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ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Mapa orientacyjna przedsięwzięcia z formami ochrony przyrody i zasięgami 

oddziaływania akustycznego 

2. Zestawienie wyników badań zanieczyszczeń związkami ropopochodnymi surowych 

ścieków deszczowych spływających z dróg kołowych 

3. Wydruki obliczeń komputerowych zanieczyszczenia powietrza w latach 2020 i 2030 

(wydruki dostępne wyłącznie w formie elektronicznej na dołączonej płycie CD) 

4. Tło zanieczyszczeń 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Uwaga 

Osobnymi załącznikami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach są mapy dotyczące ewidencji gruntów. 
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1. WSTĘP 

1.1. Podstawy opracowania dokumentacji  

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie północno – wschodniej obwodnicy 

aglomeracji poznańskiej. Obszar objęty inwestycją przedstawiono na Załączniku nr 1. 

Celem inwestycji jest poprawa jakości komunikacji wraz ze wzrostem 

bezpieczeństwa ruchu na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Budowa 

obwodnicy spowoduje odciążenie miasta od ruchu tranzytowego.  

Zgodnie z § 2, ust. 1 pkt. 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst 

jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 71) droga inna niż autostrada i droga ekspresowa, o nie 

mniej niż czterech pasach ruchu na łącznym odcinku nie mniejszym niż 10 km kwalifikuje się 

jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym 

wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o 

przeprowadzenie oceny postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko. 

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zostanie złożona karta informacyjna przedsięwzięcia w celu ustalenia zakresu raportu.  

W myśl art. 72, ust. 1, pkt 10 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 (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r., poz. 353), wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 2031). 

W związku z art. 75, ust. 1, pkt. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.  

Układ niniejszej dokumentacji wynika z art. 3 ust. 1 pkt 5 powoływanej ustawy […]  

o ocenach oddziaływania na środowisko. Treść Karty rozszerzono o zagadnienia ujęte w 

art. 63 tejże ustawy. 
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1.2. Wykorzystane materiały 

Materiałem wyjściowym do przygotowania niniejszej Karty jest koncepcja budowy 

północno – wschodniej obwodnicy Poznania opracowana przez Pracownię ELITON. 

Koncepcję opracowano w oparciu o następujące przepisy i materiały (dotyczące zasad i 

zakresu projektowania drogowego): 

 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r., 

poz. 1440 ), 

 ustawa  z dnia  7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r., 

poz. 290), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. nr 220, poz. 2181), 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735), 

 „Katalog powtarzalnych elementów drogowych" część I i II, Transprojekt – Warszawa, 

Warszawa 1979 r., 

 „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych” część I i II, Generalna Dyrekcja Dróg 

Publicznych, Warszawa 2001. 

Szczegółowe przepisy z zakresu ochrony środowiska, regulujące zakres i sposób 

opracowania Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz dotyczące poszczególnych zagadnień 

poruszanych w Karcie, powołano każdorazowo w tekście. 

1.3. Prace terenowe 

Wyjazdy terenowe miały na celu ocenę istniejącej sytuacji oraz analizę 

uwarunkowań przyrodniczych i terenowych w rejonie planowanej inwestycji. Wizje terenowe 

w zakresie szaty roślinnej przeprowadzono od maja do października 2016 roku. Natomiast w 

zakresie fauny w całym okresie badań (od marca do lipca) przeprowadzono dziesięć kontroli 

terenowych w dwu- lub trzyosobowym zespole. 
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2. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1.  Rodzaj przedsięwzięcia 

2.1.1. Opis inwestycji 

Inwestycja polegać będzie na budowie północno – wschodniej obwodnicy Poznania 

po nowym śladzie na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga 

ekspresowa S5 o następującej długości dla poszczególnych wariantów: 

 37,450 km – WARIANT I do węzła Iwno, 

 31,576 km – WARIANT II do DK 92 + 4,883 km do węzła Kostrzyn = 36,459 km  

 36,880 km – WARIANT III do węzła Kleszczewo. 

Planowana inwestycja będzie posiadać kategorię drogi publicznej powiatowej, 

wojewódzkiej lub wyższej o klasie technicznej GP, czyli głównej ruchu przyśpieszonego.  

Projektowana droga na odcinku do obwodnicy Owińsk posiadać będzie przekrój 

drogi 2x2, czyli dwie jezdnie po 7 m szerokości, natomiast za obwodnicą Owińsk – przekrój 

drogi 2+1, czyli dwie jezdnie, gdzie jedna z nich będzie mieć szerokość 3,5 m, a druga 7 m 

oraz pobocza gruntowe o szerokości 1,5 m.  

2.1.2. Charakterystyka inwestycji w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy […]  

o ocenach oddziaływania na środowisko  

a) skala przedsięwzięcia ma charakter lokalny, powierzchnia inwestycji wynosi około 

285 ha; 

b) oceniane przedsięwzięcie jest inwestycją drogową, dlatego poza zakresem ocenianego 

przedsięwzięcia wystąpią jego powiązania z istniejącym układem komunikacyjnym 

dróg krajowych na terenie powiatu poznańskiego, planowana inwestycja połączy 

drogę ekspresową S5 z S11 (wariant I i III) oraz drogę ekspresową S5 z drogą krajową 

92 (wariant II); 

c) do budowy drogi wykorzystane zostaną takie zasoby naturalne, jak kruszywa 

mineralne i woda; 

d) w związku z realizacją i eksploatacją inwestycji nastąpi głównie emisja hałasu i 

zanieczyszczeń do powietrza oraz powstawanie odpadów, a także zmiany w 

krajobrazie spowodowane budową drogi oraz związaną z tym wycinką drzew; 

e) ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji oraz 

stosowanych technologii nie wystąpi. 
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2.2. Skala przedsięwzięcia - charakterystyka inwestycji w odniesieniu do art. 63 ust. 1 

pkt 3 ustawy […] o ocenach oddziaływania na środowisko 

Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do 

uwarunkowań wymienionych powyżej:  

a) inwestycja położona jest na terenie czterech mezoregionów – Pojezierzu Poznańskim, 

Równinie Wrzesińskiej, Poznańskim Przełomie Warty i Pojezierzu Gnieźnieńskim; 

planowane przedsięwzięcie oddziaływać potencjalnie będzie na więcej niż 1000 osób; 

b) nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne elementy 

środowiska; 

c) wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia infrastruktury 

istniejącej ulegnie zmianom w stosunku do oddziaływania aktualnego; wystąpi 

oddziaływanie w zakresie akustyki, stanu powietrza, spływu wód deszczowych; 

nastąpią zmiany w odniesieniu do ochrony gleby i krajobrazu;  

d) oddziaływanie inwestycji dotyczyć będzie zmian krajobrazowych, w tym wycinki 

drzew i przekształcenia gruntów w miejscach budowy drogi oraz sposobu spływu wód 

deszczowych, a także spowoduje emisje hałasu i zanieczyszczeń do powietrza; 

e) podczas etapu budowy oddziaływanie będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i 

odwracalny, związany z robotami budowlanymi i w niewielkim stopniu 

rozbiórkowymi (w miejscach dowiązania do istniejącej infrastruktury drogowej); z 

kolei na etapie eksploatacji oddziaływanie inwestycji związane będzie z ruchem 

kołowym i będzie miało charakter stały. 

2.3. Usytuowanie przedsięwzięcia 

2.3.1. Informacje ogólne 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miasta Poznania oraz gmin Suchy Las, 

Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo w powiecie poznańskim, w 

województwie wielkopolskim.  

2.3.2. Charakterystyka inwestycji w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy […]  

o ocenach oddziaływania na środowisko  

Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla 

środowiska przedstawiono poniżej: 

a) tereny wodno-błotne, które przecina inwestycja, znajdują się: 

 w km 5+600 wariantu II, 
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 w km 7+400÷7+600 wariantu II, 

 w km 8+000÷8+200 wariantu II, 

 w km 10+800 wariantu III, 

 w km 11+000 wariantu II, 

 w km 11+500 wariantu II i III, 

 w km 12+000 wariantu I, 

 w km 14+100 wariantu I, 

 w km 24+200÷24+500 wariantu I, 

 w km 24+300 wariantu III,  

 w km 25+100÷25+500 wariantu II, 

 w km 32+800 wariantu I, 

natomiast tereny wodno-błotne w pobliżu inwestycji: 

 w km 3+800 na północ od inwestycji w odległości około 35 m, 

 w km 4+300 na północ od wariantu I w odległości około 70 m i na północ od 

wariantu II i III w odległości 90 m, 

 w km 4+500 na południe od inwestycji w odległości 25 m, 

 w km 8+900 na południe od wariantu I w odległości około 20 m, 

 w km 9+100 na północ od wariantu II w odległości około 80 m, 

 w km 9+400 na północ od wariantu II w odległości około 45 m, 

 w km 10+300 na południe od wariantu II w odległości około 40 m, 

 w km 10 +300 na północ od wariantu III w odległości około 140 m, 

 w km 13+400 na północ od wariantu III w odległości około 70 m, 

 w km 13+600 na północ od wariantu II w odległości około 70 m, 

 w km 22+000 na południowy-zachód od wariantu I w odległości około 150 m, 

 w km 30+800 na południe od wariantu I w odległości około 105 m, 

 w km 33+150 na północ od wariantu I w odległości około 65 m, 

 w km 34+500 na północ od wariantu I w odległości około 60 m, 

 w km 36+850 na zachód od wariantu I w odległości około 130 m. 

Ponadto droga przecina cieki wodne: 

 rzekę Wartę: 

 w km 10+700 wariant I, 

 w km 10+800 wariant II, 
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 w km 10+650 wariant III; 

 rzekę Główną: 

 w km 21+000 wariant I, 

 w km 0+050 podwariant Ia, 

 w km 20+700 wariant II, 

 w km 20+400 wariant III; 

 rzekę Cybinę: 

 w km 24+950 oraz 33+600 wariant I, 

 w km 5+300 podwariant Ia, 

 w km 25+450 wariant II; 

 rzekę Kopel: 

 w km 29+900 wariant II, 

 w km 33+400 wariant III. 

oraz na całej długości inwestycji liczne cieki wodne bez nazwy oraz rowy 

melioracyjne. 

b) na terenie inwestycji nie występują wybrzeża, budowana droga przebiega przez tereny 

nizinne; 

c) na terenie inwestycji nie występują obszary górskie. Tereny zadrzewień kolidujące z 

planowanym przedsięwzięciem znajdują się: 

 od km 1+000 do km 3+500 wariant I, II, III, 

 od km 6+250 do km 6+900 – Las Moraski – wariant III, 

 w km 6+250 – północno-zachodni skraj Lasu Moraskiego – wariant II, 

 od km 8+600 do km 8+900 – Biedrusko – wariant II, 

 od około km 9+000 do km 11+000 – fragmenty zadrzewień w dolinie Warty – 

wariant I, II, III, 

 od około km 14+000 do km 18+000 – Puszcza Zielonka - wariant I, II, III, 

 od około 21+000 do km 23+000 wariant I, II, III oraz od km 0+000 do km 

2+000 podwariant Ia – w dolinie rzeki Głównej, 

 od około km 24+000 do km 25+000 wariant I, II, III oraz od km 4+650 do km 

5+300 podwariant Ia – w dolinie Cybiny, 

 w km 33+600 – fragment zadrzewień w dolinie Cybiny – wariant I, 

 w km 37+000 wariant I; 
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d) inwestycja nie przechodzi przez strefy ochronne ujęć wód podziemnych. Najbliżej 

inwestycji znajduje się ujęcie wód podziemnych w Biedrusku, oddalone: 

 od wariantu I   6,2 km od strefy ochrony bezpośredniej, 

  4,9 km od strefy ochrony pośredniej, 

 od wariantu II    4,9 km od strefy ochrony bezpośredniej, 

     3,7 km od strefy ochrony pośredniej, 

 od wariantu III   6,1 km od strefy ochrony bezpośredniej, 

   4,7 km od strefy ochrony pośredniej; 

e) projektowana droga przecina następujące obszary chronione: Natura 2000 Dolina 

Cybiny PLH300038, Natura 2000 Biedrusko PLH300001, Park Krajobrazowy 

Puszcza Zielonka oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Biedrusko. Blisko położonymi 

formami ochrony przyrody w odległości około 300 m od wariantu I jest Rezerwat 

Meteoryt Morasko, około 830 m od wariantu I znajduje się Park Krajobrazowy 

Promno, około 900 m od inwestycji Natura 2000 Uroczyska Puszczy Zielonki 

PLH300058 i Rezerwat Gogulec, a także około 900 m od wariantu I Natura 2000 

Ostoja koło Promna PLH300030. Żaden z pomników przyrody nie koliduje z 

projektowaną drogą. Najbliżej zlokalizowane pomniki przyrody znajdują się:  

 w km 20+500 na północny-wschód od wariantu II i III w odległości około 80 m, 

 w km 17+000 na północny-wschód od wariantu II i III w odległości około 90 m, 

 w km 18+500 na zachód od wariantu II i III w odległości około 90 m, 

 w km 30+500 na zachód od wariantu III w odległości około 180 m, 

 w km 24+000 na zachód od wariantu III w odległości około 200 m, 

 w miejscowości Mielno i Wierzonka aleja pomnikowa w odległości około 200 m 

od wariantu II i III.  

f) obecnie na terenie inwestycji nie występują obszary, na których standardy jakości 

środowiska zostały przekroczone; 

g) brak kolizji ze stanowiskami archeologicznymi.  

Tabela przedstawia zabytki archeologiczne znajdujące się w pobliżu inwestycji: 
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Tabela nr 2.A. Wykaz zabytków archeologicznych 

L.p. Wariant Odległość  Nazwa stanowiska Chronologia Funkcja 
Forma 

ochrony 

1. II 870 m Biedrusko st. 27 średniowiecze 
grodzisko 

pierścieniowate 

rejestr 

zabytków 

2. II, III 1 100 m Wierzonka st. 1 epoka żelaza osada 

3. I 300 m Uzarzewo st. 4 średniowiecze 
grodzisko 

stożkowate 

4. Ia 1 200 m Jankowo st. 1 epoka żelaza cmentarzysko 

5. III 1 700 m Siekierki Wielkie st. 1 średniowiecze grodzisko 

6. I 1 700 m Góra st. 1 średniowiecze grodzisko 

 

Preferowany wariant nie koliduje z zabytkami nieruchomymi, jedynie wariant III 

przecina fragment parku w Radojewie. Najbliżej położone zabytki nieruchome w pobliżu 

inwestycji przedstawia poniższa tabela: 

Tabela nr 2.B. Wykaz zabytków nieruchomych 

L.p. Miejscowość Wariant Odległość Rodzaj zabytku Chronologia 
Forma 

ochrony 

1. Morasko I 500 m folwark 2 poł. XIX wieku 

rejestr 

zabytków 

2. Morasko I 500 m pałac 1857 rok 

3. Morasko I 500 m dwór 1786 rok 

4. Morasko I 500 m 
kościół 

protestancki 
1908-1910 rok 

5. Radojewo III 450 m pałac pocz. XIX wieku 

6. Radojewo III 

droga 

przecina 

fragment 

parku 

park 2 ćw. XIX wieku 

7. Radojewo I 700 m park poł. XIX wieku 

8. Radojewo I 700 m dwór XVIII wiek 

9. Owińska I 600 m 
cmentarz 

przyszpitalny 
- 

10. Owińska I 600 m pawilon szpitalny 2 poł. XIX wieku 

11. Owińska I 600 m park 2 poł. XIX wieku 

12. Wierzonka II, III 400 m kuźnia 1849 rok 

13. Wierzonka II, III 400 m folwark 2 poł. XIX wieku 

14. Wierzonka II, III 400 m spichlerz 1910 rok 

15. Wierzonka II, III 400 m rządcówka 1910 rok 

16. Wierzonka II, III 420 m dwór XIX wiek 

17. Wierzonka II, III 530 m dwór 2 ćw. XIX wieku 

18. Wierzonka II, III 530 m 
oficyna 

mieszkalna 
poł. XIX wieku 

19. Wierzonka II, III 530 m stajnia 2 poł. XIX wieku 

20. Wierzonka II, III 530 m park poł. XIX wieku 

21. Uzarzewo III 300 m stajnia 1860 rok 

22. Uzarzewo III 300 m pałac poł. XIX wieku 

23. Uzarzewo III 300 m park poł. XIX wieku 

24. Uzarzewo III 320 m kościół 1749 rok 

25. Uzarzewo III 320 m plebania poł. XIX wieku 

26. Paczkowo III 700 m park 1929-1930 rok 
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h) omawiane przedsięwzięcie położone jest na terenie gmin: 

 Suchy Las – gęstość zaludnienia 142 os/km2 

 Czerwonak – gęstość zaludnienia 328 os/km2 

 Swarzędz – gęstość zaludnienia 471 os/km2 

 Poznań – gęstość zaludnienia 2071 os/km2 

 Pobiedziska – gęstość zaludnienia 101 os/km2 

 Kostrzyn – gęstość zaludnienia 115 os/km2 

 Kleszczewo – gęstość zaludnienia 101 os/km2 

(dane GUS z 2015 r.); 

i) w rejonie inwestycji występują liczne jeziora, na które nie będzie negatywnego 

wpływu. Planowane przedsięwzięcie przebiega w pobliżu Jeziora Uzarzewskiego (w 

km 24+400 wariant III) oraz przecina dwa małe zbiorniki wodne (w km 1+900 

wariant II i III oraz w km 4+900 wariant I, II i III); 

j) w obrębie i w sąsiedztwie inwestycji nie występują uzdrowiska i obszary ochrony 

uzdrowiskowej. 

2.3.3. Otoczenie inwestycji 

Otoczenie drogi stanowią głównie tereny rolnicze oraz obszary zabudowane. W 

rejonie inwestycji występują również obszary cenne przyrodniczo, takie jak lasy oraz 

zadrzewienia w dolinie Warty i Cybiny, w obrębie Puszczy Zielonki i Biedruska, które są 

objęte ochroną prawną. Planowana droga przecinać będzie między innymi rzekę Wartę, 

Cybinę i Główną oraz liczne cieki wodne.  

W wyniku budowy obwodnicy Poznania dojdzie do kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem, między innymi z ropociągiem, liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 

oraz siecią gazową i wodociągową. 

Droga przebiegać będzie przez tereny zamknięte, czyli poligon Biedrusko oraz trzy 

linie kolejowe:  

 356 Poznań – Wągrowiec, 

 353 Poznań – Inowrocław, 

 E-20 Warszawa – Poznań. 
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3. POWIERZCHNIA PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ 

DOTYCHCZASOWY SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA TERENU  

3.1. Powierzchnia przedsięwzięcia 

Obszar inwestycji wyniesie około 285 ha (dla jednego wariantu). 

3.2. Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu 

W miejscu omawianej inwestycji zlokalizowane są głównie pola uprawne, obszary 

leśne, zadrzewienia, użytki zielone oraz tereny zabudowane (mieszkaniowe i zagrodowe). 

Planowana droga będzie przebiegać przez doliny rzek Warty, Głównej i Cybiny oraz sieć 

drobnych cieków wodnych.  

Inwestycja będzie przecinać obszary objęte ochroną prawną: obszary Natura 2000 

Dolina Cybiny, Natura 2000 Biedrusko, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka oraz Obszar 

Chronionego Krajobrazu Biedrusko. 

4. POKRYCIE TERENU SZATĄ ROŚLINNĄ  

4.1. Materiały wyjściowe 

Prace terenowe, których wyniki przedstawia niniejsza Karta przeprowadzono od maja 

do października 2016 r. Zakres przestrzenny badań wyznaczył planowany przebieg wariantów 

północno-wschodniej obwodnicy Poznania oraz ich otoczenia o szerokości 500 m (250 m po 

każdej stronie planowanego wariantu). 

Inwentaryzacją objęto całą szatę roślinną ze szczególnym uwzględnieniem: 

1) gatunków roślin objętych ochroną; 

2) gatunków grzybów objętych ochroną; 

3) siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty; 

4) gatunków roślin i grzybów występujących na krajowych i regionalnych 

„czerwonych listach”. 

Wykorzystano także dane pozyskane z Nadleśnictwa Łopuchówko, Nadleśnictwa 

Babki oraz Nadleśnictwa Czerniejewo. 

4.1.1. Literatura 

 Rutkowski L. 2013.  Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN. 

Warszawa. 
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4.1.2. Strony internetowe 

 http://www.atlas-roslin.pl/ 

 http://geoportal.gov.pl/ 

 http://www.ekoportal.gov.pl/ 

4.1.3. Akty prawne 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 1651), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409), 

 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 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 (Dz. U. Nr 77, poz. 510), 

 Dyrektywa Siedliskowa – dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku  

w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 

z 22 lipca 1992 r. z późn. zm.). 

4.1.4. Wizje terenu 

Informacje na temat wizji terenowych podano w punkcie 1.3. 

4.2. Charakterystyka zieleni w otoczeniu inwestycji 

Otoczenie inwestycji stanowią w większości tereny rolnicze, które powstały w 

wyniku intensywnej i długotrwałej działalności rolniczej człowieka. Składają się z 

wielohektarowych pól uprawnych i sadów, tworzących agrocenozy. Często są to uprawy 

monokulturowe, pozbawione roślinności naturalnej na miedzach i przy ciekach wodnych. 

Wysoką różnorodność florystyczną wykazują tereny leśne i zadrzewienia w dolinie 

rzeki Warty i Cybiny, w obrębie Puszczy Zielonki i Biedruska, które w znacznej części objęte 

są ochroną prawną. 

Na obszarach zabudowanych szatę roślinną stanowi zieleń urządzona w postaci 

ogrodów przydomowych, podwórzy gospodarczych oraz niskiej zieleni przydrożnej. Ponadto 

na prywatnych posesjach występują sady owocowe oraz ogródki warzywne.  

Na analizowanym terenie występują drzewa będące pomnikami przyrody, z którymi 

inwestycja nie koliduje. 
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4.3. Wyniki inwentaryzacji 

Na obszarze badań odnotowano obecność ośmiu następujących typów siedlisk 

przyrodniczych mających znaczenie dla Wspólnoty (siedliska przyrodnicze o znaczeniu 

priorytetowym wyróżniono pogrubioną czcionką): 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion; 3270 Zalewane muliste brzegi 

rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.; 6210 Murawy kserotermiczne 

(Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenio septentrionalis-Festucion pallentis); 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion); 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium); 9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum); 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-

incanae) i olsy źródliskowe oraz 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum).  

Nie stwierdzono gatunków roślin mających znaczenie dla Wspólnoty. 

Odnotowano występowanie 16 gatunków roślin objętych ochroną (gatunki chronione 

ściśle wyróżniono pogrubioną czcionką): brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum, 

centuria pospolita Centaurium erythraea, cis pospolity Taxus baccata, dzióbkowiec 

bruzdowany Eurhynchium striatum, fałdownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus, 

gajnik lśniący Hylocomium splendens, groszek błotny Lathyrus palusris, kocanki piaskowe 

Helichrysum arenarium, kruszczyk błotny Epipactis palustris, kukułka szerokolistna 

Dactylorhiza majalis, mokradłoszka zaostrzona Calliergonella cuspidata, rokietnik pospolity 

Pleurozium schreberi, wiciokrzew pomorski Lonicera periclymenum, widłoząb kędzierzawy 

Dicranum polysetum, widłoząb miotłowy Dicranum scoparium, wilżyna ciernista Ononis 

spinosa.  

Stwierdzono występowanie następujących 13 gatunków z „czerwonych list” (w 

nawiasie podano: P – gatunek z czerwonej listy Polski, W – gatunek z czerwonej listy 

Wielkopolski; kategorie zagrożenia pominięto): groszek błotny (P), koniopłoch łąkowy 

Silaum silaus (W), kruszczyk błotny Epipactis palustris (P, W), kukułka szerokolistna 

Dactylorhiza majalis (W), oman wierzbolistny Inula salicina (W), ożanka czosnkowa 

Teucrium scordium (P, W), przęstka pospolita Hippuris vulgaris (P), ramienica delikatna 

Chara delicatula (P), ramienica pospolita Chara vulgaris (P), selernica żyłkowana Cnidium 

dubium (P, W), tarczyca oszczepowata Scutellaria hastifolia (P), wyka zaroślowa Vicia 

dumetorum (W) i zamokrzyca ryżowa Leersia oryzoides (W). 
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Wszystkie analizowane warianty przebiegają przez następujące obszarowe formy 

ochrony przyrody - obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Biedrusko PLH300001, obszar 

mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Cybiny PLH30003, Obszar Chronionego Krajobrazu 

w obrębie Biedruska oraz Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka. 

Z punktu widzenia oddziaływania na ww. elementy szaty roślinnej najkorzystniejszym 

wariantem jest wariant I, a najmniej korzystnym, to jest oddziałującym najsilniej negatywnie 

na szatę roślinną jest wariant II. Jednocześnie należy podkreślić, że żaden z analizowanych 

wariantów nie będzie oddziaływał znacząco negatywnie na przedmioty ochrony i integralność 

obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty Biedrusko PLH300001 i Dolina Cybiny 

PLH300038. 

5. RODZAJ TECHNOLOGII 

5.1. Informacje ogólne 

Inwestycja nie będzie przedsięwzięciem produkcyjnym, dla działania którego 

dobierana jest odpowiednia technologia. 

W odniesieniu do omawianej inwestycji, jako elementy technologii można rozważać 

sposób wykonania drogi. 

Baza budowy (miejsce postoju nieużywanych maszyn, składowisko materiałów, 

miejsce lokalizacji biur budowy i pomieszczeń socjalnych) zostanie zlokalizowana w miejscu 

zapewniającym bezpieczeństwo inwestycji oraz wykluczenie możliwości zanieczyszczenia 

środowiska gruntowo-wodnego.  

Poniżej przedstawiono opis prowadzonych działań związanych z realizacją 

inwestycji, możliwy do określenia na obecnym etapie prac projektowych. 

5.2. Zakres robót objętych projektem 

Projekt obejmuje następujący zakres robót: 

 wytyczenie drogi, 

 usunięcie kolizji, 

 wykonanie robót ziemnych, 

 budowę drogi, 

 budowę obiektów mostowych, 

 wykonanie poboczy gruntowych, 

 wykonanie konstrukcji nawierzchni, 

 wykonanie odwodnienia, 
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 wykonanie obustronnych otwartych rowów drogowych, 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi. 

5.3. Parametry techniczne drogi 

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi: 

 klasa drogi - główna ruchu przyśpieszonego – klasa GP; 

 szerokość jezdni       - do obwodnicy Owińsk włącznie przekrój drogi 

2x2 – czyli dwie jezdnie po 7 m szerokości, za 

obwodnicą Owińsk przekrój drogi 2+1 – czyli 

dwie jezdnie, gdzie jedna z nich ma szerokość 

3,5 m, a druga 7 m; 

 dla drogi dwujezdniowej (2x2): 

 

 

- szerokość pasa rozdziału – 2,5 m, 

- szerokość pasa awaryjnego – brak, 

- szerokość opaski – 0,75 m; 

 dla drogi jednojezdniowej (1+2): 

 

 

 

- szerokość pasa rozdziału – 3,0 m 

- szerokość pasa awaryjnego – brak, 

- szerokość opaski – 1 m po stronie jednego pasa 

ruchu, 0,5 m po stronie dwóch pasów ruchu; 

 szerokość pasa drogowego: 

 

 

- minimalna – 40 m, 

- maksymalna – 60 m, 

- w rejonach węzłów i skrzyżowań – 100 m 

i więcej, w zależności od rodzaju węzła; 

 szerokość pobocza gruntowego - 1,5 m; 

 prędkość projektowa - 80 km/godz.; 

 przewidywany ruch - KR6 do obwodnicy Owińsk włącznie, 

KR5 pozostały odcinek.         

