji jest oznaczanie stref
ochronnych tablicami informacyjnymi na temat tego, co jest chronione
i jednocześnie zabronione w tej strefie. Można także informować
o największych zagrożeniach dla drzew na planszach, m.in. o zakazie
używania maszyn w strefach systemów korzeniowych, składowania
materiałów budowlanych w tej strefie itp.

Rysunek 12. Przykład oznaczenia tablicą informacyjną strefy ochronnej drzewa (Suchocka
i Kolendrowicz 2008).
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Wszystkie ww. zabiegi pozwalają na zmniejszenie negatywnego wpływu prac
budowlanych na żywotność drzew.
Reasumując, należy zwracać szczególną uwagę, aby:
- nie prowadzić przejazdów ciężkiego sprzętu budowlanego w obrębię strefy
korzeniowej;
- nie dopuszczać do wycieków paliw;
- nie składować w bezpośrednim sąsiedztwie drzew materiałów niebezpiecznych, np.
soli, cementu, wapna, piasku, kamieni, drewna czy nawet humusu;
- nie organizować parkingów lub biura budowy bezpośrednio pod drzewami,
- nie prowadzić wykopów powodujących mechaniczne uszkodzenia korzeni,
- nie oznaczać drzew sprayem, mocować do nich tablic, kabli energetycznych, lamp
itp.
Efektem wyżej wymienionych praktyk jest zmiana chemizmu gleby i jej
struktury: zagęszczenie, ograniczenie zasobów wodnych, pokarmowych i tlenowych.
Co prowadzi w następstwie do zamierania drzewa (mogące ujawnić się dopiero w
kolejnych sezonach wegetacyjnych). Stąd tak ważne jest odsunięcie wszystkich
działań poza strefę korzeniową, wyznaczonej rzutem korony.
VII.1.3.2. Nasadzenia zieleni

Jednym z wymagań dotyczących ochrony środowiska są kompensacyjne
nasadzenia zieleni.
W opracowaniach: „Koncepcja programowa. Rozbudowa Trasy WschódZachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy.
ZIELEŃ – Wariant 1. Szata roślinna” (październik 2015), „Koncepcja programowa.
Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła
Wschodniego w Bydgoszczy. ZIELEŃ – Wariant 2 i 3 oraz Koncepcja programowa.
Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła
Wschodniego w Bydgoszczy. ZIELEŃ – Wariant 4. Szata roślinna” (październik 2015,
uktualizacja 2018) przedstawiono projekt nowych nasadzeń zieleni.
Zieleń dla trasy projektowana jest w formie:
− pasów zieleni wzdłuż trasy,
− pasów zieleni przy chodnikach i ścieżkach rowerowych,
− grup krzewów na rondach,
− trawników.
Zaprojektowana zieleń nawiązuje swym układem
projektowanego uzbrojenia terenu oraz układu komunikacji

do

istniejącego

i

 Wariant 1:
Układ szaty roślinnej został opracowany w liniach rozgraniczających wariantu
1 przedsięwzięcia, gdzie przewidziano posadzenie:
− drzewa liściaste – 635 szt.,
− krzewy liściaste i iglaste – 5 396 m2.
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Projekt nowych nasadzeń, będący rekompensatą za straty w zieleni
spowodowane konieczną wycinką drzew i krzewów kolidującej z inwestycją, wynikają
z wymagań dotyczących ochrony środowiska. Układ szaty roślinnej został
opracowany w liniach rozgraniczających Wariantu 1 przedsięwzięcia, tam gdzie
pozwoliły na to warunki terenowe i projektowe.
Zaprojektowana zieleń nawiązuje swym układem do istniejącego
i projektowanego uzbrojenia terenu oraz układu komunikacyjnego. Zieleń ta ma
formę:
 pasów zieleni wzdłuż trasy (projektowana trasa na niektórych odcinkach jest
podkreślona zielenią w formie rzędowych nasadzeń drzew i krzewów,
składających się z gatunków rodzimych, dostosowanych do panujących na
analizowanym obszarze warunków siedliskowych);
 grup krzewów na rondach (Układ szaty i dobór gatunków na rondach
uwzględnia trudne warunki ruchu miejskiego, pełni funkcję ozdobną,
zwiększając estetykę otoczenia. Swoją wysokością przyczynia się do
ograniczenia prędkości);
 pasów zieleni przy chodnikach i ścieżkach rowerowych (chodniki i ścieżki
rowerowe na niektórych odcinkach są podkreślone zielenią w formie
rzędowych nasadzeń drzew i krzewów);
 trawników.
Układ zaprojektowanych nasadzeń zieleni przedstawiono graficznie w
opracowaniu: „Koncepcja programowa. Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na
odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy. ZIELEŃ –
Wariant 1. Szata roślinna” (październik 2015)
Przy doborze zieleni wzięto pod uwagę: roślinność rzeczywistą wokół
projektowanej inwestycji, warunki glebowe i siedliskowe, warunki jakie będą
panowały na terenach w sąsiedztwie projektowanej inwestycji (emisja
zanieczyszczeń komunikacyjnych, zasolenie), a także kierowano się walorami
estetycznymi.
Na dobór gatunków projektowanej roślinności miały wpływ niekorzystne
warunki środowiska takie jak: duże zanieczyszczenie powietrza oraz zasolenie.
Wzięto również pod uwagę warunki glebowe oraz kierowano się walorami
estetycznymi. Zastosowane gatunki drzew i krzewów cechują się małymi
wymaganiami, co do gleby, wysoką tolerancją na suszę, odpornością na
zanieczyszczenia i mróz oraz stosunkowo szybkim wzrostem.
Poniżej w tabeli przedstawiono wykaz materiału roślinnego użytego
w projekcie zieleni. Dobór drzew i krzewów uwzględnia gatunki liściaste i iglaste.
Tabela 56. Wykaz materiału roślinnego do nasadzeń zieleni dla Wariantu 1.
Nr

NAZWA ŁACIŃSKA

NAZWA POLSKA
DRZEWA LIŚCIASTE

1
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2

Acer platanoides 'Drummondii'

klon zwyczajny 'Drummondii'

3

Acer platanoides 'Faassen's Black'

klon pospolity 'Faassen's Black'

4

Acer platanoides 'Globosum'

Klon pospolity 'Globosum'

5

Acer platanoides 'Royal Red'

klon zwyczajny 'Royal Red'

6

Acer pseudoplatanus

klon jawor

7

Acer rubrum RED SUNSET

klon czerwony RED SUNSET

8

Betula utilis 'Doorenbos'

brzoza użyteczna 'Doorenbos'

9

Malus purpurea 'Ola'

jabłoń purpurowa 'Ola'

10

Pyrus calleryana 'Chanticleer'

grusza drobnolistna 'Chanticleer'

11

Quercus robur

dąb szypułkowy

12

Sorbus aucuparia 'Edulis'

jarząb pospolity 'Edulis'

13

Sorbus intermedia

jarząb szwedzki

14

Tilia cordata

lipa drobnolistna

15

Tilia cordata 'Greenspire'

lipa drobnolistna 'Greenspire'
KRZEWY LIŚCIASTE

16

Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’

berberys Thunberga ‘Atropurpurea’

17

Berberis thunbergii 'Erecta'

berberys Thunberga 'Erecta'

18

Berberis thunbergii 'Golden Ring'

berberys Thunberga 'Golden Ring'

19

Berberis thunbergii 'Green Carpet'

berberys Thunberga 'Green Carpet'

20

Cornus alba 'Elegantissima'

dereń biały 'Elegantissima'

21

Cornus alba 'Sibirica'

dereń biały odm. syberyjska

22

Cornus alba 'Sibirica Variegata'

dereń biały 'Sibirica Variegata'

23

Cotoneaster radicans 'Eichholz'

irga radicans 'Eichholz'

24

Cotoneaster x suecicus 'Skogholm'

irga szwedzka 'Skogholm'

25

Physocarpus opulifolius 'Diabolo'

pęcherznica kalinolistna 'Diabolo'

26

Potentilla fruticosa 'Abbotswood'

pięciornik krzewiasty 'Abbotswood'

27

Potentilla fruticosa 'Goldstar'

pięciornik krzewiasty 'Goldstar'

28

Rosa 'Marathon'

róża 'Marathon'

29

Spiraea japonica 'Anthony Waterer'

tawuła japońska 'Anthony Waterer'

30

Spiraea japonica 'Little Princess'

tawuła japońska 'Little Princess'

31

Spiraea x cinerea 'Grefsheim'

tawuła szara 'Grefsheim'
KRZEWY IGLASTE

32

Pinus mugo subsp. mugo

sosna górska

33

Pinus mugo var. pumilio

sosna górska pumilio

 Wariant 2 i 3:
Układ szaty roślinnej został opracowany w liniach rozgraniczających wariantu
2 i 3 przedsięwzięcia, gdzie przewidziano posadzenie (w każdym z wariantów):
− drzewa liściaste – 708 szt.,
− krzewy liściaste i iglaste – 8 134 m2.
Projekt nowych nasadzeń, będący rekompensatą za straty w zieleni
spowodowane konieczną wycinką drzew i krzewów kolidującej z inwestycją, wynikają
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z wymagań dotyczących ochrony środowiska. Układ szaty roślinnej został
opracowany w liniach rozgraniczających Wariantu 2 i 3 przedsięwzięcia, tam gdzie
pozwoliły na to warunki terenowe i projektowe.
Zaprojektowana zieleń nawiązuje swym układem do istniejącego
i projektowanego uzbrojenia terenu oraz układu komunikacyjnego. Zieleń ta ma
formę:
 pasów zieleni wzdłuż trasy (projektowana trasa na niektórych odcinkach jest
podkreślona zielenią w formie rzędowych nasadzeń drzew i krzewów,
składających się z gatunków rodzimych, dostosowanych do panujących na
analizowanym obszarze warunków siedliskowych);
 grup krzewów na rondach (Układ szaty i dobór gatunków na rondach
uwzględnia trudne warunki ruchu miejskiego, pełni funkcję ozdobną,
zwiększając estetykę otoczenia. Swoją wysokością przyczynia się do
ograniczenia prędkości);
 pasów zieleni przy chodnikach i ścieżkach rowerowych (chodniki i ścieżki
rowerowe na niektórych odcinkach są podkreślone zielenią w formie
rzędowych nasadzeń drzew i krzewów);
 trawników.
Przy doborze zieleni wzięto pod uwagę: roślinność rzeczywistą wokół
projektowanej inwestycji, warunki glebowe i siedliskowe, warunki jakie będą
panowały na terenach w sąsiedztwie projektowanej inwestycji (emisja
zanieczyszczeń komunikacyjnych, zasolenie), a także kierowano się walorami
estetycznymi.
Na dobór gatunków projektowanej roślinności miały wpływ niekorzystne
warunki środowiska takie jak: duże zanieczyszczenie powietrza oraz zasolenie.
Wzięto również pod uwagę warunki glebowe oraz kierowano się walorami
estetycznymi. Zastosowane gatunki drzew i krzewów cechują się małymi
wymaganiami, co do gleby, wysoką tolerancją na suszę, odpornością na
zanieczyszczenia i mróz oraz stosunkowo szybkim wzrostem.
Poniżej w tabeli przedstawiono wykaz materiału roślinnego użytego
w projekcie zieleni. Dobór drzew i krzewów uwzględnia gatunki liściaste i iglaste.
Tabela 57.Wykaz materiału roślinnego do nasadzeń zieleni dla Wariantu 2 i 3.
Nr

NAZWA ŁACIŃSKA

NAZWA POLSKA
DRZEWA LIŚCIASTE

1

Acer platanoides

klon pospolity

2

Acer platanoides 'Drummondii'

klon zwyczajny 'Drummondii'

3

Acer platanoides 'Faassen's Black'

klon pospolity 'Faassen's Black'

4

Acer platanoides 'Globosum'

Klon pospolity 'Globosum'

5

Acer platanoides 'Royal Red'

klon zwyczajny 'Royal Red'

6

Acer pseudoplatanus

klon jawor

7

Acer rubrum RED SUNSET

klon czerwony RED SUNSET
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8

Betula utilis 'Doorenbos'

brzoza użyteczna 'Doorenbos'

9

Malus purpurea 'Ola'

jabłoń purpurowa 'Ola'

10

Pyrus calleryana 'Chanticleer'

grusza drobnolistna 'Chanticleer'

11

Quercus robur

dąb szypułkowy

12

Sorbus aucuparia 'Edulis'

jarząb pospolity 'Edulis'

13

Sorbus intermedia

jarząb szwedzki

14

Tilia cordata

lipa drobnolistna

15

Tilia cordata 'Greenspire'

lipa drobnolistna 'Greenspire'
KRZEWY LIŚCIASTE

16

Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’

berberys Thunberga ‘Atropurpurea’

17

Berberis thunbergii 'Erecta'

berberys Thunberga 'Erecta'

18

Berberis thunbergii 'Golden Ring'

berberys Thunberga 'Golden Ring'

19

Berberis thunbergii 'Green Carpet'

berberys Thunberga 'Green Carpet'

20

Cornus alba 'Elegantissima'

dereń biały 'Elegantissima'

21

Cornus alba 'Sibirica'

dereń biały odm. syberyjska

22

Cornus alba 'Sibirica Variegata'

dereń biały 'Sibirica Variegata'

23

Cotoneaster radicans 'Eichholz'

irga radicans 'Eichholz'

24

Cotoneaster x suecicus 'Skogholm'

irga szwedzka 'Skogholm'

25

Physocarpus opulifolius 'Diabolo'

pęcherznica kalinolistna 'Diabolo'

26

Potentilla fruticosa 'Abbotswood'

pięciornik krzewiasty 'Abbotswood'

27

Potentilla fruticosa 'Goldstar'

pięciornik krzewiasty 'Goldstar'

28

Rosa 'Marathon'

róża 'Marathon'

29

Spiraea japonica 'Anthony Waterer'

tawuła japońska 'Anthony Waterer'

30

Spiraea japonica 'Little Princess'

tawuła japońska 'Little Princess'

31

Spiraea x cinerea 'Grefsheim'

tawuła szara 'Grefsheim'
KRZEWY IGLASTE

32

Pinus mugo subsp. mugo

sosna górska

33

Pinus mugo var. pumilio

sosna górska pumilio

 Wariant 4:
Układ szaty roślinnej został opracowany w liniach rozgraniczających wariantu
4 przedsięwzięcia, gdzie przewidziano posadzenie:
− drzewa liściaste – 282 szt.,
− krzewy liściaste i iglaste – 5410 m2.
Projekt nowych nasadzeń, będący rekompensatą za straty w zieleni
spowodowane konieczną wycinką drzew i krzewów kolidującej z inwestycją, wynikają
z wymagań dotyczących ochrony środowiska. Układ szaty roślinnej został
opracowany w liniach rozgraniczających Wariantu 4 przedsięwzięcia, tam gdzie
pozwoliły na to warunki terenowe i projektowe.
Zaprojektowana zieleń nawiązuje swym układem do istniejącego
i projektowanego uzbrojenia terenu oraz układu komunikacyjnego. Zieleń ta ma
formę:
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 pasów zieleni wzdłuż trasy (projektowana trasa na niektórych odcinkach jest
podkreślona zielenią w formie rzędowych nasadzeń drzew i krzewów,
składających się z gatunków rodzimych, dostosowanych do panujących na
analizowanym obszarze warunków siedliskowych);
 grup krzewów na rondach (Układ szaty i dobór gatunków na rondach
uwzględnia trudne warunki ruchu miejskiego, pełni funkcję ozdobną,
zwiększając estetykę otoczenia. Swoją wysokością przyczynia się do
ograniczenia prędkości);
 pasów zieleni przy chodnikach i ścieżkach rowerowych (chodniki i ścieżki
rowerowe na niektórych odcinkach są podkreślone zielenią w formie
rzędowych nasadzeń drzew i krzewów);
 trawników.
Przy doborze zieleni wzięto pod uwagę: roślinność rzeczywistą wokół
projektowanej inwestycji, warunki glebowe i siedliskowe, warunki jakie będą
panowały na terenach w sąsiedztwie projektowanej inwestycji (emisja
zanieczyszczeń komunikacyjnych, zasolenie), a także kierowano się walorami
estetycznymi.
Na dobór gatunków projektowanej roślinności miały wpływ niekorzystne
warunki środowiska takie jak: duże zanieczyszczenie powietrza oraz zasolenie.
Wzięto również pod uwagę warunki glebowe oraz kierowano się walorami
estetycznymi. Zastosowane gatunki drzew i krzewów cechują się małymi
wymaganiami, co do gleby, wysoką tolerancją na suszę, odpornością na
zanieczyszczenia i mróz oraz stosunkowo szybkim wzrostem.
Poniżej w tabeli przedstawiono wykaz materiału roślinnego użytego
w projekcie zieleni. Dobór drzew i krzewów uwzględnia gatunki liściaste i iglaste.
Tabela 58.Wykaz materiału roślinnego do nasadzeń zieleni dla Wariantu 4.
Nr

NAZWA ŁACIŃSKA

NAZWA POLSKA

DRZEWA LIŚCIASTE
1

Acer platanoides

klon pospolity

2

Acer platanoides 'Drummondii'

klon zwyczajny 'Drummondii'

3

Acer platanoides 'Faassen's Black'

klon pospolity 'Faassen's Black'

4

Acer platanoides 'Globosum'

Klon pospolity 'Globosum'

5

Acer platanoides 'Royal Red'

klon zwyczajny 'Royal Red'

6

Acer pseudoplatanus

klon jawor

7

Acer rubrum RED SUNSET

klon czerwony RED SUNSET

8

Betula utilis 'Doorenbos'

brzoza użyteczna 'Doorenbos'

9

Malus purpurea 'Ola'

jabłoń purpurowa 'Ola'

10

Pyrus calleryana 'Chanticleer'

grusza drobnolistna 'Chanticleer'

11

Quercus robur

dąb szypułkowy

12

Sorbus aucuparia 'Edulis'

jarząb pospolity 'Edulis'

13

Sorbus intermedia

jarząb szwedzki
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14

Tilia cordata

lipa drobnolistna

15

Tilia cordata 'Greenspire'

lipa drobnolistna 'Greenspire'

KRZEWY LIŚCIASTE
16

Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’

berberys Thunberga ‘Atropurpurea’

17

Berberis thunbergii 'Erecta'

berberys Thunberga 'Erecta'

18

Berberis thunbergii 'Golden Ring'

berberys Thunberga 'Golden Ring'

19

Berberis thunbergii 'Green Carpet'

berberys Thunberga 'Green Carpet'

20

Cornus alba 'Elegantissima'

dereń biały 'Elegantissima'

21

Cornus alba 'Sibirica'

dereń biały odm. syberyjska

22

Cornus alba 'Sibirica Variegata'

dereń biały 'Sibirica Variegata'

23

Cotoneaster radicans 'Eichholz'

irga radicans 'Eichholz'

24

Cotoneaster x suecicus 'Skogholm'

irga szwedzka 'Skogholm'

25

Physocarpus opulifolius 'Diabolo'

pęcherznica kalinolistna 'Diabolo'

26

Potentilla fruticosa 'Abbotswood'

pięciornik krzewiasty 'Abbotswood'

27

Potentilla fruticosa 'Goldstar'

pięciornik krzewiasty 'Goldstar'

28

Rosa 'Marathon'

róża 'Marathon'

29

Spiraea japonica 'Anthony Waterer'

tawuła japońska 'Anthony Waterer'

30

Spiraea japonica 'Little Princess'

tawuła japońska 'Little Princess'

Spiraea x cinerea 'Grefsheim'

tawuła szara 'Grefsheim'

31

KRZEWY IGLASTE
32

Pinus mugo subsp. mugo

sosna górska

33

Pinus mugo var. pumilio

sosna górska pumilio

Dla analizowanego przedsięwzięcia, w granicach zakresu przedsięwzięcia
zostały podane maksymalne ilości nasadzeń, możliwe do zrealizowania z uwagi na
dostępność terenu. Wobec powyższego założenia granicznego, Inwestor
zobowiązuje się do dokonania nasadzeń kompensacyjnych za wycięte drzewa, w
ilości 1600 sztuk drzew oraz powierzchni 9200 m2 zakrzewień, poza granicami
obecnego przedsięwzięcia, na terenie do którego posiada tytuł prawny.
Obecnie nie jest możliwe wskazanie konkretnych lokalizacji i działek,
natomiast wnioskujemy o nałożenie ilościowego obowiązku ww. nasadzeń drzew i
krzewów kompensujących wycinkę, do zobowiązań ujętych w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
VII.1.4. Zabezpieczenia i ochrona krajobrazu
Na ochronę krajobrazu wpływać będą zaproponowane w projekcie zieleni
[opracowanie: „Koncepcja programowa. Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na
odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy. ZIELEŃ –
Wariant 1. Szata roślinna” (październik 2015), „Koncepcja programowa. Rozbudowa
Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w
Bydgoszczy. ZIELEŃ – Wariant 2 i 3. Szata roślinna” (październik 2015) oraz
„Koncepcja programowa. Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła
Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy. ZIELEŃ – Wariant 4. Szata
roślinna” (październik 2015) opisane także w rozdziale VIII.1.3.2. niniejszego ROŚ]
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nasadzenia zieleni, które rekompensować będą straty spowodowane wycinką
roślinności kolidującej z inwestycją.
Zieleń towarzysząca inwestycji ma za zadanie wkomponować ją w krajobraz,
łagodząc wizualnie jej przebieg, ale też delikatnie go podkreślać.
W projekcie przewidziano nasadzenia rzędowe roślinności drzewiastej
i krzewiastej, pojedyncze grupy drzew i krzewów, które podniosą walory estetyczne
krajobrazu.
Zaprojektowana roślinność składa się przede wszystkim z gatunków
rodzimych i dostosowanych do panujących na analizowanym obszarze warunków
siedliskowych.
Zadaniem szaty roślinnej jest spełnienie następujących funkcji:
− Funkcja biologiczna
Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza
Zaprojektowane pasy zieleni o różnej strukturze wychwytują zanieczyszczenia
powietrza, pyłowe jak i gazowe.
W stosunku do zanieczyszczeń gazowych duża ilość zieleni przy drodze
odgrywa pozytywną rolę, gdyż asymiluje CO2 i oddaje atmosferze tlen. Oczyszczanie
powietrza z pyłów przez roślinność polega na osadzaniu i przyczepianiu się
zanieczyszczeń do powierzchni liści lub igieł, skąd są one usuwane do podłoża przez
opady atmosferyczne.
Oddziaływanie na temperaturę i skład powietrza
Różne pochłanianie ciepła przez powierzchnię drogi i szatę roślinną wywołuje
poziome i pionowe ruchy powietrza, które mają zawsze kierunek od zieleni do
obiektu. Dzięki temu powietrze napływające jest bardziej świeże, czyste, o małej
zawartości CO2 i przyczynia się do lepszego przewietrzania.
Oddziaływanie na psychikę człowieka
Zróżnicowane pod względem gatunkowym drzewa i krzewy urozmaicają
otoczenie drogi, likwidując monotonię w krajobrazie, a tym samym znużenie
u kierowców.
Swobodne układy roślinne uzyskane przez zaprojektowany układ roślin
o zróżnicowanym pokroju, charakteryzujące się różnym pokrojem, barwą ulistnienia
i odmiennej porze kwitnienia są źródłem korzystnych doznań psychofizycznych
wpływających na poprawę samopoczucia, co wpływa pozytywnie na kierowców oraz
pasażerów.
− Funkcja biocenotyczna
Powstanie nowych biocenoz
Zaprojektowana zieleń częściowo zrekompensuje straty spowodowane
wycinką drzew i krzewów, tworząc możliwość odbudowy ożywionej części
ekosystemu.
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− Funkcja estetyczna
Rola kompozycyjna
Zieleń towarzysząca drodze, która swoim składem nawiązuje do zieleni
istniejącej, sprawia że zaprojektowana droga harmonijnie wtapia się w krajobraz.
Optycznie prowadzi kierowców, podkreślając przebieg drogi, akcentując zakręty czy
drogi poprzeczne. Zróżnicowanie roślinności podnosi atrakcyjność otoczenia, które
staje się zmienne w zależności od pory roku, przez co nie jest monotonne.
Nasadzenia roślinne projektowane są w takiej formie, aby podkreślać i
otwierać się na miejsca atrakcyjne w krajobrazie, jak również zasłaniać elementy,
które zakłócają harmonię w krajobrazie.
− Funkcja techniczna
Ochrona przeciwwietrzna
Ukształtowanie pasów za pomocą wysokiej zieleni wpływa na osłabienie
szybkości wiatrów przy trasie.
Osłona przeciwśnieżna
Roślinną zasłonę przeciwśnieżną tworzą rzędy krzewów, zapobiegające
zasypywaniu drogi przez śnieg.
Osłona przeciw olśnieniom
Nasadzenia roślinne zaprojektowane w odpowiedni sposób chronią przed
oślepianiem kierowcy przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, co
znacznie zwiększa bezpieczeństwo ruchu.
VII.2. Pokrywa glebowa
VII.2.1. Wpływ na pedosferę
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest głównie
komunikacyjnych o przekształconych antropogenicznie glebach.

na

terenach

Faza budowy
Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie z wykorzystaniem obecnego
przebiegu drogi DK80. Ewentualne zajęcie nowych terenów pod inwestycję będzie
nieznaczne i zachodzić będzie na gruntach już przekształconych.
Dlatego też na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się
wystąpienia znaczącego oddziaływania na grunty i pokrywę glebową analizowanego
obszaru.
Ewentualne zagrożenie dla gruntów na etapie budowy może wystąpić w
wyniku zanieczyszczenia powierzchni ziemi:
 substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z pojazdów mechanicznych
użytych do budowy oraz magazynowania materiałów niezbędnych do ich
eksploatacji i konserwacji,
 substancjami wypłukiwanymi ze składowisk materiałów budowlanych i
substancji chemicznych używanych do budowy;
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 substancjami wypłukiwanymi z niewłaściwie składowanych i magazynowanych
wytworzonych na etapie budowy odpadów.
Faza eksploatacji
Przewiduje się, iż stan gleb w obrębie omawianej inwestycji nie ulegnie
pogorszeniu na etapie jej eksploatacji. Gleby występujące w obrębie opracowania są
silnie przekształcone i zdegradowane i właściwie utraciły walory pod kątem jakości
glebowej. Planowane zagospodarowanie po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji
nie będzie w sposób istotny odbiegać od obecnego, w związku z tym, oprócz
zwiększenia zajętości gruntów pod planowaną drogę, nie przewiduje się innego
wpływu na gleby w obrębie projektowanej inwestycji.
VII.2.2. Zabezpieczenia pokrywy glebowej
Faza budowy
W celu ograniczenia ewentualnych negatywnych oddziaływań, jakie mogą
wystąpić w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji zaleca się:
 lokalizację placów budowy wraz z bazami materiałowo – urządzeniowymi i
maszynowymi z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajętości terenu i
przekształcenia jego powierzchni;
 wykorzystanie do rekultywacji terenów po budowie drogi warstwy próchniczej
zdjętej na etapie robót ziemnych w projektowanym pasie drogowym;
 stosowanie sprawnych technicznie urządzeń i maszyn budowlanych, należy
zachować szczególną ostrożność podczas magazynowania i przelewania paliw
na zapleczu budowy, paliwa i smary należy przechowywać w szczelnych
zbiornikach w wydzielonych miejscach, wykonawca robót budowlanych winien
posiadać środki chemiczne (sorbenty) neutralizujące ewentualne wycieki z
maszyn budowlanych;
 składowanie w wydzielonych miejscach na utwardzonym terenie materiałów
budowlanych i substancji chemicznych używanych do budowy.
Powstałe w czasie realizacji inwestycji ścieki i odpady powinny być usuwane z
terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Faza eksploatacji
Eksploatacja dróg nie zalicza się zgodnie z Załącznikiem nr 2 Rozporządzenia
Środowiska
do
rodzajów
działalności
mogącej
z
dużym
Ministra
prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
Tym niemniej praktyką dla tego typu inwestycji jest ograniczanie możliwości
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń komunikacyjnych.
Minimalizacja negatywnego wpływu na grunty wiąże się głównie z
ograniczeniem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń komunikacyjnych (głównie
metali ciężkich i związków ropopochodnych). Zmniejszenie zagrożenia związanego
ze spływami zanieczyszczeń zapewnią proponowane systemy odprowadzania i
oczyszczania wody opadowej z powierzchni drogi.
W celu ograniczenia stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych zaleca
się również przestrzeganie zasad utrzymania dróg.
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Dla maksymalnego ograniczenia wpływu planowanej trasy, na powierzchnię
ziemi przewiduje się wykorzystanie środków ochronnych proponowanych dla innych
komponentów środowiska tj.:
 pasów zieleni krajobrazowej;
 zabezpieczeń przeciwhałasowych (ekranów);
 urządzeń zabezpieczających wody powierzchniowe i podziemne.
VII.3. Klimat
VII.3.1. Wpływ na klimat
Faza budowy
Rozbudowa Trasy W-Z w Bydgoszczy na odcinku od Węzła Zachodniego do
Węzła Wschodniego może potencjalnie spowodować zmiany lokalnych warunków
klimatycznych w wyniku:
− wycinki drzew i krzewów przewidzianej w ramach oczyszczania terenu inwestycji;
− zmiany rzeźby terenu w ramach poszerzania korpusu drogowego oraz
przygotowania terenu pod obiekty inżynierskie;
− zmiany stosunków wodnych spowodowane pojawieniem się nowych obiektów;
− zmiany sposobu użytkowania gruntów (utrata naturalnych pochłaniaczy dwutlenku
węgla takich jak tereny zielone);
− emisji gazów cieplarnianych do środowiska z silników maszyn budowlanych i
pojazdów wykorzystywanych do robót rozbiórkowych, budowlano-montażowych i
transportu materiałów.
Biorąc pod uwagę szacowaną wielkość emisji gazów cieplarnianych wyrażoną
w ekwiwalencie CO2 = 14 Mg oraz tymczasowość tej emisji ocenia się, że wpływ na
etapie realizacji przedsięwzięcia na klimat lokalny będzie niewielki.
Pozostałe cztery czynniki spowodują trwałe zmiany w środowisku miejskim.
Nie będą to bardzo duże przekształcenia z uwagi na to, że jest to teren silnie
zurbanizowany, a przedmiotowa inwestycja stanowi rozbudowę istniejącej
infrastruktury drogowej.
Niezależnie od wyboru wariantu inwestycyjnego, wpływ przedmiotowego
przedsięwzięcia na topoklimat w fazie realizacji nie będzie znaczący.
Po analizie zakresu prac przewidzianych do wykonania w ramach realizacji
poszczególnych wariantów inwestycyjnych, w aspekcie wykorzystania urządzeń i
maszyn budowlanych i związanej z tym emisji gazów cieplarnianych, za
najkorzystniejszy uznaje się Wariant 1, mniej korzystny Wariant 3, następnie Wariant
4 i najmniej korzystny Wariant 2, natomiast w odniesieniu do zmian spowodowanych
realizacją przedsięwzięcia wszystkie trzy warianty ocenia się jako równoważne.
Uwzględniając powyższe stwierdza się, że z punktu widzenia oddziaływania
na klimat lokalny najkorzystniejszy jest Wariant 1. Warianty 2, 3 i 4 są mniej
korzystne, przy czym nieznacznie lepszy jest Wariant 3. Należy mieć jednak na
uwadze, że oddziaływanie na topoklimat etapu budowy nie jest parametrem
istotnie różnicującym warianty.
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Faza eksploatacji
Zgodnie z definicją Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPPC), do
głównych składników zmian globalnych należą zmiany wysokości temperatur oraz
zmiany atmosferyczne (gazy cieplarniane). W odniesieniu do tego, eksploatacja
infrastruktury drogowej może potencjalnie powodować niekorzystne oddziaływania
związane z:
−

podwyższeniem temperatury przy powierzchni gruntu – ciemna nawierzchnia
drogowa ma mniejsze albedo niż szata roślinna;

−

zmniejszeniem wilgotności przy gruncie – woda łatwiej odparowuje z gładkiej i
cieplejszej powierzchni, w dodatku niezatrzymywana przez roślinność;

−

emisją do atmosfery gazów zaliczanych do gazów cieplarnianych m.in.
dwutlenku węgla, podtlenku azotu, metanu z pojazdów korzystających z
przedmiotowej infrastruktury.

Funkcjonowanie Trasy W-Z w aspekcie oddziaływania na topoklimat
Bydgoszczy, wiąże się z wpływem na miejską wyspę ciepła. Forma i intensywność
tego zjawiska są wynikiem współdziałania wielu złożonych procesów fizycznych,
spośród których najczęściej wymienia się:
−

bilans radiacyjny miasta, w którym główny wpływ mają zanieczyszczenie
powietrza i geometria miejskich struktur urbanistycznych - zanieczyszczenie
powietrza powoduje zwiększenie promieniowania zwrotnego do atmosfery na
skutek zwiększonego pochłaniania promieniowania wyemitowanego przez
powierzchnię ziemi; zwiększone pochłanianie promieniowania krótkofalowego
przez zanieczyszczone powietrze miejskie może prowadzić do jego ogrzewania,
a w efekcie do zwiększenia promieniowania zwrotnego; efektywne
wypromieniowanie energii przez powierzchnie miejskie jest natomiast utrudnione
ze względu na złożoną geometrię budynków; znaczna część energii
wypromieniowanej przez ulice i ściany budynków jest absorbowana przez
otaczające zabudowania; pochłanianie promieniowania krótkofalowego na skutek
wielokrotnych odbić zmniejsza natomiast efektywne albedo miasta, co powoduje
jego większe nagrzewanie się w ciągu dnia;

−

zwiększoną pojemność cieplna materiałów budowlanych, która prowadzi do
gromadzenia energii słonecznej dostarczanej miastu w ciągu dnia i jej oddawania
w nocy - wpływ na intensywność miejskiej wyspy ciepła silnie zależy od
właściwości cieplnych gleb otaczających miasto (skały, piasek, torf) oraz ich
uwilgotnienia (duża pojemność cieplna wody) oraz materiałów, z których
wykonano powierzchnie sztuczne w mieście; w zależności od wzajemnych relacji
między parametrami cieplnymi miasta i otaczających go terenów wpływ ten może
być negatywny lub pozytywny;

−

antropogeniczny strumień ciepła, który obejmuje ciepło uzyskane ze spalania
paliw kopalnych i ciepło metaboliczne; ogrzewanie atmosfery miejskiej zależy
głównie od ilości zużytej energii na jednostkę powierzchni, a ilość ciepła
pochodzenia antropogenicznego dostarczanego do atmosfery miejskiej jest
porównywalna z pozostałymi składnikami bilansu energetycznego;
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−

zmniejszoną ewapotranspiracja - mniejszy udział roślinności i odkrytego gruntu
powoduje mniejsze straty ciepła na parowanie w ciągu dnia i przyczynia się do
większego przegrzewania miasta.

Czynniki te mogą w różnym stopniu przyczyniać się do powstawania miejskiej
wyspy ciepła, zależnie od struktury miasta, jego cech fizycznych czy zmieniających
się warunków meteorologicznych.
Opracowane dotychczas modele numeryczne i statystyczne, które podejmują
próby ilościowego określenia wpływu poszczególnych czynników współtworzących
topoklimat miejski pozwalają na oszacowanie potencjalnego natężenia miejskiej
wyspy ciepła. Wskazują, iż w ciepłej porze roku kluczowe znaczenie dla jej
powstawania ma pochłanianie promieniowania długofalowego przez struktury
urbanistyczne, w tym ciągi uliczne, z kolei zimą dominujący jest duży strumień ciepła
antropogenicznego. Pokrywa śnieżna silnie modyfikuje parametry cieplne gruntu,
przez co umożliwia powstawanie miejskiej wyspy ciepła o wyjątkowo dużym
natężeniu. Należy podkreślić, że natężenie miejskiej wyspy ciepła nie jest prostą
sumą kontrastów wywołanych przez wyizolowany wpływ poszczególnych czynników.
Oddziaływanie pojedynczego czynnika jest tym mniejsze, im silniejsze są kontrasty
wywołane przez sumę pozostałych.
Oznacza to, że Trasa W-Z jest elementem wpływającym na zwiększanie
temperatur powietrza i podłoża w większym stopniu w ciepłej porze roku, a
oddziaływanie to jest porównywalne do oddziaływania innych struktur
urbanistycznych miasta. W zwartej zabudowie miejskiej dochodzi do nagrzewania się
do temperatury 50ºC wszystkich powierzchni utwardzonych nieprzepuszczalnych dla
wody i powietrza, w tym także asfaltowych nawierzchni jezdni i betonowych
nawierzchni chodników, a także ścian budynków, a następnie kumulacji tego ciepła
przez dłuższy czas.
Aktualna wiedza naukowa nie daje możliwości dokładniejszego określenia
oddziaływania przedmiotowego ciągu ulic na lokalne warunki klimatyczne. Z tego
względu nie można wskazać wariantu inwestycyjnego najkorzystniejszego pod
względem oddziaływania na topoklimat. Powierzchnie nawierzchni sztucznych oraz
ukształtowanie przebiegu w trzech wariantach rozbudowy Trasy W-Z są podobne, w
związku z tym uznaje się, że w odniesieniu do oddziaływania na zmiany wysokości
temperatur, warianty są równoważne.
Eksploatacja Trasy W-Z wiąże się z użyciem energii – pojazdy o napędzie
spalinowym emitują gazy cieplarniane do środowiska. W porównaniu ze stanem
aktualnym (jedna jezdnia, skrzyżowania jednopoziomowe), dzięki polepszeniu
warunków ruchu, sytuacja po zrealizowaniu przedsięwzięcia ulegnie poprawie
jedynie w odniesieniu do mniejszej jednostkowej ilości gazów cieplarnianych.
Jednakże według prognozy natężenie ruchu na Trasie W-Z w wariantach
inwestycyjnych będzie większe niż w wariancie bezinwestycyjnym, co oznacza
większą sumaryczną emisję gazów cieplarnianych z przedmiotowego ciągu ulic,
pomimo niższej emisji jednostkowej. Ocenia się, że zmiany te nie spowodują jednak
istotnych modyfikacji warunków topoklimatycznych.
Szacowane ilości gazów cieplarnianych emitowanych z Trasy W-Z, wyrażone
w ekwiwalencie CO2, są najmniejsze w Wariancie 1 (ok. 32 700 Mg w 2020 r., ok.
30 700 Mg w 2035 r.), w Wariantach 2 i 3 są takie same (ok. 37 300 Mg w 2020 r.,
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33 000 Mg w 2035 r.), w Wariancie 4 nieco większe (ok. 37 700 Mg w 2020 r.,
33 100 Mg w 2035 r.). W związku z tym, w aspekcie oddziaływania na zmiany
atmosferyczne, najkorzystniejsza jest realizacja przedsięwzięcia według Wariantu 1.
Uwzględniając oddziaływanie Trasy W-Z na klimat łącznie w zakresie zmian
wysokości temperatur oraz zmian atmosferycznych, stwierdza się, że
najkorzystniejsza jest realizacja przedsięwzięcia według Wariantu 1, przy czym
wpływ etapu eksploatacji na topoklimat nie jest parametrem istotnie różnicującym
warianty.
VII.3.2. Zabezpieczenia
Faza budowy
W celu ograniczania niekorzystnego
przedsięwzięcia na topoklimat w aspekcie
cieplarniane) w trakcie jego realizacji zaleca się:

oddziaływania przedmiotowego
zmian atmosferycznych (gazy

−

właściwą organizację prac budowlanych i transportowych skutkującą
ograniczeniem do minimum czasu pracy pojazdów i maszyn budowlanych;

−

właściwą organizację prac budowlanych i transportowych
ograniczeniem do minimum ruchu pojazdów i maszyn budowlanych;

−

prowadzenie prac z wykorzystaniem sprawnego technicznie i wydajnego sprzętu
budowlanego;

−

właściwą eksploatację i konserwację sprzętu budowlanego;

−

eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym.

skutkującą

Faza eksploatacji
Efektywnym
sposobem
ograniczania
niekorzystnego
oddziaływania
infrastruktury drogowej na topoklimat jest stosowanie zieleni przyulicznej. Zarówno
pojedyncze duże drzewa, jak i kompleksy zadrzewień wykazują intensywną
sekwestrację CO2. Nieoceniony jest także wpływ zieleni na niwelowanie ekstremów
klimatycznych. Piętrowa roślinność drzewiasta i krzewiasta tworzy naturalne bariery
osłonowe zmniejszając siłę wiatru w okresie jesiennym, natomiast w upalne dni
obniża temperaturę powietrza dzięki transpiracji oraz ocienianiu nawierzchni
drogowych i innych obiektów budowlanych. Zieleń wysoka wzmaga poziome i
pionowe ruchy konwekcyjne, co skutkuje wznoszeniem się ku górze rozgrzanego
powietrza znad zwartej zabudowy miejskiej i zasysaniem w to miejsce chłodniejszego
powietrza znad obszarów bogatych w roślinność.
VII.3.3. Wpływ klimatu na inwestycję
Etap realizacji
Czynniki klimatyczne takie jak: deszcz, ekstremalne temperatury powietrza,
silne wiatry oddziałują na inwestycję na etapie jej realizacji poprzez wpływ na długość
cyklu budowlanego oraz ilości zużytych materiałów budowlanych.
Na skutek dużej częstotliwości i wielkości opadów atmosferycznych może
nastąpić zalewanie placu budowy, wzrasta również ryzyko wystąpienia osunięć
ziemi.
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Występowanie bardzo wysokich i bardzo niskich temperatur powietrza
uniemożliwia prowadzenie prac i wykorzystanie wybranych materiałów. Działania
prowadzone w warunkach zimowych wymagają szczególnego zaplanowania oraz
przygotowania. Wiąże się to z wymaganiami wynikającymi ze stosowanych
technologii, metod pracy, lokalizacji oraz koniecznością zagwarantowania
zatrudnionym warunków, które umożliwią realizację zadań. Śnieg, mróz, lód, szron i
szadź stwarzają dla pracowników oraz eksploatowanych maszyn, urządzeń i
narzędzi dodatkowe zagrożenia, które należy wyeliminować bądź ograniczyć. Przy
temperaturach poniżej -15ºC zaleca się wstrzymywanie wszelkich prac na otwartym
powietrzu. Z kolei latem, przy temperaturze powyżej 28ºC, zgodnie z przepisami bhp
i z potrzeby ochrony pracowników przed pracą w niesprzyjających warunkach, należy
okresowo wstrzymać działania na otwartej przestrzeni. Ponadto nie można prowadzić
robót montażowych w temperaturze powyżej 30ºC, gdyż może nastąpić utrata
właściwości użytkowych wbudowywanych materiałów. W pewnych przypadkach
możliwe jest użycie materiałów droższych, lecz odpornych na ekstremalne
temperatury.
W przypadku budowy infrastruktury drogowo – mostowej główne utrudnienia
powodowane warunkami pogodowymi, przede wszystkim niskimi temperaturami,
dotyczą prac związanych z układaniem nawierzchni drogowych (podbudową,
warstwą wiążącą i ścieralną) oraz betonowaniem. O ile w przypadku nawierzchni
drogowych nie ma możliwości zastosowania efektywnych i ekonomicznie
uzasadnionych środków, które pozwoliłyby na prowadzenie robót w temperaturach
poniżej 5 - 10ºC, o tyle w przypadku betonowania powszechnie wykorzystuje się kilka
metod. W niskich temperaturach można stosować mieszanki betonowe, których skład
zapewnia bezpieczną oraz wymaganą wytrzymałość dla stwardniałego betonu.
Stosunkowo popularnym sposobem obniżania temperatur zamarzania wody, wraz z
przyspieszaniem
procesów
wiązania,
jest
wykorzystywanie
domieszek
przeciwmrozowych. Jednakże wykorzystywanie tego typu domieszek, zgodnie z
zaleceniami producentów chemii budowlanej, nie zwalnia wykonawców z
przestrzegania rygorystycznych wymogów dotyczących wykonywania i pielęgnacji
betonu w warunkach niskich temperatur. Nie dopuszcza się stosowania
przemrożonych kruszyw. Nie wolno także betonować na przemrożony podkład, np.
zamarznięty grunt lub zamarzniętą podbudowę z chudego betonu. Bardzo
wymagającym etapem jest prawidłowa ochrona po wbudowaniu. Przy wykonywaniu
betonów w ujemnych temperaturach istotne znaczenie ma zabezpieczenie świeżej
mieszanki betonowej przed zamarznięciem, aby mogły przebiegać reakcje
chemiczne między cementem i wodą mające decydujący wpływ na wytrzymałość
betonu. Prawidłowo prowadzona pielęgnacja powinna chronić beton przed utratą
ciepła, nie dopuścić do zamrożenia powierzchni betonu przed osiągnięciem
wymaganej wytrzymałości bezpiecznej oraz zapewnić odpowiedni poziom wilgoci
niezbędny do prawidłowego przebiegu procesu hydratacji. Wskazane jest, aby beton
po zabudowaniu utrzymywać w temperaturze +10°C przez kolejne 3 dni, albo do
czasu aż osiągnie ok. 40% swojej wytrzymałości końcowej. W celu zapewnienia
prawidłowych warunków temperaturowych wykorzystywane są m.in. metody:
podgrzewanie betonu, zachowanie ciepła czy stosowanie cieplaków.
Należy mieć na uwadze, że doświadczenia wielu firm wykonawczych oraz
producentów chemii budowlanej wskazują, że betonowanie w temperaturach
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niższych niż –10°C jest nieekonomiczne i trudne technicznie do wykonania z uwagi
na prace ludzi i urządzeń technicznych.
Na przebieg robót związanych z układaniem nawierzchni drogowych i
betonowaniem, oprócz niskich temperatur, wpływ mają także inne warunki
meteorologiczne takie jak: wiatr, opady deszczu i śniegu. Wiatr przyspiesza
parowanie wody, w wyniku czego następuje oziębienie ciepłych mieszanek mineralno
– bitumicznych i betonowych. Z kolei deszcz i woda ze śniegu powodują nasycenie
lub rozmycie świeżo ułożonej mieszanki, co prowadzi do destrukcji mieszanek
mineralno – bitumicznych i betonu. Topniejący śnieg odbiera z otoczenia energię
cieplną powodując dodatkowe oziębienie warstwy wierzchniej.
Oddziaływaniu
opadów
atmosferycznych
można
przeciwdziałać,
wykorzystując osłony lub zadaszenia, niemniej jest to kosztochłonne.
Silne wiatry ograniczają również możliwość użycia dźwigów i innych wysokich
urządzeń budowlanych.
Warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie prac sprecyzowano w
Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Montując
elementy lub stosując określone materiały budowlane należy bezwzględnie stosować
się do instrukcji wewnętrznych lub zaleceń producenta w zakresie przestrzegania
dopuszczalnych temperatur ich użycia.
Ryzyka związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy wziąć
pod uwagę na etapie planowania. Przy opracowywaniu harmonogramu prac
niezbędne jest uwzględnienie normalnych warunków atmosferycznych w
poszczególnych porach roku oraz zarezerwowanie dodatkowego okresu na sytuacje
nieprzewidziane związane z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Ponadto
niekorzystne warunki pogodowe mogą zostać złagodzone poprzez zastosowanie
odpowiednich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych.
Etap eksploatacji
Wyniki wieloletnich obserwacji i analiz wskazują, że klimat Ziemi ulega
zmianom. Biorąc pod uwagę fakt, że infrastruktura drogowa jest budowana na okres
50 - 100 lat, a warunki klimatyczne i atmosferyczne mają istotny wpływ na jej
funkcjonowanie, konieczne jest zaplanowanie długofalowych działań adaptacyjnych.
Należy jednakże mieć na uwadze niepewność prognoz i szacunków. Zmiany klimatu
należy postrzegać jako potencjalne ryzyko, które trzeba brać pod uwagę przy
przygotowywaniu inwestycji. Podatność infrastruktury drogowej na tego typu
niebezpieczeństwa można minimalizować m.in. uwzględniając ten aspekt na etapie
planowania inwestycji. Prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury drogowej może być
zagwarantowane tylko wtedy, gdy czynniki klimatyczne, w tym zjawiska ekstremalne,
zostaną uwzględnione w fazie jej projektowania.
Infrastruktura drogowa, ze względu na przestrzenny charakter, jest
szczególnie wrażliwa na niektóre zjawiska klimatyczne. Należą do nich przede
wszystkim wahania temperatury oraz opady i silny wiatr.
Wahania temperatury, w szczególności tzw. przejścia przez temperaturę 0°C w
połączeniu z opadami lub topniejącym śniegiem: sprzyjają zjawisku gołoledzi, a także
intensyfikują korozyjne oddziaływanie wody (i soli) na infrastrukturę transportową.
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Opady śniegu mogą powodować nieprzejezdność dróg, opóźnione
niezrealizowane kursy, wypadki drogowe, wzrost kosztów utrzymania tras.

lub

Niskie temperatury ujemne są czynnikiem ograniczającym możliwości
transportu drogowego, powodują uszkodzenia nawierzchni drogowej (przełomy
zimowe).
Niekorzystne jest także oddziaływanie wysokich temperatur i upałów,
szczególnie długotrwałych, które powodują m.in. zwiększenie podatności nawierzchni
bitumicznych na oddziaływania pojazdów.
Czynnikiem klimatycznym powodującym utrudnienia w ruchu drogowym jest
mgła, szczególnie często występująca w warunkach jesienno - zimowych przy
temperaturach bliskich zera. Ograniczenie widoczności wywołane tym zjawiskiem
powoduje zmniejszenie prędkości w ruchu drogowym, a także zwiększa ryzyko
wypadków drogowych.
Zjawiska pogodowe o charakterze nagłym, takie jak silne wiatry i ulewy
powodować mogą między innymi:
−

w przypadku wiatrów - tarasowanie dróg przez powalone drzewa i słupy
energetyczne oraz uszkodzenia ekranów przeciwhałasowych;

−

w przypadku ulew - wywołanie powodzi, które dezorganizują funkcjonowanie
transportu poprzez: uszkodzenia infrastruktury drogowej, obsunięcia ziemi,
podtopienia terenu a wraz z nim, awarie i uszkodzenia urządzeń
odwadniających, zniszczenie środków transportowych, a także utrudnienia w
komunikacji miejskiej zwłaszcza w wyniku podtopienia obniżonych części dróg
i ulic, a także dojazdów do mostów.

Na etapie projektowania przedmiotowej inwestycji uwzględniono istniejące
warunki atmosferyczne i klimatyczne oraz ich przewidywane zmiany, poprzez
odpowiedni dobór rozwiązań projektowych. Przy określaniu światła obiektów
inżynieryjnych i projektowaniu niwelety drogi na dojazdach do mostu, uwzględniono
częstotliwość i intensywność opadów i siłę wiatrów występujących w Bydgoszczy.
Dla zabezpieczenia odbiorników przed przeciążeniami w przypadku wystąpienia
deszczy nawalnych zaprojektowano zbiorniki retencyjne, pozwalające na czasową
retencję wód opadowych. Ponadto projektując sieci sanitarne uwzględniono
posadowienie ich poniżej głębokości przemarzania gruntu.
Ponadto do budowy przedmiotowej infrastruktury zostaną wykorzystane
materiały budowlane odporne na niskie i wysokie temperatury. Przy określaniu
nawierzchni drogowych wzięto pod uwagę aspekt odporności mieszanek mineralno –
asfaltowych na pękanie w niskich temperaturach i trwałe deformacje w wysokich
temperaturach i dobrano lepiszcze do nawierzchni asfaltowych o odpowiednich
parametrach.
Niepewność wyniku oraz wieloletnia praktyka wskazują na konieczność
zachowania ostrożności i nie zmieniania zasad budowania wobec przedstawianych
optymistycznych perspektyw złagodnienia klimatu w okresie jesienno-zimowym.
Oczekiwane zmiany w tym okresie nie wymagają podejmowania szczególnych
działań adaptacyjnych.
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VII.4. Obiekty dziedzictwa kulturowego
VII.4.1. Wpływ inwestycji na zasoby dziedzictwa kulturowego
Faza budowy
Prowadzenie prac budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów
zabytkowych stwarza ryzyko wystąpienia negatywnych oddziaływań w postaci
wibracji i pylenia powstających w wyniku pracy ciężkiego sprzętu i maszyn
budowlanych.
W przypadku stanowisk archeologicznych, prowadzenie prac ziemnych na
obszarze stanowiska może wpływać na jego zniszczenie.
Inwentaryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego w rejonie przedmiotowej
inwestycji (rozdział V.12) wykazała, że:
 w zakresie stanowisk archeologicznych - w bliskim sąsiedztwie przedmiotowej
inwestycji (rejon węzła „Wschód”) zlokalizowana jest strefa ochrony
archeologicznej (strefa „W”);
 w zakresie obiektów zabytkowych – najbliżej zlokalizowanymi obiektami są:
♦ (1*) zespół kościoła parafialnego pw. św. Biskupa i Męczennika – obiekt jest
zlokalizowany jest w rejonie projektowanego przełożenia torów bocznych i
placu ładunkowego w rejonie ul. Kaplicznej;
♦ (2) budynek hali – obiekt zlokalizowany w odległości ok. 17 m od
przedmiotowej inwestycji;
♦ (6) kamienica przy ul. Gdańskiej 141 – obiekt zlokalizowany jest w odległości
ok. 12 m od przedmiotowej inwestycji;
♦ (9) zespół cmentarza przy ul. Zaświat – obiekt zlokalizowany w odległości ok.
15 m od przedmiotowej inwestycji;
Faza eksploatacji
Na etapie eksploatacji nie przewiduje się oddziaływania przedmiotowej
inwestycji na obiekty dziedzictwa kulturowego i stanowiska archeologiczne.
VII.4.2. Zabezpieczenia obiektów
Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu,
Delegatura w Bydgoszczy (pismo z dnia 27.03.2015 r., znak: WU OZ
DB.ZAR.5152.6.54.15.TZ. – załącznik nr 6.3), wszelkie prace ziemne w granicach
oznaczonej strefy ochrony archeologicznej (strefa „W”) wymagają uzgodnienia z
Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, w
związku z art. 36 ust.1 pkt 1 i ust. 8 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie
wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków
wymaga uzyskania Pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W przypadku obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru
zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie wydaje właściwy
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organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków (art. 39 ust. 3 Ustawy
Prawo Budowlane).
VII.5. Środowisko gruntowo-wodne
VII.5.1. Wpływ na środowisko gruntowo-wodne
Faza budowy:
Budowa dróg wraz z obiektami inżynierskimi stwarzają potencjalną możliwość
niekorzystnego oddziaływania na środowisko gruntowo – wodne. Źródłami takich
zanieczyszczeń mogą być ścieki bytowo-gospodarcze i technologiczne z baz
budowy. Jednak jest to źródło ścieków występujące okresowo.
Zanieczyszczeniami powstającymi na etapie prac budowlanych będą m.in.
substancje wypłukiwane ze składowisk materiałów budowlanych oraz wycieki
smarów
i paliw ze środków transportowych i maszyn. W związku z tym zagrożeniem należy
w trakcie prac budowlanych zachować szczególną ostrożność.
Wykonywane w ramach inwestycji roboty budowlane w rejonie cieków (m.in.
budowa i przebudowa obiektów inżynierskich, budowa nasypów, wykonywanie
wykopów) mogą prowadzić do okresowego zanieczyszczenia (zamulenia) wód
powierzchniowych oraz powodować lokalne i czasowe zaburzenia spływu wód
powierzchniowych na obszarach sąsiadujących.
W okresie budowy należy się liczyć ze zwiększoną dostawą zawiesin do wód
powierzchniowych.
Faza eksploatacji
Głównymi zanieczyszczeniami zawartymi w ściekach opadowych z dróg są:
zawiesiny ogólne, węglowodory ropopochodne, metale ciężkie oraz chlorki
stosowane podczas zwalczania śliskości zimowej.
Poniżej przedstawiono prognozowane wartości stężeń i ładunków
zanieczyszczeń jakie mogą pojawić się z chwilą oddania do użytkowania trasy.
Prognozowane stężenia zanieczyszczeń w spływach z projektowanej drogi
1. zawiesiny ogólne
Prognozowane stężenia zawiesiny ogólnej – głównego wskaźnika
zanieczyszczeń w nieoczyszczonych spływach z drogi obliczono zgodnie
z „Wytycznymi prognozowania stężenia zawiesin ogólnych i węglowodorów
ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych”, polską normą PN-S-02204 z grudnia
1997 „Odwodnienie dróg” oraz „Podręcznikiem dobrych praktyk wykonywania
opracowań środowiskowych dla dróg krajowych” – Zał. Nr 5 (Biura Ekspertyz i
Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o.)
Do obliczeń przyjęto następujące założenia:
1. Natężenia ruchu – przyjęto prognozowane średniodobowe wartości natężeń
ruchu na poszczególnych odcinkach przebiegu trasy.
Tabela 59. Wartości średniodobowych natężeń ruchu przyjęte do obliczeń w 2020 r. i 2035 r.
dla Wariantu 1.
L.p
1
2

Odcinek
Nad Torem - Żeglarska
Żeglarska - Kapielowa
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odcinek
A
B

SDR 2020r.
45 959
42 018

SDR 2035r.
40 357
38 580
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kąpielowa - Kmicica
Zaświat - Kmicica
Zaświat - Gdańska
Gdańska - Sułkowskiego
Sułkowskiego - Lelewela
Lelewela - Wyszyńskiego
Wyszyńskiego - Gajowa
Gajowa - Inwalidów
Inwalidów - Łęczycka
Łęczycka - Fabryczna
Fabryczna - Fordońska
Sporna - Skandynawska

C
D
E
F
F
H
I
J
K
L
Ł
M

38 989
46 575
46 287
41 705
41 786
43 171
36 254
39 746
37 402
47 866
50 115
55 370

37 289
43 527
50 463
46 208
41 514
42 890
32 143
36 190
34 183
42 886
44 423
48 209

Tabela 60. Wartości średniodobowych natężeń ruchu przyjęte do obliczeń w 2020 r. i 2035r.
dla Wariantu 2, 3, 4.
L.p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Odcinek
Nad Torem - Żeglarska
Żeglarska - Kapielowa
Kąpielowa - Kmicica
Zaświat - Kmicica
Zaświat - Gdańska
Gdańska - Sułkowskiego
Sułkowskiego - Lelewela
Lelewela - Wyszyńskiego
Wyszyńskiego - Gajowa
Gajowa - Inwalidów
Inwalidów - Łęczycka
Łęczycka - Fabryczna
Fabryczna - Fordońska
Sporna - Skandynawska

odcinek
A
B
C
D
E
F
F
H
I
J
K
L
Ł
M

2. Zagospodarowanie terenów wokół trasy:
– trasa przebiega przez tereny zurbanizowane.
3. Parametry techniczne drogi:
• ilość jezdni
• ilość pasów ruchu
• szerokość pasa ruchu
• szerokość pasa rozdziału

SDR 2020r.
48 598
45 311
42 591
49 892
54 819
58 208
57 402
58 829
49 444
51 207
51 171
53 248
54 390
56 073

SDR 2035r.
42 508
40 588
39 633
46 902
57 143
55 436
53 697
55 098
39 859
41 188
38 555
42 917
44 286
49 025

–2
– 4 (2x2)
– 3,5 m
– 3,0 m

Stężenie zawiesiny ogólnej obliczono zgodnie z zaleceniami polskiej normy
PN-S-02204 „Odwodnienie dróg”.
Konieczny stopień redukcji zawiesin [R] dla spełnienia wymagań
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń

206

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa2, 80-253 Gdańsk

„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko - wersja ujednolicona

wodnych, obliczono korzystając z polskiej normy PN-S-02204 z grudnia 1997
„Odwodnienie dróg” prognozowaną redukcję substancji przed odprowadzeniem ich
do ziemi.
Przy dopuszczalnym stężeniu zawiesin Sdop (przed odbiornikiem) – 100 mg/l,
oczekiwana redukcja (R) w roku 2020 powinna wynieść ok. 71%, jak również w roku
2035 redukcja wyniosła również ok. 71%.
2.

węglowodory ropopochodne
Z uwagi na brak metodyki obliczania stężeń węglowodorów ropopochodnych
w wodach opadowych spływających ze szczelnych powierzchni drogowych wielkości
tych zanieczyszczeń oszacowano na podstawie dostępnych danych literaturowych –
„Analiza zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych z dróg krajowych”
Ekkom, 2006r.
W związku z brakiem danych na temat badań wód opadowych na istniejącej
drodze krajowej nr 80 w rejonie planowanej inwestycji rozbudowy trasy W-Z w
Bydgoszczy. Oparto się na istniejącej analiza zanieczyszczeń w wodach opadowych i
roztopowych z dróg krajowych, GDDKiA, W-wa 2006 r.
Z danych literaturowych wynika, iż, przeprowadzono także badania dla jednej
z funkcjonujących autostrad, a ich wyniki nie wykazały wystąpienia przekroczeń
wartości dopuszczalnych stężeń węglowodorów ropopochodnych.
Dla natężeń ruchu powyżej 10tys. poj./24h odniesiono się do badań
przeprowadzonych dla autostrady A4 w 96 punktach pomiarowych (przy natężeniu
ruchu od 10 573 do 22 897 poj./24h). Stężenie węglowodorów ropopochodnych w
żadnym z punktów nie przekraczało 0,02 mg/l.
W związku z przytoczonymi powyżej wynikami rzeczywistych pomiarów należy
założyć, że spodziewane stężenia węglowodorów ropopochodnych w spływach
z projektowanej drogi klasy GP będą mniejsze niż normowana wartość stężenia
dopuszczalnego tj. 15mg/l.
VII.5.2. Zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego
Istniejące uwarunkowania środowiska gruntowo – wodnego na analizowanym
terenie, charakter wpływu projektowanych wariantów trasy na to środowisko oraz
wytyczone cele środowiskowe zawarte w palnie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły wymagają podjęcia działań zabezpieczających i
minimalizujących w poszczególnych fazach realizacji przedsięwzięcia.
Faza budowy:
 należy przestrzegać właściwych zasad organizacji pracy,
 należy zachować szczególną ostrożność podczas magazynowania i
przelewania paliw na zapleczu budowy. Paliwa i smary należy przechowywać
w szczelnych zbiornikach w wydzielonych miejscach;
 należy zapewnić dobry stan techniczny sprzętu używanego do robót
budowlanych, co znacznie zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia
niekontrolowanych wycieków paliw i smarów na obszarze miejsc postojowych
dla maszyn i środków transportu, a tym samym zapobiegnie zanieczyszczeniu
powierzchni ziemi i gleb;
 okresowo należy przeprowadzać konserwację sprzętu i maszyn,
Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
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materiały budowlane i substancje chemiczne używane do budowy należy
składować w wydzielonych miejscach na utwardzonym terenie;
place budowy należy wyposażyć w środki chemiczne (sorbenty)
neutralizujące ewentualne wycieki z maszyn budowlanych, a tym samym
minimalizujące możliwość skażenia gruntu;
należy prowadzić właściwą gospodarkę odpadami wytworzonymi w trakcie
realizacji inwestycji: segregować i magazynować czasowo w wyznaczonym
miejscu o utwardzonym podłożu, zapewniając ich regularny odbiór z terenu
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;
dla ochrony i minimalizacji zagrożenia związanego z pojawieniem się ścieków
bytowo-gospodarczych na placach budowy należy zainstalować przenośne
sanitariaty;
ze względu na wzmożoną krótkotrwałą dostawę zawiesin do wód
powierzchniowych zaleca się – po wykonaniu nasypów i skarp rowów – jak
najszybsze ich umocnienie i obsianie trawą (lub darniowanie) celem
ograniczenia erozji powierzchniowej, a więc także i dostawy frakcji piaskowej i
zawiesin do odbiornika;
nie należy lokalizować przenośnych sanitariatów oraz placów parkingowych
maszyn, sprzętu i urządzeń budowlanych w miejscach kolizji trasy z rzekami tj.
w km od ok. 0+000 do 1+000 – kolizja z rzeką Brda i teren narazony na
niebezpieczeństwo powodzi Brdy i Kanału Bydgoskiego, ok. km 8+000 do
końca inwestycji – teren narażony na niebezpieczeństwo powodzi Brdy,
w przypadku prowadzenia prac budowlanych w rejonie zalewowym w razie
wystąpienia wysokich stanów wód w kanale Bydgoskim i rzece Brda i w jej
dolinie należy wstrzymać prowadzenie robót (u podstawy konstrukcji) w dolinie
rzeki i na jej terenie zalewowym; natomiast prowadzenie prac budowlanych
lub wykończeniowych na powierzchni obiektu mostowego w takiej sytuacji jest
dozwolone (pod warunkiem, że technologia realizacji robót pozwala na
usytuowanie maszyn poza terenami zagrożonymi powodzią);
drogi dojazdowe do obsługi placów budowy należy wytyczać w oparciu
o istniejącą sieć szlaków komunikacyjnych.

Zabezpieczenie rzeki Brdy podczas prac budowlanych realizowanych w jej
sąsiedztwie
Nie przewiduje się regulacji rzeki Brdy. Jedynie w celu zabezpieczenia
brzegów i koryta rzeki przed rozmyciem (rejon podpór) przewidziano ułożenie
materacy gabionowych. Umocnienie to przewiduje się na odcinku około 50m w górę i
w dół rzeki.
W projektowaniu technologii umacniania koryta, w celu ograniczenia do
minimum jej wpływu na wyjściowe walory środowiskowe, wdrożono poniższe
założenia bazowe:
• umocnienie koryta, kształt i forma umacnianego koryta oraz jego głębokość
powinno zapewnić dotychczasową szybkość prądu wody.
Podpory realizowane w nurcie rzeki będą posadowione pośrednio na palach.
Fundamenty podpór będą wykonane w ściankach szczelnych zespolonych z nimi.
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W czasie budowy mogą wystąpić następujące zagrożenia:
−

przypadkowe częściowe zasypanie koryta lub zamulenia wód rzeki w wyniku
niewłaściwego użytkowania sprzętu ciężkiego,

−

zniszczenie strefy brzegowej poza wyznaczonym terenem budowy,

−

spiętrzeniem wód w wyniku przypadkowego (wypadek, awaria) dostania się do
koryta rzeki elementu konstrukcyjnego lub rusztowania,

−

zanieczyszczenia gruntów i/lub wód rzeki materiałami budowlanymi lub
substancjami ropopochodnymi (smary, oleje, paliwa z wykorzystywanego sprzętu
budowlanego),

−

zanieczyszczenia doliny i wód rzeki odpadami komunalnymi.

W celu ograniczenia ww. odziaływań przewidziano
minimalizujących, których opis przedstawiono poniżej.

szereg

działań

W związku z wykonywaniem prac w rejonie cieków, w celu ograniczenia
możliwości niekontrolowanego zasypania koryta oraz zanieczyszczenia lub
zamulenia wód w nim płynących konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności
przy wykonywaniu prac z użyciem ciężkiego sprzętu.
Roboty budowlane w dolinach cieków należy prowadzić poza okresami
wezbrań wód (tj. w okresie niskich stanów wód), a w czasie trwania wezbrań usunąć
z zagrożonego obszaru sprzęt i materiały mogące spowodować zanieczyszczenie
wód.
Wykonawca prac budowlanych będzie stosował nowoczesny i sprawny
technicznie sprzęt oraz będzie dbał o jego właściwą i ekonomiczną eksploatację, by
nie dopuścić do niekontrolowanych wycieków zanieczyszczeń ropopochodnych
(smarów, olejów, ropy).
Ponadto Wykonawca prac budowlanych będzie posiadał środki chemiczne
(sorbenty) neutralizujące ewentualne wycieki z maszyn budowlanych.
W trakcie trwania robót budowlanych należy zapewnić przepustowości koryta
rzeki. Nie wolno dopuścić do spiętrzenia wody w wyniku prowadzonych prac
budowlanych lub np. przypadkowego wpadnięcia elementów konstrukcji do rzeki,
które należy bezzwłocznie usuwać z koryta.
Na terenie doliny rzecznej nie należy lokalizować baz materiałowo –
budowlanych ani parkingów sprzętu budowalnego i samochodów. Sypkie i płynne
materiały budowlane powinny być magazynowane poza dolinami rzecznymi w
odległości i w sposób zabezpieczający je przed wpływem opadów atmosferycznych,
które mogłyby doprowadzić do zanieczyszczenia rzek wymywanymi substancjami
niebezpiecznymi.
Faza eksploatacji
Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest niweletą i
przekrojem poprzecznym dróg, oraz możliwością odprowadzenia wód opadowych do
istniejących odbiorników, którymi są istniejące miejskie systemy kanalizacji
deszczowej oraz kanalizacji piętrowej.
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W mieście Bydgoszczy występuje kanalizacja deszczowa w systemie
rozdzielczym oraz kanały w układzie piętrowym (sanitarne/deszczowe).Zgodnie z
uzyskanymi warunkami technicznymi systemem kanalizacji deszczowej rozdzielczej
zarządza Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, (ZDMiKP),
natomiast kanały w układzie piętrowym (sanitarne / deszczowe) są w gestii Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy -sp. z o. o. (MWiK).
Generalnie wody opadowe z nawierzchni jezdni odprowadzane będą
powierzchniowo do odbiorników poprzez studzienki ściekowe i przykanaliki do
kanalizacji deszczowej podłączonej do istniejącego systemu odwodnienia. Istniejące
kolektory kanalizacji deszczowej użytkowane do odwodnienia obecnego stanu trasy
W-Z zostaną częściowo przebudowane/dostosowane do nowego układu drogowego.
W wyjątkowych przypadkach przy braku możliwości ominięcia przeszkody
kolidującej wysokościowo z przebiegiem kolektora deszczowego w przypadku
kolektorów o dużych średnicach przewiduje się zastosowanie syfonów.
W celu ochrony odbiorników (kanałów deszczowych o zbyt małej
przepustowości). wody deszczowe będą retencjonowane. Retencję wód zapewniać
będą projektowane podziemne zbiorniki retencyjne.
Przy
odwadnianiu
nawierzchni
systemem
kanałów
deszczowych
zlokalizowanych w korpusie drogi rolę pierwszych osadników pełnią studzienki
ściekowe z osadnikami.
Trasy kanalizacji deszczowej dostosowano do istniejących kolektorów oraz
układu drogowego.
Na potrzeby odwodnienia odcinka jezdni zlokalizowanego pod powierzchnią
terenu na skrzyżowaniach wielopoziomowych przewiduje się zastosowanie
podziemnych zbiorników retencyjnych oraz przepompowni wód deszczowych.
Zaprojektowano typowe studzienki. Na studzienkach zaprojektowano włazy
żeliwne. Istniejące studnie rewizyjne przewiduje sie do regulacji i naprawy (właz,
płyta nastudzienna, pierścień odciążający, pierścień dystansowy, stopnie złazowe,
kineta).
Do odprowadzenia wód opadowych z obiektów inżynierskich (most na rzece
Brdzie) zaprojektowano kolektory odwadniające zamocowane do spodu płyty za
pomocą wieszaków.
Na obiektach zaprojektowano wpusty i sączki, którymi woda będzie
sprowadzona do kolektora. Wody z mostu odprowadzone będą poza obiekt do
projektowanej kanalizacji deszczowej, która włącza się do istniejącego miejskiego
systemu kanalizacji deszczowej
VII.5.3. Wpływ na cele środowiskowe ujęte w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu rzeki Wisły, dla której
opracowany został Plan gospodarowania wodami.
W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły określone
zostały cele środowiskowe dla wód powierzchniowych, podziemnych oraz obszarów
chronionych. Cele te zostały ustalone na podstawie art. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodnej (RDW).
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Zgodnie z zapisami Planu … podstawowym celem środowiskowym dla
jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) jest warunek niepogarszania ich
stanu. Dla JCWP będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale
ekologicznym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu/potencjału. Dla
naturalnych części wód celem jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu
ekologicznego, a dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej
dobrego potencjału ekologicznego. W obydwu przypadkach w celu osiągnięcia
dobrego stanu/potencjału ekologicznego konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co
najmniej dobrego stanu chemicznego.
Dla obszarów chronionych funkcjonujących na obszarach dorzeczy celem
środowiskowym jest osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz
utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu gatunków i siedlisk przyrodniczych
będących przedmiotami ochrony w obszarze.
Dla wód
środowiskowe:

podziemnych

zapisy

Planu…

przewidują

następujące

cele

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód
podziemnych;
 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych;
 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych;
 wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego i utrzymującego
się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego na
skutek działalności człowieka.
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla wód będących w co
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie
utrzymanie tego stanu. Przy czym zgodnie z definicją zawartą w RDW, dobry stan
wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli
zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry”.
Przy czym jeżeli osiągnięcie celów środowiskowych dla danej części wód w
ustalonym terminie nie będzie możliwe z określonych przyczyn (np. z uwagi na brak
możliwości technicznych wdrożenia działań, warunki naturalne nie pozwalające na
poprawę stanu części wód), dyrektywa przewiduje odstępstwa od tych celów.
Projektowana inwestycja leży w rejonie PLRW200020292999– Brda od wypływu
ze zbiornika Smukła do ujścia (sztuczna część wód), PLRW 20000292989 Kanał
Bydgoski (sztuczna część wód) oraz PLRW200017292984 Flis (naturalna część
wód). Wg Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły stan JCWP
jest zły a nieosiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone. Dla JCWP o
zagrożonej ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych przewiduje się
przedłużenie terminu osiągnięcia celu z powodu braku możliwości technicznych w ich
osiągnięciu.
Analizowana inwestycja położona jest, w Regionie Wodnym Dolnej Wisły w
JCWPd o kodzie europejskim PLGW240044, nr jednostki 44a. Dla tej jednostki
określono stan chemiczny i ilościowy jako dobry. Brak ryzyka niespełnienia celów
środowiskowych.
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Projektowane zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego dla przedmiotowej
inwestycji na etapie realizacji uwzględniają m.in. stosowanie sprawnego sprzętu
budowlanego, składowanie materiałów budowlanych i substancji chemicznych w
wydzielonych miejscach na utwardzonym terenie, wyposażenie placów budowy w
środki chemiczne (sorbenty) neutralizujące wycieki z maszyn budowlanych,
zainstalowanie przenośnych sanitariatów i zapewnienie ich wywozu przez podmioty
uprawnione, lokalizację zaplecza technicznego poza miejscami przecięcia z ciekami
powierzchniowymi, poza obrębem strefy oczek wodnych, terenami dolin cieków.
Natomiast na etapie eksploatacji przewiduje się zastosowanie m.in. : kanalizacji
deszczowej, kolektorów deszczowych, podziemnych zbiorników retencyjnych oraz
przepompowni wód deszczowych, studni ściekowych z osadnikiem – pełniących rolę
pierwszego osadnika, regulację i naprawę istniejących studni rewizyjnych.
Wyżej wymienione urządzenia ochrony środowiska gruntowo-wodnego zapewnią
spełnienie wymagań co do stopnia redukcji zanieczyszczeń poniżej stężeń
zanieczyszczeń dopuszczalnych – wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.
Planowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie obecnego stanu wód, a co za
tym idzie nie będzie stanowiła zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych
zawartych w palnie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
Ocena wpływu oddziaływania przedmiotowej inwestycji na etapie budowy i
eksploatacji na poszczególne wskaźniki jakości wód.
• Elementy biologiczne – fitoplankton
Presje hydromorfologiczne, takie jak budowa podpór mostu w nurcie rzeki
oraz umocnień koryta rzeki w rejonie podpór, nie mają trwałego negatywnego wpływu
na skład i liczebność fitoplanktonu w rzece. Jedynie w fazie realizacji inwestycji,
może wystąpić krótkotrwałe oddziaływanie negatywne na liczebność fitoplanktonu.
Emisja pyłu ziemnego podczas robót ziemnych i prace przy wbijaniu umocnień mogą
okresowo zmniejszać przezroczystość wody. Emisja wibracji z urządzeń
budowlanych i transportowych może być dodatkowym czynnikiem odstraszającym
fitoplankton z obszaru koryta w pobliżu planowanych obiektów.
Oddziaływania te będą krótkotrwałe, przemijające i nie miały dużego zasięgu.
Po ustaniu prac fitoplankton wróci na dawniej zajmowane siedliska.
Wpływ przedmiotowej inwestycji na fitoplankton jest nieznaczący, ponieważ
większość jego gatunków ma ściśle określone wymagania siedliskowe, zwłaszcza
trofii, zanieczyszczeń organicznych, odczynu i zasolenia, a więc parametrów które
nie zostaną trwale zmienione w związku z realizacją przedmiotowego
przedsięwzięcia.
Na etapie eksploatacji, przy normalnym funkcjonowaniu inwestycji, nie będą
prowadzone prace mogące wpłynąć na pogorszenie stanu siedlisk dla filoplanktonu.
• Elementy biologiczne – fitobentos
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Fitobentos jako zespół organizmów autotroficznych związanych z dnem cieku
będzie narażony na negatywne oddziaływania w związku z realizacją mostu oraz w
związku z umocnieniem brzegów przed rozmyciem.
Emisja pyłu ziemnego podczas robót ziemnych i prace przy budowie
umocnień okresowo zmniejszą przezroczystość wody, co może ograniczyć dostęp
światła do strefy dennej, gdzie bytuje fitobentos i pogorszyć warunki jego rozwoju.
Oddziaływania te będą jednak krótkotrwałe i przemijające i nie miały dużego
zasięgu. Po ustaniu prac budowlanych fitobentos będzie mógł funkcjonować tak jak
przed rozpoczęciem prac.
Fitobentos zniszczony w strefie przybrzeżnej na odcinkach umacniania
brzegów stosunkowo szybko się zregeneruje/odtworzy.
Na etapie eksploatacji, przy normalnym funkcjonowaniu inwestycji, nie będą
prowadzone prace mogące wpłynąć na pogorszenie stanu siedlisk dla fitobentosu.
• Elementy biologiczne – makrofity
Wpływ przedsięwzięcia na makrofity na etapie budowy będzie miał zasięg
lokalny. Największy będzie związany umacnianego koryta przed rozmyciem. Łatwość
w rekolonizacji siedliska pozwoli na stosunkowo szybką odbudowę roślinności
wodnej.
Zmiany wywołane pracami będą lokalne, nietrwałe, a ich widoczny wpływu na
jakość elementu biologicznego jakim są makrofity będzie krótkotrwały.
Na etapie eksploatacji, przy normalnym funkcjonowaniu inwestycji, nie będą
prowadzone prace mogące wpłynąć na pogorszenie stanu siedlisk dla makrofitów.
• Elementy biologiczne – makrozoobentos
Makrobezkręgowce bentosowe, podobnie jak pozostałe grupy organizmów
będą narażone w znacznym stopniu na presje związane z umocnieniem koryta rzeki.
Emisja pyłu ziemnego podczas robót ziemnych i prace przy montażu
umocnień okresowo zmniejszą przezroczystość wody, co pogorszy warunki
bytowania makrobezkręgowców.
Emisja wibracji z urządzeń budowlanych i transportowych może być
dodatkowym czynnikiem odstraszającym. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i
przemijające i nie będą miały dużego zasięgu.
Na etapie eksploatacji, przy normalnym funkcjonowaniu inwestycji, nie będą
prowadzone prace mogące wpłynąć na pogorszenie stanu siedlisk dla makro
bezkręgowców.
• Elementy biologiczne – ichtiofauna
Na tę grupę organizmów w największym stopniu wpływa jakość wody i
warunki hydromorfologiczne cieku. Czynniki te (szczególnie ważna jest ciągłość
ekologiczna koryta i reżim hydrologiczny) będą poddawane modyfikacjom w wyniku
realizacji omawianego przedsięwzięcia.
Emisja pyłu ziemnego podczas robót ziemnych i prace przy montażu
umocnień mogą okresowo zmniejszać przezroczystość wody.
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Emisja wibracji z urządzeń budowlanych i transportowych może być
dodatkowym czynnikiem odstraszającym ryby z koryta w rejonie prowadzenia prac.
Oddziaływania te będą jednak krótkotrwałe i przemijające i nie będą miały
dużego zasięgu. Po ustaniu prac ryby będą mogły wrócić na poprzednio zajmowane
siedliska.
Na etapie eksploatacji nie będą prowadzone prace mogące wpłynąć na
pogorszenie stanu siedlisk dla bytowania ichtiofauny.
• Elementy hydromorfologiczne - warunki morfologiczne
Na etapie budowy, w trakcie prac związanych umocnieniem, w krótkim czasie,
nastąpi odtworzenie warunków morfologicznych, zbliżonych do istniejących.
Na etapie eksploatacji inwestycja nie będzie wymagała ingerencji w koryto i
strefę brzegową cieku.
• Elementy hydromorfologiczne – elementy fizykochemiczne
Na etapie budowy mogą występować okresowe pogorszenia takich
parametrów jak: zawiesina ogólna, przewodność elektrolityczna, substancje
rozpuszczone, w zawiązku z tworzeniem umocnień w rzece.
Na etapie eksploatacji zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej i
odprowadzenie wód z projektowanej inwestycji do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Sprawie działający system odwodnienia zabezpieczy środowisko wodne przed
przedostaniem się substancji szkodliwych, mających wpływ na stan
fizykochemiczny wód.
Przedmiotowa inwestycja przy wprowadzeniu środków zaradczych
ograniczających dostęp zanieczyszczeń do wód płynących, nie wpłynie negatywnie
na stan wód w JCWP w trakcie budowy. Przy czym potencjalne oddziaływania
powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po
zakończeniu budowy.
W czasie eksploatacji ze względu na zakończony zakres prac i środki
zaradcze (podczyszczanie wód opadowych przed odprowadzeniem do odbiornika
oraz zachowanie należytego stanu technicznego układu odwodnienia drogi),
planowana inwestycja nie pogorszy trwale parametrów fizykochemicznych wody.
Planowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie obecnego stanu wód, a co
za tym idzie nie będzie stanowiła zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych
zawartych w palnie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
VII.6. Stan aerosanitarny
VII.6.1 Wpływ inwestycji na stan aerosanitarny
Faza budowy
Podczas prac budowlanych związanych z rozbudową Trasy W-Z emitowane
będą zanieczyszczenia gazowe i pyłowe. Źródłem tego niezorganizowanego
zanieczyszczenia powietrza będą głównie silniki poruszających się pojazdów oraz
maszyn budowlanych uczestniczących w pracach rozbiórkowych, ziemnych i
transportowych. Emisja w trakcie prac budowlanych może mieć też postać pyłów
porywanych w trakcie rozbiórek, a także transportu i przeładunku materiałów sypkich.
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Źródłem emisji pyłów będą również prace ziemne związane z przygotowaniem
odpowiedniego podłoża pod przyszłą nawierzchnię. Z faktu, że mamy do czynienia z
materiałami, które powodują emisję pyłów o dużych frakcjach i których prędkości
opadania są duże wynika, że odległości ich unoszenia są niewielkie i stężenie
zanieczyszczenia szybko się zmniejsza. Pewne substancje (m. in. węglowodory i
substancje smoliste) są również emitowane w trakcie kładzenia nawierzchni
bitumicznych.
Emisje będą miały charakter niezorganizowany (większość prac budowlanych
prowadzona będzie na otwartym terenie), lokalny (ograniczony do placu budowy i
terenów bezpośrednio graniczących z realizowaną inwestycją) i krótkotrwały
(ograniczony do czasu prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlano –
montażowych; będą się przemieszczać wraz z postępem robót w czasie kolejnych
godzin ich trwania, a następnie znikną po zakończeniu prac budowlanych).
W niniejszej analizie oddziaływania inwestycji na stan jakości powietrza
atmosferycznego na etapie jej budowy, uwzględniono emisję, której źródłem są silniki
maszyn budowlanych ze względu na to, że jej udział w sumarycznej wielkości emisji
w fazie realizacji dróg jest zdecydowanie największy.
Wielkość emisji zależy od organizacji przedsięwzięcia, m.in. czasu trwania
budowy, jednoczesnej realizacji obu jezdni lub po kolei, ilości i jakości
wykorzystywanego sprzętu, przyjętej technologii wykonywania prac, sposobu
organizacji placu budowy. Ze względu na brak dokładnych danych, przyjęto ogólne
założenia odnośnie parku maszynowego i zastosowano standardowe wskaźniki
emisji dla niedrogowych maszyn ruchomych (pojazdy i maszyny budowlane) o
zapłonie samoczynnym zalecone do stosowania przy inwentaryzacji emisji
zanieczyszczeń powietrza w poradniku Europejskiej Agencji Środowiska (EEA 2013).
Wpływ na zasięg oddziaływania emisji mają uwarunkowania terenowe
(występowanie przeszkód terenowych) i klimatyczne terenu inwestycji i obszaru go
otaczającego (aktualna wilgotność podłoża i powietrza, częstość, wielkość i rodzaj
opadów, temperatura powietrza, siła wiatru).
Uwzględniając powyższe należy mieć na uwadze, że szacunek wielkości
emisji zanieczyszczeń na etapie budowy jest obarczony bardzo dużym błędem.
Według badań prowadzonych na przestrzeni wielu lat, wielkości emisji
poszczególnych typów zanieczyszczeń emitowanych podczas budowy dróg wykazują
zauważalną tendencję spadkową. Wynika to ze zmian w technologii i kontroli
procesów wytwarzania oraz w produkcji i wykorzystaniu materiałów, w tym
materiałów bitumicznych, bardziej przyjaznych środowisku.
Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto następujące założenia:
−

prace budowlane będą prowadzone w podziale na odcinki realizacyjne, kolejno
na poszczególnych jezdniach Trasy W-Z:
1) odcinek realizacyjny 1: km 0+182 ÷ km 3+100, okres realizacji: 2 lata,
2) odcinek realizacyjny 2: km 3+100 ÷ km 5+300, okres realizacji: 2 lata,
3) odcinek realizacyjny 3: km 5+300 ÷ km 7+500, okres realizacji: 1 rok,
4) odcinek realizacyjny 4: węzeł Wschód, okres realizacji: 2 lata,
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5) odcinek realizacyjny 5: roboty kolejowe - wyłączony z obliczeń;
−

12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu, 24 dni robocze w miesiącu –
2 304 godziny/rok;

−

w trakcie budowy będą wykorzystywane następujące pojazdy i maszyny
budowlane:

Tabela 61. Wykorzystanie pojazdów i maszyn budowlanych w fazie realizacji inwestycji.
Odcinek realizacyjny 1

Rodzaj maszyn

Koparki
Spycharki
Ładowarki
Głębiarki
Palownice
Sprężarki
Dźwigi samojezdne
Walce drogowe
Rozściełacz asfaltu
Transport samochodowy
Łączne zużycie paliwa [kg/h]

Liczba maszyn
na odcinku
realizacyjnym 1

4
6
6
4
3
1
2
5
3
8 kursów/1h

Zużycie paliwa maksymalne

[l/h]
12
10
12
20
25
20
12
12
20
20

[kg/h]
10
8
10
17
21
17
10
10
17
17

Efektywny czas
pracy silnika

[% ]
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
20%
20%
5%

Efektywne
Udział czasu pracy
zużycie paliwa maszyny w łącznym
na odcinku
czasie trwania
realizacyjnym 1
budowy
[kg/h]
12
15
18
20
19
5
6
10
10
7
122

[% ]
40%
40%
40%
20%
35%
20%
50%
50%
30%
70%

Łączne
średnioroczne
zużycie paliwa na
etapie budowy
[kg/rok]
11 148
13 935
16 722
9 290
15 241
2 322
6 967
11 612
6 967
10 838
105 042

Odcinki realizacyjne 2 i 4

Rodzaj maszyn

Koparki
Spycharki
Ładowarki
Palownice
Sprężarki
Dźwigi samojezdne
Walce drogowe
Rozściełacz asfaltu
Transport samochodowy
Łączne zużycie paliwa [kg/h]

Liczba maszyn
na odcinku
realizacyjnym 2
i4

4
6
6
3
1
2
5
3
8 kursów/1h

Zużycie paliwa maksymalne

Efektywny czas
pracy silnika

Efektywne
Udział czasu pracy
zużycie paliwa
maszyny w łącznym
na odcinku
czasie trwania
realizacyjnym 2
budowy
i4