5.4. Projektowana technologia budowy drogi 

5.4.1. Sposób wykonania robót 

Roboty ziemne zostaną wykonane koparkami, natomiast do dowozu gruntu do 

wykonania korpusu drogowego oraz wywozu gruntu z wykonania koryta zostaną 

wykorzystane samochody-wywrotki. Ilości robót ziemnych zostaną szczegółowo obliczone na 

etapie projektu wykonawczego. 
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Roboty ziemne: 

Objętość [m3] 

Wykop Nasyp 

Wariant I 

1 165 389 2 145 929 

Wariant II 

642 816 2 597 523 

Wariant III 

1 106 221 3 083 609 

Roboty ziemne nie zostaną zbilansowane – grunt z wykopów w większości nie 

nadaje się do wbudowania w korpus drogowy. Parametry gruntu do wykonania korpusu 

drogowego oraz pobocza określone są w Polskiej Normie. Należy zastosować grunt 

kwalifikowany (grunt przepuszczalny – żwir, pospółka) o określonych parametrach zgodnie z 

Polską Normą. 

Roboty ziemne zostaną wykonane według następujących norm: 

 PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania", 

 PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze",     

 BN-77/8931-12 „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu". 

Należy zwrócić uwagę na obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas 

prowadzenia robót ziemnych w pobliżu uzbrojenia terenu. Na określonych obszarach w 

rejonie istniejącego uzbrojenia roboty ziemne będą wykonywane ręcznie. 

Wszystkie materiały użyte do budowy oraz sposoby wykonania robót powinny: 

 odpowiadać wymaganiom norm państwowych, 

 posiadać znak „CE”, 

 być umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia lub być opatrzone znakiem budowlanym z 

zastrzeżeniem, że nie podlegają one obowiązkowi oznakowania „CE”. 

5.4.2. Niweleta drogi 

 Pochylenie niwelety na dłuższych odcinkach nie przekracza 3%. 

5.4.3. Odwodnienie 

Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni jezdni zabezpiecza się przez nadanie jej 

spadków podłużnych i poprzecznych. Woda deszczowa z nawierzchni i korpusu drogowego 

zostanie odprowadzona rowami drogowymi. Na skrzyżowaniach i węzłach zostanie 

zastosowana kanalizacja deszczowa. Zagadnienie zanieczyszczeń w ściekach opadowo-

roztopowych omówiono w punkcie 8.1.3. 
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6. WARIANTY I ETAPOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

6.1. Wariant bezinwestycyjny 

Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia jest najmniej korzystnym 

wariantem. Projektowana obwodnica Poznania ma na celu odciążenie miasta od ruchu 

tranzytowego, co zwiększy bezpieczeństwo użytkowników. Droga zostanie wykonana według 

norm bezpieczeństwa, co zminimalizuje ryzyko zaistnienia wypadków komunikacyjnych i 

sytuacji awaryjnych. 

6.2. Wariantowanie 

6.2.1. Uwagi wstępne  

Z uwagi na to, że inwestycja polega na budowie drogi po nowym śladzie, 

zaprojektowano trzy alternatywne propozycje dla przebiegu całości. Wariantowaniu podlegają 

przebiegi trasy i rozwiązania szczegółów elementów drogi. 

Preferowanym wariantem jest wariant I połączony łukiem z wariantem III w rejonie 

Uzarzewa. Na pierwszym odcinku wybrano wariant I ze względu na przebieg wariantu po 

skraju terenu zamkniętego – poligonu Biedrusko i uniknięcie wyburzeń budynków, natomiast 

na drugim odcinku wybrano wariant III z uwagi na znacznie mniejszą ingerencję w obszar 

Natura 2000 Dolina Cybiny. 

Ze względu na uwarunkowania botaniczne na odcinku przecięcia doliny Cybiny w 

rejonie Uzarzewa zmieniono przebieg wariantu I (pierwotny przebieg oznaczono na mapie 

linią przerywaną i symbolem Ia). Ostateczny przebieg tego wariantu na wspomnianym 

odcinku jest wynikiem konsultacji społecznych. 

6.2.2. Długość wariantów 

Wariant I 

 4,98 km – gmina Suchy Las 

 8,98 km – gmina Czerwonak 

 8,21 km – gmina Swarzędz 

 3,80 km – gmina Kostrzyn 

 5,76 km – gmina Pobiedziska 

 5,72 km – Miasto Poznań 

całkowita długość 37,450 km – do węzła Iwno 

Pierwotny przebieg trasy w rejonie Uzarzewa o długości około 7 km oznaczono jako 

podwariant Ia (patrz uwaga powyżej). 
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Wariant II 

 7,45 km – gmina Suchy Las 

 8,47 km – gmina Czerwonak 

 12,28 km – gmina Swarzędz 

 3,37 km – Miasto Poznań 

całkowita długość 31,576 km – WARIANT II do drogi DK 92 plus 4,883 km do węzła 

Kostrzyn = 36,459 km  

Wariant III 

 5,45 km – gmina Suchy Las 

 8,41 km – gmina Czerwonak 

 11,66 km – gmina Swarzędz 

 5,00 km – gmina Kostrzyn 

 1,20 km – gmina Kleszczewo 

 5,07 km – Miasto Poznań 

całkowita długość 36,880 km – do węzła Kleszczewo 

6.2.3. Warianty inwestycyjne 

Wariant I  

 Gmina Suchy Las 

Planowana droga rozpoczyna się na węźle Poznań Północ (połączenie z S11) i na 

terenie gminy Suchy Las przebiega przez miejscowości Złotkowo, Złotniki, a następnie 

skrajem obszaru Natura 2000 Biedrusko PLH 300001 i Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Biedrusko. 

 Miasto Poznań 

Od granicy z gminą Suchy Las droga przebiega przy składowisku odpadów 

komunalnych dla miasta Poznania. Wariant przechodzi po południowej stronie Lasu 

Moraskiego. Przecina ulicę pomiędzy nowopowstałym osiedlem mieszkaniowym 

Lubczykowa Góra (ulica Arnikowa i Lubczykowa) i Radojewem. Dalej przecina szeroką 

dolinę rzeki Warty. 

 Gmina Czerwonak 

Początek przebiegu drogi na terenie gminy Czerwonak zaczyna się na projektowanym 

moście przez rzekę Wartę. Dalej trasa przecina drogę wojewódzką DW196 i biegnie wzdłuż 
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linii kolejowej jednotorowej nr 356 Poznań – Wągrowiec po jej wschodniej stronie. Po 

ominięciu miejscowości Owińsk, na odcinku od Annowa do Mielna wariant wykorzystuje 

przebieg istniejącej drogi gruntowej ze względu na minimalizację ingerencji w obszar Parku 

Krajobrazowego Puszczy Zielonki (wspólnie z wariantem II i III). Droga przechodzi przez 

miejscowość Mielno o zabudowie rozproszonej. Pomiędzy miejscowościami Mielno i 

Wierzonka przebiega po wielkoobszarowych polach uprawnych. 

 Gmina Swarzędz 

Droga oddalona od zabudowy miejscowości Wierzonki, przecina drogę gminną 

Wierzonka – Wierzenica całkowicie poza zabudową. Dalej przechodzi przez niewielką dolinę 

rzeki Głównej, drogę wojewódzką, a następnie biegnie po polach uprawnych i na 

zaprojektowanym wiadukcie nad linią kolejową dwutorową nr 353 Poznań – Inowrocław. 

Wieś Uzarzewo omija od strony zachodniej. Przecina działki budowlane przewidziane do 

zabudowy. Na południe od wsi Uzarzewo przechodzi przez szeroką dolinę rzeki Cybiny. Cała 

dolina rzeki zaliczona jest do obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Dolina Cybiny PLH300038. 

Za doliną Cybiny wszystkie warianty obwodnicy rozchodzą się i każdy z nich po innym 

śladzie dąży do wyznaczonych punktów końcowych, czyli węzła Iwno, Kostrzyn i 

Kleszczewo na drodze ekspresowej S5. 

 Gmina Pobiedziska 

Projektowana droga przebiega po południowym skraju gminy Pobiedziska po terenach 

rolnych. 

 Gmina Kostrzyn 

Wariant przecina drogi powiatowe Paczkowo – Biskupice, Kostrzyn – Pobiedziska, 

Pobiedziska – Iwno. Na terenie gminy Kostrzyn droga kolejny raz przechodzi przez dolinę 

rzeki Cybiny, która stanowi obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Dolina Cybiny PLH300038. 

Wariant kończy się na węźle Iwno w ciągu drogi S5. 

Obiekty inżynierskie: 

 Początek obwodnicy wspólny dla trzech wariantów – istniejący węzeł S11 Poznań 

Północ (Złotkowo) z projektowaną obwodnicą zespolony ze skrzyżowaniem z  

DP 2400P Złotkowo - Rokietnica i drogą gminną do Złotnik, 

 WN-1 (km 0+429) wiadukt w ciągu ulicy Lipowej połączony z ulicą Obornicką w 

Złotkowie, 

 WD-2 (km 2+191) wiadukt nad ulicą Łagiewnicką w Złotnikach, 

 WN-3, WN-3a (km 3+023) wiadukt w ciągu ulicy Czołgowej na przedłużeniu drogi 
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powiatowej DP 2430P na węźle Suchy Las, 

 WD-4a (km 4+778) wiadukt nad drogą gminną przy ZZO w Suchym Lesie, 

 WD-5 (km 6+136) wiadukt nad ulicą Poligonową w Morasku, 

 WN-6 (km 8+559) wiadukt w ciągu ulicy Radojewo na węźle Poznań-Radojewo,  

 WD-7 (km 9+724) wiadukt nad drogą lokalną w Radojewie, 

 MS-8 (km 10+712) most nad rzeką Wartą, 

 WDk-9 (km 10+862) wiadukt nad linią kolejową nr 356 Poznań – Wągrowiec, 

 WD-9a (km 10+947) wiadukt nad drogą wojewódzką DW 196 na węźle Czerwonak,  

 WD-10 (km11+760) wiadukt nad ulicą Kolejową w Miękowie, 

 WN-11 (km 12+680) wiadukt na węźle Owińska, 

 WN-12 (km 12+861) wiadukt w ciągu drogi gminnej Owińska - Annowo, 

 WD-14 (km 17+327) wiadukt nad drogą leśną Traktem Poznańskim, 

 WD-15 (km 18+067) wiadukt nad drogą powiatową DP 2407P, 

 WN-16 (km 18+376) wiadukt na węźle Kliny, 

 WN-17 (km 20+032) wiadukt w ciągu drogi gminnej Wierzonka - Wierzenica w 

pobliżu miejscowości Wierzonka, 

 MS-18 (km 21+046) most nad rzeką Główną, 

 Rondo (km 21+475) skrzyżowanie typu rondo z drogą powiatową DP 2407P 

Swarzędz – Wierzonka w okolicy miejscowości Wierzonka, 

 WD-20 (km 22+830) wiadukt nad drogą wojewódzką Poznań-Gniezno na węźle 

Kobylnica, 

 WDk-21 (km 23+481) wiadukt nad linią kolejową nr 353 Poznań – Inowrocław, 

 ES-22 (km 24+567) estakada nad doliną Cybiny, 

 WN-23 (km 25+030) wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP 2435P Swarzędz - 

Biskupice, 

 Rondo (km 27+826) skrzyżowanie typu rondo z drogą powiatową DP 2437P 

Biskupice - Paczkowo, 

 WN-24 (km 20+502) wiadukt w ciągu drogi gminnej Jankowo - Puszczykowo-

Zaborze, 

 MS-25 (km 30+697) most 

 WN-26 (km 31+331) wiadukt w ciągu drogi gminnej Góra - Tarnowo, 

 WN-27 (km33+185) wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP 2409P Pobiedziska – 

Kostrzyn przy węźle Jagodno, 
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 MS-28 (km 33+574) most nad rzeką Cybiną, 

 WN-29 (km 36+158) wiadukt w ciągu drogi gminnej Buszkówiec - Chorzałki, 

 koniec obwodnicy – węzeł Iwno. 

Podwariant Ia 

Podwariant Ia zaprojektowano jako alternatywny przebieg trasy wariantu I w rejonie 

Uzarzewa o całkowitej długości około 7 km. Droga na początkowym odcinku przebiega przez 

kompleks leśny. Dalej przecina drogę wojewódzką oraz linią kolejową dwutorową nr 353 

Poznań – Inowrocław. Omija miejscowość Uzarzewo od strony wschodniej. Trasa przebiega 

głównie przez pola uprawne. Przecina dolinę Cybiny, która zaliczona jest do obszaru o 

znaczeniu dla Wspólnoty Dolina Cybiny PLH300038. 

Obiekty inżynierskie: 

 MS-20 (km 0+230) most nad rzeką Główną, 

 Rondo (km 0+627) skrzyżowanie typu rondo z drogą powiatową 2407P, 

 WD-22 (km 2+208) wiadukt nad drogą wojewódzką Poznań – Gniezno, 

 WDk-23 (km 3+000) wiadukt nad linią kolejową nr 353 Poznań – Inowrocław, 

 WD-24 (km 3+754) wiadukt nad drogą powiatową DP 2435 P, 

 ES-25 (km 5+080) estakada nad doliną Cybiny, 

 Rondo (km 6+639) skrzyżowanie z drogą powiatową DP 2437P 

 

Wariant II 

 Gmina Suchy Las 

Droga rozpoczyna się na węźle Poznań Północ (połączenie z S11), gdzie ma wspólny 

przebieg z wariantem III na odcinku znajdującym się terenie gminy Suchy Las. Przechodzi 

przez skraj poligonu wojskowego Biedrusko, obszaru Natura 2000 Biedrusko PLH 300001 i 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Biedrusko. Droga przebiega częściowo przez Pracownicze 

Ogródki Działkowe w Złotnikach. Za Radojewem narusza teren poligonu wojskowego 

Biedrusko. 

 Miasto Poznań 

Od granicy z gminą Suchy Las trasa przebiega w pobliżu składowiska odpadów 

komunalnych dla miasta Poznania. Droga przechodzi po północnej stronie Lasu Moraskiego. 

Przechodzi przez dolinę rzeki Warty, położoną w zasięgu obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty 

Biedrusko PLH 300001.  
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 Gmina Czerwonak 

Początek przebiegu na terenie gminy Czerwonak zaczyna się na projektowanym 

moście przez rzekę Wartę, gdzie wariant II i III są do siebie zbliżone. Dalej trasa przecina 

drogę wojewódzką DW196 oraz linię kolejową jednotorową nr 356 Poznań – Wągrowiec. Po 

ominięciu miejscowości Owińsk wszystkie trzy warianty od Annowa do Mielna biegną drogą 

gruntową ze względu na minimalizację ingerencji w obszar Parku Krajobrazowego Puszczy 

Zielonki. Pomiędzy miejscowościami Mielno i Wierzonka przechodzi przez wielkoobszarowe 

pola uprawne (wspólny przebieg z wariantem III). 

 Gmina Swarzędz 

Droga wspólnie z wariantem III przecina drogę gminną Wierzonka – Wierzenica o 

nawierzchni bitumicznej w przerwie pomiędzy istniejącą zabudową jedno- i wielorodzinną 

(bloki mieszkalne) w Wierzonce, a nową zabudową usytuowaną wzdłuż omawianej drogi. 

Budynki wsi Wierzonka będą zabezpieczone przed ponadnormatywnym hałasem za pomocą 

ekranów akustycznych. Trasa przechodzi przez kompleks leśny, przecina drogę wojewódzką, 

biegnie po polach uprawnych i na projektowanym wiadukcie nad linią kolejową dwutorową 

nr 353 Poznań – Inowrocław. Wieś Uzarzewo zasadniczo omija od strony wschodniej. 

Przecina działki budowlane przewidziane do zabudowy. Na południe od wsi Uzarzewo 

przecina stosunkowo szeroką dolinę rzeki Cybiny. Cała dolina rzeki zaliczona jest do obszaru 

o znaczeniu dla Wspólnoty Dolina Cybiny PLH300038. Przechodzi blisko jeziora 

Uzarzewskiego. Za doliną Cybiny wszystkie trzy warianty rozchodzą się i każdy z nich po 

innym śladzie dąży do wyznaczonych punktów końcowych, czyli węzła Iwno, Kostrzyn i 

Kleszczewo na drodze ekspresowej S5. Wariant przecina w przerwie pomiędzy 

gospodarstwami rolnymi dwie drogi powiatowe Biskupice – Paczkowo i Sarbinowo - 

Puszczykowo Zaborze. 

 Gmina Kostrzyn 

Droga na terenie gminy Kostrzyn przebiega przez tereny rolne. Kończy się na 

dwujezdniowej drodze krajowej DK92 w miejscowości Skałowo, w odległości około 5 km od 

węzła Kostrzyn na drodze S5. 

Obiekty inżynierskie: 

 Początek obwodnicy wspólny dla trzech wariantów – istniejący węzeł S11 Poznań 

Północ (Złotkowo) z projektowaną obwodnicą zespolony ze skrzyżowaniem z  

DP 2400P Złotkowo - Rokietnica i drogą gminną do Złotnik, 
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 WN-1 (km 0+433) wiadukt w ciągu ulicy Lipowej połączony z ulicą Obornicką w 

Złotkowie, 

 WN-2 (km 1+899) wiadukt na węźle Suchy Las, 

 WD-3 (km 2+224) wiadukt nad ulicą Łagiewnicką w Złotnikach, 

 WD-4a (km 4+772) wiadukt nad drogą gminną przy ZZO w Suchym Lesie, 

 WD-5 (km 5+351) wiadukt w Suchym Lesie 

 WN-7 (km 8+244) wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP 2406 P na węźle Biedrusko, 

 WN-8 (km 9+627) wiadukt w ciągu drogi lokalnej w Radojewie, 

 MS-9 (km 10+824) most nad rzeką Wartą, 

 WN-10 (km 11+123) wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej DW 196 w Owińskach, 

 WDk-11 (km 11+556) wiadukt nad linią kolejową nr 356 Poznań – Wągrowiec przy 

węźle w Miękowie, 

 WD-12 (km 11+776) wiadukt na węźle Miękowo, 

 WN-13 (km 12+622) wiadukt w ciągu drogi gminnej Owińska – Annowo, 

 WD-15 (km 16+849) wiadukt nad drogą leśną Traktem Poznańskim, 

 WD-16 (km 17+683) wiadukt nad drogą powiatową DP 2407 P Czerwonak – 

Wierzonka – Maruszka, 

 WD-17 (km 17+993) wiadukt na węźle Mielno, 

 WD-18 (km 20+304) wiadukt nad drogą gminną Wierzonka - Wierzenica w pobliżu 

miejscowości Wierzonka, 

 MO-19 (km 20+667) most nad rzeką Główną, 

 Rondo (km 20+871) skrzyżowanie typu rondo z drogą powiatową DP 2407 P 

Swarzędz - Wierzonka, 

 WD-21 (km 22+742) wiadukt nad drogą wojewódzką Poznań – Gniezno na węźle 

Kobylnica, 

 WDk-22 (km 23+427) wiadukt nad linią kolejową nr 353 Poznań – Inowrocław,  

 WD-23 (km 24+083) wiadukt nad drogą powiatową DP 2435 P Swarzędz - Biskupice 

w miejscowości Uzarzewo, 

 ES-24 (km 25+428) estakada nad doliną Cybiny, 

 Rondo (km 27+182) skrzyżowanie typu rondo z drogą powiatową DP 2437 P 

Biskupice – Paczkowo w okolicy miejscowości Sarbinowo, 

 MS-25 (km 29+915) most, 

 WN-26 (km 30+187) wiadukt w ciągu drogi gminnej Sokolniki Gwiazdowskie – 
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Kostrzyn, 

 WD-27 (km 31+429) wiadukt przy węźle w Skałowie, 

 WD-28 (km 31+576) wiadukt nad drogą krajową DK 92 Poznań – Września na węźle 

w Skałowie, 

 koniec obwodnicy – węzeł Skałowo. 

 

Wariant III 

 Gmina Suchy Las 

Droga zaczyna się na węźle Poznań Północ (połączenie z S11) i ma wspólny przebieg 

z wariantem II na terenie gminy Suchy Las. Przechodzi przez skraj poligonu wojskowego 

Biedrusko oraz obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Biedrusko PLH 300001 i Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Biedrusko. Częściowo przecina Pracownicze Ogródki działkowe w 

Złotnikach. 

 Miasto Poznań 

Od granicy z gminą Suchy Las wariant przebiega przy składowisku odpadów 

komunalnych dla miasta Poznania. Przechodzi po południowej stronie Lasu Moraskiego. 

Przecina ulicę pomiędzy nowopowstałym osiedlem mieszkaniowym Lubczykowa Góra (ul 

Arnikowa, Lubczykowa) i Radojewem. Wariant przecina szeroką dolinę rzeki Warty, 

położoną w zasięgu obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Biedrusko PLH 300001. 

 Gmina Czerwonak 

Początek przebiegu drogi na terenie gminy Czerwonak rozpoczyna się na 

projektowanym moście przez rzekę Wartę, gdzie zbliża się do wariantu II. Przecina drogę 

wojewódzką DW196 oraz linię kolejową jednotorową nr 356 Poznań – Wągrowiec. Po 

ominięciu miejscowości Owińsk wszystkie warianty biegną wspólnie od Annowa do Mielna 

po drodze gruntowej ze względu na minimalizację ingerencji w obszar Parku Krajobrazowego 

Puszczy Zielonki. Pomiędzy miejscowościami Mielno i Wierzonka przebiega wspólnie z 

wariantem II po wielkoobszarowych polach uprawnych. 

 Gmina Swarzędz 

Trasa przecina drogę gminną Wierzonka – Wierzenica o nawierzchni bitumicznej, 

razem z wariantem II, w przerwie pomiędzy istniejącą zabudową jedno- i wielorodzinną 

(bloki mieszkalne) miejscowości Wierzonka, a nową zabudową usytuowaną wzdłuż 

omawianej drogi. Budynki wsi Wierzonka będą zabezpieczone przed ponadnormatywnym 
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hałasem za pomocą ekranów akustycznych. Droga przechodzi przez kompleks leśny, przecina 

drogę wojewódzką, a następnie po polach uprawnych i na projektowanym wiadukcie nad linią 

kolejową dwutorową nr 353 Poznań – Inowrocław. Wieś Uzarzewo mija od strony 

wschodniej, przy czym rozdziela pierwotną zabudowę od nowego osiedla domków 

jednorodzinnych. Na południe od wsi Uzarzewo przecina stosunkowo szeroką dolinę rzeki 

Cybiny. Cała dolina rzeki zaliczona jest do obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Dolina 

Cybiny PLH300038. Droga przechodzi bardzo blisko jeziora Uzarzewskiego. Za doliną 

Cybiny wszystkie warianty rozchodzą się i każdy z nich po innym śladzie dąży do 

wyznaczonych punktów końcowych, czyli węzła Iwno, Kostrzyn i Kleszczewo na drodze 

ekspresowej S5. Wariant przebiega w pobliżu miasta Swarzędza przez pola uprawne. Drogę 

powiatową Swarzędz – Łowęcin – Sarbinowo przecina od zachodniej strony wsi Sarbinowo, a 

dalej drogę krajową dwujezdniową DK92 Września – Poznań i linię kolejową E-20 Warszawa 

– Poznań przecina pod kątem prostym po zachodniej stronie miejscowości Paczkowo. Po 

przekroczeniu linii kolejowej trasa wariantu wchodzi na teren gminy Kostrzyn.   

 Gmina Kostrzyn 

Droga przechodzi blisko zabudowy jednorodzinnej, często nowych osiedli domków 

jednorodzinnych wsi Paczkowo, Siekierki Huby, Siekierki Małe i Siekierki Wielkie 

przecinając drogi gminne. Dalej przecina drogę powiatową Gowarzewo - Siekierki Wielkie, 

obustronnie zabudowaną licznymi nowymi domami jednorodzinnymi. Drogę gminną o 

nawierzchni bitumicznej Gowarzewo - Trzek Duży przecina w przerwie pomiędzy 

gospodarstwami rolnymi z glebami wysokich klas.  

 Gmina Kleszczewo 

Wariant kończy się na węźle Kleszczewo w ciągu drogi ekspresowej S5. Obwodnica 

włączona będzie do pięciowlotowego ronda po stronie wschodniej węzła, które to rondo 

będzie wymagać rozbudowy. 

Obiekty inżynierskie: 

 Początek obwodnicy wspólny dla trzech wariantów – istniejący węzeł S11 Poznań 

Północ (Złotkowo) z projektowaną obwodnicą zespolony ze skrzyżowaniem z  

DP 2400P Złotkowo - Rokietnica i drogą gminną do Złotnik, 

 WN-1 (km 0+433) wiadukt w ciągu ulicy Lipowej połączony z ulicą Obornicką w 

Złotkowie, 

 WN-2 (km 1+899) wiadukt na węźle Suchy Las, 

 WD-3 (km 2+224) wiadukt w ciągu ulicy Łagiewnickiej w Złotnikach, 
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 WD-4a (km 4+742) wiadukt nad drogą gminną przy ZZO w Suchym Lesie, 

 WD-5 (km 6+111) wiadukt nad drogą lokalną w Morasku, 

 WN-6 (km 8+613) wiadukt w ciągu ulicy Radojewo na węźle Poznań – Radojewo,  

 WN-7 (km 9+602) wiadukt w ciągu drogi lokalnej w Radojewie, 

 MS-8 (km 10+609) most nad rzeką Wartą, 

 WN-9 (km 10+892) wiadukt w ciągu drogi wojewódzką DW 196, 

 WDk-10 (km 11+455) wiadukt nad linią kolejową nr 356 Poznań – Wągrowiec przy 

węźle Miękowo, 

 WN-11 (km 12+350) wiadukt w ciągu drogi gminnej Owińska - Annowo, 

 WD-13 (km 16+577) wiadukt nad drogą leśną Traktem Poznańskim, 

 WD-14 (km 17+411) wiadukt nad drogą powiatową DP 2407 P Czerwonak – 

Wierzonka - Maruszka, 

 WD-15 (km 17+731) wiadukt na węźle Mielno, 

 WD-16 (km 20+032) wiadukt nad drogą gminną Wierzonka - Wierzenica w pobliżu 

miejscowości Wierzonka, 

 MO-17 (km 20+396) most nad rzeką Główną, 

 Rondo (km 20+591) skrzyżowanie typu rondo z drogą powiatową DP 2407 P 

Swarzędz - Wierzonka, 

 WD-19 (km 22+470) wiadukt nad drogą wojewódzką Poznań – Gniezno na węźle 

Kobylnica, 

 WDk-20 (km 23+128) wiadukt nad linią kolejową nr 353 Poznań – Inowrocław, 

 WN-21 (km 23+642) wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP 2435P Swarzędz – 

Biskupice w miejscowości Uzarzewo, 

 ES-22 (km 24+316) estakada nad doliną Cybiny, 

 WN-23 (km 25+127) wiadukt w ciągu drogi gminnej Uzarzewo – Święcinek – 

Jankowo, 

 Rondo (km 27+530) skrzyżowanie typu rondo z drogą powiatową DP 2436 P Łowęcin 

– Sarbinowo,  

 WN-24 (km 29+489) wiadukt w ciągu drogi gminnej w pobliżu miejscowości 

Paczkowo, 

 WD-25 (km 30+017) wiadukt nad drogą krajową DK 92 Poznań – Września, 

 WDk-25a (30+077) wiadukt nad linią kolejową E-20 Warszawa, 

 WD-25b (30+146) wiadukt nad drogą gminną przy węźle Paczkowo, 
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 WN-26 (km 31+526) wiadukt w ciągu drogi gminnej w Siekierkach Małych, 

 WN-27 (km 33+082) wiadukt w ciągu drogi gminnej w pobliżu Gowarzewa, 

 WD-28 (km 33+601) wiadukt nad drogą powiatową DP 2429 P Gowarzewo – 

Siekierki Wielkie, 

 WD-29 (km 33+831) wiadukt na węźle Gowarzewo, 

 WD-30 (km 34+955) wiadukt nad drogą gminną Gowarzewo – Trzek, 

 koniec obwodnicy – węzeł Kleszczewo. 