Łączne
średnioroczne
zużycie paliwa na
etapie budowy

[l/h]

[kg/h]

[% ]

[kg/h]

[% ]

[kg/rok]

12
10
12
25
20
12
12
20
20

10
8
10
21
17
10
10
17
17

30%
30%
30%
30%
30%
30%
20%
20%
5%

12
15
18
19
5
6
10
10
7
102

40%
40%
40%
35%
20%
50%
50%
30%
70%

11 148
13 935
16 722
15 241
2 322
6 967
11 612
6 967
10 838
95 752

Odcinek realizacyjny 3

Rodzaj maszyn

Koparki
Spycharki
Ładowarki
Palownice
Sprężarki
Dźwigi samojezdne
Walce drogowe
Rozściełacz asfaltu
Transport samochodowy
Łączne zużycie paliwa [kg/h]

−
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Liczba maszyn
na odcinku
realizacyjnym 3

2
3
3
1
1
1
5
3
8 kursów/1h

Zużycie paliwa maksymalne

Efektywny czas
pracy silnika

Efektywne
Udział czasu pracy
zużycie paliwa maszyny w łącznym
na odcinku
czasie trwania
realizacyjnym 3
budowy

Łączne
średnioroczne
zużycie paliwa na
etapie budowy

[l/h]

[kg/h]

[% ]

[kg/h]

[% ]

[kg/rok]

12
10
12
25
20
12
12
20
20

10
8
10
21
17
10
10
17
17

30%
30%
30%
10%
30%
30%
20%
20%
5%

6
8
9
2
5
3
10
10
7
60

40%
40%
40%
10%
20%
50%
50%
30%
70%

5 574
6 967
8 361
484
2 322
3 484
11 612
6 967
10 838
56 609

wszystkie maszyny budowlane i pojazdy wyposażone są w silniki Diesla i
zasilane olejem napędowym (gęstość oleju napędowego ρ = 0,84 kg/l, zawartość
siarki w paliwie = 10 mg/kg);
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−

wartości wskaźników emisji przyjęto według opracowania „EMEP/EEA air
pollutant emission inventory guidebook 2013, Technical guidance to prepare
national emission inventories”, EEA 2013 dla niedrogowych maszyn ruchomych
(pojazdy i maszyny budowlane) z silnikami Diesel’a:

Tabela 62. Wskaźniki emisji według poradnika EMEP/EEA - silników Diesel’a stosowane w
pojazdach i maszynach budowlanych.
Wskaźniki emisji
tlenki azotu
tlenek węgla
dwutlenek siarki
pył PM10

[g/kg]
32,792
10,722
0,020
2,086

Emisja z silników pojazdów i maszyn budowlanych jest emisją. Maszyny
zmieniają miejsce pracy w miarę postępu robót. Z tych względów emisję obliczoną na
poszczególnych odcinkach realizacyjnych Trasy W-Z potraktowano jako źródła
powierzchniowe.
Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu oparta jest na
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Analiza rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń wokół placu budowy została przeprowadzona przy wykorzystaniu
programu komputerowego OPERAT FB.
Zestawienie danych do obliczeń stężeń w sieci receptorów wraz z emisją
zanieczyszczeń dołączono jako Załącznik 4.2.1.
Tabela 63. Szacowana wielkość emisji zanieczyszczeń na etapie realizacji przedsięwzięcia.
Nazwa zanieczyszczenia
pył PM2,5
pył PM10
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla

Emisja
maksymalna
[kg/h]
0,512
0,557
0,00533
10,03
2,861

Łączna emisja
roczna
[Mg/rok]
0,678
0,737
0,00707
11,58
3,79

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów przedstawiono
w Załączniku 4.2.2, natomiast wykresy z izoliniami stężeń średniorocznych i
maksymalnych tlenków azotu i pyłu PM2,5 w Załączniku 4.2.3.
Oddziaływania będą miały charakter niezorganizowany, lokalny, krótkotrwały i
odwracalny.
Przeprowadzone obliczenia wykazały, że w trakcie prowadzenia robót mogą
wystąpić przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężeń maksymalnych tlenków
azotu w bliskim sąsiedztwie placu budowy, jednakże uznaje się, że, ze względu na
tymczasowość emisji, prace budowlane nie spowodują trwałych negatywnych zmian
jakości powietrza atmosferycznego.
Brak wpływu prac budowlanych na trwałe pogorszenie warunków
aerosanitarnych potwierdzają wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza
prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w
sąsiedztwie nowobudowanego mostu drogowego przez Wisłę w Toruniu. Na etapie
realizacji przedsięwzięcia odnotowano pogorszenie jakości powietrza związane ze
Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
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zwiększoną emisją pochodzącą z silników pojazdów wykorzystywanych przez ekipy
budowlane, jednakże po oddaniu mostu do eksploatacji jakość powietrza uległa
poprawie.
Podsumowując, stwierdza się, że prace rozbiórkowe i budowlano –
montażowe, pomimo możliwego okresowo wysokiego poziomu stężeń emitowanych
zanieczyszczeń, nie będą stanowiły zagrożenia dla jakości powietrza
atmosferycznego, nie wpłyną w istotny sposób na warunki aerosanitarne i nie
spowodują trwałych negatywnych zmian w środowisku.
Po analizie zakresu prac przewidzianych do wykonania w ramach realizacji
poszczególnych wariantów inwestycyjnych, w aspekcie wykorzystania urządzeń i
maszyn budowlanych i związanej z tym emisji zanieczyszczeń do powietrza,
stwierdza się, że z punktu widzenia oddziaływania na stan aerosanitarny
najkorzystniejszy jest Wariant 1. Warianty 2, 3 i 4 są mniej korzystne, przy czym
nieznacznie lepszy jest Wariant 3. Należy mieć jednak na uwadze, że oddziaływanie
to nie jest parametrem istotnie różnicującym warianty.
Oddziaływanie na powietrze dyslokowanej stacji postojowej, dyslokowanej stacji
przeładunkowej i przebudowywanej linii elektroenergetycznej 110 kV
W trakcie prowadzenia robót związanych z dyslokacją stacji postojowej,
dyslokacją stacji przeładunkowej oraz przebudową linii elektroenergetycznej 110 kV
emitowane będą zanieczyszczenia gazowe i pyłowe, których źródłem będą przede
wszystkim silniki wykorzystywanych pojazdów i maszyn budowlanych. Źródłami
emisji pyłów będą również: rozbiórki, prace ziemne, torowe i nawierzchniowe,
transport i przeładunek materiałów sypkich.
Wielkość i zasięg wpływu etapu realizacji na stan aerosanitarny są bardzo
trudne do oszacowania ze względu na dużą liczbę czynników je determinujących.
Wielkość emisji zależy od organizacji przedsięwzięcia, m.in. czasu trwania budowy,
ilości i jakości wykorzystywanego sprzętu, przyjętej technologii wykonywania prac,
sposobu organizacji placu budowy. Wpływ na zasięg rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń mają uwarunkowania terenowe (występowanie przeszkód
terenowych) i klimatyczne terenu inwestycji oraz obszaru go otaczającego (aktualna
wilgotność podłoża i powietrza, częstość, wielkość i rodzaj opadów, temperatura
powietrza, siła wiatru).
Emisje będą miały charakter niezorganizowany (prace prowadzone będą na
otwartym terenie), lokalny (ograniczony do placu budowy i terenów bezpośrednio
sąsiadujących z realizowaną inwestycją), krótkotrwały (ograniczony do czasu
prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlano - montażowych; będą się
przemieszczać wraz z postępem robót w czasie kolejnych godzin ich trwania, a
następnie znikną po zakończeniu prac budowlanych) i odwracalny (oddziaływanie
przestanie być odczuwalne po zakończeniu robót). W trakcie prowadzenia robót
mogą wystąpić przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężeń maksymalnych
substancji zanieczyszczających w bliskim sąsiedztwie placu budowy, jednakże
uznaje się, że, ze względu na tymczasowość emisji, prace budowlane nie spowodują
trwałych negatywnych zmian jakości powietrza atmosferycznego, nawet przy
niesprzyjających warunkach pogodowych.

218

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa2, 80-253 Gdańsk

„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko - wersja ujednolicona

Faza eksploatacji
Zanieczyszczenia komunikacyjne należą do czynników najbardziej
obciążających powietrze atmosferyczne. Źródłem takiej emisji jest proces spalania
benzyny w silnikach o zapłonie iskrowych i oleju napędowego w silnikach diesla
(emisja głównie tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu,
węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, pyłów zawieszonych) oraz proces
ścierania opon, hamulców i nawierzchni drogi (emisja pyłów zawieszonych).
Oddziaływanie na środowisko emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych zależy od:
−

prędkości pojazdów (wynikającej przed wszystkim z natężenia ruchu i jego
warunków),

−

struktury pojazdów (ze względu na ich zastosowanie i wielkość),

−

ekologicznej jakości pojazdów (rozwiązań konstrukcyjnych silnika i układu
paliwowego, pojemności i mocy silnika oraz związanego z nimi zużycia paliwa,
konstrukcji układu wydechowego / obecności katalizatora, stanu technicznego
podzespołów pojazdu),

−

rodzaju spalanego paliwa,

−

warunków klimatycznych,

−

sposobu zagospodarowania terenu.

Poziom emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza na obszarach miejskich,
wykazuje dużą wrażliwość na warunki ruchu. Poruszanie się w zatorach drogowych,
częste hamowanie i ponowne ruszanie sprzyja bardzo znacznemu zwiększeniu
emisji substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. Płynna jazda sprzyja
ograniczaniu emisji. W miastach, gdzie ciągi komunikacyjne przebiegają przez
obszary gęsto zabudowane, spaliny motoryzacyjne rozprzestrzeniają się w dużych
stężeniach na niskich wysokościach, bezpośrednio w sąsiedztwie ludzi.
Analizę oddziaływania na stan aerosanitarny przedmiotowego przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie Trasy W-Z na odcinku od węzła Zachód do węzła
Wschód dla czterech wariantów inwestycyjnych przeprowadzono według metodyki
modelowania poziomów substancji w powietrzu opartej na Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87). Symulacja komputerowa
przeprowadzona została w oparciu o program komputerowy OPERAT FB. Wielkość
emisji zanieczyszczeń została obliczona w module „Samochody” OPERATu FB.
Metodykę modelowania poziomów substancji w powietrzu oraz przyjęte założenia
przedstawiono w rozdziale IV.3, natomiast dane dla czterech wariantów
inwestycyjnych przyjęte do obliczeń zamieszczono w Załącznikach 4.4.1, 4.5.1, 4.6.1
i 4.7.1.
Prognozowaną wielkość emisji dla drogi określono dla ośmiu znaczących
zanieczyszczeń: pyłu PM10 i PM2,5, tlenku węgla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki,
węglowodorów aromatycznych i alifatycznych oraz benzenu. W określaniu emisji
pominięto ołów i jego związki, gdyż ich zawartość w paliwach nowej generacji jest
pomijalnie mała.
Ze względu na przewidywane warunki ruchu na Trasie W-Z, odmienne w
Wariancie 1, takie same w Wariantach 2 i 3 i prawie takie same w Wariancie 4,
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wynikające z prognozowanego natężenia ruchu i funkcjonowania skrzyżowań w
jednym poziomie bądź skrzyżowań bezkolizyjnych, wielkości emisji zanieczyszczeń
do powietrza będą jednakowe w przypadku Wariantów 2 i 3, bardzo zbliżone w
przypadku Wariantu 4 oraz różne w przypadku Wariantu 1; ze względu na różne
ukształtowanie przebiegu Trasy W-Z w poszczególnych wariantach inwestycyjnych,
warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wokół tego ciągu ulic będą odmienne
w każdym wariancie.
W poniższych tabelach przedstawiono łączną emisję z omawianej trasy dla czterech
wariantów inwestycyjnych w poszczególnych horyzontach czasowych.
Tabela 64. Łączna emisja roczna [Mg/rok] w 2020 r. oraz 2035 r. – Wariant inwestycyjny 1.
Nazwa zanieczyszczenia
pył PM2,5
pył PM10
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
benzen
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne

Emisja roczna [Mg]
2020 r.
2035 r.
3,74
3,24
8,86
8,12
0,91
0,875
46,7
31,46
67
37,1
0,353
0,287
5,29
4,51
22,41
19,93

Tabela 65. Łączna emisja roczna [Mg/rok] w 2020 r. oraz 2035 r. – Wariant inwestycyjny 2.
Nazwa zanieczyszczenia
pył PM2,5
pył PM10
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
benzen
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne

Emisja roczna [Mg]
2020 r.
2035 r.
4,27
3,41
10,16
8,6
1,035
0,923
54,3
33,2
72
38,1
0,438
0,349
6,74
5,56
29,05
24,78

Tabela 66. Łączna emisja roczna [Mg/rok] w 2020 r. oraz 2035 r. – Wariant inwestycyjny 3.
Nazwa zanieczyszczenia
pył PM2,5
pył PM10
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
benzen
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne

Emisja roczna [Mg]
2020 r.
2035 r.
4,27
3,41
10,16
8,6
1,035
0,923
54,3
33,2
72
38,1
0,438
0,349
6,74
5,56
29,05
24,78

Tabela 67. Łączna emisja roczna [Mg/rok] w 2020 r. oraz 2035 r. – Wariant inwestycyjny 4.
Nazwa zanieczyszczenia
pył PM2,5
pył PM10
dwutlenek siarki
tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
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Emisja roczna [Mg]
2020 r.
2035 r.
4,31
3,41
10,26
8,61
1,046
0,924
54,8
33,2
72,9
38,3
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benzen
węglowodory aromatyczne
węglowodory alifatyczne

0,44
6,76
29,12

0,349
5,56
24,79

W poniższych tabelach przedstawiono maksymalne wartości stężeń
wszystkich analizowanych substancji zanieczyszczających dla czterech wariantów
inwestycyjnych w obu horyzontach czasowych tj. w 2020 r. i 2035 r. Wykresy z
izoliniami stężeń średnich i maksymalnych tlenków azotu i pyłu PM2,5 przedstawiono
w Załącznikach 4.4.2, 4.5.2, 4.6.2 i 4.7.2.
Tabela 68. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dla analizowanych zanieczyszczeń
w sieci receptorów w roku 2020 – Wariant 1.
Rodzaj
zanieczyszczeń

Parametr

Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
PM10
Częstość przekroczeń
D1= 280 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
SO2
Częstość przekroczeń
D1= 350 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
NOx
Częstość przekroczeń
D1= 200 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
CO
Częstość przekroczeń
D1= 30 000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
benzen
Częstość przekroczeń
D1= 30 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
węglowodory Stężenie średnioroczne µg/m3
aromatyczne Częstość przekroczeń
D1= 1000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
węglowodory Stężenie średnioroczne µg/m3
alifatyczne Częstość przekroczeń
D1= 3000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
PM2,5
Częstość przekroczeń - nie
dotyczy, brak D1

Wartość

X
m

Y
m

kryt.
stan.r.

kryt.
pręd.w.

kryt.
kier.w.

33,4
2,973

6817,7
11652,5

2372,4
1229,8

6
6

1
1

WSW
NNW

0,00

-

-

-

-

-

3,4
0,306

6817,7
11652,5

2372,4
1229,8

6
6

1
1

WSW
NNW

0,00

-

-

-

-

-

182,0
15,666

6817,7
11652,5

2372,4
1229,8

6
6

1
1

WSW
NNW

0,00

-

-

-

-

-

257,6
20,285

6817,7
6425,7

2372,4
2526,1

6
6

1
1

WSW
NNW

0,00

-

-

-

-

-

2,22
0,1706

11993
11652,5

1215,2
1229,8

6
6

1
1

NNW
WSW

0,00

-

-

-

-

-

36,6
2,739

11993
11652,5

1215,2
1229,8

6
6

1
1

NNW
WSW

0,00

-

-

-

-

-

166,8
12,204

11993
11878

1215,2
1232,2

6
6

1
1

NNW
ENE

0,00

-

-

-

-

-

14,118
1,2423

6817,7
11652,5

2372,4
1229,8

6
6

1
1

WSW
NNW

-

-

-

-

-

-

Tabela 69. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dla analizowanych zanieczyszczeń
w sieci receptorów w roku 2035 – Wariant 1.
Rodzaj
zanieczyszczeń
PM10

SO2

Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częstość przekroczeń
D1= 280 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częstość przekroczeń
D1= 350 µg/m3, %
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Wartość

X
m

Y
m

kryt.
stan.r.

kryt.
pręd.w.

kryt.
kier.w.

34,3
2,816

6817,7
11652,5

2372,4
1229,8

6
6

1
1

WSW
NNW

0,00

-

-

-

-

-

3,6
0,300

6817,7
11652,5

2372,4
1229,8

6
6

1
1

WSW
NNW

0,00

-

-

-

-

-
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Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
NOx
Częstość przekroczeń
D1= 200 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
CO
Częstość przekroczeń
D1= 30 000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
benzen
Częstość przekroczeń
D1= 30 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
węglowodory Stężenie średnioroczne µg/m3
aromatyczne Częstość przekroczeń
D1= 1000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
węglowodory Stężenie średnioroczne µg/m3
alifatyczne Częstość przekroczeń
D1= 3000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
PM2,5
Częstość przekroczeń - nie
dotyczy, brak D1

136,8
11,623

6817,7
11652,5

2372,4
1229,8

6
6

1
1

WSW
NNW

0,00

-

-

-

-

-

155,0
12,572

6817,7
6425,7

2372,4
2526,1

6
6

1
1

WSW
NNW

0,00

-

-

-

-

-

1,85
0,1456

11993
11652,5

1215,2
1229,8

6
6

1
1

NNW
WSW

0,00

-

-

-

-

-

31,0
2,386

11993
11652,5

1215,2
1229,8

6
6

1
1

NNW
WSW

0,00

-

-

-

-

-

143,2
10,836

11993
11652,5

1215,2
1229,8

6
6

1
1

NNW
WSW

0,00

-

-

-

-

-

13,726
1,1101

6817,7
11652,5

2372,4
1229,8

6
6

1
1

WSW
NNW

-

-

-

-

-

-

Tabela 70. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dla analizowanych zanieczyszczeń
w sieci receptorów w roku 2020 – Wariant 2.
Rodzaj
zanieczyszczeń

Parametr

Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
PM10
Częstość przekroczeń
D1= 280 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
SO2
Częstość przekroczeń
D1= 350 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
NOx
Częstość przekroczeń
D1= 200 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
CO
Częstość przekroczeń
D1= 30 000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
benzen
Częstość przekroczeń
D1= 30 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
węglowodory Stężenie średnioroczne µg/m3
aromatyczne Częstość przekroczeń
D1= 1000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
węglowodory Stężenie średnioroczne µg/m3
alifatyczne Częstość przekroczeń
D1= 3000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
PM2,5
Częstość przekroczeń - nie
dotyczy, brak D1
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Wartość

X
m

Y
m

kryt.
stan.r.

kryt.
pręd.w.

kryt.
kier.w.

51,3
3,263

6895,8
8290,2

2350,9
2051,9

6
6

1
1

WSW
ENE

0,00

-

-

-

-

-

5,2
0,331

6895,8
8290,2

2350,9
2051,9

6
6

1
1

WSW
ENE

0,00

-

-

-

-

-

287,5
18,128

6895,8
8290,2

2350,9
2051,9

6
6

1
1

WSW
ENE

0,67

8275,1

2056,1

6

1

ENE

338,0
22,246

6895,8
8226,1

2350,9
2067,5

6
6

1
1

WSW
ENE

0,00

-

-

-

-

-

2,39
0,2001

11993
8017,6

1215,2
2120

6
6

1
1

NNW
ENE

0,00

-

-

-

-

-

39,0
3,343

11993
8017,6

1215,2
2120

6
6

1
1

NNW
ENE

0,00

-

-

-

-

-

175,6
15,347

11993
8017,6

1215,2
2120

6
6

1
1

NNW
ENE

0,00

-

-

-

-

-

21,474
1,3684

6895,8
8290,2

2350,9
2051,9

6
6

1
1

WSW
ENE

-

-

-

-

-

-

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa2, 80-253 Gdańsk

„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko - wersja ujednolicona

Tabela 71. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dla analizowanych zanieczyszczeń
w sieci receptorów w roku 2035 – Wariant 2.
Rodzaj
zanieczyszczeń

Parametr

Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
PM10
Częstość przekroczeń
D1= 280 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
SO2
Częstość przekroczeń
D1= 350 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
NOx
Częstość przekroczeń
D1= 200 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
CO
Częstość przekroczeń
D1= 30 000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
benzen
Częstość przekroczeń
D1= 30 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
węglowodory Stężenie średnioroczne µg/m3
aromatyczne Częstość przekroczeń
D1= 1000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
węglowodory Stężenie średnioroczne µg/m3
alifatyczne Częstość przekroczeń
D1= 3000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
PM2,5
Częstość przekroczeń - nie
dotyczy, brak D1

Wartość

X
m

Y
m

kryt.
stan.r.

kryt.
pręd.w.

kryt.
kier.w.

46,3
2,962

6895,8
8226,1

2350,9
2067,5

6
6

1
1

WSW
ENE

0,00

-

-

-

-

-

5,0
0,319

6895,8
8226,1

2350,9
2067,5

6
6

1
1

WSW
ENE

0,00

-

-

-

-

-

186,1
11,462

6895,8
11652,5

2350,9
1229,8

6
6

1
1

WSW
NNW

0,00

-

-

-

-

-

198,5
13,436

6895,8
8194

2350,9
2075,2

6
6

1
1

WSW
ENE

0,00

-

-

-

-

-

2,01
0,1796

8010
8017,6

2121,4
2120

6
6

1
1

ENE
ENE

0,00

-

-

-

-

-

34,1
3,036

8010
8017,6

2121,4
2120

6
6

1
1

ENE
ENE

0,00

-

-

-

-

-

158,4
14,108

8010
8017,6

2121,4
2120

6
6

1
1

ENE
ENE

0,00

-

-

-

-

-

18,326
1,1737

6895,8
8226,1

2350,9
2067,5

6
6

1
1

WSW
ENE

-

-

-

-

-

-

Tabela 72. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dla analizowanych zanieczyszczeń
w sieci receptorów w roku 2020 – Wariant 3.
Rodzaj
zanieczyszczeń
PM10

SO2

NOx

CO

benzen

Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częstość przekroczeń
D1= 280 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częstość przekroczeń
D1= 350 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częstość przekroczeń
D1= 200 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częstość przekroczeń
D1= 30 000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częstość przekroczeń

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

Wartość

X
m

Y
m

kryt.
stan.r.

kryt.
pręd.w.

kryt.
kier.w.

37,1
3,141

11993
11652,5

1215,2
1229,8

6
6

1
1

NNW
NNW

0,00

-

-

-

-

-

3,8
0,322

11993
11652,5

1215,2
1229,8

6
6

1
1

NNW
NNW

0,00

-

-

-

-

-

202,2
16,657

10300,5
11652,5

1497,9
1229,8

6
6

1
1

SSE
NNW

0,18

11993

1215,2

6

1

NNW

257,3
21,939

10300,5
8954,4

1497,9
1889,9

6
6

1
1

SSE
ENE

0,00

-

-

-

-

-

2,39
0,1973
0,00

11993
8017,6
-

1215,2
2120
-

6
6
-

1
1
-

NNW
ENE
-
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„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko – wersja ujednolicona
D1= 30 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
węglowodory Stężenie średnioroczne µg/m3
aromatyczne Częstość przekroczeń
D1= 1000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
węglowodory Stężenie średnioroczne µg/m3
alifatyczne Częstość przekroczeń
D1= 3000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
PM2,5
Częstość przekroczeń - nie
dotyczy, brak D1

39,0
3,300

11993
8017,6

1215,2
2120

6
6

1
1

NNW
ENE

0,00

-

-

-

-

-

175,6
15,161

11993
8017,6

1215,2
2120

6
6

1
1

NNW
ENE

0,00

-

-

-

-

-

15,483
1,3118

11993
11652,5

1215,2
1229,8

6
6

1
1

NNW
NNW

-

-

-

-

-

-

Tabela 73. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dla analizowanych zanieczyszczeń
w sieci receptorów w roku 2035 – Wariant 3.
Rodzaj
zanieczyszczeń

Parametr

Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
PM10
Częstość przekroczeń
D1= 280 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
SO2
Częstość przekroczeń
D1= 350 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
NOx
Częstość przekroczeń
D1= 200 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
CO
Częstość przekroczeń
D1= 30 000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
benzen
Częstość przekroczeń
D1= 30 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
węglowodory Stężenie średnioroczne µg/m3
aromatyczne Częstość przekroczeń
D1= 1000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
węglowodory Stężenie średnioroczne µg/m3
alifatyczne Częstość przekroczeń
D1= 3000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
PM2,5
Częstość przekroczeń - nie
dotyczy, brak D1

Wartość

X
m

Y
m

kryt.
stan.r.

kryt.
pręd.w.

kryt.
kier.w.

32,7
2,796

11993
11652,5

1215,2
1229,8

6
6

1
1

NNW
NNW

0,00

-

-

-

-

-

3,5
0,298

11993
11652,5

1215,2
1229,8

6
6

1
1

NNW
NNW

0,00

-

-

-

-

-

137,1
11,459

11993
11652,5

1215,2
1229,8

6
6

1
1

NNW
NNW

0,00

-

-

-

-

-

132,5
12,482

6393,7
8161,9

2535,8
2083

6
6

1
1

NNW
ENE

0,00

-

-

-

-

-

2,00
0,1776

8010
8017,6

2121,4
2120

6
6

1
1

ENE
ENE

0,00

-

-

-

-

-

33,9
3,004

8010
8017,6

2121,4
2120

6
6

1
1

ENE
ENE

0,00

-

-

-

-

-

157,8
13,967

8010
8017,6

2121,4
2120

6
6

1
1

ENE
ENE

0,00

-

-

-

-

-

12,888
1,1024

11993
11652,5

1215,2
1229,8

6
6

1
1

NNW
NNW

-

-

-

-

-

-

Tabela 74. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dla analizowanych zanieczyszczeń
w sieci receptorów w roku 2020 – Wariant 4.
Rodzaj
zanieczyszczeń
PM10

SO2

224

Parametr
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
Częstość przekroczeń
D1= 280 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3

Wartość

X
m

Y
m

kryt.
stan.r.

kryt.
pręd.w.

kryt.
kier.w.

51,1
3,233

6895,8
11759

2350,9
1226,1

6
6

1
1

WSW
WSW

0,00

-

-

-

-

-

5,2
0,332

6895,8
11759

2350,9
1226,1

6
6

1
1

WSW
WSW

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa2, 80-253 Gdańsk

„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko - wersja ujednolicona
Częstość przekroczeń
D1= 350 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
NOx
Częstość przekroczeń
D1= 200 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
CO
Częstość przekroczeń
D1= 30 000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
benzen
Częstość przekroczeń
D1= 30 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
węglowodory Stężenie średnioroczne µg/m3
aromatyczne Częstość przekroczeń
D1= 1000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
węglowodory Stężenie średnioroczne µg/m3
alifatyczne Częstość przekroczeń
D1= 3000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
PM2,5
Częstość przekroczeń - nie
dotyczy, brak D1

0,00

-

-

-

-

-

286,4
17,083

6895,8
11759

2350,9
1226,1

6
6

1
1

WSW
WSW

0,55

7529,4

2185,6

6

1

WSW

336,9
21,942

6895,8
8954,4

2350,9
1889,9

6
6

1
1

WSW
ENE

0,00

-

-

-

-

-

2,23
0,1981

8010
8017,6

2121,4
2120

6
6

1
1

ENE
ENE

0,00

-

-

-

-

-

37,4
3,313

8010
8017,6

2121,4
2120

6
6

1
1

ENE
ENE

0,00

-

-

-

-

-

171,8
15,217

8010
8017,6

2121,4
2120

6
6

1
1

ENE
ENE

0,00

-

-

-

-

-

21,397
1,3510

6895,8
11759

2350,9
1226,1

6
6

1
1

WSW
WSW

-

-

-

-

-

-

Tabela 75. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dla analizowanych zanieczyszczeń
w sieci receptorów w roku 2035 – Wariant 4.
Rodzaj
zanieczyszczeń

Parametr

Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
PM10
Częstość przekroczeń
D1= 280 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
SO2
Częstość przekroczeń
D1= 350 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
NOx
Częstość przekroczeń
D1= 200 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
CO
Częstość przekroczeń
D1= 30 000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
Stężenie średnioroczne µg/m3
benzen
Częstość przekroczeń
D1= 30 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
węglowodory Stężenie średnioroczne µg/m3
aromatyczne Częstość przekroczeń
D1= 1000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
węglowodory Stężenie średnioroczne µg/m3
alifatyczne Częstość przekroczeń
D1= 3000 µg/m3, %
Stężenie maksymalne µg/m3
PM2,5
Stężenie średnioroczne µg/m3
Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

Wartość

X
m

Y
m

kryt.
stan.r.

kryt.
pręd.w.

kryt.
kier.w.

46,1
2,801

6895,8
11652,5

2350,9
1229,8

6
6

1
1

WSW
NNW

0,00

-

-

-

-

-

5,0
0,306

6895,8
6895,8

2350,9
2350,9

6
6

1
1

WSW
WSW

0,00

-

-

-

-

-

185,2
11,468

6895,8
11652,5

2350,9
1229,8

6
6

1
1

WSW
NNW

0,00

-

-

-

-

-

197,8
12,650

6895,8
6895,8

2350,9
2350,9

6
6

1
1

WSW
WSW

0,00

-

-

-

-

-

2,00
0,1782

8010
8017,6

2121,4
2120

6
6

1
1

ENE
ENE

0,00

-

-

-

-

-

33,9
3,015

8010
8017,6

2121,4
2120

6
6

1
1

ENE
ENE

0,00

-

-

-

-

-

157,8
14,013

8010
8017,6

2121,4
2120

6
6

1
1

ENE
ENE

0,00

-

-

-

-

-

18,247
1,1046

6895,8
11652,5

2350,9
1229,8

6
6

1
1

WSW
NNW

225

„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko – wersja ujednolicona
Częstość przekroczeń - nie
dotyczy, brak D1

-

-

-

-

-

-

Ocena i wnioski
Pojazdy samochodowe poruszające się po analizowanej trasie będą źródłem
emisji do powietrza atmosferycznego głównie: pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku
azotu, tlenku węgla, dwutlenku siarki, benzenu i węglowodorów aromatycznych i
alifatycznych. Te właśnie zanieczyszczenia są reprezentatywnymi dla oceny
uciążliwości imisji z przejeżdżających pojazdów.
Wielkość emisji z pojazdów samochodowych określono z zastosowaniem
wskaźników emisji uwzględniających poszczególne normy emisji spalin oraz
zmienność w czasie składu potoku pojazdów. Uwzględniają one postęp techniczny,
unowocześnianie technologii produkcji paliw oraz procesy konstruowania coraz
bardziej ekologicznych silników spalinowych.
Wariant inwestycyjny 1:
Prognozowane w obu horyzontach czasowych tj. roku 2020 i 2035
średnioroczne i maksymalne stężenia wszystkich analizowanych zanieczyszczeń
poza pasem drogowym nie będą przekraczać stężeń dopuszczalnych.
Wariant inwestycyjny 2:
Średnioroczne
i maksymalne
stężenia
wszystkich
analizowanych
zanieczyszczeń prognozowane w 2035 r. poza pasem drogowym, a także stężenia
pyłu PM10, pyłu PM2,5, tlenku węgla, dwutlenku siarki, benzenu i węglowodorów
aromatycznych i alifatycznych w 2020 r. poza pasem drogowym nie przekraczają
stężeń dopuszczalnych. Prognozowane maksymalne stężenie tlenków azotu
(287,5 µg/m3) oraz częstość przekroczeń (0,67%) są wyższe niż poziomy
dopuszczalne (200 µg/m3; 0,2%).
Wariant inwestycyjny 3:
Średnioroczne
i maksymalne
stężenia
wszystkich
analizowanych
zanieczyszczeń prognozowane w 2035 r. poza pasem drogowym, a także stężenia
pyłu PM10, pyłu PM2,5, tlenku węgla, dwutlenku siarki, benzenu i węglowodorów
aromatycznych i alifatycznych w 2020 r. poza pasem drogowym nie przekraczają
stężeń dopuszczalnych. Prognozowane maksymalne stężenie tlenków azotu
(202,2 µg/m3) jest wyższe niż poziom dopuszczalny (200 µg/m3), jednakże częstość
przekroczeń (0,18%) mieści się w granicach normy (0,2%).
Wariant inwestycyjny 4:
Średnioroczne
i maksymalne
stężenia
wszystkich
analizowanych
zanieczyszczeń prognozowane w 2035 r. poza pasem drogowym, a także stężenia
pyłu PM10, pyłu PM2,5, tlenku węgla, dwutlenku siarki, benzenu i węglowodorów
aromatycznych i alifatycznych w 2020 r. poza pasem drogowym nie przekraczają
stężeń dopuszczalnych. Prognozowane maksymalne stężenie tlenków azotu
(286,4 µg/m3) oraz częstość przekroczeń (0,55%) są wyższe niż poziomy
dopuszczalne (200 µg/m3; 0,2%).
Warto wziąć pod uwagę fakt, iż przy określaniu bieżącego stanu jakości
powietrza, przyjętego w niniejszej analizie jako tło powietrza, uwzględniono również
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oddziaływanie Trasy W-Z w stanie obecnym. Oznacza to, że emisja z przedmiotowej
infrastruktury została policzona dwukrotnie.
Wyniki badań pokazują, że pasy zieleni izolacyjnej tworzone wzdłuż ciągów
komunikacyjnych, ekrany akustyczne oraz regularne czyszczenie jezdni ulic i ich
otoczenia w okresie wiosna – jesień są bardzo skutecznymi metodami poprawy stanu
aerosanitarnego w sąsiedztwie ulic. Zakładając, że działania w zakresie ograniczania
emisji pochodzenia energetycznego, realizowane w ramach programu ochrony
powietrza odniosą oczekiwany skutek, zastosowanie powyższych rozwiązań przy
Trasie W-Z powinno zapewnić satysfakcjonującą jakość powietrza atmosferycznego
na przedmiotowym obszarze.
Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest poprawa warunków ruchu i
skrócenie czas przejazdu przez miasto na kierunku wschód – zachód. Rozbudowa
Trasy W-Z według Wariantu 2, Wariantu 3, czy Wariantu 4, dzięki skrzyżowaniom
bezkolizyjnym, zapewni lepsze warunki ruchu i w konsekwencji spowoduje
przeniesienie większej części ruchu z innych ulic niż w Wariancie 1. Rozwiązania
techniczne przewidziane w Wariantach 2, 3 i 4 umożliwią bardziej płynną i szybszą
jazdę niż w Wariancie 1, co przełoży się na mniejsze jednostkowe zużycie paliwa.
Jednakże ze względu na większe prognozowane natężenie ruchu na przedmiotowym
ciągu ulicznym w Wariantach 2, 3 i 4 sumaryczna emisja będzie większa niż w
przypadku Wariantu 1.
Z uwagi na takie samo natężenie ruchu i zbliżony przebieg Wariantów 2 i 3, w
obu przypadkach szacowane wielkości emitowanych zanieczyszczeń są takie same.
Pomimo takiego samego natężenia ruchu w Wariancie 4 jak w Wariancie 2 i
Wariancie 3, ze względu na inne rozwiązanie przy ul. Spornej (brak wiaduktu
przewidzianego w Wariancie 2 i Wariancie 3 i w związku z tym konieczność
pokonania trochę dłuższej trasy na tym fragmencie sieci drogowej), szacowane
wielkości emitowanych zanieczyszczeń w Wariancie 4 są nieco wyższe w Wariancie
2 i Wariancie 3. Jednocześnie, ze względu na inne usytuowanie wysokościowe Trasy
W-Z względem istniejącego terenu w obrębie skrzyżowań z ul. Gdańską, ul.
Sułkowskiego i Al. Wyszyńskiego (wykopy oraz nasypy i wiadukty) i przez odmienne
warunki rozprzestrzeniania, imisja zanieczyszczeń jest różna. W analizowanym
przypadku korzystniejsze jest poprowadzenie Trasy W-Z górą.
Biorąc pod uwagę sumaryczną wielkość emisji oraz warunki propagacji
substancji zanieczyszczających na analizowanym obszarze, w aspekcie
oddziaływania na stan jakości powietrza atmosferycznego, najkorzystniejszy jest
Wariant 1, mniej korzystny Wariant 3, następnie Wariant 4 i najbardziej niekorzystny
Wariant 2.
Zakładając skuteczność zastosowanych działań minimalizujących negatywny
wpływ przedmiotowego ciągu ulicznego na etapie eksploatacji ocenia się, że
oddziaływanie Trasy W-Z na warunki aerosanitarne nie jest parametrem istotnie
różnicującym analizowane warianty inwestycyjne.
Oddziaływanie na powietrze dyslokowanej stacji postojowej, dyslokowanej stacji
przeładunkowej i przebudowywanej linii elektroenergetycznej 110 kV
Eksploatacja linii kolejowych wiąże się z użyciem energii – przejazdy pojazdów
o napędzie elektrycznym i spalinowym powodują emisję gazów cieplarnianych do
powietrza. Na stacji postojowej oraz na stacji przeładunkowej tory objęte przebudową
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będą zelektryfikowane, w związku z tym lokomotywy spalinowe będą
wykorzystywane sporadycznie. Zdecydowana część emisji zanieczyszczeń do
powietrza będzie emisją pośrednią, wynikającą z wykorzystania w lokomotywach i
trakcyjnych zespołach elektrycznych energii wytwarzanej w odległej lokalizacji,
natomiast emisja bezpośrednia będzie pomijalnie mała.
Pozyskiwanie energii z elektrowni jest rozwiązaniem najkorzystniejszym w
aspekcie emisji zanieczyszczeń z transportu kolejowego. Należy mieć również na
uwadze, że coraz bardziej rygorystyczne normy ekologiczne zmuszają
przedsiębiorstwa sektora energetycznego do podejmowania działań, które mają
doprowadzić do poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia negatywnego
wpływ na środowisko w przeliczeniu na jednostkę wytworzonej energii elektrycznej.
Źródłem zanieczyszczenia powietrza będą także drobiny materiałów: metali –
emitowane w wyniku tarcia kół lokomotyw i wagonów o szyny, oraz tworzyw
sztucznych, betonu i innych - emitowane w wyniku zużywania się elementów składów
pociągowych i trakcji kolejowej. Dodatkowo na skutek przejazdu pociągów może
mieć miejsce niezorganizowana emisja wtórna związana ze wzbudzeniem pyłu z
torowiska i terenów przyległych do torowiska, jednakże biorąc pod uwagę niewielkie
prędkości jazdy składów kolejowych w obrębie stacji postojowej i stacji
przeładunkowej będzie ona znikoma. Źródłem niezorganizowanej emisji pyłów mogą
być także otwarte wagony rodzaju E i F - węglarki w składzie pociągów towarowych,
przewożące materiały sypkie oraz przeładunek tego typu towarów, jednakże dzięki
zastosowaniu
odpowiednich
metod
oddziaływanie
to
jest
skutecznie
zminimalizowane
(stosowanie
obojętnych
chemicznie,
nietoksycznych
i
biodegradowalnych środków błonotwórczych, które spajając przypowierzchniową
warstwę osadów skutecznie hamują unoszenie cząstek; wykorzystywanie plandek na
wagonach otwartych bądź wagonów krytych lub z otwieranym dachem).
Analiza raportów o stanie środowiska z ostatnich lat, sporządzanych przez
Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska wskazuje, że w przypadkach
eksploatacji zelektryfikowanych tras kolejowych nie odnotowuje się przekroczeń
standardów jakości powietrza atmosferycznego w ich sąsiedztwie. Analizy stanu
jakości powietrza wzdłuż funkcjonujących szlaków kolejowych wskazują, że
negatywne oddziaływanie jest bardzo małe.
Eksploatacja przebudowywanej linii elektroenergetycznej 110 kV nie będzie
miała wpływu na powietrze atmosferyczne.
VII.6.2. Działania minimalizujące wystąpienie negatywnego wpływu na stan powietrza
atmosferycznego
Faza budowy
W celu ograniczania negatywnego wpływu prac rozbiórkowych i budowlano –
montażowych na powietrze atmosferyczne na etapie realizacji zaleca się:
−

odizolowanie terenu inwestycji (w miarę możliwości) wysokim, szczelnym
ogrodzeniem;

−

właściwą organizację prac budowlanych i transportowych skutkującą
ograniczeniem do minimum czasu pracy pojazdów i maszyn budowlanych;

−

właściwą organizację placu budowy skutkującą ograniczeniem do minimum
ruchu pojazdów oraz maszyn budowlanych;
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−

prowadzenie prac z wykorzystaniem sprawnego technicznie i wydajnego sprzętu
budowlanego;

−

właściwą eksploatację i konserwację sprzętu budowlanego;

−

eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym;

−

zraszanie obiektów w trakcie ich rozbiórki;

−

uważny załadunek materiałów sypkich na samochody;

−

zabezpieczanie
plandekami;

−

maksymalne ograniczanie odkrytych wykopów, miejsc składowania zebranego
gruntu;

−

utwardzenie dróg dojazdowych do placu budowy;

−

ograniczenie prędkość jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy;

−

systematyczne porządkowanie oraz zraszanie wodą placu budowy;

−

mycie maszyn budowlanych i pojazdów samochodowych.

przewożonych

materiałów

sypkich

przed

pyleniem

np.

Faza eksploatacji
Skala oddziaływania na środowisko emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych
zależy m.in. od warunków ruchu i jakości infrastruktury. Odpowiednio dobrane
parametry techniczne Trasy W-Z zapewnią optymalne warunki ruchu na etapie jej
eksploatacji, właściwą przepustowość ulic i skrzyżowań, co zminimalizuje wpływ
ruchu samochodowego na powietrze atmosferyczne. Zastosowanie wysokiej jakości
materiałów i optymalnych technologii wykonania nawierzchni drogowej zagwarantuje
ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji.
Efektywnym sposobem ograniczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z
dróg jest obsadzanie tras zielenią izolacyjną. Zaleca się stosowanie roślin o dużych
zdolnościach fitoremediacyjnych, tj. zdolnościach do tolerancji na wysokie stężenia
zanieczyszczeń gazowych i pyłów zawieszonych, ich pobierania, akumulacji i
metabolizmu w dużych ilościach w liściach, pniach, konarach i grubych korzeniach
bądź do ich przekształcenia w związki nietoksyczne. Korony drzew i krzewy stanowią
barierę na drodze mikropyłów akumulując je na powierzchni blaszek liściowych, a
dodatkowo przyczyniają się do zawirowań powietrza, dzięki którym zwiększa się
depozycja pyłów zawieszonych na powierzchni liści i pędów. Wyniki badań wskazują,
że nawet niewielkie obszary zieleni przydrożnej powodują zmniejszanie stężeń NO2 i
pyłów w pobliżu dróg.
W obecnie realizowanym „Programie ochrony powietrza dla strefy aglomeracja
bydgoska ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu
zawieszonego PM10” jako jedno z działań służących poprawie jakości powietrza
wymieniono tworzenie pasów zieleni wzdłuż ruchliwych ciągów komunikacyjnych.
Funkcję przegrody biotechnicznej mogą spełniać ekrany akustyczne
zaprojektowane ze względu na ochronę przeciwhałasową budynków chronionych.
Budowa ekranów wpływa na zmniejszenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
poprzez podniesienie pozornego punktu emisji ponad krawędź osłony.
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Na jakość nawierzchni drogi składa się jej stan czystości, co przekłada się na
wielkość emisji komunikacyjnej pochodzącej z unosu (pył wzniecany przez
przejeżdżające pojazdy). Skutecznym sposobem ograniczania rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń, przede wszystkim pyłów, jest regularne, okresowe (zwłaszcza w
okresach bezdeszczowych) czyszczenie jezdni ulic i ich otoczenia. W „Programie...”
przewidziano czyszczenie głównych ulic aglomeracji bydgoskiej na mokro w okresie
wiosna - jesień.
W „Programie...” uwzględniono również inne działania kierunkowe zmierzające
do przywrócenia standardów jakości powietrza w zakresie ograniczania pierwotnej i
wtórnej emisji komunikacyjnej, które nie dotyczą bezpośrednio przedmiotowego
przedsięwzięcia:
−

w odniesieniu do transportu publicznego i służb miejskich: kontynuacja
modernizacji
taboru
komunikacji
miejskiej,
wprowadzenie
nowych
niskoemisyjnych paliw i technologii, szkolenia kierowców i obsługi maszyn
dotyczące zmniejszenia emisji poprzez odpowiednie użytkowanie pojazdów;

−

prowadzenie działań promocyjnych (edukacja ekologiczna
zachęcających do korzystania z transportu publicznego;

−

stosowanie zachęt finansowych do wymiany pojazdów na bardziej przyjazne
środowisku.

i

reklama)

VII.7. Klimat akustyczny
VII.7.1 Wpływ inwestycji na stan klimatu akustycznego
Faza budowy
W trakcie budowy trasy W-Z wystąpią okresowe i krótkotrwałe oddziaływania
akustyczne spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami
pojazdów transportujących materiały i surowce. Prace te charakteryzują się
bezpośrednim i krótkoterminowym oddziaływaniem na obszar, gdzie będą one
realizowane. Teren intensywnych prac zgodnie ze specyfiką realizacji inwestycji
liniowych będzie się przesuwał wraz z kilometrażem budowanej trasy lub jej
obiektów.
Prace ciężkiego sprzętu używanego podczas realizacji takich inwestycji
charakteryzują się wysokimi poziomami hałasu emitowanymi do środowiska.
Poziomy hałasu mierzone w odległości 10 m od sprzętu mogą wynosić od LA = 75 do
95 dB. W tabelach poniżej przedstawiono charakterystyki akustyczne maszyn
budowlanych wykorzystywanych w trakcie prac budowlanych. Oddziaływanie
akustyczne prowadzonych prac wiązać się będzie nie tylko z mocą akustyczną
stosowanych urządzeń (która może być w istotny sposób zróżnicowana), ale także z
ich rozmieszczeniem, czasem rzeczywistej pracy itp.
Tabela 76 Poziom hałasu w odległości 10m od maszyn budowlanych w stanie postoju (bieg
jałowy).