6.2.2. Wybór i przebieg wariantu preferowanego 

Preferowany wariant to połączenie wariantu I (wariant I do km 25+349) w rejonie 

Uzarzewa łukiem z wariantem III (wariant III od km 24+859) o łącznej długości 37,370 km. 

Na pierwszym odcinku wybrano wariant I ze względu na przebieg wariantu po skraju terenu 

zamkniętego – poligonu Biedrusko i uniknięcie wyburzeń budynków, natomiast na drugim 

odcinku wybrano wariant III z uwagi na znacznie mniejszą ingerencję w obszar Natura 2000 

Dolina Cybiny. Jest to wariant najkorzystniejszy ze względu na uwarunkowania przyrodnicze, 

a jego proponowany przebieg jest najkorzystniejszy z punktu widzenia funkcjonalności 

obwodnicy, gdyż wykorzystuje - bez dodatkowych wyburzeń – istniejący węzeł Poznań 

Północ na drodze S11, przebiega w niewielkiej odległości od aglomeracji poznańskiej i 

włącza się w drogę ekspresowa S5 w możliwie najmniejszej odległości od autostrady A2. 

Należy zaznaczyć, że wariant ten generuje relatywnie najmniejsze protesty społeczne.  

7. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY, 

SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII. 

7.1. Ilość wody i energii 

Ilość wykorzystywanej wody oraz energii na etapie realizacji inwestycji zależy od 

wykonawcy wyłonionego w przetargu.  

Na tym etapie woda będzie wykorzystywana do przygotowania mieszanek do 

budowy drogi oraz w celach socjalno-bytowych. Teren budowy będzie wyposażony w system 

odbioru i odprowadzania ścieków bytowych. Ścieki te będą odprowadzane do szczelnych 

bezodpływowych zbiorników, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne 

zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie. 

Etap eksploatacji drogi nie wymaga wykorzystywania wody. Zapotrzebowanie 

roczne na energię elektryczną do oświetlenia przedsięwzięcia wyniesie około 202 817 kWh 

(202,8 MWh). 
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7.2. Ilość wykorzystywanych surowców i materiałów 

Ilość surowców i materiałów, jakie będą wykorzystywane w trakcie budowy drogi 

oraz obiektów mostowych zależy od sposobu prowadzenia prac budowlanych oraz 

technologii, co leży wyłącznie w gestii wykonawcy. 

Kwestia gospodarki odpadami na etapie realizacji i eksploatacji drogi została 

omówiona w punkcie 8.9.   

8. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO ORAZ RODZAJE I 

PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO 

ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY 

ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO 

8.1. Ochrona wód 

8.1.1. Wody podziemne 

8.1.1.1. Uwagi ogólne 

Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną Jerzego Kondrackiego, inwestycja 

położona jest na terenie czterech mezoregionów – Pojezierzu Poznańskim, Równinie 

Wrzesińskiej, Poznańskim Przełomie Warty i Pojezierzu Gnieźnieńskim. 

8.1.1.2. Strefy ochronne ujęć wód podziemnych 

Inwestycja nie przechodzi przez strefy ochronne ujęć wód podziemnych. Najbliżej 

inwestycji znajduje się ujęcie wód podziemnych w Biedrusku oddalone od wariantu II o 

4,9 km od strefy ochrony bezpośredniej i 3,7 km od strefy ochrony pośredniej. 

8.1.2. Wody powierzchniowe 

Planowana droga będzie przebiegała przez sieć rowów melioracyjnych oraz przez 

rzeki. Do największej rzeki należy Warta, a mniejsze to: Cybina, Główna, Kopel oraz Męcina. 

Droga będzie przebiegała również w okolicy jezior oraz oczek wodnych. 

8.1.3. Odprowadzanie ścieków deszczowych 

8.1.3.1. Odpływ ścieków deszczowych  

Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni jezdni zabezpiecza się przez nadanie jej 

spadków podłużnych i poprzecznych. Woda deszczowa z nawierzchni i korpusu drogowego 

zostanie odprowadzona rowami drogowymi, a na skrzyżowaniach i węzłach kanalizacją 

deszczową. 
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8.1.3.2. Stężenie zawiesiny w ściekach drogowych 

Prognozowane stężenia zawiesiny ogólnej na obszarze inwestycji obliczono, stosując 

– jako wiarygodną – metodykę, określoną w „Wytycznych prognozowania stężeń zawiesin 

ogólnych i węglowodorów w ściekach z dróg krajowych”, stanowiących załącznik do 

Zarządzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

30 października 2006 r.  

Do obliczeń wykorzystano wzór: 

Szo = 0,718 * Q 0,529 [g/m3], 

gdzie: 

Szo – stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach z dróg [g/m3] 

Q   – dobowe natężenie ruchu (ŚDR)  

Wyniki obliczeń przedstawiono w zamieszczonej poniżej Tabeli nr 8.A. 

Tabela nr 8.A. Stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach surowych na projektowanej 

obwodnicy (wariant preferowany) 

Rok Natężenie ruchu [poj./d] Stężenie zawiesiny ogólnej [g/m3] 

Odcinek 1 

2020 12 258 104,4 

2030 15 753 119,3 

Odcinek 2 

2020 28 492 163,2 

2030 36 746 186,7 

Odcinek 3 

2020 9 278 90,1 

2030 12 013 103,3 

Odcinek 4 

2020 7 341 79,6 

2030 9 471 91,1 

 

Jak wynika z powyższych obliczeń, prognozowane wielkości stężeń zawiesiny ogólnej 

na większości trasy nie mieszczą się w dopuszczalnej normie 100 g/m3, określonej w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). Otrzymane 

wartości dotyczą ścieków surowych, które po przejściu przez rowy zostaną oczyszczone, przy 
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czym przyjęto skuteczność zatrzymywania zawiesiny o wartości 40%. Wyniki obliczeń 

przedstawiono w Tabeli nr 8.B. 

8.1.3.3. Stężenie ropopochodnych w ściekach drogowych 

Ze względu na prowadzone w ostatnich latach regularne badania stężeń węglowodorów 

ropopochodnych w ściekach opadowo – roztopowych na sieci dróg krajowych przy ocenie 

stężeń tych zanieczyszczeń nie odnoszono się do Polskiej Normy, lecz wykorzystano wyniki 

prac przeprowadzonych na sieci dróg krajowych w roku 2015 w Wielkopolsce. Pomiary w 

256 punktach obserwacyjnych (Załącznik nr 2) wykazały, że stężenia te w ściekach 

nieoczyszczonych są co najmniej 25 razy niższe od wartości stężeń dopuszczalnych w 

ściekach oczyszczonych. W tej sytuacji można również przyjąć, że przewidziany w ramach 

ocenianej inwestycji system odprowadzenia wód deszczowych z jezdni nie będzie wymagać 

rozbudowy o dodatkowe urządzenia oczyszczające.  

8.1.4. Rozwiązania techniczne i zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego 

8.1.4.1. Etap budowy 

Jedynym ewentualnym zagrożeniem dla środowiska gruntowo-wodnego na etapie 

realizacji inwestycji będzie funkcjonowanie bazy budowy (zaplecza budowlanego oraz 

magazynowego). 

Wybór lokalizacji baz budowy odbywa się na etapie budowy (realizacji). Zależy od 

wykonawcy robót. Baza materiałowo-sprzętowa będzie zlokalizowana:  

 poza obszarami narażonymi na zanieczyszczenie wód gruntowych (na przykład z 

wysokim poziomem wód gruntowych),  

 z dala od cieków powierzchniowych (zazwyczaj sugeruje się odległości powyżej 

300 m), zwłaszcza w rejonie dolin rzecznych i systemów melioracyjnych,  

 na obszarze wolnym od chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów i siedlisk, 

 poza bliskim sąsiedztwem zabudowy mieszkaniowej. 

Wykonawca przy organizowaniu zaplecza zapewni oszczędne korzystanie z terenu i 

minimalne przekształcenie jego powierzchni. Po zakończeniu prac teren po zapleczu zostanie 

przywrócony do stanu poprzedniego, a ewentualne szkody zostaną usunięte. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania tylko sprawnego sprzętu technicznego, maszyn i urządzeń  

posiadających odpowiednie certyfikaty. 

W razie potrzeby nawierzchnia na terenie zaplecza budowy zostanie zabezpieczona 

następująco: 
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 w pierwszym etapie zostanie usunięta warstwa glebowa na terenie przeznaczonym pod 

bazę i złożona w pryzmach w pobliżu, 

 w drugim etapie zostanie wykonane samo zabezpieczenie, a mianowicie w miejscach 

stałego parkowania zostanie rozłożona folia HDPE, zabezpieczona od góry włókniną,  

 w trzecim etapie zostanie rozłożona warstwa piaszczysto - żwirowa (kruszywo 

niesegregowane), 

 po zakończeniu funkcjonowania bazy warstwy ochronne (materiały wielokrotnego 

użycia, nie odpad) zostaną zdjęte i z powrotem ułożona zostanie warstwa humusu. 

8.1.4.2. Etap eksploatacji 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

(Dz.U., poz. 1800), w efekcie oczyszczania i separacji olejów, substancji ropopochodnych 

oraz piasków, zanieczyszczenia zawarte w ściekach deszczowych odprowadzanych do wód 

powierzchniowych lub gruntu, powinny zostać zredukowane do następujących parametrów:  

 S zawiesiny ogólnej: 100 g/m3, 

 S węglowodorów ropopochodnych: 15 g/m3. 

Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni jezdni zabezpiecza się przez nadanie jej 

spadków podłużnych i poprzecznych. Woda deszczowa z nawierzchni i korpusu drogowego 

zostanie odprowadzona rowami drogowymi, a na skrzyżowaniach i węzłach kanalizacją 

deszczową. 

Zgodnie z danymi literaturowymi (Cywiński B. i inni, Oczyszczanie ścieków, 

Arkady, Warszawa 1983 r. Roman M., Kanalizacja, Arkady, Warszawa; Sawicka-Siarkiewicz 

Halina. Ograniczenie zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z dróg. Ocena 

technologii i zasady wyboru. Wydanie II. Warszawa 2004 r.), skuteczność oczyszczania 

ścieków deszczowych z zawiesiny w rowach trawiastych wynosi 40÷90%.  

Skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń przez rowy trawiaste w odniesieniu do 

substancji węglowodorów ropopochodnych wynosi 20 ÷ 90%. 
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Tabela nr 8.B. Stężenie zawiesiny ogólnej na projektowanej obwodnicy (wariant 

preferowany) 

Rok 
Natężenie ruchu 

[poj./d] 

Stężenie zawiesiny ogólnej 

[g/m3] 

Stężenie zawiesiny po 

przejściu przez rowy [g/m3]* 

Odcinek 1 

2020 12 258 104 62 

2030 15 753 119 71 

Odcinek 2 

2020 28 492 163 98 

2030 36 746 187 112 

Odcinek 3 

2020 9 278 90 54 

2030 12 013 103 62 

Odcinek 4 

2020 7 341 80 48 

2030 9 471 91 55 

 

* przyjęto skuteczność oczyszczania przez rowy w wysokości 40% 

 

Uwagi dotyczące stężeń zanieczyszczeń węglowodorów przedstawiono w punkcie 

8.1.3.3. i w Załączniku nr 2. 

Odprowadzanie ścieków deszczowych do odbiorników za pośrednictwem rowów 

odwadniających, biegnących równolegle do drogi, nie będzie stanowić zagrożenia dla stanu 

wód powierzchniowych, gdyż darń wyścielająca rowy zatrzymuje około 40 ÷ 90% 

zanieczyszczeń mechanicznych (głównie zawiesiny i piasku).  

Dodatkowo ścieki zostaną poddane oczyszczeniu przed wprowadzeniem ich do wód 

powierzchniowych zwłaszcza w miejscach, gdzie występują przekroczenia dopuszczalnych 

wielkości stężeń zawiesiny ogólnej po przejściu przez rowy. 

8.1.5. Przedmiotowe przedsięwzięcie na tle jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i 

powierzchniowych (JCWP) 

8.1.5.1. Materiały wyjściowe 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 r. nr 40 

poz. 451). 

 Projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 

KZGW, grudzień 2014. 
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 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. Nr 257, poz. 1545). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r.  

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych  

oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2014,  

poz. 1482). 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229). 

8.1.5.2. Charakterystyka JCWP oraz cele środowiskowe 

Według podziału sieci hydrograficznej na jednolite części wód (Rys. 8.1.) planowana 

inwestycja przechodzić będzie przez jednolite części wód takie jak: 

 Warta od Różanego Potoku do Dopływu z Uchorowa (kod PLRW600021185991),  

 Główna od zlewni zbiornika Kowalskiego do ujścia (kod PLRW600001859299),  

 Cybina (kod PLRW600017185899),  

 Kopel do Głuszynki (kod PLRW600016185747) - dotyczy tylko wariantu II i III. 

 

Rys. 8.1. Położenie inwestycji na tle JCWP oraz ich zlewni 
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8.1.5.3. Charakterystyka JCWPd oraz cele środowiskowe 

Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana w obszarze JCWPd o numerze 62 i 

kodzie PLGW650062 według podziału na 161 części, natomiast według podziału na 172 

części jest to JCWPd o numerze 60 i kodzie PLGW600060. 

8.1.5.4. Identyfikacja stanu Jednolitych Części Wód 

8.1.5.4.1. Identyfikacja stanu JCWP 

Ocena stanu jednolitych części wód została wykonana w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska i wykazała we wszystkich przypadkach ogólny stan zły. 

8.1.5.4.2. Identyfikacja stanu JCWPd 

Stan jakościowy oraz ilościowy został określny w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska i odpowiadał stanowi ogólnemu dobremu (ilościowy oraz jakościowy dobry). 

8.1.5.5. Ocena oddziaływania inwestycji na cele środowiskowe jednolitych części wód oraz 

obszarów chronionych 

8.1.5.5.1. Jednolite części wód powierzchniowych 

Obecnie decydujący wpływ na jakość wody w przedmiotowych rzekach/JCWP, przez 

które będzie przechodziła inwestycja, ma woda dopływająca z obszarów zlewni bezpośredniej 

oraz woda dopływająca z górnego odcinka rzek. Ogólnie można stwierdzić, że użytkowanie 

zlewni bezpośrednich przedmiotowych JCWP jest niekorzystne dla jakości wody w ciekach. 

Duża część zlewni poszczególnych JCWP to grunty użytkowane rolniczo. Jest to 

powierzchnia, która jest zazwyczaj intensywnie użytkowana i z której zanieczyszczenia 

(między innymi troficzne) trafiają do wód powierzchniowych wpływając na warunki 

fizyczno-chemiczne wody. Punktowymi źródłami zanieczyszczeń są na przykład 

gospodarstwa domowe, pryzmy z nawozami naturalnymi, które czasami składowane są przy 

ciekach, fermy hodowlane, a także oczyszczalnie ścieków. Ponadto istotny wpływ na jakość 

wody w przedmiotowych rzekach/JCWP mają tereny zurbanizowane z których duża ilość 

zanieczyszczeń trafia do rzek. Szczególnie taka sytuację widać w JCWP Warta od Różanego 

Potoku do Dopływu z Uchorowa, gdzie obszar zurbanizowany zajmuje prawie 12% zlewni 

bezpośredniej (14,8 km2). 

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje stałego wzrostu stężenia związków 

biogennych, zakwaszenia, zasolenia, a także nie pogorszy warunków tlenowych w rzekach  
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na etapie eksploatacji. W odniesieniu do wskaźników fizyczno-chemicznych wody w ramach 

planowanej inwestycji można brać jedynie pod uwagę krótkotrwały wzrost zawartości 

zawiesiny ogólnej w wodzie w czasie budowy obiektów nad rzekami. Oddziaływanie to 

zostanie zminimalizowane wykonaniem zabezpieczeń ograniczających przedostawanie się 

zanieczyszczeń do wody. Wspomniane oddziaływanie będzie krótkotrwałe, zajmie niewielki 

obszar cieków i po zakończeniu inwestycji ustąpi.  

Na etapie eksploatacji drogi woda opadowa oraz roztopowa, po przejściu przez system 

oczyszczający, będzie dostawała się do zbiorników wodnych, rowów melioracyjnych oraz 

rzek. Pozwala to stwierdzić, że jakość wód w rzekach nie ulegnie pogorszeniu na etapie 

eksploatacji drogi. 

8.1.5.5.2. Jednolite części wód podziemnych 

O negatywnym wpływie inwestycji na stan zasobów i jakość wód podziemnych 

można mówić wtedy, gdy występuje stały związek hydrauliczny między wodami 

powierzchniowymi i podziemnymi, a w ramach inwestycji powstaje stałe źródło 

zanieczyszczeń lub dochodzi do stałego istotnego uszczuplenia zasobów wód. Omawiana 

inwestycja nie spowoduje powstania nowego stałego źródła zanieczyszczeń oraz nie będzie 

wymagała poboru wód podziemnych. Zasięg oddziaływania inwestycji na wody podziemne 

jest i będzie uzależniony od naturalnej izolacji głębszych warstw wodonośnych, która w 

ramach planowanej inwestycji nie ulegnie zmianie.  

W związku z powyższym można stwierdzić, że na etapie eksploatacji stan ilościowy 

oraz jakościowy wód podziemnych, w tym JCWPd, nie ulegnie pogorszeniu. 

8.2. Ochrona akustyczna 

8.2.1. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem tej części opracowania jest ocena oddziaływania ruchu 

samochodowego na klimat akustyczny w otoczeniu planowanej budowy północno-wschodniej 

obwodnicy Poznania  

Celem analizy jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez 

planowane przedsięwzięcie w odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla pory dziennej i 

nocnej oraz przyjętych założeń projektowych. Ocenie poddano warunki akustyczne dla 

prognoz ruchu na lata 2020 oraz 2030. Nie analizowano oddziaływania przedsięwzięcia w 

latach późniejszych ze względu na mało precyzyjne dane dotyczące natężenia ruchu, w 

kontekście rozwoju sieci drogowej w Polsce. 
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Analiza polega na określeniu charakterystyki źródeł hałasu, wyznaczeniu zasięgu 

oddziaływania hałasu oraz wyznaczeniu dokładnych parametrów akustycznych ewentualnych 

działań ograniczających ponadnormatywną emisję hałasu.  

Ocenę wykonano za pomocą metody obliczeniowej w oparciu o prognozę natężenia 

ruchu w roku 2020 i 2030.  

Ocenie oddziaływania na środowisko poddano trzy warianty przebiegu inwestycji.  

8.2.2.  Materiały wyjściowe 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. 

z 2016 r., poz. 607), 

 ustawa z dnia 3 listopada 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 353), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., 

poz. 112), 

 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. Nr 140, poz. 824). 

8.2.3. Charakterystyka otoczenia pod kątem ochrony przed hałasem 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gmin Suchy Las, Czerwonak, 

Swarzędz, Poznań, Pobiedziska, Kostrzyn i Kleszczewo w województwie wielkopolskim. 

Przebieg drogi zaprojektowano po nowym śladzie. Otoczenie inwestycji stanowią głównie 

pola uprawne i tereny zabudowane (mieszkaniowe i zagrodowe), a także tereny leśne, 

zadrzewiania oraz doliny rzeczne. 

Projektowana droga przechodzi przez miejscowości: Złotkowo, Złotniki, Morasko, 

Radojewo, Suchy Las, Nowa Wieś Górna, Nowa Wieś Dolna, Miękowo, Annowo, 

Czerwonak, Owińska, Mielno, Wierzonka, Uzarzewo, Święcinek, Paczkowo, Gowarzewo, 

Sokolniki Gwiazdowskie, Sarbinowo i Skałowo. W miejscowościach tych lokalnie zabudowa 

mieszkaniowa znajduje się blisko pasa drogowego, a miejscami graniczy z pasem drogowym. 

Na obecnym etapie rozpoznania planowane są pojedyncze wyburzenia budynków dla 

wariantu II i III w Suchym Lesie i Mielnie oraz dla wariantu III w Gowarzewie. 
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Realizacja wariantu preferowanego będzie wymagała wyburzenia zabudowań w 

obrębie jednej lub dwóch posesji w Gowarzewie. 

8.2.4. Wymagania i ustalenia prawne w dziedzinie ochrony przed hałasem 

Podstawę prawną oceny warunków akustycznych w środowisku stanowi 

rozporządzenie wykonawcze do ustawy Prawo ochrony środowiska (rozdz. 2), to jest 

rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku. 

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska, wskaźniki hałasu mające zastosowanie do 

ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby są 

wyrażone przez: 

 LAeq D – równoważny poziom hałasu dla pory dnia (rozumianej, jako przedział czasu 

od godz. 6.00 do godz. 22.00), 

 LAeq N – równoważny poziom hałasu dla pory nocy (rozumianej, jako przedział czasu 

od godz. 22.00 do godz. 6.00). 

Wartość dopuszczalną równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dziennej i 

nocnej, L*
Aeq D/N, ustala się w zależności od rodzaju źródła hałasu oraz sposobu 

zagospodarowania terenu w jego otoczeniu.  

Planowana budowa drogi zalicza się do kategorii źródeł „drogi lub linie kolejowe”. 

Czas odniesienia (uśredniania) dla tego typu kategorii źródeł hałasu wynosi 16 godzin w 

porze dziennej i 8 godzin w porze nocnej. W Tabeli nr 8.C. przedstawiono wartości 

dopuszczalnego poziomu hałasu dla dróg z podziałem na kategorie terenów wymagających 

ochrony akustycznej. 

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

dopuszczalne poziomy hałasu zostały zróżnicowane dla terenów faktycznie 

zagospodarowanych. Oznacza to, iż dla terenów niezabudowanych, ale przeznaczonych w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod tereny wymienione w ww. 

rozporządzeniu, nie określa się dopuszczalnych poziomów hałasu. 
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Tabela nr 8.C. Dopuszczalne poziomy hałasu dla dróg, według rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

Lp. Rodzaj terenu LAeqD [dBA] LAeqN [dBA] 

1 
a) Strefa ochrony „A” uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 
50 45 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 

czasowym pobytem dzieci i młodzieży 

c) Tereny domów opieki społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 

zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 

tys. mieszkańców 
68 60 

Uwzględniając rodzaje zagospodarowania terenu w rejonie inwestycji ustalono 

następujące wartości dopuszczalnego poziomu hałasu: 

 L*
Aeq D = 65 dB  – w porze dziennej, 

 L*
Aeq N = 56 dB – w porze nocnej, 

przy czym dla hałasów pochodzących od dróg dopuszczalne wartości poziomów dźwięku A 

określa się dla przedziałów czasu równych odpowiednio 16-tu godzin pory dziennej (od 600 

do 2200) oraz 8-miu godzin pory nocnej (od 2200 do 600). 

Przekroczenie wartości dopuszczalnych w środowisku zewnętrznym oznacza 

zagrożenie klimatu akustycznego i wymaga – zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska – 

podjęcia działań ochronnych. 

8.2.5. Charakterystyka inwestycji pod kątem emisji hałasu 

8.2.5.1. Uwagi wstępne 

Źródłem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko akustyczne są pojazdy 

mechaniczne poruszające się po drodze. Wielkość oddziaływania zależy od natężenia, 

prędkości i struktury ruchu, czyli ilości pojazdów lekkich (osobowych i dostawczych) i 

ciężkich (ciężarowe z przyczepami i bez, ciągniki siodłowe, motocykle, autobusy i inne 

pojazdy samobieżne) oraz udziału pojazdów ciężkich w ruchu dobowym. Ważne są także 

parametry techniczne jezdni, takie jak szerokość pasa ruchu, rodzaj nawierzchni oraz 

względne położenie w stosunku do otoczenia. 
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8.2.5.2. Warianty realizacji inwestycji 

8.2.5.2.1. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 

Parametry geometryczne i techniczne trasy będą następujące: 

 kategoria drogi - droga publiczna powiatowa, wojewódzka lub wyższa, 

 klasa techniczna - klasa GP (główna ruchu przyśpieszonego), 

 kategoria ruchu – do obwodnicy Owińsk KR6, pozostały odcinek KR5, 

 szerokość jezdni – do obwodnicy Owińsk włącznie przekrój drogi 2x2 – czyli dwie 

jezdnie po 7 m szerokości, za obwodnicą Owińsk przekrój drogi 2+1 – czyli dwie 

jezdnie, gdzie jedna z nich ma szerokość 3,5 m, a druga 7 m. 

 

8.2.5.3. Natężenie ruchu 

Prognozy natężenia i struktury ruchu opracowano dla lat 2020 i 2030, bazując na 

wytycznych do sporządzania prognoz ruchu oraz na wynikach Generalnego Pomiaru Ruchu 

wykonywanego na drogach krajowych i wojewódzkich w 2015 roku. W Tabeli nr 8.D. 

 przedstawiono szczegółową strukturę i natężenie ruchu z podziałem na porę dzienną i nocną 

oraz udział pojazdów ciężkich. Do kategorii pojazdów lekkich zaliczono pojazdy osobowe i 

dostawcze, a do kategorii pojazdów ciężkich – pozostałe typy pojazdów.  

 

Tabela nr 8.D. Natężenie, struktura rodzajowa i dobowa ruchu planowanej inwestycji 

Pora dnia 

Odcinek 1 (zachodni) od S11 – DK11 do DW 196 - Węzeł Poznań Północ – Węzeł Czerwonak 

Natężenie Motocykle Osobowe Dostawcze Ciężarowe 
Ciężarowe 

+przyczepa 
Autobusy Pozostałe 

  
poj % poj % poj % poj % poj % poj % poj % poj % 

 Rok 2020 

6-22 [P/16h] 11 033 100 36 0,33 8 567 77,65 948 8,59 633 5,74 804 7,29 39 0,35 6 0,05 

22-6 [P/8h] 1 225 100 4 0,33 946 77,22 106 8,65 72 5,88 90 7,35 5 0,41 2 0,16 

Doba [P/24h] 12 258 100 40 0,33 9 513 77,61 1 054 8,60 705 5,75 894 7,29 44 0,36 8 0,07 

 Rok 2030 

6-22 [P/16h] 14 178 100 45 0,32 11 194 78,95 1 057 7,46 713 5,03 1 122 7,91 41 0,29 6 0,04 

22-6 [P/8h] 1 575 100 5 0,32 1 237 78,54 120 7,62 80 5,08 126 8,00 5 0,32 2 0,13 

Doba [P/24h] 15 753 100 50 0,32 12 431 78,91 1 177 7,47 793 5,03 1 248 7,92 46 0,29 8 0,05 
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Pora dnia 

Odcinek 2 Obwodnica Owińsk (przeplatanie obwodnicy z DW 196) 

Natężenie Motocykle Osobowe Dostawcze Ciężarowe 
Ciężarowe 

+przyczepa 
Autobusy Pozostałe 

  
poj % poj % poj % poj % poj % poj % poj % poj % 

 Rok 2020 

6-22 [P/16h] 25 642 100 163 0,64 21 034 82,03 1 884 7,35 782 3,05 1 509 5,88 237 0,92 33 0,13 

22-6 [P/8h] 2 850 100 20 0,70 2 332 81,82 210 7,37 88 3,09 170 5,96 26 0,91 4 0,14 

Doba [P/24h] 28 492 100 183 0,64 23 366 82,01 2 094 7,35 870 3,05 1 679 5,89 263 0,92 37 0,13 

 Rok 2030 

6-22 [P/16h] 33 066 100 208 0,63 27 488 83,13 2 101 6,35 879 2,66 2 105 6,37 249 0,75 36 0,11 

22-6 [P/8h] 3 680 100 22 0,60 3 046 82,77 240 6,52 100 2,72 240 6,52 28 0,76 4 0,11 

Doba [P/24h] 36 746 100 230 0,63 30 534 83,09 2 341 6,37 979 2,66 2 345 6,38 277 0,75 40 0,11 

 

Pora dnia 

Odcinek 4 (wschodni) od DW Poznań - Gniezno do S5 - Węzły Iwno/ Skałowo/ Kleszczewo 

Natężenie Motocykle Osobowe Dostawcze Ciężarowe 
Ciężarowe 

+przyczepa 
Autobusy Pozostałe 

  
poj % poj % poj % poj % poj % poj % poj % poj % 

Rok 2020 

6-22 [P/16h] 6 607 100 29 0,44 5 387 81,53 540 8,17 125 1,89 475 7,19 36 0,54 15 0,23 

22-6 [P/8h] 734 100 3 0,41 596 81,20 60 8,17 14 1,91 55 7,49 4 0,54 2 0,27 

Doba [P/24h] 7 341 100 32 0,44 5 983 81,36 600 8,17 139 1,89 530 7,22 40 0,54 17 0,23 

Rok 2030 

6-22 [P/16h] 8 632 100 33 0,38 7 165 83,01 574 6,65 140 1,62 664 7,69 38 0,44 18 0,21 

22-6 [P/8h] 839 100 4 0,48 640 76,28 97 11,56 16 1,91 76 9,06 4 0,48 2 0,24 

Doba [P/24h] 9 471 100 37 0,39 7 805 82,41 671 7,08 156 1,65 740 7,81 42 0,44 20 0,21 

 

 

Pora dnia 

Odcinek 3 od DW 196 (obwodnicy Owińsk) do DW Poznań-Gniezno 

Natężenie Motocykle Osobowe Dostawcze Ciężarowe 
Ciężarowe 

+przyczepa 
Autobusy Pozostałe 

  
poj % poj % poj % poj % poj % poj % poj % poj % 

 Rok 2020 

6-22 [P/16h] 8 350 100 34 0,41 6 817 81,64 685 8,20 157 1,88 606 7,26 36 0,43 15 0,18 

22-6 [P/8h] 928 100 4 0,43 755 81,36 77 8,30 18 1,94 68 7,33 4 0,43 2 0,22 

Doba [P/24h] 9 278 100 38 0,41 7 572 81,77 762 8,21 175 1,89 674 7,26 40 0,43 17 0,18 

 Rok 2030 

6-22 [P/16h] 10 812 100 40 0,37 8 924 82,54 766 7,08 177 1,64 848 7,84 39 0,36 18 0,17 

22-6 [P/8h] 1 201 100 4 0,33 992 82,60 86 7,16 20 1,67 94 7,83 5 0,42 2 0,17 

Doba [P/24h] 12 013 100 44 0,37 9 914 82,53 852 7,09 197 1,64 942 7,84 44 0,37 20 0,17 
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8.2.5.4. Prędkość ruchu 

Zgodnie z kodeksem ruchu drogowego, na terenie niezabudowanym pojazdy 

poruszać się będą 90 lub 100 km/h (na odcinkach 2x2, natomiast w terenie zabudowanym 

prędkość ruchu wyniesie 50 km/h w porze dziennej (od 5.00 do 23.00) oraz 60 km/h w porze 

nocnej (od 23.00 do 5.00).  

8.2.6. Metodyka obliczeń 

Uciążliwość akustyczną hałasu komunikacyjnego określono w oparciu o model 

proponowany w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny i zarządzania 

hałasem w środowisku, przy wykorzystaniu technik obliczeniowych, zawartych w programie 

komputerowych TrafficNoise.  

Program TrafficNoise służy do prognozowania hałasu drogowego dla dróg miejskich 

i pozamiejskich. Opiera się o tak zwany tymczasowy model obliczeniowy zgodny z francuską 

krajową metodą obliczeniową "NMPB-Routes-96", do której odnosi się francuska norma 

"XPS 31-133". Metodyka ta jest zalecaną w Dyrektywie 2002/49/EU do stosowania w krajach 

członkowskich UE tymczasową metodyką modelowania hałasu drogowego.  

Prognozowanie imisji hałasu w sieci punktów recepcyjnych odbywa się na podstawie 

znajomości parametrów geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej określonej w 

sposób teoretyczny na podstawie danych charakteryzujących odcinek drogi zgodnie z 

cytowaną metodą obliczeniową "NMPB-Routes-96" i odpowiadającą jej francuską normą 

"XPS 31-133". Pozwala to określić równoważny poziom dźwięku w wybranym punkcie na 

podstawie znajomości położeń źródeł (odcinków dróg) oraz ich parametrów akustycznych, 

charakterystyki podłoża terenu, przy uwzględnieniu zjawisk ekranowania przez ekrany 

naturalne i urbanistyczne.  

Obliczone wartości równoważnego poziomu hałasu samochodowego zależą od 

dokładności prognozy natężenia ruchu. Z prostych symulacji wynika, iż fluktuacje dobowe, 

tygodniowe lub sezonowe potoków ruchu, nie przekraczające 20 % średniego ruchu 

dobowego (ŚDR), spowodują zmianę wartości poziomu równoważnego nie większą niż 1 dB. 

Podobnie, jeśli błąd prognozy nie przekracza 20 % – nie pociąga to zmiany wartości poziomu 

równoważnego dźwięku większej niż o 1 dB. 

Zmiana poziomu dźwięku o 1 dB nie jest spostrzegana przez człowieka, a więc 

fluktuacje natężenia ruchu lub błąd prognozy do 20 % nie powodują zauważalnej przez 

człowieka zmiany klimatu akustycznego. 
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8.2.7. Ocena klimatu akustycznego w otoczeniu projektowanej drogi 

8.2.7.1. Oddziaływanie przedsięwzięcia 

Ocenę zagrożenia klimatu akustycznego wzdłuż planowanego odcinka drogi 

wykonano dla prognozowanego natężenia ruchu w latach 2020 i 2030. Poziomy dźwięku 

wyznaczono dla normowych przedziałów czasu w porze dziennej i nocnej. Wartości 

równoważnego poziomu dźwięku A wyznaczono dla obserwatora zlokalizowanego na 

wysokości 4 m względem poziomu terenu. Jest to wysokość zalecana w przypadku obliczeń, 

jak i pomiarów w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku... oraz w dyrektywie Unii Europejskiej 

2002/49/EC “... relating to the assessment and management of environmental noise”.  

Zasięg oddziaływania hałasu przedstawiono w Tabeli nr 8.E. W roku prognozy 2030 

największym zasięgiem oddziaływania hałasu charakteryzować się będzie obwodnica 

Owińsk. W porze dziennej dla prędkości 90 km/h hałas o poziomie 61 dB obejmie teren w 

odległości 105 m od osi drogi. W porze nocnej dla prędkości ruchu 90 km/h izolinia poziomu 

hałasu 56 dB przebiegać będzie w odległości 95,2 m od osi jezdni.  

Założenia do obliczeń zasięgu oddziaływania hałasu: 

 prędkość ruchu: 90 km/h, 

 przekrój drogi: 2x2, 

 nawierzchnia: mineralno-asfaltowa, 

 przebieg na nasypie o wysokości 2 m. 

Tabela nr 8.E. Maksymalne zasięgi oddziaływania hałasu o poziomie 65 dB, 61 dB i 56 dB 

Pora doby 
Rok prognozy 2030 

65 dB 61 dB 56 dB 

Odcinek 1 

Pora dnia 27,2 m 59 m - 

Pora nocy - - 52,8 m 

Odcinek 2 - Obwodnica Owińsk 

Pora dnia 50 m 105 m - 

Pora nocy - - 95,2 m 

Odcinek 3 

Pora dnia 19,8 m 42,4 m - 

Pora nocy - - 38,4 m 

Odcinek 4 

Pora dnia 16,6 m 35 m - 

Pora nocy - - 29 m 
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W przypadku niezastosowania rozwiązań redukujących emisję hałasu, mogą wystąpić 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku w następujących lokalizacjach: 

Wariant I 

 km 0+660 – budynek mieszkalny w Złotkowie; 

 km 6+320 – budynek mieszkalny w Morasku; 

 km 6+780 – stadnina w Morasku; 

 km 11+000 – budynek (przy linii kolejowej) w Miękowie; 

 km 11+700 – kilka budynków mieszkalnych w Miękowie; 

 km 18+100 – budynek mieszkalny w Mielnie; 

Wariant II 

 km 1+500÷2+100 – teren ogródków działkowych w Złotnikach; 

 km 9+627 – zabudowa zagrodowa w Radojewie; 

 km 11+200÷11+500 – zabudowa mieszkaniowa w Miękowie; 

 km 17+700÷17+900 – zabudowa mieszkaniowa w Mielnie; 

 km 20+350 – zabudowa mieszkaniowa w Wierzonce; 

 km 31+576 – rejon węzła w Skałowie; 

Wariant III 

 km 1+500÷2+100 – teren ogródków działkowych w Złotnikach; 

 km 17+450÷17+650 – zabudowa mieszkaniowa w Mielnie; 

 km 20+080 – zabudowa mieszkaniowa w Wierzonce; 

 km 23+650 – zabudowa mieszkaniowa w Uzarzewie; 

 km 29+976 – rejon węzła w Paczkowie; 

 km 33+600 – zabudowa mieszkaniowa w Gowarzewie; 

 km 36+880 – rejon węzła w Kleszczewie. 

8.2.8. Metody redukcji hałasu 

8.2.8.1. Zasady ogólne 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska określiła zasady 

ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań 

zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady ustalania warunków ochrony zasobów 

środowiska i warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska. Ochrona 

zasobów środowiska jest realizowana poprzez określenie standardów jakości środowiska oraz 

kontrolę ich osiągania. Standardy jakości środowiska zostały zróżnicowane w zależności od 

obszarów i są wyrażane jako poziomy substancji lub energii. 
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Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego 

środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub 

co najmniej na tym poziomie. W przypadku, gdy analizy przewidują przekroczenia 

dopuszczalnej wartości poziomu dźwięku A w środowisku zewnętrznym, należy – w celu 

zapewnienia wymaganych warunków komfortu akustycznego – podjąć działania ochronne, 

redukujące ponadnormatywny hałas do poziomu dopuszczalnego. W przypadku  zabudowy 

mieszkaniowej, szpitali, domów pomocy społecznej lub budynków związanych ze stałym 

albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, zlokalizowanych na granicy pasa drogowego, 

ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających 

właściwe warunki akustyczne w budynkach. 

Metody redukcji hałasu w środowisku można ogólnie podzielić na dwie kategorie: 

 redukcja hałasu “u źródła”, 

 ingerencja w drogę propagacji fali. 

8.2.8.2. Sposoby redukcji 

8.2.8.2.1. Redukcja hałasu „u źródła” 

Najłatwiejszym do zrealizowania sposobem ograniczenia hałasu jest zmniejszenie 

jego emisji do środowiska. Redukcję hałasu o kilka decybeli można osiągnąć poprzez 

modelowanie parametrów potoku ruchu (płynność jazdy, prędkość ruchu) i natężenia ruchu 

pojazdów (udział pojazdów ciężkich) oraz parametrów akustycznych nawierzchni jezdni. 

W zakresie prędkości ruchu pojazdów poniżej 60 km/godz., zmniejszenie średniej 

rzeczywistej prędkości potoku ruchu o 10 km/h powoduje obniżenie poziomu hałasu 

emitowanego do środowiska o około 0.5 ÷ 1.5 dB. Zastosowanie ograniczenia prędkości na 

odcinkach występowania zabudowy mieszkaniowej z 70 km/h w porze dziennej do prędkości 

50 km/h powoduje zmniejszenie poziomu hałasu o 2 dB. W porze nocnej zmniejszenie 

dopuszczalnej prędkości o 40 km/h (z 90 do 50 km/h) powoduje zmniejszenie poziomu hałasu 

o 3,4 dB. 

Większą redukcję poziomu hałasu, do ΔL = 3 ÷ 6 dB, można osiągnąć stosując 

nawierzchnie o zmniejszonej emisji hałasu. Są to asfalty porowate, produkowane przy 

zastosowaniu określonej granulacji materiału mineralnego lub dodatków. Asfalty porowate są 

skuteczne przy prędkościach pojazdów większych niż 60 km/godz., natomiast asfalty z 

domieszką innych komponentów, na przykład  kruszywa gumowego, są skuteczne już przy 

mniejszych prędkościach. Skuteczność cichych nawierzchni spada przy rosnącym udziale 

pojazdów ciężkich w potoku ruchu.  Nawierzchnie z asfaltów porowatych są mniej odporne 
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na ścieranie i koleinowanie niż nawierzchnie asfaltowo-betonowe, są więc bardziej kosztowne 

w eksploatacji. 

Nawierzchnia drogi wykonana z mieszanek grysowo – mastyksowych (SMA) 

posiada podobne właściwości akustyczne, co asfalt porowaty, jednak posiada lepsze 

właściwości eksploatacyjne. W przypadku takich nawierzchni należy dążyć do zapewnienia 

płynności ruchu, minimalizując liczbę skrzyżowań kolizyjnych z sygnalizacją świetlną. 

8.2.8.2.2. Ingerencja w drogę propagacji hałasu 

Jeżeli w obszarze pomiędzy drogą i zabudową wymagającą ochrony akustycznej jest 

wystarczająco dużo miejsca, wtedy można zastosować przegrody przeciwhałasowe – 

naturalne lub sztuczne ekrany akustyczne, które są najskuteczniejszym narzędziem redukcji 

hałasu, albo znacznie mniej skuteczne w tłumieniu hałasu – przegrody z zieleni 

dźwiękoizolacyjnej. Ważne jest, aby ekran stanowił ciągłą przegrodę przeciwhałasową, 

ponieważ przerwy w ekranie degradują jego skuteczność. 

Sztuczne ekrany przeciwhałasowe stosuje się wtedy, gdy przekroczenia poziomu 

hałasu są większe niż 3 dB, a więc gdy wymagana skuteczność rozwiązań przeciwhałasowych 

jest duża.  

Rolę przegród przeciwhałasowych pełnią również budynki. W miarę możliwości 

należy tak wyznaczać przebieg drogi, aby budynki zlokalizowane w obszarze skażonym 

ponadnormatywnym hałasem (zwłaszcza pierwsza linia zabudowy) nie podlegały ochronie 

akustycznej (na przykład obiekty usługowo - handlowe). 

Drzewa, krzewy i rośliny mają wielką wartość w poprawianiu estetyki otoczenia 

trasy komunikacyjnej. Wpływają na odczucie wizualne przestrzeni, a przez to na subiektywne 

zmniejszenie dokuczliwości hałasu. Rzeczywiste tłumienie dźwięku przez roślinność jest 

jednak powszechnie przeceniane. Niemniej jednak, na terenach charakteryzujących się bogatą 

roślinnością lub na terenach, gdzie jest możliwe wprowadzenie szerokiej przegrody z zieleni 

dźwiękoizolacyjnej, a także tam, gdzie możliwe jest choćby wprowadzenie żywopłotu, 

zmniejsza się odczucie dokuczliwości hałasu. 

8.2.9. Porównanie emisji hałasu w przypadku podjęcia i niepodejmowania inwestycji 

Przedsięwzięcie realizowane będzie po nowym śladzie, więc spowoduje powstanie w 

środowisku nowego źródła hałasu. Niepodejmowanie przedsięwzięcia spowoduje pogarszanie 

stanu dróg w istniejącym układzie komunikacyjnym oraz spowolnienie ruchu ze względu na 

zły stan jezdni. Mniejsza prędkość ruchu pozornie zmniejszy emisję hałasu, jednak pojawiać 
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się będą dodatkowe emisje związane z oddziaływaniem opony z wybojami lub przerwami w 

jezdni. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje odczuwalne zmniejszenie emisji hałasu na 

terenach leżących wzdłuż istniejącego układu drogowego z racji budowy nowej drogi o 

lepszych parametrach technicznych.  

8.2.10. Monitoring hałasu  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 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. 

Nr 140, poz. 824) zarządca zobowiązany jest do wykonywania okresowych pomiarów hałasu, 

1 raz co 5 lat w okresie wykonywania generalnego pomiaru ruchu. 

8.2.11. Zagrożenia akustyczne w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji 

8.2.11.1. Etap budowy, konserwacji i utrzymania 

Prognozowanie hałasu związanego z pracami prowadzonymi przy przebudowie dróg 

nie jest możliwe bez znajomości parametrów wpływających na wielkość emisji, to znaczy 

rodzaju, stanu technicznego, liczby maszyn użytych do robót oraz czasu ich pracy. Podobnie, 

problem konserwacji i utrzymania tych tras również sprowadza się do uciążliwości 

akustycznej związanej z pracą ciężkiego sprzętu budowlano - drogowego. 

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego mogą występować w zabudowie 

rozmieszczonej w bezpośrednim sąsiedztwie budowy odcinka drogi. Trudno prognozować 

taki hałas, nie dysponując danymi na temat wielkości i jakości bazy maszynowej. Można 

założyć jednak, że prace związane z planowaną inwestycją drogową oraz prace związane z 

konserwacją i utrzymaniem nie będą prowadzone nocą, stąd możliwe będą jedynie 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego w porze dziennej. Przyjmuje się także, że baza 

sprzętowa nie będzie zlokalizowana w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. 

Wskazane jest wykonanie pomiarów kontrolnych w trakcie robót w przypadku 

wystąpieniu skarg mieszkańców. Wtedy propozycje działań przeciwhałasowych będzie 

można sformułować na podstawie wyników przeprowadzonych badań. 

Ciężki sprzęt używany do budowy drogi może wywoływać drgania o amplitudach 

porównywalnych lub wyższych od generowanych przez samochody ciężarowe poruszające 

się w ruchu ciągłym. Użycie maszyn do budowy dróg jest zwykle krótkotrwałe i na ogół nie 

powoduje skarg z tego powodu. 
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Praktycznym rozwiązaniem wydaje się przeprowadzenie oceny stanu technicznego 

budynków zlokalizowanych przede wszystkim blisko frontu robót budowlanych, w tym przed 

wszystkim starych budynków, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku oddziaływania 

ciężkiego sprzętu budowlano - drogowego. Przeprowadzenie wizji lokalnych i inwentaryzacji 

szkód w sąsiedztwie obszaru robót, ale przed ich rozpoczęciem – pozwoli rozstrzygnąć, czy 

ewentualne skargi na uszkodzenia budynków zgłoszone w trakcie robót będą uzasadnione. 

8.2.11.2. Katastrofy i awarie 

Ewentualne katastrofy i awarie drogowe nie będą niekorzystnie wpływać na warunki 

akustyczne w otoczeniu planowanej inwestycji. Hałas powstały przy usuwaniu skutków 

katastrof i awarii nie jest odbierany jako dokuczliwy. Wyniki badań psychoakustycznych 

potwierdzają, że człowiek nie kwestionuje hałasu, jeżeli ma on uzasadnienie i wynika z 

potrzeby wyższej, na przykład ratowania życia. Jako przykład można podać fakt, iż nikt nie 

skarży się na hałas wywoływany przez pojazdy uprzywilejowane. 

8.2.12. Zagrożenie wibracjami 

  Parametrem oceny drgań jest wartość skuteczna przyspieszenia drgań, a. Na tej 

wielkości oparta jest polska norma PN-88/B-02171, „Ocena wpływu drgań na ludzi w 

budynkach”, która dotyczy również drgań drogowych. Normę tę można jednak wykorzystać 

do oceny drgań dopiero po wykonaniu pomiarów, które dla potrzeb niniejszej Karty nie były 

wykonywane. Drgania mogą być szkodliwe zarówno dla stanu technicznego budynków, jak i 

ludzi w nich przebywających. 

Jeżeli amplituda przyspieszenia drgań jest mniejsza niż a = 0.005 m/s
2

, wtedy 

drgania nie są odczuwane przez ludzi to znaczy, że w takim przypadku ludzi skarżących się 

jest mniej niż 1 % ogółu narażonych. Przyjmuje się, że jest to dopuszczalna wartość 

amplitudy przyspieszenia drgań dla pory nocnej. W ciągu dnia wartość dopuszczalna jest 

większa, ale nie może przekroczyć wartości a = 0.0072 m/s
2
, by ludzi skarżących się było 

mniej niż 1 %. 

Podane wartości dotyczą przypadku, gdy ludzie są narażeni tylko na wibracje. Jeżeli 

wibracje i hałas występują jednocześnie, wtedy uciążliwość drgań dla ludzi rośnie wskutek 

efektów wtórnych, takich jak na przykład drżenie szyb. Drgania drogowe, poza przypadkami 

specyficznymi, uznaje się za mało szkodliwe dla budynków. Naprężenia w budynkach 

powodowane tymi drganiami są bardzo małe. 

Biorąc jednak pod uwagę natężenie ruchu i łączny czas działania źródła, należy 

uwzględnić zjawiska zmęczeniowe materiałów. Dotyczy to szczególnie starych budynków lub 
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budynków w złym stanie technicznym. Uszkodzenia budynków powodowane wibracjami 

można podzielić na trzy kategorie: 

 uszkodzenia architektoniczne (niewielkie pęknięcia tynku, przesunięcia dachówek, i 

podobne), które mogą wystąpić przy amplitudach przyspieszenia drgań około 

a = 0,02 m/s
2
, 

 uszkodzenia większe (na przykład pęknięcia ścian, odpadanie tynku z sufitów), które 

mogą wystąpić przy amplitudach przyspieszenia drgań około a = 0,06 m/s
2
, 

 uszkodzenia poważne, które mogą prowadzić do zniszczenia budynku. 

Wibracje nie mają żadnego wpływu na stan budynków, jeżeli amplituda drgań jest 

mniejsza niż a = 0,0036 m/s
2
. 

Podstawowym zabezpieczeniem przed drganiami przenoszonymi do budynków są 

ekrany przeciwwibracyjne w postaci mat antywibracyjnych. Ewentualne działania redukujące 

drgania będą mogły być podjęte dopiero po ukończeniu realizacji inwestycji, na podstawie 

wyników pomiarów, które są podstawowym narzędziem oceny drgań. 

8.2.13. Braki w rozpoznaniu zagrożeń akustycznych w środowisku 

  W opracowaniu zagadnień w dziedzinie zagrożenia klimatu akustycznego w 

środowisku wykorzystano najlepsze dostępne metody oceny tych zagrożeń, stosowane w 

kraju i zagranicą. W ocenie zagrożeń oparto się na prognozach ruchu, których zmiany 

mniejsze niż 20 % nie spowodują zmiany oceny zagrożeń hałasem i przedstawionych ustaleń.  

8.2.14. Podsumowanie 

 Ocenę zagrożenia hałasem samochodowym planowanej do budowy północno-

wschodniej obwodnicy Poznania przeprowadzono za pomocą metody obliczeniowej 

dla stanu prognozowanego w roku 2020 i 2030. 

 Wyznaczono zasięgi oddziaływania hałasu samochodowego. 

 Wykazano, że na terenach zabudowy mieszkaniowej, które znajdą się w sąsiedztwie 

przebiegu drogi, wystąpią niewielkie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w 

środowisku, w przypadku nie zastosowania rozwiązań redukujących emisje hałasu. 
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8.3. Ochrona powietrza 

8.3.1. Cel i zakres opracowania 

8.3.1.1. Cel opracowania 

Celem opracowania niniejszej części KIP jest określenie wpływu ruchu pojazdów 

samochodowych na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i wyznaczenie 

szerokości ewentualnych stref stężeń ponadnormatywnych, występujących wzdłuż 

analizowanych odcinków projektowanej północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji 

poznańskiej. 

Prognoza ruchu drogowego została wykonana na lata: 2020, to jest planowany rok 

oddania inwestycji oraz na 2030, to jest 10 lat po oddaniu inwestycji do użytkowania.  

Droga zlokalizowana jest całości w województwie wielkopolskim w powiecie 

poznańskim. 

8.3.1.2. Zakres opracowania 

Opracowanie problematyki oceny zagrożeń dla powietrza atmosferycznego obejmuje 

następujące zagadnienia: 

 informacje o inwestycji, pokryciu terenu, zabudowie mieszkaniowej, warunkach 

meteorologicznych oraz poziomie tła zanieczyszczeń, 

 dane ogólne dotyczące parametrów technicznych odcinków drogi oraz prognozowanych 

natężeń ruchu pojazdów, 

 ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji 

planowanej inwestycji z wyznaczeniem szerokości pasów, w których przekraczane są lub 

będą stężenia dyspozycyjne. 

8.3.2. Podstawy opracowania  

8.3.2.1. Podstawy prawne 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 

71), 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie przypadków, 

w których wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga 

pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881), 

 Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące norm emisji EURO I (Dyrektywa 91/441/EC 

i 93/59/EEC), EURO II (Dyrektywa 94/12/EC i 96/69/EC), EURO III i EURO IV 

(Dyrektywa 98/69/EC i 2002/80/EC), EURO V, EURO VI (Dyrektywa 2007/715/EC). 

8.3.2.2. Materiały merytoryczne 

 Zasady Ochrony Środowiska w Drogownictwie. Tom III, Dział 10 – Ochrona przed 

zanieczyszczeniami drogowymi. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 1999; 

 Program komputerowy „OPERAT-FB” v. 5.4.0/10 © - Ryszard Samoć; 

 Tło zanieczyszczeń dla rejonu projektowanej drogi - pisma WIOŚ w Poznaniu nr 

WM.7016.1.702.2016.4590W z dnia 20.09.2016 r. (Załącznik nr 4) 

8.3.3. Dane meteorologiczne i wartości stężeń dyspozycyjnych 

8.3.3.1. Dane meteorologiczne 

Wielkopolska znajduje się pod wpływem oceanicznych mas powietrza, co wpływa na 

łagodność klimatu. Im dalej na wschód, tym bardziej zaznacza się kontynentalizm klimatu. 

Obszar znajduje się w wielkopolsko-śląskiej dzielnicy rolniczo-klimatycznej. Średnia roczna 

temperatura wynosi około +8,2 °C, ku północy spada do +7,6 °C, a na krańcach 

południowych i zachodnich osiąga +8,5 °C. Liczba dni w roku z pokrywą śnieżną dochodzi 

do 57 dni w Kaliszu. 

Okres wegetacyjny należy do najdłuższych w Polsce. Na Nizinie 

Południowowielkopolskiej wynosi około 228 dni i na północ od Gniezna i Szamotuł zaczyna 

powoli spadać do 216 dni na krańcach północnych. 