Etap przygotowania terenu
Spychacz gąsienicowy
Koparka gąsienicowa (postój)
Koparka gąsienicowa (praca)
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Moc, kW
142
102
102

Tonaż
20
22
22

LAeq w odległości
10m
75
52
78
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Ładowarka kołowa (postój)
Ładowarka kołowa (praca)

62
62

8
8

55
68

Tabela 77.Poziom hałasu w odległości 10m od pracujących maszyn budowlanych.

Etap przygotowania terenu
Spychacz gąsienicowy
Spychacz gąsienicowy
Spychacz gąsienicowy
Spychacz gąsienicowy
Koparka na podwoziu gąsienicowym
Koparka na podwoziu gąsienicowym
Koparka na podwoziu gąsienicowym
Koparka na podwoziu gąsienicowym
Ładowarka kołowa
Ładowarka kołowa
Ładowarka kołowa

Moc, kW

Tonaż

239
179
142
82
226
173
170
162
209
193
170

41
28
20
11
40
32
30
28
b.d.
b.d.
b.d.

LAeq w odległości 10m
80
79
81
78
79
76
75
76
79
80
76

Tabela 78 Poziom hałasu w odległości 10m od pracujących maszyn budowlanych podczas
nawożenia utwardzania podłoża.

Etap przygotowania terenu
Walec ciągnięty przez spychacz
gąsienicowy
Walec
Walec wibracyjny
Walec wibracyjny
Wywrotka z kruszywem
Wywrotka z kruszywem
Wywrotka z kruszywem
Wywrotka z kruszywem
Wywrotka z kruszywem

Moc, kW

Tonaż

LAeq w odległości 10m

142

20

81

145
29
20
81
75
75
60
56

18
4
3
7
9
9
6
5

79
74
73
76
76
63
79
78

Podsumowując. Poziom hałasu generowany przez maszyny będzie
kształtował się najczęściej w granicach LAeq = 70÷80dB w odległości 10m od
urządzenia. Zakładając, że najczęściej w miejscu prowadzenia prac operować będzie
kilka takich urządzeń poziom hałasu od teoretycznego punktu, w jakim prowadzone
będą prace będzie mógł przekraczać LA = 80dB. W zależności od warunków
propagacji dźwięku w danym miejscu zasięg hałasu o określonym poziomie będzie
bardzo zróżnicowany i będzie to hałas uciążliwy. W celu zapewnienia jak
najmniejszej uciążliwości akustycznej dla mieszkańców przyległych terenów, ważne
jest, aby prace w pobliżu terenów chronionych były wykonywane możliwie krótko
oraz zaplecze wykonawstwa należy zlokalizować w możliwie największej odległości
od zabudowań mieszkalnych. Ponadto stosowany sprzęt winien spełniać wymagania
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń
w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. nr 263, poz. 2202).
W trakcie przebudowy stacji postojowej oraz stacji przeładunkowej wystąpią
okresowe i krótkotrwałe oddziaływania akustyczne spowodowane pracą ciężkiego
sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały i
surowce. Prace te charakteryzują się bezpośrednim i krótkoterminowym
oddziaływaniem na obszar, gdzie będą one realizowane.
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Prace ciężkiego sprzętu używanego podczas realizacji takich inwestycji
charakteryzują się wysokimi poziomami hałasu emitowanymi do środowiska oraz
wywoływaniem drgań w środowisku. Jak podaje opracowanie "Update of noise
database for prediction of noise on construction and open sites" opublikowane w
2006r. przez Ministerstwo Środowiska, Żywności i Rolnictwa w Wielkiej Brytanii
(DEFRA - Department for Environmental, Food and Rural Affairs) poziomy hałasu
mierzone w odległości 10 m od tego sprzętu mogą wynosić od LA = 75 do 95 dB.
Należy zaznaczyć, że w rejonie przebudowywanej stacji rozładunkowej nie znajdują
się budynki mieszkalne. Rozbudowa stacji postojowej w największym zakresie
odbywać się będzie po północnej stronie istniejącej stacji towarowej tj. w odległości
większej niż 100 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Niweluje to tym samym
zakres oddziaływania hałasu.
W celu zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości akustycznej dla
mieszkańców przyległych terenów, ważne jest, aby prace (najbardziej hałaśliwe)
wykonywane były możliwie krótko i w porze dnia. Prace, które nie można wykonać w
porze dnia należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Zaplecze wykonawstwa
należy zlokalizować w możliwie największej odległości od zabudowań mieszkalnych.
Ponadto stosowany sprzęt winien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do
środowiska.
W sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznej zaleca się
prowadzenie prac budowlanych jedynie w porze dziennej (w godz. 6:00 – 22:00), za
wyjątkiem prac wymagających ciągłego procesu technologicznego.
Przebudowa linii 110 kV wiąże się z okresowymi i krótkotrwałymi
oddziaływaniami podczas prac budowlanych. Stwierdza się, że o ile prace związane
z przebudową przebiegu linii wysokiego napięcia będą wykonane z zachowaniem
najwyższych standardów to oddziaływanie na środowisko takich instalacji wiąże się
jedynie z możliwością wystąpienia awarii technicznej sieci. Jeżeli taka awaria nie
nastąpi to oddziaływanie na środowisko będzie znikome.
Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy oraz baz materiałowych
Przewiduje się, że materiały budowlane niezbędne do zrealizowania
inwestycji będą dostarczane spoza miejsca, w którym będzie ona realizowana. Na
terenie inwestycji nie planuje się lokalizowania węzła betoniarskiego oraz wytwórni
mas bitumicznych. Niedopuszczalne jest lokalizowanie węzłów betoniarskich lub
wytwórni mas bitumicznych w obrębie baz materiałowych jeśli będą one
zlokalizowane na terenie inwestycji. W przypadku lokalizacji wytwórni mas
bitumicznych oraz węzłów betoniarskich poza terenem inwestycji należy zadbać aby
zlokalizowane były poza terenami podlegającymi ochronie akustycznej, w znacznej
odległości od zabudowy mieszkaniowej.
Faza eksploatacji
Podstawa, cel i zakres opracowania.
W ramach obliczeń propagacji hałasu drogowego niniejszego przedsięwzięcia
określono zasięg oddziaływania akustycznego projektowanej trasy na przyległe
tereny, w tym obszary chronione. Wartością obliczaną był równoważny poziom
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dźwięku skorygowany częstotliwościowo krzywą A – LAeq T. Zgodnie z Ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska użyto wskaźników hałasu mających
zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w
odniesieniu do jednej doby:
• LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia rozumianej jako
przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 22:00 (przedział czasu odniesienia
równy 16 godzinom),
• LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy rozumianej jako
przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00 (przedział czasu odniesienia
równy 8 godzinom),
Zasięg hałasu wyznaczony został na podstawie rozkładu wartości w/w
wskaźników na analizowanym obszarze. Głównym celem było określenie granic
obszaru maksymalnego zasięgu hałasu wyznaczonego izolinią o wartości
dopuszczalnej najdalej oddalonej od osi drogi.
Zakres analizy akustycznej:
• określenie kryterium oceny hałasu drogowego tj. dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku, na podstawie rozmieszczenia istniejących i wynikających z
rozstrzygnięć dotyczących zagospodarowania terenów w zasięgu
oddziaływania akustycznego drogi,
• obliczenie i wykreślenie izolinii równoważnego poziomu dźwięku o wartości
poziomu dopuszczalnego dla pory dnia i nocy w latach 2020 i 2035,
• porównanie prognozowanego poziomu hałasu w środowisku z poziomem
dopuszczalnym i ocena zgodności z wartościami normatywnymi,
• wyznaczenie obszaru oddziaływania hałasu, którego granicę stanowi izolinia o
największym zasięgu
• inwentaryzacja zabudowy chronionej w szczególności objętej zasięgiem
ponadnormatywnego oddziaływania hałasu oraz szczegółowe obliczenia
poziomu hałasu na fasadach tej zabudowy,
Punkty receptorowe:
- od 1 do 80 oraz od 100 do 155 zlokalizowane są przy elewacji budynków.
- od 201 do 270 oraz od 301 do 348 zlokalizowanie są na granicy terenów
chronionych.
• analiza potrzeby zastosowania ochrony przeciwhałasowej
• ponowne obliczenia w celu weryfikacji skuteczności zastosowanych
zabezpieczeń akustycznych.
Charakterystyka źródła hałasu
W fazie eksploatacji głównym źródłem hałasu na analizowanym obszarze
będą pojazdy samochodowe poruszające się po projektowanej trasie. Poziom hałasu
będzie zależał od natężenia i struktury ruchu oraz prędkości pojazdów, a także od
parametrów geometrycznych projektowanej trasy. Do innych czynników, które maja
wpływ na hałas można zaliczyć:
•

nawierzchnię drogi,

•

nachylenie trasy,

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

233

„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko – wersja ujednolicona

•

ciągłość ruchu związaną z utrudnieniami na drodze jak np. roboty drogowe,
zakorkowane ulice lub skrzyżowania o ruchu sterowanym światłami
drogowymi,

•

warunki atmosferyczne (mające wpływ zarówno na rozprzestrzenianie się
hałasu w atmosferze jak i na poziom hałasu na styku opony z jezdnia).

Moc akustyczna dróg wyliczana jest za pomocą bazowej danej – natężenia ruchu.
Rozróżnia się dwa rodzaje samochodów: pojazd lekki do 3,5 tony oraz pojazd ciężki
powyżej 3,5 tony, Moc akustyczna przejazdu jednego pojazdu wyliczana jest na
podstawie poziomu ekspozycyjnego hałasu (ang. SEL – Sound Exposure Level) czyli
mocy akustycznej przejazdu jednego pojazdu od momentu wyodrębnienia się
dźwięku spośród tła akustycznego po szczyt aż do ponownego opadnięcia poziomu
dźwięku aż do poziomu tła. W ten sposób otrzymuje się poziom hałasu a moce
kolejnych pojazdów są dodawane do siebie logarytmicznie. Poziomy hałasu dla
samochodów osobowych rosną wraz ze zwiększaniem się prędkości pojazdu
natomiast w przypadku pojazdów ciężkich najbardziej optymalną pod względem
akustycznym jest prędkości 60 km/h i poniżej i powyżej tej prędkości rosną moce
akustyczne. Dominujący udział w przypadku hałasu dla dróg o ruchu przyspieszonym
czyli prędkościach powyżej 50 km/h ma hałas pochodzący ze styku obracających się
opon samochodu z nawierzchnią drogi. Stąd źródło liniowe ustanowiono dokładnie
na powierzchni drogi. Źródło opisano takimi parametrami jak: natężenie i struktura
ruchu, prędkość pojazdów oraz rodzaj nawierzchni. Ze względu na zróżnicowanie
niwelety analizowanego odcinka drogi, źródło hałasu znajdować się będzie na
różnych wysokościach względem istniejącego poziomu terenu w zależności od
przebiegu trasy. Dane te uwzględniono w numerycznym modelu terenu, który
wykorzystano w obliczeniach poziomu hałasu w środowisku.
Rozróżnia się trzy przypadki:
• - niweleta stała (pochylenie ≤ 2%),
• - niweleta malejąca (pochylenie ku dołowi > 2%),
• - niweleta rosnąca (pochylenie ku górze > 2%).
Ważnym czynnikiem do uwzględnienia w analizie akustycznej jest rodzaj
nawierzchni i jej stan. Podstawowymi stanami nawierzchni jest gładki asfalt
odpowiadający nawierzchni SMA o uziarnieniu 11-16.
W przypadku analizowanej trasy zastosowano parametry techniczne (m.in.
szerokość jezdni, pasa rozdziału, prędkości i inne) zgodnie z punktem II.3.4.
Projektowane parametry techniczne. Dla analizy akustycznej drogi wykonana została
prognoza ruchu. Ruch został przedstawiony w dwóch horyzontach czasowych, dla lat
2020 i 2035. Szczegółowe dane dotyczące natężenia ruchu na poszczególnych
odcinkach drogi zawarto w rozdziale II.3.5
Tereny wymagające ochrony akustycznej
Rodzaj terenów wymagających ochrony akustycznej wyznaczono na
podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(MPZP) oraz informacji uzyskanych z Urzędu Miasta Bydgoszczy.
Określenie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku
Analizowane przedsięwzięcie przebiega wzdłuż terenów na granicy, których
winny być zachowane warunki normatywne zgodnie z ich klasyfikacją wg Tabeli nr 1
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załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Tabela 79 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez
poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez
starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne.

Lp. Rodzaj terenu

1

2

3

4

a)
b)
a)

Strefa ochronna „A” uzdrowiska
Tereny szpitali poza miastem
Tereny
zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze
stałym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i młodzieży (*)
c) Tereny
domów
opieki
społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny
zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny
rekreacyjnowypoczynkowe (*)
d) Tereny
mieszkaniowousługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Pozostałe obiekty i działalność będąca
Drogi lub linie kolejowe
źródłem hałasu
LAeq D
LAeq N
LAeq D
LAeq N
przedział
przedział
przedział
czasu przedział czasu
czasu
czasu
odniesienia równy odniesienia równy
odniesienia
odniesienia
8
najmniej 1
najmniej
równy
16 równy
8 korzystnym
korzystnej
godzinom
godzinom
godzinom
dnia godzinie nocy
kolejno po sobie
następującym
50

45

45

40

61

56

50

40

65

56

55

45

68

60

55

45

(*) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich
dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy

Przyjęte wartości dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku na granicy
opisanej wyżej zabudowy chronionej kształtują się następująco:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego (pkt 3a), tereny
rekreacyjno - wypoczynkowe (pkt 3c) i tereny mieszkaniowo-usługowe(pkt 3d):
•

LAeq D = 65 dB w godz. od 600 do 2200

•

LAeq N = 56 dB w godz. od 2200 do 600

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (2a):
•

LAeq D = 61 dB w godz. od 600 do 2200

•

LAeq N = 56 dB w godz. od 2200 do 600

Metodyka obliczeń
Opis w rozdziale IV.4.
Wyniki obliczeń bez zabezpieczeń akustycznych
Na podstawie obliczeń hałasu w siatce obliczeniowej określono przewidywany
zasięg oddziaływania hałasu wokół analizowanego odcinka drogi. Zasięg ten
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wyznaczono nanosząc izolinie hałasu w latach 2020 i 2035 na mapę zawierającą
zabudowę mieszkalną. Izolinia dzienna LAeq D = 61 dB jest najdalej oddaloną od drogi
izolinią. Przewidywany zasięg prognozowanego hałasu w roku 2020 i 2035 dla
przyjętych wartości dopuszczalnych (dzień 61dB i 65dB, noc 56dB) bez
zabezpieczeń akustycznych został przedstawiony w załącznikach nr 5.1.1, 5.2.1,
5.3.1, 5.4.1.
W celu szczegółowej analizy przy budynkach objętych bądź znajdujących się
w pobliżu izolinii dla dnia (61dB) zostały wykonane obliczenia w receptorach
(reprezentatywne punkty obserwacji). Wyniki przeprowadzonych obliczeń w punktach
obserwacji bez zabezpieczeń przeciwhałasowych zestawiono w załączniku 5.5.
Przeprowadzono obliczenia dla:
- ul. Inwalidów oraz ul. Harcerskiej. Wyniki obliczeń przedstawiono w załączniku nr
5.5.2. Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu
spowodowanych ruchem na tych drogach;
- ruchu tramwajów w rejonie Węzła Wschód. Wyniki obliczeń przedstawiono w
załączniku nr 5.5.2, mapa propagacji hałasu została zamieszczona w załączniku nr
5.7.2. Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu
spowodowanych ruchem tramwajowym;
- ruchu pociągów na liniach kolejowych nr 201, 209 oraz 18. Wyniki obliczeń
przedstawiono w załączniku nr 5.5.2, mapa propagacji hałasu została zamieszczona
w załączniku nr 5.7.1. Ruch kolejowy na analizowanych liniach powoduje
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.
- ruchu pojazdów po projektowanej trasie W-Z. Wyniki obliczeń wykazały
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałsu. Wyniki przedstawiono w załączniku
5.5.1.
Jak wynika z tabeli obrazującej wyniki obliczeń realizacja przedsięwzięcia w
każdym z wariantów powoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku.
Dobór zabezpieczeń akustycznych
W celu ochrony zabudowy przed emisją hałasu pochodzącego z trasy W-Z
zaproponowano lokalizację zabezpieczeń akustycznych w postaci ekranów
akustycznych oraz cichej nawierzchni.
Przy realizacji przedmiotowej inwestycji należy zastosować odpowiednią
nawierzchnię, spełniającą kryterium obniżenia poziomu hałasu o co najmniej 2 dB w
stosunku do nawierzchni referencyjnej (SMA11).
Wykaz ekranów akustycznych przedstawiono w załączniku 5.6.
W Wariantach 1, 2, 3 ekrany zaprojektowano, jako ekrany całkowicie
pochłaniające bez elementów przeziernych. W Wariancie 4 ekran nr 5 wskazuje się
jako ekran przeźroczysty, pozostałe ekrany zaprojektowano jako ekrany całkowicie
pochłaniające, bez elementów przeziernych. Ekran 15 zastosowano w celu
wyeliminowania oddziaływań skumulowanych.
Wyniki obliczeń z zabezpieczeniami akustycznymi
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Po zastosowaniu ekranów akustycznych dokonano weryfikacji obliczeń w
receptorach. Dla receptorów w Wariancie 1, 2, 3 stwierdzono przekroczenia wartości
dopuszczalnych pomimo zastosowania zabezpieczeń akustycznych. W Wariancie 4,
po zastosowaniu zabezpieczeń akustycznych nie stwierdza się wystąpienia
przekroczeń. Wyniki obliczeń przestawiono w załączniku 5.5.1.
Skuteczność ekranów
Porównując wyniki obliczeń w wymienionych punktach obserwacji przed i po
zastosowaniu zabezpieczeń przeciwhałasowych wynika, że prognozowana
skuteczność ich ekranowania pozwoli osiągnąć znaczną redukcję poziomu hałasu w
rejonie zabudowy chronionej. W celu całkowitej redukcji przekroczeń poziomu
dopuszczalnego w Wariantach 1, 2, 3 oraz 4 proponuje się zastosowanie cichej
nawierzchni na całym odcinku trasy głównej projektowanego układu co pozwoli na
dalszą redukcję emisji hałasu o min. 2 dB.
Wymagania w stosunku do zastosowanych ekranów
Dla zapewnienia wymaganej skuteczności ekranowania powinny być
spełnione odpowiednie warunki izolacyjności i pochłaniania dźwięku materiałów, z
których wykonane zostaną ekrany akustyczne. Materiały stosowane na projektowane
ekrany akustyczne muszą posiadać atesty IBDiM świadczące o ich przydatności dla
celów budownictwa drogowego, gwarantujących właściwą jakość i izolacyjność
akustyczną. Dobrane ekrany są ekranami pochłaniającymi (np. mogą zostać
wykonany z paneli wypełnionych materiałem dźwiękochłonnym).
Zalecenia dotyczące właściwości akustycznych w zakresie izolacyjności od
dźwięków powietrznych.
Ekrany
powinny
charakteryzować
się
minimalnymi
wartościami
jednoliczbowego wskaźnika oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych DLR
(zgodnie z normą PNEN 17932 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe – Metoda
badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych – Część 2: Właściwa
charakterystyka izolacyjności od dźwięków powietrznych). Zaleca się, aby elementy
projektowanych
ekranów
akustycznych
wykonane
były
z
materiałów
charakteryzujących się następującymi wskaźnikami:
• elementy do podbudowy ekranów – charakteryzujące się klasą izolacyjności
od dźwięków powietrznych B3 i DLR > 24 dB,
• elementy płytowe – charakteryzujące się klasą izolacyjności od dźwięków
powietrznych B3 i DLR > 24 dB.
Zalecenia dotyczące właściwości akustycznych w zakresie pochłaniania
dźwięku
Ekrany wykonane z proponowanych materiałów powinny charakteryzować się
minimalnymi wartościami jednoliczbowego wskaźnika właściwości pochłaniania DLα
(zgodnie z normą PNEN 17931 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe – Metoda
badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych – Część 1: Właściwa
charakterystyka pochłaniania dźwięku). Zaleca się, aby elementy projektowanych
ekranów akustycznych wykonane były z materiałów charakteryzujących się
następującymi wskaźnikami:
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• elementy do podbudowy ekranów – charakteryzujące się klasą właściwości
pochłaniających A2 i DLα = 4÷7 dB,
elementy płytowe pochłaniające – charakteryzujące się klasą właściwości
pochłaniających A4 i DLα >11 dB.
Wskazane parametry dotyczące izolacyjności i pochłanialności ekranów
akustycznych przywołano zgodnie z normami:
- PNEN 17932 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe – Metoda badania w celu
wyznaczenia właściwości akustycznych – Część 2: Właściwa charakterystyka
izolacyjności od dźwięków powietrznych
- PNEN 17931 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe – Metoda badania w celu
wyznaczenia właściwości akustycznych – Część 1: Właściwa charakterystyka
pochłaniania dźwięku
W związku z wprowadzeniem aktualizacji wyżej wymienionych norm, przy
projektowaniu ekranów akustycznych dla przedmiotowej inwestycji należy
dostosować parametry tych ekranów (jednoliczbowego wskaźnika oceny
izolacyjności od dźwięków powietrznych DLR oraz jednoliczbowego wskaźnika
właściwości pochłaniania DLα) do określonych powyżej parametrów, zgodnie z
zapisami nowowprowadzonych norm.
Wskaźniki jednoliczbowego wskaźnika izolacyjności i jednoliczbowego
wskaźnika właściwości pochłaniania uwzględniono w tabeli przedstawiającej
zabezpieczenia przeciwhałasowe.
Eksploatacja stacji postojowej po dyslokacji
Eksploatacja stacji postojowej odbywać się będzie głównie w północnej części
istniejącej stacji towarowej. To w tym miejscu przewidziane są instalacje do obrządku
pociągów pasażerskich (czyszczenie, odfekalnianie, mycie w zamkniętej myjni z
zamkniętym obiegiem, uzupełnianie wody, przygotowanie taboru do odprawy,
przeglądy techniczne). W związku ze znacznym oddaleniem tych instalacji od
zabudowy mieszkalnej (ok. 150 m do najbliższej zabudowy) nie przewiduje się
pogorszenia klimatu akustycznego w obrębie najbliższych terenów wrażliwych
akustycznie.
Eksploatacja projektowanych torów PO11, PO13, PO15 wiązała się będzie z
postojem oraz ograniczonym obrządkiem pociągów pasażerskich. W związku z tym,
że tory te są w obrębie istniejącej i eksploatowanej stacji towarowej, znaczną
odległością od najbliższej zabudowy mieszkaniowej (ok 70 m), oraz niskimi
prędkościami pociągów na projektowanych torach nie przewiduje się wpływu
inwestycji na okoliczne zabudowania.
Eksploatacja stacji przeładunkowej po dyslokacji
Eksploatacja stacji przeładunkowej w rejonie ul. Przemysłowej odbywać się
będzie w rejonie istniejącej linii kolejowej nr 18. Wzdłuż planowanej inwestycji
występuje głównie zabudowa przemysłowa i usługowa. Najbliższa zabudowa
mieszkaniowa znajduje się w odległości ok 100 m od projektowanych torów
przeładunkowych.
W związku z tym, że odległość do najbliższej zabudowy mieszkaniowej jest
znaczna, a pomiędzy tymi zabudowanymi a projektowanymi torami przebiega
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funkcjonująca linia kolejowa nie przewiduje się wystąpienia przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu od eksploatacji przedmiotowej inwestycji.
Zabezpieczenia na etapie eksploatacji
Nie zakłada się konieczności zastosowania zabezpieczeń akustycznych w
celu ochrony przed hałasem powodowanym przez funkcjonowanie stacji postojowej
oraz stacji przeładunkowej.
Plan projektowanych stacji (postojowej oraz przeładunkowej) załączono do
niniejszej dokumentacji w załączniku nr 8.
Najmniejsza dopuszczalna odległość kabli o napięciu 30 kV < UN ≤ 110 kV
powinna wynosić 100 cm od budynków.
Osiedle Platanowy Park
W przeprowadzonej analizie akustycznej uwzględniono powstanie Osiedla
Platanowy Park. Pierwszą linię zabudowy (od strony projektowanej drogi) stanowić
mają budynki biurowe, które stanowią barierę dla hałasu i ograniczają znacznie jego
wpływ na położone za nimi budynki mieszkaniowe. W związku z powyższym,
pomimo, że obecnie wybudowano jedynie budynki mieszkalne, w analizie
akustycznej uwzględniono docelowy układ osiedla (wraz z budynkami biurowymi).
Analiza akustyczna z takimi warunkami zabudowy nie wykazała przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu. Należy jednak monitorować, czy uwzględnione w
analizie budynki biurowe powstaną i w razie rezygnacji dewelopera z budowy tych
budynków, na dalszym etapie przedmiotowej inwestycji należy przeprowadzić
ponowną analizę akustyczną dla tego terenu i w przypadku wystąpienia przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu zaprojektować zabezpieczenia przeciwhałasowe w
celu ochrony zabudowy mieszkaniowej powstałej na tym terenie. Na obecnym etapie
projektowania należy przewidzieć rezerwę terenu na posadowienie ekranu
akustycznego
w
razie
konieczności
zastosowania
zabezpieczenia
przeciwhałasowego.
Inwestycje w rejonie ul Rycerskiej i Zygmunta Augusta
W rejonie ulic Rycerskiej i Zygmunta Augusta realizowane będą dwie inwestycje o
podobnym charakterze. Pierwsza z nich, realizowana przez BTBS, zakłada budowę
budynków wielorodzinnych przy ulicy Zygmunta Augusta i Rycerskiej. Na tą
inwestycje w 2018 r. wydano decyzję o warunkach zabudowy (dec. Nr 87/2018 z dnia
16.05.2018 r.). Ta inwestycja oddalona jest jednak od osi projektowanej trasy o ok.
300 m i nie ma potrzeby uwzględniania jej w analizie akustycznej. Oddziaływanie
hałasu nie obejmuje swoim zasięgiem tej inwestycji.
Druga z inwestycji planowanych w tym rejonie dotyczy działki, na której obecnie
znajduje się hala magazynowo-produkcyjna (ul. Rycerska 22). Deweloper Moderator
Inwestycje zakłada budowę osiedla mieszkaniowego na miejscu hali. Obecnie
wydana została decyzja o wyburzeniu hali, natomiast nie zostały wydane żadne inne
decyzję wskazujące kiedy będzie realizowana ta inwestycja.
Ze względu na to, że w omawianym miejscu (Rycerska 22) nie obowiązuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, nie została wydana decyzja o
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warunkach zabudowy, nie jest znana dokładna lokalizacja, kształt, wysokość oraz
czas realizacji tej inwestycji, projektant nie ma żadnych technicznych możliwości ani
podstaw prawnych aby uwzględniać tą inwestycje w analizie akustycznej oraz
projektować dla niej zabezpieczeń akustycznych. Autor analizy akustycznej sugeruje
jednak, aby w miejscu planowanego osiedla, wzdłuż projektowanej trasy
zabezpieczyć miejsce do posadowienia ekranu akustycznego w przyszłości.
Drgania
Prowadzenie prac budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy
stwarza ryzyko wystąpienia negatywnych oddziaływań w postaci wibracji
powstających w wyniku pracy ciężkiego sprzętu i maszyn budowlanych.
Oddziaływanie w czasie budowy będzie krótkoterminowe i chwilowe, ograniczone do
miejsca prowadzenia prac.
Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji mogą wystąpić oddziaływania
pośrednie, długoterminowe i stałe w zakresie drgań i wibracji w związku z
użytkowaniem drogi. Amplituda drgań oraz ich szkodliwość zależy od kilku
czynników: masy i prędkości pojazdów, rodzaju i stanu nawierzchni, rodzaju gruntu w
podłożu drogi oraz w sąsiedztwie, a także odległości od źródła drgań. Zasadniczym
problemem przy ocenie potencjalnego oddziaływania drgań powodowanych ruchem
pojazdów po drodze jest brak metod obliczeniowych i wymogów pozwalających na
jednoznaczną analizę wielkości drgań na podstawie danych dotyczących lokalizacji i
rodzaju drogi oraz liczby i rodzajów pojazdów oraz ich prędkości. Przyjmuje się, że
uciążliwe oddziaływanie drgań od transportu (ogólnie) może występować w
odległości od kilkunastu do trzydziestu kilku metrów w zależności od warunków ruchu
i warunków gruntowych.
W związku z tym, że projektowana droga wykonana zostanie z
uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w nowej technologii i z
zastosowaniem nowoczesnych materiałów przewiduje się, że oddziaływania w
zakresie drgań mogą ulec ograniczeniu w stosunku do istniejącej obecnie drogi
przebiegającej w tym samym śladzie. W związku z rozwojem sieci drogowej w
Bydgoszczy i jej okolicach, w następnych latach eksploatacji projektowanej drogi
prognozowany jest spadek natężenia ruchu samochodowego, co jest czynnikiem
ograniczającym drgania. Wątpliwości może budzić jedynie skumulowane
oddziaływanie projektowanej drogi oraz linii tramwajowej przebiegającej wzdłuż ulicy
Lewińskiego. Należy przyjąć, że projektowana droga nie spowoduje oddziaływań w
zakresie wibracji na najbliższe zabudowania na ul. Harcerskiej (ok. 50 m od
projektowanej drogi), jednakże przebiegająca równolegle estakada tramwajowa
znajduje się w odległości ok. 20 m od zabudowy przy ul Harcerskiej. Pomimo tego,
że istniejącą estakadę tramwajową wybudowano zgodnie z aktualnymi przepisami
prawa, z zastosowaniem nowych technologii oraz z nowoczesnych materiałów, które
użyte były między innymi w celu ograniczenia wpływu drgań na budynki, po
wybudowaniu projektowanej drogi, w ramach analizy porealizacyjnej należy
przeprowadzić badania drgań w budynku położonym w najbliższej odległości od
istniejącej estakady tramwajowej (ul. Harcerska 3).
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VII.8. Odpady
VII.8.1. Wpływ przedsięwzięcia na powstanie odpadów
Ponieważ przedmiotem prac projektowych jest typowa inwestycja drogowa
typu liniowego w trakcie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia powstaną
odpady charakterystyczne dla tego typu inwestycji. Ze względu na podobny zakres
koniecznych do wykonania prac rodzaje powstających odpadów będą podobne bez
względu na to, który z wariantów przebiegu drogi zostanie wybrany.
Faza budowy
Na terenach przewidzianych pod budowę drogi w każdym z wariantów
inwestycyjnych
konieczne
będzie
przeprowadzenie
następujących
prac
rozbiórkowych:










rozbiórka nawierzchni drogowych,
rozbiórka dróg rowerowych, chodników i krawężników,
rozbiórka obiektów kubaturowych,
rozbiórka torów i rozjazdów kolejowych,
rozbiórka torowiska tramwajowego,
rozbiórki i przebudowy linii energetycznych i telekomunikacyjnych,
rozbiórki i przebudowy sieci: wodociągowej, gazowej, cieplnej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
przeprowadzenie prac ziemnych (ziemia, humus),
wycinka drzewostanu (drzewa, krzewy).

W czasie tych prac powstanie duża grupa odpadów, które można podzielić na
dwie grupy: odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne.
Dominującą grupę odpadów będą stanowiły odpady z grupy 17 tj. Odpady z
budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,
które zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach, powinny być w
pierwszej kolejności poddane odzyskowi.
W czasie prowadzenia prac budowanych na terenie zaplecza (placu) budowy
powstanie również pewna ilość odpadów komunalnych i komunalno – podobnych z
podgrupy 20 03 tj. odpady komunalne powstające w wyniku obsługi socjalno –
bytowej pracowników na terenie budowy. Odpady komunalne powinny być odbierane
sukcesywnie przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo na podstawie indywidualnej
umowy.
W trakcie prac budowlanych powstaną także odpady związane z
użytkowaniem i eksploatacją ciężkiego sprzętu używanego na placu budowy, będą to
min. odpady z podgrupy 13 03 tj. Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i
smarowe.
W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje i ilości odpadów, których powstanie
przewiduje się w związku z budową przedmiotowej trasy w zależności od wariantu.
Zostały one uporządkowane według kodów określonych w Rozporządzeniu Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.
Ilości odpadów, których oszacowanie na obecnym etapie nie było możliwe
zostaną określone przez Wykonawcę prac budowlanych.
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Tabela 80. Szacunkowe rodzaje i ilości odpadów mogących powstać w czasie realizacji przedsięwzięcia w zależności od wariantu.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość

Źródło
powstania
Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

Prognozowany dalszy sposób
zagospodarowania odpadów (oznaczenia
zgodne z ustawą o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r.)
Proces
Proces odzysku
unieszkodliwiania

Sposób i miejsce tymczasowego
magazynowania

Odpady niebezpieczne
13 01 13

Inne oleje hydrauliczne

13 02 08

Inne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe

15 01 10

Opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

17 04 10

17 05 03

17 05 07

8,5 Mg

8,5 Mg

8,5 Mg

8,5 Mg

R9, R13

D10

6,2 Mg

6,2 Mg

6,2 Mg

6,2 Mg

R9, R13

D10

Prace
budowlane

2,5 Mg

2,5 Mg

2,5 Mg

2,5 Mg

R13

D10

Eksploatacja
maszyn
budowlanych i
pojazdów
budowy

Kable zawierające ropę
naftową, smołę i inne
substancje
niebezpieczne
Gleba i ziemia, w tym
kamienie, zawierające
substancje
niebezpieczne (np. PCB)
Tłuczeń torowy
(kruszywo) zawierający
substancje
niebezpieczne

Prace
rozbiórkowe

4,2 Mg

5,2 Mg

4,9 Mg

5,4 Mg

R4

D9, D15

Prace ziemne

3000 m3

7800 m3

2500 m3

7000 m3

-

D1, D13

Przebudowa
infrastruktury

100 m3

100 m3

Opakowania z papieru i
tektury

Prace
rozbiórkowe

1,5 Mg

1,5 Mg

Odpady olejowe przechowywane w
szczelnych pojemnikach wykonanych z
materiałów
trudnopalnych,
wyposażonych w szczelne zamknięcia,
zabezpieczonych przed zniszczeniem
(np. stłuczenie), opatrzonych napisem:
„Olej odpadowy”. Pojemniki zostaną
ustawione
na
terenie
zaplecza
technologicznego lub bazy materiałowej
w
miejscach
utwardzonych,
zabezpieczonych przed zanieczyszczen
gruntu i opadami atmosferycznymi,
wyposażonych w środki do zbierania
wycieków tych odpadów
Odpad magazynowany w pojemniku lub
na utwardzonym, uszczelnionym placu
pod wiatą, ustawionym na terenie
zaplecza technologicznego lub bazy
materiałowej
Odpad magazynowany w zamkniętym
pojemniku
na
terenie
zaplecza
technologicznego lub bazy materiałowej

Odpad magazynowany w zamkniętym
pojemniku
na
terenie
zaplecza
technologicznego lub bazy materiałowej
100 m3

100 m3

-

D1

R1 lub R11

-

Odpady inne niż niebezpieczne
15 01 01
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1,5 Mg

1,5 Mg

Odpad magazynowany w pojemniku
ustawionym
na
terenie
zaplecza
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technologicznego lub bazy materiałowej

15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

2,0 Mg

2,0 Mg

2,0 Mg

2,0 Mg

R11

D1

15 01 03

Opakowania z drewna

2,7 Mg

2,7 Mg

2,7 Mg

2,7 Mg

R1 lub R11

D10

17 01 01

Odpady z betonu oraz
gruz betonowy z
rozbiórek i remontów

5 600 Mg

3 300 Mg

3 400 Mg

5 200 Mg

R5

D1, D13, D15

17 01 02

Gruz ceglany

2 700 Mg

1 600 Mg

1 700 Mg

3 200 Mg

R5

D1, D13, D15

17 01 07

Zmieszane odpady z
betonu, gruzu ceglanego

15 635,7
Mg

33 490,5
Mg

33 490,5
Mg

52 725,7
Mg

R5, R12

D1, D13, D15

17 01 81

Odpady z remontów i
przebudowy dróg

4 830,5
Mg

6 343,7 Mg

6 343,7 Mg

6 019,6 Mg

R5, R12

D15

17 02 01

Drewno

54,2 Mg

156,9 Mg

156,9 Mg

169,4 Mg

R1, R3

D1, D15

17 02 02

Szkło

8,5 Mg

19,2 Mg

19,2 Mg

22,3 Mg

R5

D1, D15

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 Mg

24 Mg

24 Mg

20 Mg

R1, R5

D10

17 03 02

Mieszanki bitumiczne
inne niż wymienione w
17 03 01

44 420 m3

65 900 m3

65 900 m3

61 300 m3

R12, R13

D5
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Odpad magazynowany luzem lub w
kontenerze (drobny gruz) ustawionym na
terenie zaplecza budowy lub bazy
materiałowej
Odpady mogą być zagospodarowywane
na terenie budowy z uwzględnieniem
zapisów
Rozporządzenia
Ministra
Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w
sprawie
odzysku
odpadów
poza
instalacjami i urządzeniami.
Odpad magazynowany luzem lub w
kontenerze (drobny gruz) ustawionym na
terenie zaplecza budowy lub bazy
materiałowej
Odpady mogą być zagospodarowywane
na terenie budowy z uwzględnieniem
zapisów
Rozporządzenia
Ministra
Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w
sprawie
odzysku
odpadów
poza
instalacjami i urządzeniami.
Odpad magazynowany luzem lub w
kontenerze ustawionym na terenie
zaplecza budowy lub bazy materiałowej.
Odpady mogą być zagospodarowywane
na terenie budowy z uwzględnieniem
zapisów
Rozporządzenia
Ministra
Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w
sprawie
odzysku
odpadów
poza
instalacjami i urządzeniami.
Odpad magazynowany luzem lub w
kontenerze ustawionym na terenie
zaplecza budowy lub bazy materiałowej
Odpady
będą
magazynowane
w
kontenerach ustawionych na terenie
zaplecza budowy lub bazy materiałowej
Luzem lub w kontenerze ustawionym na
terenie zaplecza budowy lub bazy
materiałowej
Odpady
będą
na
bieżąco
zagospodarowywane na terenie budowy
z uwzgl. zapisów Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 11 maja

„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko – wersja ujednolicona
2015 r. w sprawie odzysku odpadów
poza instalacjami i urządzeniami
lub przekazanie firmom posiadającym
uprawnienia do odbioru tego typu
odpadów
Odpady
będą
magazynowane
w
pojemnikach - kontenerach ustawionych
na terenie zaplecza budowy

17 03 80

Odpadowa papa

27,7 Mg

62,1 Mg

62,1 Mg

73,4 Mg

R13

D5

17 04 01
17 04 02
17 04 05
17 04 07

Miedź, brąz, mosiądz
Aluminium
Żelazo i stal
Mieszaniny metali
Kable inne niż
wymienione w 17 04 10
Gleba i ziemia, w tym
kamienie, inne niż
wymienione w 17 05 03
Tłuczeń torowy
(kruszywo) inny niż
wymieniony w 17 05 07

4,8 Mg

5,2 Mg

4,9 Mg

5,3 Mg

53,4 Mg

165,8 Mg

165,8 Mg

199,4 Mg

-

Odpady
będą
magazynowane
w
kontenerach ustawionych na terenie
zaplecza budowy lub bazy materiałowej

17 04 11
17 05 04

17 05 08

17 06 04

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

17 09 04

Zmieszane odpady z
budowy, remontów i
demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01,
17 09 02 i 17 09 03

20 02 01

Odpady ulegające
biodegradacji

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

20 03 04

Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych
służących do
gromadzenia
nieczystości
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7,8 Mg

10,8 Mg

10,8 Mg

9,6 Mg

R4
R4
R4
R4

Prace
rozbiórkowe

47,6 Mg

52,5 Mg

49,3 Mg

54,7 Mg

R11

-

W pojemnikach na terenie zaplecza
budowy lub bazy materiałowej

Roboty
ziemne

30 000 m3

78 000 m3

25 200 m3

70 500 m3

R12, R13

D1, D13, D15

Luzem na terenie zaplecza budowy lub
bazy materiałowej

Przebudowa
infrastruktury

1 100 m3

1 100 m3

1 100 m3

1 100 m3

R5

-

Luzem na terenie zaplecza budowy lub
bazy materiałowej

Odpady
będą
magazynowane
w
pojemnikach - kontenerach ustawionych
na terenie zaplecza budowy

2,6 Mg

6,7 Mg

6,7 Mg

36,9 Mg

R13

przekazywanie
podmiotom
posiadającym
stosowne zezwolenia
w celu odzysku lub
unieszkodliwienia

4 800 Mg

10 500 Mg

10 500 Mg

15 600 Mg

R5, R12

D1, D15

Odpad magazynowany w kontenerze
ustawionym na terenie zaplecza budowy
lub bazy materiałowej

416,6 Mg

561,0 Mg

561,0 Mg

505,5 Mg

R3, R10, R13

D5

Odpady będą na bieżąco odbierane
przez uprawione firmy

40,0 Mg

odpady przekazane
podmiotowi zajmującemu
się gospodarką odpadami
komunalnymi na terenie
gminy

D5

Odpady
będą
magazynowane
w
kontenerach ustawionych na terenie
zaplecza budowy lub bazy materiałowej

D8

Odpad nie będzie magazynowany, ale
na
bieżąco
wywożony
przez
specjalistyczną
firmę
posiadającą
uprawnienia do odbioru ego typu
odpadów

Prace
rozbiórkowe

Odpady
pochodzące z
wycinki drzew
i krzewów
Odpady
pochodzące z
placu budowy
związane z
obsługą
socjalno –
bytową
pracowników

40,0 Mg

35,0 Mg

40,0 Mg

35,0 Mg

40,0 Mg

35,0 Mg

35,0 Mg

-
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„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
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W czasie niezbędnej do wykonania przebudowy istniejących dróg z nawierzchnią
bitumiczną pozyskane zostaną mieszanki bitumiczne. Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, są one
zaliczane do pogrupy 17 03 – mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe. Aby
przypisać mieszance bitumicznej dokładny kod odpadu niezbędna jest znajomość jego
składu. W zależności od składu klasyfikuje się ten odpad jako kod 17 03 01 – mieszanki
bitumiczne zawierające smołę (odpad niebezpieczny) lub 17 03 02 – mieszanki
bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 (odpad inny niż niebezpieczny). W
przedstawionej powyżej tabeli, ilość mieszanki bitumicznej jest sumaryczna, ponieważ
obecnie nie jest możliwe określenie ilości tego odpadu z podziałem na kody.
Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja
2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, odpady o kodzie
17 03 02 mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01, dopuszcza się do
wykorzystania do utwardzania dróg, poboczy i placów.
Tego rodzaju odpady mogą być wykorzystywane po wykonanych badaniach
mających na celu potwierdzenie spełnienia przez te odpady kryteriów określonych dla
odpadów obojętnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 118 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Możliwość wykorzystania tego rodzaju odpadów ustawodawca dopuszcza
wyłącznie poza obszarami zalewowymi, w odległości min. 50 cm od najwyższego
poziomu wody, który wystąpił w okresie ostatnich 50 lat, w odległości min. 60 m od
każdego cieku wodnego, poza obszarami poddanymi ochronie na podstawie przepisów
o ochronie przyrody, jak również poza obszarami poddanymi ochronie na podstawie
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
Wykorzystywany odpad o kodzie 17 03 02 poddaje się walcowaniu za pomocą
ciężkiego sprzętu.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być w maksymalnym
stopniu wykorzystane przez Wykonawcę do budowy nasypów lub zasypek wykopów.
O przydatności gruntów stanowią określone w specyfikacjach technicznych
wymagania normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i
badania.
W przypadku mas ziemnych odzysk może być zrealizowany poprzez przekazanie
przez wytwórcę odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie
będącym przedsiębiorcami w celu ich wykorzystania na własne potrzeby (art. 27 ust. 9
ww. ustawy o odpadach). Listę odpadów, które mogą zostać przekazane oraz
dopuszczalne metody odzysku tych odpadów określa rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać
odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.
Grunt, który nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji technicznej i nie
może być użyty do wbudowania w nasypy staje się odpadem.
O przydatności gruntów stanowią określone w specyfikacjach technicznych
wymagania normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i
badania.
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W przypadku, gdy nadmiar gruntu nie spełnia wymogów odzysku (nie spełnia
parametrów umożliwiających jego powtórne wykorzystanie), wytwórca odpadów
zobowiązany jest poddać go unieszkodliwianiu (np. składowanie na składowisku
odpadów).
Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wytwórca
(posiadacz) odpadów powinien w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu
odpadów lub ograniczać ich ilość. Odpady, którym powstaniu nie udało się zapobiec,
należy poddać w pierwszej kolejności odzyskowi.
Ponadto w ramach robót ziemnych przewiduje się mechaniczne usunięcie
warstwy ziemi urodzajnej (humus) ze spryzmowaniem w bliskości robót, z możliwością
jej ponownego wykorzystania do rekultywacji terenu.
W czasie prowadzenia prac budowlanych na terenie zaplecza budowy powstanie
również pewna ilość odpadów komunalnych z podgrupy 20 03, tj. odpady komunalne
powstające w wyniku obsługi socjalno – bytowej pracowników na terenie budowy, w tym
niesegregowane odpady komunalne (opakowania po napojach, artykułach
spożywczych, itp. (kod 20 03 01)).
odbierane
sukcesywnie
Odpady
komunalne
powinny
być
wyspecjalizowane przedsiębiorstwo na podstawie indywidualnej umowy.

przez

Ilość odpadów pochodzących z placu budowy, a wynikających z obsługi bytowej
pracowników zostanie oszacowana przez Wykonawcę zależnie od ilości pracowników
oraz przyjętej technologii wykonywania przez nich prac.
Szczególnym rodzajem odpadu, jaki może powstać na etapie prac budowanych
jest grunt zanieczyszczony np. substancjami ropopochodnymi, głównie na skutek awarii
pracującego
sprzętu.
W
efekcie
uwolnienia
substancji
niebezpiecznych
zanieczyszczeniu może ulec warstwa gleby, która zebrana wraz z pozostałościami
substancji niebezpiecznej stanowić będzie odpad podlegający obowiązkowi
unieszkodliwienia.
Grunt taki należy natychmiast usunąć i zastąpić gruntem czystym, a grunt
zanieczyszczony odbierany będzie przez wyspecjalizowaną firmę, posiadająca
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania tego rodzaju
odpadów niebezpiecznych.
Należy jednak zwrócić uwagę, że bez względu na ilość i rodzaj odpadów
powstałych w trakcie budowy, wykonawca robót, zgodnie z postanowieniami art. 18
ustawy o odpadach, zobowiązany jest poddać je odzyskowi lub przekazać do
unieszkodliwienia.
Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich odzysku
(destrukt, żelazo, drewno, szkło, stal, itp.). Odpady nienadające się do odzyskania
powinny zostać przekazane podmiotom posiadającym stosowne uregulowania prawne
w zakresie gospodarki odpadami.
Na etapie realizacji inwestycji, należy ustalić na terenie placu budowy miejsca
przeznaczone do selektywnego magazynowania odpadów. Miejsca te powinny być
zorganizowane w formie zadaszonych boksów o nieprzepuszczalnym podłożu,
odpowiednio oznakowane z uwzględnieniem przeznaczenia i rodzajów odpadów do
magazynowania w poszczególnych boksach oraz zabezpieczone przed dostępem osób
postronnych.
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Wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację
wodną powinny być uszczelnione.
W fazie realizacji inwestycji, zagospodarowaniem odpadów powinien zająć się
wytwórca odpadów, czyli firma wykonująca prace budowlane i rozbiórkowe.
Wytwórca odpadów zobowiązany jest do:
 przedstawienia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami do właściwego organu ochrony
środowiska;
 zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w czasie budowy;
 gromadzenia w sposób selektywny powstających odpadów;
 właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi i zgromadzeniem ich
w sposób nie zagrażający środowisku;
 przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do
prowadzenia działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania tego typu
odpadów.
Ponadto zgodnie z zapisami art. 27 ust. 9 ustawy o odpadach, posiadacz
odpadów może przekazać określone rodzaje odpadów osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami w celu ich wykorzystania na
własne potrzeby. Listę odpadów, które mogą zostać przekazane oraz dopuszczalne
metody odzysku tych odpadów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10
listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby
własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.
Odpady niebezpieczne, głównie zużyte oleje i zanieczyszczone opakowania,
powinny być magazynowane w wiacie, wyposażonej w podłoże umożliwiające zebranie
ewentualnych wycieków odpadów ciekłych lub pojemniki do magazynowania takich
odpadów wyposażone np. w tace, w których zbierały by się takie wycieki.
Pomieszczenia do magazynowania odpadów niebezpiecznych powinny być
zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i wyposażone w sorbenty w celu
neutralizacji ewentualnych wycieków.
Z uwagi na fakt, iż większość odpadów wytworzonych na etapie realizacji
inwestycji będzie należała do grupy odpadów innych niż niebezpieczne, a także przy
założeniu, że odpady niebezpieczne, powstające na tym etapie, magazynowane będą w
szczelnych pojemnikach lub bezpośrednio po ich powstaniu przekazywane będą
zewnętrznym odbiorcom, nie przewiduje się wystąpienia niekorzystnego wpływu
projektowanej inwestycji na stan środowiska na etapie jej realizacji.
Faza eksploatacji
Eksploatacja
inwestycji
niesie
za
sobą
powstawanie
pewnych
charakterystycznych odpadów związanych z funkcjonowaniem obiektów i urządzeń
zapewniających sprawne użytkowanie drogi (oświetlenie, urządzenia odwadniające) w
tym: odpady z utrzymania urządzeń oczyszczających wody opadowe (szlamy i osady z
osadników), odpady związane z funkcjonowaniem układu komunikacyjnego
(oznakowanie), odpady związane z pracami utrzymaniowymi (pielęgnacja zieleni),
odpady komunalne pozostawione przez użytkowników drogi.
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W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje i ilości odpadów, których powstanie
przewiduje się w związku z eksploatacją przedmiotowej inwestycji niezależnie od
wariantu. Analogicznie jak w punkcie powyżej zostały one uporządkowane według
kodów określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w
sprawie katalogu odpadów.
Tabela 81. Szacunkowe rodzaje i ilości odpadów mogących powstać w czasie eksploatacji
przedsięwzięcia.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Źródło powstania

Ilość [Mg/rok]

Prognozowany dalszy
sposób
zagospodarowania
odpadów (oznaczenia
zgodne z ustawą o
odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r.)
Proces
odzysku

Proces
odzysku

5,0

R3, R10, R13

D5

6,0

odpady
zostaną
przekazane
podmiotowi
zajmującemu
się gospodarką
odpadami
komunalnymi
na terenie
gminy

D5

3,5

-

D5

5,0

-

D5

Odpady inne niż niebezpieczne
20 02 01

Odpady ulegające
biodegradacji

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i
placów

20 03 06

Odpady ze studzienek
kanalizacyjnych

Odpady z pielęgnacji zieleni

Odpady pozostawione
przez użytkowników drogi

Powstałe na skutek
czyszczenia oraz zimowego
utrzymania drogi
Podczyszczanie wód
opadowych

Należy jednak zwrócić uwagę, że bez względu na ilość i rodzaj odpadów
powstałych w trakcie eksploatacji, zarządzający drogą, zgodnie z postanowieniami
art. 18 ustawy o odpadach, zobowiązany jest poddać je odzyskowi lub przekazać do
unieszkodliwienia.
Wszystkie odpady powinny być okresowo odbierane przez zewnętrzne firmy
posiadające odpowiednie zezwolenia na obiór i zagospodarowanie odpadów.
Przy założeniu prowadzenia prawidłowej polityki gospodarowania odpadami
(magazynowanie selektywne, odbiór odpadów przez wyspecjalizowane firmy itp.), nie
przewiduje się wystąpienia niekorzystnego wpływu projektowanej inwestycji, na etapie
jej eksploatacji, na stan środowiska.
VII.8.2. Zalecenia dotyczące prowadzenia właściwej gospodarki odpadami
Zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji przewiduje się powstanie odpadów
niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Sposoby postępowania z powstającymi
odpadami muszą być zgodne z zapisami ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniami
wykonawczymi tej ustawy.
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Faza budowy
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych zaleca się, aby
wytwórca odpadów stosował się do ogólnych zasad gospodarki odpadowej:
 zapobiegał powstawaniu odpadów lub możliwie redukował ich ilość;
 zapewniał zgody z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się
zapobiec powstawaniu odpadów;
 poddawał odpady unieszkodliwianiu jeżeli ich odzysk z
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych jest niemożliwy;

przyczyn

 unieszkodliwiał odpady w miejscu ich wytwarzania, a w przypadku gdy nie jest to
możliwe w miejscu najbliżej ich wytworzenia;
 unieszkodliwianiu poddawał te odpady, z których zostały wysegregowane
uprzednio odpady do odzysku;
 zbierał odpady z placu budowy w sposób selektywny,
 nie mieszał odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne,
o ile nie poprawi to bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania,
 stosował surowce i materiały, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub
pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość.
Dodatkowo wykonawca robót budowlanych powinien w następujący sposób
postępować z powstającymi na placu budowy odpadami:
 odpady z rozbiórek nawierzchni drogowych można przejściowo składować na
terenie placu budowy, a następnie po selekcji i przerobieniu (kruszenie
elementów betonowych) wykorzystać do budowy trasy lub przekazać do
unieszkodliwiania;
 odpady z rozbiórek sieci infrastruktury technicznej: część (elementy betonowe)
jak w przypadku powyżej, część (oprawy i lampy fluorescencyjne z energetyki)
jako odpady niebezpieczne przeznaczyć do odzysku wyspecjalizowanej firmie;
 zdjęte podczas robót przygotowawczych gleba i ziemia jeżeli w części będą się
nadawały przekazać do wykorzystania przy robotach wykończeniowych (np.:
jako podłoże pod trawniki i do umocnienia skarp), a część nie nadającą się do
wykorzystania należy przekazać do unieszkodliwiania;
 grunt z wykopów nie nadający się do wykorzystania przy budowie trasy, należy
przekazać do unieszkodliwiania, pozostały grunt może zostać wbudowany w
korpus ziemny drogi;
 grunt zanieczyszczony np. substancjami ropopochodnymi, należy usunąć
i przekazać do unieszkodliwienia przez wyspecjalizowaną firmę, posiadająca
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania tego
rodzaju odpadów niebezpiecznych;
 odpady komunalne wytwarzane przez pracowników budowy powinny być
w pierwszej kolejności segregowane.
Listę odpadów, które mogą zostać wykorzystane na placu budowy podaje
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

249

„Rozbudowy Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko – wersja ujednolicona

odpadów poza instalacjami i urządzeniami, w którym określone są warunki odzysku
odpadów.
Poniżej podano kody odpadów z fazy realizacji przedmiotowej inwestycji wraz z
proponowanym ich wykorzystaniem w trakcie prac budowlanych:
 17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 02
Gruz ceglany, 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz 17
01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg – zgodnie z ww,
rozporządzeniem, odpady z grupy 17 01 mogą być wykorzystane pod
warunkiem poddania ich procesowi kruszenia – do utwardzania powierzchni
terenów, do budowy nasypów drogowych, podbudów dróg, z uwzględnieniem
wymogów zawartych w ww. rozporządzeniu;
 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 – do
utwardzania dróg, poboczy i placów, z uwzględnieniem wymogów zawartych w
ww. rozporządzeniu;
 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – do
wbudowania w nasyp, do niwelacji, do rekultywacji, z uwzględnieniem wymogów
zawartych w ww. rozporządzeniu.
W przypadku planowanej inwestycji dopuszcza się wykorzystane niektórych
odpadów wytworzonych w fazie realizacji inwestycji (t.j. odpady o kodach: 17 01 01, 17
01 02, 17 01 07, 17 01 81, 17 03 02 oraz 17 05 04). Ewentualne kruszenie odpadów
(odpady o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07 i 17 01 81) odbywać się będzie na
placu budowy w wyznaczonym do tego miejscu (poza miejscami wykluczonymi w
rozdziale II.3.15 Raportu ooś tj.: koryto rzeki Brdy, Wyspa na Zimnych Wodach oraz w
rejonie istniejących zadrzewień nie przeznaczonych do wycinki), i wiązać się może z
wystąpieniem oddziaływań związanych z emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza
(pylenie).
Działania minimalizujące ww. oddziaływania obejmują ograniczenie
prowadzenia prac uciążliwych akustycznie w godzinach od 22.00 do 6.00 oraz
zabezpieczenia terenów przed ewentualnym pyleniem (szczegóły zawarto w rozdziale
VII.6.2. Raportu ooś).
Powstające na etapie budowy odpady będą tymczasowo magazynowane na
terenie budowy w sposób selektywny, w wyznaczonych do tego miejscach.
Magazynowanie odpadów na etapie budowy powinno przebiegać w zgodzie z
obowiązującymi aktami prawa, a także w sposób niezagrażający środowisku.
Zebrane w czasie budowy odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż
niebezpieczne należy magazynować w sposób selektywny na terenie wcześniej
uszczelnionego zaplecza budowy. Miejsca magazynowania odpadów muszą być
oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i zwierząt. W przypadku,
gdy niemożliwe będzie magazynowanie odpadów na terenie zaplecza budowy
wykonawca robót może, po uzyskaniu zezwolenia na zbieranie odpadów,
magazynować je w innym miejscu z zachowaniem koniecznych środków w celu
zabezpieczenia środowiska. Zakazuje się magazynowania odpadów na terenach
cennych przyrodniczo (doliny rzek, obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie
przyrody).
Podczas magazynowania odpadów zakazuje się mieszania odpadów
niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych
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z odpadami innymi niż niebezpieczne, chyba że poprawi to bezpieczeństwo procesu
odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów oraz jeżeli w wyniku prowadzenia tych
procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska (art. 21
ustawy o odpadach).
Wytwórca odpadów powinien prowadzić ich ilościową oraz jakościową ewidencję
zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Wytwórca
odpadów w prowadzonej ewidencji (karta przekazania odpadów) powinien wskazać
miejsca zagospodarowania odpadów.
Faza eksploatacji
Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji powstaną odpady związane
z eksploatacją drogi tj. elementy oświetlenia, odpady związane z czyszczeniem i
zimowym utrzymaniem, odpady z pielęgnacji zieleni oraz odpady pozostawiane w
granicach pasa drogowego przez użytkowników drogi (odpady komunalne).
Obowiązek usunięcia powstałych odpadów będzie spoczywał na zarządcy drogi.
Wykonanie oczyszczania urządzeń podczyszczających wody opadowe zarządca
drogi powierzy firmie, która posiada możliwości techniczne do wykonania niezbędnych
prac. Przed dopuszczeniem do użytkowania drogi jej zarządca poczyni starania,
zgodnie z wymogami prawa, nawiązania kontaktu z uprawnionym odbiorcą do przejęcia
tej grupy odpadów. Odpady powstałe na skutek ewentualnych poważnych awarii
powinny być usuwane niezwłocznie przez służby do tego powołane.
VII.9. Istniejąca infrastruktura techniczna
Przedmiotowa inwestycja koliduje z istniejącą infrastrukturą techniczną tj.
napowietrzne sieci energetyczne, sieci wodociągowej, gazowe, cieplne, kanalizacja
sanitarna i deszczowa.
Opis kolizj zawarto w rozdziale II.3.13 niniejszego ROŚ.
VII.9.1. Wpływ przebudowy sieci infrastruktury technicznej
Faza budowy
Jeżeli w czasie przebudowy oraz budowy infrastruktury technicznej zachowane
zostaną obowiązujące normy i przepisy szczególne dotyczące poszczególnych typów
sieci przewiduje się, że przebudowa zarówno linii energetycznych, sieci
wodociągowych, gazowych, cieplnych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej będzie
oddziaływać na środowisko krótkotrwale, a swoim zasięgiem ograniczy się do miejsca
wykonywanych robót. W ramach koniecznej przebudowy sieci istnieje
prawdopodobieństwo czasowego wyjścia poza teren własności Inwestora.
Przy wykonywaniu przebudowy infrastruktury możliwe są następujące
oddziaływania na środowisko:
Linie energetyczne
 czasowe wyłączenie terenu przebudowy z użytkowania;
 w czasie posadowienia nowego słupa zostanie naruszona struktura glebowa;
 usunięcie szaty roślinnej w miejscu posadowienia słupa;
 zanieczyszczenia gruntu powodowane przez maszyny budowlane.
Przebudowa linii 110 kV wiąże się z okresowymi i krótkotrwałymi oddziaływaniami
podczas prac budowlanych. Stwierdza się, że o ile prace związane z przebudową
przebiegu linii wysokiego napięcia będą wykonane z zachowaniem najwyższych
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standardów to oddziaływanie na środowisko takich instalacji wiąże się jedynie z
możliwością wystąpienia awarii technicznej sieci. Jeżeli taka awaria nie nastąpi to
oddziaływanie na środowisko będzie znikome.
Sieci wodociągowe, gazowe, cieplne, kanalizacja sanitarna i deszczowa
Ze względu na podobny charakter prac koniecznych do wykonania w czasie
przebudowy sieci wodociągowych, gazowych, cieplnych oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowej wpływ na środowisko takich prac będzie podobny:
 okresowe zajęcie i wyłączenie z gospodarczego użytkowania terenu
przeznaczonego pod zainwestowanie poza liniami rozgraniczającymi drogi;
 okresowa zmiana cech fizjonomicznych terenu związana ze zmianą rzeźby,
niwelacjami, wykopami i pryzmami;
 usunięcie szaty roślinnej w obrębie pasa budowlano-montażowego;
 zmiany krajobrazu, w większości o charakterze odwracalnym, podczas
prowadzonych prac ziemnych oraz budowlano-montażowych.
Faza eksploatacji
Linie energetyczne
Ocena oddziaływania na środowisko skutków planowanej przebudowy odcinków
linii 110 kV wymaga przede wszystkim ustalenia czynników fizycznych emitowanych
przez tego rodzaju instalacje lub wytwarzanych w związku z jej istnieniem, których
zidentyfikowanie stwarza podstawę do oceny potencjalnego zagrożenia przez
analizowane odcinki linii napowietrznych na ludzi, zwierzęta, rośliny, wody i powietrze
oraz dobra materialne.
Poza zagrożeniami wynikającymi z sytuacji awaryjnych, które mogą wystąpić
podczas eksploatacji linii i dostatecznym zabezpieczeniem przed ich skutkami w postaci
ustanowienia strefy zbliżenia lub skrzyżowania, zdefiniowanej w normie (Polska Norma
PN-E-05100-1:1998. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i Budowa.
Linie napowietrzne z przewodami gołymi.), pracująca linia elektroenergetyczna jest
źródłem powstawania takich czynników fizycznych jak: pole elektryczne i pole
magnetyczne.
Wymienione czynniki mogą w pewnych warunkach oddziaływać w sposób
niekorzystny na środowisko, a przy odpowiednio dużym ich poziomie mogą być
uciążliwe lub nawet szkodliwe dla organizmów żywych, w tym przede wszystkim dla
organizmu człowieka.
Z punktu widzenia problemów ochrony środowiska najistotniejsze jest
sprawdzenie, czy pole elektromagnetyczne wytwarzane przez przebudowane fragmenty
linii nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska, o których mowa w
Ustawie Prawo ochrony środowiska.
Standardy jakości środowiska w odniesieniu do pól elektromagnetycznych,
wytwarzanych m.in. przez linie i stacje elektroenergetyczne wysokiego napięcia,
określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, które określa
dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, a także podaje
sposoby sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Zgodnie z zapisami zawartymi w
tym rozporządzeniu (Tabela 2 załącznika do rozporządzenia,), dopuszczalny w
środowisku poziom pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie powinien
przekraczać w miejscach dostępnych dla ludzi, wartości granicznej:
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• natężenia pola elektrycznego (E)

- 10 kV/m,

• natężenia pola magnetycznego (H) - 60 A/m.
Uznaje się zatem, że pola o podanych wyżej poziomach (a także o poziomach
niższych) nie oddziałują niekorzystnie na żaden z elementów środowiska (rośliny,
zwierzęta, wodę i powietrze) w tym na ludzi, nie wykazując przy tym żadnego działania
kumulacyjnego i synergicznego.
Przywoływany akt prawny zawiera jednak dwa istotne ograniczenia dotyczące
wyżej wymienionych wartości dopuszczalnych. Jedno z nich odnosi się bezpośrednio
do pola elektrycznego (składowej elektrycznej E pola elektromagnetycznego) o
częstotliwości 50 Hz. Stanowi ono, że na terenach przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową składowa elektryczna (E) pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50
Hz nie może przekraczać wartości 1 kV/m.
Drugie ograniczenie dotyczące stosowalności wartości granicznych dla pola
elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz (E = 1 kV/m i H = 60 A/m) ma charakter
bardziej uniwersalny i odnosi się do całego zakresu elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego (do częstotliwości 300 GHz). Stanowi ono, że
dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego (dla częstotliwości 50 Hz: E =
10 kV/m i H = 60 A/m) nie stosuje się w miejscach niedostępnych dla ludzi.
Zasięg oddziaływania pola elektrycznego i magnetycznego przebudowywanych
linii określony na wcześniejszym etapie projektowania, obliczono przyjmując
następujące założenia:
 natężenia pola elektrycznego E obliczono przy największym dopuszczalnym
napięciu
roboczym,
wynoszącym:
123kV
dla
napowietrznej
linii
elektroenergetycznej 110kV;
 natężenie pola magnetycznego H obliczono przy maksymalnych dopuszczalnych
prądach roboczych, wynoszących: 735A w każdym przewodzie fazowym dla linii
110kV;
 jako najmniejszą odległość przewodu fazowego od ziemi przyjęto: 8m dla
napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV.
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że szerokość obszaru, w
którym natężenia pola elektrycznego może przekraczać wartość 1kV/m nie będzie
większa niż:
 18m (po 9 m w obie strony od osi linii) dla linii napowietrznych dwutorowych
110kV;
 16m (po 8 m w obie strony od osi linii) dla linii napowietrznych jednotorowych
110kV.
Natomiast pola magnetyczne w miejscach dostępnych dla ludzi (przy ziemi) nie
występują.
Obliczone zasięgi oddziaływania przebudowywanych linii wysokiego napięcia
wykazały, że nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi, ponieważ
najbliższa
zabudowa
znajduje
się
poza
zasięgiem
natężenia
pola
elektromagnetycznego tych linii (tym bardziej, że planowane zmiany zakładają
skablowanie tej linii na odcinku od ok. 3+550 do ok 5+485). Pas technologiczny linii
kablowej wg normy „N-SEP-E-004:2014.
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Z uwagi na przebieg linii kablowej w gruncie, nie wystąpi oddziaływanie tego fragmentu
linii 110kV na klimat akustyczny.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na analizowanym terenie obowiązują
normy dopuszczalnego poziomu hałasu od 50 do 55 dB w porze dnia oraz od 40 do 45
dB w porze nocy. Przebudowywana napowietrzna linia 110 kV nie spowoduje
przekroczeń wskazanych dopuszczalnych poziomów hałasu.
Stwierdza się, że o ile prace związane z przebudową przebiegu linii wysokiego
napięcia będą wykonane z zachowaniem najwyższych standardów to oddziaływanie na
środowisko takich instalacji wiąże się jedynie z możliwością wystąpienia awarii
technicznej sieci. Jeżeli taka awaria nie nastąpi to oddziaływanie na środowisko będzie
znikome.
Sieci wodociągowe, gazowe, cieplne, kanalizacja sanitarna i deszczowa
Stwierdza się, że o ile prace związane z przebudową sieci wodociągowych,
gazowych, cieplnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, będą wykonane z
zachowaniem najwyższych standardów to oddziaływanie na środowisko takich instalacji
wiąże się jedynie z możliwością wystąpienia awarii technicznej sieci. Jeżeli taka awaria
nie nastąpi to oddziaływanie na środowisko będzie znikome.
VII.9.2. Zabezpieczenia
Oddziaływanie na środowisko prawidłowo wykonanej instalacji jest mało
znaczące i sprowadza się praktycznie jedynie do możliwości wystąpienia awarii.
Aby zminimalizować wystąpienie takiej awarii należy zastosować rozwiązania
o jak największej niezawodności, poprzez zastosowanie najlepszej dostępnej
technologii (np. odpowiednia konstrukcja i szczelność rur, wysoka jakość materiałów
i urządzeń, odpowiednie współczynniki bezpieczeństwa i trwałości elementów
składowych). Należy ponadto stosować się do obowiązujących norm w zakresie
projektowania sieci.
VII.10. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej
VII.10.1. Wpływ ewentualnego zdarzenia o znamionach poważnej awarii oraz katastrofy
naturalnej lub budowlanej na stan środowiska
Zgodnie z zapisami art. 3 pkt 23, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska, mianem poważnej awarii określa się zdarzenie, w szczególności
emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego,
magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych
substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia
ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.
Zgodnie z zapisami art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu
budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,
elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.
Zgodnie z zapisami art. 3, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie
klęski żywiołowej, mianem katastrofy naturalnej określa się zdarzenie związane z
działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy
sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie
ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe
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na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie
szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie
innego żywiołu.
Wystąpienie poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej wiązać się
zatem może z zagrożeniem życia i zdrowia organizmów żywych (poprzez pożar,
wybuch, zapylenie, skażenie chemiczne, biologiczne, radiologiczne) oraz z
zanieczyszczeniem różnych komponentów środowiska (skażenie biologiczne,
chemiczne, radiologiczne, termiczne) – głównie powietrza, gleby i wody.
Statystycznie na trasach komunikacyjnych prawdopodobieństwo wystąpienia
poważnej awarii, katastrofy naturalnej czy katastrofy budowlanej nie jest wysokie,
jednak należy wziąć pod rozwagę ten aspekt ochrony środowiska. Realizacja
przedmiotowego przedsięwzięcia przy zachowaniu reżimów technologicznych, kontroli
maszyn, sprzętu, kontroli robót oraz kontroli w zakresie BHP skutecznie zminimalizuje
ryzyko zaistnienia katastrofy naturalnej i budowlanej zarówno w trakcie realizacji, jaki i
eksploatacji infrastruktury drogowej.
Prognozę wystąpienia awarii drogowych wykonuje się przy zastosowaniu metody
Poissona, której używa się do określenia prawdopodobieństw zdarzeń rzadkich.
Prawdopodobieństwo to jest funkcją między innymi udziału samochodów przewożących
materiały niebezpieczne w średniodobowym natężeniu ruchu, a długością
analizowanego odcinka i jest rzędu od 1 do kilkudziesięciu razy na kilkaset lat.
Do awarii, które mogą mieć miejsce na drodze można zaliczyć: wypadki cystern,
rozszczelnienie opakowań podczas transportu, eksplozje, pożary, wypadki
samochodowe.
Mimo iż zdarzenia tego typu pojawiają się rzadko, należy być jednak w pełni
przygotowanym na ich zaistnienie. Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia awarii
samochodu przewożącego substancje niebezpieczne, głównie amoniaku lub paliwa.
W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych zabudowa sąsiadująca z drogą i jej
okolica mogłaby się znaleźć w zasięgu strefy zagrożenia. Jednakże parametry nowej
drogi zapewnią upłynnienie ruchu, co spowoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia kolizji
z udziałem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
Skala zagrożenia w przypadku awarii zależna jest od kilku czynników: ilości
uwolnionej substancji chemicznej, długości czasu jej uwolnienia, jej stanu fizycznego,
właściwości fizyko – chemicznych, toksyczności, warunków topograficznych i
meteorologicznych, warunków demograficznych.
Nawet najbardziej toksyczny środek może mieć marginalne znaczenie jeśli jest
go bardzo mało, a w dodatku występuje w postaci stałej. Wyjątkowe znaczenie
w zagrożeniu ludzi i środowiska mają substancje gazowe oraz ciecze niskowrzące
o dużej toksyczności.
Uwolnienie toksycznych środków przemysłowych (w skutek awarii) może mieć
różny przebieg. Najczęściej część substancji (szczególnie niskowrzących) odparowuje
tworząc obłok pierwotny. Pozostała część rozlewa się tworząc plamę o grubości
zależnej od warunków otoczenia. Plama ta parując prowadzi do powstania obłoku
wtórnego.
Czas parowania zależy od: temperatury wrzenia cieczy, temperatury otoczenia
oraz grubości plamy. Uwolnienie substancji toksycznych ma najczęściej miejsce w
pobliżu powierzchni ziemi, w tzw. przyziemnej warstwie atmosfery.
Tak zwany poziom ostrzegawczy LOC obliczany na podstawie wartości
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progowych określających stopień zagrożenia wykorzystywany jest do ustalenia stref
zagrożenia. Mogą to być strefy zagrożenia życia, zagrożenia zdrowia czy strefa
oddziaływania. Podział ten zależy od wartości krytycznych danej substancji w strefie.
W przypadku wystąpienia awarii lub katastrofy drogowej najgroźniejsze skutki dla
środowiska przyrodniczego wystąpią w stosunku do terenów silnie uwodnionych, gdzie
należy spodziewać się zanieczyszczenia wód gruntowych lub powierzchniowych.
Skutki dla środowiska gruntowo-wodnego wypadków drogowych, w których
uczestniczyć mogą pojazdy przewożące niebezpieczne substancje są trudne do oceny
zarówno jakościowej jak i ilościowej. Zależą one od rodzaju i ilości substancji, ich
toksyczności oraz od warunków gruntowo-wodnych w miejscu awarii. Taka ilość
zmiennych uniemożliwia prognozowanie.
Wody opadowe spływające z terenów utwardzonych projektowanej drogi
odprowadzane będą powierzchniowo do odbiorników poprzez studzienki ściekowe i
przykanaliki do kanalizacji deszczowej, podlączonej do istniejącego systemu
odwodnienia. W celu ochrony odbiorników (kanałów deszczowych o zbyt małej
przepustowości). wody deszczowe będą retencjonowane w podziemnych zbiornikach
retencyjnych.
Istnieje także możliwość, że poruszający się po drodze podróżni staną się
powodem zaprószenia ognia na okolicznych terenach poprzez np: wyrzucenie
niedopałka czy szklanej butelki.
Na podstawie metodyki zawartej w „Podręczniku dobrych praktyk…” określono
prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych awarii.
Prawdopodobieństwo obliczono ze wzoru zawartego w powyższym opracowaniu.
Hs=TJM*365*ASV*UR*AGS*ASK*ARS*RFZ*ASS
gdzie:
Hs- prawdopodobieństwo wystąpienia scenariusza reprezentatywnego o poważnych skutkach
[(km*rok)-1]
TJM – średnioroczna liczba pojazdów przejeżdżająca przez dany odcinek
ASV – udział pojazdów ciężkich
UR – częstość wypadków w transporcie ciężkim [(P*km)-1]
AGS – udział pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
ASK – udział klasy ADR determinującej scenariusz reprezentatywny
ARS – udział substancji wyznaczającej scenariusz reprezentatywny w klasie ADR
RFZ – prawdopodobieństwo wystąpienia uwolnień
ASS – prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych skutków awarii.

Prawdopodobieństwo określono dla scenariusza najbardziej wpływającego na
ludzi oraz na wody podziemne i powierzchniowe.
 scenariusz dotyczący ludzi – uwolnienie substancji toksycznych (chlor – ADR2)
Wariant 1 – do obliczeń przyjęto odcinek o maksymalnym natężeniu ruchu dla roku
2035
Hs = 50 463 poj/24h * 365 * ASV 0,09 * UR 0,0000012 * AGS 0,08 * ASK 0,07 * ARS
0,15 * RFZ 0,001 * ASS 0,5 = 8,35* 10-7
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Wariant 2, 3 i 4 – do obliczeń przyjęto odcinek o maksymalnym natężeniu ruchu dla
roku 2035
Hs = 57 143 poj/24h * 365 * ASV 0,09 * UR 0,0000012 * AGS 0,08 * ASK 0,07 * ARS
0,15 * RFZ 0,001 * ASS 0,5 = 9,46* 10-7
 scenariusz dotyczący wód podziemnych – uwolnienie cieczy mogących znacznie
zmienić jakość wód (tetrachloroetylen – ADR6)
Wariant 1 – do obliczeń przyjęto odcinek o maksymalnym natężeniu ruchu dla roku
2035
Hs = 50 463 poj/24h * 365 * ASV 0,09 * UR 0,0000012 * AGS 0,08 * ASK 0,07 * ARS
0,2 * RFZ 0,02 * ASS 0,05 = 2,23 * 10-6
Wariant 2, 3 i 4 – do obliczeń przyjęto odcinek o maksymalnym natężeniu ruchu dla
roku 2035
Hs = 57 143 poj/24h * 365 * ASV 0,09 * UR 0,0000012 * AGS 0,08 * ASK 0,07 * ARS
0,2 * RFZ 0,02 * ASS 0,05 = 2,52 * 10-6
 scenariusz dotyczący wód powierzchniowych - uwolnienie cieczy mogących
znacznie zmienić jakość wód (tetrachloroetylen – ADR6)
Wariant 1 – do obliczeń przyjęto odcinek o maksymalnym natężeniu ruchu dla roku
2035
Hs = 50 463 poj/24h * 365 * ASV 0,09 * UR 0,0000012 * AGS 0,08 * ASK 0,07 * ARS
0,02 * RFZ 0,02 = 4,46 * 10-6
Wariant 2, 3 i 4 – do obliczeń przyjęto odcinek o maksymalnym natężeniu ruchu dla
roku 2035
Hs = 57 143 poj/24h * 365 * ASV 0,09 * UR 0,0000012 * AGS 0,08 * ASK 0,07 * ARS
0,02 * RFZ 0,02 = 5,05 * 10-6
Prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii jest nieznacznie wyższe dla
Wariantów 2, 3 i 4, a co za tym idzie ewentualny wpływ na środowisko spowodowany
wystąpieniem awarii dla analizowanych wariantów będzie zbliżony.
VII.10.2. Przeciwdziałanie oraz ochrona na wypadek zaistnieina poważnej awarii
Mimo, iż zdarzenia związane z poważną awarią pojawiają się rzadko, należy być
jednak w pełni przygotowanym na ich zaistnienie. Nie można wykluczyć możliwości
wystąpienia awarii samochodu przewożącego substancje niebezpieczne.
Przewóz ładunków niebezpiecznych po drogach reguluje prawo międzynarodowe
w umowie ADR (Dz. U. Nr 35 z r. 1975, poz. 189 i 190 z późn. zm.) oraz prawo polskie
m.in. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.
W sytuacji wystąpienia zagrożenia związanego z drogowym transportem
materiałów niebezpiecznych najważniejsze są: odpowiednia organizacja ratownictwa,
możliwość szybkiego reagowania służb ratowniczych i przygotowanie należytych
planów i procedur postępowania.
Przeciwdziałanie skutkom ewentualnych poważnych awarii będzie należeć do
zadań służb ratowniczych we współpracy z inspekcją ochrony środowiska. Komenda
Główna Państwowej Straży Pożarnej w celu ujednolicenia zasad planowania
i organizacji akcji ratowniczych w listopadzie 2012 roku wydała „Zasady organizacji
ratownictwa chemicznego i ekologicznego w krajowym systemie ratowniczo –
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gaśniczym”. Zakłada się utworzenie przynajmniej jednej w województwie
specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno – ekologicznego. Zadania przewidziane
dla tych jednostek są określone w wyżej wymienionej publikacji i należą do nich m.in.
ograniczenie wycieku substancji ropopochodnych. Szczegółowe zasady organizacji
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego określa Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r.
Poziom Krajowy
- Rada Ministrów
- Rządowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego
- Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Poziom Wojewódzki
- Wojewoda
- Wojewódzki Zespół Zarządzania
Kryzysowego
- Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego

Poziom Powiatowy
-Starosta
- Powiatowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego
- Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego

Poziom Gminny
- Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta
- Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego
- Gminne (Miejskie)Centrum
Zarządzania Kryzysowego

Rysunek 13. Struktura zarządzania kryzysowego na poszczególnych poziomach administracji
publicznej.