Opady roczne wahają się od 500 do 550 mm i region zmaga się z deficytem opadów, 

zwłaszcza we wschodniej części województwa (okolice Słupcy, Kazimierza Biskupiego, 

Kleczewa) gdzie spada czasem zaledwie 450 mm opadów w roku, co grozi stepowieniem 

terenu. Przypuszczalnie jest to skutkiem wykarczowania lasów oraz eksploatacji kopalni 

węgla brunatnego. Liczba opadów wzrasta na północnych i południowych (Ostrów 

Wielkopolski, Ostrzeszów) krańcach Wielkopolski do ponad 650 mm. Przeważają wiatry 

zachodnie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nizina_Po%C5%82udniowowielkopolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nizina_Po%C5%82udniowowielkopolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Biskupi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kleczew
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Do przeprowadzenia analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 

zgodnie ze stosowaną metodyką niezbędne są następujące dane meteorologiczne: 

– średnia temperatura powietrza, 

– średnie ciśnienie atmosferyczne, 

– wysokość pomiaru prędkości i kierunku wiatru, to jest wysokość anemometru, 

– trójparametrowa statystyka warunków meteorologicznych, opisanych przez kierunek 

wiatru, jego prędkość i stan równowagi atmosfery według systematyki Pasquille’a. 

Zgodnie z powyższym, w opracowaniu przyjęto, że: 

- kierunek wiatru podany jest w skali prawoskrętnej, od 1 do 36, przy czym numer kierunku 

określa współrzędne strony nawietrznej; kierunek nr 36 odpowiada północy (N); 

- prędkość wiatru podana jest w zakresie od 1 do 10 m/s i zmienia się z krokiem 1 m/s; 

prędkości mniejsze od 1m/s oraz cisza włączone są do grupy prędkości 1 m/s, natomiast 

prędkości powyżej 10 m/s klasyfikowane są łącznie i stanowią jedną grupę;  

- stan równowagi atmosfery opisany jest przez 6 klas, zgodnie z oznaczeniami: 

1 - równowaga bardzo chwiejna, 

2 - równowaga chwiejna, 

3 - równowaga nieznacznie chwiejna, 

4 - równowaga obojętna, 

5 - równowaga nieznacznie stała, 

6 - równowaga stała i bardzo stała. 

Dane opracowano na podstawie pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, wykonanych na stacji meteorologicznej Poznań-Ławica.  

Sytuacja meteorologiczna dla okolic Poznania przedstawia się następująco: 

- największa częstotliwość występowania wiatrów wynosi 13,5 % z kierunku 

zachodniego - W,  sektor nr 9 w 12 sektorowej róży wiatrów, 

- najmniejsza częstotliwość występowania wiatrów wynosi 4,38 % z kierunku 

północnego - N, sektor nr 12, 

- największa średnioważona prędkość wynosi 5,64 m/s z kierunku zachodniego - W, 

sektor nr 9, 

- najmniejsza średnioważona prędkość wiatru wynosi 2,74 m/s z kierunku południowo-   

wschodniego SSE  sektor nr 5, 

- średnia roczna prędkość wiatru wynosi - 4,24 m/s 

- średnia temperatura roku - 8 C 

- średnia temperatura okresu grzewczego - 2 C 
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- średnia temperatura okresu letniego - 14 C 

- wysokość anemometru - ha = 17 m. 

 

Tabela nr 8.F. Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru [%] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW N 

5,22 6,48 9,29 8,36 8,51 5,91 12,00 10,88 13,54 7,71 7,72 4,38 

 

Tabela nr 8.G. Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru [%] 

1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 

14,13 15,32 16,24 12,61 12,88 9,02 7,20 7,23 1,66 2,72 0,99 

 

 

 

 

Rys. 8.2. Róża wiatrów dla Poznania” (źródło Program „Operat FB”) 

 

8.3.3.2. Wartości stężeń  

8.3.3.2.1. Wartości stężeń normatywnych 

Wartości normatywne przyjęto w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska w 

sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu i rozporządzenie Ministra 

Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. 
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Tabela nr 8.H. Dopuszczalne poziomów substancji w powietrzu 

Nazwa 

substancji 

(numer 

CAS) a) 

Okres 

uśredniania 

wyników 

pomiarów 

Poziom 

dopuszcza

lny 

substancji  

w 

powietrzu 

w μg/m3 

Dopuszczalna 

częstość 

przekraczania 

poziomu 

dopuszczalnego 

w roku 

kalendarzowym 

b) 

Margines tolerancji 

Termin 

osiągnięci

a 

poziomów 

dopuszcza

lnych 

[μg/m3] 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

benzen  

(71-43-2) 

rok 

kalendarzowy 
5 c) - - - - - - 2010 

dwutlenek 

azotu 

jedna godzina 200 c) 18 razy - - - - - 2010 

rok 

kalendarzowy 
40 c) - - - - - - 2010 

tlenki azotu 

d) (10102-44-

0, 10102-43-

9) 

rok 

kalendarzowy 
30 e) - - - - - - 2003 

dwutlenek 

siarki  

(7446-09-5) 

jedna godzina 350 c) 24 - - - - - 2005 

24 godziny 125 3 razy - - - - - 2005 

rok kalendarzowy 

i pora zimowa 

(okres od 1 X do 

31 III) 

20 e) - - - - - - 2003 

Ołów f) 

(7439-92-1) 

rok 

kalendarzowy 
0,5 c) - - - - - - 2005 

pył 

zawieszony 

PM2,5 g) 

rok 

kalendarzowy 
25 c), j) - 4 3 2 1 1 2015 

 20 c), k) - - - - - - 2020 

pył 

zawieszony 

PM10 

24 godziny 50 c) 35 razy - - - - - 2005 

rok 

kalendarzowy 
40 c) - - - - - - 2005 

tlenek węgla 

(630-08-0) 
osiem godzin i) 10 000 c), i) - - - - - - 2005 

Źródło: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U. z2012r., poz. 1031). 

Objaśnienia: 
a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number. 
b) W przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska, częstość przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem 

tolerancji. 
c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi. 
d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu. 
e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin. 
f) Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10. 
g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją 

frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne. 
h) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją 

frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne. 
i) Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich 

jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się 

ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do 

godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 

tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET. 
j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I). 
k) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II). 
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8.3.3.2.2. Wartości stężeń dyspozycyjnych 

 Wartości stężeń dyspozycyjnych przyjęto w oparciu o rozporządzenie Ministra 

Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu oraz na 

podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji 

w powietrzu. 

Tabela nr 8.I. Wartości stężeń dyspozycyjnych 

Lp. Rodzaj zanieczyszczenia 

Oznaczenie 

numeryczne 

substancji 

(numer CAS) 

Wartości odniesienia w g/m3 

uśrednione dla okresu 

1 godziny 
roku 

kalendarzowego 

D1 Da Ra 

1 2 3 4 5 6 

1. Pył zawieszony PM10 - 280 40 25,0 

2. Pył zawieszony PM2,5 - - 20 17,0 

3. 
Ditlenek siarki 

Dwutlenek siarki 
7446-09-5 350 20 13,0 

4. 
Ditlenek azotu 

Dwutlenek azotu 
10102-44-0 200 40 25,0 

5. Benzen 71-43-2 30 5 1,0 

6. Ołów 7439-92-1 5 0,5 0,01 

7. Tlenek węgla 630-08-0 30 000 - - 

8. Opad pyłu - Op = 200 g/m2 x rok 
*) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin. 

 

W kolumnie nr 6 zamieszczono aktualną wartość tła zanieczyszczeń dla rejonu 

przebiegu projektowanej drogi, podane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Poznaniu w pismach nr WM.7016.1.702.2016.4590W z dnia 20.09.2016 r. 

Do obliczeń częstości przekroczeń stężeń dopuszczalnych przyjęto wartość 

odniesienia bez marginesów tolerancji. 

8.3.4. Charakterystyka źródeł emisji  

8.3.4.1. Dane ogólne 

Omawiane przedsięwzięcie polega na budowie północno-wschodniej obwodnicy 

Poznania. 

Analizę przeprowadzono dla roku 2020, to jest przyjętego roku oddania inwestycji  

do eksploatacji i roku 2030 (10 rok eksploatacji) jako roku docelowej realnej prognozy. 
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8.3.4.2. Parametry ruchowe 

Parametry ruchowe potoku ruchu dla rozpatrywanych odcinków projektowanej drogi 

z uwzględnieniem struktury rodzajowej pojazdów zestawiono w Tabelach nr 8.J. 

Tabela nr 8.J. Struktura rodzajowa ruchu średniego dobowego dla lat 2020 i 2030 

Rodzaj pojazdów 

Ilość pojazdów [poj./dobę] 

rok 2020 rok 2030 

poj./dobę % poj./dobę % 

Odcinek 1 

Motocykle 40 0,33 50 0,32 

Samochody osobowe 9 513 77,61 12 431 78,91 

Samochody dostawcze 1 054 8,60 1 177 7,47 

Samochody ciężarowe lekkie 705 5,75 793 5,03 

Samochody ciężarowe ciężkie 894 7,29 1248 7,92 

Autobusy  44 0,36 46 0,29 

Pozostałe 8 0,07 8 0,05 

R a z e m 12 258 100,00 15 753 100,00 

Odcinek 2 

Motocykle 183 0,64 230 0,63 

Samochody osobowe 23 366 82,01 30 534 83,09 

Samochody dostawcze 2 094 7,35 2 341 6,37 

Samochody ciężarowe lekkie 870 3,05 979 2,66 

Samochody ciężarowe ciężkie 1 679 5,89 2 345 6,38 

Autobusy  263 0,92 277 0,75 

Pozostałe 37 0,13 40 0,11 

R a z e m 28 492 100,00 36 746 100,00 

Odcinek 3 

Motocykle 38 0,41 44 0,37 

Samochody osobowe 7 572 81,64 9914 82,53 

Samochody dostawcze 762 8,20 852 7,09 

Samochody ciężarowe lekkie 175 1,88 197 1,64 

Samochody ciężarowe ciężkie 674 7,25 942 7,84 

Autobusy  40 0,43 44 0,37 

Pozostałe 17 0,18 20 0,17 

R a z e m 9 278 100,00 12 013 100,00 

Odcinek 4 

Motocykle 32 0,44 37 0,39 

Samochody osobowe 5973 81,48 7805 82,41 

Samochody dostawcze 600 8,18 671 7,08 

Samochody ciężarowe lekkie  139 1,90 156 1,65 

Samochody ciężarowe ciężkie 530 7,23 740 7,81 

Autobusy  40 0,55 42 0,44 

Pozostałe 17 0,23 20 0,21 

R a z e m 7 341 100,00 9 471 100,00 
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8.3.4.3. Opis techniczny źródeł 

Na ilość emitowanych zanieczyszczeń z analizowanego odcinka drogi mają wpływ 

takie czynniki, jak:  

 natężenie i struktura ruchu na danym odcinku, 

 rozwiązania konstrukcyjne silnika i układu paliwowego,  

 pojemność silnika, moc i związane z nimi zużycie paliwa,  

 rodzaj spalanego paliwa,  

 konstrukcja układu wydechowego (katalizator),  

 stan techniczny silnika i innych podzespołów,  

 prędkość jazdy,  

 technika jazdy,  

 nachylenie niwelety. 

Wobec tak dużej ilości parametrów, od których zależy emisja, jej dokładne 

oszacowanie ilościowe jest niemożliwe.  

W modelu przyjętym do analizy, jako zastępcze źródło emisji przyjmowany jest 

odcinek drogi, który powinien charakteryzować się jednorodnością pod względem: 

 natężenia ruchu, 

 średniej prędkości potoku, 

 pochylenia niwelety, 

 wielkości wyniesienia lub zagłębienia, 

 roku prognozy ruchu drogowego. 

Ze względu na różnorodność parametrów technicznych, różniących poszczególne 

pojazdy (pojemność silnika, rodzaj zapłonu, rodzaj stosowanego paliwa, dopuszczalne 

obciążenie itp.), w modelu postępowania przy wyznaczaniu uciążliwości drogi korzysta się  

z wielkości emisji z poszczególnych pojedynczych źródeł emisji, wyznaczonych na podstawie 

wytycznych (p. 8.3.2.2.). 

8.3.4.4. Charakterystyka drogi 

8.3.4.4.1. Natężenie ruchu 

Prognozowane natężenia ruchu zestawiono poniżej. Prognoza ruchu dotyczy wielkości 

potoku w roku 2020 (planowane oddanie inwestycji) oraz w roku 2030 (ocena docelowa). 
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Tabela nr 8.K. Prognoza ruchu pojazdów dla lat 2020 i 2030 

Numer  

odcinka 

Natężenie ruchu  
natężenie  

szczytowe 
natężenie  

średnie dobowe 
poj./godz. poj./dobę poj./godz. 

Rok 2020 
 

Odcinek 1 1 103 12 258 511 

Odcinek 2 2 564 28 492 1 187 

Odcinek 3 836 9 278 387 

Odcinek 4 660 7 341 305 

Rok 2030 
 

Odcinek 1 1 418 15 753 656 

Odcinek 2 3 307 36 746 1 531 

Odcinek 3 1 081 12 013 501 

Odcinek 4 852 9 471 395 

 

Ruch w godzinie szczytu przyjęto na podstawie opracowanej prognozy i pomiarów; 

stanowi on około 9,0 % ruchu średniodobowego, co oznacza, że natężenie ruchu w godzinie 

szczytu jest ponad dwukrotnie wyższe niż natężenie średnie w dobie, wyrażone w poj./h. 

Z uwagi na zdecydowanie największe natężenie ruchu na odcinku nr 2, a tym samym 

spodziewaną największą uciążliwość, dalszej szczegółowej analizie uciążliwości w niniejszej 

karcie informacyjnej poddano tylko ten odcinek. 

8.3.4.4.2. Pochylenie niwelety 

 Pochylenie niwelety nie przekracza 3%, dlatego do obliczeń nie wprowadzono 

współczynnika uwzględniającego poprawki przy pochyleniu niwelety powyżej 3 %. 

8.3.5. Metodyka obliczeń 

Ocena wpływu ruchu drogowego na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

w rejonie dróg spotyka się z wieloma problemami ze względu na specyfikę powstawania 

i rozprzestrzeniania się substancji szkodliwych. 

Obecnie stosowane metody, zalecane w rozporządzeniu w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (p.2.1.2.), odnoszą się do źródeł 

punktowych, ewentualnie do źródeł liniowych o ustalonej zorganizowanej emisji, które 

można z pewnym przybliżeniem zastąpić zbiorem źródeł punktowych. Dla ruchu kołowego 

charakterystyczne są specyficzne warunki, na które składają się: 

 pojedyncze źródła emisji, którymi są pojazdy znajdujące się w ruchu, 
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 emisja zanieczyszczeń, odbywająca się z emitorów (rury wydechowe), umieszczonych na 

małej wysokości, 

 kierunek wydalania zanieczyszczeń, pokrywający się z kierunkiem ruchu pojazdów, 

 zaburzenia w naturalnym rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń, powodowane przez ruch 

pojazdów. 

Ze względu na omówioną specyfikę dróg w niniejszej analizie oparto się na modelu 

obliczeń emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych, opracowanym przez Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów (p. 8.3.2.2.). Stężenia maksymalne i szerokości obszaru stężeń 

ponadnormatywnych obliczono zgodnie z metodyką określoną w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, które w 

Załączniku nr 3 zawiera Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji 

w powietrzu. 

Zastosowany do obliczeń program „OPERAT-FB” v. 5.4.0/2010 © (p. 2.2.2.), został 

zatwierdzony do stosowania przez Instytut Kształtowania Środowiska w Warszawie (pismo  

nr BA/147/96). W styczniu 2010 roku program ten został zaktualizowany, zgodnie  

z wymogami wspomnianego rozporządzenia. 

Dla zmiennych źródeł liniowych, którymi są drogi, w programie OPERAT - FB  

do modelowania rozkładu stężeń maksymalnych wzdłuż tych źródeł zastosowano metodykę 

CALINE 3. 

Metoda CALINE 3 uwzględnia wpływ na współczynniki dyfuzji turbulencji powietrza 

wywołane ruchem samochodów (w wynikach uwzględniane jest mieszanie powietrza, 

wywołane ruchem poruszających się pojazdów), tak jak w programie i metodyce CORINAIR. 

Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających powietrze uważa się za 

dotrzymane, gdy dla pojedynczego źródła lub zespołu źródeł spełniony jest warunek:  

S1 ≤ D1. 

Jako stężenie dopuszczalne przyjmowany jest poziom wartości odniesienia uśredniony 

do jednej godziny, bez marginesu tolerancji. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony, 

należy obliczyć częstość przekroczeń stężeń substancji zanieczyszczającej w powietrzu, 

odniesionych do jednej godziny, występujących w ciągu roku kalendarzowego i sprawdzić, 

czy spełniony jest warunek dopuszczalnej ilości częstości przekroczeń. 

Ponadto należy sprawdzić warunek dotyczący stężeń średniorocznych, to znaczy 

sprawdzić, czy w każdym punkcie siatki obliczeniowej został spełniony warunek: 

Sa ≤ Da. 
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Przy wyznaczeniu wartości emisji zanieczyszczeń skorzystano z możliwości 

obliczeniowych programu komputerowego „OPERAT-FB” (p. 2.2.2.), dokonując przeliczeń 

emisji z potoku poruszających się pojazdów i zastępując ją emisją z zastępczych źródeł 

liniowych. 

8.3.6. Wielkości emisji zanieczyszczeń 

Przy wyznaczaniu wartości emisji zanieczyszczeń skorzystano z możliwości 

obliczeniowych wspomnianego programu komputerowego, dokonując przeliczeń emisji  

z potoku poruszających się pojazdów i zastąpiono ją emisją ze źródeł liniowych.  

Wielkość emisji zanieczyszczeń została obliczona na podstawie wskaźników emisji 

zanieczyszczeń. W wyniku spalania paliwa w silnikach pojazdów wydalane są następujące 

podstawowe zanieczyszczenia: 

 tlenki azotu, 

 tlenek węgla, 

 węglowodory, 

 pył zawieszony. 

Z uwagi na odstąpienie od produkcji benzyn etylizowanych oraz śladowej zawartości 

siarki w obecnych paliwach (0,001 %) emisja ołowiu oraz dwutlenku siarki jest minimalna 

Biorąc pod uwagę wielkość emisji poszczególnych zanieczyszczeń emitowanych 

w wyniku spalania paliw w poruszających się pojazdach oraz ich normy dopuszczalnych 

stężeń, a także doświadczenia z wcześniej wykonywanych ocen oddziaływania na 

środowisko, w których określano emisję spalin samochodowych, dalszej szczegółowej 

analizie poddano jedynie stężenia tlenków azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) oraz 

pyłów zawieszonych PM2,5 (których emisję przyjęto jako całość emitowanych pyłów 

zawieszonych). 

Emisja tlenków azotu decyduje o wielkości przekroczeń emisji dopuszczalnej, w tym 

stężeń średniorocznych, a tym samym o szerokości ewentualnych obszarów przekroczeń 

stężeń dopuszczalnych. 

Ze względu na duże tło zanieczyszczeń pyłów zawieszonych PM2,5 określono 

również ich uciążliwość. 

 W celu wykonania obliczeń z zakresu przekroczeń stężeń dopuszczalnych, 

analizowane odcinki drogi podzielono na odcinki o długości 200 m, na których utworzono 

liniowe emitory zastępcze, reprezentujących emisję spalin z paliwa spalonego na tym odcinku 

drogi. W obliczeniach emitory liniowe zostały zastąpione przez program emitorami 
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punktowymi. 

Maksymalne sumaryczne stężenia jednogodzinne zanieczyszczeń emitowanych 

z pojazdów samochodowych obliczono w punktach usytuowanych w osi 200-metrowych 

odcinków analizowanych dróg. Punkty obserwacji usytuowane były co metr po obu stronach 

rozpatrywanych dróg, to znaczy, że program obliczeniowy obliczał stężenia w przekrojach 

prostopadłych do przebiegu dróg, które praktycznie są jednakowe wzdłuż drogi. 

Z uwagi na małą wysokość punktów emisji (rury wydechowe pojazdów usytuowane 

są zazwyczaj do 0,5 m nad poziomem jezdni) usytuowanie przekroju obliczeniowego w osi 

odcinka 200 m jest wystarczające, ponieważ wpływ emisji zanieczyszczeń z samochodów 

znajdujących się ponad 100 m od przekroju pomiarowego jest znikomy. 

Ze względu na małą wysokość punktów emisji maksymalne stężenia powstają na 

poziomie ziemi i nie ma potrzeby liczenia ich na poziomie zabudowy, bo będą one zawsze 

mniejsze niż na poziomie ziemi. 

Wydruki rozkładu stężeń maksymalnych (jednogodzinnych i średniorocznych) 

przedstawiają wyniki w przekroju prostopadłym do osi drogi.  

Do obliczeń emisji posłużono się dopuszczalnymi wskaźnikami emisji z silników 

pojazdów samochodowych obowiązującymi w Unii Europejskiej. 

Wskaźniki te zawarte są w Dyrektywie 93/59/EC (EURO I i EURO II)  

oraz w Dyrektywie 98/69/EC (EURO III i EURO IV) i Dyrektywie 2007/715/EC (EURO V i  

EURO VI). 

Okresy obowiązywania poszczególnych norm są następujące: 

 norma EURO I  od 1992 r. dla samochodów osobowych, 

od 10. 1994 r. dla samochodów dostawczych, 

od 1992 r. dla samochodów ciężarowych, 

 norma EURO II  od 1996 r. dla samochodów osobowych, 

od 1998 r. dla samochodów dostawczych, 

od 10. 1998 r. dla samochodów ciężarowych, 

 norma EURO III  od 2000 r. dla samochodów osobowych, 

od 2000 r. dla samochodów dostawczych, 

od 10. 2000 r. dla samochodów ciężarowych, 

 norma EURO IV  od 2005 r. dla samochodów osobowych, 

od 2005 r. dla samochodów dostawczych, 

od 10. 2005 r. dla samochodów ciężarowych 
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 norma EURO V  od 2009 r. dla samochodów osobowych, 

od 2010 r. dla samochodów dostawczych, 

od 10. 2008 r. dla samochodów ciężarowych 

 norma EURO VI  od 09.2014 r. dla samochodów osobowych, 

od 09.2015 r. dla samochodów dostawczych, 

od 01. 2014 r. dla samochodów ciężarowych ciężkich 

Do obliczeń uciążliwości ruchu samochodowego i wyznaczenia obszarów stężeń 

ponadnormatywnych wzdłuż istniejących, przebudowywanych i projektowanych odcinków 

dróg przyjęto następujące założenia: 

1. Pojazdy z silnikami Diesla stanowią: 

 15 % wśród samochodów osobowych, 

 60 % wśród samochodów dostawczych, 

 100 % wśród samochodów ciężarowych. 

2. Struktura ruchu w roku 2020 (według wytycznych GDDKiA): 

– wśród samochodów osobowych  28,9 % normy EURO V (2009 r.) 

  30,8 % normy EURO IV (2005 r.) 

             40,3 % normy EURO III (2000 r.) 

– wśród samochodów dostawczych  50,0 % normy EURO V (2010 r.) 

               38,5 % normy EURO IV (2005 r.) 

              11,5 % normy EURO III (2000 r.) 

– wśród samochodów ciężarowych  51,6 % normy EURO V (2008 r.) 

  38,7 % normy EURO IV (2005 r.) 

              9,7 % normy EURO III (2005 r.) 

3. Struktura ruchu w roku 2030 (według wytycznych GDDKiA): 

– wśród samochodów osobowych  63,6 % normy EURO V (2009 r.) 

  36,4 % normy EURO IV (2005 r.) 

             0,0 % normy EURO III (2000 r.) 

– wśród samochodów dostawczych  100,0 % normy EURO V (2010 r.) 

  0,0 % normy EURO IV (2005 r.) 

               0,0 % normy EURO III (2000 r.) 

– wśród samochodów ciężarowych  100,0 % normy EURO V (2008 r.) 

  0,0 % normy EURO IV (2005 r.) 

                  0,0 % normy EURO III (2005 r.) 

Wartości obliczonej emisji znajdują się w dołączonych wydrukach pochodzących  

z programu Excel (Załącznik nr 3). Współczynniki emisji tlenków azotu i pyłu w g/km 

przypadające na pojedynczy pojazd (w zależności od jego rodzaju) zawarte są w kolumnie  

nr 13 ww. tabel, a wartości emisji dla wszystkich pojazdów danego rodzaju zawarte są  

w kolumnie nr 14. W kolumnie nr 14 w wierszach od 18 do 34 zawarte są sumaryczne 
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wartości emisji w przeliczeniu na różne okresy czasowe. Poszczególne wielkości prowadzące 

do końcowych wyników oblicza arkusz kalkulacyjny, którego poszczególne komórki są 

odpowiednio do tego sformatowane i są chronione przed ingerencją (oprócz ich autora). 

Obliczone według powyższych założeń wielkości emisji tlenków azotu, pyłów oraz 

sumarycznej emisji wszystkich podstawowych zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy, 

przypadające na każde 100 m analizowanych odcinków dróg, podano w Tabeli nr 8.L., 8.Ł., i 

8.M. Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń na poszczególnych odcinkach 

analizowanych dróg przyjęto liniowe emitory zastępcze. 

Charakterystyka emitorów przedstawiała się następująco: 

 wysokość emitora H = 0.5 m, 

 średnica wylotowa D = 0.05 m, 

 rodzaj wylotu poziomy. 

Z uwagi na mały zasięg oddziaływania emitowanych spalin, do obliczeń dla 

poszczególnych odcinków dróg przyjęto jeden współczynnik aerodynamicznej szorstkości 

terenu równy: 

zo = 0,4 m  tak jak dla zabudowy zarośli. 

 

Tabela nr 8.L. Wielkość emisji tlenków azotu na 100-metrowych odcinkach drogi w latach 

                     2020 i 2030 

Nazwa  

odcinka 

Emisja NOx na 100-metrowy  

odcinek drogi 

[kg/godz.] [Mg/rok] 

Rok prognozy 2020 

Odcinek 2 0,10693 0,43365 

Rok prognozy 2030 

Odcinek 2 0,09351 0,37923 

 

Tabela nr 8.Ł. Wielkość emisji pyłu zawieszonego PM2,5 na 100-metrowych odcinkach  

   drogi w latach 2020 i 2030 

Nazwa  

odcinka 

Emisja PM2,5 na 100-

metrowy  

odcinek drogi 

[kg/godz.] [Mg/rok] 

Rok prognozy 2020 

Odcinek 2 0,00735 0,02982 

Rok prognozy 2030 

Odcinek 2 0,00416 0,01687 
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Tabela nr 8.M. Wielkość emisji zanieczyszczeń podstawowych na 100-metrowych odcinkach  

   drogi w latach 2020 i 2030 

Nazwa  

odcinka 

Emisja zanieczyszczeń 

podstawowych na 100-

metrowy odcinek drogi 

[kg/godz.] [Mg/rok] 

Rok prognozy 2020 

Odcinek 2 0,50238 2,03745 

Rok prognozy 2030 

Odcinek 2 0,45778 1,85653 

Emisja zanieczyszczeń podstawowych obejmuje sumaryczną emisję pyłów, tlenków 

azotu, tlenku węgla i węglowodorów. 