Jak wynika z zapisów Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej, na odpowiednich szczeblach administracji, włodarze wykonują działania w
celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia dzięki funkcjonowaniu
zespołów reagowania kryzysowego. Do zadań tych zespołów należą w szczególności
m.in.:
 podejmowanie przedsięwzięć mających na celu przygotowanie zespołu do
koordynacji działań w przypadku sytuacji kryzysowych,
 monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju
sytuacji,
 realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,
 opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,
 współdziałanie z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego w zakresie
reagowania kryzysowego,

258

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko – wersja ujednolicona

 planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu
administracji publicznej,
 stałe utrzymywanie kontaktu z instytucjami realizującymi ciągły monitoring
środowiska.
Sporządzone plany i procedury powinny określać odpowiedzialność i zakres
działań przypisany odpowiednim władzom administracyjnym i samorządowym, służbom
specjalistycznym i innym organizacjom biorącym udział w akcjach ratowniczych.
W województwie kujawsko - pomorskim (w Bydgoszczy) funkcjonuje
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W przypadku bycia świadkiem poważnych awarii z udziałem toksycznych
środków przemysłowych (TSP) należy stosować się do wytycznych Centrum
Zarządzania Kryzysowego:
 podać istotne dane zawierające: miejsce zdarzenia, charakter zdarzenia (jakie
pojazdy, jak są oznakowane cysterny – tablice z cyframi z przodu i tyłu pojazdu
informują o rodzaju przewożonej substancji np: benzyny-paliwa silnikowe "33" nr rozpoznawczy niebezpieczeństwa, "1203" – nr substancji wg wykazu ONZ
oraz podać swoje dane
 iść w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru,
 chronić swoje drogi oddechowe, oczy – wykonując filtr z dostępnych materiałów
(szalik, ręcznik, połą kurtki czy płaszcza), zasłoń oczy,
 w przypadku przebywania w samochodzie należy zamknąć okna i włączyć
wentylację wewnętrzną, po czym jak najszybciej opuścić strefę skażenia.
VII.11. Zdrowie i życie ludzi oraz dobra materialne
Wśród elementów decydujących o stanie zdrowotnym populacji są: stan
środowiska, tryb życia, warunki socjalno-bytowe, model odżywiania, rodzaj
wykonywanej pracy, itp. Badania dotychczas prowadzone wskazują jednoznacznie, iż
wyróżnienie chorób powodowanych przez emisję z tras komunikacyjnych z ogólnej puli
schorzeń powodowanych skażeniem środowiska jest niezwykle trudne.
Głównymi elementami mogącymi wpływać na zmiany jakości pobytu i życia
potencjalnych mieszkańców i użytkowników terenów przyległych do przedmiotowej
inwestycji będą: emisja zanieczyszczeń powietrza z poruszających się pojazdów oraz
podwyższone poziomy hałasu.
Jak wspomniano w poprzednich rozdziałach realizacja przedmiotowej inwestycji
drogowej w znaczny sposób usprawni i dostosuje do obecnych potrzeb układ
komunikacyjny w tym rejonie.
Hałas:
Oprócz uszkodzenia narządów słuchu, udokumentowano szkodliwy wpływ
hałasu na układ nerwowy, krwionośny i pokarmowy. U osób poddanych działaniu
hałasu stwierdza się występowanie stanów irytacji, znużenia, trudności w koncentracji,
zaburzenia snu.
O szkodliwości hałasu decyduje również w dużym stopniu czas ekspozycji na
jego działanie. Do oceny szkodliwości i uciążliwości hałasu dla człowieka konieczna jest
znajomość zależności między parametrami fizycznymi hałasu, a skutkami jego działania
na organizm ludzki.
W rozdziale VII.7. przedstawiono wpływ hałasu na środowisko społeczne.
Z prognostycznych obliczeń propagacji hałasu w terenie wynika, że przewiduje się
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przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla znajdującej się w zasięgu oddziaływania
zabudowy chronionej. Zastosowane zabezpieczenia (w Wariancie 4) pozwalają na
skuteczną ochronę zabudowy przed ponadnormatywnym hałasem.
Zanieczyszczenia powietrza:
Na stan zanieczyszczenia powietrza znaczący wpływ ma przede wszystkim
jakość paliw używanych przez pojazdy, rodzaj zabezpieczeń technicznych
zapobiegających emisji składników spalin (katalizatory), jakość materiałów ciernych
używanych do produkcji hamulców i sprzęgieł.
Składniki spalin i substancje powstające podczas ruchu samochodów
uszeregowane według niekorzystnego oddziaływania na zdrowie ludzi można zestawić
następująco: sadza /wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, tlenki azotu, tlenek
węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, aldehydy.
Analizy wykazują, że spośród dostatecznie poznanych związków chemicznych
dwutlenek azotu jest substancją, dla której przekroczenie poziomu dopuszczalnego
można zaobserwować najdalej od źródła emitującego spaliny silnikowe. Obszary
przekroczeń spowodowanych przez inne substancje zanieczyszczające zawierają się
wewnątrz obszaru wyznaczonego przez NO2. Dwutlenek azotu odgrywa zasadniczą
rolę przy powstawaniu smogu fotochemicznego.
Obliczenia wykazały, że we wszystkich wariantach inwestycyjnych w 2020 r. i
2035 r. nie należy spodziewać się przekroczeń wartości odniesienia dla analizowanych
substancji za wyjątkiem maksymalnych stężeń tlenków azotu w Wariantach 2, 3 i 4 w
2020 r. (norma: 200 µg/m3, Wariant 2: 287,5 µg/m3, Wariant 3: 202,2 µg/m3, Wariant 4:
286,4 µg/m3), a dla Wariantu 2 i 4 także przekroczenie dopuszczalnej częstości
przekroczeń (norma: 0,2%, Wariant 2: 0,67%, Wariant 3: 0,18%, Wariant 4: 0,55%).
Wyniki pomiarów i badań wskazują, że nawet niewielkie obszary zieleni
przydrożnej powodują istotne zmniejszanie stężeń NO2 i pyłów w pobliżu dróg, ekrany
akustyczne ograniczają rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, a regularne, okresowe
czyszczenie jezdni ulic i ich otoczenia skutecznie redukuje wtórną emisję pyłów.
Zastosowanie tych środków zminimalizuje oddziaływanie Trasy W-Z na warunki
aerosanitarne. W sytuacji gdy działania przewidziane w programie ochrony powietrza
doprowadzą do zmniejszenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu do poziomów
dopuszczalnych, budynki chronione zlokalizowane w sąsiedztwie nie będą narażone na
wyższe wartości stężeń niż stężenia dopuszczalne. Standardy jakości środowiska w
zakresie ochrony powietrza atmosferycznego powinny zostać zachowane, a emitowane
z drogi zanieczyszczenia nie będą powodowały negatywnych odczuć i dyskomfortu dla
życia ludzi.
Środowisko wodne:
W zakresie gospodarki wodno – ściekowej i ochrony zasobów wód naturalnych
na terenie planowanej inwestycji w fazie normalnej eksploatacji nie wystąpią zagrożenia
dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. Zaproponowane i zaprojektowane
systemy odwodnienia drogi spełnią wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, i nie spowodują
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.
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Pokrywa glebowa i roślinność:
Wpływ analizowanej trasy na gleby i rośliny konsumpcyjne znajdujące
się w najbliższym otoczeniu jezdni, a co za tym idzie na zdrowie ludzi trudny jest do
zmierzenia. Brak jest dokładnych danych pomiarowych dotyczących tego tematu.
Analiza dostępnych danych literaturowych dotyczących zmiany stężenia
zanieczyszczeń gleby w funkcji odległości od drogi wskazuje na bardzo szybkie
(hiperboliczne) zmniejszanie się tego stężenia – bez przekroczeń poza pasem
drogowym.
VII.12. Ocena możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych
Zgodnie z zapisami art. 66 ust. 1 pkt. 3b Ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2017
r., poz. 1405) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien zawierać
informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności w aspekcie
kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub
planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a które
znajdują się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w
obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w
obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.
W celu pozyskania informacji w ww. zakresie zwrócono się do Urzędu Miasta
Bydgoszcz oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszcz (załącznik nr
6.7 i 6.8).
Uzyskane informacje zestawiono w tabeli poniżej.
Tabela 82. Zestawienie przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych i planowanych.
Lp.

jednostka

1
2

RDOŚ
Bydgoszcz

3
4
5

6

7
8
9
10
11

Urząd
Miasta
Bydgoszcz

Decyzja środowiskowa
Decyzja z dnia 09.03.2012 r. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z
przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej i
Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód w
Bydgoszczy
Budowa stacji paliw przy ul. Kamiennej w Bydgoszczy (w trakcie opiniowania)
Budowa stacji paliw przy ul. Fabrycznej 21 w Bydgoszczy (zmiana decyzji:
WOO.4240.635.2017.DB z dnia 3 stycznia 2018r.)
Decyzja z dnia 29 grudnia 2010r., znak: WGK.V.7627-93-10, na przebudowę ul.
Siedleckiej w Bydgoszczy,
Decyzja z dnia 5 września 2014r., znak: WGK.V.6220-49-2014, na budowę stacji paliw
przy ul. Kamiennej w Bydgoszczy,
Decyzja z dnia 19 września 2014r., znak: WGK.V.6220-99-2014, na likwidację zakładu
produkcyjnego branży spożywczej, rozbiórkę budynków poprodukcyjnych i budowę
zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi indywidualnymi
garażami w poziomie piwnicy budynków mieszkalnychoraz adaptację 2 istniejących
budynków na usługio nieuciążluiwe np. biura.
Decyzja z dnia 11 czerwca 2015r., znak: WGK.V.6220-188-2014, na modernizację
obiektów piętrzących Kanału Bydgoskiego – śluza Okole z zabudowaniami
Decyzja z dnia 10 sierpnia 2015r., znak: WGK.V.6220-103-2013, na rozbudowę ul.
Grunwaldzkiej na odcinku od węzła zachodniego do granicy miasta Bydgoszcz,
Decyzja z dnia 8 czerwca 2016r., znak: WGK.V.6220-33-2016, na budowę centrum
handlu hurtowego Selgros, na działce o nr ew. 33/3, przy ul. Wyścigoweh 9 w
Bydgoszczy,
Decyzja z dnia 21 września 2017r., znak: WZR-III.6220-128-2017, na budowę stacji
paliw przy ul. Fabrycznej 21 w Bydgoszczy,
Decyzja z dnia 28 kwietnia 2017r., znak: WZR-III.6220-188-2016.MM, na przebudowę
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12

13

14

15

dwóch wiaduktów nad torami PKP w ciągu ul. Armi Krajowej w Bydgoszczy, na działce
o nr ew. 55/2 obręb 174, 29 i 31 w obrębie 381,
Decyzja z dnia 28 marca 2018r., znak: WZR-III.6220-231-2017.MM, na rozbudowę
zabudowy produkcyjno – magazynowej polegającej na budowie budynku łącznika
między budynkami,
zmianie sposobu użytkowania budynku składowego na
produkcyjno – magazynowy z częścią sanitarno – higieniczną oraz budowie portierni,
zewnętrznej instalacji gazu, budowie i rozbudowie pozostałej infrastruktury technicznej i
drogowej, na działkach o nr ew. 12/75, 12/29, 12/27, 12/77, 12/26, 12/30, 12/28 w
obrębie 0278, przy ul. Rynkowskiej 7-9 w Bydgoszczy,
Decyzja z dnia 28 lutego 2018r., znak: WZR-III.6220-222-2017MM, na doposażenie
istniejącej linii zakładu zbierania zużytej puszki aluminiowej, na działce o nr ew. 12/73
w obrębie 278, przy ul. Rynkowskiej 19 w Bydgoszczy,
Decyzja z dnia 13 listopada 2017r., znak: WZR-III.6220-180-2017MM, nna budowę
osiedla mieszkaniowego budynków wielorodzinnych – Budynki A, B, C, D z
wybudowanymi garażami oraz budynku E z usługami w parterze wraz z instalacjami
wewnętrznymi w tym wewnętrzną instalacją mechaniczną i instalacją gazu ziemnego w
budynku oraz przebudową istniejącego kabla elektroenergetycznego nn-0,4 kV,
budowa przyłączy elektroenergetycznych nn – 0,4 kV dla budynków, zewnętrznymi
instalacjami elektrycznymi,
zewnętrzną kanalizacją teletechniczną, zewnętrzną
instalacją wodociągową, kanalizacją sanitarną i deszczową, na działkach o nr ew.
69/15, 69/23, 69/35, 69/36, 69/37, 69/38 w obrębnie 24 przy ul. Żeglarskiej 71 w
Bydgoszczy,
(postępowanie w toku) znak: WZR-III.6220-48-2018MM, na budowę stacji [paliw, na
działce nr ew. 2/1, 3/2, 56 obręb 485, przy ul. Kamiennej w Bydgoszczy.

Klimat akustyczny
Jak wyżej opisano projektowana trasa krzyżować się będzie w kilku miejscach z
drogami porzecznymi oraz przebiega w pobliżu stacji kolejowej. A także znajduje się w
pobliżu zabudowy przemysłowej. W zależności od wariantu krzyżowanie się dróg
będzie następowało poprzez węzły drogowe oraz skrzyżowania jednopoziomowe.
Wymienione wyżej drogi stanowią dodatkowe, ale bardzo niewielkie i nieznaczące
źródło hałasu drogowego na tym terenie. Ponadto w ramach projektowanej inwestycji
przewiduję się przebudowę skrzyżowań i odcinków dróg krzyżujących.
Obliczenia wykonane dla hałasu powodowanego przez ruch aut poruszających
się po ul. Inwalidów oraz ul. Harcerskiej (obliczenia hałasu powodowanego tylko przez
wskazane drogi oraz obliczenia hałasu powodowanego przez wskazane drogi wraz z
trasą W-Z) wskazują, że w tym rejonie nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych
poziomów hałasu.
Istotnym czynnikiem wpływającym na hałas są linie kolejowe nr 18, 201 i 209,
przebiegające w niewielkiej odległości od projektowanej drogi. Z przeprowadzonej
analizy wynika, że ruch pociągów na tych liniach kolejowych wraz z ruchem
samochodowym na projektowanej drodze może powodować przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu w budynkach mieszkalnych znajdujących się
bezpośrednio przy tych liniach. W analizie akustycznej uwzględniono wpływ:
- pociągów towarowych kat. 4 wg RMR (na linii nr 201, nr 18);
- pociągów pasażerskich kat. 6 wg RMR (na linii nr 209, nr 201, nr 18);
- pociągów towarowych kat. 3 wg RMR (na linii nr 18).
Z uwagi na znikomy ruch pociągów pasażerskich typu InterCity (wg danych PKP 0,672
pociągu na dobę) nie uwzględniono tej kategorii w obliczeniach.
262

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko – wersja ujednolicona

Analiza uwzględnia dane dotyczące ruchu kolejowego uzyskane od PKP
(stanowią one załącznik nr 10). Ponadto w wydrukach z programu SoundPlan
przedstawione zostały informacje dotyczące zastosowanych kat. pociągów (zał. 9).
Wyniki obliczeń przedstawiono w załączniku nr 5.5.2, mapa propagacji hałasu
została zamieszczona w załączniku nr 5.7.1. Ruch kolejowy na analizowanych liniach
powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w receptorach.
Wskazane przekroczenia powodowane przez ruch pociągów nie wynikają z
realizacji przedmiotowej inwestycji.
W rejonie inwestycji przebiega także linia tramwajowa. Analiza wykazała, że nie
zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu w rejonie kumulowania się hałasu
projektowanej drogi z hałasem powodowanym przez linię tramwajową.
Wyniki obliczeń przedstawiono w załączniku nr 5.5.2, mapa propagacji hałasu
została zamieszczona w załączniku nr 5.7.2. Nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu spowodowanych ruchem tramwajowym;
W załączniku 5.7.3.1 przedstawiono mapy oddziaływania hałasu skumulowanego
bez zabezpieczeń akustycznych, natomiast w załączniku 5.5.2 zamieszczono obliczenia
w punktach receptorowych.
Klimat
Charakterystyczną cechą klimatu Bydgoszczy jest występowanie miejskiej wyspy
ciepła. Forma i intensywność tego zjawiska są wynikiem współdziałania wielu złożonych
procesów fizycznych, w tym:
−

bilansu radiacyjnego miasta, w którym główny wpływ mają zanieczyszczenie
powietrza i geometria miejskich struktur urbanistycznych,

−

zwiększonej pojemności cieplnej materiałów, z których wykonane są powierzchnie
sztuczne w mieście,

−

antropogenicznego strumienia ciepła obejmującego ciepło uzyskane ze spalania
paliw kopalnych i ciepło metaboliczne,

−

zmniejszonej ewapotranspiracji.

Czynniki te w różnym stopniu przyczyniają się do powstawania miejskiej wyspy
ciepła, zależnie od struktury miasta, jego cech fizycznych i zmieniających się warunków
meteorologicznych. Oddziaływanie analizowanej Trasy W-Z na występowanie i
intensywność miejskiej wyspy ciepła w Bydgoszczy, zarówno na etapie budowy, jak i
eksploatacji kumuluje się z oddziaływaniem innych struktur i powierzchni sztucznych, w
tym także źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza w mieście.
Powietrze atmosferyczne
Na etapie budowy może wystąpić kumulacja emisji gazów i pyłów do powietrza
pochodzącego z prac budowlanych z zakresu planowanej inwestycji z emisjami, których
źródłem są inne prace rozbiórkowe bądź budowlane. Doświadczenia z realizacją
podobnych prac budowlanych wskazują, że emitowane zanieczyszczenia powietrza,
pomimo możliwego okresowo wysokiego poziomu, nie są odbierane jako uciążliwe dla
środowiska, z uwagi na przejściowy charakter.
Przy przestrzeganiu zaleceń w zakresie minimalizacji oddziaływania etapu
budowy (rozdział VII.6.2), emisja nie będzie stanowiła zagrożenia dla jakości powietrza
atmosferycznego.
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Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia emisje zanieczyszczeń
do powietrza mogą kumulować się z emisją pochodzącą z ulic i linii kolejowych
przebiegających w sąsiedztwie i przecinających Trasę W-Z.
W analizie potencjalnych oddziaływań skumulowanych na powietrze
atmosferyczne ujęto ulice: ul. Żeglarską, ul. Kąpielową, ul. Kmicica, ul. Zaświat,
ul. Gdańską,
ul. Sułkowskiego,
ul. Lelewela,
ul. Wyszyńskiego,
ul. Gajową,
ul. Inwalidów, ul. Łęczycką, ul. Fabryczną, ul. Fordońską.
Wszystkie linie kolejowe przecinające Trasę W-Z i przebiegające w jej
bezpośrednim sąsiedztwie, tj.: LK nr 201, LK nr 18, LK nr 131 i LK nr 209, są liniami
zelektryfikowanymi, w związku z tym udział składów pociągowych z lokomotywami
spalinowymi na tych liniach jest niewielki. Emisje zanieczyszczeń do powietrza stanowią
głównie drobiny materiałów emitowane w wyniku tarcia kół lokomotyw i wagonów o
szyny oraz zużywania się elementów składów pociągowych i trakcji kolejowej.
Dodatkowo na skutek przejazdu pociągów ma miejsce niezorganizowana emisja wtórna
związana ze wzbudzeniem pyłu z torowiska i terenów przyległych do linii kolejowej.
Analizy aktualnego stanu jakości powietrza wzdłuż funkcjonujących szlaków kolejowych
wskazują, że tego typu negatywne oddziaływania są nieistotnie małe. Wpływ
zelektryfikowanych linii kolejowych na jakość powietrza atmosferycznego uznaje się za
marginalny i dlatego emisje z linii kolejowych nie zostały uwzględnione.
Przeprowadzone obliczenia wykazały, że emisja zanieczyszczeń do powietrza z
Trasy W-Z kumuluje się z emisją zanieczyszczeń z ulic w bezpośrednim ich
sąsiedztwie:
−

w przypadku Wariantu 1 skumulowane oddziaływanie nie wiąże się z wystąpieniem
przekroczeń standardów środowiska;

−

w przypadku Wariantu 2 i Wariantu 4 skumulowane oddziaływanie wiąże się z
wystąpieniem przekroczeń standardów środowiska w odniesieniu do maksymalnych
stężeń tlenków azotu, a także dopuszczalnej częstości przekroczeń stężeń
maksymalnych NOx;

−

w przypadku Wariantu 3 skumulowane oddziaływanie wiąże się z wystąpieniem
przekroczeń standardów środowiska w odniesieniu do maksymalnych stężeń
tlenków azot.

Zakładając, że działania w zakresie ograniczania emisji pochodzenia
energetycznego, realizowane w ramach programu ochrony powietrza odniosą
oczekiwany skutek, zastosowanie środków minimalizujących, zalecanych w rozdziale
VII.6.2, powinno zapewnić satysfakcjonującą jakość powietrza atmosferycznego na
przedmiotowym obszarze.
Środowisko przyrodnicze
Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań skumulowanych na środowisko
przyrodnicze.
Na obszarze inwestycji oraz wokół niej nie występują szczególnie cenne wartości
przyrodnicze czy obszary konfliktowe, na które mogłyby negatywnie oddziaływać
istniejąca sieć dróg, kolei oraz przedmiotowa inwestycja.
Środowisko gruntowo-wodne
Obszar, na którym trasa W-Z w Bydgoszczy krzyżuje z istniejącymi ulicami,
zlokalizowany jest w granicach GZWP nr 140 (Subzbiornik Bydgoszcz) i nie koliduje ze
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zinwentaryzowanymi na tym obszarze ujęciami wód podziemnych. Kolidujące, z
projektowaną do rozbudowy trasą W-Z, drogi będą źródłem zanieczyszczeń: zawiesiny
ogólnej, węglowodorów ropopochodnych oraz chlorków stosowanych do zwalczania
śliskości zimowej zawartych w wodach opadowych spływających z dróg.
Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano system odprowadzania wód
opadowych oraz zastosowanie urządzeń do ich oczyszczania, co zapewni dotrzymanie
wymaganych standardów środowiska w zakresie ochrony środowiska gruntowowodnego. W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania
skumulowanego na środowisko gruntowo-wodne.
VII.13. Oddziaływania transgraniczne
W myśl zapisów Konwencji EKG ONZ o Ocenach Oddziaływania na Środowisko
w Kontekście Transgranicznym (Konwencja z Espoo – ratyfikowana przez RP i
ogłoszona w Dz.U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110) oraz Ustawy z dn. 3 października 2008 o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oddziaływanie
transgraniczne oznacza jakiekolwiek, niekoniecznie globalne oddziaływanie,
odczuwalne na terenie jednej ze stron konwencji z Espoo, spowodowane
przedsięwzięciem zlokalizowanym na terenie innej strony.
W rozumieniu zapisów w/w Konwencji i Ustawy realizacja i późniejsza
eksploatacja przedmiotowej inwestycji, niezależnie od wyboru wariantu, nie jest
przedsięwzięciem zlokalizowanym blisko granic międzynarodowych i nie będzie
powodować oddziaływania transgranicznego.
VII.14. Likwidacja inwestycji
Faza likwidacji jest procesem odwrotnym do fazy budowy. Trudno jest zakładać
likwidację obiektu, którego budowa w założeniu ma służyć jak najdłużej – trwałość
eksploatacyjna inwestycji liniowych typu droga liczona jest w setkach lat.
Przeprowadzenie likwidacji inwestycji typu liniowego (droga) wymagałoby
uzyskania stosownych decyzji na gospodarcze korzystanie ze środowiska. Likwidacja
trasy skutkowałaby powstaniem odpadów oraz koniecznością przeprowadzenia
rekultywacji terenów w obrębie zlikwidowanej drogi.
W trakcie prac likwidacyjnych mogą wystąpić następujące uciążliwości dla
otoczenia:
– możliwość zniszczeń pokrywy roślinnej i szaty roślinnej na terenach wokół
przedsięwzięcia ze względu na poruszające się olbrzymie ilości sprzętu
budowlanego i pojazdów transportowych;
– powstawanie ogromnej ilości odpadów z likwidowanych obiektów, w tym odpadów
niebezpiecznych (m.in. bitum, zanieczyszczone grunty);
– niezorganizowana emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza
atmosferycznego wywołana pracami rozbiórkowymi i ziemnymi, pracą ciężkiego
sprzętu budowlanego, pracą silników pojazdów wywożących powstające odpady;
– niezorganizowana emisja hałasu do otoczenia – wynikająca podobnie jak powyżej
przede wszystkim z prac ciężkiego sprzętu rozbiórkowego i budowlanego oraz
konieczności poruszania się pojazdów transportowych wywożących powstałe
odpady;
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– zanieczyszczenie wód powierzchniowych, a w szczególności wód przecinanych
cieków przez zanieczyszczone spływy opadowe oraz gabarytowe odpady (fragmenty
konstrukcji obiektów inżynierskich), które mogą wpadać do rzeki;
– powstawanie zanieczyszczonych wód opadowych, których odprowadzenie do
środowiska będzie przebiegało w sposób niezorganizowany;
– możliwość zanieczyszczenia gruntów wokół przedsięwzięcia wskutek wycieków
smarów i paliw ze środków transportowych i maszyn;
– naruszenie powierzchni ziemi związane z wykonywanymi pracami rozbiórkowymi
i likwidacyjnymi.
Wszystkie zanieczyszczenia i uciążliwości powstające w trakcie prac
likwidacyjnych nie wpłyną ujemnie na jakość środowiska naturalnego, o ile wykonawcy
robót budowlanych w stosowny sposób zabezpieczą organizację robót ziemnych oraz
zastosują odpowiedni nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony środowiska.
VII.15 Porównanie wariantów metodą
najkorzystniejszego dla środowiska

listy

kontrolnej

i

wybór

wariantu

VII.15.1 Wstęp
Przy sporządzaniu raportów oddziaływania na środowisko stosuje się różne
metody, których podstawowym celem jest wybranie wariantu najkorzystniejszego dla
środowiska. Metody te dzielą się na uproszczone i szczegółowe.
Zastosowana w niniejszym Raporcie „lista kontrolna” definiowana jest jako
metoda uproszczona. Uproszczenie polega na nie stosowaniu złożonych metod analizy
i wykorzystaniu listy do definiowania elementów opisujących środowisko.
W przypadku przedmiotowej inwestycji, dla większości komponentów środowiska
(m.in. środowisko gruntowo-wodne, dziedzictwo kulturowe czy stan klimatu
akustycznego) wpływ wariantów rozbudowy jest równocenny.
W związku z powyższym przyjęto że, lista kontrolna w stopniu wystarczającym
pozwoli ocenić skalę oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko
w analizowanych wariantach rozbudowy.
VII.15.2 Przyjęte wskaźniki środowiskowe i skala oceny
Poniżej przedstawiono główne komponenty tworzące listę kontrolną, dla których
dokonano także wyboru wskaźników środowiskowych:
 Oddziaływania na środowisko przyrodnicze:
 wycinka drzew i krzewów – przedmiotowa inwestycja w zależności od wariantu
koliduje z różną ilością drzew i krzewów do wycinki. Dlatego też w liście
kontrolnej oddziaływanie analizowanej inwestycji na ten komponent środowiska
przyrodniczego określono jako:
• „2”, tj. oddziaływanie niekorzystne – dla Wariantów 1 i 4 (wycince ulegnie
łącznie 1 231 sztuk drzew oraz 17 525 m2 lasów, krzewów oraz grup drzew i
krzewów w przypadku Wariantu 1 oraz 1493 sztuk drzew i 23 691 m2 lasów,
krzewów oraz grup drzew i krzewów w przypadku Wariantu 4);
• „3”, tj. oddziaływanie bardzo niekorzystne – dla Wariantu 2 i 3 (wycince
ulegnie łącznie 1 628 sztuk drzew oraz 22 755 m2 lasów, krzewów oraz grup
drzew i krzewów – w każdym z wariantów);
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 obecność GZWP nr 140 - przedmiotowa inwestycja niezależnie od wariantu leży
w zasięgu GZWP nr 140. Jest to zbiornik o charakterze porowym, obejmujący
wody piętra trzeciorzędowego. Trzeciorzędowy poziom wodonośny jest
jednocześnie GPU. Główny poziom użytkowy jest dobrze izolowany przez
kompleks iłów plioceńskich, stopień izolacji został określony jako dobry, dlatego
też w liście kontrolnej oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na ten
komponentu określono jako „1” - brak oddziaływania lub oddziaływanie mało
istotne;
 ujęcia wód podziemnych - przedmiotowa inwestycja niezależnie od wariantu nie
koliduje ze ujęciami ani ich strefami ochrony wód podziemnych, dlatego też w
liście kontrolnej oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na ten komponentu
określono jako „1” - brak oddziaływania lub oddziaływanie mało istotne;
 dziedzictwo kulturowe – przedmiotowa inwestycja niezależnie od wariantu nie
koliduje ze stanowiskami archeologicznymi oraz obiektami wpisanymi do rejestru
zabytków, dlatego też w liście kontrolnej oddziaływanie przedmiotowej inwestycji
na ten komponentu określono jako „1” - brak oddziaływania lub oddziaływanie
mało istotne;
 klimat – niezależnie od wariantu inwestycyjnego przedmiotowe przedsięwzięcie
nie spowoduje istotnych modyfikacji warunków topoklimatycznych, dlatego na
liście kontrolnej oddziaływaniu na klimat przypisano wartość „1” - brak
oddziaływania lub oddziaływanie mało istotne; ze względu na możliwość
zastosowania skutecznych sposobów ograniczających negatywny wpływ na
liście kontrolnej dodano „+”;
 Oddziaływania komunikacyjne:
 emisja hałasu - emisja hałasu komunikacyjnego z przedmiotowej inwestycji jest
porównywalna w każym z analizowanych wariantów. Z uwagi na przekroczenia
wartości dopuszczalnych hałasu, oddziaływaniu temu nadano wartość 2
(oddziaływanie niekorzystne); w przypadku wszystkich wariantów inwestycyjnych
możliwe jest zastosowanie skutecznych sposobów minimalizowania
negatywnego oddziaływania (ekrany akustyczne), stąd na liście kontrolnej „+”;
 emisja zanieczyszczeń do powietrza – ze względu na wysokie wartości stężeń
maksymalnych tlenków azotu w przypadku Wariantu 2, 3 i 4, na liście kontrolnej
tym wariantom przypisano wartość „2” – oddziaływanie niekorzystne, natomiast z
uwagi na brak przekroczeń tlenków azotu w Wariancie 1 jego wpływ określono
jako „1” – oddziaływanie mało istotne; w przypadku wszystkich wariantów
inwestycyjnych
możliwe
jest
zastosowanie
skutecznych
sposobów
minimalizowania negatywnego oddziaływania, stąd na liście kontrolnej „+”;
 odpady – przedmiotowa inwestycja niezależnie od wariantu, zarówno na etapie
realizacji, eksploatacji jak i likwidacji będzie generowała odpady. Przy założeniu
prowadzenia właściwej gospodarki wytworzonymi odpadami, zgodnej z ustawą o
odpadach oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy nie przewiduje
się wystąpienia niekorzystnego wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko,
dlatego też w liście kontrolnej oddziaływanie tego komponentu określono jako „1”
- brak oddziaływania lub oddziaływanie mało istotne;
 wody opadowe – oczekiwana redukcja stężenia zawiesin ogólnych nie zależnie
od wariantu (R) w roku 2020 powinna wynieść ok. 71%, jak również w roku 2035
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redukcja wyniosła również ok. 71%. W związku z dość znacznymi wynikami
obliczeń przekroczeń nadano wartość – 2 (oddziaływanie niekorzystne). W
związku z możliwością redukcji zanieczyszczeń za pomocą urządzeń ochrony
środowiska, do poziomu wymaganego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń
wodnych, na liście kontrolnej wstawiono oznaczenie „+”;
 poważne awarie – przedmiotowa inwestycja niezależnie od wariantu, przy jej
bezawaryjnej realizacji i eksploatacji nie będzie powodowała negatywnego
oddziaływania na środowisko. Tym niemniej zarówno na etapie realizacji jak i
eksploatacji przedmiotowej inwestycji przewidziano działania ochronne na
wypadek wystąpienia poważnej awarii, dlatego też w liście kontrolnej
oddziaływanie tego komponentu określono jako „1” - brak oddziaływania lub
oddziaływanie mało istotne.
 Oddziaływania społeczne:
 konflikty społeczne
W ramach konsultacji społecznych mieszkańcom przedstawiono trzy warianty
rozbudowy trasy Wschód – Zachód. Umożliwiono wszystkim zainteresowanym
zarekomendowanie wariantu preferowanego oraz zgłoszenie uwag i propozycji
rozwiązań projektowych. Żaden z przedstawionych wariantów nie spotkał się z pełną
akceptacją mieszkańców, w związku z tym Wariantom 1, 2 i 3 w liście kontrolnej
przyznano wartość „3” (oddziaływania bardzo niekorzystne).
W odpowiedzi na postulaty mieszkańców powstał nowy wariant: „Wariant 4” trasy
WZ, uwzględniający uwagi mieszkańców, wnioski Zamawiającego oraz poprawki
autorskie. Wariantowi temu w liście kontrolnej przyznano wartość „2” – oddziaływanie
niekorzystne, ponieważ nie wszystkie zaproponowane rozwiązania były możliwe do
uwzględnienia w projekcie.
Dobór wskaźników do analizy porównawczej wariantów inwestycyjnych jest
bardzo ważnym elementem oceny – od nich zależy jej wynik. Dla przedmiotowej
inwestycji większość czynników nie pozwala na jednoznaczny wybór wariantu.
Zróżnicowany wpływ wariantów występuje jedynie w odniesieniu do czynników
wymienionych w liście kontrolnej.
Oceny wariantów w ramach każdego z czynników środowiskowych mieszczą się
w przedziale od 1 do 3, przy czym wysoka wartość oceny danego wariantu oznacza
duże oddziaływania negatywne. Suma wszystkich ocen przypisanych poszczególnym
wskaźnikom środowiskowy daje końcową, całościową ocenę wariantu. W szczególności
uzyskanie przez wariant najwyższej oceny oznacza, iż w wariancie tym wystąpiło dużo
oddziaływań negatywnych. Natomiast uzyskanie przez wariant oceny najniższej
oznacza, iż jest to wariant o najmniejszych oddziaływaniach niekorzystnych – wariant
najkorzystniejszy dla środowiska.
Przyjęta skala do oceny oddziaływań i możliwości zabezpieczeń zastosowana
w liście kontrolnej:
3 - oddziaływanie bardzo niekorzystne,
2 - oddziaływanie niekorzystne,
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1 - brak oddziaływania/oddziaływanie nieistotne,
(-) brak możliwości zabezpieczeń,
(+) możliwe zabezpieczenie
VII.15.3 Lista kontrolna
Tabela 83. Lista kontrolna.
Oznaczenia przyjęte w tabeli:
3 - oddziaływanie bardzo niekorzystne,
2 - oddziaływanie niekorzystne,
1 - brak oddziaływania/oddziaływanie mało istotne,
(-) brak możliwości zabezpieczeń,
(+) możliwe zabezpieczenie.
Komponenty listy
kontrolnej

Oddziaływania na
środowisko
przyrodnicze

Oddziaływania
komunikacyjne

Oddziaływania
społeczne

Wskaźnik środowiskowy

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

Wycinka drzew i krzewów

2 (+)

3 (+)

3 (+)

2 (+)

Obecność GZWP nr 140

1/(+)

1/(+)

1/(+)

1/(+)

Ujęcia wód poziemnych

1/(+)

1/(+)

1/(+)

1/(+)

Dziedzictwo kulturowe

1(+)

1(+)

1(+)

1 (+)

Klimat

1(+)

1(+)

1(+)

1(+)

Hałas

2(+)

2(+)

2(+)

2(+)

Powietrze

1(+)

2(+)

2(+)

2(+)

Odpady

1 (+)

1 (+)

1 (+)

1 (+)

Wody opadowe

2 (+)

2 (+)

2 (+)

2 (+)

Poważne awarie

1 (+)

1 (+)

1 (+)

1 (+)

3

3

3

2

16

18

18

16

konfilkty społeczne

Razem
VII.15.4 Wnioski z przeprowadzonej analizy

Porównanie wariantów rozbudowy trasy W-Z w Bydgoszczy za pomocą wyżej
przedstawionej listy kontrolnej wskazało, że najkorzystniejszym środowiskowo
wariantem będzie Wariant 1 i 4.
Jednak z uwagi na fakt, że Wariant 4 jest wariantem, który spotkał się z większą
akceptacją społeczną, wariant ten wnioskuje się do realizacji.
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VIII. WARIANT WYBRANY – PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE
Jak wykazano w niniejszym ROŚ rozbudowa nowej dwujezdniowej drogi
przyczyni się do znaczącego upłynnienia ruchu na istniejącej drodze krajowej nr 80.
Wpłynie to znacząco na komfort jazdy, jak również na poprawę bezpieczeństwa
ruchu pojazdów oraz pieszych, a także zminimalizowanie oddziaływań komunikacyjnych
na terenie miasta Bydgoszcz.
W celu znalezienia rozwiązania, które w optymalny sposób łączyć będzie
zarówno interesy lokalnej społeczności jak i wymogi techniczne stawiane drogom klasy
GP dla przedmiotowej inwestycji przeanalizowano zawarte w Koncepcji Programowej
cztery warianty przebiegu – Wariant 1, Wariant 2, Wariant 3, Wariant 4. Proponowane
warianty stanowią rozwiązania racjonalne.
W Raporcie o oddziaływaniu na środowisko szczegółowej ocenie poddano cztery
warianty przebiegu dwujezdniowej drogi klasy GP na odcinku rozbudowy trasy Wschód
– Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy–
Warianty 1, 2, 3 i 4. Dodatkowo przeanalizowano także wariant zerowy tj. odstąpienie
od realizacji inwestycji i zachowanie stanu istniejącego.
Analiza uwarunkowań środowiskowych i lokalizacyjnych wykazała, iż ze względu
na brak różnic z przebiegu wariantów oraz różnice w rozwiązaniach projektowych, nie
ma wielu czynników zasadniczo różnicujących warianty. Dla wielu analizowanych
komponentów środowiska wpływ wariantów jest podobny lub mało znaczący –
krajobraz, środowisko gruntowo-wodne, obiekty dziedzictwa kulturowego, ilość i jakość
powstających odpadów, zagrożenie poważną awarią, kolizję z istniejącą infrastrukturą.
Oddziaływania te szczegółowo opisano w poszczególnych podrozdziałach rozdziału VII,
przy czym w żadnym z analizowanych wariantów oddziaływania na poszczególne
komponenty nie były znaczące.
W celu porównania wariantów wybrano te czynniki środowiskowe oraz
komunikacyjne. Czynniki użyte w analizie są związane ze środowiskiem przyrodniczym i
społecznym.
Porównania wariantów dokonano metodą listy kontrolnej (rozdz. VII.15). Analiza
wykazała, że najkorzystniejszym dla środowiska przyrodniczego i społecznego
wariantem będzie Wariant 1 i 4.
Jednak z uwagi na fakt, że Wariant 4 jest wariantem, który spotkał się z większą
akceptacją społeczną, wariant ten wnioskuje się do realizacji.
Jak wykazały analizy w przypadku opisywanych wariantów nie przewiduje się
znaczącego oddziaływania na środowisko.
Wariant preferowany przez Inwestora stanowi połączenie trzech analizowanych
w ramach niniejszego Raportu wariantów. Wobec powyższych, w przypadku realizacji
tego nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na środowisko.
Dla wybranego wariantu drogi na odcinku W-Z Bydgoszcz zaprojektowano
następujące urządzenia ochrony środowiska:
środowisko przyrodnicze: (rozdz. VII.1.3.)
 zaprojektowano nowe nasadzenia zieleni w ramach rekompensaty za
przewidzianą wycinkę zieleni, kolidującą z przebiegiem projektowanej inwestycji;
 wykonanie pełnej rekultywacji terenu po zakończeniu budowy,
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ochrona krajobrazu: (rozdz. VII.1.4.)
 w celu wkomponowania projektowanej trasy w istniejący układ krajobrazowy oraz
uatrakcyjnienia jej pobrzeża przewiduje się zastosowanie odpowiednio
zaprojektowanych pasów zieleni krajobrazowej, pełniących również funkcje
ochronne, biologiczne, biocenotyczne, estetyczne i techniczne.
środowisko gruntowo-wodne: (rozdz. VII.5.2.)
 wody opadowe z nawierzchni jezdni odprowadzane będą powierzchniowo do
odbiorników poprzez studzienki ściekowe i przykanaliki do kanalizacji
deszczowej podłączonej do istniejącego systemu odwodnienia;
 w celu ochrony odbiorników, (kanałów deszczowych o zbyt małej
przepustowości), wody deszczowe będą retencjonowane przez projektowane
podziemne zbiorniki retencyjne;
 przy odwadnianiu nawierzchni systemem kanałów deszczowych zlokalizowanych
w korpusie drogi rolę pierwszych osadników pełnią studzienki ściekowe z
osadnikami;
 na potrzeby odwodnienia odcinka jezdni zlokalizowanego pod powierzchnią
terenu na skrzyżowaniach wielopoziomowych przewiduje się zastosowanie
podziemnych zbiorników retencyjnych oraz przepompowni wód deszczowych.
stan klimatu akustycznego: (rozdz. VII.7.)
 występujące przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu zostaną
wyeliminowane poprzez zastosowanie zaproponowanych ekranów akustycznych.
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IX. OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA
Zapis prawny dotyczący obszaru ograniczonego oddziaływania zawarty jest w
Ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska – Tytuł II, dział IX, rozdział 3,
art. 135 i posiada brzmienie:
ust. 1. „Jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, albo z analizy
porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości
środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla (…) trasy komunikacyjnej,
(…), tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.”
ust. 5. „Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie lub przebudowie drogi, linii kolejowej, lotniska użytku
publicznego lub obiektów sieci gazowej, obszar ograniczonego użytkowania wyznacza
się na podstawie analizy porealizacyjnej”.
Weryfikacja obliczeniowa dotycząca przedłożonych materiałów projektowych
wykazała, że zasięgi oddziaływania analizowanych zadań na poszczególne
komponenty środowiska kształtują się następująco:
IX.1. Ochrona roślin i gleb
Gleby występujące w obrębie opracowania są silnie przekształcone i
zdegradowane i właściwie utraciły walory pod kątem jakości glebowej. Planowane
zagospodarowanie po wybudowaniu przedmiotowej inwestycji nie będzie w sposób
istotny odbiegać od obecnego, w związku z tym, oprócz zwiększenia zajętości gruntów
pod planowaną drogę, nie przewiduje się innego wpływu na gleby w obrębie
projektowanej inwestycji.
IX.2. Stosunki wodne
Istniejące uwarunkowania środowiskowe i przewidziany zakres prac
budowlanych nie stanowią o potrzebie tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
w odniesieniu do środowiska wodnego.
IX.3. Powietrze atmosferyczne
Zgodnie z wynikami obliczeń w Wariantach 2, 3 i 4 w 2020 r. można spodziewać
się przekroczeń wartości dopuszczalnej dla jednogodzinnych stężeń tlenków azotu,
jednakże zastosowanie środków minimalizujących zaleconych w rozdziale VII.6.2
powinno skutecznie ograniczyć uciążliwości do obszaru pasa drogowego i zapewnić
zachowanie obowiązujących standardów jakości powietrza.
Celem weryfikacji prognozowanych poziomów stężeń zanieczyszczeń proponuje
się przeprowadzenie pomiarów stanu aerosanitarnego w ramach analizy
porealizacyjnej. W sytuacji wykazania przekroczeń poziomów dopuszczalnych,
należałoby przeanalizować utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.
IX.4. Klimat akustyczny
Obliczenia propagacji hałasu przeprowadzono dla prognozy ruchu na lata 2020
i 2035, osobno dla pory dnia i nocy. Obliczenia wykazały, że zasięg oddziaływania
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hałasu drogowego w środowisku wykracza poza linie zakresu inwestycji analizowanego
odcinka drogi.
W prognozowanym zasięgu hałasu znajduje się zabudowa mieszkalna oraz
edukacyjna zlokalizowana na terenach wokół przedmiotowej inwestycji. Dla ochrony
tych zabudowań zastosowano zabezpieczenie w postaci ekranów akustycznych i cichej
nawierzchni.
Projektowane zabezpieczenia pozwolą na ograniczenie emisji hałasu z
projektowanej drogi i zachowanie poziomów dopuszczalnych. nie przewiduje się
konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
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X. ZAKRES ANALIZY POREALIZACYJNEJ I ZAKRES MONITORINGU
STANU ŚRODOWISKA
Analizę porealizacyjną oraz monitoring środowiska zalicza się do grupy
opracowań środowiskowych dla obiektów drogowych, które są narzędziami kontroli
zastosowanych rozwiązań ochrony środowiska.
Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz prowadzenie monitoringu środowiska
pozwala na kontrolę, czy przyjęto właściwe rozwiązania projektowe i czy zastosowano
właściwe urządzenia chroniące środowisko, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości ich wyniki są podstawą do podjęcia działań zmierzających do
usunięcia tych nieprawidłowości.
X.1. Analiza porealizacyjna
W ramach analizy porealizacyjnej (art. 83 ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny
oddziaływania na środowisko) wykonuje się analizy i badania mające na celu
porównanie charakteru i wielkości prognozowanych oddziaływań zidentyfikowanych
i opisanych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko z oddziaływaniami, które
wystąpiły w rzeczywistości po realizacji przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 82 ust 1 pkt 5 ww. ustawy organ może nałożyć na wnioskodawcę
obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając jej zakres i termin
przedstawienia oraz wskazując inne organy, którym także należy ją przedstawić.
Zasadne jest wykonanie analizy porealizacyjnej dla przedmiotowego przedsięwzięcia po
upływie przynajmniej 12 miesięcy od oddania do użytkowania.
Celem weryfikacji założeń projektowych i zaleceń niniejszego Raportu
z faktycznym oddziaływaniem planowanej inwestycji na środowisko zaproponowano
przeprowadzenie w ramach analizy porealizacyjnej:
− badań hałasu drogowego:
Zaleca się przeprowadzenie badań hałasu drogowego w następujących
miejscach:
- receptor nr 1 (lewa strona, km ~0+150)
- receptor nr 37 (lewa strona, km ~4+125)
- receptor nr 59 (lewa strona, km ~5+820)
- receptor nr 69 (lewa strona, km ~7+850)
- receptor nr 82 (przy ul. Kaplicznej)
- receptor nr 103 ( prawa strona, km ~0+960)
- receptor nr 110 (prawa strona, km ~3+000)
- receptor nr 125 (prawa strona, km ~4+530)
- receptor nr 151 (prawa strona, km ~6+560)
Wybrane punkty reprezentują zróżnicowanie pod względem natężenia ruchu
układu drogowego, pozwalają ocenić skuteczność zastosowanych zabezpieczeń oraz
wpływ oddziaływań skumulowanych.
− badań stanu powietrza atmosferycznego:
Celem weryfikacji prognozowanych poziomów stężeń zanieczyszczeń proponuje
się przeprowadzenie pomiarów stanu aerosanitarnego w ramach analizy
porealizacyjnej.
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− badań drgań
W celu weryfikacji skumulowanych oddziaływań drgań powodowanych przez
projektowaną drogę oraz istniejącą estakadę tramwajową zaleca się badania drgań w
budynku położonym w najbliższej odległości od estakady tramwajowej (ul. Harcerska 3).
X.2. Monitoring stanu środowiska
Nie przewiduje się dodatkowych pomiarów poziomu hałasu poza wynikającymi z
obowiązujących przepisów prawa (Prawo Ochrony Środowiska, art. 175).
.
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XI.
ANALIZA
MOŻLIWYCH
KONFLIKTÓW
SPOŁECZNYCH
ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM
Bardzo istotnym czynnikiem warunkującym powodzenie inwestycji jest udział
społeczności na poszczególnych etapach jej przygotowywania. Osiągnięcie ścisłej
współpracy, porozumienia i akceptacji pomiędzy głównym inwestorem i pozostałymi
zainteresowanymi stronami, warunkuje realizację inwestycji w sposób jak najmniej
konfliktowy i najmniej uciążliwy dla mieszkańców w jej otoczeniu.
Celem zwiększenia partycypacji społecznej w planowaniu inwestycji drogowych
w mieście jest informowanie ich o planach rozwoju infrastruktury komunikacyjnej,
uzyskiwanie opinii, uwag i wniosków od instytucji i osób, których w sposób bezpośredni
lub pośredni dotkną skutki realizacji przedsięwzięcia, analiza zgłoszonych postulatów,
stosowna zwrotna reakcja (informacja), w tym ze wskazaniem tych uwag i sugestii,
które zostały uwzględnione, jak również tych z nich, które odrzucono, wraz z podaniem
stosownego uzasadnienia. Skutkiem włączania społeczności lokalnej na etapie
przygotowania inwestycji jest wypracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań
realizacji przedsięwzięcia.
Po zakończeniu prac nad wielowariantową koncepcją programową zadania
„Rozbudowy Trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła
Wschodniego”, projekt w trzech wariantach realizacyjnych wyłożono do wiadomości
publicznej i okresie od 11 marca do 12 kwietnia 2016 r. umożliwiono wszystkim
zainteresowanym zarekomendowanie wariantu preferowanego oraz zgłoszenie uwag
i propozycji rozwiązań. Projekt dostępny był w wersji papierowej w siedzibie Zarządu
Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz w wersji elektronicznej na
stronie internetowej ZDMiKP.
Zainteresowanie mieszkańców było duże i otrzymano wiele wniosków. Po
opracowaniu wniosków przez Projektanta i w konsultacji z Zamawiającym w dniu 11
października 2016 r. rozpoczęły się spotkania z mieszkańcami. Z uwagi na dużą ilość
wnioskodawców i ograniczoną powierzchnię sali odbyły się trzy spotkania (jedno
dziennie, w godzinach popołudniowych) na temat poszczególnych odcinków trasy.
Okazało się, że nie da się wybrać najlepszego wariantu z trzech przedstawionych,
ponieważ mieszkańcy popierają poszczególne odcinki z poszczególnych wariantów i
podstawowym wnioskiem było zorganizowanie ponownych konsultacji dla jednego
wariantu trasy. Dnia 29 listopada 2016r. Prezydent Miasta zgodził się na
przeprowadzenie ponownych konsultacji społecznych jednocześnie ustalając z jakich
elementów poszczególnych wariantów ma się składać trasa W-Z. Nowy projekt
uwzględniający postulaty mieszkańców, wnioski Zamawiającego oraz poprawki
autorskie otrzymał nazwę „Wariant 4”. Nastąpiło opracowanie tego wariantu. Oprócz
zmian w projekcie drogowym musiały być przeprowadzone inne dodatkowe prace jak
np. rozszerzenie zakresu mapy, nowa analiza ruchu, nowe obliczenia hałasu,
skorygowanie projektów branżowych, w tym architektonicznego (znacznie większy
zakres wyburzeń). Dnia 8 czerwca 2017r. nastąpiło wyłożenie planów Wariantu 4 do
ponownych konsultacji społecznych. Mieszkańcy mogli oglądać przedstawione
materiały przez 21 dni w takiej formie jak poprzednio. Zainteresowanie mieszkańców
projektem było jeszcze większe niż poprzednio. Otrzymano ogromną liczbę wniosków,
których ilość jest trudna do określenia. Formalnie otrzymano 154 wnioski, jednak
większość z nich zawierało podpunkty, będące de facto osobnymi wnioskami. Wiele
wniosków się dublowało lub było sprzeczne ze sobą. Następnie opracowano wnioski,
przy czym możliwe do zaakceptowania przez Projektantów i Zamawiającego
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wprowadzono od razu do projektu, a pozostałe wnioski przedstawiono graficznie na
planie aby pokazać ich bezzasadność. W dniach 11, 12, 17 i 18 października odbyły się
ponowne spotkania z mieszkańcami. Wyniki konsultacji społecznych zostały
przedstawione Prezydentowi Bydgoszczy na Kolegium Prezydenckim. Prezydent
zatwierdził ostateczny kształt trasy W-Z wprowadzając jeszcze niewielkie poprawki.
Dnia 24 kwietnia 2018r. Transprojekt Gdański otrzymał od Zamawiającego pismo nr IP2101/TWZ/131/18 o akceptacji przedstawionego wariantu do realizacji dalszych etapów
projektowych.
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XII. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEGO RAPORTU
W ramach przedmiotowej inwestycji rozpatrywano cztery warianty rozbudowy
drogi. Ponieważ przebieg wszystkich wariantów jest identyczny, czynnikiem
różnicującym było różne ułożenie niwelety trasy.
Przeprowadzona w niniejszym Raporcie analiza wariantów wykazała, że
najkorzystniejszym dla środowiska wariantem realizacji przedsięwzięcia jest Wariant 4.
Poniżej przedstawiono wnioski dla tego wariantu.:
1. Budowa i eksploatacja drogi nie wpłynie negatywnie na formy ochrony przyrody
zinwentaryzowane w odległości od planowanych wariantów tj. na rezerwat przyrody
„Wielka Kępa”, park krajobrazowy „Zespół Parków Krajobrazowych Chelmińskiego
i Nadwislańskiego”,
Obszary
Chronionego
Krajobrazu:
„OChK
Zalewu
Koronowskiego”, „OChK Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy”,
„OChK Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej”, „OChK Wydmy Kotliny ToruńskoBydgoskiej część wschodnia i zachodnia”, obszary Natura 2000: SOO Dolina Noteci
PLH300004, SOO Solecka Dolina Wisły PLH040003, OSO Dolina Środkowej Noteci
i Kanału Bydgoskiego PLB300001, OSO Dolina Dolnej Wisły PLB040003, pomniki
przyrody oraz uzytek ekologiczny „Zielona Ostoja”. Inwestycja nie koliduje z żadną
formą ochrony przyrody.
2. Na przecięciu planowanej inwestycji znajdują się również inne, cenne obszary
przyrodnicze tj. korytarze ekologiczne. Planowana inwestycja przecina korytarze
sieci ECONET-POLSKA o znaczeniu międzynarodowym, tj. PradolinęToruńskoEberswaldzką oraz Dolinę Dolnej Wisły. Nie przecina natomiast obszarów
węzłowych sieci o znaczeniu miedzynarodowym ani krajowym. Niemniej obszary te
są już przecięte przez istniejącą w tym miejscu drogę, a zakres planowanych prac
ograniczony będzie jedynie do jej rozbudowy.
3. Inwestycja nie przecina lasów ochronnych.
4. Na potrzeby Raportu przeprowadzona została inwentaryzacja i waloryzacja obszaru
planowanego przedsięwzięcia.
Na obszarze objętym inwentaryzacją:
− nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych wymienionych
w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej ani gatunków roślin (w tym mszaków)
i grzybów chronionych;
− stwierdzono występowanie 5 gatunków ssaków: lis Vulves vulpes, mysz domowa
Mus musculus, jeż Erinaceaus sp., wiewiórka Sciurus vulgaris i kret Talpa
europaea. Wszystkie przebywają stale w otoczeniu inwestycji, poza jej terenem.
− stwierdzono gniazda, lęgi bądź siedliska 27 gatunków ptaków w zakresie całej
inwestycji; osobno potraktowano ptaki na Wyspie na Zimnych Wodach, gdzie
inwentaryzacja wykazała 26 gatunków, z czego 8 gatunków należy do ptaków
wodnych;
− stwierdzono występowanie jednego gatunku płaza bezogonowegoz rodzaju
Anura – żabę trwną Rana temporaria;
− nie stwierdzono obecności szczególnie cennych gatunków entomofauny;