8.3.7. Ocena wpływu ruchu pojazdów na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

Maksymalne sumaryczne stężenia zanieczyszczeń emitowanych z pojazdów 

samochodowych uśrednione do jednej godziny obliczono w punktach usytuowanych w osi 

200 – metrowych odcinków analizowanej drogi. Punkty obserwacji usytuowane były co metr 

po obu stronach rozpatrywanych odcinków dróg na poziomie terenu. 

 Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej uciążliwego zanieczyszczenia, jakim są 

tlenki azotu, gdyż ich emisja jest największa i ich stężenia decydują o wypadkowej szerokości 

obszaru przekroczeń dopuszczalnych wartości odniesienia oraz dodatkowo dla pyłu PM2,5. 

 Rozkład maksymalnych stężeń jednogodzinnych oraz stężeń średniorocznych 

tlenków azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) i pyłu zawieszonego PM2,5 zawierają 

obliczenia komputerowe (Załącznik nr 3). W obliczeniach tych wytłuszczoną czcionką 

oznaczone są wartości stężeń, które przekraczają obowiązujące dopuszczalne wartości 

odniesienia (jeżeli występują). 

 Współrzędne granicznych punktów i znana szerokość jezdni pozwoliły na określenie 

szerokości obszarów przekroczeń dopuszczalnych wartości odniesienia. Szerokości 

wyznaczonych obszarów liczono od osi jezdni, a całkowitą szerokość obszarów przekroczeń 

– łącznie z szerokością jezdni. 

 Obliczenia uciążliwości – zarówno dla natężeń ruchu w roku 2020, jak i w roku 

2030 przeprowadzono dla norm, które zostały ogłoszone w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

 W oparciu o porównania powstających stężeń maksymalnych z wartościami 

odniesienia określono szerokości obszarów przekroczeń dopuszczalnych wartości odniesienia. 

Przedstawiono je w Tabelach nr V.N. i V.O. 
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Tabela V.N. Szerokości obszarów przekroczeń stężeń dopuszczalnych D1 

Szerokości obszarów przekroczeń dopuszczalnej wartości odniesienia D1 

lub wartości stężeń maksymalnych S1 na powierzchni jezdni [m] 

Odcinek 

strona  
południowo-

zachodnia  
 

strona  
północno-

wschodnia  
 

łączna szerokość  

obszaru  

przekroczeń i wartości 

stężeń maksymalnych 

S1 na powierzchni 

jezdni 

występowanie 

przekroczeń stężeń 

dopuszczalnych poza 

granicami pasa 

drogowego  

Rok 2020 

Odcinek 2 0 0 
0 

S1 = 177,82 μg/m3 
NIE 

Rok 2030 

Odcinek 2 0 0 
0 

S1 = 155,50 μg/m3 
NIE 

 

Tabela V.O. Szerokości obszarów przekroczeń stężeń dopuszczalnych Da – Ra 

Szerokości obszarów przekroczeń dopuszczalnej wartości odniesienia Da – Ra 

lub wartości stężeń maksymalnych Sa na powierzchni jezdni [m] 

Odcinek 

strona  
południowo-

zachodnia  
 

strona  
północno-

wschodnia  
 

łączna szerokość  

obszaru  

przekroczeń i wartości 

stężeń maksymalnych 

Sa na powierzchni 

jezdni 

występowanie 

przekroczeń stężeń 

dopuszczalnych poza 

granicami pasa 

drogowego  

 

Rok 2020 

Odcinek 2 6 4 
10 

Sa = 17,27 μg/m3 
NIE 

Rok 2030 

Odcinek 2 0,5 0,5 
1 

Sa = 15,10 μg/m3 
NIE 

8.3.8. Analiza uciążliwości pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 

Ze względu na fakt, że w stanie istniejącym utrzymuje się duży poziom stężeń 

średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 obliczono również poziom stężeń wzdłuż 

projektowanych odcinków drogi dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 powodowany emisją 

poruszających się pojazdów. Poziomy tych stężeń zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela nr 8.P. Wielkości stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w roku 2020 i 2030 

Nazwa odcinka 

wartości stężeń maksymalnych 

S1 i Sa  

pyłu zawieszonego PM10 

wartości stężeń 

maksymalnych Sa  

pyłu zawieszonego 

PM2,5 

rok 2020 

 S1 [μg/m3] Sa[μg/m3] Sa[μg/m3] 

Odcinek 2 12,22 1,19 1,19 

rok 2030 

Odcinek 2 6,92 0,67 0,67 
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8.3.9. Analiza stężeń maksymalnych 

8.3.9.1. Etap eksploatacji 

8.3.9.1.1. Analiza stężeń maksymalnych dwutlenku azotu w latach 2020 i 2030 jako 

najbardziej uciążliwego zanieczyszczenia 

Przeprowadzona analiza wpływu ruchu samochodowego na zanieczyszczenie 

powietrza wykazała, że po oddaniu do eksploatacji projektowanej obwodnicy, powstające 

maksymalne stężenia emitowanych zanieczyszczeń zarówno w roku 2020, jak i w roku 2030 

nie przekroczą obowiązujących dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, 

określonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, poza obszarem pasa drogowego. 

Maksymalne stężenia jednogodzinne S1 i maksymalne stężenia średnioroczne Sa 

wystąpią w roku 2020. 

Mimo wzrostu natężenia ruchu w roku 2030 w stosunku do roku 2020 o około 28,5 %, 

poziom stężeń na wszystkich odcinkach w roku 2030 będzie niższy niż w roku 2020. 

Będzie to wynikiem wprowadzania na rynek, a tym samym udziału w ruchu, pojazdów 

z silnikami spełniającymi coraz bardziej zaostrzone normy dotyczące dopuszczalnych 

wartości emisji poszczególnych zanieczyszczeń. 

Zaostrzenie tych norm jest na tyle duże, że rekompensuje prognozowany wzrost 

natężenia ruchu. 

Poziom maksymalnych stężeń w roku 2030, jak wykazują powyższe tabele, będzie 

w przypadku tlenków azotu mniejszy o około 12,5 % niż w roku 2020. 

Największe stężenia najbardziej uciążliwych tlenków azotu (w przeliczeniu na 

dwutlenek azotu) występujące wzdłuż odcinka 2 („obejście” Owińsk) w najmniej korzystnym 

roku 2020 osiągną wartość: 

S1=177,82 μg/m3, to jest 88,9 % normy D1 

 Maksymalne stężenia średnioroczne Sa tlenków azotu osiągną na tym samym 

odcinku wartość: 

Sa=17,27 μg/m3, to jest 43,2 % normy Da 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że maksymalne stężenia jednogodzinne już w 

obrębie pasa drogowego, czyli terenu do którego Inwestor uzyska tytuł prawny będą niższe 

niż dopuszczalne poziomy stężeń i wartości odniesienia.  
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Maksymalny poziom stężeń średniorocznych wraz z tłem w obrębie pasa drogowego 

będzie większy od wartości odniesienia i wyniesie:  

Sa + Ra < Da 

17,27 μg/m3 + 25,0 μg/m3 = 42,27 μg/m3 > 40 μg/m3 

Powyższe przekroczenia wystąpią jedynie w obrębie pasa drogowego w obszarze o 

szerokości 10 m: 6 m po południowo-zachodniej stronie osi i 4 m po północno-zachodniej 

stronie osi drogi. 

Poza obrębem pasa drogowego poziom stężeń średniorocznych wraz z istniejącym 

tłem będzie zdecydowanie niższy niż dopuszczalna wartość odniesienia. 

Poniżej zamieszczono wydruk rozkładu stężeń jednogodzinnych tlenków azotu 

w przekroju poprzecznym do osi obwodnicy na odcinku nr 2 („obejście” Owińsk) w najmniej 

korzystnym 2020 roku. 

 

Rozkład maksymalnych stężeń jednogodzinnych S1 dwutlenku azotu w przekroju poprzecznym (prostopadłym 

do osi drogi) Obwodnica – odcinek nr 2 (obejście Owińsk) 

– rok 2020 
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Rozkład maksymalnych stężeń średniorocznych Sa dwutlenku azotu w przekroju poprzecznym (prostopadłym 

do osi drogi) Obwodnicy – odcinek nr 2 (obejście Owińsk) 

– rok 2020 

 

8.3.9.1.2. Analiza stężeń maksymalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5  

w latach 2020 i 2030 

W roku 2020, po oddaniu do eksploatacji projektowanej obwodnicy maksymalne 

stężenia jednogodzinne S1 i średnioroczne Sa pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wystąpią 

również na 2 odcinku obwodnicy, to jest na „obejściu” Owińsk i wyniosą:  

pył zawieszony PM10 

S1 = 12,22 μg/m3 = 4,4 % D1 

Sa = 1,19 μg/m3 = 3,0 % Da 

Sa + Ra = 1,19 μg/m3 + 25 μg/m3 = 26,19 μg/m3< 40 μg/m3 = Da 

pył zawieszony PM2,5 

Sa = 1,19 μg/m3 = 6,0 % Da 

Sa + Ra = 1,19 μg/m3 + 17 μg/m3 = 18,19 μg/m3< 20 μg/m3 = Da 

Z powyższych obliczeń wynika, że maksymalne stężenia jednogodzinne i stężenia 

średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na wszystkich analizowanych odcinkach 

projektowanej obwodnicy już na obszarze pasa drogowego będą niższe niż dopuszczalne 

poziomy stężeń.  
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Poziom maksymalnych stężeń pyłów będzie niższy od poziomu 6,0 % odpowiednich 

dopuszczalnych stężeń. 

 Do roku 2030 na projektowanych odcinkach drogi nastąpi wzrost natężenia ruchu 

o około 28,5 % w stosunku do roku 2020, jednak w wyniku wprowadzania coraz bardziej 

zaostrzonych norm emisji dla silników spalinowych i upłynnienia ruchu spowoduje to 

obniżenie uciążliwości ruchu samochodowego i w roku 2030 stężenia średnioroczne pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2,5 będą niższe o około 43 % w stosunku do 2020 i  wyniosą  

Sa = 0,67 μg/m3 = 1,7 % Da dla PM10 i 3,4 % normy Da dla PM2,5. 

W 2030 maksymalne stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wraz 

z istniejącym tłem będą również niższe od wartości odniesienia: 

pył zawieszony PM10 

Sa + Ra = 0,67 μg/m3 + 25 μg/m3 = 25,67 μg/m3< 40 μg/m3 = Da 

pył zawieszony PM2,5 

Sa + Ra = 0,67 μg/m3 + 17 μg/m3 = 17,67 μg/m3< 20 μg/m3 = Da. 

8.3.10. Analiza uciążliwości pozostałych zanieczyszczeń 

Pełne obliczenia przeprowadzono dla najbardziej uciążliwego zanieczyszczenia, jakim 

są tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu), gdyż ich emisja będzie największa i ich 

stężenia zdecydują o wypadkowej szerokości obszaru przekroczeń dopuszczalnych wartości 

odniesienia. Uciążliwość (proporcjonalna do emisji i odwrotnie proporcjonalna do wartości 

odniesienia) pozostałych emitowanych substancji w stosunku do swoich stężeń 

dopuszczalnych jest dużo niższy niż dla tlenków azotu”. 

Powyższe stwierdzenie poparte jest wielokrotnie przeprowadzonymi obliczeniami 

dotyczącymi emisji poszczególnych substancji zawartych w wydalanych spalinach 

i odpowiadających im wartości odniesienia lub poziomów stężeń dopuszczalnych. 

Uciążliwość (rozumiana jako iloczyn stosunku emisji tlenków azotu do emisji 

poszczególnych zanieczyszczeń i stosunku wartości odniesienia danego zanieczyszczenia do 

wartości odniesienia dwutlenku azotu U = ENO2
/E x D1/D1 NO2

) tlenków azotu 

(w przeliczeniu na dwutlenek azotu) jest co najmniej kilkanaście razy większa niż dla pyłów 

zawieszonych PM-10, tlenku węgla, węglowodorów, dwutlenku siarki, benzenu i pyłów 

zawieszonych PM-2,5. 

W celu wykazania słuszności postawionej w Karcie i zacytowanej powyżej tezy 

poniżej przytoczono odpowiednie przeliczenia i porównania: 
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Dla tlenku węgla 

 Pojazdy osobowe Pojazdy dostawcze Pojazdy ciężarowe 

 Wskaźniki 

emisji 

tlenków 

azotu 

Wskaźniki 

emisji CO 

Stosunek 

emisji 

NOx do 

emisji CO 

Wskaźniki 

emisji 

tlenków 

azotu 

Wskaźniki 

emisji CO 

Stosunek 

emisji 

NOx do 

emisji CO 

Wskaźniki 

emisji 

tlenków 

azotu 

Wskaźniki 

emisji CO 

Stosunek 

emisji 

NOx do 

emisji CO 

 [g/km] [g/km]  [g/km] [g/km]  [g/kwh] [g/kwh]  

Norma EURO V 

Pojazdy z 

zapłonem 

iskrowym 

0,06 1,0 0,06 0,075 1,81 0,04 - - - 

Pojazdy z 

silnikiem 

Diesla 

0,18 0,5 0,36 0,235 0,63 0,37 2 1,5 1,33 

Norma EURO IV 

Pojazdy z 

zapłonem 

iskrowym 

0,08 1,0 0,08 0,1 1,81 0,05 - - - 

Pojazdy z 

silnikiem 

Diesla 

0,25 0,5 0,5 0,33 0,63 0,52 3,5 1,5 2,33 

Norma EURO III 

Pojazdy z 

zapłonem 

iskrowym 

0,15 2,3 0,06 0,18 4,17 0,04 - - - 

Pojazdy z 

silnikiem 

Diesla 

0,5 0,64 0,78 0,65 0,80 0,81 5,0 2,1 2,38 

Dla węglowodorów 

 Pojazdy osobowe Pojazdy dostawcze Pojazdy ciężarowe 

 Wskaźniki 

emisji 

tlenków 

azotu 

Wskaźniki 

emisji 

węglowodorów 

Stosunek 

emisji NOx do 

emisji 

węglowodorów 

Wskaźniki 

emisji 

tlenków 

azotu 

Wskaźniki 

emisji 

węglowodorów 

Stosunek 

emisji NOx do 

emisji 

węglowodorów 

Wskaźniki 

emisji 

tlenków 

azotu 

Wskaźniki 

emisji 

węglowodorów 

Stosunek emisji 

NOx do emisji 

węglowodorów 

 [g/km] [g/km]  [g/km] [g/km]  [g/kwh] [g/kwh]  

Norma EURO V 

Pojazdy z 

zapłonem 

iskrowym 

0,06 0,1 0,6 0,075 0,13 0,57 - - - 

Pojazdy z 

silnikiem 

Diesla 

0,18 0,05 3,6 0,235 0,63 0,37 2 0,46 4,34 

Norma EURO IV 

Pojazdy z 

zapłonem 

iskrowym 

0,08 0,1 0,8 0,1 0,13 0,76 - - - 

Pojazdy z 

silnikiem 

Diesla 

 

0,25 0,05 5,0 0,33 0,63 0,52 3,5 0,46 7,6 

Norma EURO III 

Pojazdy z 

zapłonem 

iskrowym 

0,15 0,2 0,75 0,18 0,25 0,72 - - - 

Pojazdy z 

silnikiem 

Diesla 

0,5 0,06 8,33 0,65 0,80 0,52 5,0 0,66 7,57 



       76 
Karta informacyjna przedsięwzięcia 

Budowa Północno – Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej 

Dla pyłów zawieszonych PM-10 

 Pojazdy osobowe Pojazdy dostawcze Pojazdy ciężarowe 

 Wskaźniki 

emisji 

tlenków 

azotu 

Wskaźniki 

emisji 

pyłów 

(PM10) 

Stosunek 

emisji 

NOx do 

emisji 

pyłów 

(PM10) 

Wskaźniki 

emisji 

tlenków 

azotu 

Wskaźniki 

emisji 

pyłów 

(PM10) 

Stosunek 

emisji 

NOx do 

emisji 

pyłów 

(PM10) 

Wskaźniki 

emisji 

tlenków 

azotu 

Wskaźniki 

emisji 

pyłów 

(PM10) 

Stosunek 

emisji NOx 

do emisji 

pyłów(PM10) 

 [g/km] [g/km]  [g/km] [g/km]  [g/kwh] [g/kwh]  

Norma EURO V 

Pojazdy z 

zapłonem 

iskrowym 

0,06 0,005 12 0,075 - - - - - 

Pojazdy z 

silnikiem 

Diesla 

0,18 0,005 36 0,235 0,005 47 2 0,02 100 

Norma EURO IV 

Pojazdy z 

zapłonem 

iskrowym 

0,08   0,1 -  - - - 

Pojazdy z 

silnikiem 

Diesla 

0,25 0,025 10 0,33 0,04 8,25 3,5 0,02 175 

Norma EURO III 

Pojazdy z 

zapłonem 

iskrowym 

0,15   0,18 0,005  - - - 

Pojazdy z 

silnikiem 

Diesla 

0,5 0,05 10 0,65 0,07 9,3 5,0 0,1 50 

 

Dla dwutlenku siarki 

 Pojazdy osobowe Pojazdy dostawcze Pojazdy ciężarowe 

 Wskaźniki 
emisji 

tlenków 

azotu 

Wskaźniki 
emisji SO2 

Stosunek 
emisji 

NOx do 

emisji 
SO2 

Wskaźniki 
emisji 

tlenków 

azotu 

Wskaźniki 
emisji SO2 

Stosunek 
emisji 

NOx do 

emisji 
SO2 

Wskaźniki 
emisji 

tlenków 

azotu 

Wskaźniki 
emisji SO2 

Stosunek 
emisji 

NOx do 

emisji 
SO2 

 [g/km] [g/km]  [g/km] [g/km]  [g/kwh] [g/kwh]  

Norma EURO V 

Pojazdy z 

zapłonem 

iskrowym 

0,06 0,002 30 0,075 0,003 25 - - - 

Pojazdy z 

silnikiem 

Diesla 

0,18 0,002 90 0,235 0,003 78,3 2 0,006 333,3 

Norma EURO IV 

Pojazdy z 

zapłonem 

iskrowym 

0,08 0,002 40 0,1 0,003 33,3 - - - 

Pojazdy z 

silnikiem 

Diesla 

0,25 0,002 125 0,33 0,003 110 3,5 0,006 583,3 

Norma EURO III 

Pojazdy z 

zapłonem 

iskrowym 

0,15 0,002 75 0,18 0,003 60 - - - 

Pojazdy z 

silnikiem 

Diesla 

0,5 0,002 250 0,65 0,003 216,7 5,0 0,006 833,3 
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Wskaźniki emisji dla dwutlenku siarki przeliczono z zawartości siarki w paliwach, 

która to zawartość obecnie nie może przekraczać 10 mg/kg (0,001 % ) oraz ilości spalanego 

paliwa (z dużym marginesem bezpieczeństwa): 

 dla samochodów osobowych (ZI i ZS)  10 kg/100 km 

 dla samochodów dostawczych (ZI i ZS)  15 kg/100 km 

 dla samochodów ciężarowych     30 kg/100 km 

(ZI – zapłon iskrowy, ZS – zapłon samoczynny). 

Dla benzenu 

 Pojazdy osobowe Pojazdy dostawcze Pojazdy ciężarowe 

 Wskaźniki 

emisji 

tlenków 
azotu 

Wskaźniki  

emisji  

benzenu 

Stosunek 

emisji NOx 

do emisji 
benzenu 

Wskaźniki 

emisji 

tlenków 
azotu 

Wskaźniki emisji 

benzenu 

Stosunek 

emisji NOx 

do emisji 
benzenu 

Wskaźniki 

emisji 

tlenków 
azotu 

Wskaźniki 

emisji 

benzenu 

Stosunek 

emisji NOx 

do emisji 
benzenu 

 [g/km] [g/km]  [g/km] [g/km]  [g/kwh] [g/kwh]  

Norma EURO V 

Pojazdy z 

zapłonem 

iskrowym 

0,06 0,0056 10,7 0,075 0,0073 10,27 - - - 

Pojazdy z 

silnikiem 

Diesla 

0,18 0,001 180 0,235 0,0125 18,8 2 0,0003 6666,7 

Norma EURO IV 

Pojazdy z 

zapłonem 

iskrowym 

0,08 0,0056 14,3 0,1 0,0073 13,7 - - - 

Pojazdy z 

silnikiem 

Diesla 

0,25 0,001 250 0,33 0,0125 26,4 3,5 0,0003 11666,7 

Norma EURO III 

Pojazdy z 

zapłonem 

iskrowym 

0,15 0,0112 

 
13,4 0,18 0,014 12,86 - - - 

Pojazdy z 

silnikiem 

Diesla 

0,5 0,00119 420,1 0,65 0,0158 41,1 5,0 0,00046 10869,5 

Zawartość benzenu w spalinach przeliczono mnożąc wskaźnik emisji węglowodorów 

i zawartość benzenu w emitowanych węglowodorów.  

Informację o przeciętnej zawartości benzenu w węglowodorach emitowanych ze spalinami 

zaczerpnięto z tabeli 9.1.b metodyki CORINAIR.  

Zgodnie z nią zawartość benzenu w emitowanych węglowodorach wynosi:  

 dla samochodów napędzanych silnikami benzynowymi 4-suwowymi niespełniających 

żadnej normy ograniczenia emisji (pojazdy konwencjonalne): 6,83%,  

 dla samochodów napędzanych silnikami benzynowymi 4-suwowymi spełniających 

normy ograniczenia emisji począwszy od EURO I: 5,61%,  

 dla wszystkich samochodów napędzanych silnikami diesla za wyjątkiem ciężkich 

samochodów ciężarowych: 1,98%,  

 dla ciężkich samochodów ciężarowych napędzanych silnikami diesla: 0,07%. 



       78 
Karta informacyjna przedsięwzięcia 

Budowa Północno – Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej 

Dla pyłów zawieszonych PM-2,5 

 Pojazdy osobowe Pojazdy dostawcze Pojazdy ciężarowe 

 Wskaźniki 

emisji 

tlenków 

azotu 

Wskaźniki 

emisji 

pyłów 

(PM2,5) 

Stosunek 

emisji 

NOx do 

emisji 

pyłów 

(PM2,5) 

Wskaźniki 

emisji 

tlenków 

azotu 

Wskaźniki 

emisji 

pyłów 

(PM2,5) 

Stosunek 

emisji 

NOx do 

emisji 

pyłów 

(PM2,5) 

Wskaźniki 

emisji 

tlenków 

azotu 

Wskaźniki 

emisji 

pyłów 

(PM2,5) 

Stosunek 

emisji NOx 

do emisji 

pyłów(PM2,5) 

 [g/km] [g/km]  [g/km] [g/km]  [g/kwh] [g/kwh]  

Norma EURO V 

Pojazdy z 

zapłonem 

iskrowym 

0,06 0,005 12 0,075 - - - - - 

Pojazdy z 

silnikiem 

Diesla 

0,18 0,005 36 0,235 0,005 47 2 0,02 100 

Norma EURO IV 

Pojazdy z 

zapłonem 

iskrowym 

0,08   0,1 -  - - - 

Pojazdy z 

silnikiem 

Diesla 

0,25 0,025 10 0,33 0,04 8,25 3,5 0,02 175 

Norma EURO III 

Pojazdy z 

zapłonem 

iskrowym 

0,15   0,18 0,005  - - - 

Pojazdy z 

silnikiem 

Diesla 

0,5 0,05 10 0,65 0,07 9,3 5,0 0,1 50 

 

W obliczeniach uciążliwości pyłów zawieszonych PM-2,5 przyjęto, dla uproszczenia 

rachunków, że cały pył zawieszony to pył PM-2,5. 

W rzeczywistości pył zawieszony PM-2,5 w spalinach z silników z zapłonem 

samoczynnym (Diesla) stanowi około 98 %. W silnikach benzynowych pył PM-2,5 to około 

99,8 % wszystkich pyłów zawieszonych. 

L.p. Wielkość 

Wartość odniesienia uśredniona do jednej godziny 

[µg/m3] 

dwutlenek 

azotu 

tlenek 

węgla 

węglowodory 

alifatyczne 

pył 

zawieszony 

PM 10 

1. 2 3 4 5 6 

1. Jednogodzinne D1 200 30 000 1000 280 

2. 

Stosunek wartości odniesienia 

poszczególnych substancji w stosunku 

do wartości odniesienia dwutlenku azotu 

1 150 5 1,4 
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L.p. Wielkość 

Wartość odniesienia uśredniona do jednej godziny 

(w przypadku pyłów PM-2,5 odniesiona do roku) 

[µg/m3] 

 
dwutlenek 

azotu 

dwutlenek 

siarki 
benzen 

pył 

zawieszony 

PM 2,5 

1. 2 3 4 5 6 

1. 
Jednogodzinne D1 

(w przypadku PM2,5 średnioroczna Da) 
200 350 30 25/20 

2. 

Stosunek wartości odniesienia 

poszczególnych substancji w stosunku 

do wartości odniesienia dwutlenku azotu 

1 1,75 0,15 0,625/0,50 

 

Z powyższych tabel jednoznacznie wynika, że uciążliwość tlenków azotu 

(w przeliczeniu na dwutlenek) jest wielokrotnie wyższa niż pozostałych zanieczyszczeń 

emitowanych w spalinach. 

I tak dla tlenków węgla uciążliwość tlenków azotu jest: 

od 6 (0,04 x 150) do 357 (2,38 x 150) krotnie wyższa od uciążliwości tlenku węgla 

dla węglowodorów uciążliwość tlenków azotu jest: 

od 1,85 (0,37 x 5) do 41,65 (8,33 x 5) krotnie wyższa od uciążliwości węglowodorów 

dla pyłów uciążliwość tlenków azotu jest: 

od 11,55 (8,25 x 1,4) do 245 (175 x 1,4) krotnie wyższa od uciążliwości pyłów 

dla dwutlenku siarki uciążliwość tlenków azotu jest: 

od 43,75 (25 x 1,75) do 1458,3 (833,3 x 1,75) krotnie wyższa od uciążliwości 

dwutlenku siarki 

dla benzenu uciążliwość tlenków azotu jest: 

od 1,54 (10,27 x 0,15) do 1750 (11666,7 x 0,15) krotnie wyższa od uciążliwości 

benzenu 

dla pyłów PM-2,5 uciążliwość tlenków azotu jest: 

od 5,15 (8,25 x 0,625) do 109,4 (175 x 0,625) krotnie wyższa od uciążliwości pyłów 

zawieszonych PM-2,5 dla normy Da = 25 [µg/m3] 

od 4,12 (8,25 x 0,5) do 87,5 (175 x 0, 5) krotnie wyższa od uciążliwości pyłów 

zawieszonych PM-2,5 dla normy Da = 20 [µg/m3] 
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Co prowadzi do wniosku, że uciążliwość analizowanego dwutlenku azotu i stężenia 

dwutlenku azotu są odpowiedzialne za wypadkową (maksymalną) uciążliwość 

projektowanego przedsięwzięcia i nie ma potrzeby przeprowadzania szczegółowej analizy 

pozostałych substancji, których uciążliwość w żaden sposób nie zmieni końcowych wniosków 

dotyczących uciążliwości przedsięwzięcia, a w wyniku nagromadzenia w tekście 

dodatkowych danych liczbowych może tylko wpłynąć na nieczytelność przeprowadzonej 

analizy. 

8.3.11. Oddziaływanie transgraniczne i na obszary podlegające ochronie 

Budowa północnej obwodnicy, z uwagi na jej lokalne oddziaływanie, nie spowoduje 

transgranicznego oddziaływania na powietrze atmosferyczne (najbliższa zachodnia granica 

państwa znajduje się w odległości około 150 km). 