278

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko – wersja ujednolicona

5. W celu rekompensaty straty powstałych w wyniku wycinki drzew i krzewów
kolidujących z inwestycją oraz w celu wkomponowania projektowanej trasy
w istniejący układ krajobrazowy i uatrakcyjnienia jej pobrzeża przewiduje się
zastosowanie odpowiednio zaprojektowanych pasów zieleni krajobrazowej,
pełniących również funkcje ochronne (wiatro- i wodochronne, glebochronne,
przegroda biotechniczna).
6. Planowana inwestycja w wybranym wariancie zlokalizowana jest na gruntach
zabudowanych i zurbanizowanych. Pozostałe niezabudowane tereny w sąsiedztwie
przedsięwzięcia stanowią nieużytki lub tereny zielone, charakterystyczne dla
środowiska miejskiego.
7. Trasa nie koliduje z żadnym ze zinwentaryzowanych na przedmiotowym obszarze
złóż surowców mineralnych.
8. W aspekcie oddziaływania na warunki klimatyczne, przekształcenia środowiska
związane z rozbudową Trasy W-Z w zakresie: wycinki drzew i krzewów, zmian
rzeźby terenu, stosunków wodnych i sposobu użytkowania gruntów spowodują
trwałe zmiany w środowisku miejskim, jednakże, z uwagi na to, że jest to teren
silnie zurbanizowany, a przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi rozbudowę
istniejącej infrastruktury drogowej, nie będą to istotne zmiany. Biorąc pod uwagę
szacowaną wielkość emisji gazów cieplarnianych do środowiska z silników maszyn
budowlanych i pojazdów wykorzystywanych do robót rozbiórkowych, budowlanomontażowych i transportu materiałów oraz tymczasowość tej emisji ocenia się, że
wpływ na etapie realizacji przedsięwzięcia na klimat lokalny będzie niewielki. Wpływ
na etapie przedmiotowego przedsięwzięcia na topoklimat w fazie realizacji nie
będzie znaczący.
9. W
celu
ograniczania
niekorzystnego
oddziaływania
przedmiotowego
przedsięwzięcia na topoklimat w aspekcie zmian atmosferycznych w trakcie jego
realizacji zaleca się organizację prac budowlanych i transportowych skutkującą
ograniczeniem do minimum czasu pracy i ruchu pojazdów i maszyn budowlanych,
prowadzenie prac z wykorzystaniem sprawnego technicznie, wydajnego, właściwie
eksploatowanego i konserwowanego sprzętu budowlanego oraz eliminowanie pracy
maszyn i urządzeń na biegu jałowym.
10. Funkcjonowanie Trasy W-Z w aspekcie oddziaływania na topoklimat Bydgoszczy,
wiąże się z wpływem na miejską wyspę ciepła w stopniu porównywalnym do
oddziaływania innych struktur urbanistycznych miasta. Eksploatacja Trasy W-Z
wiąże się z emisją gazów cieplarnianych do środowiska z pojazdów o napędzie
spalinowym. Dzięki polepszeniu warunków ruchu sytuacja po zrealizowaniu
przedsięwzięcia, w porównaniu do sytuacji obecnej, ulegnie poprawie w odniesieniu
do zmniejszenia jednostkowej ilości gazów cieplarnianych, jednakże ze względu na
większe prognozowane natężenie ruchu na Trasie W-Z w wariancie inwestycyjnym
niż w wariancie bezinwestycyjnym, oszacowana sumaryczna emisja gazów
cieplarnianych z przedmiotowego ciągu ulic jest większa. Ocenia się, że zmiany te
nie spowodują istotnych modyfikacji warunków topoklimatycznych.
11. Efektywnym sposobem ograniczania niekorzystnego oddziaływania infrastruktury
drogowej na topoklimat w aspekcie obniżania temperatury powietrza i podłoża jest
stosowanie zieleni przyulicznej.
12. Czynniki klimatyczne takie jak: deszcz, ekstremalne temperatury powietrza, silne
wiatry oddziałują na inwestycję na etapie jej realizacji poprzez wpływ na długość
cyklu budowlanego oraz ilości zużytych materiałów budowlanych. Niekorzystne
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warunki pogodowe mogą zostać złagodzone poprzez zastosowanie odpowiednich
rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Ryzyka związane z
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy wziąć pod uwagę przy
opracowywaniu harmonogramu prac.
13. Na etapie projektowania przedmiotowej inwestycji uwzględniono istniejące warunki
atmosferyczne i klimatyczne oraz ich przewidywane zmiany, w tym zjawiska
ekstremalne (przede wszystkim wahania temperatury, opady i silny wiatr) poprzez
odpowiedni dobór rozwiązań projektowych.
14. W bliskim sąsiedztwie wybranego wariantu znajduje się strefa ochrony
archeologicznej (rejon węzła „Wschód”) oraz cztery obiekty zabytkowe. Zgodnie z
wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w
Bydgoszczy, wszelkie prace ziemne w granicach ww. obiektów wymagają
uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
15. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze GZWP 140 (Subzbiornik
Bydgoszcz) i nie koliduje z ujęciami wód podziemnych.
16. Spływ wód opadowych z jezdni wariantu wybranego będzie następował
powierzchniowo poprzez system szczelnej kanalizacji do istniejącego systemu
odwodnienia.
17. W celu ochrony odbiorników, (kanałów deszczowych o zbyt małej przepustowości),
wody deszczowe będą retencjonowane przez projektowane podziemne zbiorniki
retencyjne;
18. Przy odwadnianiu nawierzchni systemem kanałów deszczowych zlokalizowanych
w korpusie drogi rolę pierwszych osadników pełnią studzienki ściekowe z
osadnikami;
19. Podczas prac budowlanych związanych z rozbudową Trasy W-Z emitowane będą
zanieczyszczenia gazowe i pyłowe, których źródłem będą głównie silniki
poruszających się pojazdów oraz maszyn budowlanych uczestniczących w pracach
rozbiórkowych, ziemnych i transportowych, a także rozbiórki, transport i
przeładunek materiałów sypkich, prace ziemne oraz kładzenie nawierzchni
bitumicznych. Emisje będą miały charakter niezorganizowany, lokalny, krótkotrwały
i odwracalny, dlatego realizacja inwestycji nie będzie stanowiła zagrożenia dla
jakości powietrza atmosferycznego i nie spowoduje trwałych negatywnych zmian w
środowisku.
20. W celu ograniczania negatywnego wpływu etapu budowy na powietrze
atmosferyczne zaleca się: odizolowanie terenu inwestycji (w miarę możliwości)
wysokim, szczelnym ogrodzeniem, właściwą organizację prac budowlanych i
transportowych skutkującą ograniczeniem do minimum czasu pracy oraz ruchu
pojazdów i maszyn budowlanych, wykorzystanie sprawnego technicznie,
wydajnego, właściwie eksploatowanego i konserwowanego sprzętu budowlanego,
eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym, zraszanie obiektów w
trakcie ich rozbiórki, uważny załadunek materiałów sypkich na samochody,
zabezpieczanie przewożonych materiałów sypkich przed pyleniem np. plandekami,
maksymalne ograniczanie odkrytych wykopów, miejsc składowania zebranego
gruntu, ograniczenie prędkość jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy,
systematyczne porządkowanie oraz zraszanie wodą placu budowy.
21. Źródłem emisji komunikacyjnej do powietrza jest proces spalania benzyny w
silnikach o zapłonie iskrowym i oleju napędowego w silnikach diesla (emisja gazów i
pyłów) oraz proces ścierania opon, hamulców i nawierzchni drogi (emisja pyłów).
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Oddziaływanie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na środowisko zależy od:
prędkości pojazdów, struktury i ekologicznej jakości pojazdów, rodzaju spalanego
paliwa, warunków klimatycznych, sposobu zagospodarowania terenu. Poziom
emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza na obszarach miejskich, wykazuje
dużą wrażliwość na warunki ruchu.
22. Odpowiednio dobrane parametry techniczne Trasy W-Z zapewnią optymalne
warunki ruchu na etapie jej eksploatacji, właściwą przepustowość ulic i skrzyżowań,
co zminimalizuje wpływ ruchu samochodowego na powietrze atmosferyczne.
Zastosowanie wysokiej jakości materiałów i optymalnych technologii wykonania
nawierzchni drogowej zagwarantuje ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji.
Zastosowanie pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych oraz regularne
czyszczenie jezdni ulic i ich otoczenia w okresie wiosna – jesień ograniczy
oddziaływanie Trasy W-Z na warunki aerosanitarne w sąsiedztwie ulic.
23. Obliczone zasięgi oddziaływania hałasu emitowanego z pasa drogowego
wybranego wariantu wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku.
24. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania hałasu przewidziano
zastosowanie zabezpieczeń akustycznych w postaci ekranów akustycznych i cichej
nawierzchni.
25. Zastosowane zabezpieczenia pozwolą na zachowanie poziomów dopuszczalnych
hałasu w środowisku.
26. Budowa przedmiotowej drogi spowoduje powstanie typowych odpadów z grup 17
(Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej), 13 (Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw) i 20 (Odpady
komunalne). Podczas eksploatacji drogi przewiduje się powstawanie głownie
odpadów należących do grupy 20.
27. Przy założeniu prowadzenia właściwej gospodarki wytworzonymi odpadami,
zgodnej z ustawą o odpadach oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy
nie przewiduje się wystąpienia niekorzystnego wpływu przedmiotowej inwestycji na
środowisko.
28. Podczas budowy pozyskane zostaną również pewne ilości mas ziemi, które zostaną
użyte ponownie (o ile ich parametry na to pozwolą) lub zostaną odwiezione na
odkład.
29. W trakcie wykonywania przebudowy infrastruktury technicznej, aby zapewnić jej
bezawaryjną eksploatację należy stosować się do obowiązujących norm i aktów
prawnych. Bezawaryjna praca sieci infrastruktury nie wpłynie na pogorszenie stanu
środowiska.
30. Prognostyczna analiza zagrożeń oddziaływania projektowanej drogi na
poszczególne komponenty środowiska wykazała przekroczenia wartości
dopuszczalnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu.
Jeśli zastosowane środki ochronne nie doprowadzą do zachowania standardów
jakości środowiska koniecznym może być ustanowienie obszaru ograniczonego
użytkowania. Decyzja taka może zostać podjęta dopiero po przeprowadzeniu
pomiarów (w wybranych punktach) w ramach analizy porealizacyjnej, jeśli działania
i zastosowane środki ochronne zalecone po tych pomiarach nie doprowadzą do
spełnienia standardów jakości środowiska.
31. Celem weryfikacji założeń projektowych i zaleceń niniejszego Raportu z faktycznym
oddziaływaniem
planowanej
inwestycji na
środowisko
zaproponowano
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przeprowadzenie w ramach analizy porealizacyjnej badań hałasu drogowego, drgań
oraz stanu powietrza atmosferycznego.
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XIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Celem projektowanego zadania inwestycyjnego jest rozbudowa, do parametrów
dwujezdniowej ulicy klasy GP, istniejącego układu drogowego w ciągu ulic Pileckiego,
Artyleryjskiej, Kamiennej i Fordońskiej na długości 8,57 km, wraz z obiektami
inżynierskimi, węzłami, skrzyżowaniami, urządzeniami ochrony środowiska, ciągami
pieszymi , drogami rowerowymi, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, odwodnieniem,
oświetleniem węzłów i skrzyżowań oraz przebudową mediów.
Wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane
przedsięwzięcie pt.: „Rozbudowy Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła
Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.– kwalifikuje się do grupy
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie:
 §3 ust. 1 pkt. 60 „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości
przedsięwzięcia powyżej 1km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32
oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej…”

 §3 ust. 1 pkt. 61 linie tramwajowe, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą,
używane głównie do przewozu pasażerów;
 §3 ust. 1 pkt. 58 linie kolejowe i urządzenia do przeładunku w transporcie
inremodalnym oraz mosty, wiadukty lub tunele liniowe w ciąu dróg
kolejowych, a ponadto bocznice z co najmniej jednym torem kolejowym o
długości użytecznej powyżej 1 km;
 §3 ust.1 pkt. 7 stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie
elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110kV
(dotyczy przebudowy linii wysokiego napięcia 110kV)
 § 3 ust. 2 pkt 2 rozbudowa, przebudowa lub montaż realizowanego lub
zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, (dotyczy
infrastruktury towarzyszącej).
Zgodnie z art.59 ust.1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)
planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.
W ramach przedmiotowej inwestycji analizowano cztery warianty rozwiązań
układu drogowego trasy W-Z:
Wariant 1
Rozwiązanie o najmniejszym zakresie prac tzw. „minimalne”, ze skrzyżowaniami
w jednym poziomie ( skanalizowanymi z sygnalizacją świetlną). Nie przewidziano w
nim buspasów oraz dopuszczono pojedyncze zjazdy na drogę główną.
Wariant 2
Rozwiązanie, w którym zaprojektowane zostały węzły dwupoziomowe. Trasa
główna zostanie poprowadzona w murach oporowych pod ulicami poprzecznymi ( ul.
Gdańską, ul. Sułkowskiego i Al. Wyszyńskiego) i połączona z nimi za pomocą łącznic.
Wiadukty przewidziano w ciągu ulic bocznych ( w poziomie terenu). Zaprojektowano
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buspasy oraz drogi dojazdowe do posesji umożliwiające ograniczenie do minimum ilości
zjazdów na drodze głównej.
Wariant 3
Rozwiązanie, w którym zaprojektowane zostały węzły dwupoziomowe. Trasa
główna zostanie przeprowadzona górą, po estakadach nad ulicami przecinającymi
Trasę W-Z ( ul. Gdańską, ul. Sułkowskiego i Al. Wyszyńskiego). Połączenie ulic
poprzecznych z Trasą odbędzie się za pomocą łącznic. Zaprojektowano drogi
dojazdowe do posesji umożliwiające ograniczenie do minimum ilości zjazdów na drodze
głównej.
Wariant 4
Wariant ten powstał na skutek spotkań z ludnością i jest połączeniem
poszczególnych elementów z trzech poprzednich wariantów. Wprowadzono także
szereg dodatkowych zmian szczegółowych. Trasa główna zostanie poprowadzona w
murach oporowych pod ulicami Gdańską i Sułkowskiego, natomiast w rejonie ul.
Wyszyńskiego będzie biegła estakadą. Zrezygnowano z buspasów. Zaprojektowano
drogi dojazdowe do posesji umożliwiające ograniczenie do minimum ilości zjazdów na
drodze głównej.
Wariantem wnioskowanym przez inwestora do realizacji jest Wariant 4.
Lokalizacja przedsięwzięcia
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawskopomorskim w granicach administracyjnych miasta Bydgoszcz w jego północnym
obszarze. Obszar ten rozciąga się od zachodu na wschód i obejmuje następujące
dzielnice: Flisy, Okole, Jachcie, Bocianowo, Zawisza, Osiedle Leśne, Bielawy,
Bartodzieje, Bydgoszcz Wschód.
Parametry techniczne projektowanej ulicy :
klasa ulicy

- GP (G)

prędkość projektowa

- Vp = 70 km/h (60 km/h)

prędkość miarodajna

- Vp = 90 km/h

szerokość jezdni
buspasów)

- 2×7,00 m (2x10,5 w przypadku występowania

szerokość pasa ruchu

- 3,50 m

szerokość pasa rozdziału

- 3.00 m

szerokość drogi rowerowej

- 2x 2,5 m

szerokość chodników

- 2x 1,5÷2,25 m

szerokość pasa pomiędzy jezdnią a drogą rowerową - 5,00 m ( min 2,0– w przypadku
zastosowania np. ekranów akustycznych lub ogrodzenia oddzielającego chodnik od
jezdni )
kategoria ruchu - KR6
dopuszczalne obciążenie na oś
skrajnia pionowa

- 115 kN
- 5,0 m

Obiekty inżynierskie
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W Wariancie 1 planowanej trasy łącznie przewidziano 28 obiektów inżynierskich
w tym:
 1 most;
 6 wiaduktów;
 2 kładki dla pieszych;
 2 tunele;
 17 konstrukcji oporowych.
W Wariancie 2 planowanej trasy łącznie przewidziano 63 obiekty inżynierskie w
tym:
 1 most;
 12 wiaduktów;
 7 kładek dla pieszych;
 7 tuneli;
 36 konstrukcji oporowych.
W Wariancie 3 planowanej trasy łącznie przewidziano 51 obiektów inżynierskich
w tym:
 1 most;
 8 wiaduktów;
 1 kładka dla pieszych;
 4 tunele;
 37 konstrukcji oporowych.
W Wariancie 4 planowanej trasy łącznie przewidziano 54 obiektów inżynierskich
w tym:
 1 most;
 11 wiaduktów;
 6 kładek dla pieszych;
 5 tunele;
 31 konstrukcji oporowych.
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się przebudowę infrastruktury
technicznej: oświetlenie drogowe, zasilanie elektroenergetyczne, tramwajowa sieć
trakcyjna, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe, sieć cieplna, sieć
gazowa, sieci elektroenergetyczne.
Wszystkie urządzenia kolidujące z projektowaną trasą zostaną przebudowane
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez właścicieli tych urządzeń.
zajętości terenu dla poszczególnych wariantów przebiegu trasy wynosi:
 Wariant 1 – 640959 m2;
 Wariant 2 i 3 – 735721 m2,
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 Wariant 4 - 850464 m2
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji stwierdzono
przeprowadzenia wyburzeń i rozbiórek obiektów kubaturowych:

konieczności

Wariant 1:
 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 18 budynków innych ( magazynowych, handlowych, przemysłowych itp.),
 6 gospodarczych .
 168 garaży.
Wariant 2 i Wariant 3:
 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 34 budynków innych (magazynowych, handlowych, przemysłowych itp.)
 8 gospodarczych,
 190 garaży.
Ilości koniecznych wyburzeń w wariancie 3 są takie same jak w wariancie 2.
Wariant 4:
 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 4 budynki mieszkalne wielorodzinne,
 21 budynków innych ( magazynowych, handlowych, przemysłowych itp.),
 39 gospodarczych .
 190 garaży.
Na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Bydgoszczy (pismo z dn. 22.03.2016 r. oraz z dn. 01.06.2016 r. i z
dn. 12.04.2018 r. - załącznik nr 6.5).
Na podstawie przedstawionych danych stwierdza się, że na istniejącym odcinku
drogi nr 80 utrzymuje się znaczna liczba kolizji drogowych oraz osób rannych na skutek
tych zdarzeń. Realizacja przedmiotowej inwestycji powinna znacząco przyczynić się do
poprawy bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku drogi krajowej nr 80.
ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE I OBLICZENIOWE
Przy sporządzeniu przedmiotowej dokumentacji w zakresie środowiska
przyrodniczego, posłużono się danymi archiwalnymi, wynikami inwentaryzacji
przyrodniczej, informacjami pozyskanymi z urzędów, a także dostępną literaturą.
Zebrane dane analizowano pod kątem kolizji przebiegu drogi z lokalizacją form ochrony
przyrody oraz innych cennych przyrodniczo obszarów.
Dotychczas nie została opracowana metoda uwzględniająca oddzielny ilościowy
wpływ poszczególnych czynników na stopień zanieczyszczenia spływów z dróg.
Najczęściej stosuje się całościowe proste metody oceny ładunków zanieczyszczeń
transportowanych w spływach opadowych z powierzchni dróg. Metody te uogólniają
wyniki badań terenowych zanieczyszczenia spływów z dróg oraz pomiary in situ
parametrów opadów i natężenia ruchu.
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Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu oparta jest na
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Symulacja
komputerowa przeprowadzona została w oparciu o program komputerowy OPERAT FB
opracowany przez firmę PROEKO Sp. z o.o. z Kalisza, który posiada atest Instytutu
Ochrony Środowiska w Warszawie nr BA/147/96. Prognozowane wskaźniki emisji dla
drogi (źródła liniowego) oraz wielkość emisji zanieczyszczeń na analizowanym
obszarze zawarte są w module „Samochody” OPERATU FB.
Metoda prognozowania hałasu oparta jest na modelu rozprzestrzeniania się
dźwięku w środowisku zawartym w polskiej normie PN ISO 9613-2 „Akustyka.
Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej.”, natomiast dane
wejściowe dotyczące emisji wyznaczane są zgodnie z "Guide du bruit des transports
terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980".
Obliczenia propagacji hałasu w środowisku wykonano na podstawie francuskiej
krajowej metody obliczeniowej „NMPB-2008”.
CHARAKTERYSTYKA STANU ŚRODOWISKA W OBSZARZE PRZEWIDYWANEGO
ODDZIAŁYWANIA
Geomorfologia i rzeźba terenu
Pod względem fizyczno – geograficznym (J. Kondracki, 2002r.) przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest w obrębie makroregionu Pradolina ToruńskoEberswaldzka (315.3), mezoregionu Kotlina Toruńska (315.35).
Najniżej położoną częścią Kotliny Toruńskiej jest równina zalewowa (taras
zalewowy) Wisły od stopnia wodnego powyżej Włocławka do kolana Wisły w
Bydgoszczy. Pomiędzy Dorzeczem Wisły a dorzeczem Noteci rozpościera się wysoki,
piaszczysty taras przekształcony eolicznie w wielkie pola wydm.
Budowa geologiczna
Budowę geologiczną określono na podstawie MHP (arkusz Bydgoszcz Wschód i
Bydgoszcz Zachód).
Jurę górną stanowią margle i wapienie oraz iły i łupki margliste o miąższości do
400 m.
Kredę dolną stanowią piaski drobnoziarniste i średnioziarniste oraz piaskowce z
przewarstwieniami mułów, iłów oraz mułowców i iłowców.
Kredę górną stanowią piaski, iły, margle oraz opoki o miąższości ponad 350m.
Utwory trzeciorzędu przykrywają ciąg pokrywą utwory mezozoiczne, z wyjątkiem
miejsc, gdzie zostały usunięte w wyniku erozji w czwartorzędzie. Mają one miąższość
od 40 do 110m i są wykształcone w postaci kompleksu osadów mulasto – ilastych i
piaszczystych oligocenu, miocenu i pliocenu.
Utwory czwartorzędowe przykrywają osady trzeciorzędowe. Są to osady
lodowcowe, wodnolodowcowe, rzeczne i jeziorne powstałe od najstarszego
zlodowacenia południowopolskiego, po holocen.
Surowce mineralne
Na analizowanym terenie w odległości do 2 km stwierdzono występowanie złoża
piasków czwartorzędowych „Czarnówko”.
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Pokrywa glebowa
Gleby stwierdzone na obszarze przedmiotowej inwestycji to głownie gleby
antropogeniczne.
Warunki hydrogeologiczne
w rejonie projektowanej trasy wody podziemne rozpoznane i wykorzystane
gospodarczo znajdują się w piętrach: czwartorzędowym, trzeciorzędowym i kredowym.
Planowana inwestycja leży w granicach JCWPd nr 44a. Obszar JCWPd 44a
obejmuje zlewnie bezpośrednie Wisły i Noteci w granicach pradoliny toruńskoeberswaldzkiej.
Na analizowanym terenie w odległości około 700m od km 5+000 planowanego
przedsięwzięcia zinwentaryzowano strefę ochrony pośredniej ujęcia „Las Gdański”.
Analizowany obszar leży w granicach GZWP 140 Subzbiornik Bydgoszcz (wg
Kleczkowski red., 1990). Jest to zbiornik o charakterze porowym, obejmujący wody
piętra trzeciorzędowego.
Warunki hydrograficzne
Podstawowym elementem układu hydrograficznego w rozpatrywanym rejonie jest
rzeka Brda, którą projektowana Trasa przecina w km 0+536.
Planowana inwestycja drogowa położona jest w dorzeczu Wisły na terenie JCWP
(Jednolitych Części Wód Powierzchniowych) o nazwie:
• Brda od wypływu ze zbiornika Smukła do ujścia,
• Kanał Bydgoski,
• Flis.
Warunki klimatyczne
Bydgoszcz znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego. Na
terenie miasta klimat można określić jako kontynentalny pod względem ilości opadów
(stosunkowo suchy) oraz oceaniczny pod względem termicznym (stosunkowo ciepły).
Nad Bydgoszczą najczęściej pojawiają się fronty chłodne, którym w okresie letnim
często towarzyszą burze, zmiany temperatury oraz wzrost prędkości wiatru.
Lokalne stosunki klimatyczne aglomeracji bydgoskiej kształtowane są w wyniku
wielu czynników, do których zalicza się m.in.: dopływ do atmosfery sztucznie
wytwarzanego ciepła, dopływ zanieczyszczeń, zmiany charakteru podłoża. W wyniku
tego w mieście częściej niż na obszarach pozamiejskich obserwuje się wyższe sumy
opadów, częstsze występowanie mgieł, zmniejszenie siły wiatrów oraz występowanie
silnych turbulencji powietrza. Jedną z podstawowych cech klimatu Bydgoszczy jest
występowanie tzw. miejskiej wyspy ciepła.
Formy ochrony
zainwestowania

przyrody

zinwentaryzowane

na

terenie

projektowanego

Projektowane przedsięwzięcie znajduje się w pewnych odległościach (podanych
poniżej) od obszarów będących formami ochrony przyrody oraz innych cennych
przyrodniczo obszarów nie wymienionych, tj. korytarzy ekologicznych i lasów
ochronnych.
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Poniżej przedstawiono charakterystykę form ochrony przyrody oraz innych
cennych przyrodniczo obszarów zinwentaryzowanych w odległości do 6 km (pomniki
przyrody do 1 km) od planowanego przedsięwzięcia. Podana odległość inwestycji od
danej formy ochrony jest mierzona do najbliższego kilometraża trasy.
Lokalizację omawianych obiektów przyrodniczych przedstawiono na mapie
w skali 1: 10 000 w Załączniku nr 2.1.
Rezerwaty przyrody
"Wielka Kępa"
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w najbliższej odległości ok. 6,1 km na
południowy-zachód od rezerwatu (poza planem – Załącznik nr 2.1.)
Jest najstarszym rezerwatem przyrody w okolicy Bydgoszczy (1953 r.). Uznany
na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1953 r. w sprawie uznania
za rezerwat przyrody (M.P. z 1953 r. Nr 84, poz. 995). Posiada plan ochrony na mocy
Zarządzenia Nr 16/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla
rezerwatu przyrody "Wielka Kępa".
Parki krajobrazowe
"Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego"
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w najbliższej odległości ok. 3,1 km na
zachód od PK.
Zespól Parków powstał w celu ochrony oraz zachowania walorów
przyrodniczych, historycznych i kulturowych, w południowej części Doliny Dolnej Wisły
na odcinku od Bydgoszczy do miejscowości Nowe.
Obszary Chronionego Krajobrazu
"OChK Zalewu Koronowskiego"
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w najbliższej odległości ok. 3,4 km na
południe od OChK (poza planem – Załacznik 2.1.). OChk został utworzony na mocy
Rozporządzenia Nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r.
Obszar ten obejmuje w większości tereny leśne należące do kompleksu Borów
Tucholskich.
"OChK Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy"
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w najbliższej odległości ok. 360 m na
południe od OChK.
OChk został utworzony na mocy
Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r.

Rozporządzenia Nr 9/91

Wojewody

"OChK Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej"
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w najbliższej odległości ok. 4,6 km
napołnocny-zachód od OChK (poza planem – Załącznik nr 2.1.).
Obszar powołany został na mocy Rozporządzenia nr 21/1992 Wojewody
Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego
krajobrazu w województwie toruńskim oraz reorganizacji zarządzenia parkami
krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Tor. Nr 27, poz.
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178). Obecnie chroniony na mocy Uchwały Nr X/254/15 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 2575).
"OChK Wydmy Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia"
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w najbliższej odległości ok. 2,1 km na
północny-zachód od OChK.
OChK został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 9/91 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r. Zajmuje powierzchnię 28 100 ha i jest
podzielony na dwa podobszary (część zachodnią i wschodnią).
Obszary Natura 2000
SOO Dolina Noteci PLH300004
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w najbliższej odległości ok. 5,2 km na
wschód od SOO (poza planem – Załącznik nr 2.1.).
Obszar obejmuje bogatą mozaikę siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej
(16 rodzajów), z priorytetowymi lasami łęgowymi i dobrze zachowanym kompleksami
łąkowymi, choć łącznie zajmują one poniżej 20% powierzchni obszaru. Notowano tu też
8 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. W okolicach Nakła na początku XX
w. występowała bogata populacja Coenagrion ornatum. Rekomenduje się jego
restytucję na tym terenie. Obszar częściowo pokrywa się z ważną ostoja ptasią o
randze europejskiej E-33. Ostoja jest też ważnym korytarzem ekologicznym o randze
międzynarodowej.
SOO Solecka Dolina Wisły PLH040003
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w najbliższej odległości ok. 3,1 km na
zachód od SOO.
Obszar ma znaczenie przede wszystkim dla ochrony mozaiki siedlisk
nadrzecznych, charakterystycznych dla doliny dużej rzeki nizinnej oraz fauny związanej
z rzeką i środowiskami dna jej doliny.
OSO Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w najbliższej odległości ok. 5,2 km na
wschód od OSO (poza planem – Załącznik nr 2.1.).
W obrebie obszaru znajdują się 2 ostoje ptaków o randze europejskiej: E37
(Stawy Ostrówek i Smogulec) i E38 (Stawy ślesin i Występ).
Występuje co najmniej 18 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej,
8 gatunów z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).
OSO Dolina Dolnej Wisły PLB040003
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w najbliższej odległości ok. 2,8 km na
wschód od OSO.
Ostoja jest ważnym miejscem dla ptaków wodno-błotnych podczas migracji
i zimowania, ale także podczas lęgów.
Obszar Dolina Dolnej Wisły jest krajową ostoją ptaków o randze
międzynarodowej PL028. Gniazduje w niej 28 gatunków ptaków z Załącznika
I Dyrektywy Ptasiej; 9 gatunków znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze.
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Pomniki przyrody
Na terenie miasta Bydgoszczy znajduje się 95 pomników przyrody, w tym 91
pomników przyrody ożywionej (pojedyncze drzewa i krzewy lub ich grupy) i 4 pomniki
przyrody nieożywionej (głazy narzutowe i źródło).
Szczegółowa
załączniku nr 2.1.

lokalizacja

pomników

przyrody

została

przedstawiona

na

Poniżej przedstawiono pomniki przyrody zinwentaryzowane do 1 km od
inwestycji:
1.

pomnik nr 29 – drzewo uznano za pomnik przyrody w 1991 roku,
na podstawie punktu 98 załącznika do rozporządzenia Nr 11/91 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr
15, poz. 120) - uchwała Nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24
września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.
– Pom. poz. 2720). Odległość od inwestycji wynosi ok. 200 m.

2.

pomnik nr 52 - drzewo zostało uznane za pomnik przyrody w 1995 roku, na
podstawie punktu 10 załącznika do rozporządzenia Wojewody Bydgoskiego Nr
36 z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów
przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 3, poz.
11). Odległość od inwestycji wynosi ok. 300 m.

3.

pomnik nr 55 - drzewo uznano za pomnik przyrody w 1991 roku,
na podstawie punktu 98 załącznika do rozporządzenia Nr 11/91 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr
15, poz. 120) - uchwała Nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24
września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.
– Pom. poz. 2720). Odległość od inwestycji wynosi ok. 200 m.

4.

pomnik nr 56 - drzewo uznano za pomnik przyrody w 1991 roku,
na podstawie punktu 98 załącznika do rozporządzenia Nr 11/91 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr
15, poz. 120) - uchwała Nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24
września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.
– Pom. poz. 2720). Odległość od inwestycji wynosi ok. 200 m.

5.

pomnik nr 57 - drzewo uznano za pomnik przyrody w 1991 roku,
na podstawie punktu 98 załącznika do rozporządzenia Nr 11/91 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr
15, poz. 120) - uchwała Nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24
września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Kuj.
– Pom. poz. 2720). Odległość od inwestycji wynosi ok. 200 m.

6.

pomnik nr 87 - drzewo uznano za pomnik przyrody w 1994 roku, na podstawie
punktu 33 załącznika do rozporządzenia Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z
dnia 26 października 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów
przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1994 r. Nr
20, poz. 316). Uchwała nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia
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24.09.2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy
(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. poz. 2720). Odległość od inwestycji wynosi ok. 75 m.
7.

pomnik nr 114 – drzewo uznano za pomnik przyrody w 1992 roku, na podstawie
punktu 3 załącznika do rozporządzenia Nr 18/92 Wojewody Bydgoskiego z dnia
8 czerwca 1992 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na
terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 8, poz. 124).
Odległość od inwestycji wynosi ok. 75 m.

8.

pomnik nr 115 – drzewo uznano za pomnik przyrody w 1992 roku, na podstawie
punktu 3 załącznika do rozporządzenia Nr 18/92 Wojewody Bydgoskiego z dnia
8 czerwca 1992 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na
terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 8, poz. 124).
Odległość od inwestycji wynosi ok. 75 m.

9.

pomnik nr 147 - drzewo zostało uznane za pomnik przyrody w 1995 roku, na
podstawie punktu 16 załącznika do rozporządzenia Wojewody Bydgoskiego Nr
36 z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów
przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 3, poz.
11). Odległość od inwestycji wynosi ok. 460 m.

10.

pomnik nr 164 – drzewo uznano za pomnik przyrody w 1994 roku, na podstawie
punktu 16 załącznika do rozporządzenia Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z
dnia 26 października 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów
przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1994 r. Nr
20, poz. 316). Odległość od inwestycji wynosi ok. 130 m.