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary podlegające 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2015r., poz. 1651). 

Jak wykazała analiza, zarówno w roku 2020, jak i w roku 2030 maksymalne stężenia 

emitowanych zanieczyszczeń poza obszarem pasa drogowego nie przekroczą obowiązujących 

dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu i wartości odniesienia, zarówno 

uśrednionych do jednej godziny, jak i średniorocznych ustalonych ze względu na ochronę 

ludzi i roślin, dlatego wpływ ruchu samochodowego na stan aerosanitarny środowiska 

ograniczy się tylko do pasa drogowego, nie wpływając na jego pogorszenie poza obszarem 

pasa drogowego. 

8.3.12. Zmniejszanie uciążliwości ruchu samochodowego poprzez stosowanie pasów 

zieleni izolacyjnej 

 W przypadku budowy ocenianej obwodnicy nie zachodzi konieczność zastosowania 

działań zmniejszających szerokości stref ponadnormatywnych oddziaływań, ponieważ poza 

obrębem pasa drogowego nie wystąpią stężenia przekraczające dopuszczalne wartości. 

8.3.13. Zagrożenia dla powietrza atmosferycznego na etapie budowy 

W przypadku analizowanej inwestycji może wystąpić nieznaczne zagrożenie dla 

powietrza atmosferycznego, które rozważono z podziałem na etap budowy i eksploatacji.  

Zasadniczo z uwagi na charakter budowy tego rodzaju przedsięwzięć, źródła emisji 

będą przemieszczać się wraz z frontem robót, emisje zaś będą ustępować po ich zakończeniu. 

Realizacja omawianego przedsięwzięcia z uwagi na skalę inwestycji będzie w fazie realizacji 
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potencjalnym źródłem emisji substancji pyłowych i gazowych do środowiska. Ze względu na 

charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia oraz stężeń NOx i węglowodorów w sąsiedztwie 

terenu objętego realizacją, zmiany te jednak nie powinny być znaczące i nie wpłynąć na 

pogorszenie jakości powietrza w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia w dłuższym 

okresie czasu. W końcowej fazie realizacji przedsięwzięcia prowadzone będą prace 

wykończeniowe, które ze względu na zastosowane materiały (np. farby, lakiery) mogą być 

źródłem emisji związków lotnych. W wyniku prac budowlanych do powietrza przedostawać 

się będą również zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliw w silnikach napędzających 

maszyny i urządzenia oraz węglowodory uwalniane podczas kładzenia mas bitumicznych. 

Na etapie realizacji inwestycji źródłem oddziaływań w zakresie emisji pyłów i gazów 

mogą być: 

 maszyny budowlane, 

 pojazdy transportujące materiały służące do budowy, 

 przechowywanie sypkich materiałów budowlanych, 

 szlifowanie i cięcie materiałów budowlanych, 

 prace wykończeniowe z wykorzystaniem materiałów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne i inne substancje mogące przedostawać się do 

powietrza, 

 kładzenie mas bitumicznych. 

Spośród wymienionych źródeł najistotniejszy wpływ na jakość powietrza w okresie 

realizacji przedsięwzięcia mają ciężkie roboty budowlane i transport materiałów sypkich. 

W fazie realizacji należy spodziewać się wystąpienia następujących negatywnych 

oddziaływań w zakresie czystości powietrza: 

 wzrost imisji zanieczyszczeń gazowych głównie NOx, zawartych w spalinach 

maszyn i pojazdów pracujących na budowie - zarówno bezpośrednio na placu 

budowy, jak i w jego sąsiedztwie - pojazdy dostarczające materiały budowlane, 

 wzrost imisji pyłów, związany z transportem i wykorzystaniem na budowie 

materiałów sypkich i pylistych oraz intensywniejszym ruchem pojazdów w rejonie 

lokalizacji przedsięwzięcia, 

 wzrost imisji węglowodorów i substancji złowonnych, będących wynikiem 

kładzenia gorących mieszanek mineralno-bitumicznych na nawierzchni drogi, 

 wzrost imisji LZO ulatniających się z farb u lakierów stosowanych w pracach 

wykończeniowych. 
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W celu zminimalizowania powyższych oddziaływań należy: 

 maksymalnie skrócić czas realizacji przedsięwzięcia poprzez dokładne 

zaplanowanie harmonogramu prac budowlanych, 

 stosować maszyny i urządzenia wyposażone w silniki spalinowe, które powinny 

charakteryzować się dobrym stanem technicznym i spełniać wymogi 

rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczania emisji 

zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz.U. z 2014 r., poz. 

588), 

 wyłączać silniki pojazdów w przypadku dłuższego postoju, zwłaszcza w czasie 

przerw w pracy, 

 zastosować technologię powodującej minimalizację rozprzestrzeniania się pyłów 

między innymi poprzez: 

 stosowanie przywożonych, gotowych mieszanek eliminując w ten sposób 

mieszanie kruszyw na terenie budowy, 

 materiały sypkie powinny być przywożone i magazynowane w sposób 

ograniczający emisję wtórną poprzez zaplandekowane naczepy 

i przyczepy, 

 utrzymywanie placu budowy i dróg dojazdowych w należytym porządku 

(usuwanie pyłów, w okresie wysokich temperatur i susz zraszanie 

powierzchni), 

 wyłączanie urządzeń i maszyn w przypadku awarii, 

 unikać składowania nadmiernych ilości materiałów budowlanych na placu 

budowy, 

 masy bitumiczne do należy przewozić transportem posiadającym zabezpieczenia 

ograniczające emisję oparów masy bitumicznej. 

Emisje występujące na etapie budowy będą mieć głównie charakter 

niezorganizowany. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie przypadków, 

w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia 

analizowana inwestycja, nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza z instalacji, z których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza następuje w 

sposób niezorganizowany bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków 

technicznych. 
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8.3.14. Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 

Art. 175 Prawa ochrony środowiska nakłada na zarządzającego drogą obowiązek 

okresowych pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii wprowadzanych 

w związku z jej eksploatacją. 

 Jednocześnie w art. 176 ww. ustawy mówi się, że „minister właściwy do spraw 

środowiska określi ...wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów...”  oraz „zostaną 

ustalone przypadki, w których w związku z eksploatacją dróg, ...wymagane są: 

 ciągłe pomiary poziomów wskazanych substancji lub energii w środowisku, 

 okresowe pomiary poziomów wskazanych substancji lub energii w środowisku, 

 referencyjne metodyki wykonywania pomiarów, 

 kryteria lokalizacji punktów pomiarowych, 

 sposoby ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów.” 

 Minister Środowiska wydał w dniu 17 stycznia 2003 roku rozporządzenie w sprawie 

rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku eksploatacją dróg, linii kolejowych, 

linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym 

organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji, a w dniu 16 czerwca 

2011 roku – rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 

poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, 

linią tramwajową, lotniskiem lub portem.  

 Żadne z obu wymienionych rozporządzeń nie nakłada na zarządzającego drogami 

konieczności wykonywania oraz przekazywania pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego i nie określa również referencyjnych metodyk wykonywania pomiarów 

i kryteriów lokalizacji punktów pomiarowych emisji zanieczyszczeń w powietrzu 

atmosferycznym w pobliżu dróg. 

8.3.15. Wnioski końcowe 

Przeprowadzona analiza zasięgów oddziaływania ruchu pojazdów samochodowych na 

stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie projektowanej północno-

wschodniej obwodnicy Poznania wykazała, że: 

 w celu określenia wpływu ruchu pojazdów na stan zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego w rejonie projektowanej budowy obliczano stężenia maksymalne oraz 

zasięgi ewentualnych obszarów występowania stężeń ponadnormatywnych, to znaczy 

takich obszarów wzdłuż drogi (mierzone prostopadle od ich osi), w których wartości 

odniesienia, uśrednione do jednej godziny, przekraczają wartości dopuszczalne D1 lub 
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stężenia średnioroczne przekraczają dopuszczalne normy Da pomniejszone o aktualne tło 

zanieczyszczeń; 

 szczegółowej analizie poddano tylko stężenia tlenków azotu (w przeliczeniu na dwutlenek 

azotu), ponieważ ze względu na największą ich emisję w stosunku do dopuszczalnych 

wartości odniesienia, stężenia tego zanieczyszczenia decydują o wypadkowej uciążliwości 

i szerokościach ewentualnych obszarów przekroczeń stężeń dopuszczalnych; 

 ze względu na istniejące duże tło zanieczyszczeń pyłów zawieszonych dodatkowo 

wyznaczono stężenia maksymalne pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5; 

 ze względu na małą wysokość punktów emisji spalin, maksymalne stężenia emitowanych 

zanieczyszczeń występują na poziomie ziemi, i dlatego też nie ma konieczności 

wyznaczania stężeń zanieczyszczeń na poziomie zabudowy mieszkaniowej, bo będą one 

zawsze mniejsze niż wyznaczone stężenia na poziomie ziemi; 

 analiza wyników wykazała, że powstające maksymalne stężenia emitowanych 

zanieczyszczeń, zarówno w roku 2020, jak i w roku 2030, nie przekroczą poza obszarem 

pasa drogowego obowiązujących dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu 

określonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi;  

 maksymalne stężenia jednogodzinne S1 najbardziej uciążliwych tlenków azotu 

(w przeliczeniu na dwutlenek azotu) wystąpią w roku 2020 i osiągną wartość 

177,82 μg/m3 (88,9 % normy D1). 

Stężenia te wystąpią w obszarze pasa drogowego wzdłuż odcinka 2 – obejście Owińsk.  

Maksymalne stężenia średnioroczne Sa tlenków azotu osiągną na tym samym odcinku 

wartość 17,27 μg/m3 (43,2 % normy Da); 

 maksymalny poziom stężeń średniorocznych wraz z tłem w obrębie pasa drogowego 

będzie większy od wartości odniesienia jedynie w obrębie (wewnątrz) pasa drogowego w 

obszarze o szerokości 10 m - 6 m po południowo-zachodniej stronie osi i 4 m po 

północno-zachodniej stronie osi drogi; poza obrębem pasa drogowego poziom stężeń 

średniorocznych wraz z istniejącym tłem będzie zdecydowanie niższy niż dopuszczalna 

wartość odniesienia. 

 mimo wzrostu natężenia ruchu w roku 2030 w stosunku do roku 2020 o około 28,5 %,  

poziom stężeń w roku 2030 będzie niższy na wszystkich odcinkach od stężeń w roku 2020 

o około 12,5 %; będzie to wynikiem wprowadzania na rynek, a tym samym udziału w 



       85 
Karta informacyjna przedsięwzięcia 

Budowa Północno – Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej 

ruchu, pojazdów z silnikami spełniającymi coraz bardziej zaostrzone normy dotyczące 

dopuszczalnych wartości emisji poszczególnych zanieczyszczeń; 

 z uwagi na to, że poziom maksymalnych stężeń emitowanych zanieczyszczeń nie będzie 

przekraczać dopuszczalnych wartości odniesienia już na obszarze do którego Inwestor 

uzyska tytuł prawny (obszar pasa drogowego), tworzenie pasów zieleni izolacyjnej ze 

względu na ochronę powietrza nie jest wymagane; 

 powyższe wnioski są równorzędne dla wszystkich proponowanych wariantów budowy 

obwodnicy; 

 poziom uciążliwości pojazdów samochodowych określono na podstawie planowanego 

obecnie wzrostu natężenia ruchu i wskaźników emisji zanieczyszczeń z silników 

pojazdów samochodowych obowiązującymi w Unii. Wskaźniki te w formie norm 

EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V i EURO VI zawarte są 

w Dyrektywach Unii Europejskiej. 

8.4. Ochrona biosfery 

8.4.1. Cel i zakres opracowania 

 Celem niniejszej części opracowania jest analiza wpływu na biosferę oraz krajobraz 

najbliższego otoczenia w związku z budową północno-wschodniej obwodnicy Poznania. 

 W zakres tej części opracowania wchodzi charakterystyka elementów biosfery 

(fauna i szata roślinna), zmian klimatu, warunków glebowych oraz walorów krajobrazowych 

terenów, znajdujących się w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz ocena wpływu 

inwestycji na te wartości. 

8.4.2. Materiały wyjściowe 

8.4.2.1. Akty prawne 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz.U. z 

2015r., poz. 1651); 

 ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity – 

Dz.U. z 2015 r., poz. 909);  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz.U. poz. 1409);  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408); 
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 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz.U., poz. 1348); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów 

oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz.U., poz. 1399); 

 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 (tekst jednolity - Dz.U. z 2014 r., poz. 1713); 

 Dyrektywa Ptasia – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 

30 listopada 2009 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) – 

Dz. U. L 20 z 26 stycznia 2010 r.; 

 Dyrektywa Siedliskowa – dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku  

w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory 

(Dz. U. L 206 z 22 lipca 1992 r. z późn. zm.). 

8.4.3. Grzyby  

8.4.3.1. Materiały wyjściowe 

 Cieśliński S., Czyżewska K., Fabiszewski J. 2006. Czerwona lista porostów w Polsce. 

Red list of the lichens in Poland. [In]: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg 

(red.). Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, 

Kraków, 71-89. 

8.4.3.2. Cel inwentaryzacji 

Przedmiotem prac było stwierdzenie bądź wykluczenie występowania chronionych 

gatunków grzybów, w tym porostów w związku z planowaną budową północno-wschodniej 

obwodnicy Poznania. 

8.4.3.3. Metodyka 

Okazy nie były zbierane, a jedynie notowano ich obecność.  

Nazewnictwo porostów przyjęto według Index Fungorum 

(www.indexfungorum.org/names/names.asp) z dnia 24.01.2016 r. 

Kategorie zagrożenia porostów określano według „Czerwonej listy porostów 

wymarłych i zagrożonych w Polsce” (Cieśliński i in. 2006), a rodzaj ochrony  

i nazewnictwo polskie grzybów według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

9 października 2014 r. w sprawie dziko występujących grzybów objętych ochroną 

(Dz.U. poz. 1408). 
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8.4.3.4. Wyniki badań 

W trakcie prac terenowych w pobliżu analizowanej drogi nie stwierdzono 

występowania gatunków grzybów objętych ochroną gatunkową oraz gatunków 

występujących na czerwonych listach.  

8.4.3.5. Wpływ inwestycji na grzyby 

Ze względu na nie stwierdzenie gatunków chronionych w rejonie realizacji 

planowanej drogi, brak wpływu inwestycji na grzyby.  

8.4.4. Szata roślinna 

8.4.4.1. Materiały wyjściowe 

Prace terenowe, których wyniki przedstawia niniejsza Karta przeprowadzono od maja 

do października 2016 r. Zakres przestrzenny badań wyznaczył planowany przebieg wariantów 

północnej obwodnicy Poznania oraz ich otoczenia o szerokości 500 m (250 m po każdej 

stronie planowanego wariantu). 

Inwentaryzacją objęto całą szatę roślinną ze szczególnym uwzględnieniem: 

a) gatunków roślin objętych ochroną; 

b) siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty; 

c) gatunków roślin występujących na krajowych i regionalnych „czerwonych listach”. 

Wykorzystano także dane pozyskane z Nadleśnictwa Łopuchówko, Nadleśnictwa Babki 

oraz Nadleśnictwa Czerniejewo. 

8.4.4.2. Wycinka drzew 

Planowana inwestycja będzie wiązała się z wycinką drzew i krzewów kolidujących z 

pracami. Przewiduje się wycinkę pojedynczych drzew oraz ich rzędów. Szacunkowy zakres 

wycinki zostanie określony na etapie opracowywania Raportu. 

8.4.4.3. Ochrona drzew w trakcie budowy drogi 

Prowadzenie prac ziemnych przy użyciu ciężkiego sprzętu i maszyn budowlanych  

w pobliżu drzew, które nie są przewidziane do wycinki, będzie wymagało przeprowadzenia 

zabiegów ochronnych. 

Zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia prac budowlanych obejmie przede 

wszystkim ochronę pni poprzez owinięcie ich matami słomianymi oraz oszalowania deskami 

sosnowymi. Grupy krzewów i młodych drzew należy odgrodzić ogrodzeniem trwałym 

tymczasowym widocznym przede wszystkim dla operatorów sprzętu mechanicznego. 
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Niedopuszczalne jest, aby ramię koparki niszczyło koronę drzewa podczas 

powadzenia wykopu. Należy, w razie konieczności, w zależności od wybranej technologii 

prac, wykonać przycięcie konarów korony tak, aby umożliwiały prace sprzętu 

mechanicznego. Przy nieumyślnym uszkodzeniu gałęzi w możliwie jak najkrótszym czasie, 

zostanie wykonane odpowiednie cięcie i zabezpieczenie rany po usunięciu żywej gałęzi. 

Najlepsze warunki do wykonywania cięć panują wiosną i jesienią. Należy unikać cięć w dni 

pochmurne, wilgotne i deszczowe. 

Pozostawienie otwartego wykopu w obrębie drzew dopuszczalne jest przez 

maksymalnie 24 godziny. W razie konieczności niezbędne jest wykonanie ekranów 

korzeniowych. W sytuacji ewentualnego, nieumyślnego uszkodzeniu systemu korzeniowego 

zostaną przeprowadzone zabiegi polegające na przycięciu korony drzewa proporcjonalnie do 

ubytku korzenia, wykonaniu cięcia sanitarnego korzeni, zabezpieczeniu powierzchni ran 

preparatem impregnującym i zastąpieniu dotychczasowej ziemi glebą bardziej zasobną. 

Niedopuszczalne jest pozostawianie ran szarpanych. Przy ewentualnych ubytkach 

powierzchniowych powstałych na skutek uszkodzenia powierzchni drzewa, w możliwie jak 

najkrótszym czasie, zostanie wygładzona powierzchnia rany oraz uformowane jej krawędzie 

przy jednoczesnym zabezpieczeniu uszkodzonej powierzchni środkami impregnującymi. 

Lokalizacja placów składowych dla materiałów budowlanych i dróg dojazdowych 

dla pojazdów obsługujących budowę oraz ciężkiego sprzętu mechanicznego, zostanie 

wyznaczona w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa. W 

przypadku, kiedy planowane jest prowadzenie prac z użyciem ciężkiego sprzętu oraz 

przemieszczanie się pojazdów i sprzętu podczas tych prac w obrębie bryły korzeniowej 

drzewa, roboty będą ograniczone czasowo do niezbędnego minimum. Powyższe działania 

wprowadzone zostaną w celu minimalizacji zagęszczenia gleby, wskutek którego ograniczone 

zostają zasoby tlenu i wody, niezbędnych do prawidłowego rozwoju korzeni. 

Tabela nr 8.Q. Zalecana wielkość strefy ochronnej z uwzględnieniem witalności drzew  

Grupa wiekowa 
Promień strefy ochronnej [m] 

żywotne osłabione 

Drzewa młode (średnica pnia: 20-40 cm) 2-4 3-6 

Drzewa w średnim wieku (średnica pnia: 25-50 cm) 3-6 5-10 

Drzewa dojrzałe i starsze (średnica pnia: 35-75 cm) 4-8 6-12 

Źródło: Ziemiańska M., Suchocka M. 2013. „Planowanie i zasady ochrony drzew w procesie inwestycyjnym” 
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Przesadzanie powinno odbywać się w jak najkrótszym czasie, bez zbędnej zwłoki 

pomiędzy wyjmowaniem drzew z ziemi i ich ponownym posadzeniem. Zabieg powinien być 

wykonany w trakcie bezwietrznej pogody, w umiarkowanej temperaturze, najlepiej w okresie 

spoczynku roślin, to jest wczesną wiosną, po ustąpieniu ujemnych temperatur i przed 

rozpoczęciem wegetacji, lub późną jesienią, po zgubieniu liści, i przed wystąpieniem 

pierwszych mrozów. Tuż po przesadzeniu drzewa należy obficie podlać i powtarzać tę 

czynność regularnie przez cały okres trwania inwestycji. 

Narzędzia do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych muszą być bezwzględnie 

ostre i czyste. Wszystkie prace w terenach zieleni powinny być wykonywane przez 

specjalistyczną firmę pod nadzorem inspektora nadzoru terenów zieleni. 

8.4.4.4. Ochrona cennych siedlisk roślinnych i gatunków chronionych 

Szczegółowe informacje na temat wyników inwentaryzacji szaty roślinnej 

zamieszczono wcześniej w punkcie 4.2. 

Spośród ośmiu zinwentaryzowanych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie 

dla Wspólnoty, w rejonie inwestycji odnotowano jedno siedlisko o znaczeniu priorytetowym 

– 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe. 

Odnotowano 16 gatunków roślin objętych ochroną, w tym jeden gatunek - kruszczyk 

błotny Epipactis palustris – objęty ochroną ścisłą. 

Stwierdzono także występowanie 13 gatunków z czerwonej listy roślin Polski oraz 

czerwonej listy roślin Wielkopolski. 

8.4.4.5. Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych prac stwierdzono, że: 

 planowana inwestycja w większości przebiega przez tereny rolnicze; 

 przedsięwzięcie w niewielkim stopniu będzie przecinało obszary o wysokiej wartości 

przyrodniczej – Dolinę Warty, Puszczę Zielonkę oraz obszary Natura 2000 Dolina 

Cybiny oraz Biedrusko, które stanowią formy ochrony przyrody; 

 negatywnym oddziaływaniem inwestycji na środowisko będzie wycinka drzew i 

krzewów w pasie drogowym. 
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8.4.5. Ochrona fauny 

8.4.5.1. Bezkręgowce 

Na przebiegu wszystkich wariantów inwestycji, lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie 

znajdują się trzy obszary Natura 2000, gdzie przedmiotami ochrony są również bezkręgowce.  

1) Biedrusko (PLH300001) - obszar położony na północny zachód od przebiegu planowanej 

inwestycji. W przedmiotach ochrony znajdują się następujące gatunki bezkręgowców: 

 1088 Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo. W obszarze gatunek znany z jednego 

stanowiska położonego na wschód od Radojewa. 

 1065 Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia. Gatunek stwierdzony w obszarze na 

dwóch stanowiskach: okolicach Jeziora Chludowskiego oraz na tak zwanej Sarniej 

Łące. 

 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar. Gatunek w obszarze notowany na 16 

stanowiskach. 

 1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia. Gatunek znany z dwóch stanowisk nad 

Wartą na odcinku Radojewo – Owińska. 

 1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita. Gatunek w obszarze znany z 11 

stanowisk, głównie skoncentrowanych w okolicach Radojewa. 

 1014 Poczwarówka zwężona Vertigo angustior. Gatunek znany z parku w Radojewie. 

Występuje także nad Rowem Północnym. 

2) Uroczyska Puszczy Zielonki (PLH300058): 

 1042 Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis.  

3) Dolina Cybiny (PLH300038) 

W obszarze brak gatunków z grupy bezkręgowców będących przedmiotami ochrony 

obszaru Natura 2000. Na obszarze występują gatunki objęte ochroną prawną: zalotka większa 

Leucorrhinia pectoralis oraz czerwończyk nieparek Lycaena dispar. W obszarze 

potwierdzono występowanie poczwarówki (Vertigo sp.). 

8.4.5.2. Kręgowce 

8.4.5.2.1. Metodyka 

Ze względu na liniowy charakter planowanej inwestycji, badaniami objęto obszar o 

szerokości 250 m po obu stronach planowanego przebiegu drogi – w trzech projektowanych 

wariantach, szczególną uwagę zwracając na siedliska i gatunki potencjalnie narażone na 

oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia. Wyniki uzyskane na podstawie badań mają w 
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przypadku gatunków pospolitych charakter głównie jakościowy lub przestrzenny, natomiast 

w przypadku rzadszych gatunków, występujących nielicznie i nierównomiernie, dodatkowo 

poza ww. wymienionymi informacjami, określono precyzyjne dane ilościowe. Lokalizacje 

wszystkich stwierdzonych gatunków z badanych grup zwierząt, czyli płazów, gadów, ptaków 

i ssaków notowano w odbiornikach GPS lub nanoszono na mapy topograficzne. W całym 

okresie badań (od marca do lipca) przeprowadzono dziesięć kontroli terenowych w dwu- lub 

trzyosobowym zespole. 

8.4.5.2.2. Zwierzęta występujące w otoczeniu inwestycji 

Wyniki inwentaryzacji: 

a) płazy i gady 

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono występowanie 9 gatunków płazów i 3 gatunków 

gadów. Wszystkie gatunki stwierdzone podczas badań należą do grupy gatunków dość 

licznych, szeroko rozpowszechnionych, zasiedlających różnorodne siedliska, których 

dostępność na terenach przyległych do miejsca realizacji przedsięwzięcia jest duża. Do 

najcenniejsze gatunków stwierdzonych w zasięgu oddziaływania inwestycji należy wymienić 

kumaka nizinnego i grzebiuszkę. 

b) ptaki 

W trakcie prowadzonych prac terenowych odnotowano szereg gatunków ptaków 

(kilkadziesiąt), dla których teren objętym badaniami stanowi siedlisko lęgowe oraz 

kilkanaście gatunków pojawiających się w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia jedynie 

w okresie migracji, a ich pojaw ma często charakter losowy. Do najcenniejszych gatunków 

stwierdzonych w zasięgu oddziaływania inwestycji należy wymienić: błotniaka stawowego, 

dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego, żurawia, lerkę, jarzębatkę, gąsiorka i ortolana 

oraz gatunki migrujące – bielika i kanię rudą. 

c) ssaki 

W wyniku badań terenowych odnotowano kilkanaście gatunków ssaków. Do 

najcenniejszych lub istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia stwierdzonych 

gatunków, należy zaliczyć: badylarkę, bobra, daniela i jelenia. 

8.4.5.3. Rozwiązania chroniące środowisko 

Omawiana droga przebiega przez pola uprawne urozmaicone obszarami leśnymi i 

dolinami rzecznymi, które są strukturami zwiększającymi zróżnicowanie siedlisk zwierząt, co 

ma bezpośredni wpływ na dużą bioróżnorodność. 
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W związku z realizacją inwestycji zastosowane zostaną działania ograniczające 

oddziaływanie przedsięwzięcia na faunę. W celu uniknięcia fragmentacji i izolacji populacji 

zwierząt oraz umożliwienia przemieszczania się i migracji zaprojektowano przejścia dla 

małych, średnich i dużych zwierząt. 

8.5. Wpływ przedsięwzięcia na klimat i bioróżnorodność  

8.5.1. Materiały wyjściowe 

 Poradnik dotyczący włączania problematyki zmian klimatu i różnorodności 

biologicznej do oceny oddziaływania na środowisko, Komisja Europejska, 2013 r. 

8.5.2. Interakcje klimat – przedsięwzięcie 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że oceniana droga nie będzie wpływać na 

warunki klimatyczne i powodować zmian klimatu. Można również wykluczyć wpływ zmian 

klimatu na oceniane przedsięwzięcie. 

8.5.2.1. Wpływ zmian klimatu na przedsięwzięcie 

Podstawowymi elementami warunków klimatycznych (elementami pogody) 

mającymi znaczenie dla omawianej inwestycji są: 

 temperatura, 

 opady. 