Użytki ekologiczne
Na obszarze miasta Bydgoszcz istnieje obecnie jeden użytek ekologiczny
„Zielona Ostoja”, który został ustanowiony na mocy Uchwały Nr XLIII/607/09 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku
ekologicznego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2009 r Nr 33, poz. 694). Jego powierzchnia
wynosi 3,0216 ha.
Użytek zlokalizowany jest na Osiedlu Osowa Góra, przy ul. Rekinowej (ok. 5 km
od najbliższego kilometraża inwestycji; poza planem – Załącznik nr 2.1.).
Inne obszary cenne przyrodniczo
Korytarze ekologiczne
Planowana inwestycja przecina korytarze sieci ECONET-POLSKA o znaczeniu
międzynarodowym, tj. PradolinęToruńsko-Eberswaldzka oraz Dolinę Dolnej Wisły. Nie
przecina natomiast obszarów węzłowych sieci o znaczeniu międzynarodowym ani
krajowym.
Sieć korytarzy w programie ECONET oparta jest w dużym stopniu o układ dolin
rzecznych. Odbywają się wzdłuż nich migracje wielu roślin i zwierząt (np. ryb i ptaków).
Wyjątkowe znaczenie dla migracji ptaków ma obecność w granicach miasta
największej polskiej rzeki - Wisły. Dolina wielkiej rzeki cechuje się obecnością
najbogatszych faunistycznie w Europie Środkowej okresowo zalewanych lasów
łęgowych. Na zachodnim, bydgoskim brzegu rzeki Wisły znajdują się tylko drobne
fragmenty lasów łęgowych i ekosystemów do nich nawiązujących, ale brzegi wschodnie
porasta największy kompleks lasów łęgowych na obszarze całej dolnej Wisły.
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Ponadto przez obszary leśne nad Brdą, Północny Pas Rekreacyjny Bydgoszczy i
Las Gdański przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym, zapewniający
połączenie Puszczy Bydgoskiej i doliny Wisły z Borami Tucholskimi, ważnym węzłem o
znaczeniu międzynarodowym.
Lasy ochronne
Inwestycja nie przecina lasów ochronnych.
Walory krajobrazowe i rekreacyjne
Drzewostan lasów w otoczeniu miasta Bydgoszcz w ok. 90% stanowi sosna
zwyczajna, pozostałą część – w różnym stopniu: dęby, olchy, wiązy, wierzby, topole,
lipy, brzozy i świerki.
Jednak ścisłe okolice planowanego przedsięwzięcia stanowi centrum dużego
miasta, gdzie dominuje krajobraz silnie zurbanizowany, przekształcony przez człowieka,
charakteryzujący się niskimi walorami przyrodniczymi oraz krajobrazowymi. Krajobraz
wokół inwestycji to trwała zabudowa obszaru miejskiego.
Bydgoszcz odznacza się dużym potencjałem turystyczno-rekreacyjnym, dzięki
atrakcyjnemu położeniu geomorfologicznemu i przyrodniczemu. Miasto jest jednym z
największych w kraju ośrodków żeglugi śródlądowej.
Atrakcyjność krajobrazowo-przyrodnicza oraz silne zalesienie okolic Bydgoszczy
sprawia, że wytyczono na obszarze podmiejskim kilkadziesiąt znakowanych szlaków
turystycznych (szlaki Brdy, szlaki Wisły, szlaki Noteci, szlaki rowerowe i szlaki
kajakowe).
Szata roślinna i fauna
Ścisłe okolice planowanego przedsięwzięcia, charakteryzujący się niskimi
walorami przyrodniczymi. W tak przekształconym ekosystemie istotnej przebudowie
uległa także szata roślinna oraz związane z nią populacje zwierzęce. Zbiorowiska
roślinne są tu niewielkie i izolowane (pojedyncze drzewa lub niewielkie grupy drzew
i krzewów, trawniki, roślinność ruderalna). Szata roślinna poddana jest silnym stresom i
zanieczyszczeniom powodowanym przez ruch pojazdów, co eliminuje gatunki wrażliwe i
cenne. Różnorodność fauny na omawianym terenie także jest znikoma.
Szczegółowe omówienie szaty roślinnej i fauny scharakteryzowano na podstawie
wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej.
Obiekty dziedzictwa kulturowego
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w bliskim sąsiedztwie strefy ochrony
archeologicznej. W rejonie przedmiotowej inwestycji zinwentaryzowano również obiekty
zabytkowe objęte ochroną konserwatorską.
Warunki aerosanitarne terenu inwestycji
Aktualny stan jakości powietrza atmosferycznego na analizowanym obszarze jest
zadowalający.
Stan klimatu akustycznego
Miasto Bydgoszcz posiada opracowaną w 2012 r mapę akustyczna oraz system
stałego monitoringu hałasu. Szczegółowe dane zawarte są na stronie Urzędu Miasta:
( http://mapy.bydgoszcz.pl/bydgoszcz/index.php/pl/ ).
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Dane zawarte na mapach akustycznych wskazują, że wpływ hałasu drogowego
pochodzącego od poruszających się pojazdów po analizowanym układzie drogowym
ma wpływ na stan klimatu akustycznego w otoczeniu.
INWENTARYZACJA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ GATUNKÓW ROŚLIN,
GRZYBÓW I ZWIERZĄT
Siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i grzybów
W trakcie badań inwentaryzacyjnych nie stwierdzono występowania siedlisk
przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej ani gatunków
roślin (w tym mszaków) i grzybów chronionych.
Badany teren porastają zbiorowiska roślinne nie podgalających ochronie. Na
analizowanym obszarze mamy do czynienia z ukształtowaną przez człowieka pod
względem rozmieszczenia i doboru gatunkowego (często są to gatunki obcego
pochodzenia, tzw. ozdobne) oraz z roślinnością spontaniczną o niewielkim znaczeniu
przyrodniczym.
Ssaki
W
trakcie
przeprowadzonej
inwentaryzacji
przyrodniczej
wykazano
występowanie 5 gatunków ssaków: lis, mysz domowa, jeż, wiewiórka i kret. Wszystkie
przebywają stale w otoczeniu inwestycji, poza jej terenem.
Wśród stwierdzonych gatunków 4 gatunki objęte są ochroną częściową
(wiewiórka, jeż, mysz domowa, kret), a 1 gatunek zaliczono do zwierząt łownych (lis),
objętych ochroną na podstawie ustawy Prawo Łowieckie.
Podczas inwentaryzacji w terenie badań nie potwierdzono obecności innych
gatunków, np. bóbr, na których stwierdzenia w rejonie Bydgoszczy wskazuje serwis
http://www.iop.krakow.pl/ssaki/
Ptaki
Podczas kontroli lustracji poddano drzewa i krzewy objęte zasięgiem
przeprowadzonej inwentaryzacji i gospodarki istniejącą zielenią, ze szczególnym
uwzględnieniem zieleni przewidzianej do wycinki w ramach realizacji inwestycji.
Podczas kontroli Wyspy na Zimnych Wodach wykazano 26 gatunków ptaków,
z czego 8 gatunków należy do ptaków wodnych. Zdecydowana większość gatunków
gnieździ się na inwentaryzowanym obszarze Wyspy na Zimnej Wodach lub na
okolicznych mniejszych wyspach w korycie rzeki Brdy. Na terenie zadrzewienia
olszowego wykazano wiele dziuplastych drzew, szczególnie licznie gniazdują w nich
szpaki. Inwentaryzowany obszar Wysypy na Zimnych Wodach został uznany jako
ważny dla awifauny Bydgoszczy.
Na obszarze Wyspy, rzece Brdzie i w jej najbliższym otoczeniu stwierdzono do
dnia dzisiejszego łącznie 77 gatunków ptaków, z czego aż 47 należy uznać za lęgowe,
natomiast 30 za przelotne.
Szczególnie bogaty jest skład gatunkowy ptaków wodnych gniazdujących
w szuwarze rzeki Brdy. Od 2016 r. gatunkiem zasiedlającym ols i szuwar przy rzece
Brdzie jest również żuraw. Podczas dwóch kontroli w ramach niniejszej inwentaryzacji
stwierdzono parę ptaków w siedlisku lęgowym.
W zachodnim zakolu rzeki Brdy, co roku gnieździ się mewa siwa, bardzo
nieliczny gatunek lęgowy w Polsce. Mewy siwe zakładają gniazda na drewnianym palu
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wystającym z wody. Jest to najrzadszy gatunek lęgowy na omawianym terenie.
Liczebność krajowej populacji tego gatunku prawdopodobnie nie przekracza 1700–1800
par, z których ok. 80–85% zasiedla wyspy środkowej Wisły.
Okolice Wyspy na Zimnych Wodach stanowią także ważne miejsce zimowania
i żerowania dla przelotnych ptaków wodnych.
Płazy i gady
Podczas prac inwentaryzacyjnych odnotowano występowanie jednego gatunku
płaza: żabę trawną, objętą ochroną gatunkową.
Żaby trawne wykryto na dwóch stanowiskach na Wyspie na Zimnych Wodach, po
zachodniej stronie Wyspy. Pierwsze stanowisko znajdowało się około 100 metrów od ul.
Spornej, przy brzegu rzeki Brdy, w szuwarze. Zliczono łącznie 8 godujących samców i
15 pakietów skrzeku, co odpowiada około 15 parom tych płazów.
Drugie stanowisko żaby trawnej znajdowało się na terenie olsu, w zastoisku
wody, w odległości około 10 metrów od istniejącej jezdni. Zliczono na nim 10 pakietów
skrzeku, czyli rozradza się tutaj około 10 par żaby trawnej.
Podczas wiosennej wędrówki płazów do zbiorników przeprowadzono kontrolę
śmiertelności płazów na odcinku ulicy Spornej – od ulicy Fordońskiej do mostu im.
Żeglugi Bydgoskiej oraz na odcinku ul. Pileckiego (od skrzyżowania z ulicą
Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą Żeglarską). Kontrole nie wykazały jednak
martwych przedstawicieli płazów czy gadów. Drogi te kontrolowano dwukrotnie w
godzinach porannych.
W późniejszym okresie szuwary Wyspy na Zimnych Wodach są również licznie
zasiedlane przez żaby zielone.
Podczas inwentaryzacji w terenie badań nie potwierdzono również obecności
innych gatunków, np. ropucha szara, na których stwierdzenia w rejonie Bydgoszczy
wskazuje serwis http://www.iop.krakow.pl/PlazyGady.
W rejonie planowanej inwestycji nie wykazano żadnego gatunku gada.
Owady
Dane literaturowe wskazują, że w rejonie planowanej inwestycji nie stwierdzono
dotychczas obecności szczególnie cennych gatunków owadów.
OCENA ANALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA (WPŁYW I ZABEZPIECZENIA)
Środowisko przyrodnicze i krajobraz
Wpływ na środowisko przyrodnicze
Wpływ na formy ochrony przyrody i inne cenne przyrodniczo obszary
Inwestycja nie przecina form ochrony przyrody, koliduje natomiast z korytarzami
ekologicznymi zwierząt o znaczeniu międzynarodowym sieci ECONET.
W przypadku korytarzy migracji zwierząt, okalają one miasto Bydgoszcz, a nie
przebiegają przez jego obszar, co wynika z zagospodarowania tego obszaru, tj. silnego
przekształcenia antropogenicznego, charakterystycznego dla centrum dużego miasta.
Tym samym budowa jak i eksploatacja analizowanej inwestycji nie będzie powodować
efektu barierowego dla migracji zwierząt.
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Szczegóły dotyczące lokalizacji form ochrony przyrody względem inwestycji
przedstawiono w załączniku nr 2.1.
Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu na formy ochrony przyrody
znajdujące się w otoczeniu zaprojektowanej inwestycji tj. na rezerwat przyrody „Wielka
Kępa”, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Obszarów
Chronionego Krajobrazu: „Zalewu Koronowskiego”, „Północnego Pasa Rekreacyjnego
Miasta Bydgoszczy”, „Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej”, „Wydmy Kotliny
Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia”, obszarów Natura 2000: SOO
Dolina Noteci PLH300004, SOO Solecka Dolina Wisły PLH040003, OSO Dolina
Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001, OSO Dolina Wisły PLB040003
oraz na 10 pomników przyrody zlokalizowanych do 1 km od inwestycji.
Wynika to ze znacznego oddalenia inwestycji od ww. obszarów chronionych oraz
z faktu, że przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
komunikacyjnych wskazują na spełnienie standardów jakości środowiska na granicy linii
zakresu inwestycji – w przypadku większości analizowanych komponentów.
Wpływ na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt
Faza budowy
W trakcie prowadzenia prac budowlanych przewiduje się:


wycinkę drzew i krzewów oraz zniszczenie roślinności znajdującej się w obrębie linii
rozgraniczających:
Wariant 1:

Na zinwentaryzowanym terenie rosną pojedyncze drzewa w ilości 1 927 szt.,
w tym drzewa liściaste – 1 652 szt., drzewa iglaste - 93 szt., drzewa owocowe - 182 szt.
W terenie zinwentaryzowano również 9110 m2 grup drzew i krzewów, 7 000 m2
lasów oraz 14 357 m2 krzewów.
Wycince ulegnie łącznie 1231 sztuk drzew, a do pozostawienia przeznaczono
696 drzew.
Zdecydowanymi dominantami w składzie gatunkowym zadrzewień na badanym
terenie są: lipa drobnolistna, robinia biała, klon pospolity, klon jesionolistny oraz drzewa
owocowe.
W terenie zinwentaryzowano również 9110 m2 grup drzew i krzewów, 7 000 m2
lasów oraz 14 357 m2 krzewów. Z tego do wycinki przeznaczono: 4 710 m2 grup drzew
i krzewów, 2400 m2 lasów oraz 10 415 m2 krzewów.
Wariant 2 i 3:
Na zinwentaryzowanym terenie rosną pojedyncze drzewa w ilości 1956 szt.,
w tym drzewa liściaste – 1654 szt., drzewa iglaste - 95 szt., drzewa owocowe - 207 szt.
W terenie zinwentaryzowano również 10 560 m2 grup drzew i krzewów, 7130 m2
lasów oraz 15407 m2 krzewów.
Wycince ulegnie łącznie 1628 sztuk drzew, a do pozostawienia przeznaczono
328 drzew.
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Zdecydowanymi dominantami w składzie gatunkowym zadrzewień na badanym
terenie są: lipa drobnolistna, robinia biała, klon pospolity, owocowe, klon jesionolistny,
topola.
W terenie zinwentaryzowano również 10 560 m2 grup drzew i krzewów, 7 130 m2
lasów oraz 15 407 m2 krzewów. Z tego do wycinki przeznaczono: 5 160 m2 grup drzew
i krzewów, 3 570 m2 lasów oraz 14 025 m2 krzewów.
Wariant 4:
Na zinwentaryzowanym terenie rosną pojedyncze drzewa w ilości 1881 szt., w
tym drzewa liściaste – 1537 szt., drzewa iglaste - 103 szt., drzewa owocowe - 235 szt.
oraz drzewa suche – 6 szt.
W terenie zinwentaryzowano również 6930 m2 lasów, 5070 m2 grup drzew i
krzewów oraz 15 948 m2 krzewów.
W czasie prac w terenie oznaczono 44 rodzajów drzew, w tym 35 do gatunku
oraz 9 odmian. Osobno potraktowano drzewa owocowe, których różne gatunki zebrano
w jedną grupę.
Do wycinki przeznaczono 1493 szt. drzew (tj. 2218 szt. pni – ze względu na
występowanie drzew wielopniowych) , 4030 m2 lasów, 5070 m2 grup drzew i krzewów
oraz 14 591 m2 grup krzewów.
Ponieważ inwentaryzacja przyrodnicza nie wykazała obecności na badanym
terenie siedlisk przyrodniczych w rozumieniu Dyrektywy Siedliskowej ani chronionych
i/lub cennych gatunków roślin, w tym wymienionych w Załączniku I do niniejszej
Dyrektywy, planowana inwestycja nie będzie miała wpływu i nie będzie stanowiła
zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych, chronionych/cennych gatunków flory
i chronionych gatunków grzybów.


zawleczenia obcych gatunków;



czasowe pogorszenie warunków siedliskowych w otoczeniu drogi w wyniku: pracy
ciężkiego sprzętu, składowania materiałów budowlanych, ziemi z wykopów,
lokalizacji zaplecza technicznego, itp.

Faza eksploatacji
Ze względu na przewidywany brak przekroczeń dopuszczalnych stężeń
zanieczyszczeń powietrza określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu, nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu zanieczyszczeń
motoryzacyjnych na szatę roślinną. Należy spodziewać się, iż mimo wzrostu natężenia
ruchu, standardy środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego będą
zachowane, a wartość stężeń zanieczyszczeń będzie maleć w wyniku postępu
technologicznego branży motoryzacyjnej.
Wpływ na zwierzęta
Bezkręgowe
Pod kątem bezkręgowców, teren planowanej inwestycji nie przedstawia większej
wartości dla bezkręgowców i ich siedlisk bytowania. W związku z tym, nie przewiduję
się negatywnego wpływu planowanych prac inwestycyjnych na żaden potencjalnie
występujący gatunek bezkręgowców objętych ochroną prawną, w tym na pachnicę
dębową.
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Płazy i gady
W fazie budowy dochodzić może do okresowego przypadkowego ich zabijania
płazów i gadów na placu budowy. Szczególnie niebezpieczne są wykopy, które mogą
stać się pułapką, z której płazy nie będą mogły się wydostać. Dlatego w fazie budowy
zapewniony zostanie nadzór herpetologiczny, który ograniczy straty i wskaże
ewentualne dodatkowe środki minimalizujące.
Pośredni wpływ prac budowlanych na siedliska płazów i gadów nie powinien
wystąpić. Zastosowane zabezpieczenia powinny wyeliminować potencjalne zagrożenia
zanieczyszczeniem w czasie budowy.
W przypadku znalezienia na placu budowy osobników w momencie wykonywania
prac związanych z ww. inwestycją, pracownicy niezwłocznie zawiadomią nadzór
przyrodniczy.
Pośredni wpływ na etapie eksploatacji na siedliska płazów i gadów nie powinien
wystąpić. Nie przewiduje się zagrożenia zanieczyszczenia siedlisk tych zwierząt na
etapie eksploatacji.
Ptaki
Na etapie budowy może jedynie dojść do płoszenia ptaków oraz ograniczenia
bazy żerowiskowej. Wzrost natężenia ruchu pojazdów i ludzi prawdopodobnie w
minimalnym stopniu uniemożliwi swobodne żerowanie ptaków na tym obszarze i
wpłynie na wybór innych, szeroko dostępnych w okolicy żerowisk.
Ponadto, powstałe podczas prowadzenia robót niezabezpieczone hałdy humusu
lub ziemi mogą przyciągać i stanowić potencjalne siedlisko jaskółki brzegówki. Aby tego
uniknąć, pozostawione hałdy, których kąt nachylenia może sprzyjać zakładaniu
gniazd/nor przez jaskółki brzegówki, zostaną zabezpieczone po konsultacji z nadzorem
przyrodniczym.
Ssaki
Praca sprzętu i obecność ludzi prowadzić będzie do płoszenia zwierząt i
zaburzenia dotychczasowych szlaków przemieszczeń. Możliwe jest również okresowo
powstanie bezwyjściowych dołów tzw. pułapek ekologicznych, które stanowią
zagrożenie dla drobnej fauny lądowej.
Ssaki występujące wzdłuż istniejącej drogi przywykły w dużym stopniu do ruchu
komunikacyjnego i innych skutków antropopresji oraz zaadaptowały się do życia w
okolicy istniejących dróg.
W wyniku realizacji inwestycji nie zmienią się warunki do bytowania fauny. Droga
pozostanie nieogrodzona i nie będzie stanowić trwałej bariery do przemieszczania się
ssaków.
Wpływ na walory krajobrazu
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Większość oddziaływań związanych z budową i eksploatacją planowanej
inwestycji będzie mieć charakter miejscowy, krótkotrwały i odwracalny. Krajobraz na
terenie planowanej inwestycji już w chwili obecnej zdominowany jest silnie przez
istniejące elementy liniowe (istniejące drogi) oraz istniejącą zabudowę usługowomieszkaniową, typową dla centrum aglomeracji miejskiej.
Biorąc pod uwagę powyższe, nie nastąpi znacząca zmiana istniejących walorów
krajobrazowych.
Zabezpieczenia walorów przyrodniczych
Analiza wpływu przedmiotowej inwestycji na poszczególne komponenty
środowiska przyrodniczego pozwoliła na sformułowanie zaleceń dotyczących środków
minimalizujących negatywny wpływ drogi w fazie budowy, jak i jej późniejszej
eksploatacji na obszarze objętym inwestycją.
Faza budowy
 zapewnić nadzór przyrodniczy na cały etap realizacji inwestycji, którego celem
będzie kontrola działań prowadzonych przez Wykonawcę prac;
 bazy materiałowe oraz parkingi dla sprzętu i maszyn budowlanych należy
zlokalizować poza terenami cennymi przyrodniczo tj. poza korytem rzeki Brdy,
poza Wyspą na Zimnych Wodach oraz z dala od istniejących zadrzewień nie
przeznaczonych do wycinki;
 zorganizować plac budowy i jego zaplecze oraz drogi technologiczne
z uwzględnieniem zasady minimalizacji terenu i przekształcenia jego
powierzchni, aby zniszczeniu uległa jak najmniejsza powierzchnia roślinności
a po zakończeniu prac, przywrócenie terenu do stanu poprzedzającego ich
rozpoczęcie;
 zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo ochrony
środowiska jak i ustawy Prawo budowlane należy skutecznie zabezpieczyć
elementy środowiska przyrodniczego, w tym zwłaszcza drzewa i krzewy na placu
budowy; wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum;
 wycinkę drzew i krzewów, kolidujących z inwestycją, należy wykonać poza okresem
lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; opcjonalnie
dopuszcza się prowadzenie wycinki w okresie lęgowym po uprzednim stwierdzeniu
przez ornitologa braku lęgów w zadrzewieniach przeznaczonych do wycinki;
 powstałe podczas prowadzenia robót hałdy humusu lub ziemi, których kąt
nachylenia może sprzyjać zakładaniu gniazd/nor przez jaskółki brzegówki,
zabezpieczyć po konsultacji z nadzorem przyrodniczym np. geowłókniną. Dotyczy to
szczególnie okresu wiosenno-letniego (od początku kwietnia do końca lipca). W
przypadku stwierdzenia gniazd jaskółki brzegówki na terenie budowy, miejsca te
należy odpowiednio zabezpieczyć i oznaczyć do czasu zakończenia lęgów. Jeśli
konieczne będzie zlikwidowanie hałdy z gniazdami jaskółek, konieczne będzie
uzyskanie zgody RDOŚ na odstępstwa obowiązujące w stosunku do gatunku
chronionego;
 w przypadku braku możliwości natychmiastowego zasypania wykonanych wykopów
należy je tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody;
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 w przypadku znalezienia na placu budowy zwierząt w momencie wykonywania prac
związanych z ww. inwestycją, pracownicy powinni niezwłocznie zawiadomić nadzór
przyrodniczy;
 konieczne jest zabezpieczenie obiektów odwodnieniowych (np. otwarte studzienki),
które stanowią śmiertelne pułapki dla zwierząt;
 przed przystąpieniem do czynnej ochrony płazów na budowie konieczne będzie
uzyskanie derogacji od zakazów wymienionych w Ustawie o ochronie przyrody od
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na chwytanie
i przenoszenie płazów.;
 przed rozpoczęciem prac budowlanych przypadających na okres rozrodu płazów, a
więc przed 15 marca, należy zabezpieczyć odcinki trasy w miejscach, gdzie możliwe
jest wchodzenie płazów na plac budowy. W tym celu należy:
− ogrodzić wskazane poniżej lokalizacje płotkiem wykonanym np. z folii lub
geowłókniny (zalecane te typy materiału, z uwagi na trudność wspinania się
płazów po takim typie powierzchni) o wysokości ok. 50 cm; płotek powinien być
zakopany pod powierzchnię gruntu na głębokość ok. 15-20 cm, aby zapewnić
szczelność konstrukcji;
− końcowy odcinek płotka zakończyć na kształt litery U;
− szczegółową lokalizację płotków, termin w jakim należy pozostawić ogrodzenie
oraz wybór materiału powinien dokonać nadzór przyrodniczy w postaci
herpetologa. Nadzór powinien także kontrolować szczelność płotków.
Miejsca wygrodzenia placu budowy płotkami tymczasowymi:
 km ~8+200 do końca trasy w km 8+573,5 (wszystkie warianty) oraz ul. Sporna na
rozbudowywanym odcinku.
 prowadzenie prac budowlanych na ul. Spornej na terenie Wyspy na Zimnych
Wodach będzie prowadzić do płoszenia ptaków wymienionych w tabeli nr 50. W
związku z powyższym należy również skierować wniosek o udzielenie Wykonawcy
robót odstępstw od zakazów do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy, względem gatunków chronionych w trybie art. 56 ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody, w szczególności na płoszenie.
 dodatkowo, w związku z koniecznością przeprowadzenia prac przygotowawczych
pod inwestycję związanych z pracą maszyn budowlanych i wycinką drzew, może
nastąpić płoszenie osobników i niszczenie siedlisk grzywacza opisanych w tabeli nr
50, określone jako wykroczenie w Art. 51 pkt. 1. i 2. Ustawa z dnia 13 października
1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1226). Z tego powodu Wykonawca
powinien również uzyskać od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
odstępstwo od zakazów określonych w Art. 9.1. pkt. 3 (zakaz wybierania i
posiadania jaj i piskląt, wyrabiania i posiadania wydmuszek oraz niszczenia
legowisk, nor i gniazd ptasich).
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Faza eksploatacji
Pokrywa glebowa
Wpływ
Przedmiotowa inwestycja będzie przebiegała po terenie przekształconym
antropogenicznie. Bezpośrednie oddziaływanie w czasie budowy na gleby będzie miało
charakter lokalny, a wpływ prac budowlanych będzie krótkotrwały i przemijający.
Potencjalnym zagrożeniem dla pokrywy glebowej w sąsiedztwie przedmiotowej
inwestycji, może być niebezpieczeństwo zanieczyszczenia powierzchni ziemi
substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z pojazdów mechanicznych użytych do
budowy oraz magazynowania materiałów niezbędnych do ich eksploatacji i konserwacji.
Przewiduje się, iż stan gleb w obrębie omawianej inwestycji nie ulegnie
pogorszeniu na etapie jej eksploatacji.
Zabezpieczenia
Za etapie budowy zaleca się:
 lokalizację placów budowy wraz z bazami materiałowo – urządzeniowymi i
maszynowymi z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajętości terenu i
przekształcenia jego powierzchni;
 stosowanie sprawnego technicznie sprzętu budowlanego zgodnie z certyfikatem
dopuszczenia go do użytkowania;
 zachowanie szczególnej ostrożności podczas magazynowania i przelewania
paliw na zapleczu budowy;
 składowanie materiałów budowlanych i substancji chemicznych używanych do
budowy w wydzielonych miejscach na utwardzonym terenie;
 gromadzenie ścieków bytowych powstających w trakcie budowy w szczelnych
zbiornikach bezodpływowych i w miarę potrzeb wywożenie do oczyszczalni;
 prowadzenie właściwej gospodarki odpadami wytworzonymi w czasie realizacji
inwestycji;
Na etapie eksploatacji minimalizacja negatywnego wpływu na grunty wiązać się
będzie przede wszystkim z ograniczeniem możliwości rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń komunikacyjnych poprzez wykorzystanie środków ochrony
proponowanych dla innych komponentów środowiska – odcinki kanalizacji deszczowej
(ochrona środowiska gruntowo-wodnego).
Klimat
Wpływ
Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na topoklimat w fazie realizacji nie
będzie znaczący.
Biorąc pod uwagę fakt, że infrastruktura drogowa jest budowana na okres wielu
lat, a warunki klimatyczne i atmosferyczne mają istotny wpływ na jej funkcjonowanie (ze
względu na przestrzenny charakter infrastruktura drogowa jest szczególnie wrażliwa na
wahania temperatury, opady i silny wiatr), na etapie projektowania przedmiotowej
inwestycji uwzględniono istniejące warunki atmosferyczne i klimatyczne oraz ich
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przewidywane zmiany, w tym zjawiska ekstremalne, poprzez odpowiedni dobór
rozwiązań projektowych.
Zabezpieczenia
Efektywnym sposobem ograniczania niekorzystnego oddziaływania infrastruktury
drogowej na topoklimat w aspekcie obniżania temperatury powietrza i podłoża jest
stosowanie zieleni przyulicznej.
Obiekty dziedzictwa kulturowego
Wpływ
W bliskim sąsiedztwie przedsięwzięcia znajduje się strefa ochrony
archeologicznej (rejon węzła „Wschód”) oraz cztery obiekty zabytkowe. Prowadzenie
prac ziemnych w rejonie ww. obiektów stwarza ryzyko wystąpienia negatywnych
oddziaływań związanych głównie z pracą ciężkiego sprzętu.
Przedmiotowa inwestycja w fazie eksploatacji nie będzie oddziaływać na
stanowiska archeologiczne i obiekty dziedzictwa kulturowego.
Zabezpieczenia
Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu,
Delegatura w Bydgoszczy, wszelkie prace ziemne w granicach strefy ochrony
archeologicznej oraz obiektów zabytkowych wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim
Urzędem Ochrony Zabytków.
Na etapie eksploatacji nie wystąpią oddziaływania na obiekty dziedzictwa
kulturowego.
Środowisko gruntowo – wodne
Wpływ
Przedmiotowa inwestycja będzie przebiegała wzdłuż istniejącej DK 80.
Bezpośrednie oddziaływanie w czasie budowy na środowisko gruntowo-wodne będzie
miało charakter lokalny, a wpływ prac budowlanych będzie krótkotrwały i przemijający.
Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska gruntowo-wodnego w sąsiedztwie
przedmiotowej inwestycji, w czasie budowy może być: zanieczyszczenia powierzchni
ziemi substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z pojazdów mechanicznych użytych
do budowy oraz magazynowania materiałów niezbędnych do ich eksploatacji i
konserwacji; ścieki bytowo-gospodarcze i technologiczne z baz budowy.
Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska gruntowo-wodnego w sąsiedztwie
przedmiotowej inwestycji, w czasie eksploatacji może być niebezpieczeństwo
zanieczyszczenia zawiesinami ogólnymi jak i substancjami ropopochodnymi
pochodzącymi z pojazdów mechanicznych użytkujących drogę.
Zabezpieczenia
Na etapie budowy należy zachować szczególną ostrożność podczas
magazynowania i przelewania paliw na zapleczu budowy. Paliwa i smary należy
przechowywać w szczelnych zbiornikach w wydzielonych miejscach, należy zapewnić
dobry stan techniczny sprzętu używanego do robót budowlanych, place budowy należy
wyposażyć w środki chemiczne (sorbenty) neutralizujące ewentualne wycieki z maszyn
budowlanych, a tym samym minimalizujące możliwość skażenia gruntu. Dla ochrony i
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minimalizacji zagrożenia związanego z pojawieniem się ścieków bytowo-gospodarczych
na placach budowy należy zainstalować przenośne sanitariaty
Na etapie eksploatacji minimalizacja negatywnego wpływu na grunty wiązać się
będzie przede wszystkim z wykonaniem systemu odwodnienia połączonego z istniejącą
kanalizacją deszczową, oraz dostosowaniem istniejącej kanalizacji deszczowej do
projektowanej.
Stan aerosanitarny
Wpływ
Prognozowane w Wariancie 1 w 2020 r. i 2035 r. średnioroczne i maksymalne
stężenia zanieczyszczeń poza pasem drogowym nie będą przekraczać stężeń
dopuszczalnych.
Prognozowane w Wariantach: 2, 3 i 4 w 2020 r. i 2035 r. średnioroczne i
maksymalne stężenia zanieczyszczeń poza pasem drogowym nie przekraczają stężeń
dopuszczalnych, za wyjątkiem maksymalnego stężenia tlenków azotu w 2020 r. w
przypadku trzech wariantów i częstości przekroczeń w przypadku Wariantu 2 i 4, które
są wyższe niż poziomy dopuszczalne.
Zabezpieczenia
Wyniki badań pokazują, że pasy zieleni izolacyjnej tworzone wzdłuż ciągów
komunikacyjnych, ekrany akustyczne oraz regularne czyszczenie jezdni ulic i ich
otoczenia w okresie wiosna – jesień są bardzo skutecznymi metodami poprawy stanu
aerosanitarnego w sąsiedztwie ulic.
Klimat akustyczny
Wpływ
Realizacja przedsięwzięcia w każdym z wariantów powoduje przekroczenie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Zabezpieczenia
W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania hałasu przewidziano
zastosowanie zabezpieczeń akustycznych. Zastosowane zabezpieczenia akustyczne
pozwolą dotrzymać dopuszczalnych poziomów hałasu.
Odpady
Wpływ
Budowa przedmiotowej drogi spowoduje powstanie typowych odpadów z grup:
17 (Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej), 13 (Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw) i 20 (Odpady
komunalne). Podczas eksploatacji drogi przewiduje się powstawanie głownie odpadów
należących do grupy 20.
Zabezpieczenia
Sposoby postępowania z odpadami powstającymi w fazie budowy i eksploatacji
(odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne) muszą być zgodne z
zapisami ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy.
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Istniejąca infrastruktura techniczna
Wpływ
Przebudowa oraz bezawaryjna eksploatacja urządzeń infrastruktury technicznej
będzie miała niewielki wpływ na środowisko. Wszelkie zmiany oraz zaburzenia
środowiska wywołane na etapie przebudowy będą miały charakter czasowy i
odwracalny, natomiast stosowanie się do norm i wytycznych odpowiednich dla każdego
rodzaju sieci technicznej powinno zapewnić bezpieczne wykonanie przebudowy i
bezawaryjną pracę w czasie eksploatacji.
Zabezpieczenia
Stosowanie się do norm i wytycznych odpowiednich dla każdego rodzaju sieci
technicznej zapewnia bezpieczne wykonanie przebudowy oraz bezawaryjną pracę w
czasie eksploatacji.
Poważne awarie
Wpływ
Statystycznie na trasach komunikacyjnych prawdopodobieństwo wystąpienia
poważnej awarii nie jest wysokie, jednak należy wziąć pod rozwagę ten aspekt ochrony
środowiska i być w pełni na nie przygotowanym. Do zdarzeń, które mogą mieć miejsce
należy zaliczyć: wypadki cystern, rozszczelnienie opakowań podczas transportu,
eksplozje, pożary, wypadki samochodowe.
Zabezpieczenia
W sytuacji wystąpienia zagrożenia związanego z drogowym transportem
materiałów niebezpiecznych najważniejsze są odpowiednia organizacja ratownictwa,
możliwość szybkiego reagowania służb ratowniczych i przygotowanie należytych
planów i procedur postępowania.
Zdrowie i życie ludzi oraz dobra materialne
Przy zachowaniu środków minimalizujących przewidzianych dla poszczególnych
komponentów nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji
na zdrowie i życie ludzi oraz dobra materialne.
Oddziaływania skumulowane
W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji przewiduje się wystąpienie
oddziaływań skumulowanych z istniejącym układem komunikacyjnym.
Przy
zastosowaniu
środków
minimalizujących
przewidzianych
poszczególnych komponentów oddziaływania te nie będą znaczące.

dla

Oddziaływania transgraniczne
Przedmiotowe przedsięwzięcie ma charakter lokalny i jego oddziaływanie, ze
względu na przewidywany zakres prac budowlanych oraz późniejszą eksploatację, nie
będzie powodowało oddziaływania transgranicznego.
Likwidacja inwestycji
Eksploatację inwestycji liniowych, z założenia, planuje się na dziesiątki lat.
Docelowa perspektywa w przypadku inwestycji liniowych zakłada raczej modernizację i
rozbudowę niż ich likwidację. Z tego względu na obecnym etapie nie jest możliwe
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jednoznaczne, a nawet przybliżone określenie horyzontu czasowego, w jakim mogłaby
zajść konieczność likwidacji inwestycji.
Likwidacja inwestycji skutkowałaby: niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń
gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego oraz hałasu do otoczenia,
zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i gruntów wokół przedsięwzięcia,
zniszczeniem wykształconej już pokrywy i szaty roślinnej na terenach wokół
przedsięwzięcia, powstaniem odpadów oraz oddziaływaniem wibroakustycznym.
Porównanie wariantów i wybór wariantu najkorzystniejszego dla środowiska
Dla przedmiotowej inwestycji porównanie wariantów wykonano w oparciu metodę
uproszczoną – lista kontrolna, która w stopniu wystarczającym pozwoliła ocenić skalę
oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko w analizowanych
wariantach rozbudowy.
Analizą objęto oddziaływania na środowisko przyrodnicze (wycinka drzew i
krzewów, obecność GZWP, kolizja z ujęciami wód podziemnych, kolizja z obiektami
dziedzictwa kulturowego, wpływ na klimat) oraz oddziaływania komunikacyjne (emisja
hałasu, emisja zanieczyszczeń do powietrza, emisja odpadów, emisja zanieczyszczeń z
wód odpadowych, ryzyko wystąpienia poważnych awarii).
Do oceny oddziaływań przyjęto skalę od 1 do 3, przy czym „1” oznacza brak
oddziaływania lub oddziaływanie nieistotne, „2” oznacza oddziaływanie niekorzystne,
zaś „3” – oddziaływanie bardzo niekorzystne.
Wysoka wartość oceny danego wariantu oznacza duże oddziaływania
negatywne. Natomiast uzyskanie przez wariant oceny najniższej oznacza, iż jest to
wariant o najmniejszych oddziaływaniach niekorzystnych – wariant najkorzystniejszy dla
środowiska.
Porównanie wariantów rozbudowy trasy W-Z w Bydgoszczy za pomocą listy
kontrolnej wskazało, że najkorzystniejszym środowiskowo wariantem będzie Wariant 1
i 4.
Jednak z uwagi na fakt, że Wariant 4 jest wariantem, który spotkał się z większą
akceptacją społeczną, wariant ten wnioskuje się do realizacji.
Jak wykazały analizy w przypadku opisywanych wariantów nie przewiduje się
znaczącego oddziaływania na środowisko.
Wariant preferowany przez Inwestora stanowi połączenie trzech analizowanych
w ramach niniejszego Raportu wariantów. Wobec powyższych, w przypadku realizacji
tego nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na środowisko.
OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA
Prognostyczna analiza zagrożeń oddziaływania projektowanej drogi na
poszczególne
komponenty
środowiska
wykazała
przekroczenia
wartości
dopuszczalnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu.
Jeśli zastosowane środki ochronne nie doprowadzą do zachowania standardów jakości
środowiska koniecznym może być ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania.
Decyzja taka może zostać podjęta dopiero po przeprowadzeniu pomiarów (w
wybranych punktach) w ramach analizy porealizacyjnej, jeśli działania i zastosowane
środki ochronne zalecone po tych pomiarach nie doprowadzą do spełnienia standardów
jakości środowiska.
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ZAKRES ANALIZY POREALIZACYJNEJ I ZAKRES MONITORINGU STANU
ŚRODOWISKA
Celem weryfikacji założeń projektowych i zaleceń niniejszego Raportu z
faktycznym oddziaływaniem planowanej inwestycji na środowisko zaproponowano
przeprowadzenie w ramach analizy porealizacyjnej badań hałasu drogowego, drgań
oraz stanu powietrza atmosferycznego.
ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH
Po zakończeniu prac nad wielowariantową koncepcją programową zadania
„Rozbudowy Trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła
Wschodniego”, projekt w trzech wariantach realizacyjnych wyłożono do wiadomości
publicznej umożliwiono wszystkim zainteresowanym zarekomendowanie wariantu
preferowanego oraz zgłoszenie uwag i propozycji rozwiązań.
Okazało się, że nie da się wybrać najlepszego wariantu z trzech
przedstawionych, ponieważ mieszkańcy popierają poszczególne odcinki z
poszczególnych wariantów i podstawowym wnioskiem było zorganizowanie ponownych
konsultacji dla jednego wariantu trasy.
Nowy projekt uwzględniający postulaty mieszkańców, wnioski Zamawiającego
oraz poprawki autorskie otrzymał nazwę „Wariant 4”.

306

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko – wersja ujednolicona

XIV. Spis załączników
Nr 1.

Nr 2.

Plan
orientacyjny
wraz
z
uwarunkowaniami
geologicznymi
i hydrogeologicznymi oraz elementami dziedzictwa kulturowego – mapa w
skali 1:10 000
Nr 1.1

Wariant 1 (1 ark.)

Nr 1.2

Wariant 2 (1 ark.)

Nr 1.3

Wariant 3 (1 ark.)

Nr 1.4

Wariant 4 (1 ark.)

Uwarunkowania przyrodnicze
Nr 2.1. Formy ochrony przyrody – mapa w skali 1: 10 000
Nr 2.1.1. Wariant 1 (1 ark.)
Nr 2.1.2. Wariant 2 (1 ark.)
Nr 2.1.3. Wariant 3 (1 ark.)
Nr 2.1.4. Wariant 4 (1 ark.)
Nr 2.2. Inwentaryzacja przyrodnicza tekst źródłowy i mapa – (1 ark.)
Nr 2.3. Inwentaryzacja
elektoniczna)

i

gospodarka

istniejąca

zielenią

(wersja

Nr 2.4. Dane z inwentaryzacji i gospodarki istniejącą zielenią dotyczące
lasów (wersja elektoniczna)
Nr 2.5. Lokalizacja płotków tymczasowych dla płazów (mapa)
Nr 3.

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego

Nr 4.

Stan aerosanitarny analizowanego terenu
Nr 4.1

Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy
z
dnia
07.05.2018 r.,
znak:
WIOŚWMŚ.7016.69.2018.JK dot. aktualnego stanu zanieczyszczenia
powietrza w rejonie przedsięwzięcia

Nr 4.2

Oddziaływanie przedsięwzięcia na stan jakości powietrza na etapie
budowy:

Nr 4.2.1

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów.

Nr 4.2.2

Zestawienie
receptorów.

Nr 4.2.3

Izolinie stężeń średniorocznych i maksymalnych tlenków
azotu i pyłu PM2,5.

Nr 4.3

maksymalnych

wartości

stężeń

w

sieci

Oddziaływanie przedsięwzięcia na stan jakości powietrza – wariant
bezinwestycyjny:
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Nr 4.3.1

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów:

Nr 4.3.1.1

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów – 2020 r.

Nr 4.3.1.2

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów – 2035 r.

Nr 4.3.2

Izolinie stężeń średniorocznych i maksymalnych tlenków
azotu i pyłu PM2,5 – 2020 r. i 2035 r.

Nr 4.4

Oddziaływanie przedsięwzięcia na stan jakości powietrza – wariant
inwestycyjny 1:

Nr 4.4.1

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów:

Nr 4.4.1.1

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów – 2020 r.

Nr 4.4.1.2

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów – 2035 r.

Nr 4.4.2

Izolinie stężeń średniorocznych i maksymalnych tlenków
azotu i pyłu PM2,5 – 2020 r. i 2035 r.

Nr 4.5

Oddziaływanie przedsięwzięcia na stan jakości powietrza – wariant
inwestycyjny 2:

Nr 4.5.1

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów:

Nr 4.5.1.1

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów – 2020 r.

Nr 4.5.1.2

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów – 2035 r.

Nr 4.5.2

Izolinie stężeń średniorocznych i maksymalnych tlenków
azotu i pyłu PM2,5 – 2020 r. i 2035 r.

Nr 4.6

Oddziaływanie przedsięwzięcia na stan jakości powietrza – wariant
inwestycyjny 3:

Nr 4.6.1

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów:

Nr 4.6.1.1

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów – 2020 r.

Nr 4.6.1.2

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów – 2035 r.

Nr 4.6.2

Izolinie stężeń średniorocznych i maksymalnych tlenków
azotu i pyłu PM2,5 – 2020 r. i 2035 r.

Nr 4.7

Oddziaływanie przedsięwzięcia na stan jakości powietrza – wariant
inwestycyjny 4:

Nr 4.7.1

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów:

Nr 4.7.1.1

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów – 2020 r.

Nr 4.7.1.2

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów – 2035 r.

Nr 4.7.2

Izolinie stężeń średniorocznych i maksymalnych tlenków
azotu i pyłu PM2,5 – 2020 r. i 2035 r.

Nr 5. Zasięg oddziaływania hałasu– mapa w skali 1:5 000:
Nr 5.1.1 Wariant 1 – bez zabezpieczeń przeciwhałasowych (2 ark.)
Nr 5.1.2 Wariant 1 – z zabezpieczeniami przeciwhałasowymi (2 ark.)
Nr 5.2.1 Wariant 2 – bez zabezpieczeń przeciwhałasowych (2 ark.)
308

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

„Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego
do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”.
Raport o oddziaływaniu na środowisko – wersja ujednolicona

Nr 5.2.2 Wariant 2 – z zabezpieczeniami przeciwhałasowymi (2 ark.)
Nr 5.3.1 Wariant 3 – bez zabezpieczeń przeciwhałasowych (2 ark.)
Nr 5.3.2 Wariant 3 – z zabezpieczeniami przeciwhałasowymi (2 ark.)
Nr 5.4.1 Wariant 4 – bez zabezpieczeń przeciwhałasowych
Nr. 5.4.1.1 – Trasa WZ – od początku inwestycji do Węzła Wschód (3 ark.)
Nr. 5.4.1.2 – Węzeł Wschód (1 ark.)
Nr 5.4.2 Wariant 4 – z zabezpieczeniami przeciwhałasowymi
Nr 5.4.2.1 – Trasa WZ – od początku inwestycji do węzła Wschód (3 ark.)
Nr 5.4.2.2– Węzeł Wschód (1 ark.)
Nr 5.5 – Wyniki obliczeń
Nr 5.6 – Zestawienie zabezpieczeń przeciwhałasowych
Nr 5.7 – Oddziaływania innych źródeł oraz oddziaływania skumulowane
Nr 5.7.1 Wariant 4 – Oddziaływanie hałasu powodowanego przejazdami
pociągów na liniach kolejowych nr 18, 201 oraz 209 (2 ark.)
Nr 5.7.2 Wariant 4 – Oddziaływanie hałasu powodowanego przejazdami
tramwajów (1 ark.)
Nr 5.7.3 Wariant 4 – Oddziaływania skumulowane (2 ark.)
Nr 6.

Pisma i opinie
Nr 6.1. Pismo z Urzędu Miasta Bydgoszcz z dnia 30 kwietnia 2018 roku, znak:
WZR-III.604.7.2018 w sprawie udostępniania informacji o formach ochrony
przyrody;
Nr 6.2. Rozporządzenie nr 3/2008, dyrektora regionalnego zarządu
gospodarki wodnej w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2008 r., w sprawie
ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Las Gdański” w
Bydgoszczy.
Nr 6.3. Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu,
Delegatura w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r., znak: WUOZ
DB.ZAR.5152.6.54.15.TZ.,
dotyczące
informacji
o
stanowiskach
archeologicznych;
Nr 6.4. Pismo Biura Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Bydgoszczy z
dnia 2 lutego 2016 r., znak: BKZ.4120.12.8.10.2016 SM wraz z uzupełnieniem
z dnia 11 maja 2018 r., znak: BKZ.4120.12.8.15.2018.SM, dotyczące
informacji o obiektach i obszarach ochrony konserwatorskiej;
Nr 6.5. Pismo Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w
Bydgoszczy z dnia 22 marca 2016 r., znak: R-1172/16, dotyczące informacji
na temat wypadków i zdarzeń drogowych wraz z uzupełnieniem z dnia
01.06.2016 r., znak: R-2329/16 oraz z dnia 12.04.2018 r., znak: R-1814/18;
Nr 6.6. Pismo Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 10 kwietnia
2018 r., znak: BP.402.46.2018.JZ.1, w sprawie udostępniania informacji z
rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
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Nr 6.7. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z
dnia 9 maja 2018 r., w sprawie informacji na temat
przedsięwzięć
sąsiadujących z planowaną inwestycją,
Nr 6.8. Pismo Urzedu Mista Bydgoszcz z dnia 10 maja 2018 r., w sprawie
informacji na temat przedsięwzięć sąsiadujących z planowaną inwestycją,
Nr 6.9. Pismo RDOŚ Bydgoszcz z dnia 9 maja 2018 roku, znak:
WIS.402.68.2018.AGI.DG w sprawie udostępniania informacji o formach
ochrony przyrody;
Nr 6.10. Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2019 r.,
znak WZR-III.033.28.2019.ŁK w sprawie kwalifikacji terenów podlegających
ochronie przed hałasem;
Nr 6.11. Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 08 czerwca 2018 r.,
znak: WZR-III.033.11.2018.ŁK w sprawie kwalifikacji terenów podlegających
ochronie przed hałasem.
Nr 7.

Wykaz rozbiórek

Nr 8.

Plan przebudowy stacji postojowej oraz stacji przeładunkowej

Nr 9.

Wydruki danych wejściowych z programu SoundPLAN

Nr 10. Informacja PKP na temat ruchu pociągów na liniach kolejowych nr 18, 201
oraz 209
Nr 11. Prognoza ruchu, Transprojekt Gdański Sp. z o.o., październik 2015 r.
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