Wpływ wspomnianych wyżej elementów klimatu, czyli warunków pogodowych 

uśrednionych dla wielolecia jest uwzględniany w projektach, a tym samym w doborze 

materiałów budowlanych i wykonawstwie. Dotyczy to zarówno samej drogi, jak i sposobu jej 

odwodnienia. Dobór materiałów do budowy drogi oraz sposób jej wykonania wynikają z 

wieloletnich doświadczeń oraz uwzględniają możliwe do przewidzenia zmiany warunków 

pogodowych. Zapewniają one odporność na wsiąkanie wody i przemarzanie oraz na ekstrema 

temperaturowe, które mogłyby wpłynąć na mechaniczne właściwości nawierzchni. 

Należy podkreślić, że zmiany klimatu dotyczą okresu znacznie dłuższego niż 

przewidziana żywotność drogi, a tym samym – uwzględniając poznane dotychczas 

prawidłowości dotyczące zmian klimatu – można stwierdzić, że ewentualne zmiany 

klimatyczne nie wpłyną na ocenianą inwestycję. Tym samym na etapie obecnej oceny 

oddziaływania na środowisko nie ma potrzeby proponowania rozwiązań alternatywnych, 

ukierunkowanych na ochronę przed zmianami klimatu. 

System odwodnienia projektowanej drogi uwzględnia indywidualne obliczenia oraz 

wykorzystywane i sprawdzone normy dotyczące odwodnienia dróg, głównie PN-S-02204. 
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Wspomniana norma uwzględnia zmianę wielkości opadów w różnych latach. Znacząca 

zmiana średnich wielkości opadów, czyli danych charakteryzujących klimat, może 

ewentualnie nastąpić w okresie dłuższym niż okres eksploatacji drogi pomiędzy jej 

remontami. 

8.5.2.2. Wpływ przedsięwzięcia na zmiany klimatu 

 Ze względu na rodzaj, skalę i wielkość przedsięwzięcia można wykluczyć istotny 

wpływ na kształtowanie i zmiany klimatu w jego otoczeniu. Jedyne trwałe rodzaje wpływu 

związane z inwestycją dotyczą wpływu inwestycji na temperaturę bezpośrednio nad 

nawierzchnią i warunków przewietrzania wzdłuż drogi. Należy jednak podkreślić, że są to 

oddziaływania nieznaczne i o tak niewielkim zasięgu wystąpienia, że nie można ich traktować 

jako zmiany klimatu, a jedynie lokalne okresowe modyfikacje warunków meteorologicznych 

(pogodowych). Kluczowy dla oceny wpływu omawianej inwestycji jest również fakt, że 

oceniane przedsięwzięcie, nie zmieni warunków klimatu lokalnego, lecz je utrzyma. 

 W bezpośrednim sąsiedztwie drogi wystąpi również zjawisko emisji do powietrza 

substancji gazowych i pyłowych, związanej z ruchem pojazdów. Realizacja przedsięwzięcia 

nie zmieni jednak emisji tych zanieczyszczeń w otoczeniu drogi. Niezależnie od powyższego 

należy podkreślić, że już wykonane obliczenia dotyczące emisji i imisji zanieczyszczeń 

powietrza wykazały całkowity brak przekroczeń dopuszczalnych wielkości w rejonie drogi 

planowanej do budowy. 

Przedsięwzięcie nie wpłynie również – w sposób pośredni – na zmiany warunków 

klimatycznych przez wykorzystanie zasobów wodnych w swoim otoczeniu, gdyż eksploatacja 

przedsięwzięcia nie wymaga zaopatrzenia w wodę. Jedynie na etapie budowy takie 

zapotrzebowanie wystąpi, będzie to jednak wielkość – z punktu widzenia zmian klimatu – 

pomijalnie mała. Woda będzie głównie wykorzystana do celów socjalnych i tylko w 

niewielkim stopniu wejdzie w skład produktów (betonu).  

Pośrednim pozytywnym efektem istnienia drogi jest zmniejszenie zagrożenia 

pożarowego dla obszarów leśnych, gdyż droga stanowi szczególnie efektywny pas 

przeciwpożarowy. 

8.5.2.3. Wpływ przedsięwzięcia na bioróżnorodność 

Zgodnie z materiałami szkoleniowymi UE, będącymi główną podstawą do 

przeprowadzenia niniejszej analizy, wyróżnia się pięć przyczyn utraty bioróżnorodności: 

 utrata i fragmentacja siedlisk, 

 nadmierna eksploatacja i niewłaściwe wykorzystywanie zasobów naturalnych, 
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 zanieczyszczenie, 

 inwazyjne gatunki obce, 

 zmiany klimatu. 

Spośród wymienionych powyżej zjawisk z omawianą inwestycją wiąże się 

nadmierna eksploatacja i niewłaściwe wykorzystanie zasobów naturalnych, które wynika z 

dotychczasowego gospodarowania obszarami w otoczeniu planowanej drogi. W wyniku 

długotrwałej działalności rolniczej pozostały niewielkie tereny naturalne, mogące być 

siedliskiem gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Elementami wzbogacającymi strukturę 

przyrodniczą w otoczeniu inwestycji są tereny leśne oraz doliny rzeczne.  

W odniesieniu do pozostałych zagrożeń, nie nastąpi inwazja gatunków obcych, utrata 

lub fragmentacja siedlisk, a poziom emisji nie spowoduje zagrożenia dla utrzymania 

różnorodności biologicznej.  

Wspominane powyżej zjawiska nie stanowią również zagrożenia dla zachowania 

bioróżnorodności obszarów chronionych. 

Uwzględniając możliwe do przewidzenia tendencje dotyczące oddziaływania 

inwestycji (związane z natężeniem ruchu) można przyjąć, że bioróżnorodność na obszarze, 

przez który będzie przebiegać oceniana obwodnica, nie będzie zagrożona. 

8.6. Ochrona powierzchni ziemi 

W wyniku prac budowlanych powstanie jezdnia i rowy drogowe, w związku z czym 

gleby w zasięgu inwestycji ulegną przekształceniu lub zniszczeniu. Usunięta zostanie 

zewnętrzna warstwa gleby, prawdopodobne jest też przemieszczenie warstw profilu 

glebowego. Teren jest urozmaicony, posiada zarówno wypukłe jak i wklęsłe formy 

ukształtowania terenu, zatem przewiduje się kształtowanie wykopów i nasypów, a w związku 

z tym powstaną szczególnie widoczne zmiany ukształtowania terenu. 

W trakcie prowadzonych prac ziemnych należy zachować szczególną ostrożność, 

gdyż wybranie utworów powierzchniowych, a w tym gleby stanowiącej naturalny kompleks 

sorpcyjny, spowoduje skrócenie drogi, a więc i czasu migracji ewentualnych zanieczyszczeń 

w głąb gruntu i dalej do wód podziemnych.  

 Niedopuszczalne jest też używanie do prac budowlanych niesprawnych,  

czy uszkodzonych maszyn i urządzeń. 
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8.7. Wpływ inwestycji na walory krajobrazowe 

8.7.1. Charakterystyka krajobrazu 

Planowana inwestycja znajduje się na obszarze, gdzie dominuje krajobraz kulturowy, 

będący pod wpływem intensywnego oddziaływania człowieka. Ze względu na pokrycie 

terenu przeważa krajobraz uprawowy, charakteryzujący się występowaniem gruntów ornych, 

które użytkowane są w postaci wielohektarowych pól. Krajobraz w otoczeniu inwestycji 

urozmaicają kompleksy leśne oraz doliny rzeczne. 

Siatkę terenów uprawnych wzbogacają zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne oraz 

sieć cieków wodnych. W pobliżu planowanej drogi znajduje się Jezioro Uzarzewskie oraz 

mniejsze zbiorniki wodne. Krajobraz urozmaicają kompleksy leśne, takie jak Las Moraski, 

Puszcza Zielonka i teren Biedruska oraz zadrzewienia wzdłuż dolin rzecznych Warty, Cybiny 

i Głównej. Dodatkowo w obrębie inwestycji znajduje się teren zamknięty, czyli poligon 

Biedrusko. 

Teren inwestycji jest cenny pod względem przyrodniczym i w związku z tym jego 

część objęto ochrona prawną, tworząc obszary Natura 2000 Dolina Cybiny PLH300038, 

Natura 2000 Biedrusko PLH300001, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka oraz Obszar 

Chronionego Krajobrazu Biedrusko. 

Krajobraz rolniczo-osadniczy występuje w rejonie terenów zabudowanych. Zwarta 

zabudowa znajduje się w pobliskich miejscowościach Złotniki, Morasko, Radojewo, Suchy 

Las, Nowa Wieś Górna, Nowa Wieś Dolna, Czerwonak, Owińska, Mielno, Wierzonka, 

Uzarzewo, Święcinek, Paczkowo, Gowarzewo, Sokolniki Gwiazdowskie i Sarbinowo. 

Widocznym elementem liniowym w krajobrazie jest sieć lokalnych dróg i linii 

kolejowych. 

8.7.2. Oddziaływanie inwestycji na krajobraz 

Aktualnie na terenie przewidzianym pod inwestycję znajdują się pola uprawne, 

obszary zabudowane, tereny leśne i doliny rzek. Dotychczasowe przeznaczenie terenu ulegnie 

zmianie w wyniku budowy drogi po nowym śladzie. 

Największą ingerencją w krajobraz będzie powstanie nowej drogi z węzłami i 

wiaduktami oraz wycinka drzew na terenach leśnych i zadrzewień śródpolnych. Aleje drzew 

są obecnie charakterystycznym elementem krajobrazu rolniczego w otoczeniu inwestycji. 

Zdecydowanie urozmaicają monotonne obszary zajmowane przez pola uprawne. Wpływają 

korzystnie na estetykę przestrzeni. 
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8.8. Wypadki komunikacyjne i sytuacje awaryjne 

W związku z możliwością wystąpienia kolizji z udziałem pojazdów, 

transportujących substancje niebezpieczne, istnieje ryzyko zaistnienia wypadków 

komunikacyjnych. 

 Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, powołanymi do zwalczania skutków 

wypadków komunikacyjnych są jednostki Państwowej Straży Pożarnej, posiadające stosowne 

instrukcje postępowania na wypadek wystąpienia tychże wypadków. 

  Sytuacje awaryjne na drodze mogą być spowodowane przede wszystkim przez 

ewentualne wypadki drogowe, w których uczestnikami będą pojazdy przewożące substancje 

niebezpieczne, głównie gazy, paliwa, rozpuszczalniki i inne substancje ciekłe. 

Budowane obecnie drogi zgodnie z normami bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko 

zaistnienia wypadków komunikacyjnych i sytuacji awaryjnych. 

8.9. Gospodarka odpadami  

8.9.1. Etap budowy  

Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu niewielu prac rozbiórkowych 

istniejącej infrastruktury drogowej i budowie obwodnicy Poznania. W trakcie realizacji 

inwestycji powstawać będą głównie odpady budowlane, związane z następującymi pracami: 

roboty ziemne, prace rozbiórkowe, roboty nawierzchniowe, prace pomocnicze. 

Podczas prac mogą powstawać między innymi odpady: 

15 01 01 opakowania z papieru i tektury – około 14 Mg 

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych – około 14 Mg 

15 01 03 opakowania z drewna – około 25 Mg 

15 01 04 opakowania z metali – około 25 Mg 

16 02 13*

  

odpady zużytych urządzeń zawierających niebezpieczne elementy, na 

przykład lampy sodowe – około 1,4 Mg 

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – około 55,5 Mg 

17 01 07  zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 –  

około 14 000 Mg 

17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg – około 14 000 Mg 

17 02 01 odpady z wycinki drzew – około 14 Mg 

17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 (bez smoły) - około 70 000 Mg 
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17 04 05 żelazo i stal – około 140 Mg  

17 04 07 mieszanina metali – około 14 Mg 

17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10 – około 70 Mg 

17 05 04  gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – 

około 2 720 000 – 3 400 000 Mg 

17 06 04  materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – 

około 14 Mg 

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 

17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – około 16 Mg 

20 03 01 niesegregowane odpady komunalne – około 14 Mg. 

Tabela nr 8.R. Sposób postępowania z odpadami 

Lp. KOD SPOSÓB POSTĘPOWANIA 

1. 15 01 01 

Odzysk 

- przekazywanie firmie zajmującej się surowcami wtórnymi -

przerabianie w celu dalszego wykorzystania 

2. 15 01 02 

Odzysk 

- przekazywanie firmie zajmującej się surowcami wtórnymi -

przerabianie w celu dalszego wykorzystania  

3. 15 01 03 

Odzysk 

- przekazywanie firmie zajmującej się surowcami wtórnymi lub 

zwrot opakowań w celu powtórnego wykorzystania  

4. 15 01 04 

Odzysk  

- przekazywanie firmie zajmującej się surowcami wtórnymi -

przerabianie w celu dalszego wykorzystania  

5. 16 02 13* 

Unieszkodliwianie 

- przekazywanie firmie zajmującej się zbieraniem tego typu 

odpadów  

6. 17 01 01 

Odzysk 

- przekazywanie firmie zajmującej się kruszeniem tego typu 

odpadów 

7. 17 01 07 

Odzysk 

- przekazywanie firmie zajmującej się kruszeniem tego typu 

odpadów 

8. 17 01 81 

Odzysk 

- przekazywanie firmie zajmującej się kruszeniem tego typu 

odpadów 
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9. 17 02 01 

Odzysk 

- przekazywanie firmie zajmującej się tego typu odpadami 

(przekazane do kompostowania lub na zrąbkowanie) 

10. 17 03 02 

Odzysk 

- przekazywanie firmie zajmującej się kruszeniem tego typu 

odpadów 

11. 17 04 05 

Odzysk  

- przekazywanie firmie zajmującej się surowcami wtórnymi -

przerabianie w celu dalszego wykorzystania 

12. 17 04 07 
Odzysk 

- przekazywanie firmie skupującej odpady metalowe 

13. 17 04 11 
Odzysk 

- przekazywanie firmie skupującej odpady metalowe 

14. 17 05 04 

Odzysk 

- przekazywanie na składowiska odpadów w celu przesypywania 

warstw gromadzonych odpadów 

15. 17 06 04 
Unieszkodliwianie 

- przekazywanie na składowiska odpadów 

16. 17 09 04 
Unieszkodliwianie 

- przekazywanie na składowiska odpadów 

17. 20 03 01 

Unieszkodliwianie 

- przekazywanie firmie obsługującej dany rejon w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych 

*odpady niebezpieczne 

 

Miejscem tymczasowego magazynowania odpadów będzie plac budowy. Odpady 

będą składowane w sposób selektywny, przy zachowaniu zasad wskazanych w ustawie o 

odpadach. Systematycznie odpady będą usuwane z terenu budowy, na podstawie kart 

przekazania odpadów firmom specjalistycznym, posiadającym wymagane zezwolenia.   

Odpady niebezpieczne będą krótkotrwale składowane w szczelnych pojemnikach, 

uniemożliwiających przedostanie się szkodliwych substancji do środowiska gruntowo-

wodnego. Następnie będą przekazywane firmie zajmującej się zbieraniem tego typu odpadów. 

Wskazany zostanie również sposób zagospodarowania mas ziemnych, który zostanie 

ujęty w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  

Wytwórcą odpadów będzie wykonawca robót, wyłoniony w przetargu publicznym 

oraz firmy podwykonawcze.  
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Zapobieganie i minimalizacja ilości powstawania odpadów polegać będzie na ich 

redukcji u źródeł lub powtórnego użytku. Redukcja u źródeł przy budowie drogi (a następnie 

jej eksploatacji) może polegać wyłącznie na wykorzystywaniu do prac budowlanych 

niezawodnego sprzętu, używaniu dobrej jakości materiałów budowlanych i eksploatacyjnych 

oraz wykorzystywaniu do oświetlenia placu budowy i drogi źródeł światła o przedłużonym 

okresie świecenia. 

8.9.2. Faza eksploatacji 

Po zakończeniu inwestycji i oddaniu jej do eksploatacji za utrzymanie czystości i 

porządku odpowiedzialny będzie zarządzający drogą. Eksploatacja trasy będzie powodować 

powstawanie następujących odpadów:  

 02 01 80* zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, 

wykazujące właściwości niebezpieczne – około 0,5 Mg/rok, 

 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne (na przykład z ogólnodostępnych 

pojemników na odpadki) – około 25 Mg/rok, 

 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów – około 550 Mg/rok. 

Podczas prac naprawczych i serwisowych związanych z prawidłowym 

funkcjonowaniem obiektów towarzyszących powstawać będą również: 

 16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione od 16 02 09 do 16 02 12 (na przykład źródła światła) – około 3 Mg/rok. 

Większość odpadów nie będzie magazynowana w miejscu wytwarzania, tylko po 

wykonaniu prac porządkowych lub serwisowych zostanie wywieziona. 

Tabela nr 8.S. Sposób postępowania z odpadami 

Lp. Kod Pochodzenie odpadów Sposób postępowania 

1 02 01 80* Zwierzęta zabite w kolizjach  Przekazywane do unieszkodliwiania 

2 16 02 13* Wymiana oświetlenia Przekazywane do odzysku 

3 20 03 01 Związane z przebywaniem 

ludzi 

Przekazywane do składowania 

4 20 03 03 Sprzątanie pasa drogowego  Przekazywane do składowania 

*odpady niebezpieczne 

Wytwórcą odpadów będzie zarządzający drogą lub podmiot świadczący usługi na 

rzecz zarządzającego w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania 

infrastruktury towarzyszącej na właściwym poziomie technicznym. 
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8.9.3. Faza likwidacji 

Aktualnie nie planuje się likwidacji omawianej drogi. W przypadku podjęcia tego 

działania ilość odpadów będzie dotyczyć głównie odpadów związanych z rozbiórką. 

 

9. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO  

Omawiana inwestycja położona jest około 160 km od zachodniej granicy 

Rzeczypospolitej Polskiej i nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

10. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE W ZASIĘGU 

ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

10.1. Obszary chronione  

W zasięgu oddziaływania bezpośredniego przedsięwzięcia (rozumianego jako przebieg 

wariantu przez teren formy ochrony przyrody) znalazły się następujące formy ochrony 

przyrody: 

1) obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Biedrusko PLH300001, 

2) obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Cybiny PLH300038, 

3) Obszar Chronionego Krajobrazu w obrębie Biedruska, 

4) Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka. 

Długość odcinków w kilometrach, na których poszczególne warianty przecinają ww. 

formy ochrony przyrody przedstawiono w Tabeli nr 10.A. 

 

Tabela nr 10.A. Długości odcinków [km], na których warianty przedsięwzięcia 

przecinają obszarowe formy ochrony przyrody 

 

 

 

 

I Ia II III 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Biedrusko 

PLH300001 
3,19 3,19 7,15 4,19 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Cybiny 

PLH300038 
2,18 0,84 0,82 0,33 

Obszar Chronionego Krajobrazu Biedrusko 3,43 3,43 5,11 3,3 

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka 3,3 3,3 3 3 

SUMA 12,1 10,76 13,08 10,82 

 

 

Wariant 

Forma ochrony przyrody 
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Powyższe dane mogą być w połączeniu z analizą zniszczeń szczególnie cennych 

organizmów punktem wyjścia do analizy oddziaływania poszczególnych wariantów na 

obszarowe formy ochrony przyrody; podane długości odzwierciedlają skalę oddziaływania 

negatywnego bezpośredniego  zniszczenia fragmentów obszarowych form ochrony 

przyrody. Z punktu widzenia długości przebiegu wariantem najkorzystniejszym jest 

podwariant nr Ia, a najmniej korzystnym  wariant nr II. Należy jednak podkreślić, że 

zamiana wariantu Ia na I wynikła z dążenia do ochrony szczególnie cennych siedlisk 

położonych na trasie wariantu Ia. Mimo znacznie dłuższego przecięcia doliny Cybiny przez 

wariant nr I, zniszczenie cennych siedlisk jest znacznie mniejsze.  

Lokalizację powyższych obszarów chronionych przedstawiono na mapie orientacyjnej 

przedsięwzięcia w Załączniku nr 1. 

10.1.1. Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Biedrusko PLH300001 

 Obszar został wyznaczony decyzją Komisji z 13 listopada 2007 r. przyjmującą, na 

mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających 

znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. Urz. 

UE L 12 z 15 stycznia 2008 r., str. 383, zastąpionej decyzją wykonawczą Komisji (UE) 

2015/69 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia ósmego zaktualizowanego wykazu 

terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny (Dz. Urz. UE L 18 z 23 stycznia 2015 r., str.1). Zarządzeniem Nr 10/2013 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2013 r. w 

sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Biedrusko 

PLH300001 (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 7291) został ustanowiony plan zadań ochronnych dla 

tego obszaru. Zgodnie ze standardowym formularzem danych (źródło: 

http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles, dostęp: listopad 2016 r.) przedmiotami ochrony 

wymienionego obszaru jest 12 następujących typów siedlisk przyrodniczych: 3150, 6210, 

6230, 6410, 6430, 6510, 7140, 9170, 9190, 91E0, 91F0 i 91I0. W zasięgu oddziaływania 

bezpośredniego znalazło się 5 z nich: 3150, 6430, 9170, 91E0 i 91F0.   

Przedmiotami ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Biedrusko jest 9 

następujących gatunków zwierząt wymienionych w załączniku II do dyrektywy Rady 

92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory: kumak 

nizinny, bóbr europejski, kozioróg dębosz, przeplatka aurina, czerwończyk nieparek, trzepla 

zielona, pachnica dębowa, traszka grzebieniasta, poczwarówka zwężona; a także 7 gatunków 

objętych artykułem 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie 

http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles
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ochrony dzikiego ptactwa: bąk zwyczajny, błotniak stawowy, dzięcioł średni, żuraw 

zwyczajny, bielik zwyczajny, kania czarna, kania ruda. 

10.1.2. Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Cybiny PLH30038 

Obszar został wyznaczony decyzją Komisji z 18 listopada 20011 r. w sprawie przyjęcia 

piątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających 

się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. Urz. UE L 11 z 13 stycznia 2012 r., str. 

105, zastąpionej decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/69 z dnia 3 grudnia 2014 r. w 

sprawie przyjęcia ósmego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla 

Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. Urz. UE L 18 z 23 

stycznia 2015 r., str. 1). Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Dolina Cybiny PLH300038 (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 1820 ze zm.) 

został ustanowiony plan zadań ochronnych dla tego obszaru. Zgodnie ze standardowym 

formularzem danych (źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles, dostęp: listopad 2016 r.) 

przedmiotami ochrony wymienionego obszaru jest 11 następujących typów siedlisk 

przyrodniczych: 3150, 3260, 3270, 6120, 6210, 6510, 7140, 9130, 9170, 91E0 i 91F0. W 

zasięgu oddziaływania bezpośredniego znalazły się 3 z nich: 9170, 91E0 i 91F0.   

Przedmiotami ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Cybiny jest 5 

następujących gatunków zwierząt wymienionych w załączniku II do dyrektywy Rady 

92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory: kumak 

nizinny, bóbr europejski, wydra europejska, różanka pospolita, traszka grzebieniasta; a także 

13 gatunków objętych artykułem 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa: zimorodek zwyczajny, bąk zwyczajny, 

bocian biały, bocian czarny, błotniak stawowy, dzięcioł czarny, ortolan, żuraw zwyczajny, 

bączek zwyczajny, gąsiorek, lerka, dzięcioł zielony, rybitwa rzeczna. 

10.1.3. Obszar Chronionego Krajobrazu Biedrusko 

Obszar został wyznaczony Uchwałą Nr XXV/138/95 Rady Gminy Suchy Las z dnia 7 

sierpnia 1995 r. o utworzeniu Obszaru Chronionego Krajobrazu Biedrusko (ostatnia zmiana 

 uchwała Nr LI/491/01 Rady Gminy Suchy Las z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany 

Uchwał Nr XXV/138/95 Rady Gminy Suchy Las z dnia 7 sierpnia 1995 r. i Nr XLVI/243/97 

Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 stycznia 1997 r. o utworzeniu Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Biedrusko (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 162, poz. 4496)). Rozpatrywanie 

oddziaływania na tę formę ochrony przyrody powinno obejmować analizę zakazów 

http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles
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obowiązujących na jej terenie. Jednak  zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.)  nie dotyczą one 

realizacji inwestycji celu publicznego. W tym kontekście rozpatrywanie oddziaływania 

przedsięwzięcia na Obszar Chronionego Krajobrazu Biedrusko jest bezprzedmiotowe. 

10.1.4. Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka  

Park został utworzony rozporządzeniem Nr 5/93 Wojewody Poznańskiego z dnia 20 

września 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (Dz. Urz. 

Woj. Poznańskiego Nr 13, poz. 149). Obecnie obowiązującym aktem prawa w tym zakresie 

jest Uchwała Nr XXXVII/729/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 

2013 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (Dz. Urz. Woj. Wielk. 

poz. 5744 ze zm.). Rozpatrywanie oddziaływania na tę formę ochrony przyrody powinno 

obejmować analizę zakazów obowiązujących na jej terenie. Jednak  zgodnie z art. 17 ust. 2 

pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze 

zm.)  nie dotyczą one realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze 

zm.). W tym kontekście rozpatrywanie oddziaływania przedsięwzięcia na Park Krajobrazowy 

Puszcza Zielonka jest bezprzedmiotowe. 

Dla Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka został ustanowiony plan ochrony – 

rozporządzenie Nr 4/05 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie 

planu ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 49, poz. 

1527). W wymienionym akcie prawa miejscowego wśród zidentyfikowanych zagrożeń 

została wymieniona „projektowana obwodnica dla Poznania (IV rama), która spowoduje 

odcięcie kompleksu w rejonie Dziewiczej Góry od terenu parku”; jako sposób eliminacji tego 

zagrożenia wskazano „1. Wybudowanie przejść drogowych umożliwiających migrację 

zwierząt. 2. Dążenie do wyznaczenia alternatywnego przebiegu IV ramy omijającej park od 

północy.”. Warianty przedsięwzięcia znalazły się w wyznaczonej cytowanym 

rozporządzeniem podstrefie funkcjonalnej B2, dla której przewidziano szereg działań 

ochronnych (§ 5 ust. 1 cytowanego rozporządzenia). Z punktu widzenia przedsięwzięcia 

kluczowe wydaje się działanie ochronne nr 20 „Niezmienianie użytkowania gruntów leśnych 

na inny rodzaj wykorzystania, za wyjątkiem realizacji celu publicznego”; dopuszczenie 

realizacji celu publicznego powoduje, że przedsięwzięcie nie będzie sprzeczne z 

wymienionym działaniem ochronnym. Analiza pozostałych działań ochronnych zapisanych w 

planie ochrony nie wykazała kolizji przedsięwzięcia z ich treścią. 
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11. PODSUMOWANIE 

Celem niniejszej Karty informacyjnej jest przedstawienie charakterystyki inwestycji, 

polegającej na budowie północno-wschodniej obwodnicy Poznania, a także omówienie 

wpływu tej inwestycji na środowisko. 

Budowa drogi jest istotna ze względu na bezpieczeństwo użytkowników. 

Jak wynika z przeprowadzonych prac i analiz, realizacja inwestycji nie wpłynie 

znacząco negatywnie na środowisko. 

Preferowanym wariantem przebiegu inwestycji jest wariant I połączony w rejonie 

Uzarzewa po przecięciu doliny Cybiny z wariantem III. Jest to wariant najkorzystniejszy, 

który omija najcenniejsze przyrodniczo obszary, przebiega jedynie przez skraj terenu 

zamkniętego poligonu Biedrusko, omija obiekty zabytkowe oraz zabudowę mieszkaniową (do 

wyburzenia przewiduje się budynki na jednej lub dwóch posesjach w rejonie Gowarzewa. 


